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1. Η Διαδικασία της Εσωτερικής Αξιολόγησης 

 
 
Η έκθεση αξιολόγησης ενός νέου ακαδηµαϊκού τµήµατος, όπως το Τµήµα 

Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, µε µόλις έντεκα χρόνια 
λειτουργίας, έρχεται να πιστοποιήσει την ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης 
προς τους φοιτητές, την ποιότητα των υποδοµών του καθώς και το επίπεδο της 
έρευνας που συντελείται τα τελευταία πέντε  χρόνια από το προσωπικό του 
Τµήµατος. Η έκθεση διαπιστώνει τα προτερήµατα και τις αδυναµίες του Τµήµατος 
και αποτελεί πλέον ουσιαστικό βήµα για τη µελλοντική βελτίωση των διδακτικών και 
ερευνητικών του αποτελεσµάτων. 
 

Υπεύθυνη για τη σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης είναι η 
Οµάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟµΕΑ) µε την εξής σύνθεση: 

Μιχαήλ Ζουµπουλάκης, Καθηγητής 
Δηµήτριος Γιαννιάς, Καθηγητής 
Χρήστος Κόλλιας, Αναπληρωτής Καθηγητής   

Στη συγγραφή και σύνθεση της συγκεκριµένης έκθεσης συνέβαλε ουσιαστικά ο 
Επίκουρος Καθηγητής Ηλίας Κεβόρκ, ο οποίος έχει οριστεί ως ο Υπεύθυνος 
Διασφάλισης Ποιότητας του τµήµατος.  
 

Για την συγγραφή και σύνθεση της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης η ΟµΕΑ 
και ο Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας συνεργάστηκαν µε µέλη ΔΕΠ του 
Τµήµατος, µε τρεις διοικητικούς υπαλλήλους των Γραµµατειών του Προπτυχιακού 
και Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών, και µε τρεις υποψηφίους διδάκτορες. 
Πιο αναλυτικά:  

Ο καθηγητής Μ. Ζουµπουλάκης επιµελήθηκε του κειµένου που αφορά τις 
σχέσεις του Τµήµατος µε κοινωνικούς/πολιτιστικούς/παραγωγικούς φορείς, 
καθώς και συνέταξε το κείµενο που αφορά το τµήµα της Στρατηγικής 
Ακαδηµαϊκής Ανάπτυξης  
Ο αναπληρωτής καθηγητής Γ. Χάλκος συνέταξε το µεγαλύτερο τµήµα του 
κειµένου που αφορά τα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών και 
Διδακτορικού Διπλώµατος, καθώς και παρήγαγε τον κατάλογο των 
Ερευνητικών Εργασιών (Discussion Paper Series) που εκδίδεται ανελλιπώς από 
το 2001  
Ο επίκουρος καθηγητής Στ. Παπαδάµου σε συνεργασία µε τη διοικητική 
υπάλληλο ΙΔΑΧ της γραµµατείας Ν. Δουλοπούλου συνέταξαν το κείµενο που 
αφορά την Πρακτική Άσκηση των Προπτυχιακών Φοιτητών  
Ο Λέκτορας Π. Αρβανιτίδης συνέταξε το κείµενο που αφορά τη Διεθνή 
Διάσταση του Προγράµµατος Προπτυχιακών σπουδών και τη κινητικότητα του 
διδακτικού προσωπικού και των Φοιτητών     
Ο Λέκτορας Θ. Μεταξάς συνέταξε το κείµενο που αφορά τα εκπαιδευτικά 
βοηθήµατα 
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Η τριµελής επιτροπή αποτελούµενη από τους επίκουρο καθηγητή  Γ. Ιατρίδη, 
Λέκτορα Αγγ. Αναγνώστου και Λέκτορα. Θ. Μεταξά συνέταξε το κείµενο που 
αφορά τις ανάγκες δηµιουργίας µηχανισµών και διαδικασιών ανάπτυξης 
συνεργασιών µε ΚΠΠ φορείς και τα σχέδια δράσης για τη περίοδο 2011-2015  
Το µέλος ΕΕΔΙΠ Μ. Κονταξή συνέταξε το κείµενο που αφορά τα Μέσα και τις 
Υποδοµές του τµήµατος  
Ο µόνιµος διοικητικός υπάλληλος της γραµµατείας του Προπτυχιακού 
Προγράµµατος Σπυδών Ι. Δεληγιαννίδης επιµελήθηκε των στοιχείων της 
διαχρονικής εξέλιξης του αριθµού των εισακτέων στο Προπτυχιακό Πρόγραµµα 
Σπουδών και της εξαγωγή των ηλεκτρονικών αρχείων αποτελεσµάτων των 
γραπτών εξετάσεων Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεµβρίου  
Η διοικητική υπάλληλος της Γραµµατείας του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος 
Σπουδών Μ. Αρσενοπούλου επιµελήθηκε των στοιχείων που αφορούν τον 
αριθµός αιτήσεων, προσφορών θέσεων, και εισακτέων, τη κατανοµή 
βαθµολογίας και το µέσος βαθµός πτυχίου των αποφοίτων του ΠΜΣ, το 
ποσοστό αποτυχίας, τη κατανοµή βαθµολογίας, και το µέσος βαθµό των 
φοιτητών ανά µάθηµα  
Oι υποψήφιοι Διδάκτορες, Ε. Αρβανίτης, Γ. Γαλάνη, και Σ. Κουρτζίδης 
επιµελήθηκαν για το Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών:  

(α) Την επεξεργασία στοιχείων που συλλέχθηκαν σε έντυπη και σε 
ηλεκτρονική µορφή από τη Γραµµατεία του Προπτυχιακού 
Προγράµµατος Σπουδών αναφορικά µε τον αριθµό των εγγεγραµµένων 
φοιτητών, των φοιτητών που συµµετείχαν στις εξετάσεις, τον αριθµό 
των φοιτητών που πέρασε επιτυχώς στη κανονική και επαναληπτική 
εξέταση, τη βαθµολογία ανά µάθηµα, τους βαθµούς πτυχίου των 
αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών και τη 
διάρκεια σπουδών  
(β) Τη µεταφορά των στοιχείων των χειρόγραφων ερωτηµατολογίων 
αξιολόγησης µαθήµατος/διδασκαλίας από φοιτητές σε ειδικά 
κατασκευασµένα φύλλα EXCEL για κάθε µάθηµα  

Τέλος η απόφοιτος του ΠΜΣ Μ. Τραχίλη επιµελήθηκε τη µεταφορά των 
στοιχείων των χειρόγραφων ερωτηµατολογίων αξιολόγησης 
µαθήµατος/διδασκαλίας από φοιτητές σε ειδικά κατασκευασµένα φύλλα 
EXCEL για κάθε µάθηµα του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 
Επιπρόσθετες πηγές που χρησιµοποιήθηκαν από τον Υπεύθυνο Διασφάλισης 

Ποιότητας για την άντληση των απαραίτητων στοιχείων για τη σύνταξη της έκθεσης 
αυτής αποτέλεσαν: 

! Τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και των Γενικών Συνελεύσεων Ειδικής 
Σύνθεσης του Ακαδηµαϊκού Έτους 2009/10 

! Τα απογραφικά δελτία διδασκόντων που κατατέθηκαν από την πλειονότητα 
των µελών ΔΕΠ και των διδασκόντων ΠΔ407 

! Τα απογραφικά δελτία µαθήµατος που κατατέθηκαν από την πλειονότητα των 
µελών ΔΕΠ και των διδασκόντων ΠΔ407 

! Οι ετήσιοι οδηγοί προπτυχιακών και µεταπτυχιακών σπουδών 
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Η πρόοδος της Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης συζητήθηκε στην 1η (22-9-

2010) και στην 2η (10-11-2010) Γενική Συνέλευση του ακαδηµαϊκού έτους 2010/11, 
και εγκρίθηκε από τη 3η Γενική Συνεέλυση (22-12-2010). Άτυπες συναντήσεις 
συνεργασίας πραγµατοποιήθηκαν επίσης µεταξύ της ΟµΕΑ, του Υπεύθυνου 
Διασφάλισης Ποιότητας και του Διευθυντή του ΠΜΣ, κατά τη διάρκεια των οποίων 
επιλύθηκαν µεµονωµένα προβλήµατα που ανέκυπταν αναφορικά µε την αναζήτηση 
των απαραίτητων στοιχείων για τη ολοκλήρωση της συγγραφής της εν λόγω έκθεσης.  
 

Ας σηµειωθεί τέλος ότι η διάρθρωση των ενοτήτων και υπο-ενοτήτων της 
Έκθεσης ακολουθεί το πρότυπο των κριτηρίων της ΑΔΙΠ όπως αυτά περιγράφονται 
στην έκδοση 2.0 του Ιουλίου 2007. Οι δυσκολίες που παρουσιάσθηκαν και 
αντιµετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια της εσωτερικής αξιολόγησης παρουσιάζονται σε 
κάθε ενότητα ξεχωριστά.  
 
 

Τα µέλη της Οµάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τµήµατος 
Μιχαήλ Ζουµπουλάκης, Αναπλ. Καθηγητής 

Δηµήτριος Γιαννιάς, Καθηγητής 
Χρήστος Κόλλιας, Αναπλ. Καθηγητής  

 
Ηλίας Κεβόρκ, Επικ. Καθηγητής 

Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας 
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2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 
 
2-1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 

Το Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών (ΤΟΕ), το οποίο βρίσκεται στο Βόλο 
(Δήµος 120.000 κατοίκων) και έδρα του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (ΠΘ), στεγάζεται 
µετά το 2004 σε δυο κτίρια. Στο πρώτο κτίριο επί της οδού Κοραή 43 (πολυκατοικία 
4 ορόφων, 800 τετραγωνικών µέτρων), το οποίο είναι ενοικιαζόµενο, στεγάζονται οι 
γραµµατείες του Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών, τα 
γραφεία µελών ΔΕΠ και διδασκόντων µε ΠΔ407/80 (οι οποίοι έχουν εκλεγεί αλλά 
εκκρεµεί το ΦΕΚ διορισµού των), το Εργαστήριο Επιχειρησιακών Ερευνών και ένα 
(1) σπουδαστήριο 25 τετραγωνικών µέτρων για τις ανάγκες των µεταπτυχιακών 
φοιτητών. Στο δεύτερο κτίριο επί της Γ. Καρτάλη 72 και Ροζού (πρώην Γαλλικό 
Ινστιτούτο, 1188 τετραγωνικών µέτρων), που ανήκει στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, 
στεγάζονται το αµφιθέατρο, 3 αίθουσες διδασκαλίας, τα εκπαιδευτικά εργαστήρια, 
και τα γραφεία ΕΕΔΙΠ, διδασκόντων µε ΠΔ407/80 και υποψηφίων διδακτόρων. Το 
κτίριο µε τις αίθουσες διδασκαλίας απέχει τρία οικοδοµικά τετράγωνα από το κτίριο 
στο οποίο στεγάζονται τα γραφεία µελών ΔΕΠ και των γραµµατειών Προπτυχιακού 
και Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών. 
 
 
 
2-2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 

Στον Πίνακα 2-1 παρουσιάζεται η εξέλιξη της στελέχωσης του ΤΟΕ. 
Ειδικότερα, το Σεπτέµβριο 2010 υπηρετούν στο ΤΟΕ δεκαεπτά (17) µέλη 
ΔΕΠ, και ένα (1) µέλος ΕΕΔΙΠ. Από τα µέλη ΔΕΠ,  τρία (3) υπηρετούσαν στη 
βαθµίδα του Καθηγητή, πέντε (5) στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, τρία (3) 
στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή, και έξι (6) στη βαθµίδα του Λέκτορα. Η 
στελέχωση αυτή προήλθε ως αποτέλεσµα της έκδοσης κατά τη διάρκεια του 
ακαδηµαϊκού έτους 2009/10  των ΦΕΚ διορισµού: (α) πέντε εξελίξεων,  µιας από 
Αναπληρωτή σε Καθηγητή, µιας από Επίκουρο Καθηγητή σε Αναπληρωτή Καθηγητή, 
και τριών από Λέκτορα σε Επίκουρο Καθηγητή, (β) τριών εκλογών στη Βαθµίδα 
του Λέκτορα, και (γ) µιας εκλογής ως µέλος ΕΕΔΙΠ. Υπήρξε όµως και µια 
παραίτηση Επίκουρου Καθηγητή λόγω µετακίνησης από το ΤΟΕ στο Πανεπιστήµιο 
Πελοποννήσου. Επίσης κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους 2009/10, 
συνάφθηκαν έντεκα (11) συµβάσεις µε Π.Δ. 407/80 µε επτά (7) διδάσκοντες. 
Ας σηµειωθεί εδώ ότι οι τρεις από τους επτά διδάσκοντες ενώ έχουν ήδη εκλεγεί ως 
µέλη ΔΕΠ στη βαθµίδα του Λέκτορα, εντός του ακδ.έτους 2009-2010 και εκκρεµεί 
ακόµα η έκδοση του ΦΕΚ διορισµού των. Τέλος, έγινε και η εκλογή µέλους ΕΤΕΠ 
πληροφορικής για το οποίο όµως εκκρεµεί η έκδοση του ΦΕΚ Διορισµού. 
 
 Με την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2009/10, το Διοικητικό Προσωπικό 
της Γραµµατείας του Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών αποτελείτο από µια (1) 
µόνιµη διοικητική υπάλληλο και πέντε (5) διοικητικούς υπαλλήλους Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ). Κατά τη διάρκεια του 2009/10 η Γραµµατεία 
έχασε δυο διοικητικούς υπαλλήλους ΙΔΑΧ, οι οποίοι εκλέχτηκαν στη Βαθµίδα του 
Λέκτορα, και διορίστηκαν ως µέλη ΔΕΠ. Η µόνιµη διοικητική υπάλληλος που 
εκτελούσε χρέη προϊστάµενης Γραµµατείας µετακινήθηκε στην Κοσµητεία 
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Γεωπονικών Επιστηµών, και αντικαταστάθηκε από άλλο µόνιµο διοικητικό 
υπάλληλο. Πέραν αυτού, η µία (1) από τους εναποµείναντες 3 υπαλλήλους ΙΔΑΧ ήταν 
(και θα παραµείνει) αποσπασµένη στην Πρυτανεία του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. 
Έτσι για το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος η Γραµµατειακή υποστήριξη του 
Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών θα επιτελείται µόνο από τρεις (3) 
Διοικητικούς Υπαλλήλους. Ας σηµειωθεί τέλος ότι η Γραµµατεία του Μεταπτυχιακού 
Προγράµµατος Σπουδών στελεχώθηκε από δυο (2) υπαλλήλους οι οποίες 
προσλήφθηκαν µε σύµβαση έργου. 
 

Στον Πίνακα 2-2 εµφανίζεται από το έτος έναρξης λειτουργίας του ΤΟΕ ο 
αριθµός (α) των εισακτέων από εισαγωγικές και κατατακτήριες εξετάσεις (β) των 
µετεγγραφών, (γ) των διαγραφών, και (δ) άλλων κατηγοριών (εισαγωγή µε 3% κλπ.). 
Αναφορικά µε τις εισροές, παρατηρείται µια αισθητή µείωση από το 2004/05 των 
µετεγγραφών, ενώ οι εκροές µετά το 2006/07 δεν εµφανίζουν τάση αλλά 
κυµαίνονται γύρω από έναν µέσο όρο περίπου 38 ανά έτος . Στην τελευταία γραµµή 
του Πίνακα 1-2 εµφανίζεται η διαχρονική εξέλιξη του καθαρού αριθµού των 
εισακτέων στο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών. Ο αριθµός αυτός προκύπτει εάν 
στο αριθµό εισακτέων από εισαγωγικές εξετάσεις προστεθούν οι εισροές και 
αφαιρεθούν οι εκροές πρωτοετών. Για τα δυο τελευταία ακαδηµαϊκά έτη 
παρατηρείται µια σταθερή αύξηση καθώς το 2008-09 ο αριθµός αυτός αυξήθηκε από 
128 σε 145 (αύξηση 13%) και το 2009/10 από 145 σε 162 (αύξηση 12%).  

 
Στις αρχές του ακαδηµαϊκού έτους 2009/10, οι ενεργοί φοιτητές του ΤΟΕ στα 

τρία τελευταία έτη ήταν 557. Προσθέτοντας τους 162 νέους πρωτοετείς φοιτητές ο 
αριθµός των ενεργών φοιτητών αυξήθηκε στους 719. Κατά τη διάρκεια του 
ακαδηµαϊκού έτους 2009/10 αποφοίτησαν µετά τις εξεταστικές Φεβρουαρίου και 
Ιουνίου 50 φοιτητές µειώνοντας έτσι το αριθµό ενεργών φοιτητών στο τέλος του 
2009/10 από 719 σε 669. Όπως ειπώθηκε παραπάνω, στις αρχές του 2009/10 ο 
αριθµός των διοικητικών υπαλλήλων της Γραµµατείας ήταν πέντε (5) ενώ στο τέλος 
µειώθηκε σε τρεις (3). Αυτό αυτοµάτως εγείρει ένα σηµαντικό πρόβληµα 
γραµµατειακής υποστήριξης των προπτυχιακών σπουδαστών καθώς η αναλογία 
διοικητικών υπαλλήλων/φοιτητή αυξάνεται από 144 ανά υπάλληλο στις αρχές του 
2009/10 σε 223 ανά υπάλληλο στο τέλος του 2009/10.  Επίσης, κατά τη διάρκεια του 
Ακαδηµαϊκού έτους 2009/10, ο αριθµός των διδασκόντων (µελών ΔΕΠ, µελών 
ΕΕΙΔΙΠ, διδασκόντων ΠΔ 407/80) ανήλθε σε 26.  Διαιρώντας λοιπόν το µέσο όρο 
του 669 και του 719 (694 φοιτητές) µε το 26, η αναλογία διδασκόντων/διδασκοµένων 
διαµορφώνεται στους 26,7=27 φοιτητές ανά διδάσκοντα κατά µέσο όρο κατά τη 
διάρκεια του 2009/10. 

 
Αναφορικά µε το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών στην Εφαρµοσµένη 

Οικονοµική, στις αρχές του 2009/10 οι ενεργοί φοιτητές ήσαν 79 ενώ στο τέλος 83. 
Διαιρώντας λοιπόν το µέσο όρο τους (81 µεταπτυχιακοί φοιτητές) µε τον αριθµό των 
διδασκόντων στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών που ήταν 19 (13 µέλη ΔΕΠ και 
6 διδάσκοντες µε σύµβαση έργου), η αναλογία διδασκόντων/διδασκοµένων για το 
µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών διαµορφώνεται στους 4,3 φοιτητές ανά 
διδάσκοντα κατά µέσο όρο κατά τη διάρκεια του 2009/10. Διαιρώντας επίσης το 
µέσο όρο των 81 µεταπτυχιακών φοιτητών µε το 2 (η γραµµατειακή υποστήριξη του 
ΠΜΣ έγινε από 2 υπαλλήλους), η αναλογία διοικητικών υπαλλήλων/µεταπτυχιακό 
φοιτητή ανήλθε σε 40,5 φοιτητές ανά υπάλληλο. 
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Πίνακας 2-1: Εξέλιξη του Προσωπικού του Τµήµατος  
  2009/10 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 

Καθηγητές Σύνολο 3 2 2 2 3 3 
 Από εξέλιξη* 1      
 Νέες προσλήψεις*       
 Συνταξιοδοτήσεις*       
 Παραιτήσεις*    1   

Αναπληρωτές Καθηγητές Σύνολο 5 5 5 4 4 3 
 Από εξέλιξη* 1  1  1  
 Νέες προσλήψεις*      2 
 Συνταξιοδοτήσεις*       
 Παραιτήσεις*       

Επίκουροι Καθηγητές Σύνολο 3 2 2 3 3 5 
 Από εξέλιξη* 3      
 Νέες προσλήψεις*       
 Συνταξιοδοτήσεις*       
 Παραιτήσεις* 1    1  

Λέκτορες Σύνολο 6 6 6 5 4 1 
 Νέες προσλήψεις* 3  1 1 3  
 Συνταξιοδοτήσεις*       
 Παραιτήσεις*       

Μέλη ΕΕΔΙΠ Σύνολο 1 0 0 0 0 0 
Διδάσκοντες επί συµβάσει** Σύνολο 11 9 8 11 13 17 

Τεχνικό προσωπικό εργαστηρίων Σύνολο   0 0 0 0 0 
Διοικητικό προσωπικό Σύνολο  6 6 6 6 4 

* Αναφέρεται στο τελευταίο έτος 
** Αναφέρεται σε αριθµό συµβάσεων – όχι διδασκόντων (π.χ. αν ένας διδάσκων έχει δύο συµβάσεις, χειµερινή και εαρινή, τότε µετρώνται δύο συµβάσεις) 
 
Πίνακας 2-2: Εξέλιξη αριθµού εισακτέων στο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών 
 
 Ακαδηµαϊκό Έτος 
 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 
Εισαγωγικές 
Εξετάσεις 126 145 124 123 129 124 125 149 140 175 170 
Μετεγγραφές 
(εισροές) 15 12 9 18 25 5 2 4 5 6 5 
Κατατακτήριες 
(Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ) 2 0 1 4 5 5 1 2 0 0 1 
Άλλες Κατηγορίες 
(Εισροές) 15 12 12 11 9 8 6 10 22 8 20 
Διαγραφές (Εκροές) -47 -49 -46 -34 -41 -35 -28 -34 -39 -44 -34 

ΣΥΝΟΛΟ 111 120 100 122 127 107 106 131 128 145 162 
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Ας σηµειωθεί επίσης ότι στο τέλος του 2009 υπήρχαν εγγεγραµµένοι 19 

υποψήφιοι διδάκτορες. Όµως κατά τη διάρκεια του 2010 εντάχθηκαν στο ΤΟΕ τρεις 
νέοι υποψήφιοι διδάκτορες, ενώ αποφοίτησαν τέσσερεις (4) µειώνοντας έτσι το 
αριθµό των υποψηφίων διδακτόρων από 19 στο τέλος του 2009 σε 18 στο τέλος του 
2010. 
 
 
2-3. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 

Το ΤΟΕ ιδρύθηκε µε το Π.Δ. 211/3-9-99 (ΦΕΚ 179Α΄/06-09-1999) και 
λειτουργεί από το Σεπτέµβριο του 1999 µε έδρα τον Βόλο. Αποστολή του Τµήµατος 
σύµφωνα µε το Π.Δ. ίδρυσής του είναι «η κατάρτιση επιστηµόνων ικανών να 
συµβάλλουν στην περαιτέρω πρόοδο της οικονοµικής θεωρίας και των εφαρµογών 
της στην οικονοµική πολιτική του κράτους, στην πρόβλεψη των οικονοµικών 
φαινοµένων και στην ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων. Το ΤΟΕ παρέχει 
εξειδίκευση, σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Σπουδών του, σε γνωστικά αντικείµενα τα 
οποία ανταποκρίνονται τόσο στις ανάγκες της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής 
Οικονοµίας όσο και στις σύγχρονες εξελίξεις της Οικονοµικής Επιστήµης. Lς εκ 
τούτου, είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές οι προοπτικές άµεσης σύνδεσης των αποφοίτων µε 
την αγορά εργασίας. 
 

Από το ακαδηµαϊκό έτος 2008-09, στο ΤΟΕ λειτουργεί Πρόγραµµα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) το οποίο οδηγεί στην απονοµή Μεταπτυχιακού 
Διπλώµατος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Εφαρµοσµένη Οικονοµική», και έχει ως 
αντικείµενο την ειδίκευση πτυχιούχων Οικονοµικών Τµηµάτων και άλλων συναφών 
ειδικοτήτων. Σκοπός του ΠΜΣ, το οποίο λειτουργεί µε βάση την υπ’ αρ. 7353/Β7/22-
8-2007 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1757/4-9-2007/τ.Β), είναι να συµπληρώσει και να 
ολοκληρώσει τις γνώσεις του προπτυχιακού προγράµµατος και να εφοδιάσει τους 
αποφοίτους του µε τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται για την άσκηση 
πολιτικής σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας καθώς και να δηµιουργήσει τις βάσεις 
για την πιθανή εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. 
 
 Στην παρούσα φάση η ακαδηµαϊκή κοινότητα του ΤΟΕ αντιλαµβάνεται 
πλήρως τους στόχους και σκοπούς του Τµήµατος, και ως εκ τούτου δεν υπάρχει 
απόκλιση των επίσηµα διατυπωµένων µέσω των παραπάνω ΦΕΚ στόχων από 
εκείνους που σήµερα το Τµήµα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει. Καθώς δε τα µέλη της 
ακαδηµαϊκής κοινότητας του ΤΟΕ συµφωνούν ότι στα πλαίσια της υπάρχουσας 
οικονοµικής και κοινωνικής πραγµατικότητας που ζει η Ελληνική Οικογένεια 
επιτυγχάνονται οι στόχοι που έχει θέσει το Τµήµα, δεν συντρέχει λόγος αναθεώρησης 
των επίσηµα διατυπωµένων στόχων στα ΦΕΚ ίδρυσης τόσο του Προπτυχιακού όσο 
και του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών.  
 
 
2-4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 
 Η γενική εποπτεία της λειτουργίας του ΤΟΕ και της τήρησης των νόµων 
επιτελείται από την Γενική Συνέλευση (ΓΣ) και τη Γενική Συνέλευση Ειδικής 
Σύνθεσης (ΓΣΕΣ)  του Τµήµατος. Μεταξύ των αρµοδιοτήτων της ΓΣ είναι ο 
καθορισµός της εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής του Τµήµατος, ο 
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προγραµµατισµός και η στρατηγική της πορείας και της ανάπτυξής του, ο τακτικός 
απολογισµός των σχετικών δραστηριοτήτων του στο πλαίσιο των γενικότερων 
αποφάσεων της Συγκλήτου, η κατανοµή των πιστώσεων στις εκπαιδευτικές, 
ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες, ο προγραµµατισµός θέσεων µελών ΔΕΠ κλπ. 
Αντίθετα η ΓΣΕΣ είναι αρµόδια για θέµατα όπως η προκήρυξη θέσεων µελών ΔΕΠ, η 
συγκρότηση εκλεκτορικών σωµάτων, ο ορισµός των µελών των συµβουλευτικών 
επιτροπών για τους υποψήφιους διδάκτορες, η απονοµή µεταπτυχιακών 
διπλωµάτων, καθώς και οποιονδήποτε άλλων θεµάτων που άπτονται της λειτουργίας 
του ΠΜΣ του ΤΟΕ µετά από σχετικές εισηγήσεις. Για το ακαδηµαϊκό έτος 2009/10 
Πρόεδρος του ΤΟΕ ήταν ο Αναπλ. Καθ. Χρ. Κόλλιας µε Αναπληρωτή Πρόεδρο τον 
Αναπλ. Καθ. Γ. Χάλκο, ενώ Διευθυντής του ΠΜΣ ήταν ο Αναπλ. Καθ. Γ.Χάλκος. 
 
Οι παρακάτω επιτροπές λειτούργησαν στο ΤΟΕ κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού 
έτους 2009/10: 
 
Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών 
 
(α) Οµάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης, αποτελούµενη από τους: 
Καθ. Δ. Γιαννιά 
Αναπλ. Καθ. Μ. Ζουµπουλάκη 
Αναπλ. Καθ. Χ.Κόλλια  
(β) Επιτροπή Δεοντολογίας, αποτελούµενη από τους: 

Αναπλ. Καθ. Γ. Χάλκος 
Αναπλ. Καθ. Χρ. Κόλλιας 
Αναπλ. Καθ. Ξ. Παπαρρηγόπουλος  

(γ) Επιτροπή διεξαγωγής κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδηµαϊκό έτος 
2009/10 αποτελούµενη από τον Πρόεδρο του ΤΟΕ, και για κάθε µάθηµα από τους: 

Μαθηµατικά 
Α΄ Βαθµολογητής: Λέκτ. Π.Αρβανιτίδης 
Β΄ Βαθµολογητής: Επικ. Καθ. Ηλ. Κεβόρκ 
Ορισµός θεµάτων Εξέτασης και Αναβαθµολογητής: Λεκτ. Λ.Ζαχείλας 
Μακροοικονοµική 

Α΄ Βαθµολογητής: : Επικ. Καθ. Στ. Παπαδάµου 
Β΄ Βαθµολογητής: Αναπλ. Καθ. Ν. Κυριαζής 
Ορισµός θεµάτων Εξέτασης και Αναβαθµολογητής: Αναπλ. Καθ. Ι.Κασκαρέλης 
Μικροοικονοµική 

Α΄ Βαθµολογητής: : Επικ. Καθ. Ηλ. Κεβόρκ 
Β΄ Βαθµολογητής: Λεκτ. Ν. Τζερεµές 
Ορισµός θεµάτων Εξέτασης και Αναβαθµολογητής: Αναπλ. Καθ. Μ.Ζουµπουλάκης  

(δ) Εισηγητική Επιτροπή για την πλήρωση µιας θέσης Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) αποτελούµενη από τους: 

Αναπλ. Καθ. Χρ. Κόλλιας 
Λεκτ.  Λ. Ζαχείλα 
Λεγαντή Γιαννέλο, µέλος ΕΤΕΠ, 
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(ε) Επιτροπή Επιλογής διδασκόντων µε ΠΔ407/80 αποτελούµενη από τους: 

Επικ. Καθ. Ηλ. Κεβόρκ 
Επικ. Καθ. Στ. Παπαδάµου 
Λεκτ. Λ. Ζαχείλα 

 
Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών  
(α) Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης αποτελούµενη από τους: 

Αναπλ. Καθ. Γ.Χάλκο 
Αναπλ. Καθ. Χρ. Κόλλια 
Επικ. Καθ. Ηλ. Κεβόρκ  

(β) Επιτροπή Οικονοµικής Διαχείρισης αποτελούµενη από τους: 
Αναπλ. Καθ. Γ.Χάλκο 
Αναπλ. Καθ. Χρ. Κόλλια 
Αναπλ. Καθ. Μ. Ζουµπουλάκη  

(γ) Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής αποτελούµενη από τους: 
Αναπλ. Καθ. Γ.Χάλκο 
Αναπλ. Καθ. Ν. Κυριαζή 
Επικ. Καθ. Ηλ. Κεβόρκ 
Επικ. Καθ. Στ. Παπαδάµου 
Λεκτ. Ι.Ψαριανό  

(δ) Επιτροπή Διαµόρφωσης Εσωτερικού Κανονισµού Διδακτορικού 
Προγράµµατος αποτελούµενη από τους: 

Αναπλ. Καθ. Γ.Χάλκο 
Επικ. Καθ. Ηλ. Κεβόρκ 
Επικ. Καθ. Στ. Παπαδάµου 

 
Εκτός των παραπάνω επιτροπών, εντός του ακαδηµαϊκού έτους 2009/10, µε 
αποφάσεις της ΓΣ και ΓΣΕΣ:  

! Ανανεώθηκε η θητεία του Αναπλ Καθηγ. Γ. Χάλκου, ως Διευθυντού του 
ΠΜΣ  “Εφαρµοσµένη Οικονοµική” του ΤΟΕ του ΠΘ, για δύο πλήρεις 
λειτουργίες του ΠΜΣ (δύο δεκαοκτάµηνα), αρχής γενόµενης το 
Σεπτέµβριο του 2010.  

! Ορίσθηκε ως επιστηµονικός Υπεύθυνος του Προγράµµατος Πρακτική 
Άσκηση των Φοιτητών ο Επικ. Καθ. Στ. Παπαδάµου  

! Ορίσθηκε ως υπεύθυνος του Προγράµµατος Erasmus ο Λεκτ. 
Π.Αρβανιτίδης  

! Ορίσθηκε ως Συντονιστής του Προγράµµατος ΜΟΔΙΠ για το ΤΟΕ ο Επικ. 
Καθ. Ηλ. Κεβόρκ  

! Ορίσθηκε µε απόφαση Πρυτανικού Συµβουλίου ως Οικονοµικός 
Υπεύθυνος του ΤΟΕ ο µόνιµος διοικητικός υπάλληλος Ι.Δεληγιαννίδης µε 
αναπληρωµατικό µέλος την διοικητική υπάλληλο ΙΔΑΧ Β.Ζούµπου 
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Επίσης την 24η Ιανουαρίου 2010 αποχώρησε από τη Γραµµατεία του Τµήµατος η 
µόνιµη διοικητική υπάλληλος Α.Μαντούδη, και καθήκοντα γραµµατέως του 
Τµήµατος ανέλαβε η διοικητική υπάλληλος ΙΔΑΧ Α.Δουλοπούλου. 
 
Οι παρακάτω εσωτερικοί κανονισµοί ήταν σε ισχύ στο ΤΟΕ κατά τη διάρκεια του 
ακαδηµαϊκού έτους 2009/10: 
 
Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών  

! Κανονισµοί εξετάσεων και Πτυχιακών εργασιών (σελ. 129-135 προπτυχιακού 
οδηγού σπουδών 2009/10)  

! Κανονισµός λειτουργίας της βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου (σελ. 141-144 
προπτυχιακού οδηγού σπουδών 2009/10)  

! Κανονισµός λειτουργίας εργαστηρίων Η/Υ (σελ. 144-149 προπτυχιακού 
οδηγού σπουδών 2009/10) 

 
Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών  

! Κανονισµός λειτουργίας του ΠΜΣ (σελ. 26-50 µεταπτυχιακού οδηγού 
σπουδών 2009/10)  

! Κανονισµός εξετάσεων του ΠΜΣ και οδηγίες συγγραφής διπλωµατικών 
εργασιών (σελ. 105-119 µεταπτυχιακού οδηγού σπουδών 2009/10)  

! Κανονισµός λειτουργίας βιβλιοθήκης Π.Θ. και Αναγνωστηρίου ΠΜΣ (σελ. 
120-123 µεταπτυχιακού οδηγού σπουδών 2009/10)  

! Κανονισµός λειτουργίας εργαστηρίων Η/Υ (σελ. 124-131 µεταπτυχιακού 
οδηγού σπουδών 2009/10) 

 
Ας σηµειωθεί τέλος ότι το ΤΟΕ δεν είναι διαρθρωµένο ακόµα σε Τοµείς. Όµως 

µεσοπρόθεσµος στόχος του τµήµατος αποτελεί η δηµιουργία Τοµέων, οι οποίοι πλέον 
θα έχουν τις ανάλογες ευθύνες οργάνωσης και συντονισµού της ύλης των 
αντίστοιχων µαθηµάτων 
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3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
 
3.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
3.1.1  Ανταπόκριση του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών στους 
στόχους του Τµήµατος και τις ανάγκες της κοινωνίας 
 

Η ανταπόκριση του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών στους στόχους 
του Τµήµατος αποτελεί ευθύνη του κάθε διδάσκοντα ξεχωριστά. Οι διδάσκοντες του 
τµήµατος ακολουθούν τις σύγχρονες εξελίξεις της Επιστήµης µέσω (α) συνεχούς 
παρακολούθησης της διεθνούς και Ελληνικής Βιβλιογραφίας, (β) συµµετοχής σε 
συνέδρια και µέσω δηµοσιεύσεων σε διεθνή και Ελληνικά Έγκριτα Περιοδικά σε 
θεµατικές σχετικές µε τους στόχους του τµήµατος, και (γ) ανάλογης επικαιροποίησης 
της ύλης των µαθηµάτων που διδάσκουν. Τα διδασκόµενα µαθήµατα αφορούν πολλά 
επίκαιρα αντικείµενα όπως αγορά εργασίας, περιβάλλον, οικονοµικοί θεσµοί, αγορά 
ακινήτων, άµυνα, υγεία, ανάλυση χαρτοφυλακίου, δειγµατοληψία, Logistics, δίκαιο & 
οικονοµία, τα οποία καλύπτουν ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς.  Ο έλεγχος 
του βαθµού ανταπόκρισης του κάθε διδάσκοντος στην ανάγκη το Πρόγραµµα 
Προπτυχιακών Σπουδών να εκπληρώνει τους στόχους που έχουν τεθεί διενεργείται 
µέσω των διαδικασιών της Γενικής Συνέλευσης.  

Το πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών αναθεωρήθηκε σε σηµαντικό 
ποσοστό το 2006. Έκτοτε η Γενική Συνέλευση αξιολογεί αυτό, και οι τυχόν 
διαπιστωµένες αδυναµίες θα ληφθούν υπόψη στη νέα αναθεώρηση που θα γίνει στα 
επόµενα έτη.  

Η δηµοσιοποίηση του Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών γίνεται στην 
αρχή κάθε ακαδηµαϊκού έτους, µέσω του οδηγού σπουδών και του Δικτυακού τόπου 
του Τµήµατος.  

Με δεδοµένο το γεγονός της σηµασίας που έχει τόσο για το Τµήµα όσο και για 
τους φοιτητές του τµήµατος, η σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας, 
προκειµένου να καταγραφούν οι ανάγκες της αγοράς αλλά και να προσδιοριστεί µε 
σαφήνεια η επαγγελµατική εξέλιξη των αποφοίτων του τµήµατος, το τµήµα στην 
παρούσα φάση διεξάγει πρωτογενή εµπειρική έρευνα σε απόφοιτους του. Πιο 
συγκεκριµένα στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος (Κωδικός Επ. Ερευνών 
ΠΘ 3754) µε τίτλο ‘Χρηµατοδότηση Ερευνητικών Δραστηριοτήτων: Η απορρόφηση 
των αποφοίτων του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών στην αγορά εργασίας’, µε 
επιστηµονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Μ. Ζουµπουλάκη (από 1/7/2008 – 
31/12/2009), το τµήµα πραγµατοποίησε εµπειρική έρευνα σε 140 αποφοίτους του 
τµήµατος των ετών 2003-2004-2005-2006. 

 
Στην έρευνα χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο το οποίο περιλάµβανε 

ερωτήσεις αναφορικά µε την επαγγελµατική πορεία των αποφοίτων από την µέρα 
αποφοίτησης τους έως σήµερα, τις επαγγελµατικές τους αµοιβές, τους τοµείς 
απορρόφησης τους, την συµβολή των σπουδών τους και γνώσεων τους στην εξέλιξη 
τους. Επίσης ζητήθηκε από τους απόφοιτους να αξιολογήσουν το πρόγραµµα 
σπουδών του ΤΟΕ στο σύνολο του, τα µαθήµατα, τους διδάσκοντες, προσδιορίζοντας 
µέσα από την επαγγελµατική εµπειρία που έχουν αποκτήσει, ιδιαίτερες ανάγκες και 
βελτιώσεις στο πρόγραµµα σπουδών και ειδικότερα στις κατευθύνσεις σπουδών. 
Τέλος επιχειρήθηκε µια καταγραφή των βασικών προβληµάτων που αντιµετώπισαν 
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οι απόφοιτοι του τµήµατος ως φοιτητές στη διάρκεια των σπουδών τους, 
προκειµένου να υπάρχει µια συγκριτική αξιολόγηση του παρελθόντος µε το παρόν, 
ενώ παράλληλα η έρευνα τελειώνει µε προτάσεις των ίδιων των αποφοίτων για την 
καλύτερη και αποτελεσµατικότερη λειτουργία του τµήµατος. Αποτελέσµατα της 
συγκεκριµένης  έρευνας δεν έχουν ανακοινωθεί ακόµα επίσηµα.  
 
 
3.1.2  Δοµή, Συνεκτικότητα, και Λειτουργικότητα του Προγράµµατος 
Προπτυχιακών Σπουδών 
 

Στο πρώτο έτος σπουδών του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών, το 
Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών (ΤΟΕ) προσφέρει µόνο υποχρεωτικά µαθήµατα, έξι 
τον αριθµό ανά εξάµηνο. Αντίθετα, στο δεύτερο  και τρίτο έτος σπουδών, εκτός των 
δέκα (10) υποχρεωτικών µαθηµάτων ανά έτος, ο φοιτητής επιλέγει επιπρόσθετα ένα 
µάθηµα ανά εξάµηνο. Για το ακαδηµαϊκό έτος 2009-10, το ΤΟΕ προσέφερε τα 
παρακάτω µαθήµατα:  

 2ο Έτος Σπουδών – Γ΄Εξάµηνο 
! Μάρκετινγκ, Εγγεγραµµένοι φοιτητές 140 
! Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήµη,  Εγγεγραµµένοι φοιτητές: 44  

2ο Έτος Σπουδών – Δ΄Εξάµηνο 
! Δειγµατοληψία, Εγγεγραµµένοι φοιτητές: 132 
! Υπολογιστικές Μέθοδοι για Οικονοµολόγους, Εγγεγραµµένοι φοιτητές: 57  

3ο Έτος Σπουδών – Ε΄Εξάµηνο 
! Οικονοµική της Αγοράς Εργασίας, Εγγεγραµµένοι φοιτητές: 54 
! Οικονοµικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εγγεγραµµένοι φοιτητές: 103  

3ο Έτος Σπουδών – ΣΤ΄Εξάµηνο 
! Αξιολόγηση Επενδύσεων, Εγγεγραµµένοι φοιτητές:53 
! Διεθνείς Οικονοµικοί Οργανισµοί, Εγγεγραµµένοι φοιτητές: 102  
Στο 2ο και 3ο έτος σπουδών, το ΤΟΕ δίνει επίσης τη δυνατότητα στον φοιτητή 

να επιλέξει ενδεχοµένως και µαθήµατα από άλλα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου. Για 
το ακαδηµαϊκό έτος 2009-10, τα παρακάτω δυο µαθήµατα επιλέχθηκαν από άλλα 
Τµήµατα του Πανεπιστηµίου:  

! Κοινωνιολογία (Γ΄εξάµηνο) , Εγγεγραµµένοι φοιτητές: 23  
! Φιλοσοφία της Παιδείας (ΣΤ΄εξάµηνο), Εγγεγραµµένοι φοιτητές: 8  

Επίσης, ένας σχετικά ικανοποιητικός αριθµός ατόµων επέλεξε τα δυο διατµηµατικά 
µαθήµατα που αναφέρονται στην «Εισαγωγή στην Επιχειρηµατικότητα (21 
εγγεγραµµένοι φοιτητές του ΤΟΕ)» και στην «Ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Σχεδίων 
(10 εγγεγραµµένοι φοιτητές του ΤΟΕ).    

Στο τέταρτο έτος ο φοιτητής καλείται να επιλέξει µια από τις τρεις παρακάτω 
κατευθύνσεις: 

! Οικονοµική Πολιτική και Ανάπτυξη 
! Χρηµατοοικονοµική και Τραπεζική 
! Οικονοµική των Επιχειρήσεων 

 



 17 

 
Διάγραµµα 3-1: Αριθµός εγγεγραµµένων φοιτητών ανά µάθηµα 4ου έτους 
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Σε κάθε κατεύθυνση ο φοιτητής εκτός των τεσσάρων υποχρεωτικών 
µαθηµάτων που οφείλει να παρακολουθήσει επιλέγει επιπλέον οκτώ µαθήµατα είτε 
από την κύρια κατεύθυνση που ήδη έχει επιλέξει ή από άλλη κατεύθυνση, ή 
ενδεχοµένως και από άλλα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου. Στη διαδικασία όµως 
επιλογής ακολουθείται ο κανόνας ότι τουλάχιστον τέσσερα από τα µαθήµατα 
επιλογής θα πρέπει να προέρχονται από την κύρια κατεύθυνση. Στο πλαίσιο αυτό, τα 
υποχρεωτικά µαθήµατα κατεύθυνσης στον Πίνακα Α-1 του Παραρτήµατος 
λαµβάνουν τον κωδικό «Υ-κατεύθυνσης» ενώ τα µαθήµατα επιλογής που 
προσφέρονται και στις τρεις κατευθύνσεις λαµβάνουν τον κωδικό «ΥΕ 
(υποχρεωτικής επιλογής»).  Στο Διάγραµµα 3-1 εµφανίζεται, για το ακαδηµαϊκό έτος 
2009-10, ο αριθµός των εγγεγραµµένων φοιτητών ανά µάθηµα του 4ου έτους που 
πρόσφερε το ΤΟΕ. Από το σύνολο των µαθηµάτων υποχρεωτικής επιλογής, τα 
µαθήµατα τα οποία τα επέλεξαν οι περισσότεροι φοιτητές (άνω των 100) ήταν η 
«Αγροτική Οικονοµική», οι «Πολυεθνικές Επιχειρήσεις», η «Ελληνική Οικονοµία» 
και η «Οικονοµική της Υγείας».  Αντίθετα τα µαθήµατα µε τους µικρότερους 
αριθµούς εγγεγραµµένων φοιτητών (κάτω των 20) ήταν οι «Διεθνείς Νοµισµατικές 
Σχέσεις», η «Οικονοµική Ολοκλήρωση-Παγκοσµιοποίηση-Γεωστρατηγικές» και το 
«Σεµινάριο Περιφερειακής Οικονοµικής». Τέλος κανένας φοιτητής δεν επέλεξε τα 
µαθήµατα «Στοχαστικά Χρηµατοοικονοµικά», «Προχωρηµένη Μακροοικονοµική» 
και «Πτυχιακή Εργασία».  

Για το ακαδηµαϊκό έτος 2009-10, ένας πολύ µικρός αριθµός φοιτητών επέλεξε 
µαθήµατα επιλογής εκτός τµήµατος. Ειδικότερα, τέσσερεις (4) φοιτητές 
ενεγράφησαν στο µάθηµα «Διδακτική Μεθοδολογία και Δοµικά Στοιχεία της 
Διδασκαλίας» τρεις (3) φοιτητές στο µάθηµα «Διδασκαλία & Παιδαγωγική 
Αλληλεπίδραση στην Σχολική Τάξη», και από ένας (1) φοιτητής στα µαθήµατα 
«Εισαγωγή στην Ιστορία της Φιλοσοφίας» και «Οικονοµία και Εκπαίδευση στην 
Ελλάδα».    

Ας σηµειωθεί επίσης ότι στο τελευταίο εξάµηνο δίνεται η δυνατότητα στο 
φοιτητή/τρια εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας, η οποία υπολογίζεται ως ένα µάθηµα 
επιλογής της κύριας κατεύθυνσης. Σε µια τέτοια περίπτωση ο φοιτητής στο τελευταίο 
έτος οφείλει να εγγραφεί σε έντεκα (11) αντί για (12) µαθήµατα. Η ΟΜΕΑ 
διαπίστωσε ότι η ισοδυναµία της πτυχιακής εργασίας µε ένα µόνο εξαµηνιαίο 
µάθηµα αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα επιλογής της Πτυχιακής µε αποτέλεσµα 
και για το ακαδηµαϊκό έτος 2009-10, κανένας φοιτητής να µην επιλέξει την πτυχιακή 
εργασία.  

Ο πίνακας Α-1 του παραρτήµατος παρουσιάζει την διάκριση των 96 συνολικών 
µαθηµάτων που προσφέρθηκαν από το ΤΟΕ για το ακαδηµαϊκό έτος 2009-10 σε 
υποχρεωτικά µαθήµατα (32),  µαθήµατα υποχρεωτικής επιλογής (35), µαθήµατα 
υποχρεωτικά κατεύθυνσης (12) και µαθήµατα επιλογής (17). Το ποσοστό των 
µαθηµάτων κάθε µιας από τις παραπάνω διακρίσεις στο σύνολο των 96 µαθηµάτων 
που προσφέρθηκαν από το ΤΟΕ για το ακαδηµαϊκό έτος 2009-10 εµφανίζεται στο 
Διάγραµµα 3-2, όπου και διαπιστώνεται ότι το 69% των µαθηµάτων που 
προσφέρθηκαν ήταν είτε υποχρεωτικά είτε υποχρεωτικής επιλογής.   

Ο αριθµός των εγγεγραµµένων φοιτητών σε κάθε µάθηµα δίνεται στον 
Πίνακα Α-2 του Παραρτήµατος. Στον ίδιο πίνακα το κάθε µάθηµα χαρακτηρίζεται 
ως: 

(α) Υποβάθρου/Επιστηµονικής Περιοχής/Γενικών Γνώσεων/Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων. 
(β) Κορµού/Ειδίκευσης/Κατεύθυνσης. 
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Αναφορικά µε την πρώτη κατηγορία διάκρισης των µαθηµάτων του Πίνακα Α-
2, και σε συσχετισµό µε το διάγραµµα 3-3 διαπιστώνεται ότι στο σύνολο των 96 
µαθηµάτων του ακαδηµαϊκού έτους 2009-10, 44 µαθήµατα ήταν υποβάθρου, 29 
επιστηµονικής περιοχής, 7 γενικών γνώσεων, και 16 ανάπτυξης δεξιοτήτων.  Για τη 
δεύτερη κατηγορία διάκρισης (βλ. Διάγραµµα 3-4), 32 µαθήµατα ήταν κορµού, 41 
ειδίκευσης, και 23 κατεύθυνσης. Διαπιστώνεται λοιπόν ότι  η πλειονότητα των 
µαθηµάτων χαρακτηρίστηκε αφενός ως µαθήµατα υποβάθρου (46%) και αφετέρου 
ως µαθήµατα ειδίκευσης (43%). 
 
Διάγραµµα 3-2: Ποσοστό υποχρεωτικών µαθηµάτων/µαθηµάτων υποχρεωτικής 
επιλογής/υποχρεωτικών κατεύθυνσης/µαθηµάτων επιλογής στο σύνολο των 96 
µαθηµάτων που προσφέρθηκαν το ακαδηµαϊκό έτος 2008-09  
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Διάγραµµα 3-3: Ποσοστό µαθηµάτων Υποβάθρου/Επιστηµονικής 
Περιοχής/Γενικών Γνώσεων/Ανάπτυξης Δεξιοτήτων στο σύνολο των 96 µαθηµάτων 
που προσφέρθηκαν το ακαδηµαϊκό έτος 2008-09  
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Διάγραµµα 3-4: Ποσοστό µαθηµάτων Κορµού/Ειδίκευσης/Κατεύθυνσης στο 
σύνολο των 96 µαθηµάτων που προσφέρθηκαν το ακαδηµαϊκό έτος 2008-09 
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Για την πλειονότητα των µαθηµάτων που προσφέρει το ΤΟΕ υπάρχει τρίωρη 
διδασκαλία. Στο τρίωρο αυτό ο διδάσκων κατανέµει το χρόνο µεταξύ θεωρίας και 
ασκήσεων (εάν πρόκειται για ποσοτικό µάθηµα) ή µεταξύ θεωρίας, παραδειγµάτων 
και ανάλυσης πραγµατικών περιπτώσεων (εάν πρόκειται για θεωρητικό µάθηµα) 
ανάλογα της θεµατικής την οποία πραγµατεύεται. Εξαίρεση αποτελούν τα µαθήµατα 
Πληροφορικής Ι και ΙΙ (Α΄και Β΄Εξαµήνου αντίστοιχα) , οι Υπολογιστικές Μέθοδοι 
για Οικονοµολόγους (επιλογής Δ΄Εξαµήνου) και το Ηλεκτρονικό Εµπόριο (επιλογής 
Ζ΄ Εξαµήνου) όπου οι διαλέξεις λαµβάνουν χώρα στο εργαστήριο Η/Υ. Ειδικότερα, 
για τα µαθήµατα Πληροφορικής οι φοιτητές λόγω του αριθµού χωρίζονται σε δυο 
οµάδες.   Επιπροσθέτως για ορισµένα µαθήµατα πραγµατοποιούνται εργαστήρια και 
φροντιστήρια όπου οι φοιτητές εξοικειώνονται αντίστοιχα µε λογισµικά πακέτα και 
ασκήσεις επί της θεωρίας.  Ειδικότερα για το ακαδηµαϊκό έτος 2009-10, εργαστήρια 
σε δίωρη βάση πραγµατοποιήθηκαν στο µάθηµα της Λογιστικής (υποχρεωτικό Α΄ 
Εξαµήνου, τρεις οµάδες), της Στατιστικής Ι (υποχρεωτικό Β΄ Εξαµήνου, τρεις 
οµάδες), και της Επιχειρησιακής Έρευνας (υποχρεωτικό Ε΄ Εξαµήνου, τρεις οµάδες). 
Συµπεριλαµβανοµένου των µαθηµάτων της πληροφορικής, στα συγκεκριµένα 
εργαστήρια οι φοιτητές εξοικειώθηκαν στην εφαρµογή νέων τεχνολογιών, µε 
ιδιαίτερη έµφαση στην Οικονοµική Επιστήµη, µε τη χρήση των παρακάτω 
λογισµικών συστηµάτων και πακέτων: 

! Το περιβάλλον Windows XP και Windows 7 
! To MS-Word 2007 και MS-EXCEL 2007 
! Το MS-PowerPoint 2007 
! Τα Δίκτυα (Networks) LAN-WAN 
! Το INTERNET και την περιήγηση στον Παγκόσµιο Ιστό 
! Το πρόγραµµα µηχανογραφηµένης λογιστικής EXTRA της ENET 
! Τα πακέτα Μαθηµατικού Λογισµικού Maxima και Mathematica 
! To SPSS (Λογισµικό πακέτο Στατιστικής) 
! Το LINDO και QSB (λογισµικά πακέτα επιχειρησιακής έρευνας)  
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Εκτός των εργαστηρίων, φροντιστήρια πραγµατοποιήθηκαν στα µαθήµατα 

των Μαθηµατικών ΙΙ (δύο ώρες σε εβδοµαδιαία βάση), της Στατιστικής ΙΙ, και της 
Οικονοµετρίας Ι και ΙΙ . Στα τρία τελευταία µαθήµατα οι φοιτητές εξοικειώθηκαν στη 
χρήση των δυο στατιστικο-οικονοµετρικών λογισµικών πακέτων MINITAB και 
EVIEWS.  

 
Για το ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 προσφέρθηκε για πρώτη φορά στο 3ο και 

4ο έτος σπουδών επιπλέον εκτός βασικού προγράµµατος το µάθηµα «Εργαστήριο 
Μηχανογραφηµένης Λογιστικής» όπου οι φοιτητές εξοικειώθηκαν µε τη χρήση του 
προγράµµατος µηχανογραφηµένης λογιστικής EXTRA της ΕΝΕΤ αναφορικά µε (α) 
Λογιστική Διαχείριση, (β) Μισθοδοσία, (γ) Υπολογισµό φόρου εισοδήµατος φυσικών 
προσώπων, και (δ) Συµπλήρωση εντύπων του TAXISNET (π.χ  Έναρξη εργασιών 
επιχείρησης, Οριστική Διακοπή εργασιών επιχείρησης, αίτηση παραλαβής 
φορολογικής ενηµερότητας) .  

Ο τρόπος οργάνωσης και συντονισµού της ύλης αποτελεί προς το παρόν 
ευθύνη της Γενικής Συνέλευσης. Μεσοπρόθεσµος στόχος όµως του τµήµατος 
αποτελεί η δηµιουργία Τοµέων, οι οποίοι πλέον και θα έχουν τις συγκεκριµένες 
ευθύνες.  

Στο ΤΟΕ εφαρµόζεται ο θεσµός των προαπαιτουµένων µαθηµάτων σε µικρή 
έκταση ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργικότητα του συστήµατος εκπαίδευσης εντός 
του Τµήµατος. Πιο συγκεκριµένα, τα παρακάτω µαθήµατα του 1ου έτους σπουδών 
αποτελούν προαπαιτούµενα µαθηµάτων επόµενων εξαµήνων:  

1. Εισαγωγή στην Οικονοµική Σκέψη (Α΄ εξαµήνου), προαπαιτούµενο του 
µαθήµατος της Δηµόσιας Οικονοµικής Ι (Ε΄ εξαµήνου).  
2. Οικονοµική Ιστορία (Α΄ εξαµήνου), προαπαιτούµενο του µαθήµατος του 
Διεθνούς Εµπορίου (ΣΤ΄ εξαµήνου).  
3. Εισαγωγή στο Δίκαιο (Α΄ εξαµήνου), προαπαιτούµενο του µαθήµατος της 
Οικονοµικής Ανάλυσης των Θεσµών (ΣΤ΄ εξαµήνου).  
4. Μαθηµατικά Ι (Α΄ εξαµήνου), προαπαιτούµενο του µαθήµατος της 
Επιχειρησιακής Έρευνας (Ε΄ εξαµήνου).  
5. Μικροοικονοµική Ανάλυση Ι, προαπαιτούµενο του µαθήµατος της 
Μικροοικονοµικής Ανάλυσης ΙΙΙ (Δ΄ εξαµήνου).  
6. Μακροοικονοµική Ανάλυση Ι, προαπαιτούµενο του µαθήµατος 
Μακροοικονοµική Ανάλυση ΙΙΙ (Δ΄ εξαµήνου). 

 
Το ΤΟΕ κρίνοντας απαραίτητη τη γνώση της Αγγλικής γλώσσας υποχρεώνει 

όσους φοιτητές δεν κατέχουν τουλάχιστον το First Certificate in English (FC) να 
παρακολουθούν την Αγγλική στο µάθηµα της Ξένης Γλώσσας. Οι φοιτητές όµως που 
καταθέτουν στη Γραµµατεία ακριβές αντίγραφο του FC (κατά την εγγραφή ή την 
πρώτη εβδοµάδα έναρξης των µαθηµάτων) έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν µια 
από τις υπόλοιπες τρεις ξένες γλώσσες, δηλαδή, Γαλλικά, Γερµανικά και Ιταλικά που 
διδάσκονται στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας.  Οι τέσσερεις συγκεκριµένες ξένες 
γλώσσες διδάσκονται σε τέσσερα επίπεδα στα τέσσερα πρώτα εξάµηνα και η 
παρακολούθηση των τεσσάρων επιπέδων είναι υποχρεωτική καθώς στην αναλυτική 
βαθµολογία του φοιτητή προσµετράται ο µέσος όρος των αντίστοιχων τεσσάρων 
βαθµών κάθε επιπέδου λαµβάνοντας τέσσερεις διδακτικές µονάδες.  Ας σηµειωθεί 
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εδώ ότι αν και οι φοιτητές έχουν το δικαίωµα να αλλάξουν τη δήλωση 
παρακολούθησης της Ξένης Γλώσσας την πρώτη εβδοµάδα έναρξης του Γ΄εξαµήνου, 
αυτό σπανίως παρατηρείται. Επίσης, από τον Πίνακα Α-2 διαπιστώνεται ότι η 
πλειονότητα των φοιτητών επιλέγει την εγγραφή στα τέσσερα επίπεδα της Αγγλικής 
Γλώσσας. 
 
3.1.3: Το εξεταστικό Σύστηµα 
 

Στα περισσότερα των µαθηµάτων τα οποία προσφέρονται από το ΤΟΕ η 
αξιολόγηση της απόδοσης των φοιτητών έγινε µε γραπτή εξέταση στο τέλος του 
εξαµήνου και µε προαιρετική κατ’ οίκον εργασία για την ολοκλήρωση της οποίας οι 
φοιτητές λάµβαναν συστηµατικά σχόλια από τους διδάσκοντες. Υπήρξαν βεβαίως και 
µαθήµατα στα οποία, όπως δηλώθηκε από τους διδάσκοντες στα απογραφικά δελτία 
µαθηµάτων, εκτός της τελικής γραπτής εξέτασης η κατ’ οίκον εργασία ήταν 
υποχρεωτική. Στα µαθήµατα αυτά, τα οποία είναι: 

Μακροοικονοµική Ανάλυση Ι, 
Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτική, 
Οικονοµική του Περιβάλλοντος, 
Αστική Οικονοµική και Αγορά Ακινήτων, 
Οικονοµική των Μεταφορών, 
Θεσµοί και Ανάπτυξη, 
Θεωρίες Οικονοµικής Εξέλιξης, 

η κατ’ οίκον εργασία παρουσιάστηκε και προφορικά µε τον διδάσκοντα να δίνει 
στους φοιτητές τα ανάλογα σχόλια µετά το τέλος της παρουσίασης, ενώ στα 
µαθήµατα 

Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση των Επιχειρήσεων 
Διεθνής Τραπεζική και Χρηµατοοικονοµική 
Οικονοµική Μεθοδολογία 
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, 

δεν υπήρξε προφορική παρουσίαση, αλλά οι φοιτητές για την εκπόνηση της εργασίας 
έλαβαν σχόλια από τον διδάσκοντα. 
 

Εκτός της γραπτής εξέτασης στο τέλος του εξαµήνου, στα µαθήµατα,  
Μαθηµατικά Ι,  
Στατιστική Ι, 
Επιχειρησιακή Έρευνα,  

υπήρξε ενδιάµεση εξέταση µε την µορφή προόδου για την οποία οι φοιτητές έλαβαν 
βαθµολογίες επίδοσής των πριν το τέλος του εξαµήνου, ενώ για τα µαθήµατα  

Στατιστική ΙΙ, 
Οικονοµετρία Ι 
Οικονοµετρία ΙΙ, 
Βιοµηχανική Οργάνωση,  

κατά τη διάρκεια του εξαµήνου υπήρξε σειρά πρακτικών ασκήσεων οι οποίες 
συνοδεύονταν µε σχόλια από τους διδάσκοντες. 
Τέλος στα παρακάτω µαθήµατα, δεν υπήρξε γραπτή εξέταση στο τέλος του 
εξαµήνου: 

Πληροφορική Ι, 
Πληροφορική ΙΙ, 
Διοικητική Οικονοµική, 
Σεµινάριο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. 
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Στα µαθήµατα της πληροφορικής, η αξιολόγηση των φοιτητών βασίστηκε 
αποκλειστικά σε εργαστηριακές ασκήσεις, ενώ για τα υπόλοιπα τρία µαθήµατα η 
αξιολόγηση έγινε µόνο µε κατ’ οίκον εργασία η οποία συνοδεύτηκε µε προφορική 
παρουσίαση. Κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων,  της εκπόνησης της 
εργασίας αλλά και µετά το τέλος της προφορικής παρουσίασης δόθηκαν ανάλογα 
σχόλια από τους διδάσκοντες προς τους φοιτητές. 
 

Η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών γενικά διασφαλίζεται 
µέσω της δηµοσιοποίησης των αποτελεσµάτων στους πίνακες ανακοινώσεων. Στόχος 
του τµήµατος στα επόµενα ακαδηµαϊκά έτη είναι η ανακοίνωση των αποτελεσµάτων 
και στην ιστοσελίδα του Τµήµατος. Επιπρόσθετα οι διδάσκοντες του τµήµατος 
εφαρµόζουν τις εξής διαδικασίες:  

(α) Στα θέµατα της γραπτής εξέτασης στο τέλος του εξαµήνου αναγράφονται οι 
συγκεκριµένες µονάδες που θα λάβει ο φοιτητής σε περίπτωση τέλειας 
απάντησης.  
(β) Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να δει το γραπτό του ενώπιον του 
διδάσκοντα, και να υποστηρίξει τις τυχόν αντιρρήσεις του σχετικά µε την 
επίδοσή του. Εάν όµως ο φοιτητής τελικά δεν πεισθεί από τον διδάσκοντα για 
τον βαθµό που του έχει δοθεί έχει τη δυνατότητα, τότε, µε βάση τον Κανονισµό 
Εξετάσεων του Τµήµατος, εντός προθεσµίας επτά (7) από την ηµεροµηνία 
ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων του µαθήµατος, µε αιτιολογηµένη αίτηση που 
κατατίθεται στη Γραµµατεία του Τµήµατος, να ζητήσει διευκρινήσεις για τη 
βαθµολογική του επίδοση. Το θέµα παραπέµπεται στη Γενική Συνέλευση του 
Τµήµατος η οποία αποφασίζει σχετικά.  

  
Διαδικασία Ανάθεσης της Πτυχιακής Εργασίας 
 

Για το ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 οι Πτυχιακές Εργασίες για τους φοιτητές 
ήταν προαιρετικές. Κάθε φοιτητής είχε δύο εναλλακτικές λύσεις: (α) ή να δηλώσει ότι 
επιθυµεί να εκπονήσει Πτυχιακή εργασία ή (β) να εγγραφεί σε ένα επιπλέον µάθηµα 
επιλογής της κατεύθυνσης, από το πρόγραµµα Σπουδών του 4ου έτους. Κάθε µέλος 
ΔΕΠ ή Διδάσκων Π.Δ. 407/80 επιβλέπει το πολύ πέντε Πτυχιακές Εργασίες στην 
περιοχή των µαθηµάτων που διδάσκει ή σε συναφή γνωστικά αντικείµενα.  Το µέλος 
ΔΕΠ ή ο διδάσκων 407/80 ενηµερώνει εγγράφως τη Γραµµατεία για τα 
προτεινόµενα θέµατα Πτυχιακών εργασιών και σε ποια κατεύθυνση αυτά 
εντάσσονται. Το σύνολο των προτεινόµενων ανά καθηγητή θεµάτων αναρτώνται 
στην αρχή του 7ου εξαµήνου στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραµµατείας του 
Τµήµατος. Η επιλογή από τον φοιτητή γίνεται µέσα από τον κατάλογο των 
συγκεκριµένων θεµάτων που ανακοινώνει το κάθε µέλος ΔΕΠ ή ο Διδάσκων 
Π.Δ.407/80. Μετά την οριστικοποίηση του θέµατος, µε απευθείας συνεννόηση 
φοιτητή-επιβλέποντος, ο φοιτητής υποβάλει αίτηση στον επιβλέποντα ο οποίος 
ενηµερώνει εγγράφως τη Γραµµατεία του Τµήµατος προκειµένου να προωθηθούν οι 
αιτήσεις στην Γενική Συνέλευση για τελική έγκριση το αργότερο στην τελευταία 
συνεδρίαση του Φεβρουαρίου. 
 
Β. Διαδικασία Εξέτασης της Πτυχιακής Εργασίας  

Η Πτυχιακή Εργασία εκπονείται µε ευθύνη του φοιτητή µε τη συνεχή 
παρακολούθηση και βοήθεια του επιβλέποντος. Η τελική παράδοση της Πτυχιακής 
Εργασίας γίνεται το αργότερο δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία 
εξέτασης που ορίζει η Γενική Συνέλευση. Η Πτυχιακή Εργασία υποβάλλεται στη 
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Γραµµατεία του Τµήµατος, σε τρία αντίγραφα που διαβιβάζονται αµέσως στα τρία 
µέλη τα εξεταστικής επιτροπής. Κατόπιν, η εξέταση της Πτυχιακής Εργασίας 
πραγµατοποιείται µετά την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου ή Ιουνίου ή 
Σεπτεµβρίου και είναι προφορική και δηµόσια σε ηµεροµηνίες που καθορίζονται από 
τη Γενική Συνέλευση. Για την παρουσίαση της κάθε εργασίας διατίθενται το πολύ 30 
λεπτά.  

Η εξέταση και η βαθµολόγηση των Πτυχιακών Εργασιών γίνεται από τριµελή 
Επιτροπή που απαρτίζεται από µέλη ΔΕΠ ή/και Διδάσκοντες Π.Δ. 407/80, που 
εισηγείται ο επιβλέπων και αποφασίζει η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος. Το Τµήµα 
δικαιούται να αυξήσει τον αριθµό των µελών της Επιτροπής µε την παρατήρηση ότι 
τα πρόσθετα µέλη δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στη βαθµολογία. Σε κάθε 
εξεταστική περίοδο επιδιώκεται ορισµένα µέλη να είναι κοινά στις επιτροπές για τη 
διασφάλιση της δικαιότερης δυνατής συγκριτικής αξιολόγησης. Η Επιτροπή 
αποτελείται από τον επιβλέποντα και δυο διδάσκοντες µε συγγενή εξειδίκευση. Ο 
κάθε Φοιτητής που εκπονεί Πτυχιακή Εργασία έχει το δικαίωµα να εξεταστεί 
προφορικά για το ίδιο θέµα µόνο δυο φορές. Αν αποτύχει και δεύτερη φορά, ο 
φοιτητής µπορεί µε αίτησή του να ζητήσει νέο θέµα στην ίδια περιοχή προκειµένου 
να εκπονήσει νέα Πτυχιακή Εργασία στην οποία να εξετασθεί και πάλι προφορικά. 
Φοιτητής που για οποιονδήποτε λόγο δεν µπορεί να ολοκληρώσει την Πτυχιακή 
Εργασία υποχρεούται να εξεταστεί σε άλλο µάθηµα επιλογής της κατεύθυνσης που 
έχει επιλέξει.  

Στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν συγκεκριµένα λεπτοµερή κριτήρια 
βαθµολόγησης των διπλωµατικών εργασιών µε ενιαίους συντελεστές στάθµισης των 
κριτηρίων αυτών. Αντίθετα, τα κριτήρια τα οποία λαµβάνονται υπόψη από τις 
Τριµελείς Επιτροπές στη βαθµολόγηση των Πτυχιακών Εργασιών είναι γενικής 
φύσης και περιλαµβάνουν:  

! Την ενηµέρωση στην υπάρχουσα γνώση µε αντίστοιχη βιβλιογραφική 
διερεύνηση.  

! Την απόκτηση ειδικών δεδοµένων (συγκέντρωση δεδοµένων ή αποτελεσµάτων 
θεωρητικών υπολογισµών).  

! Τη λογική επεξεργασία (π.χ. επεξεργασία συγκεντρωθέντων δεδοµένων, 
κατάστρωση µαθηµατικού υποδείγµατος, δοκιµές σε Η/Υ, εφαρµογές σε 
συγκεκριµένα προβλήµατα, αξιολόγηση αποτελεσµάτων)  

! Τη δοµή της Πτυχιακής Εργασίας και τη γραπτή παρουσίασή της, (π.χ. η συνοχή 
του κειµένου, η σωστή χρήση της ορολογίας και της γλώσσας, η ακριβής 
διατύπωση των εννοιών, η επιστηµονικά ορθή τεκµηρίωση των συµπερασµάτων 
κλπ.)  

! Την πρωτοτυπία της Πτυχιακής Εργασίας  
! Τον ζήλο και τις πρωτοβουλίες του φοιτητή  
! Την προφορική παρουσίαση της Πτυχιακής Εργασίας  
Οι συντελεστές βαρύτητας των παραπάνω κριτηρίων δυστυχώς ποικίλλουν 

ανάλογα µε τη φύση του θέµατος και εκτιµώνται κατά την κρίση της εξεταστικής 
επιτροπής. Εποµένως, στην παρούσα φάση, δεν υπάρχει συγκρισιµότητα και κοινή 
πολιτική όσον αφορά τη διαδικασία αξιολόγησης των Πτυχιακών Εργασιών, θέµα µε 
το οποίο στα επόµενα ακαδηµαϊκά έτη θα ασχοληθεί η Γενική Συνέλευση. Ας 
σηµειωθεί τέλος ότι η τελική βαθµολογία της Πτυχιακής Εργασίας προκύπτει ως ο 
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µέσος όρος των τελικών βαθµών των τριών εξεταστών, στρογγυλοποιούµενος στην 
πλησιέστερη ακέραια µονάδα, µε κατώτερο βαθµό επιτυχίας 5 (πέντε). 
 
 
3.1.4: Διεθνής Διάσταση του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών 
 

Η διάρθρωση του Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών του ΤΟΕ, τόσο από 
πλευράς υποχρεωτικών όσο και από πλευράς µαθηµάτων επιλογής βρίσκεται σε  
αντιστοιχία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα Οικονοµικών Επιστηµών της χώρας αλλά και 
του εξωτερικού, λαµβάνοντας υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις, εκπαιδευτικές τάσεις 
αλλά και τις µαθησιακές απαιτήσεις όπως διαµορφώνονται στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό. 

 
Προς ενηµέρωση κάθε ενδιαφερόµενου, το ΤΟΕ τυπώνει, διανέµει και αναρτά 

στην ιστοσελίδα του κάθε χρόνο το πρόγραµµα προπτυχιακών και µεταπτυχιακών 
σπουδών του Τµήµατος. Σε αυτό προσδιορίζονται µεταξύ άλλων, τα διαθέσιµα 
µαθήµατα, ο/η υπεύθυνος καθηγητής/τρια, το περιεχόµενο του κάθε µαθήµατος και 
οι διδακτικές του µονάδες. Στην παρούσα φάση δεν έχει ακόµα κατασκευασθεί 
αντίστοιχο ενηµερωτικό έντυπο στην αγγλική γλώσσα. Lστόσο αυτό έχει ήδη 
δροµολογηθεί και θα δηµιουργηθεί στο άµεσο µέλλον. 

    
Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος ανταλλαγής φοιτητών 

«Erasmus-Σωκράτης» το ΤΟΕ έχει υπογράψει διµερή συµφωνία µε τα εξής Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα: 

! Université de Montpellier 1,    
! Universita degli Studi di Brescia 
! Unversitat Erfurt 
! Universita degli Studi del Sannio 
! Instituto Superior de Ciencias do Trabaljo et da Empresa, Lisboa 
! Université de Paris 12 Val de Marne 
! Universita degli Studi di Pisa 
! Universita degli Studi di Pescara 

 
Επιπλέον το ΤΟΕ συµµετέχει σε ανταλλαγές φοιτητών, στα πλαίσια του 

προγράµµατος ERASMUS-Σωκράτης, µέσω συµφωνιών που έχουν υπογραφεί µεταξύ 
άλλων Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και Πανεπιστηµίων του εξωτερικού 
(π.χ. το Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδοµίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης 
µε το London School of Economics και το Τµήµα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου 
Περιβάλλοντος µε το University of Aberdeen). 

 
Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων για υποτροφίες του προγράµµατος 

«Erasmus-Σωκράτης» ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. Τα κριτήρια αυτά έχουν 
κατά βάσει ποιοτικό χαρακτήρα. Lστόσο έχει τεθεί θέµα ποσοτικοποίησης των 
κριτηρίων και της διαδικασίας αξιολόγησης ώστε να συνάγεται µια ακριβέστερα 
ιεραρχηµένη κατάταξη των υποψηφίων. Εκτιµάται ότι η διαδικασία αυτή µπορεί να 
εφαρµοστεί από την επόµενη ακαδηµαϊκή χρονιά. Στόχος πάντα είναι η υψηλή 
συµµετοχή και αύξηση της κινητικότητας των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας 
(Μέλη ΔΕΠ, φοιτητές, διοικητικοί υπάλληλοι).  

 
Εν ελλείψει, επί του παρόντος, ενός Τµηµατικού στρατηγικού προγράµµατος 

υλοποίησης των στόχων αυτών, το ΤΟΕ ακολουθεί τις πρακτικές και οδηγίες που 
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διαµορφώνονται από τη σχετική επιτροπή του Πανεπιστήµιου Θεσσαλίας. Επιπλέον 
πρέπει να αναφερθεί ότι το Τµήµα δεν διαθέτει επιπλέον πόρους για την οικονοµική 
στήριξη του οµολογουµένως υψηλού κόστους µετακίνησης στα πλαίσια των 
προαναφερθέντων προγραµµάτων ανταλλαγής ανθρώπινου δυναµικού. Τµήµα του 
κόστους αυτού καλύπτεται από το ΙΚΥ (µέσω υποτροφιών), ενώ σηµαντικό ποσοστό 
των εξόδων επιβαρύνει τους ίδιους τους ενδιαφερόµενους. Τόσο το ζήτηµα της 
στρατηγικής όσο και των πόρων είναι θέµατα που δύναται να συζητηθούν από το 
Τµήµα στο µέλλον.  

 
Στο πλαίσιο των συµφωνιών «Erasmus-Σωκράτης», ο αριθµός φοιτητών του 

ΤΟΕ που φοίτησαν σε Ξένο Πανεπιστήµιο καθώς και ο αριθµός φοιτητών Ξένων 
Πανεπιστηµίων που επισκέφτηκαν το ΤΟΕ δίνεται στον παρακάτω Πίνακα:  
 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 Σύνολο 
Φοιτητές ΤΟΕ που φοίτησαν σε 
ξένο Πανεπιστήµιο 

4 4 2 4 1 15 

Επισκέπτες φοιτητές ξένων 
Πανεπιστηµίων στο ΤΟΕ 

1 5 2 6 3 17 

 
Αν και οι αριθµοί αυτοί σε µέγεθος δεν είναι µεγάλοι, µπορούν να θεωρηθεί ότι είναι 
ιδιαιτέρως ικανοποιητικοί (και αντίστοιχα µε άλλων Πανεπιστηµίων της χώρας), 
λαµβανοµένου υπόψη του υψηλού κόστους που οι Έλληνες φοιτητές έχουν να 
αντιµετωπίσουν κατά τη φοίτησή τους σε Πανεπιστήµια του εξωτερικού, και του 
γλωσσικού περιορισµού (κανένα από τα συνεργαζόµενα ιδρύµατα δεν προσφέρει 
αγγλόφωνα προγράµµατα) και της γεωγραφικής περιφερειακότητας (της χώρας µας 
σε επίπεδο Ευρώπης) που έχουν να αντιµετωπίσουν οι εισερχόµενοι ξένοι φοιτητές 
που δεν γνωρίζουν ελληνικά. Το ΤΟΕ πιστεύει ότι αύξηση των µετακινήσεων µπορεί 
να επιτευχθεί µε καλύτερη πληροφόρηση και προβολή του προγράµµατος σε 
συνδυασµό µε κάποια οικονοµική ενίσχυση προς τα ενδιαφερόµενα µέλη της 
ακαδηµαϊκής toy κοινότητας, καθώς και µε την προβολή του Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλίας διεθνώς σε συνδυασµό µε περαιτέρω διευκολύνσεις προς τους 
εισερχόµενους φοιτητές. Αξίζει ωστόσο να σηµειωθεί ότι στο τρέχον ακαδηµαϊκό 
έτος (2010-11) µετά από µια επιτυχή καµπάνια ενηµέρωσης των φοιτητών που 
διενήργησε ο υπεύθυνος του Προγράµµατος Erasmus Λεκτ. Π.Αρβανιτίδη, υπήρξε 
έντονο ενδιαφέρον από τους φοιτητές του ΤΟΕ για συµµετοχή στο πρόγραµµα, 
έχοντας κατατεθεί παραπάνω από 15 αιτήσεις για αξιολόγηση. 
  

Για την εφαρµογή του προγράµµατος «Erasmus-Σωκράτης», το ΤΟΕ 
εφαρµόζει το Σύστηµα Κατοχύρωσης Ακαδηµαϊκών Μονάδων (ECTS). Στον Πίνακα 
Α-2 δίνονται για κάθε µάθηµα που προσφέρει το ΤΟΕ οι διδακτικές µονάδες που του 
αναλογούν. Σύµφωνα µε απόφαση της ΓΣ του Τµήµατος οι διδακτικές µονάδες 
αντιστοιχούν σε ίσες ακαδηµαϊκές µονάδες ECTS για όλα τα προσφερόµενα 
µαθήµατα.  
 

Όλα τα µαθήµατα του προγράµµατος προπτυχιακών και µεταπτυχιακών 
σπουδών του ΤΟΕ διδάσκονται στην Ελληνική γλώσσα (όπως επιβάλει ο Νόµος). 
Lστόσο οι περισσότεροι διδάσκοντες είναι διατεθειµένοι να διευκολύνουν τους 
επισκέπτες φοιτητές ξένων Πανεπιστηµίων που επιλέγουν το µάθηµά τους στην 
παρακολούθηση, µελέτη και ολοκλήρωση των σπουδών τους. Έτσι, η υλοποίηση του 
εκπαιδευτικού τους έργου γίνεται στην Αγγλική. Ειδικότερα, οι διδάσκοντες 
υποδεικνύουν ή/και προµηθεύουν τους ξένους φοιτητές σχετική βιβλιογραφία στην 
Αγγλική, διανέµουν το περίγραµµα της ύλης στην Αγγλική, διατυπώνουν και 
εξετάζουν εργασίες γραµµένες επίσης στην Αγγλική, ενώ οι τελικές εξετάσεις είναι 
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και αυτές στην Αγγλική γλώσσα. Παράλληλα οι ξένοι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα 
να συναντούν τους διδάσκοντες κατά τακτά χρονικά διαστήµατα για επίλυση 
αποριών όπως και να παρακολουθούν τις διαλέξεις όλων των µαθηµάτων και κυρίως 
αυτών που έχουν έντονα ποσοτικό χαρακτήρα (π.χ. µαθηµατικά, στατιστική, κτλ) 
όπου η γλώσσα δεν αποτελεί ιδιαίτερα περιοριστικό παράγοντα στην κατανόησή 
τους.   
 

Στα πλαίσια επίσης του προγράµµατος «Erasmus-Σωκράτης» επισκέφθηκαν 
το ΤΟΕ συνάδελφοι καθηγητές από τη Γαλλία (3 φορές), τη Γερµανία (3 φορές) και 
την Πολωνία (1 φορά) για διδασκαλίες διάρκειας µιας εβδοµάδας. Επιπλέον το ΤΟΕ 
προσκάλεσε τους παρακάτω οµιλητές  από άλλα Πανεπιστήµια και Ερευνητικά 
κέντρα για να δώσουν  οµιλίες και να ενηµερώσουν για το έργο τους: 
 

! Prof. Gordon Tullock (George Mason University), Σεπτέµβριος 2004 
! Prof. Jürgen Backhaus (Erfurt University), Σεπτέµβριος 2004 
! Prof. Christian Lagarde (Montpelier 1 University), Μάιος 2005 
! Prof. Claude Menard (Paris University), Νοέµβριος 2005 
! Prof. Nicholas Rodger (Exeter University), Μάρτιος 2006 
! The Ambassador of Algeria, Dr. Ahmed Benyamina, Μάιος 2006, Οκτ. 2008 
! The Ambassador of India, Dr. Baskhar Balakrishnan, Νοέµβριος 2006 
! The Ambassador of India, Dr. Oilip Sinha, Νοέµβριος 2007 
! Prof. Jürgen Backhaus (Erfurt University), Απρίλιος 2008 

 
 
3.1.5: Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών 
 

Η Πρακτική Άσκηση αν και είναι θεσµοθετηµένη επί σειρά ετών στο ΤΟΕ δεν 
είναι υποχρεωτική και δεν λαµβάνει πιστωτικές µονάδες. Παρόλα αυτά ένα µεγάλο 
ποσοστό των φοιτητών που κυµαίνεται µεταξύ 70% µε 80% την επιλέγει. Βασικός 
στόχος της αποτελεί ο εφοδιασµός των φοιτητών µε γνώσεις και δεξιότητες που θα 
τους βοηθήσουν να γνωρίσουν το περιβάλλον της µελλοντικής τους επαγγελµατικής 
σταδιοδροµίας αλλά και να διεκδικήσουν µε καλύτερους όρους τη θέση που τους 
αξίζει στον επαγγελµατικό στίβο. Στο πλαίσιο αυτό για τη συνεργασία του ΤΟΕ µε 
τους Φορείς/Επιχειρήσεις (Φορείς Υποδοχής) εκτέλεσης της Πρακτικής Άσκησης 
απαιτείται:  

(α) Ο κλάδος δραστηριότητας των Φορέων Υποδοχής να εµπίπτει γενικά στον 
χώρο των Οικονοµικών  
(β) Η Πρακτική Άσκηση να είναι σε αντικείµενο συναφές µε το επάγγελµα του 
οικονοµολόγου  
(γ) Ο Φορέας Υποδοχής να είναι συνεργάσιµος   
(δ) Ο Φορέας Υποδοχής να προσφέρει περαιτέρω προοπτικές απασχόλησης 

 
Για την προώθηση του θεσµού της Πρακτικής Άσκησης, κάθε Μάρτιο 

πραγµατοποιείται συνάντηση του Επιστηµονικού Υπευθύνου του Προγράµµατος της 
Πρακτικής Άσκησης µε τριτοετείς  και τεταρτοετείς  φοιτητές του Τµήµατος, 
προκειµένου οι τελευταίοι να ενηµερωθούν για το συγκεκριµένο πρόγραµµα. Στη 
συνάντηση αυτή, καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια να  παρευρίσκονται τόσο 
φοιτητές που έχουν ήδη πραγµατοποιήσει Πρακτική Άσκηση για να εκθέσουν την 
προσωπική τους εµπειρία, όσο και εκπρόσωποι φορέων/επιχειρήσεων (Φορείς 
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Υποδοχής) που ενηµερώνουν τους ενδιαφερόµενους για την αγοράς εργασίας 
γενικότερα αλλά και για το αντικείµενο της επιχείρησής των ειδικότερα. Στη 
συνέχεια, µέσα σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες, οι οποίες καθορίζονται από το 
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, οι φοιτητές έχουν το δικαίωµα (α) να κάνουν αίτηση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος , και (β) να επιλέξουν το χρονικό διάστηµα, την πόλη και 
την επιχείρηση/φορέα που επιθυµούν να ασκηθούν. Όλα τα σχετικά έντυπα 
αποτελούν και στοιχεία του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας της πρακτικής 
άσκησης στο ΤΟΕ.  

Στη συνέχεια, και προαιρετικά, όποιος από τους φοιτητές του Τµήµατος έχει 
ολοκληρώσει χρονικά το τρίτο έτος σπουδών του και επιθυµεί να πραγµατοποιήσει 
Πρακτική Άσκηση κάνει αίτηση στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τµήµατος στις 
ηµεροµηνίες που ορίζονται. Σύµφωνα µε την πρόταση του προγράµµατος Πρακτικής 
Άσκησης, η ελάχιστη διάρκεια απασχόλησης των φοιτητών είναι ένας (1) µήνας και η 
µέγιστη τρεις (3) µήνες και πραγµατοποιείται κυρίως τους καλοκαιρινούς µήνες. 
Εξαίρεση αποτελούν οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το τέταρτο έτος και 
εκκρεµεί η ορκωµοσία τους, οι οποίοι και µπορούν να απασχοληθούν  καθ’ όλη τη 
διάρκεια ενός ηµερολογιακού έτους.  
 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης οι Φοιτητές και οι Φορείς 
Υποδοχής ελέγχονται µε τυποποιηµένη διαδικασία που καταγράφεται στα πλαίσια 
του συστήµατος διοικητικής υποστήριξης. Από τη στιγµή που οι ασκούµενοι βρεθούν 
στο εργασιακό περιβάλλον που έχουν επιλέξει, τα µέλη ΔΕΠ που έχουν οριστεί ως 
επόπτες αναλαµβάνουν, πέρα από τον καθοδηγητικό και συµβουλευτικό ρόλο που 
έχουν, και την ιδιότητα του «ελεγκτή» κατά πόσο οι ασκούµενοι φοιτητές 
παρευρίσκονται στους χώρους εργασίας τους και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
των Φορέων Υποδοχής. Ο κάθε επόπτης αναλαµβάνει ένα αριθµό φοιτητών που του 
αναλογεί και για κάθε ένα εκ των οποίων µετά το τέλος της Πρακτικής Άσκησης 
συντάσσει τελική έκθεση. Ο επόπτης υποχρεούται εφόσον του ζητηθεί να συντάξει 
ακόµα και εβδοµαδιαίες ή και µηνιαίες εκθέσεις προόδου. Σε περίπτωση που κατά τη 
διάρκεια του ελέγχου διαπιστωθεί κάποια παρατυπία, ο επόπτης έχει το δικαίωµα 
διακοπής του «µη συµµορφούµενου» ασκούµενου. Ανάλογη διαδικασία ελέγχου µε 
αντίστοιχες εκθέσεις  ακολουθείται και για τους Φορείς Υποδοχής. Τα δυο βασικά 
σηµεία ελέγχου αφορούν (α) εάν ο ασκούµενος βρίσκεται σε ένα εργασιακό 
περιβάλλον όπου το γνωστικό αντικείµενο µε το οποίο ασχολείται είναι συναφές µε 
το πρόγραµµα σπουδών του ΤΟΕ, και (β) εάν του δίνονται πρωτοβουλίες στο βαθµό 
που του επιτρέπουν να εφαρµόσει τις όποιες γνώσεις έχει αποκοµίσει από τις µέχρι 
τότε σπουδές του.   

Εκτός όµως των παραπάνω εκθέσεων/αναφορών των ελεγκτών µελών ΔΕΠ, 
σηµαντικό ρόλο για την πληρέστερη αξιολόγηση του Προγράµµατος Πρακτικής 
Άσκησης αποτελούν:  

(α) Οι αξιολογήσεις των ασκούµενων για τους Φορείς Υποδοχής  που έχουν 
πραγµατοποιήσει την Πρακτική Άσκηση  
(β) Εκθέσεις πεπραγµένων των Φορέων Υποδοχής και συµπλήρωση των 
«φύλλων αξιολόγησης» για τους ασκούµενους φοιτητές του ΤΟΕ   

Αξίζει να σηµειωθεί επίσης ότι τα έντυπα και τα ερωτηµατολόγια  είναι κοινά για όλα 
τα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (µε µικρές τροποποιήσεις όπου απαιτείτε 
από το ΤΟΕ) και συντάσσονται από τη Συντονιστική Επιτροπή της Πρακτικής 
Άσκησης και το Γραφείο Πρακτικής άσκησης του Πανεπιστηµίου. 
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Το Πρόγραµµα Πρακτικής Άσκησης του ΤΟΕ διενεργήθηκε σε τρεις φάσεις. 

Μέχρι και το Δεκέµβριο του 2005 που ολοκληρώθηκε η Β΄ φάση του έργου 
συµµετείχαν συνολικά 184 φοιτητές (69 άνδρες και 115 γυναίκες). Κατά τη διάρκεια 
της Γ΄ Φάσης που διήρκεσε  από 1/1/2006 έως 31/12/2008, ο συνολικός αριθµός 
ασκουµένων φοιτητών του ΤΟΕ ανήλθε  σε 204 (87 άνδρες και 117 γυναίκες). Το 
πρόγραµµα Πρακτικής Άσκησης υλοποιήθηκε  αποκλειστικά σε Φορείς Υποδοχής οι 
οποίοι προσέφεραν θέσεις που δικαιολογούσαν δραστηριότητες του επαγγέλµατος 
του οικονοµολόγου και προσέφεραν πρωτίστως ουσιαστική εµπειρία στους 
ασκούµενους και δευτερευόντως την προοπτική µιας πιθανής µονιµότερης 
επαγγελµατικής αποκατάστασης. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν έχει αναπτυχθεί ένα 
δίκτυο διασύνδεσης µε κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς µε σκοπό να 
διευρυνθεί η βάση επιχειρήσεων και φορέων που θα υποδεχθεί φοιτητές µας στο 
πλαίσιο της πρακτικής άσκησης. Το ΤΟΕ στην προσπάθεια αυτή διοργανώνει 
ηµερίδες οι οποίες έχουν µειωθεί λόγω χαµηλότερης χρηµατοδότησης τελευταία 
αλλά πραγµατοποιούνται σε συνεργασία µε τα γραφεία ΔΑΣΤΑ και Πρακτικής 
άσκησης του Πανεπιστηµίου. Επίσης πολλές από τις συνεργασίες µε επιχειρήσεις 
έχει επιτευχθεί µέσω προσωπικών επαφών. 

 
Η προσπάθεια αυτή χαρακτηρίζεται ως άκρως επιτυχηµένη καθώς µέχρι τώρα 

έχουν συναφθεί πολύτιµες συνεργασίες µε σηµαντικούς φορείς και ιδιωτικές 
επιχειρήσεις τοπικής και εθνικής εµβέλειας. Ενδεικτικά αναφέρονται η Εθνική,  η 
Αγροτική, και η Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος, η Eurobank, η Lµέγα Bank, η 
Τράπεζα Πειραιώς, Διάφορες Δ.Ο.Υ σε νοµούς της Ελλάδος, η ΔΕΗ Α.Ε., ο ΟΤΕ, η 
Εθνική Σχολή Δηµόσιας Υγείας, το Υπουργείο Απασχόλησης Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, η ICAP GROUP A.E., το ΙΟΒΕ, η Alpha Trust A.E κλπ. Η επιτυχία του 
εγχειρήµατος αυτού επιβεβαιώνεται και από δυο επιπρόσθετα γεγονότα:  

(α) Τις εκθέσεις των φοιτητών στις οποίες οι ασκούµενοι επιβεβαιώνουν την 
θετική εµπειρία που αποκόµισαν, και η οποία τους βοήθησε να έχουν µια πρώτη 
επαφή µε το εργασιακό περιβάλλον και να εφαρµόσουν στην πράξη την γνώση 
που είχαν αποκοµίσει από τις σπουδές τους, στο βαθµό βέβαια που αυτό ήταν 
εφικτό στο χώρο της άσκησής των  
(β) Την ευρεία αποδοχή του Προγράµµατος Πρακτικής Άσκησης του ΤΟΕ στην 
Περιφέρεια Θεσσαλίας καθώς οι επιχειρήσεις απευθύνονται πλέον από µόνες τους 
στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΤΟΕ  για αναζήτηση φοιτητών υψηλών 
προδιαγραφών µε τους οποίους µετά το τέλος της Πρακτικής Άσκησης να 
αποκτήσουν µια µονιµότερη σχέση εργασίας. Υπάρχει µάλιστα, σύµφωνα µε την 
έως τώρα εµπειρία µας, ένας αριθµός φοιτητών που έχουν παραµείνει στις 
εταιρείες και µετά το πέρας της πρακτικής άσκησης. 
 

Σχετικά µε τους φορείς υπάρχουν συγκεκριµένες προϋποθέσεις 
συνεργασίας, που έχουν να κάνουν κυρίως µε το η επιχείρηση /οργανισµό να 
ανήκει σε κλάδο σχετικό µε τις σπουδές των φοιτητών του ΤΟΕ και να 
εξασφαλίζονται καλές συνθήκες εργασίας ιδίως σε νέους ανθρώπους που πρώτη 
φορά βρίσκονται σε χώρους εργασίας. 

 
Θα πρέπει να τονιστεί εδώ ότι η πρακτική άσκηση δεν συνδέεται µε την 

εκπόνηση πτυχιακής / διπλωµατικής εργασίας αλλά κατά την άποψη του 
επιστηµονικού Υπεύθυνου του Προγράµµατος Πρακτικής Άσκησης των Φοιτητών 
Επικ. Καθ. Στ. Παπαδάµου θα ήταν σηµαντικό στο άµεσο µέλλον να συνδεθούν 
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αυτά τα δύο κοµµάτια παρέχοντας µια ολοκληρωµένη γνώση θεωρίας και πράξης 
στους φοιτητές. 

 
Σχετικά µε τις δυσκολίες που το ΤΟΕ αντιµετωπίζει στην οργάνωση της 

πρακτικής άσκησης είναι η χαµηλή χρηµατοδότηση (έγινε δεκτό ένα πολύ µικρό 
ποσό τελικά από αυτό που είχε ζητηθεί από το υπουργείο τα τελευταία χρόνια) 
που σε συνδυασµό µε τον αυξηµένο αριθµό φοιτητών που δείχνει ενδιαφέρον για 
την πρακτική άσκηση, δυσκολεύει το έργο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης στην 
παροχή κατά το δυνατόν βέλτιστων υπηρεσιών στους φοιτητές. Κάτω από τις 
τρέχουσες δυσχερείς οικονοµικές συγκυρίες οι οποίες επιτείνουν το πρόβληµα της 
ανεργίας, η υλοποίηση της Πρακτικής άσκησης του ΤΟΕ κρίνεται απαραίτητη 
αλλά και σηµαντική µαθησιακή εµπειρία καθώς πιστοποιεί µια µορφή 
προϋπηρεσίας στους φοιτητές που τόσο χρήσιµη είναι στη µελλοντική προσπάθεια 
ανεύρεσης εργασίας, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις συµβάλει στην άµεση πρόσληψη 
των φοιτητών στις επιχειρήσεις που έχουν κάνει την πρακτική τους άσκηση. 

 
 
 
3.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
3.2.1  Ανταπόκριση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στους 
στόχους του Τµήµατος και τις ανάγκες της κοινωνίας 
 

Το Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας έχει 
οργανώσει και λειτουργεί από το ακαδηµαϊκό έτος 2008/09 Πρόγραµµα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ). Το ΠΜΣ λειτουργεί µε βάση την υπ’ αρ. 
7353/Β7/22-8-2007 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1757/4-9-2007/τ.Β). Σκοπός του 
προγράµµατος είναι να συµπληρώσει και να ολοκληρώσει τις γνώσεις του 
προπτυχιακού προγράµµατος και να εφοδιάσει τους αποφοίτους του µε τις 
απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται για την άσκηση πολιτικής σε όλους τους 
τοµείς της οικονοµίας καθώς και να δηµιουργήσει τις βάσεις για την πιθανή 
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονοµή Μεταπτυχιακού 
Διπλώµατος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Εφαρµοσµένη Οικονοµική», και έχει ως 
αντικείµενο την ειδίκευση πτυχιούχων Οικονοµικών Τµηµάτων και άλλων συναφών 
ειδικοτήτων.  
 

Για το ακαδηµαϊκό έτος 2009/10 Διευθυντής του ΠΜΣ ήταν ο Αναπλ. Καθ. 
Γ.Χάλκος.  Με απόφαση της 6ης ΓΣΕΣ (9-6-2010) ανανεώθηκε η θητεία του Αναπλ 
Καθηγ. Γ. Χάλκου, ως Διευθυντού του ΠΜΣ  “Εφαρµοσµένη Οικονοµική” του ΤΟΕ 
του ΠΘ, για δύο πλήρεις λειτουργίες του ΠΜΣ (δύο δεκαοκτάµηνα), αρχής 
γενόµενης το Σεπτέµβριο του 2010. 

 
 Για τις ανάγκες λειτουργίας του ΠΜΣ λειτουργούν Γραµµατεία, 

Αναγνωστήριο, και Εργαστήριο Η/Υ. Η Γραµµατεία του ΠΜΣ στελεχώθηκε για το 
ακαδηµαϊκό έτος 2009/10 από δυο (2) υπαλλήλους οι οποίες προσλήφθηκαν µε 
σύµβαση έργου, ενώ  το σπουδαστήριο το οποίο είναι 25 τετραγωνικών µέτρων 
περιέχει για κάθε µάθηµα όλα τα συγγράµµατα που προτείνονται από τους 
διδάσκοντες για τη κάλυψη των αναγκών των µεταπτυχιακών φοιτητών. Αναφορικά 
µε το εργαστήριο του µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών, αυτό είναι εικοσιενός 
(21) θέσεων επιπλέον των τριών (3) θέσεων για φορητούς υπολογιστές σπουδαστών 
κι ενός διακοµιστή (server) για τον συντονισµό όλων των υπολογιστών. Το 
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εργαστήριο αυτό χρησιµοποιείται αποκλειστικά από τους µεταπτυχιακούς 
σπουδαστές καθηµερινά από τις 9:00-22:00. Το εργαστήριο αυτό διαθέτει Η/Υ, 
scanner, βιντεοπροβολέα και κοινό εκτυπωτή µε απεριόριστο αριθµό εκτυπώσεων το 
κόστος των οποίων καλύπτεται αποκλειστικά από τον προϋπολογισµό του 
µεταπτυχιακού. 
 

Το πρόγραµµα του ΠΜΣ διεκπεραιώνεται κατά τα δύο τρίτα τουλάχιστον από 
µέλη ΔΕΠ του οικείου Τµήµατος. Τα µέλη ΔΕΠ του ΤΟΕ που διδάσκουν στο ΠΜΣ 
ή/και εποπτεύουν µεταπτυχιακές εργασίες έχουν πρόσφατες δηµοσιεύσεις σε 
έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά µε σύστηµα κριτών καθώς και επιστηµονικό έργο 
που έχει αναγνωρισθεί από άλλους επιστήµονες διεθνώς (ετεροαναφορές). Τα 
µαθήµατα διδάσκονται µόνο από τα µέλη ΔΕΠ που ορίζονται από την ΓΣΕΣ και για 
οποιαδήποτε αλλαγή ενηµερώνεται άµεσα ο Διευθυντής του ΠΜΣ και αν κρίνεται 
αναγκαίο συζητείται στη ΓΣΕΣ πιθανή αντικατάσταση ή ανάληψη µέρους του 
διδακτικού έργου από άλλο διδάσκοντα. Ανάθεση διδασκαλίας στο ΠΜΣ µπορεί να 
γίνει κατά το ένα τρίτο το πολύ και σε ερευνητές αναγνωρισµένων ερευνητικών 
κέντρων, µέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού ή και συµβασιούχους 
διδάσκοντες του ΠΔ 407/80, εφόσον κατέχουν διδακτορικό τίτλο και πολυετή 
επαγγελµατική ή διδακτική εµπειρία και δηµοσιεύσεις σε έγκριτα επιστηµονικά 
περιοδικά, µε βάση τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου  12 του Ν. 
2083/1992.   
 

O έλεγχος της ανταπόκρισης του ΠΜΣ στους στόχους του ΤΟΕ διενεργείται 
από τον Διευθυντή του ΠΜΣ και επικεντρώνεται στη τήρηση των υποχρεώσεων από 
πλευράς και των διδασκόντων αλλά και των µεταπτυχιακών φοιτητών.  Πιο 
συγκεκριµένα,  στις υποχρεώσεις των διδασκόντων περιλαµβάνονται:  

! η τήρηση του προγράµµατος µαθηµάτων 
! η συγγραφή λεπτοµερούς περιγραφής του µαθήµατος µε αναφορά στους 
στόχους, την εβδοµαδιαία διάρθρωση των ωρών διδασκαλίας, την 
προτεινόµενη βιβλιογραφία/ αρθρογραφία και τις απαιτήσεις του µαθήµατος 
(πρακτικές ασκήσεις, παρουσιάσεις, κ.ά), 

! η παροχή σηµειώσεων ή/και τήρηση φακέλου µε την προτεινόµενη 
αρθρογραφία,   

! η συµπλήρωση παρουσιολόγιου των φοιτητών 
! η τήρηση µίας ώρας γραφείου εβδοµαδιαίως για συναντήσεις µε 

µεταπτυχιακούς φοιτητές  
! η διενέργεια εξετάσεων και η επιλογή των θεµάτων  
! η διόρθωση των γραπτών εξετάσεων και η αποστολή της βαθµολογίας εντός 10 
ηµερών από την ηµεροµηνία της εξέτασης 

 
Επιπλέον, οι µεταπτυχιακοί φοιτητές, που γίνονται δεκτοί από το ΠΜΣ είναι 
υποχρεωµένοι: 

! Να παρακολουθούν τις διαλέξεις των µαθηµάτων και των σεµιναρίων 
! Να υποβάλλουν µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες τις απαιτούµενες 
εργασίες για το κάθε µάθηµα. 

! Να προσέρχονται στις εξετάσεις. 
! Να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των οργάνων του Τµήµατος καθώς 
και την ακαδηµαϊκή δεοντολογία. 

! Να συµπληρώνουν ανώνυµα τα ερωτηµατολόγια αξιολόγησης βάσει 
αντικειµενικής και ακαδηµαϊκής κρίσης  µετά το πέρας κάθε µαθήµατος σε 
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κάθε εξάµηνο και πριν την εξέταση του µαθήµατος µε σκοπό την βελτίωση του 
ΠΜΣ 

 
Η αξιολόγηση του ΠΜΣ αποτελεί ευθύνη της Επιτροπής Εσωτερικής 

Αξιολόγησης (ΕΕΑ), η οποία αποτελείται από τον εκάστοτε Διευθυντή του 
προγράµµατος, από τον Πρόεδρο του Τµήµατος, και από τον Υπεύθυνο Διασφάλισης 
Ποιότητας. Η ΕΕΑ εισηγείται στην ΓΣΕΣ για πιθανές βελτιώσεις στις ήδη 
υπάρχουσες διαδικασίες λειτουργίας του ΠΜΣ.  Η ανάλυση των ερωτηµατολογίων 
αξιολόγησης του προγράµµατος µε τις παρατηρήσεις των µεταπτυχιακών φοιτητών 
αποτελεί επίσης έργο της ΕΕΑ. Τα αποτελέσµατα που παράγονται διανέµονται στους 
Διδάσκοντες ώστε οι τελευταίοι να ενηµερώνονται για τις απόψεις των φοιτητών 
αναφορικά µε την εκπαιδευτική διαδικασία που εφάρµοσαν στο µάθηµά τους, και να 
προχωρούν σε πιθανές βελτιώσεις για το νέο ακαδηµαϊκό έτος. Το ΠΜΣ προβλέπεται 
από το ΦΕΚ ίδρυσης του να  λειτουργήσει τουλάχιστον 5 έτη, µέχρι το ακαδηµαϊκό 
έτος 2011-12. Μετά την λήξη αυτής της περιόδου θα επανεξεταστεί η αναγκαιότητα 
και σκοπιµότητα συνέχειας, τροποποίησης ή µη του προγράµµατος όπως ορίζει ο 
νόµος. 
 
 Το ΤΟΕ στα πλαίσια λειτουργίας και ανταπόκρισης του ΠΜΣ στους στόχους 
του Τµήµατος και τις ανάγκες της κοινωνίας, διοργάνωσε το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Εφαρµοσµένων Οικονοµικών στις 26-28 Νοεµβρίου 2009. Το συνέδριο αυτό ήταν η 
εκκίνηση µιας σειράς ετήσιων συναντήσεων ακαδηµαϊκών από τα Πανεπιστηµιακά 
Ιδρύµατα της χώρας, όπως επίσης και εκπροσώπων της αγοράς εργασίας, στους 
χώρους διδασκαλίας του ΤΟΕ, µε σκοπό τη κατανόηση και ανάδειξη των σύγχρονων 
ερευνητικών τάσεων που θα βοηθήσουν στην προαγωγή της Οικονοµικής Επιστήµης. 
Στο συνέδριο αυτό του οποίου επιστηµονικός υπεύθυνος ήταν ο Διευθυντής του ΠΜΣ 
αναπλ. Καθ. Γ.Χάλκος, περιέλαβε 12 συνεδρίες στις οποίες παρουσιάστηκαν τα 
βασικά θέµατα που απασχολούν σήµερα την Οικονοµική Επιστήµη, και 
ανταλλάχθηκαν απόψεις σε γνωστικά πεδία άµεσα συνδεδεµένα µε τις ανάγκες της 
Εθνικής Οικονοµίας σε σχέση µε τις σύγχρονες εξελίξεις στην Οικονοµία. Χορηγίες 
και δωρεές δόθηκαν από: 

! ALPHA Bank 
! Μ.Σ. Ιακωβίδης Ελλάς Α.Ε. 
! WURTH Hellas S.A. 
! Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος 
! Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 
! ARLA Foods Hellas S.A. 
! ICAP S.A. 
! Ergoman Τelecom & IT Solution 
! Ίδρυµα Κώστα Δ Κυριαζή 
! Τράπεζα Πειραιώς 

 
Ας σηµειωθεί τέλος ότι το ΠΜΣ δηµοσιοποιείται στην  Ιστοσελίδα του ΤΟΕ, 

και στον οδηγό σπουδών Μεταπτυχιακού Προγράµµατος. Ανακοινώνεται επίσης σε 
Εφηµερίδες και έντυπα τοπικής και εθνικής εµβέλειας. Ειδικότερα για το 2009/10 το 
ΠΜΣ διαφηµίστηκε την Κυριακή 11/4/2010 στις εφηµερίδες «Καθηµερινή», 
«Έθνος» και «Real-News», ενώ στις 28/2/2010 και 25/4/2010 διαφηµίστηκε στις 
εφηµερίδες τοπικής εµβέλειας «Θεσσαλία» και «Ελευθερία». Καθώς οι πρώτοι 
εισακτέοι του ΠΜΣ του ακαδηµαϊκού έτους 2008/09 αποφοίτησαν τον Απρίλιο του 
2010, δεν υπάρχει στην παρούσα φάση διαδικασία παρακολούθησης της 
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επαγγελµατικής πορείας των αποφοίτων του προγράµµατος. Στόχος του ΠΜΣ είναι 
όµως η έναρξη µιας τέτοιας διαδικασίας στο επόµενο ακαδηµαϊκό έτος. 
 
 
3.2.2 Δοµή, Συνεκτικότητα, και Λειτουργικότητα του Προγράµµατος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών 
 

Η διάρθρωση και η υλοποίηση του ΠΜΣ για το ακαδηµαϊκό έτος 2009/10 
αποτυπώνεται στους Πίνακες Α-4 και Α-5 του Παραρτήµατος Α.  Η διάρκεια του 
προγράµµατος σπουδών είναι τρία εξάµηνα και αποτελείται συγκεκριµένα από δύο 
πρώτα εξάµηνα εκπαίδευσης (Α΄ και Β΄) και ένα εξάµηνο ενασχόλησης και 
συγγραφής της διπλωµατικής εργασίας. Το Α΄ εξάµηνο περιλαµβάνει την 
υποχρεωτική παρακολούθηση έξι (6) υποχρεωτικών µαθηµάτων ενώ στο 
Β΄εξάµηνο ο φοιτητής επιλέγει έξι µαθήµατα (6) από ένα σύνολο δεκατριών (13) 
µαθηµάτων που συνολικά προσφέρονται. Τα έξι υποχρεωτικά µαθήµατα 
χαρακτηρίζονται ως Υποβάθρου και Κορµού, ενώ τα δεκατρία επιλογής ως 
Επιστηµονικής Περιοχής και Ειδίκευσης. Κάθε ένα από τα δεκαεννιά (19) µαθήµατα 
του προγράµµατος αντιστοιχεί σε 2 διδακτικές µονάδες (ΔΜ) και 5 πιστωτικές 
µονάδες (ECTS). Αντίθετα η διπλωµατική εργασία αντιστοιχεί σε 16 διδακτικές 
µονάδες και 30 πιστωτικές µονάδες.   

Πριν την έναρξη του προγράµµατος, το ΠΜΣ προσφέρει υποχρεωτικά 
προπαρασκευαστικά µαθήµατα µε σκοπό να καλύψει κενά και να οµογενοποιήσει το 
υπόβαθρο των συµµετεχόντων φοιτητών στο πρόγραµµα.  Για το ακαδηµαϊκό έτος 
2009/10 προσφέρθηκαν προπαρασκευαστικά µαθήµατα διάρκειας 2 εβδοµάδων σε 
«Μικροοικονοµική», «Μακροοικονοµική», «Στατιστική», «Οικονοµετρία», και 
«Μεθόδους Έρευνας». 
 

Η διδασκαλία κάθε µεταπτυχιακού µαθήµατος διαρκεί 26 διδακτικές ώρες οι 
οποίες για τα µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος γίνονται σε εβδοµαδιαία βάση (13 εβδοµάδες 
x 2 ώρες). Στο δίωρο κάθε εβδοµάδας ο διδάσκων κατανέµει το χρόνο µεταξύ 
θεωρίας, προβληµάτων και ασκήσεων (εάν πρόκειται για ποσοτικό µάθηµα) ή µεταξύ 
θεωρίας, παραδειγµάτων και ανάλυσης πραγµατικών περιπτώσεων (εάν πρόκειται 
για θεωρητικό µάθηµα) ανάλογα της θεµατικής την οποία πραγµατεύεται. Για τους 
εξωτερικούς συνεργάτες η διδασκαλία των ωρών που τους ανατίθεται µπορεί να γίνει 
σε εντατικότερους ρυθµούς. Ο τρόπος οργάνωσης και συντονισµού της ύλης αποτελεί 
ευθύνη του Διευθυντή του ΠΜΣ. Η παρακολούθηση των µαθηµάτων είναι 
υποχρεωτική. Απουσία σε περισσότερες των 8 ωρών διδασκαλίας ενός µαθήµατος 
έχει ως συνέπεια ο φοιτητής/φοιτήτρια να αποτυγχάνει στο συγκεκριµένο µάθηµα.  
 

Η διδασκαλία και οι εξετάσεις στο ΠΜΣ γίνονται στην ελληνική γλώσσα, ενώ 
η βιβλιογραφία και η αρθρογραφία καλύπτουν ελληνικές και διεθνείς πηγές. Σε 
ειδικές περιπτώσεις, όπως πχ. πρόσκληση διδάσκοντα αλλοδαπού ΑΕΙ, η διδασκαλία 
µπορεί να γίνει στην Αγγλική. 
 
 
3.2.3 Το εξεταστικό Σύστηµα 
 

Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών γίνεται από το διδάσκοντα µε 
συνεκτίµηση του βαθµού της τελικής εξέτασης ή/και του βαθµού σε ερευνητικές ή 
άλλες εργασίες που του έχουν ανατεθεί στο πλαίσιο των µαθηµάτων. Οι φοιτητές 
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υποβάλλονται στο τέλος κάθε εξαµήνου σε εξετάσεις σε όλα τα µαθήµατα που 
διδάχθηκαν στο εξάµηνο αυτό. Μέρος ή το σύνολο της αξιολόγησης των φοιτητών 
είναι δυνατόν να καλύπτεται µε εργασίες στο αντίστοιχο µάθηµα. Οι βαθµολογίες 
των φοιτητών υποβάλλονται από τους διδάσκοντες στη Γραµµατεία του 
Προγράµµατος δέκα µέρες µετά την εξέταση του µαθήµατος. Η Γραµµατεία µεριµνά 
για την ανάρτηση αποτελεσµάτων των εξετάσεων στους πίνακες ανακοινώσεων του 
Προγράµµατος.  Ο κάθε φοιτητής έχει επίσης τη δυνατότητα να δει το γραπτό του 
ενώπιον του διδάσκοντα, και να υποστηρίξει τις τυχόν αντιρρήσεις του σχετικά µε 
την επίδοσή του. Μετά από πρόταση του Διευθυντή του ΠΜΣ, Αναπλ. Καθ. 
Γ.Χάλκου, η 3η ΓΣΕΣ (20/1/2010) αποφάσισε ότι για τη διασφάλιση 
συγκρισιµότητας, όλα τα µαθήµατα του ΠΜΣ θα βαθµολογούνται βάσει των τελικών 
γραπτών εξετάσεων στο τέλος του κάθε µαθήµατος. Αφήνεται δε στην ευχέρεια του 
κάθε διδάσκοντα η ποσόστωση εργασιών και εξετάσεων είτε ως µέγιστο 30% από 
εργασίες  - 70% από τελικές εξετάσεις είτε ως 100% τελικός βαθµός από τελικές 
γραπτές εξετάσεις.  
 

Αν ένας φοιτητής αποτύχει σε κάποιο µάθηµα του χειµερινού ή του εαρινού 
εξαµήνου έχει δικαίωµα να επανεξεταστεί στη δεύτερη εξεταστική. Η δεύτερη 
εξεταστική χρονικά τοποθετείται το Σεπτέµβριο και ο φοιτητής µπορεί να εξετασθεί 
µέχρι και σε 6 µαθήµατα συνολικά. Περιπτώσεις φοιτητών που απέτυχαν σε 
περισσότερα από 6 µαθήµατα οδηγεί σε διακοπή της φοίτησής τους. Αποτυχία σε 3 
από τα επανεξεταζόµενα µαθήµατα οδηγεί σε παρακολούθηση εκ νέου των 
µαθηµάτων αυτών και την καταβολή των διδάκτρων που αναλογούν σε αυτά τα 
µαθήµατα. Αποτυχία σε 4 ή περισσότερα µαθήµατα οδηγεί σε διακοπή της φοίτησης. 
Στους φοιτητές που αποτυγχάνουν κατά τη δεύτερη επανεξέταση δεν απονέµεται ο 
τίτλος σπουδών. Σε κάθε περίπτωση τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται. 
 

Οι περιπτώσεις των φοιτητών που αποτυγχάνουν στο ίδιο µάθηµα σε τρεις 
συνεχείς εξεταστικές περιόδους, εξετάζονται κατά περίπτωση από την ΓΣΕΣ η οποία 
κρίνει τις ουσιαστικές και τυπικές διαστάσεις του προβλήµατος και έχει τη 
δυνατότητα κατά την κρίση της να αποφασίσει για τον φοιτητή την επανάληψη 
παρακολούθησης του (των) µαθήµατος (-των) κατά το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος ή 
ακόµα και τη διαγραφή του από το Πρόγραµµα. 
 

Ο βαθµός του ΜΔΕ αποτελεί το σταθµισµένο µέσο όρο των βαθµών των 
µαθηµάτων (70%) και της διπλωµατικής (30%).     
 

Κατά την έναρξη του εαρινού εξαµήνου σε συνεδρίαση της ΓΣΕΣ προτείνονται 
θέµατα διπλωµατικών διατριβών από τον κάθε διδάσκοντα του Προγράµµατος. 
Μετά τη δηµοσιοποίηση των θεµάτων, οι µεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν το θέµα 
της διπλωµατικής τους διατριβής σε συνεννόηση µε τον επιβλέποντα καθηγητή. 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων του εαρινού εξαµήνου, οι φοιτητές 
εισέρχονται στην φάση της εκπόνησης της διπλωµατικής διατριβής. Η ΓΣΕΣ 
επικυρώνει την ανάθεση των διπλωµατικών διατριβών και των επιβλεπόντων 
καθηγητών. Η υποστήριξη της διπλωµατικής διατριβής γίνεται δηµόσια, ενώπιον 
τριµελούς εξεταστικής επιτροπής, σε ηµεροµηνία που ορίζεται από την ΓΣΕΣ µέσα 
στο Φεβρουάριο.  

 
Για το ακαδηµαϊκό έτος 2009/10, η υποστήριξη των διπλωµατικών εργασιών 

των 40 εισακτέων του 2008/09 (πρώτη φορά που λειτούργησε το ΠΜΣ) έλαβε χώρα 
τον Φεβρουάριο και τον Ιούνιο. Στην περίοδο Φεβρουαρίου υποστηρίχθηκαν 25 
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διπλωµατικές εργασίες, ενώ στην περίοδο Ιουνίου υποστηρίχθηκαν 14 διπλωµατικές 
εκ των οποίων οι 2 ήταν µόνο προς επανεξέταση από την τριµελή επιτροπή. Οι 
παρουσιάσεις την περίοδο του Φεβρουαρίου έλαβαν χώρα σε έξι ηµέρες µε συνολική 
διάρκεια 2 ωρών ανά ηµέρα, ενώ στην περίοδο Ιουνίου διήρκεσαν τέσσερεις ηµέρες 
από 2 ώρες συνολικά ανά ηµέρα. Και στις δυο περιόδους, η διάρκεια παρουσίασης 
ήταν 20 λεπτά, µε τα υπόλοιπα 10 λεπτά να αφιερώνονται σε ερωτήσεις από την 
τριµελή επιτροπή και το ακροατήριο. 
 

Οι διπλωµατικές διατριβές παραδίδονται σε τέσσερα αντίγραφα στη 
Γραµµατεία µέχρι τις 20 Ιανουαρίου, η οποία µεριµνά για τη διανοµή τριών 
αντιγράφων στη τριµελή εξεταστική επιτροπή και για τη φύλαξη ενός αντιγράφου σε 
ειδικό χώρο στη Γραµµατεία του ΠΜΣ. Η διπλωµατική εργασία στη τελική της 
µορφή υποβάλλεται στη Γραµµατεία τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική κορφή 
και φυλάσσεται στη Βιβλιοθήκη του ΠΜΣ. 
 

Στα πλαίσια κανονισµού εξετάσεων του ΠΜΣ του ΤΟΕ έχουν συνταχθεί 
λεπτοµερείς οδηγίες συγγραφής διπλωµατικών εργασιών οι οποίες και διανέµονται 
στους φοιτητές. Επίσης για την αξιολόγηση των διπλωµατικών εργασιών έχουν 
αναπτυχθεί αναλυτικά κριτήρια µε λεπτοµερείς περιγραφές βαθµολόγησης για κάθε 
κριτήριο. Αναφορικά µε τις διπλωµατικές εργασίες που παρουσιάσθηκαν τις 
περιόδους Φεβρουαρίου και Ιουνίου 2010, τα κριτήρια αυτά είχαν ήδη δοθεί 
γραπτώς στους µεταπτυχιακούς φοιτητές, ενώ το κάθε µέλος της τριµελούς 
εξεταστικής επιτροπής έλαβε το ειδικό έντυπο αξιολόγησης της Διπλωµατικής 
Εργασίας στο οποίο βαθµολόγησε από 1-10:  

! Την κατανόηση του προβλήµατος (10%),  
! Την βιβλιογραφική επισκόπηση (15%), 
! Την ανάλυση (25%), 
! Τα συµπεράσµατα και τις προτάσεις (20%), 
! Την ποιότητα παρουσίασης του γραπτού κειµένου (10%), 
! Την αυτονοµία έρευνας κατά τη διάρκεια της προφορικής παρουσίασης 

(20%). 
Εντός των παρενθέσεων δίνονται οι συντελεστές στάθµισης της κάθε επιµέρους 
βαθµολογίας για την εξαγωγή του τελικού βαθµού της Διπλωµατικής Εργασίας. Ας 
σηµειωθεί τέλος ότι τόσο οι οδηγίες συγγραφείς διπλωµατικών εργασιών όσο και τα 
κριτήρια αξιολόγησης των διπλωµατικών εργασιών περιέχονται πλέον στον 
µεταπτυχιακό οδηγό σπουδών 2010/11 (σελ. 110-119). 
 
 
3.2.4 Επιλογή των µεταπτυχιακών φοιτητών 
 

Στο ΠΜΣ για απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης  γίνονται 
δεκτοί κάθε χρόνο υποψήφιοι οι οποίοι θα πρέπει:  

I. Να είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή αντιστοίχων τµηµάτων της 
αλλοδαπής (µε αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και πτυχιούχοι 
Τµηµάτων Τ.Ε.Ι., σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 του 
Ν.2327/95.  

II. Να επιτύχουν σε γραπτές εξετάσεις στα µαθήµατα «Οικονοµική 
Θεωρία (Μικροοικονοµική-Μακροοικονοµική)» και «Ποσοτικές 
Μέθοδοι (Οικονοµετρία-Στατιστική)». Σε περίπτωση ισοβαθµίας στις 
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εξετάσεις λαµβάνεται υπόψη κατά προτεραιότητα ο βαθµός και 
κατόπιν η συνάφεια του πτυχίου.  

III. Να πιστοποιούν την γνωστική επάρκειά τους στην αγγλική γλώσσα µε 
την υποβολή σχετικών τίτλων σπουδών (First Certificate, ή 
Proficiency, ή TOEFL πάνω από 213, ή IELTS πάνω από 5,5 ή πτυχίο 
από Αγγλόφωνο Πανεπιστήµιο). Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους 
επιβάλλεται να γνωρίζουν επαρκώς την Ελληνική γλώσσα (σύµφωνα  
µε τις διατάξεις του Ν.2083/92). 

 
Η πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων στο ΠΜΣ 

δηµοσιεύεται στις αρχές του εαρινού εξαµήνου και περιέχει όλες τις πληροφορίες για 
τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων, τα απαραίτητα προσόντα, τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά και τα κριτήρια επιλογής. Οι αιτήσεις είναι έγκυρες αν υποβληθούν 
απευθείας στη Γραµµατεία του ΠΜΣ ή εφόσον ταχυδροµηθούν εντός της οριζόµενης 
προθεσµίας. 
 

Η ηµεροµηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων, τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά και λοιπά θέµατα, ανακοινώνονται στον ηµερήσιο τύπο, στα γραφεία 
της Γραµµατείας του ΠΜΣ και στην ιστοσελίδα του Τµήµατος. Εντός της προθεσµίας 
υποβολής των δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόµενοι καταθέτουν στη Γραµµατεία του 
ΠΜΣ του ΤΟΕ τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

! Αίτηση υποψηφιότητας σε ειδικό έντυπο της Γραµµατείας 
! Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα 
! Αντίγραφο πτυχίου (µε την αντίστοιχη αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ, αν 
προέρχεται από πανεπιστήµιο του εξωτερικού) 

! Πιστοποιητικό Σπουδών µε αναλυτική βαθµολογία όλων των ετών 
! Αναγνωρισµένα διπλώµατα γνώσης ξένων γλωσσών  
! Αντίγραφα δηµοσιεύσεων [εφόσον υπάρχουν] 
! Άλλα πτυχία Τµηµάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ [εφόσον υπάρχουν] 
! Μεταπτυχιακοί τίτλοι [εφόσον υπάρχουν] 
! Άλλα δικαιολογητικά 

Όλα τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα 
επικυρωµένα από τις αρµόδιες αρχές. 
 

Ο µέγιστος αριθµός εισακτέων ορίζεται σε σαράντα (40) φοιτητές-φοιτήτριες 
και µπορεί να µεταβάλλεται µετά από απόφαση της ΓΣΕΣ. Υπεύθυνη για την 
εισαγωγή των φοιτητών του ΠΜΣ είναι η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής 
(ΕΑΕ). Η αξιολόγηση των υποψηφίων, οι οποίοι µέσα στις προβλεπόµενες 
προθεσµίες έχουν προσκοµίσει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, 
πραγµατοποιείται σε τρεις φάσεις: 
 

I. Η πρώτη φάση αφορά τον έλεγχο από την ΕΑΕ των τυπικών προσόντων 
των υποψηφίων που κατέθεσαν έγκαιρα όλα τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά.  

II. Στην δεύτερη φάση αξιολόγησης συµµετέχουν όσοι κρίθηκαν 
επιτυχόντες της πρώτης φάσης και περιλαµβάνει τη διαδικασία των 
γραπτών εξετάσεων. Τα θέµατα των εξετάσεων ορίζονται από τα µέλη 
της ΕΑΕ του ΠΜΣ.  

III. Η ΕΑΕ µε βάση τα αποτελέσµατα των γραπτών εξετάσεων καταρτίζει 
κατάλογο των επιτυχόντων και επιλαχόντων του ΠΜΣ. 
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Τα αποτελέσµατα ανακοινώνονται στους υποψηφίους µέσα σε 10 εργάσιµες 

ηµέρες, αναρτώνται στους πίνακες του Τµήµατος και ανακοινώνονται στην 
ιστοσελίδα του Τµήµατος και στη Γραµµατεία. Οι επιτυχόντες καλούνται να 
απαντήσουν γραπτά εντός προθεσµίας 15 ηµερών σχετικά µε την αποδοχή ή όχι της 
ένταξης τους στο Πρόγραµµα. Σε περίπτωση µη έγκαιρης ανταπόκρισης από 
επιλεγέντα υποψήφιο εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας ισοδυναµεί µε 
παραίτηση από την υποψηφιότητα του. Εφόσον υπάρξουν παραιτήσεις η Γραµµατεία 
ενηµερώνει τους αµέσως επόµενους στη σειρά αξιολόγησης από τον σχετικό 
κατάλογο. 
 

Τυχόν ενστάσεις των υποψηφίων κατατίθενται στη Γραµµατεία του ΠΜΣ 
εντός 7 ηµερών από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων. Η ΓΣΕΣ 
ορίζει Επιτροπή Ενστάσεων αποτελούµενη από 3 µέλη ΔΕΠ η οποία εξετάζει τις 
ενστάσεις και  ακολούθως εισηγείται στην ΓΣΕΣ.  
 

Η εγγραφή των φοιτητών στο ΠΜΣ γίνεται εντός δέκα (10) εργάσιµων 
ηµερών από την έναρξη των µαθηµάτων του χειµερινού εξαµήνου. Κατά την 
εγγραφή τους οι φοιτητές οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει τις Προπτυχιακές 
σπουδές τους, προσκοµίζοντας το αντίγραφο του πτυχίου τους ή βεβαίωση 
ολοκλήρωσης σπουδών από τη Γραµµατεία του Τµήµατος προέλευσής τους. Η ΕΑΕ 
µπορεί να παρατείνει την περίοδο εγγραφής των φοιτητών αν αυτό κριθεί αναγκαίο. 
 

Στον Πίνακα 3-1 δίνονται για τα ακαδηµαϊκά έτη 2008/09 και 2009/10, ο 
αριθµός των αιτήσεων διαφοροποιούµενος σε πτυχιούχους του ΤΟΕ και πτυχιούχους 
άλλων τµηµάτων, καθώς και ο αριθµός των προσφορών που έγιναν σε επιλαχόντες 
φοιτητές (σε θέσεις κατάταξης άνω του 40 στις γραπτές εξετάσεις εισαγωγής). Αν και 
τα διαθέσιµα συγκριτικά στοιχεία µόνο για δυο ακαδηµαϊκά έτη αναφορικά µε τον 
αριθµό των αιτήσεων δεν µπορούν να οδηγήσουν σε ασφαλή συµπεράσµατα, η 
µείωση που παρατηρείται δεν κρίνεται ως ανησυχητική λαµβανοµένου υπόψη: 

(α) της γενικότερης οικονοµικής δυσπραγίας που άρχισε να αντιµετωπίζει η 
µέση Ελληνική οικογένεια στα πλαίσια της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, και 
(β) ότι το ΠΜΣ του ΤΟΕ είναι αυτοχρηµατοδοτούµενο, δηλαδή το ετήσιο  
κόστος λειτουργίας του καλύπτεται µόνο από την καταβολή των διδάκτρων των 
µεταπτυχιακών φοιτητών. 

Ενθαρρυντικό είναι επίσης το γεγονός ότι το ποσοστό των αιτήσεων πτυχιούχων 
άλλων τµηµάτων αυξήθηκε έστω και λίγο από 72% το 2008/09 σε 75% το 2009/10.  
 
Πίνακας 3-1: Αριθµός αιτήσεων, προσφορών θέσεων, και εισακτέων για τα 
ακαδηµαϊκά έτη 2008/09 και 2009/10 
 

 2008-2009 2009-2010 
Αιτήσεις (α+β) 140 115 
 (α) Πτυχιούχοι του Τµήµατος 39 29 

(β) Πτυχιούχοι άλλων Τµηµάτων 101 86 
Προσφορές (Επιλαχόντες) 2 4 
Εγγραφές 40 40 
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3.2.5 Χρηµατοδότηση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
 

Το ΠΜΣ είναι αυτοχρηµατοδοτούµενο, δηλαδή το ετήσιο  κόστος λειτουργίας 
του καλύπτεται από την καταβολή των διδάκτρων των µεταπτυχιακών φοιτητών. Τα 
µέλη ΔΕΠ του ΤΟΕ που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο ΠΜΣ δεν αµοίβονται. 
Αντίθετα για µέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού ή για 
συµβασιούχους διδάσκοντες ΠΔ 407/80, οι ακαθάριστες αµοιβές ορίζονται από τη 
ΓΣΕΣ.  Εκτός των αµοιβών των εξωτερικών συνεργατών, οι λοιποί χρηµατικοί πόροι 
του ΠΜΣ διατίθενται σε δαπάνες για αγορά βιβλίων, µετακινήσεις διδασκόντων, 
εξωτερικών συνεργατών, διοικητική υποστήριξη, υποτροφίες, αναλώσιµα 
γραµµατείας, αναλώσιµα και εξοπλισµός εργαστηρίου Η/Υ ΠΜΣ, λοιπά έξοδα 
ταχυδροµικά τέλη επικοινωνίας κλπ. 
 
 
3.2.6 Διεθνής διάσταση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
 

Η διδασκαλία και οι εξετάσεις στο ΠΜΣ γίνονται στην ελληνική γλώσσα, ενώ 
η βιβλιογραφία και αρθρογραφία καλύπτει ελληνικές και διεθνείς πηγές. Σε ειδικές 
περιπτώσεις, όπως πχ. πρόσκληση διδάσκοντα αλλοδαπού ΑΕΙ, η διδασκαλία µπορεί 
να γίνει στην Αγγλική. Λόγω του µικρού χρόνου λειτουργίας του ΠΜΣ (µόλις δυο 
ακαδηµαϊκά έτη) δεν έχουν υπάρξει ακόµα συµφωνίες συνεργασίας µε Ιδρύµατα και 
φορείς του εξωτερικού. Lς εκ τούτου δεν υπήρξε συµµετοχή αλλοδαπών φοιτητών. 
Επίσης µόνο για το ακαδηµαϊκό έτος 2008-09, η συµµετοχή διδασκόντων από το 
εξωτερικό ήταν πολύ µικρή. Πιο συγκεκριµένα:  

Στο µάθηµα επιλογής «Οικονοµική της Εργασίας» ο Καθηγητής Ι. 
Θεοδοσίου του Πανεπιστηµίου του Aberdeen της Μεγάλης Βρετανίας 
δίδαξε έξι (6) ώρες  
Στο µάθηµα επιλογής «Θέµατα Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Οικονοµίας» ο 
Καθηγητής J. Backhaus του Πανεπιστηµίου Erfurt της Γερµανίας δίδαξε 
δυο (2) ώρες  

 
 
 
 
3.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 
 

Το ΤΟΕ προσφέρει ένα ολοκληρωµένο διδακτορικό πρόγραµµα πλήρους 
παρακολούθησης στην Οικονοµική Επιστήµη. Ο πρώτος κύκλος του προγράµµατος 
συνίσταται από το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα «Εφαρµοσµένη Οικονοµική». Η 
διάρκεια του διδακτορικού προγράµµατος είναι κατ' ελάχιστον τρία (3) και µέγιστο 
έξι (6) έτη µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του µεταπτυχιακού προγράµµατος. 
 

Οι υποψήφιοι διδάκτορες συστήνεται να διαµένουν στην έδρα του 
Πανεπιστηµίου και είναι υποχρεωτική η παρουσία τους στις εκπαιδευτικές - 
ερευνητικές δραστηριότητες. Όσοι υποψήφιοι είχαν γίνει δεκτοί για εκπόνηση 
διδακτορικής διατριβής πριν από τη δηµοσίευση της ιδρυτικής υπουργικής 
απόφασης (7353/Β7/22-8-2007), εντάχθηκαν στις διατάξεις που ισχύουν σήµερα και 
συνέχισαν να κατέχουν την ιδιότητα του υποψηφίου διδάκτορα, σύµφωνα µε τον 
ισχύοντα Κανονισµό εκπόνησης διδακτορικής διατριβής του ΤΟΕ. 
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3.3.1 Επιλογή των Υποψηφίων Διδακτόρων 
 

Yποψήφιος που ενδιαφέρεται για εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής 
υποβάλλει  αίτηση στη γραµµατεία του Tµήµατος. Το θέµα της διατριβής θα πρέπει 
να είναι αντίστοιχο ή συναφές µε το βασικό πτυχίο του ΤΟΕ. Μαζί µε την αίτηση, ο 
υποψήφιος υποβάλλει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά τα οποία πιστοποιούν ότι:  

(α) είναι πτυχιούχος AEI ή ΤΕΙ της ηµεδαπής ή οµοταγών 
αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής ο οποίος κατέχει 
Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης (ΜΔΕ),  
(β) εάν είναι Έλληνας πτυχιούχος γνωρίζει µια ξένη γλώσσα,  
(γ) εάν είναι αλλοδαπός πτυχιούχος γνωρίζει επαρκώς την ελληνική 
γλώσσα. 

 
Η αξιολόγηση των υποψηφίου, η οποία αποτελεί ευθύνη της Επιτροπής 

Αξιολόγησης και Επιλογής (ΕΑΕ)  πραγµατοποιείται σε τρεις φάσεις:  
(Α) Η πρώτη φάση αφορά τον έλεγχο των τυπικών προσόντων του υποψηφίου. 
Απαραίτητη προϋπόθεση µετάβασης στην επόµενη φάση είναι η εµπρόθεσµη 
κατάθεση όλων των απαιτούµενων δικαιολογητικών. Η Επιτροπή Αξιολόγησης 
και Επιλογής (ΕΑΕ) προβαίνει σε προκαταρκτικό έλεγχο πληρότητας των 
τυπικών προσόντων.   
(Β) Η δεύτερη φάση αφορά την προσωπική συνέντευξη που πραγµατοποιείται 
στην έδρα του ΤΟΕ. Εφόσον ο υποψήφιος πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις 
συµµετέχει σε προφορική συνέντευξη από την ΕΑΕ σε ηµεροµηνία για την 
οποία ενηµερώνεται εγγράφως και έγκαιρα από την Γραµµατεία του 
Προγράµµατος.  
(Γ) Η τρίτη φάση αφορά την τελική επιλογή. Η ΕΑΕ συνεκτιµώντας τα κύρια 
κριτήρια επιλογής που είναι: 

(α) ο γενικός βαθµό του πτυχίου και του µεταπτυχιακού διπλώµατος 
ειδίκευσης,  
(β) η βαθµολογία στα προπτυχιακά και µεταπτυχιακά µαθήµατα που είναι 
σχετικά µε το γνωστικό αντικείµενο της διατριβής, 
(γ) η επίδοση στην πτυχιακή εργασία, όπου προβλέπεται στο προπτυχιακό 
επίπεδο, και στη διπλωµατική στο ΜΔΕ, 
(δ) η τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου, 

αλλά και συµπληρωµατικά κριτήρια όπως: 
(ι) συστατικές Eπιστολές (δύο τουλάχιστον), 
(ιι) υποτροφία ή οικονοµική κάλυψη (συνεκτιµάται θετικά), 
(ιιι) στοιχεία του βιογραφικού σηµειώµατος του υποψηφίου που 
καταδεικνύουν την επαγγελµατική καταξίωσή του, 

εισηγείται προς την ΓΣΕΣ η οποία και λαµβάνει την οριστική απόφαση. Σε 
περίπτωση θετικής κρίσης η ΓΣΕΣ ορίζει τριµελή Συµβουλευτική Eπιτροπή από 
µέλη ΔEΠ, ένα από τα οποία ορίζεται ως Eπιβλέπων και ανήκει στη βαθµίδα 
του καθηγητή ή του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή του 
Tµήµατος. Aπό τα άλλα δύο µέλη το ένα µπορεί να είναι λέκτορας του οικείου 
τµήµατος, εφόσον είναι µόνιµος ή έχει τουλάχιστον τριετή θητεία ή ερευνητής 
αναγνωρισµένου ερευνητικού κέντρου ή ιδρύµατος κατά τα προβλεπόµενα στην 
παρ. 3 α' του προηγούµενου άρθρου.  
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Οι ευθύνες του επιβλέποντος καθηγητή είναι οι εξής: 
! Να συναντά τον υποψήφιο διδάκτορα σε τακτά χρονικά διαστήµατα. 
! Να συµβουλεύει τον υποψήφιο διδάκτορα στην επιλογή των µεθόδων που θα 
χρησιµοποιηθούν 

! Να διαβάζει και να σχολιάζει γραπτώς τα κεφάλαια της διατριβής  
! Να ελέγχει αν η διδακτορική διατριβή έχει δυνητική συνεισφορά στην Επιστήµη  
! Να µεριµνά ώστε ο υποψήφιος διδάκτορας να καταθέσει την εργασία του εντός 
των προβλεπόµενων χρονικών ορίων  

! Να συντονίζει την Τριµελή Συµβουλευτική Επιτροπή 
 

Για την κάλυψη των διαρκώς αυξανόµενων αναγκών του Τµήµατος, η 
κατανοµή επιβλεπόντων καθηγητών-υποψηφίων διδακτόρων διαµορφώνεται ως 
εξής: 

Βαθµίδα Αριθµός υποψηφίων διδακτόρων 
Τακτικός Καθηγητής 6 
Αναπληρωτής Καθηγητής 5 
Επίκουρος Καθηγητής 4 

 
Όσοι υποψήφιοι γίνονται αποδεκτοί καλούνται να απαντήσουν επίσης γραπτά 

εντός 10 ηµερών αν αποδέχονται ή όχι την ένταξη τους στο Πρόγραµµα 
Διδακτορικού Διπλώµατος, αποδεχόµενοι τους όρους λειτουργίας του. Η µη 
απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο µέσα στην παραπάνω προθεσµία ισοδυναµεί µε 
άρνηση αποδοχής.  
 

Στον Πίνακα 3-2 αποτυπώνεται ο αριθµός υποψηφίων διδακτόρων ανά έτος, ο 
αριθµός των διαγραφών που έγιναν, και ο αριθµός των υποψηφίων που 
ανακηρύχθηκαν διδάκτορες. 
 
Πίνακας 3-2: Εξέλιξη του αριθµού υποψηφίων διδακτόρων στο ΤΟΕ  
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Αριθµός υποψηφίων 
διδακτόρων 

17 21 22 23 21 22 

Διαγραφές    4   
Απόφοιτοι* 1 2 3 1 2 4 
Σύνολο 16 19 19 18 19 18  
* Αριθµός διδακτόρων που ανακηρύχθηκαν στο έτος που αφορά η στήλη 
 
 
3.3.2 Εξεταστικό σύστηµα 
 

Mετά την αποδοχή του υποψήφιου Διδάκτορα και τον ορισµό της τριµελούς  
Συµβουλευτικής Eπιτροπής συνέρχεται η Eπιτροπή εντός εξαµήνου και σε 
συνεργασία µε τον υποψήφιο ορίζει το θέµα της διατριβής. Συντάσσεται σχετικό 
πρακτικό το οποίο και υποβάλλεται στο Tµήµα.   
 

Αν η τριµελής επιτροπή κρίνει σκόπιµο, οι υποψήφιοι διδάκτορες είναι 
υποχρεωµένοι να παρακολουθήσουν επιτυχώς τουλάχιστον τρία (3) από τα 
προσφερόµενα από το Τµήµα µαθήµατα, από τα οποία: 
! Το ένα (1) προσφέρεται υποχρεωτικά από τον επιβλέποντα καθηγητή  
! Τα υπόλοιπα επιλέγει ο φοιτητής σε συνεργασία µε τον επιβλέποντα, ανάλογα µε 
τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και τις απαιτήσεις της διδακτορικής διατριβής. 
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Η επιτυχής ολοκλήρωση των ειδικών µαθηµάτων κρίνεται, είτε µε γραπτές εξετάσεις 
είτε µε εργασία που θέτει ο διδάσκων και παρουσιάζεται στο Τµήµα. Ο υποψήφιος 
διδάκτορας οφείλει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές του στα ειδικά 
µαθήµατα εντός δύο ετών, από την ηµέρα που έγινε αποδεκτός να εκπονήσει 
διδακτορική διατριβή. Υποψήφιοι διδάκτορες για τους οποίους έχει παρέλθει η 
διετής προθεσµία και οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα ειδικά µαθήµατα, 
µετά από την εισήγηση της Τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής, διαγράφονται από 
τη ΓΣΕΣ υποχρεωτικά και οριστικά από το Διδακτορικό Πρόγραµµα. 
 

H Συµβουλευτική Eπιτροπή υποβάλλει στο Tµήµα ετήσια έκθεση προόδου για 
το ερευνητικό έργο του υποψηφίου Διδάκτορα. Στην ετήσια έκθεση προόδου του 
υποψήφιου διδάκτορα, που συντάσσεται υποχρεωτικά από τον επιβλέποντα 
καθηγητή και συνυπογράφεται από τα µέλη της Τριµελούς Συµβουλευτικής 
Επιτροπής, λαµβάνεται υπόψη τόσο η ερευνητική εργασία του υποψήφιου και η 
παρουσίασή της στα σεµινάρια του Τµήµατος, όσο και η επίδοσή του στα ειδικά 
µαθήµατα που πρέπει να ολοκληρώσει ο υποψήφιος. Αν η ετήσια έκθεση προόδου 
είναι αρνητική, µετά από την εισήγηση της Τριµελούς  Επιτροπής η ΓΣΕΣ διαγράφει 
τον υποψήφιο από το Διδακτορικό πρόγραµµα. 
 

H χρονική διάρκεια για την εκπόνηση της διατριβής δεν µπορεί να είναι 
µικρότερη από τρία έτη από την ηµεροµηνία καθορισµού του θέµατος και 
µεγαλύτερη από έξι έτη. Παράταση µετά το έκτο έτος απαιτεί απόφαση της ΓΣEΣ του 
Tµήµατος µε αιτιολόγηση από τον Eπιβλέποντα και τη Συµβουλευτική Eπιτροπή. Για 
τους υποψήφιους διδάκτορες που είχαν ενταχθεί στο ΤΟΕ πριν την έναρξη του ΠΜΣ 
(πριν το 2007-08) και είχαν συµπληρώσει ήδη έξι χρόνια χρόνια, δόθηκε επιπλέον 
ένα έτος προκειµένου να ολοκλήρώσουν τη διατριβή τους. 
 

Οι υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων, την περίοδο εκπόνησης της 
διδακτορικής τους διατριβής είναι οι ακόλουθες : 
! Η επιτυχής ολοκλήρωση των ειδικών µαθηµάτων εφόσον απαιτηθούν 
! Η ετήσια παρουσίαση του ερευνητικού τους έργου στο Τµήµα 
! Η συνεισφορά στο ερευνητικό και διδακτικό έργο του Τµήµατος (εργαστήρια, 
φροντιστηριακά µαθήµατα, επιτηρήσεις εξετάσεων προπτυχιακού και 
µεταπτυχιακού επιπέδου)  

! Να επιδιώκει συναντήσεις µε τον επιβλέποντα καθηγητή  
! Να συζητά την εργασία του µε τα άλλα δύο µέλη της τριµελούς επιτροπής και να 
τους παρέχει γραπτές  επεξηγήσεις εφόσον του ζητηθούν 

! Να συµµετέχει υποχρεωτικά στα ερευνητικά σεµινάρια του Τµήµατος 
 

Στις υποχρεώσεις του υποψηφίου περιλαµβάνεται κατά την κρίση του 
Eπιβλέποντος και της Συµβουλευτικής Eπιτροπής, ενασχόλησή του στην 
εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία του Tµήµατος και στις δραστηριότητες του 
σχετικού Eργαστηρίου. Eπίσης είναι δυνατόν η ερευνητική εργασία να 
πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε άλλους φορείς του εσωτερικού ή εξωτερικού που 
παρέχουν τις δυνατότητες για διεξαγωγή επιστηµονικής έρευνας. 
 

Η διαδικασία τελικής εξέτασης της διδακτορικής διατριβής πραγµατοποιείται 
ως εξής:  
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1. Ορίζεται από την ΓΣEΣ 7µελής Eξεταστική Eπιτροπή που αποτελείται από τα µέλη 
της 3µελούς Συµβουλευτικής Eπιτροπής και τέσσερα (4) άλλα µέλη ΔΕΠ όπως ορίζει 
ο νόµος.  
 
2. H τελική εξέταση της Διδακτορικής διατριβής πραγµατοποιείται εντός δύο µηνών 
από την υποβολή της, ενώπιον Eπταµελούς Eξεταστικής Eπιτροπής όπως ορίζεται 
από τον Nόµο σε ανοικτή συνεδρίαση. 
 
3. Kατά την τελική εξέταση ο υποψήφιος Διδάκτορας παρουσιάζει και αναλύει την 
επιστηµονική συνεισφορά της Διδακτορικής διατριβής. Kατόπιν δέχεται ερωτήσεις 
από τα µέλη της Eξεταστικής Eπιτροπής. 
 
4. Mετά το πέρας της Eξεταστικής διαδικασίας συνέρχεται η Eπταµελής Eξεταστική 
Eπιτροπή για να αποφανθεί και να αξιολογήσει την Διδακτορική διατριβή και το 
ερευνητικό έργο του υποψηφίου Διδάκτορα όπως ο νόµος ορίζει. Αξιολογείται ως 
αποδεκτή, αποδεκτή µε διορθώσεις, απορριπτέα µε διορθώσεις, απορριπτέα.  Σε 
τυχόν απόρριψη του υποψηφίου µε διορθώσεις παρέχεται η δυνατότητα 
επανεξέτασης µετά από εξάµηνο, η δε εκ νέου ενδεχόµενη απόρριψη συνεπάγεται 
την αποβολή του υποψηφίου από το πρόγραµµα. 
 
5. Στοιχείο αξιολόγησης του υποψηφίου αποτελεί επίσης και η ύπαρξη τουλάχιστον 
µίας δηµοσίευσης σχετικής µε το θέµα της διδακτορικής διατριβής σε επιστηµονικό 
περιοδικό µε κριτές. 
 

Στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης των υποψηφίων 
διδακτόρων κοινές µεταξύ των διδασκόντων, όπως επίσης και δεν υπάρχουν 
συγκεκριµένες προδιαγραφές ποιότητας για τη Διδακτορική διατριβή που να 
ανταποκρίνονται στους στόχους του ΤΟΕ και τις ανάγκες της κοινωνίας. 
 
 
3.3.3 Σεµινάρια και οµιλίες 
 

Στόχος του ΤΟΕ είναι η θέσπιση ενός γενικού σεµιναρίου σε µηνιαία βάση 
όπου µέλη ΔΕΠ και υποψήφιοι Διδάκτορες θα παρουσιάζουν ερευνητικές των 
εργασίες προς ενηµέρωση των συναδέλφων τους αλλά και των φοιτητών.  
 

Το Τµήµα προσκαλεί τακτικά ξένους οµιλητές για οµιλίες- διαλέξεις. 
Συγκεκριµένα έχουν  προσκληθεί και έδωσαν οµιλίες στις οποίες ενηµέρωσαν για το 
έργο τους οι: 

! Gordon Tullock (George Mason University), Σεπτέµβριος 2004 
! Jürgen Backhaus (Erfurt University), Σεπτέµβριος 2004 
! Christian Lagarde (Montpelier 1 University), Μάιος 2005 
! Claude Menard (Paris University), Νοέµβριος 2005 
! Nicholas Rodger (Exeter University), Μάρτιος 2006 
! The Ambassador of Algeria, Dr. Ahmed Benyamina, Μάιος 2006, Οκτ. 2008 
! The Ambassador of India, Dr. Baskhar Balakrishnan, Νοέµβριος 2006 
! The Ambassador of India, Dr. Oilip Sinha, Νοέµβριος 2007 
! Jürgen Backhaus (Erfurt University), Απρίλιος 2008 
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3.3.4 Διεθνής διάσταση του Προγράµµατος Διδακτορικών Σπουδών 
 

Η συµµετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό σε 7µελείς και 3µελείς επιτροπές 
µέχρι τώρα είναι πολύ µικρή. Η συµµετοχή αυτή προέρχεται µόνο από Πανεπιστήµια 
του Ηνωµένου Βασιλείου. Παρότι παρέχεται δυνατότητα εκπόνησης της 
διδακτορικής διατριβής σε ξένη γλώσσα, αυτό ακόµα δεν έχει υλοποιηθεί. Μερικώς, 
επίσης, παρέχονται από το ΤΟΕ κίνητρα στους υποψήφιους διδάκτορες για τη 
συµµετοχή τους σε διεθνή «Θερινά Προγράµµατα», σε διεθνή ερευνητικά συνέδρια, 
και σε υποβολή άρθρων σε έγκριτα περιοδικά. Λόγω της σχετικά µικρής χρονικής 
διάρκειας από τότε που ξεκίνησε η λειτουργία του ΤΟΕ (το 2009-10, το ΤΟΕ κλείνει 
10 χρόνια λειτουργίας) δεν υπάρχουν: 
(α)  συµµετοχή αλλοδαπών υποψηφίων διδακτόρων,  
(β) συνεργασίες µε ιδρύµατα και φορείς του εξωτερικού,  
(γ) διεθνείς διακρίσεις του προγράµµατος διδακτορικών σπουδών. 
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 
 
 
 
4.1 Αποτελεσµατικότητα του Διδακτικού Έργου 
 
 
4.1.1 Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών 
 

Η αξιολόγηση διδασκόντων και µαθηµάτων από τους προπτυχιακούς φοιτητές 
διενεργήθηκε για πρώτη φορά στο ΤΟΕ το προηγούµενο ακαδηµαϊκό έτος 2008-09. 
Η εµπειρία που αποκόµισε η ΟµΕΑ από τις δυο διαδικασίες που ακολουθήθηκαν 
αντίστοιχα στο Χειµερινό και Εαρινό εξάµηνο του 2008-2009 (βλ. Εσωτερική 
Έκθεση Αξιολόγησης 2008-2009) την οδήγησαν να αναθεωρήσει τις διαδικασίες (α) 
Αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές και (β) Αξιοποίησης 
αποτελεσµάτων αξιολόγησης διδασκόντων από τους Φοιτητές.  Η 2η Γενική 
Συνέλευση του Τµήµατος της 4ης Νοεµβρίου 2009 ενέκρινε τις δυο αυτές διαδικασίες 
και αποφάσισε η αξιολόγηση διδασκόντων από τους φοιτητές να διενεργηθεί την 
εβδοµάδα από 30-11-2009 έως 4-12-2009. Οι δυο αυτές νέες διαδικασίες οι οποίες 
εφαρµόστηκαν τόσο στο χειµερινό όσο και στο εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού 
έτους 2009-2010 περιγράφονται ως ακολούθως: 
 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
 
Ι. Το εγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο µαζί µε τη διαδικασία συµπλήρωσής του, και τον 
κατάλογο κωδικών των µαθηµάτων, αποστέλλεται ηλεκτρονικά από την Γραµµατεία 
σε όλους τους διδάσκοντες του χειµερινού/εαρινού εξαµήνου µαζί µε ένα 
συνοδευτικό στο οποίο θα τους επισηµαίνει την εβδοµάδα κατά τη διάρκεια της 
οποίας θα γίνει η αξιολόγηση.   
 
ΙΙ. Ο Διδάσκων/ουσα έχει την ευθύνη:  

(α) Της παραγωγής αριθµού φωτοαντιγράφων ανάλογου µε τον µέγιστο 
αριθµό φοιτητών που παρακολουθούν το µάθηµα,  
(β) Να παραλάβει από το θυρωρείο του κτιρίου (Γ.Καρτάλη 72 και Ροζού, 
πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο), πριν από τη διάλεξη κατά την οποία θα 
διεξαχθεί η αξιολόγηση, τον φάκελο στον οποίο θα εσωκλεισθούν τα 
συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια,  
(γ) Στο τέλος της 1ης ώρας, να µετρήσει τους φοιτητές που είναι παρόντες, 
να σηµειώσει τον αριθµό πάνω στο φάκελο, να µοιράσει τα 
ερωτηµατολόγια στους φοιτητές, και να τους επισηµάνει καταρχάς την 
συµπλήρωση (ι) της ονοµασίας του µαθήµατος, (ιι) του κωδικού 
µαθήµατος, και (ιιι) του ονόµατος του υπεύθυνου διδασκαλίας,   
(δ) Να αφήσει τους φοιτητές για ένα ολιγόλεπτο διάστηµα να διαβάσουν 
τα ερωτηµατολόγια και στη συνέχεια να δώσει επεξηγήσεις σε τυχόν 
ερωτήσεις που θα προκύψουν σε θεµατικές του ερωτηµατολογίου 
αναφορικά µε το µάθηµα, δίνοντας έµφαση στις ερωτήσεις 15-21 (εάν 
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υπάρχει εργασία στο µάθηµα), 28 (εάν υπάρχει επικουρικό διδακτικό 
προσωπικό), και 29-32 (εάν υπάρχει εργαστήριο),  
(ε) Να ορίσει έναν φοιτητή ο οποίος θα συλλέξει τα συµπληρωµένα 
ερωτηµατολόγια , θα τα εσωκλείσει στον φάκελο, και θα τα παραδώσει 
στο Θυρωρείο του Γαλλικού Ινστιτούτου.  
(στ) Να µονογράψει τον φάκελο στο θυρωρείο του Γαλλικού Ινστιτούτου, 
µετά το τέλος της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
ΙΙΙ. Κατά τη διάρκεια συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου από τους φοιτητές, ο 
διδάσκων/ουσα πρέπει να βρίσκεται εκτός της αίθουσας διδασκαλίας. 
 
 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
 
Ι. Μετά το τέλος της διαδικασίας αξιολόγησης διδασκόντων από τους φοιτητές, οι 
φάκελοι µε τα συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια παραδίνονται στη Γραµµατεία προς 
φύλαξη.  
ΙΙ. Μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου και την ανάρτηση της βαθµολογίας του 
εκάστοτε µαθήµατος, ο φάκελος του αντίστοιχου µαθήµατος µε τα συµπληρωµένα 
ερωτηµατολόγια ανοίγεται στην Γραµµατεία ενώπιον του διδάσκοντα, εφόσον το 
επιθυµεί, τα ερωτηµατολόγια φωτοτυπούνται, οι φωτοτυπίες παραδίνονται στον 
διδάσκοντα, ενώ τα πρωτότυπα ερωτηµατολόγια παραδίνονται στην ΟµΕΑ (Οµάδα 
Εσωτερικής Αξιολόγησης) προς περαιτέρω επεξεργασία.  
ΙΙΙ. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης διδασκόντων από τους φοιτητές για όλα τα 
µαθήµατα παρουσιάζονται στην Γενική Συνέλευση.  
 
 

Κατά την εφαρµογή της διαδικασίας αξιολόγησης διδασκόντων από τους 
φοιτητές την εβδοµάδα από 30-11-2009 έως 4-12-2009, η ΟµΕΑ διαπίστωσε ότι η µη 
υποχρεωτική παρακολούθηση διαλέξεων/εργαστηρίων/φροντιστηρίων στο ΤΟΕ 
καθιστούσε αδύνατη τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου από όλους τους 
εγγεγραµµένους φοιτητές στο µάθηµα (απογραφική έρευνα). Αυτό είχε ως 
αποτέλεσµα οι αριθµοί ερωτηµατολογίων που παραλήφθηκαν να διαφέρουν µεταξύ 
µαθηµάτων αλλά και να είναι πολύ µικρότεροι από τους αντίστοιχους αριθµούς 
εγγεγραµµένων φοιτητών ανά µάθηµα. Η διαπίστωση αυτή δηµιουργεί σοβαρό 
πρόβληµα όσον αφορά την αξιοπιστία αλλά και τη συγκρισιµότητα των 
αποτελεσµάτων (µέσοι όροι στην πεντάβαθµη κλίµακα LIKERT) µεταξύ µαθηµάτων 
και διδασκόντων.  Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και τις προτάσεις της ΟµΕΑ, 
και µετά από εκτενή συζήτηση, η 2η Γενική Συνέλευση της 10ης Νοεµβρίου του 2010 
αποφάσισε στα πλαίσια της έκθεσης αυτής να δηµοσιοποιήσει τα εξής 
αποτελέσµατα: 
 

(Α) Τον αριθµό των ερωτηµατολογίων που παρέλαβε ανά µάθηµα από τον 
αντίστοιχο φάκελο  
(Β) Τον µέσο αριθµό απαντήσεων που δόθηκαν ανά µάθηµα σε κάθε µια 
από τις τέσσερεις ενότητες του ερωτηµατολογίου, δηλαδή, «Μάθηµα», 
«Διδάσκων/ουσα», «Εργαστήριο», και «Εγώ ο Φοιτητής/τρια». 
Συγκεκριµένα, ο µέσος αριθµός απαντήσεων ανά ενότητα ανά µάθηµα 
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προέκυψε ως ο αστάθµητος µέσος αριθµητικός του αριθµού των 
απαντήσεων που δόθηκαν (α) για τις 14 πρώτες θεµατικές της ενότητας 
«Μάθηµα», (β) για τις 6 θεµατικές της ενότητας «Διδάσκων/ουσα», 
(γ) για τις 4 θεµατικές της ενότητας «Εργαστήριο», και (δ) για τις 5 
θεµατικές της ενότητας «Εγώ ο Φοιτητής/τρια». Ας σηµειωθεί επίσης 
ότι από την ανάλυση αφαιρέθηκαν οι θεµατικές 15-21 της ενότητας 
«Μάθηµα» που αναφέρονταν στις περιπτώσεις όπου υπήρχαν γραπτές 
ή/και προφορικές εργασίες. Αυτό έγινε για να διασφαλισθεί η 
συγκρισιµότητα των στοιχείων της ενότητας αυτής µεταξύ των 
µαθηµάτων, καθώς εργασία δεν υπήρχε σε όλα τα µαθήµατα, και εκεί που 
υπήρχε, σε άλλες περιπτώσεις ήταν προαιρετική και σε άλλες περιπτώσεις 
υποχρεωτική.  
(Γ) Τη µέση αξιολόγηση της κάθε ενότητας ανά εξάµηνο, η οποία 
προκύπτει ως ο σταθµικός µέσος αριθµητικός των µέσων αξιολογήσεων 
της ενότητας των αντίστοιχων µαθηµάτων µε τις σταθµίσεις να 
αναφέρονται στον µέσο αριθµό απαντήσεων της συγκεκριµένης ενότητας 
για κάθε µάθηµα. 

 
Στα Διαγράµµατα Β-1 και Β2 του Παραρτήµατος Β δίνονται για κάθε εξάµηνο 

αντίστοιχα ο αριθµός των ερωτηµατολογίων που παρέλαβε η ΟΜΕΑ ανά µάθηµα και 
ο µέσος αριθµός απαντήσεων που δόθηκαν ανά µάθηµα σε κάθε µια από τις 
τέσσερεις ενότητες του ερωτηµατολογίου, «Μάθηµα», «Διδάσκων/ουσα», 
«Εργαστήριο», και «Εγώ ο Φοιτητής/τρια». 
 

Τα Διαγράµµατα 5(α)-5(δ) παρουσιάζουν ανά εξάµηνο τη µέση αξιολόγηση της 
κάθε ενότητας. Παράλληλα, στα ίδια διαγράµµατα παρουσιάζονται και οι αντίστοιχοι 
µέσοι όροι που είχαν υπολογιστεί για το Ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009. Αν και οι 
διαδικασίες αξιολόγησης διδασκόντων από τους φοιτητές που εφαρµόστηκαν στα 
δυο εξάµηνα του 2008-09 και στο 2009-10 ήταν διαφορετικές µεταξύ τους, δεν 
παρατηρούνται σηµαντικές διαφορές στους µέσους όρους µεταξύ των δυο 
ακαδηµαϊκών ετών. Ειδικότερα οι αλλαγές αυτές είτε θετικές είτε αρνητικές 
αναφορικά µε το ακαδηµαϊκό έτος 2009-10 κυµάνθηκαν σε όλα τα εξάµηνα και για 
όλες τις ενότητες κάτω των 0,5 µονάδων στην πεντάβαθµη κλίµακα Likert. 
 

Για το ακαδηµαϊκό έτος 2009-10, τη καλύτερη αξιολόγηση σε όλα τα εξάµηνα 
την έχει η ενότητα «Διδάσκων/ουσα»,  για την οποία οι µέσοι όροι κυµάνθηκαν από 
3,5 και άνω. Για την ενότητα αυτή, στο σύνολο των 71 µαθηµάτων που 
αξιολογήθηκαν, στα 52 µαθήµατα (ποσοστό 73%) η µέση αξιολόγηση ήταν άνω του 4. 
Την δεύτερη καλύτερη αξιολόγηση την έχει η ενότητα «Μάθηµα» για την οποία δεν 
σηµειώθηκαν σηµαντικές διαφοροποιήσεις στους µέσους όρους των µαθηµάτων. 
Ειδικότερα στα 62 µαθήµατα (ποσοστό 87%) οι µέσοι όροι κυµάνθηκαν από 3-4. Ας 
σηµειωθεί τέλος ότι για την ενότητα «Ο φοιτητής/τρια» σηµαντικό ρόλο στη 
διαµόρφωση του τελικού µέσου όρου έπαιξε η θεµατική «Πόσες ώρες αφιερώνει 
εβδοµαδιαίως ο φοιτητής/τρια για τη µελέτη του συγκεκριµένου µαθήµατος». 
Σχεδόν σε όλα τα µαθήµατα άνω του 66% των φοιτητών δήλωσε µελέτη το πολύ 4 
ώρες, δηλαδή έδωσαν βαθµό 1 ή 2 στην πεντάβαθµη κλίµακα Likert 
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Διάγραµµα 5-1 (α):  Μέση αξιολόγηση της ενότητας του ερωτηµατολογίου 
«Μάθηµα», Ακαδηµαϊκά Έτη 2008/09, 2009/10 
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Διάγραµµα 5-1 (β):  Μέση αξιολόγηση της ενότητας του ερωτηµατολογίου 
«Διδάσκων», Ακαδηµαϊκά Έτη 2008/09, 2009/10 
 

3,6

4

3,4 3,5

4,0
4,2

3,8
3,9

4,1
4,4

3,8

4,1
4,4 4,3 4,2 4,3

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

Α΄
Εξάµηνο

Β΄
Εξάµηνο

Γ΄
Εξάµηνο

Δ΄
Εξάµηνο

Ε΄
Εξάµηνο

ΣΤ΄
Εξάµηνο

Ζ΄
Εξάµηνο

Η΄
Εξάµηνο

2008-09
2009-10

 



 48 

 
Διάγραµµα 5-1 (γ):  Μέση αξιολόγηση της ενότητας του ερωτηµατολογίου 
«Εργαστήριο», Ακαδηµαϊκά Έτη 2008/09, 2009/10 
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Διάγραµµα 5-1 (δ):  Μέση αξιολόγηση της ενότητας του ερωτηµατολογίου «Ο 
Φοιτητής/τρια», Ακαδηµαϊκά Έτη 2008/09, 2009/10 
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Το διδακτικό έργο κάθε µέλους ΔΕΠ του ΤΟΕ στο προπτυχιακό πρόγραµµα 
σπουδών αποτελείται από δυο τρίωρες διαλέξεις την εβδοµάδα, όπου η κάθε τρίωρη 
διάλεξη αναφέρεται σε ένα µάθηµα (βλ. Πίνακα Α-1 του Παραρτήµατος Α όπου 
αναγράφονται τα ονόµατα των διδασκόντων σε κάθε µάθηµα). Επίσης, η 
πλειονότητα των µελών ΔΕΠ διδάσκουν και στο πρόγραµµα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών χωρίς αµοιβή (βλ. Πίνακα Α-4 Παραρτήµατος Α).  
 

Ετησίως η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας χορηγεί ένα 
χρηµατικό ποσό στο ΤΟΕ για τη χρηµατοδότηση Ερευνητικών Δραστηριοτήτων. Για 
το ακαδηµαϊκό έτος 2009/10 το ποσό αυτό ανήλθε στα 10000€ (αρ.πρωτ.1001/30-3-
2010). Η 6ης ΓΣ (5-5-2010) του Τµήµατος αποφάσισε από το ποσό αυτό, 5.000 € να 
διατεθούν για την εκπόνηση ερευνητικών προγραµµάτων και το υπόλοιπο 5.000 € να 
διατεθεί για παροχή υποτροφιών σε φοιτητές.  Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, η 7η 
ΓΣ (26-5-2010) έθεσε τα κριτήρια, και καθόρισε τον αριθµό των φοιτητών που θα 
τους χορηγηθεί υποτροφία. Ειδικότερα αποφάσισε, για το προπτυχιακό πρόγραµµα 
σπουδών, να δοθούν τέσσερις (4) υποτροφίες αξίας 1.250 € η κάθε µια, στον πρώτο 
(1ο) φοιτητή κάθε ακαδηµαϊκού έτους, λαµβάνοντας όµως υπόψη ότι ο φοιτητής: 

(α) έχει περάσει όλα τα µαθήµατα του έτους του, συµπεριλαµβανοµένης και 
της εξεταστικής του Σεπτεµβρίου, και, 
(β) δεν λαµβάνει υποτροφία από κάποιο άλλο ίδρυµα ή φορέα (η πιστοποίηση 
αυτή θα πραγµατοποιείται µε κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης στη Γραµµατεία 
του Τµήµατος) 

 
Στην παρούσα φάση η συνεισφορά υποψηφίων διδακτόρων στο διδακτικό έργο 

των προπτυχιακών µαθηµάτων είναι πολύ µικρή. Πιο συγκεκριµένα, κατά τη 
διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους 2009/10, µόνο ένας (1) υποψήφιος διδάκτορας 
συνείσφερε σε διδακτικό έργο µε τη µορφή φροντιστηρίου στο µάθηµα Οικονοµετρία 
Ι.   
 
 
4.1.2 Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
 

Αξιολόγηση διδασκόντων και µαθηµάτων έγινε και για το Μεταπτυχιακό 
Πρόγραµµα Σπουδών. Μετά τη λήξη των µαθηµάτων του κάθε εξαµήνου (1ου 
εξαµήνου για τα υποχρεωτικά και 2ου εξαµήνου για τα επιλογής), όλοι οι φοιτητές του 
προγράµµατος έλαβαν τα ερωτηµατολόγια για όλα τα µαθήµατα, τα συµπλήρωσαν, 
και τα παρέδωσαν στη Γραµµατεία του Μεταπτυχιακού πριν την έναρξη της 
αντίστοιχης εξεταστικής (Φεβρουαρίου και Ιουνίου).  

 
Στους Πίνακες 5-1 και 5-2 δίνονται αντίστοιχα  για τα υποχρεωτικά µαθήµατα 

και τα µαθήµατα επιλογής του ΠΜΣ για κάθε διδάσκοντα ο µέσος αριθµός 
απαντήσεων, n, που δόθηκαν σε κάθε µια από τις τρεις ενότητες του 
ερωτηµατολογίου, δηλαδή, «Μάθηµα», «Γραπτές/Προφορικές Εργασίες» και «Ο/Η 
Διδάσκων/ουσα», καθώς και η µέση αξιολόγηση κάθε ενότητας. Ο µέσος αριθµός 
απαντήσεων, n, προέκυψε ως ο αστάθµητος µέσος αριθµητικός του αριθµού των 
απαντήσεων που δόθηκαν (α) για τις 10 θεµατικές της ενότητας «Μάθηµα», (β) για 
τις 7 θεµατικές της ενότητας «Γραπτές/Προφορικές Εργασίες», (γ) για τις 9 
θεµατικές της ενότητας «Ο/Η Διδάσκων/ουσα». Για κάθε ενότητα κάθε διδάσκοντα 
κάθε µαθήµατος, η µέση αξιολόγηση προέκυψε ως ο σταθµικός µέσος αριθµητικός 
των αξιολογήσεων (στην πεντάβαθµη κλίµακα Likert) των θεµατικών της ενότητας 
µε τις σταθµίσεις να αναφέρονται στον αριθµό των απαντήσεων της κάθε θεµατικής.  
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Πίνακας 5-1: Αξιολόγηση για τα υποχρεωτικά µαθήµατα του Μεταπτυχιακού 
Πρόγραµµα Σπουδών, 2009-2010 
 
  Mάθηµα Γραπτές/ 

Προφορικές 
Εργασίες 

Ο/Η 
Διδάσκων/ουσα 

   
n 

 
Μέση 
Αξιολό-
γηση 

 
n 

 
Μέση 
Αξιολό-
γηση 

 
n 

 
Μέση 

Αξιολόγη-
ση 

Μακροοικονοµική Ανάλυση και Πολιτική       
Λεκτ.    Ι. Ψαριανός  (22 ώρες) 39 3,90 38 3,94 39 3,85 
Αναπλ.   Καθ. Μ.Ζουµπουλάκης (4 ώρες) 30 3,99 5 4,12 35 4,41        
Εφαρµοσµένη Μικροοικονοµική Ανάλυση       
Αναπλ. Καθ.    Γ.Χάλκος (14 ώρες) 39 4,43 39 3,97 39 4,69 
Αναπλ.   Καθ. Μ.Ζουµπουλάκης (4 ώρες) 34 3,77 5 3,75 39 4,33        
Εφαρµοσµένη Οικονοµετρία       
Αναπλ. Καθ.    Γ.Χάλκος ( 26 ώρες) 39 4,56 39 4,06 39 4,77 
        
Νοµισµατική και Τραπεζική Οικονοµική       
Επικ. Καθ.    Στ.Παπαδάµου (22 ώρες) 39 4,19 39 4,13 39 4,40 
        
Χρηµατοοικονοµική Διοίκηση και 
Λογιστική  

      

Επικ. Καθ.    Γ.Ιατρίδης (22 ώρες) 39 3,01 38 2,53 39 2,69 
        
Ποσοτικές Μέθοδοι για τη Λήψη 
Αποφάσεων 

      

Επικ. Καθ.    Ηλ. Κεβόρκ (18 ώρες) 39 4,23 39 3,61 39 4,57 
Δρ. Κ. Τσιλίκα (8 ώρες) 34 3,64 33 3,16 38 3,75 
 

Με απόφαση της Επιτροπής Εσωτερικής Αξιολόγησης του ΠΜΣ, στους 
πίνακες 5-1 και 5-2 δεν έχουν συµπεριληφθεί οι αξιολογήσεις διδασκόντων µελών 
ΔΕΠ από άλλα ΑΕΙ.  

 
Αναφορικά µε τα υποχρεωτικά µαθήµατα, για κάθε ενότητα υπολογίστηκε ο 

σταθµικός µέσος όρος των επί µέρους αξιολογήσεων χρησιµοποιώντας ως σταθµίσεις 
τις ώρες του κάθε διδάσκοντα.  Για το µάθηµα και τον διδάσκοντα οι µέσες 
αξιολογήσεις χαρακτηρίστηκαν ως πολύ καλές καθώς έλαβαν τις τιµές 4,01 και 4,13, 
Για τις γραπτές/προφορικές εργασίες η µέση αξιολόγηση λαµβάνοντας τιµή 3,69 
χαρακτηρίστηκε µεταξύ του αρκετά καλή και πολύ καλή. Ας σηµειωθεί επίσης ότι 
τέσσερεις διδάσκοντες  έλαβαν αξιολογήσεις άνω του 4,4.  
 

Αντίστοιχοι σταθµικοί µέσοι όροι δεν µπορούν να υπολογιστούν για τα 
µαθήµατα επιλογής καθώς διαφέρει ο αριθµός των φοιτητών που είναι 
εγγεγραµµένοι σε κάθε µάθηµα.  Για 14 διδάσκοντες οι οποίοι αξιολογήθηκαν από 5 
φοιτητές και άνω, και δίδαξαν τουλάχιστον 10 ώρες στο αντίστοιχο µάθηµα, 
παρατηρούνται τα εξής: (α) Για την ενότητα «µάθηµα» 8 έλαβαν µέση αξιολόγηση 
άνω του 4, (β) για την ενότητα «γραπτές/προφορικές εργασίες», 10 έλαβαν άνω του 
4, και (γ) για την ενότητα «Διδάσκων/ουσα», 11 έλαβαν άνω του 4. Ας σηµειωθεί, 
τέλος, ότι στην τελευταία ενότητα, τέσσερεις διδάσκοντες, µέλη ΔΕΠ του τµήµατος, 
έλαβαν µέση αξιολόγηση άνω του 4,5. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η συνολική 
αξιολόγηση των µαθηµάτων επιλογής κρίνεται ως πολύ καλή. 
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Πίνακας 5-2: Αξιολόγηση για τα µαθήµατα επιλογής του Μεταπτυχιακού 
Πρόγραµµα Σπουδών, 2009-2010 
 
  Mάθηµα Γραπτές/ 

Προφορικές 
Εργασίες 

Ο/Η 
Διδάσκων/ουσα 

   
n 

 
Μέση 
Αξιολό-
γηση 

 
n 

 
Μέση 
Αξιολό-
γηση 

 
n 

 
Μέση 

Αξιολόγη-
ση 

Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά για 
Οικονοµολόγους 

 
   

  

Λεκτ.   Λ.Ζαχείλας (26 ώρες) 21 4,09 21 4,10 21 4,24 
        
Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών       
Επικ. Καθ.   Ηλ. Κεβόρκ ( 18 ώρες) 22 4,49 22 4,29 22 4,69 
Λεκτ.  Α. Ανανώστου (6 ώρες) 18 3,59 2 3,43 19 3,38 
Αναπλ. Καθ.   Γ.Χάλκος ( 2 ώρες) 3 4,63 2 5,00 3 4,67 
        
Οικονοµική της Εργασίας       
Λεκτ.   Α. Οικονόµου (26 ώρες) 15 4,07 15 4,18 15 3,84         
Οικονοµική του Περιβάλλοντος και των 
Φυσικών Πόρων 

      

Αναπλ. Καθ.   Γ.Χάλκος (26 ώρες) 34 4,57 34 4,32 34 4,82         
Οικονοµία και Διοίκηση Υπηρεσιών 
Υγείας 

      

Δρ. Πυθ. Πετράτος (26 ώρες) 12 3,89 12 4,05 12 4,07 
        
Θέµατα Διεθνούς και Ευρωπαϊκής 
Οικονοµίας 

      

Αναπλ.   Καθ. Ν.Κυριαζής (16 ώρες) 10 3,54 8 3,73 10 4,31 
Λεκτ.    Θ.Μεταξάς (10 ώρες) 8 3,19 8 3,93 9 3,40        
Θέµατα Διεθνούς Ανάπτυξης       
Αναπλ.   Καθ. Χρ. Κόλλιας (26 ώρες) 17 4,16 12 4,18 17 4,64 
        
Θέµατα Ιστορίας Εφαρµοσµένων 
Οικονοµικών 

      

Αναπλ.   Καθ. Μ.Ζουµπουλάκης (22 ώρες) 5 3,52 5 3,83 5 4,02 
        
Βιοµηχανική Οργάνωση και Πολιτική       
Λεκτ.   Ν.Τζερεµές (26 ώρες) 22 4,37 22 4,39 22 4,51         
Επιχειρησιακή Διαχείριση       
Λεκτ.   Γ.Σταµπουλής (22 ώρες) 7 3,69 7 3,75 7 3,89 
Λεκτ.   Ν.Τζερεµές ( 4 ώρες) 1 3,88 0 0 1 3,89 
       
Στρατηγική των Επιχειρήσεων       
Λεκτ.   Β.Μπέλλου (26 ώρες) 22 4,06 22 3,66 22 4,11 
       
Δίκαιο του Ανταγωνισµού       
Δρ. Η. Σοφιώτης (26 ώρες) 8 4,28 8 4,36 8 4,47 
       
Αστική Οικονοµική και Αγορά Ακινήτων        
Λεκτ.   Π.Αρβανιτίδης (26 ώρες) 8 3,70 8 4,13 8 3,96 
 

Επιβεβαίωση της πολύ καλής αξιολόγησης που έλαβε το ΠΜΣ για το 
ακαδηµαϊκό έτος 2009/10 αποτελούν τα αποτελέσµατα των απαντήσεων στην 
επιπλέον ερώτηση που δόθηκε στο ερωτηµατολόγιο, «κατά πόσο το επίπεδο 
σπουδών του ΠΜΣ ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες τους». Στα ερωτηµατολόγια που 
συµπληρώθηκαν µετά τη λήξη των υποχρεωτικών µαθηµάτων οι 27 στους 35 
φοιτητές (ποσοστό 77%) δήλωσαν ότι ήταν από πολύ ικανοποιηµένοι έως πάρα πολύ 
ικανοποιηµένοι, ενώ το ποσοστό αυτό ανέβηκε στο 87% (27 στους 31 φοιτητές) µε τη 
λήξη των µαθηµάτων επιλογής.  
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Η ανάλυση των ερωτηµατολογίων αξιολόγησης του προγράµµατος µε τις 

παρατηρήσεις των µεταπτυχιακών φοιτητών αποτελεί έργο της Επιτροπής 
Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τα αποτελέσµατα που παράγονται διανέµονται στους 
Διδάσκοντες ώστε οι τελευταίοι να ενηµερώνονται για τις απόψεις των φοιτητών 
αναφορικά µε την εκπαιδευτική διαδικασία που εφάρµοσαν στο µάθηµά τους, και να 
προχωρούν σε πιθανές βελτιώσεις για το νέο ακαδηµαϊκό έτος. 
 
 Για το ακαδηµαϊκό έτος 2009/10, από τις 156 συνολικά ώρες των 
υποχρεωτικών µαθηµάτων, οι 24 ώρες διδασκαλίας ανατέθηκαν σε µέλη ΔΕΠ άλλων 
ΑΕΙ της Ελλάδας και σε συµβασιούχους διδάσκοντες οι οποίοι κατείχαν διδακτορικό 
τίτλο σπουδών µε πολυετή επαγγελµατική ή/και διδακτική εµπειρία. Πιο 
συγκεκριµένα, ο Αναπλ. Καθ. Δ. Χριστόπουλος από το Πάντειο Πανεπιστήµιο δίδαξε 
8 ώρες στο µάθηµα «Εφαρµοσµένη Μικροοικονοµική Ανάλυση», και ο Αναπλ. Καθ. 
Μ. Σιδηρόπουλος από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης δίδαξε 4 ώρες 
στο µάθηµα «Νοµισµατική και Τραπεζική Οικονοµική». Επιπλέον, ο Δρ. Θ.Κρίντας 
δίδαξε 4 ώρες στο µάθηµα «Χρηµατοοικονοµική Διοίκηση-Λογιστική», ενώ η Δρ. 
Κ.Τσιλίκα δίδαξε 8 ώρες στο µάθηµα «Ποσοτικές Μέθοδοι για Λήψη 
Επιχειρηµατικών Αποφάσεων». 
 

Αναφορικά µε τα 13 µαθήµατα επιλογής του ΠΜΣ, από το σύνολο των 338 
ωρών διδασκαλίας, οι 282 ανατέθηκαν σε µέλη ΔΕΠ του τµήµατος και οι υπόλοιπες 
52 ώρες σε συµβασιούχους διδάσκοντες οι οποίοι κατείχαν διδακτορικό τίτλο 
σπουδών µε πολυετή επαγγελµατική ή/και διδακτική εµπειρία. Πιο συγκεκριµένα, το 
µάθηµα των 26 ωρών «Οικονοµία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» διδάχθηκε εξ’ 
ολοκλήρου από τον Δρ. Π.Πετράτο, ενώ το µάθηµα επίσης των 26 ωρών «Δίκαιο 
Ανταγωνισµού» διδάχθηκε εξ’ ολοκλήρου από τον Δρ. Η.Σοφιώτη. Ο Καθηγητής του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών Μιχ. Ψαλιδόπουλος δίδαξε 4 ώρες στο µάθηµα «Ιστορία 
Εφαρµοσµένων Οικονοµικών». Ας σηµειωθεί τέλος ότι από τις 282 ώρες διδασκαλίες 
που ανατέθηκαν στο Τµήµα, οι 90 ώρες διδάχθηκαν από µέλη ΔΕΠ που έχουν 
εκλεγεί στη Βαθµίδα του Λέκτορα αλλά εκκρεµούσε η έκδοση του ΦΕΚ. Βάσει λοιπόν 
των ανωτέρω, από το γενικό σύνολο των 494 ωρών διδασκαλίας, οι 414 ώρες (δηλαδή 
84%) έγιναν από µέλη ΔΕΠ του ΤΟΕ..  
 
 Αναφορικά µε τη χορήγηση υποτροφιών, για το ακαδηµαϊκό έτος 2009/10, 
χορηγήθηκε ολική απαλλαγή διδάκτρων στους δυο (2) πρώτους εισακτέους, και 
πληρωµή διδάκτρων µόνο ενός εξαµήνου στον τρίτο εισακτέο. Ας σηµειωθεί επίσης 
ότι το ΠΜΣ ενισχύει οικονοµικά ασθενείς µεταπτυχιακούς φοιτητές σε περιπτώσεις 
ενασχόλησής των σε µερική γραµµατειακή υποστήριξη και βοήθεια στη λειτουργία 
του αναγνωστηρίου.  
 

 Όπως και στο προπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών, έτσι και στο ΠΜΣ η 
συνεισφορά υποψηφίων διδακτόρων στο διδακτικό έργο των προπτυχιακών 
µαθηµάτων είναι αµελητέα. Κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους 2009/10, µόνο 
ένας (1) υποψήφιος διδάκτορας συνείσφερε σε διδακτικό έργο µε τη µορφή 
φροντιστηρίων όπου σε 10µελείς οµάδες δίδαξε στο εργαστήριο τη χρήση του 
πακέτου E-views. 
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4.2 Ποιότητα και Αποτελεσµατικότητα της Διδακτικής  

Διαδικασίας 
 
 
4.2.1 Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών 
 

Για κάθε ένα από τα µαθήµατα που προσφέρει το ΤΟΕ, υπάρχει τρίωρη 
διάλεξη όπου η διδακτική διαδικασία περιλαµβάνει διαλέξεις µε τη βοήθεια 
διαφανειών, power point και σηµειώσεων στον Πίνακα. Πολλοί διδάσκοντες είτε 
µέσω του ιστότοπου που διαθέτουν είτε µέσω φωτοτυπιών που αναπαράγουν δίνουν 
στους φοιτητές για κάθε διάλεξη τα βασικά σηµεία της θεµατικής που θα καλύψουν 
ή/και το περιεχόµενο των διαφανειών που θα αναπτύξουν.  Πέραν της θεωρίας, στα 
µαθήµατα ποσοτικής φύσης επιλύονται προβλήµατα και ασκήσεις για την κατανόηση 
της θεωρίας, ενώ στα µαθήµατα θεωρητικής φύσης αναλύονται µελέτες 
πραγµατικών περιπτώσεων (case-studies) οι οποίες εξοικειώνουν τον φοιτητή στην 
µεταφορά και εφαρµογή της θεωρητικής γνώσης σε θέµατα της πραγµατικής 
αγοράς.  Το ΤΟΕ δίνει επίσης ιδιαίτερη έµφαση στην εφαρµογή νέων τεχνολογιών 
στην Οικονοµική Επιστήµη. Στο πλαίσιο αυτό οι φοιτητές/τριες του τµήµατος 
εξοικειώνονται στη χρήση λογισµικών πακέτων σε θέµατα Πληροφορικής, 
Μαθηµατικών, Στατιστικής/Οικονοµετρίας, Διοικητικής Επιστήµης και Λογιστικής. 
Λεπτοµέρειες επί του θέµατος περιγράφονται παρακάτω στο θέµα «Αξιοποίηση 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών». 
 

Σε κάθε ακαδηµαϊκό έτος, για την επικαιροποίηση του περιεχοµένου των 
µαθηµάτων τους, οι Διδάσκοντες του ΤΟΕ βρίσκονται σε συνεχή επαφή µε τους 
διάφορους εκδοτικούς οίκους παρακολουθώντας τις νέες εκδόσεις µε στόχο τη 
διαµόρφωση ανάλογης λίστας διδακτικών βοηθηµάτων για το µάθηµά τους , η οποία 
να παρέχει σύγχρονη και ολοκληρωµένη γνώση των θεµατικών που καλύπτουν το 
Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα του ΤΟΕ. Η επαφή των διδασκόντων µε 
τους εκδοτικούς οίκους διενεργείται: 

(α) Μέσω Internet µε επισκέψεις στους αντίστοιχους ιστότοπους των Εκδοτικών 
Οίκων 
(β) Μέσω των Καταλόγων των εκδοτικών οίκων που τους αποστέλλονται, 
(γ) Με απευθείας επικοινωνία µε τους εκδοτικούς οίκους µέσω αντιπροσώπων. 
  
Αναλόγως του περιεχοµένου των νέων αυτών συγγραµµάτων προβαίνουν τόσο 

σε µεταβολές της ύλης όσο και των διδακτικών µεθόδων. Οι µεταβολές αυτές 
αφορούν νέες µορφές προβληµάτων και ασκήσεων, επικαιροποιηµένες µελέτες 
πραγµατικών περιπτώσεων της Διεθνούς και Ελληνικής Αγοράς, καθώς και 
αναθεωρηµένα versions των λογισµικών πακέτων που χρησιµοποιούνται από το 
ΤΟΕ.   
 

Για το ακαδηµαϊκό έτος 2009-10, στον Πίνακα Α-2 του Παραρτήµατος A 
δίνεται για κάθε µάθηµα ο αριθµός των εγγεγραµµένων φοιτητών, ο αριθµός των 
φοιτητών που συµµετείχαν στις εξετάσεις, και ο αριθµός των φοιτητών που πέρασε 
επιτυχώς στην κανονική και στην επαναληπτική εξέταση. Επιπλέον στον Πίνακα Α-3, 
δίνεται για κάθε µάθηµα ο αριθµός των φοιτητών που συµµετείχαν στις εξετάσεις, το 
ποσοστό αποτυχίας, η κατανοµή της βαθµολογίας, και ο µέσος όρος της βαθµολογίας 
των φοιτητών που συµµετείχαν είτε στη κανονική είτε στην επαναληπτική εξέταση. 
Αναφορικά µε τους πίνακες Α-2 και Α-3, στο Παράρτηµα Β των διαγραµµάτων 
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δίνονται για κάθε µάθηµα, στο διάγραµµα Β-3 το ποσοστό συµµετοχής των φοιτητών 
είτε στη κανονική είτε στην επαναληπτική εξέταση, στο διάγραµµα Β-4 το ποσοστό 
αποτυχίας, και στο διάγραµµα Β-5 η µέση βαθµολογία ανά µάθηµα. Ας σηµειωθεί 
επίσης ότι στα διαγράµµατα Β-4 και Β-5 τα στοιχεία που δίνονται αφορούν τόσο το 
ακαδηµαϊκό έτος 2009/10, αλλά και το 2008/09 όπου ξεκίνησε η εσωτερική 
αξιολόγηση του ΤΟΕ. 
 

Η κατασκευή της κατανοµής βαθµολογίας για κάθε µάθηµα και ο υπολογισµός 
του αντίστοιχου µέσου όρου αποδείχθηκε και φέτος έργο αρκετά χρονοβόρο καθώς 
χρησιµοποιήθηκε και πάλι το ήδη εγκαταστηµένο από την έναρξη λειτουργίας του 
ΤΟΕ πρόγραµµα της Γραµµατείας που λόγω παλαιότητας δεν έχει τη δυνατότητα 
παραγωγής τέτοιας µορφής στατιστικών δεικτών. Το µόνο που ήταν εφικτό ήταν η 
εξαγωγή για κάθε µάθηµα του αρχείου των αποτελεσµάτων χωρίς όµως και πάλι να 
κάνει διάκριση µεταξύ του ατόµου που δεν προσήλθε και του ατόµου το οποίο 
παρέδωσε λευκή κόλλα λαµβάνοντας το βαθµό µηδέν. Για την επίλυση των 
παραπάνω προβληµάτων, καταρχάς, το κάθε αρχείο αποτελεσµάτων µαθήµατος 
εξετάστηκε ξεχωριστά, δηµιουργήθηκε ένας ιδιαίτερος κωδικός για κάθε φοιτητή 
που προσήλθε και πήρε τον βαθµό µηδέν, και στη συνέχεια παρήχθησαν τα 
αποτελέσµατα εκτός του γενικού προγράµµατος της Γραµµατείας. Η ΟµΕΑ 
αποφάσισε επίσης ότι για τους φοιτητές που απέτυχαν και στις δυο εξεταστικές να 
ληφθεί ο µεγαλύτερος βαθµός, ενώ ο βαθµός µηδέν (0) να συνυπολογιστεί τόσο στις 
κατανοµές βαθµολογίας όσο και στον υπολογισµό των µέσων βαθµολογιών των 
µαθηµάτων. 

 
Ας σηµειωθεί όµως εδώ ότι ιδιαίτερος προβληµατισµός υπήρξε στην ΟµΕΑ 

κατά πόσον η βαθµολογία ‘µηδέν’ στις λευκές κόλλες που υπήρξαν σε αρκετά 
µαθήµατα θα έπρεπε να συµπεριληφθεί στον υπολογισµό των µέσων όρων και των 
κατανοµών βαθµολογίας. Ο προβληµατισµός αυτός συνδέεται µε το γεγονός ότι (α) 
δεν υπάρχει δέσµευση στον αριθµό των εξεταστικών που µπορεί να συµµετάσχει 
ένας φοιτητής, και (β) σε οποιαδήποτε εξεταστική, πέραν της πρώτης, και εάν 
περάσει ο φοιτητής το µάθηµα, ο τελικός του βαθµός είναι αυτός της τελευταίας 
επιτυχούς εξέτασης. Συνεπώς δεν ακολουθείται σύστηµα τιµωρίας της αποτυχίας του 
φοιτητή στην πρώτη εξεταστική, οποιεσδήποτε και εάν είναι οι επιδόσεις του στις 
επόµενες εξεταστικές περιόδους. 
 

Από την εξέταση των Πινάκων Α2, Α3, του Παραρτήµατος Α και των 
Διαγραµµάτων Β2-Β5 του Παραρτήµατος Β παρατηρούνται τα εξής: 
 
(α) Το συνολικό ποσοστό συµµετοχής των φοιτητών στη κανονική και στην 
επαναληπτική εξέταση στην πλειονότητα των µαθηµάτων (εκτός λίγων εξαιρέσεων) 
υπερέβαινε το 65%, δηλαδή, περίπου 2 στους 3 εγγεγραµµένους φοιτητές 
συµµετείχαν στις εξετάσεις 
 
(β) Ποσοστά αποτυχίας άνω του 40% δεν παρατηρούνται στο 1ο και 4ο έτος σπουδών 
µε εξαίρεση το µάθηµα του Εµπορικού Δικαίου (αλλαγή διδάσκοντα µόνο για το 
ακαδηµαϊκό έτος 2009/10). Αντίθετα υψηλά ποσοστά αποτυχίας παρατηρούνται σε 
αρκετά µαθήµατα του 2ου και 3ου έτους σπουδών. Επίσης σε όλα τα εξάµηνα 
παρατηρούνται σηµαντικές διαφοροποιήσεις των ποσοστών αποτυχίας σε αρκετά 
µαθήµατα µεταξύ 2008/09 και 2009/10. Στην παρούσα φάση, η ΟµΕΑ θεωρεί ότι µε 
διαθέσιµα συγκριτικά στοιχεία µόνο για δυο συνεχόµενα ακαδηµαϊκά έτη δεν µπορεί 
να καταλήξει σε ασφαλή και αξιόπιστα συµπεράσµατα. Πέραν όµως αυτού, 
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σηµειώνεται ότι τα περισσότερα µαθήµατα µε υψηλά ποσοστά αποτυχίας είναι 
«ποσοτικής φύσης», και ότι, όπως ειπώθηκε και παραπάνω, δεν υπάρχει δέσµευση 
στον αριθµό των εξεταστικών που µπορεί να συµµετάσχει ένας φοιτητής. Εποµένως 
ένας αριθµός φοιτητών προσέρχεται στις εξετάσεις χωρίς ιδιαίτερη προετοιµασία, 
απλά για αν δει τα θέµατα εξετάσεων, παραδίδοντας µάλιστα σχεδόν λευκή κόλλα.  
 
(γ) Στην πλειονότητα των µαθηµάτων, η µέση βαθµολογία κυµαίνεται στο διάστηµα 
από 4,0 έως 8,8, και επηρεάζεται όπως αναµενόταν από το αντίστοιχο ποσοστό 
αποτυχίας του µαθήµατος. 
 

Στα διαγράµµατα 5-2 και 5-3 που ακολουθούν παρουσιάζονται ανά εξάµηνο, 
για τα ακαδηµαϊκά έτη 2008/09 και 2009/10 το µέσο ποσοστό αποτυχίας και η µέση 
βαθµολογία. Και τα δυο αυτά µεγέθη υπολογίστηκαν ως σταθµικοί µέσοι όροι των 
µέσων ποσοστών αποτυχίας και των µέσων βαθµολογιών των µαθηµάτων του 
αντίστοιχου εξαµήνου, µε τους συντελεστές στάθµισης να αναφέρονται στον αριθµό 
των φοιτητών που συµµετείχαν στις εξετάσεις. Και για τα δυο ακαδηµαϊκά έτη τα 
χαµηλότερα µέσα ποσοστά αποτυχίας και αντίστοιχα οι υψηλότερες µέσες 
βαθµολογίες εµφανίζονται στο Α εξάµηνο του 1ου έτους και στο 4ο έτος (Ζ και Η 
εξάµηνο). 
 
 
 
Διάγραµµα 5-2: Μέσο (σταθµικό) ποσοστό αποτυχίας εξαµήνου για τα ακαδηµαϊκά 
έτη 2008/09 και 2009/10 
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Διάγραµµα 5-3: Μέση (σταθµική) βαθµολογία εξαµήνου για τα ακαδηµαϊκά έτη 
2008/09 και 2009/10  
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Στον Πίνακα Α-6 του Παραρτήµατος Α παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη 
του αριθµού των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών και η 
διάρκεια σπουδών. Ας σηµειωθεί εδώ ότι το 1999/00 ήταν το πρώτο ακαδηµαϊκό έτος 
που λειτούργησε το ΤΟΕ, και συνεπώς η πρώτη αποφοίτηση έλαβε χώρα στο τέλος 
του ακαδηµαϊκού έτους 2003/04, στις 24/7/2004. Διαπιστώνεται λοιπόν από τον 
Πίνακα Α-6 ότι για τα έτη εισαγωγής 1999/00 έως 2002/03 όπου υπάρχουν 
ολοκληρωµένα στοιχεία αποφοίτησης στα 2×Κ έτη, όπου Κ=4 έτη, το ποσοστό αυτών 
που δεν αποφοίτησαν εντός 8 ετών φοίτησης κυµαίνεται κάτω από 25%. 
 
 Με βάση επίσης τα στοιχεία του Πίνακα Α-6, στα διαγράµµατα 5-4 και 5-5 
παρουσιάζονται ανά έτος εισαγωγής αντίστοιχα το ποσοστό των φοιτητών που 
αποφοίτησε ακριβώς σε 4 έτη και το αθροιστικό ποσοστό αυτών που αποφοίτησαν σε 
4 ή σε 5 έτη. Παρατηρείται λοιπόν ότι για τα δυο τελευταία έτη εισαγωγής το 
ποσοστό των φοιτητών που αποφοίτησε ακριβώς στα 4 έτη (αντίστοιχα το 2009 και 
το 2010)  κυµαίνεται πάνω από 35%. Κατ’ αντιστοιχία, για το έτος εισαγωγής 
2005/06 πάνω από τα 2/3 των φοιτητών αποφοίτησαν εντός 5 ετών. Εκτιµάται δε 
ότι το ίδιο θα ισχύσει και για το έτος εισαγωγής 2006/07, λόγω του σχετικά υψηλού 
ποσοστού αποφοίτησης σε 4 έτη. 

 
Στον πίνακα 5-3 παρουσιάζονται ο συνολικός αριθµός φοιτητών που 

αποφοίτησαν ανά έτος από το 2003, η κατανοµή του βαθµού πτυχίου και ο 
αντίστοιχος µέσος όρος ανά έτος αποφοίτησης. Από τον συγκεκριµένο πίνακα 
διαπιστώνεται ότι για όλα τα έτη, άνω του 90% των φοιτητών που αποφοίτησαν 
έλαβε βαθµό πτυχίου µεταξύ 6,0 και 8,49. Αναφορικά δε µε το βαθµό πτυχίου, αν και 
παρατηρείται µια ελαφρώς καθοδική τάση του µέσου όρου στα πρώτα έτη 
αποφοίτησης, φαίνεται ότι µετά το 2008 ο µέσος όρος τείνει να σταθεροποιηθεί 
γύρω από το 7. 
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Διάγραµµα 5-4: Ποσοστό φοιτητών που αποφοίτησαν ακριβώς σε 4 έτη 
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Διάγραµµα 5-5: Ποσοστό φοιτητών που αποφοίτησαν σε 4 ή σε 5 έτη 
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Πίνακας 5-3: Κατανοµή βαθµολογίας και µέσος βαθµός πτυχίου των αποφοίτων 
του Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών 
 

Έτος Διαστήµατα βαθµών  Μέσος 
Αποφοίτησης 5,0-5,99 6,0-6,99 7,0-8,49 8,5-10 Σύνολο Όρος 

2003 0 15 28 3 46 7,32 
 0,0% 32,6% 60,9% 6,5% 100,0%  

2004 2 36 39 4 81 7,14 
 2,5% 44,4% 48,1% 4,9% 100,0%  

2005 0 44 53 3 100 7,17 
 0,0% 44,0% 53,0% 3,0% 100,0%  

2006 2 22 44 3 71 7,29 
 2,8% 31,0% 62,0% 4,2% 100,0%  

2007 0 45 44 7 96 7,18 
 0,0% 46,9% 45,8% 7,3% 100,0%  

2008 2 35 33 2 72 7,04 
 2,8% 48,6% 45,8% 2,8% 100,0%  

2009 3 47 41 1 92 6,99 
 3,3% 51,1% 44,6% 1,1% 100,0%  

2010 2 52 42 2 98 7,04 
 2,0% 53,1% 42,9% 2,0% 100,0%  
 
 Στο διάγραµµα 5-6 παρουσιάζεται η µέση διάρκεια σπουδών ανά έτος 
αποφοίτησης. Για τα έτη εισαγωγής 1999/00 έως 2002/03 όπου υπάρχουν 
ολοκληρωµένα στοιχεία αποφοίτησης εντός 8 ετών, η µέση διάρκεια σπουδών για 
άνω του 75% των φοιτητών που αποφοίτησε εντός 8 ετών κυµαίνεται µεταξύ 4,7 και 
4,9 ετών. Συνδυάζοντας επιπλέον τα στοιχεία του Πίνακα Α-4 του Παραρτήµατος Α, 
και τις διαπιστώσεις που προέκυψαν από τα αποτελέσµατα των διαγραµµάτων 5-4 
και 5-5, η ΟµΕΑ προβλέπει ότι για τα δυο τελευταία έτη αποφοίτησης, 2005/06 και 
2006/07, το ποσοστό των φοιτητών που δεν θα αποφοιτήσουν θα κυµανθεί κάτω του 
20% και η µέση διάρκεια σπουδών δεν θα υπερβεί τα πέντε έτη.  
 
Διάγραµµα 5-6: Μέση διάρκεια σπουδών ανά έτος εισαγωγής  
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4.2.2 Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
 

Ίδιες µορφές διδακτικών µεθόδων και διαδικασιών επικαιροποίησης του 
περιεχοµένου των µαθηµάτων µε αυτές του Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών 
ακολουθούνται και στο ΠΜΣ, σε εντονότερο όµως βαθµό. Επίσης στο ΠΜΣ 
επικαιροποίηση γίνεται και όσον αφορά τις δηµοσιεύσεις (papers) τα οποία 
καλούνται οι φοιτητές να µελετήσουν και να αναλύσουν.  
 
 Στον Πίνακα Α-5 του Παραρτήµατος Α δίνεται για κάθε µάθηµα του ΠΜΣ για 
το ακαδηµαϊκό έτος 2009/10 ο αριθµός των εγγεγραµµένων φοιτητών, ο αριθµός 
των φοιτητών που συµµετείχαν στις εξετάσεις, και ο αριθµός των φοιτητών που 
πέρασε επιτυχώς στην κανονική και στην επαναληπτική εξέταση. Κάνοντας δεκτή η 
2ης ΓΣΕΣ (4-11-2009) την αίτηση της κας Αλεξάνδρα Κολοβού για αναβολή σπουδών 
της για ένα χρόνο λόγω δυσκολιών στην εγκυµοσύνη της (προσκοµίστηκε ιατρική 
βεβαίωση), οι εγγεγραµµένοι φοιτητές στα υποχρεωτικά µαθήµατα εµφανίζονται 39 
και όχι 40. 
 

Στους πίνακες Α7 και Α8 δίνονται αντίστοιχα για τα ακαδηµαϊκά έτη 2009/10 
και 2008/09 για κάθε µάθηµα ο αριθµός των φοιτητών που συµµετείχαν στις 
εξετάσεις, το ποσοστό αποτυχίας, η κατανοµή της βαθµολογίας, και ο µέσος όρος της 
βαθµολογίας των φοιτητών που συµµετείχαν είτε στη κανονική είτε στην 
επαναληπτική εξέταση. Κάνοντας δεκτή η 4η ΓΣΕΣ (17-3-2010) την αίτηση της κας 
Ευαγγελίας Γαλάνη για διακοπή σπουδών που οφειλόταν σε προσωπικούς λόγους, ο 
αριθµός των εγγεγραµµένων φοιτητών για το 2ο εξάµηνο µειώθηκε στους 38. 
 

Με βάση τα στοιχεία των πινάκων Α-7 και Α-8, ενώ το ακαδηµαϊκό έτος 
2008/09, και οι 40 φοιτητές που εντάχθηκαν στο ΠΜΣ πέρασαν επιτυχώς και τα 12 
µαθήµατα που τους αναλογούσαν είτε στη κανονική είτε στην επαναληπτική 
εξέταση, το 2009/10, για τους 39 φοιτητές του προγράµµατος, ποσοστά αποτυχίας 
εµφανίστηκαν σε όλα τα υποχρεωτικά µαθήµατα και σε δυο επιλογής. Όµως, τα 
ποσοστά αυτά αποτυχίας δεν κρίνονται ως υψηλά καθώς κυµάνθηκαν κάτω του 20% 
µε µόνη εξαίρεση το µάθηµα της «Εφαρµοσµένης Οικονοµετρίας» όπου σηµειώθηκε 
το υψηλότερο ποσοστό, 25,5%.  

 
Μεταξύ 2008/09  και 2009/10 παρατηρήθηκαν επίσης και µειώσεις στους 

µέσους όρους των βαθµολογιών όλων των µαθηµάτων µε µόνες εξαιρέσεις τα δυο 
µαθήµατα επιλογής «Θέµατα Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Οικονοµίας» και «Θέµατα 
Διεθνούς Ανάπτυξης» όπου παρατηρήθηκαν µικρές αυξήσεις κάτω του 0,6. Οι 
µειώσεις των µέσων βαθµολογιών χαρακτηρίστηκαν ως σχετικά µεγάλες σε έξι 
µαθήµατα καθώς κυµάνθηκαν από 1,03 έως 1,96 µονάδες. Από τα έξι αυτά 
µαθήµατα, τα τρία ήταν τα υποχρεωτικά «Εφαρµοσµένη Οικονοµετρία (-1,06)», 
«Ποσοτικές Μέθοδοι για Λήψη Επιχειρηµατικών Αποφάσεων (-1,33)», και 
«Νοµισµατική και Τραπεζική Οικονοµική (-1,5)», ενώ τα µαθήµατα επιλογής στα 
οποία σηµειώθηκαν µειώσεις στο µέσο όρο βαθµολογίας άνω της µονάδας ήταν 
«Οικονοµική της Εργασίας (-1,3)», «Οικονοµία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (-
1,46)» και «Επιχειρησιακή Διαχείριση (-1,95)». 
 
 Για το 2009/10, στα υποχρεωτικά µαθήµατα, η µέση βαθµολογία κυµάνθηκε 
στο σχετικά µικρό εύρος από 5,2 έως 6,95, ενώ για τα µαθήµατα επιλογής το 
αντίστοιχο εύρος ήταν σχετικά µεγάλο από 5,5 έως 9,1. Αναφορικά µε τα µαθήµατα 
επιλογής, σε εννέα µαθήµατα η µέση βαθµολογία κυµάνθηκε κάτω του 7,8, ενώ στα 
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υπόλοιπα τέσσερα η µέση βαθµολογία κινήθηκε σε ιδιαιτέρως υψηλά επίπεδα, άνω 
του 8,57, µε ασυνήθιστα υψηλά ποσοστά φοιτητών να παρατηρούνται στην διάστηµα 
βαθµολογίας από 8,5-10. 
 

Όπως έχει τονισθεί και σε άλλα σηµεία, µε διαθέσιµα συγκριτικά στοιχεία 
µόνο για δυο συνεχόµενα ακαδηµαϊκά έτη ασφαλή και αξιόπιστα συµπεράσµατα δεν 
µπορούν να εξαχθούν αναφορικά µε την εµφάνιση ποσοστών αποτυχίας και τις 
µειώσεις των µέσων βαθµολογιών που παρατηρήθηκαν το 2009/10. Στην παρούσα 
φάση όµως, δεδοµένου ότι δεν υπήρξαν µεταβολές στη διάρθρωση και στην 
υλοποίηση του προγράµµατος καθώς και στις διδακτικές µεθόδους που 
ακολουθήθηκαν, η Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης αποδίδει την εµφάνιση των 
ποσοστών αποτυχίας και των µειώσεων των µέσων βαθµολογιών σε ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της οµάδας φοιτητών που εντάχθηκε στο ΠΜΣ το 2009/10  όπως 
π.χ. το χαµηλότερο µαθηµατικό και οικονοµικό υπόβαθρο σε σύγκριση µε την οµάδα 
φοιτητών του 2008/09.   
 
 
4.3 Οργάνωση και εφαρµογή του διδακτικού έργου 
 
4.3.1 Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών 
 

Για κάθε µάθηµα του Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών, ο διδάσκων, οι 
ώρες διδασκαλίας και το περίγραµµα του µαθήµατος δίνονται στον αντίστοιχο οδηγό 
σπουδών. Κοινή πολιτική των διδασκόντων του ΤΟΕ είναι κατά την πρώτη διάλεξη 
να προβαίνουν σε αναλυτική παρουσίαση της ύλης του αντίστοιχου µαθήµατος, των 
µαθησιακών στόχων και των προσδοκώµενων αποτελεσµάτων, του τρόπου 
αξιολόγησης και της αντίστοιχης Βιβλιογραφίας. Αρκετοί διδάσκοντες µοιράζουν 
επίσης και ειδικό φυλλάδιο στο οποίο περιγράφονται τα παραπάνω. Στο φυλλάδιο 
αυτό δίνονται επίσης οι ώρες γραφείου των καθώς και χρονοδιάγραµµα ανά 
εβδοµάδα της διδακτέας ύλης.  
 

Για κάθε ένα από τα προπτυχιακά µαθήµατα που προσφέρονται στο ΤΟΕ, η 
διδασκαλία ολοκληρώνεται σε µια ηµέρα µε τρεις συνεχόµενες ώρες διδασκαλίας 
(για δεκατρείς εβδοµάδες). Για το ακαδηµαϊκό έτσι 2009/10 η µόνη εξαίρεση στη 
πρακτική αυτή αφορούσε τα µαθήµατα των Μαθηµατικών Ι και ΙΙ, για τα οποία 
υπήρξαν σε διαφορετικές ηµέρες δυο διαλέξεις διάρκειας µιάµισης ώρας. Στην 
κατασκευή του ωρολογίου προγράµµατος γίνεται προσπάθεια να  ισορροπούνται 
τόσο οι ιδιαίτερες ανάγκες των φοιτητών (δυσκολία και βαρύτητα του µαθήµατος) 
όσο και των διδασκόντων (συγκεκριµένες ηµέρες και ώρες που επιθυµούν να 
διδάσκουν).  
 

Η µέτρηση της επίτευξης των µαθησιακών στόχων διενεργείται µέσω 
ανάλυσης των αποτελεσµάτων δυο σχετικών θεµατικών των ερωτηµατολογίων που 
έχουν συµπληρωθεί βάσει της διαδικασίας αξιολόγησης των διδασκόντων από τους 
φοιτητές. Οι δυο σχετικές θεµατικές αφορούν (α) σε τι έκταση οι στόχοι του 
µαθήµατος ήταν σαφείς, και (β) κατά πόσον η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρινόταν 
στους στόχους του µαθήµατος.  Για το ακαδηµαϊκό έτος 2009/10, η ΟµΕΑ έκρινε ως 
επιτυχείς τις διαδικασίες που ακολούθησαν οι διδάσκοντες του ΤΟΕ (α) για την 
ενηµέρωση των φοιτητών αναφορικά µε την σαφήνεια των στόχων του µαθήµατος 
και (β) την ανταπόκριση της ύλης που διδάχθηκε µε τους στόχους του µαθήµατος. 
Ειδικότερα άνω του 70% των φοιτητών δήλωσαν ότι οι στόχοι του µαθήµατος ήταν 
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από πολύ έως πάρα πολύ σαφείς, στο 1ο έτος σπουδών στα 5 από τα 13 µαθήµατα, 
στο 2ο έτος σπουδών στα 10 από τα 15 µαθήµατα, στο 3ο έτος σπουδών στα 10 από τα 
14 µαθήµατα, και στο 4ο έτος σπουδών, στα 25 από τα 29 µαθήµατα που 
αξιολογήθηκαν. Επίσης, άνω του 70% των φοιτητών δήλωσε ότι υπήρξε από 
ικανοποιητική έως πολύ καλή ανταπόκριση της ύλης του µαθήµατος µε τους στόχους, 
στο 1ο έτος σπουδών στα 8 από τα 13 µαθήµατα, στο 2ο έτος σπουδών στα 12 από τα 
15 µαθήµατα, στο 3ο έτος σπουδών στα 11 από τα 14 µαθήµατα, και στο 4ο έτος 
σπουδών, στα 26 από τα 29 µαθήµατα που αξιολογήθηκαν. 
 

Για το ακαδηµαϊκό έτος 2009/10, από τα 12 µαθήµατα του 1ου έτους σπουδών, 
τα τρία µόνο διδάχθηκαν από µέλη ΔΕΠ των δυο ανώτερων βαθµίδων. Επίσης, όλα 
τα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος διδάσκουν στο Προπτυχιακό 
Πρόγραµµα Σπουδών µαθήµατα που εµπίπτουν στο στενό ή στο ευρύτερο γνωστικό 
τους πεδίο. 
 
 
4.3.2 Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
 

Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών, η περιγραφή του κάθε µαθήµατος, 
οι εκπαιδευτικοί στόχοι, και η ενδεικτική βιβλιογραφία παρατίθεται στον οδηγό 
σπουδών που διανέµεται. Πέραν αυτού,  για τα έξι υποχρεωτικά µαθήµατα του 
πρώτου εξαµήνου διανέµεται από την Γραµµατεία του Μεταπτυχιακού 
Προγράµµατος Σπουδών σε κάθε φοιτητή cd το οποίο περιέχει για κάθε µάθηµα όλες 
τις παραπάνω πληροφορίες (µαθησιακοί στόχοι, προσδοκώµενα αποτελέσµατα, 
χρονοδιάγραµµα διδακτέας ύλης, τρόπος αξιολόγησης, ώρες γραφείου υπεύθυνου 
µαθήµατος) καθώς και εκπαιδευτικό υλικό (σηµειώσεις, οι διαφάνειες του 
διδάσκοντα, papers κλπ) το οποίο διευκολύνει τον µεταπτυχιακό φοιτητή στην 
µελέτη του. Για τα µαθήµατα επιλογής του δευτέρου εξαµήνου, οι παραπάνω 
πληροφορίες επεξηγούνται και διανέµονται από τον υπεύθυνο κάθε µαθήµατος. 
 

Η υλοποίηση του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών γίνεται σε 
απογευµατινές ώρες στις ζώνες 17:00-19:00 και 19:00-21:00, µε το κάθε µάθηµα να 
ολοκληρώνεται σε δυο συνεχόµενες ώρες διδασκαλίας (για δεκατρείς εβδοµάδες). 
Μόνο σε ειδικές περιπτώσεις διδασκόντων που έρχονται από άλλα ΑΕΙ, ή εξωτερικών 
συνεργατών η διδασκαλία του µαθήµατος επεκτείνεται σε τέσσερεις συνεχόµενες 
ώρες διδασκαλίας. 
 

Όπως στο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών, έτσι και στο ΠΜΣ, ή µέτρηση 
της επίτευξης των µαθησιακών στόχων διενεργείται µέσω ανάλυσης των 
αποτελεσµάτων των δυο σχετικών θεµατικών του ερωτηµατολογίου που αφορούν  
(α) σε τι έκταση οι στόχοι του µαθήµατος ήταν σαφείς, και (β) κατά πόσον η ύλη που 
καλύφθηκε ανταποκρινόταν στους στόχους του µαθήµατος. Για το ακαδηµαϊκό έτος 
2009/10, η Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης έκρινε ως ιδιαίτερα επιτυχείς τις δυο 
αυτές διαδικασίες καθώς σε 13 από τα 19 µαθήµατα του ΠΜΣ άνω του 70% των 
φοιτητών δήλωσε ότι οι στόχοι του µαθήµατος ήταν από πολύ έως πάρα πολύ σαφείς, 
και σε 14 από τα 19 µαθήµατα, άνω του 75% των φοιτητών δήλωσε ότι υπήρξε από 
ικανοποιητική έως πολύ καλή ανταπόκριση της ύλης του µαθήµατος µε τους στόχους  
 

Ας σηµειωθεί τέλος ότι όλα τα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του 
Τµήµατος διδάσκουν στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών µαθήµατα που 
εµπίπτουν στο στενό ή στο ευρύτερο γνωστικό τους πεδίο. 
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4.4 Εκπαιδευτικά Βοηθήµατα 
 

Αναφορικά µε το Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών, στα πλαίσια του νέου 
νόµου του 2008, ο κάθε διδάσκων προτείνει τουλάχιστον δυο βοηθήµατα εκ των 
οποίων ο φοιτητής οφείλει να επιλέξει ένα. Ο µέγιστος αριθµός συγγραµµάτων που 
προτείνεται από τους διδάσκοντες του ΤΟΕ είναι πέντε (5).  Οι προτάσεις των µελών 
ΔΕΠ και Διδασκόντων του ΤΟΕ για τα προτεινόµενα συγγράµµατα υποβάλλονται 
κάθε Μάρτιο πριν την έναρξη του εποµένου ακαδηµαϊκού έτους. Στη συνέχεια η 
Γενική Συνέλευση εγκρίνει τους καταλόγους των προτεινόµενων συγγραµµάτων. Ο 
κάθε διδάσκων βρισκόµενος σε συνεχή επαφή µε τους διαφόρους εκδοτικούς οίκους 
των ελληνικών συγγραµµάτων παρακολουθεί όλες τις νέες εκδόσεις και αποφασίζει 
να προτείνει συγγράµµατα µε γνώµονα τη παροχή σύγχρονης και ολοκληρωµένης 
γνώσης για τις θεµατικές της Οικονοµικής Επιστήµης που καλύπτει το Προπτυχιακό 
Πρόγραµµα Σπουδών του ΤΟΕ. 
 

Με την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους, ο κάθε διδάσκων για να διευκολύνει 
τους φοιτητές να επιλέξουν ένα από τα συγγράµµατα που προτείνει, στην πρώτη 
διάλεξη του µαθήµατός του, πραγµατοποιεί ενηµέρωση σχετικά µε την ύλη του κάθε 
συγγράµµατος καθώς και τις ιδιαιτερότητες που αυτό έχει. Επιπλέον, ο Υπεύθυνος 
Διανοµής Συγγραµµάτων πραγµατοποιεί δυο ανοικτές συναντήσεις ενηµέρωσης των 
φοιτητών για τον τρόπο συµπλήρωσης του εντύπου επιλογής των συγγραµµάτων 
κάθε µαθήµατος.  Με την ολοκλήρωση των δηλώσεων συγγραµµάτων από πλευράς 
φοιτητών, στο χρονικό διάστηµα 1-10 Οκτωβρίου πραγµατοποιούνται οι ανάλογες σε 
αριθµό παραγγελίες συγγραµµάτων.  Ταυτόχρονα κατασκευάζονται ειδικοί πίνακες 
διανοµής ανά σύγγραµµα, ανά εξάµηνο και ανά κατεύθυνση σύµφωνα µε τον Οδηγό 
Σπουδών του Τµήµατος.  Η παραλαβή των συγγραµµάτων ξεκινά µια έως τρεις 
εβδοµάδες από τη στιγµή που γίνεται η παραγγελία, ανάλογα µε το φόρτο εργασίας 
του κάθε εκδοτικού οίκου και τη σειρά των παραγγελιών. Στη συνέχεια, η διανοµή 
των συγγραµµάτων αρχίζει στο πρώτο δεκαήµερο του Νοεµβρίου και διαρκεί έως και 
τις 15 Ιανουαρίου. Συνέπεια του γεγονότος ότι το υπάρχον σύστηµα διανοµής 
συγγραµµάτων προωθεί την πολλαπλή βιβλιογραφία και την ελεύθερη επιλογή είναι 
να υπάρχουν πολλαπλές λίστες διανοµής για κάθε µάθηµα, και αυτό να επιµηκύνει 
υπερβολικά το χρόνο διάθεσης των συγγραµµάτων. Παρόλα αυτά, έχει γενικά 
διαπιστωθεί στο ΤΟΕ ότι τα συγγράµµατα διανέµονται κανονικά, χωρίς να υπάρχουν 
πολλά παράπονα ούτε από τους ενδιαφερόµενους φοιτητές/τριες αλλά ούτε και από 
τους διδάσκοντες. 
 

Η ίδια διαδικασία παραλαβής και διανοµής ακολουθείται αναφορικά µε τις 
σηµειώσεις που παρέχουν επιπρόσθετα οι διδάσκοντες προκειµένου να βοηθήσουν 
και να προσανατολίσουν το ενδιαφέρον των φοιτητών/τριών προς ποικίλα θέµατα 
που άπτονται της διδακτέας ύλης και υποστηρίζονται από την προτεινόµενη βασική 
βιβλιογραφία. Οι παραγγελίες των σηµειώσεων πραγµατοποιούνται το δεύτερο 
15ηµερο του Σεπτεµβρίου και βρίσκονται έτοιµες προς διανοµή το αργότερο µέχρι τις 
15 Οκτωβρίου. Και εδώ τυχόν µικρές καθυστερήσεις που παρατηρούνται οφείλονται 
στον πιθανό µεγάλο φόρτο εργασίας που έχουν οι Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Και σε αυτήν την περίπτωση όµως της διανοµής των 
σηµειώσεων, ουσιαστικά προβλήµατα από τους ενδιαφερόµενους φοιτητές/τριες δεν 
έχουν καταγραφεί. 
 

Βάσει των απογραφικών δελτίων εξαµηνιαίων µαθηµάτων που έχουν 
καταθέσει οι διδάσκοντες του ΤΟΕ, τουλάχιστον το 75% της διδασκόµενης ύλης 
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καλύπτεται από τα προτεινόµενα συγγράµµατα. Σε πολλά µαθήµατα, ιδίως σε αυτά 
που υπάρχει επιπλέον γραπτή εργασία, οι διδάσκοντες παρέχουν είτε πρωτότυπα 
κείµενα προς επεξεργασία και ανάλυση, ή επιπρόσθετη βιβλιογραφία που µπορεί να 
βρεθεί µέσω Internet ή στην βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου. Στα πλαίσια της 
αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές άνω του 50% των φοιτητών 
δήλωσε ότι το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιµοποιήθηκε βοήθησε από πολύ έως πάρα 
πολύ στη καλύτερη κατανόηση του θέµατος, στο 1ο έτος σπουδών στα 9 από τα 13 
µαθήµατα, στο 2ο έτος σπουδών στα 11 από τα 15 µαθήµατα, στο 3ο έτος σπουδών 
στα 12 από τα 14 µαθήµατα, και στο 4ο έτος σπουδών, στα 26 από τα 29 µαθήµατα 
που αξιολογήθηκαν.  
 

Ας σηµειωθεί τέλος ότι από το ακαδηµαϊκό έτος 2010-2011, µε απόφαση του 
Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευµάτων και Δια βίου Μάθησης, το σύστηµα 
παραγγελίας και διανοµής συγγραµµάτων αλλάζει. Το νέο εντελώς 
µηχανογραφηµένο σύστηµα, µε την ονοµασία ‘ΕΥΔΟΞΟΣ’ προσβλέπει στην 
αποτελεσµατική οργάνωση και διαχείριση των ακαδηµαϊκών συγγραµµάτων, έτσι 
ώστε να υπάρχει καλύτερη και ταχύτερη διάθεση των συγγραµµάτων στους φοιτητές 
αλλά να µειώνεται ταυτόχρονα και η συνολική γραφειοκρατία που χαρακτήριζε κατά 
γενική οµολογία το παλαιό σύστηµα. Στόχος του ΤΟΕ είναι η υιοθέτηση και η 
αποτελεσµατική εφαρµογή του νέου συστήµατος όσον αφορά τις διαδικασίες (α) 
δήλωσης των µαθηµάτων µε τη χρήση κωδικού που θα δίνεται από τη γραµµατεία 
του τµήµατος,  (β) την επιλογή του συγγράµµατος της αρεσκείας του φοιτητή στη 
µηχανογραφηµένη φόρµα του ΕΥΔΟΞΟΣ. 
 
 Αναφορικά µε το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών, όλα τα βασικά βιβλία 
κάθε µαθήµατος είναι διαθέσιµα είτε στο Αναγνωστήριο του Τµήµατος είτε στη 
κεντρική βιβλιοθήκη. Πέραν των βασικών βιβλίων οι διδάσκοντες παρέχουν στους 
φοιτητές πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό όπως σηµειώσεις, διαφάνειες της διάλεξης, 
papers κλπ το οποίο στόχο έχει να διευκολύνει τον µεταπτυχιακό φοιτητή στην 
µελέτη του. Άνω του 60% των φοιτητών που εντάχθηκε στο πρόγραµµα το 
ακαδηµαϊκό έτος 2009/10 δήλωσε ότι το εκπαιδευτικό υλικό που προτάθηκε ή/και 
δόθηκε από τους διδάσκοντες βοήθησε από πολύ έως πάρα πολύ στη καλύτερη 
κατανόηση του µαθήµατος. 
 
 
4.5 Μέσα και Υποδοµές 
 

Το Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών µετά το 2004 στεγάζεται σε δύο κτίρια. 
Στο ενοικιαζόµενο κτίριο επί της οδού Κοραή 43 (πολυκατοικία 4 ορόφων) 
στεγάζονται οι γραµµατείες του Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού Προγράµµατος 
Σπουδών, τα γραφεία των καθηγητών και ένα (1) σπουδαστήριο 25 τετραγωνικών 
µέτρων για τις ανάγκες των µεταπτυχιακών φοιτητών. Το σπουδαστήριο αυτό έχει 
διαµορφωθεί κατάλληλα για τη χρήση που προορίζεται, και χρησιµοποιείται 
καθηµερινά τα απογεύµατα. Το κτίριο επί της Κοραή 43 απέχει τρία οικοδοµικά 
τετράγωνα από το δεύτερο κτίριο µε τις αίθουσες διδασκαλίας (Γ. Καρτάλη 72 και 
Ροζού). Το κτίριο µε τις αίθουσες διδασκαλίας, όπου στο παρελθόν στεγαζόταν το 
Γαλλικό Ινστιτούτο Βόλου το οποίο και είχε σχεδιαστεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς 
σύµφωνα µε τα πρότυπα γαλλικών διδακτηρίων, αγοράστηκε το 2002 από το 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας.  Το κτίριο αυτό αναβαθµίστηκε µε τη χρηµατοδότηση του 
Πανεπιστηµίου και του ΕΠΕΑΕΚ, και αποτελεί σήµερα ένα υπόδειγµα διαρκούς 
ποιότητας παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Πιο συγκεκριµένα, δηµιουργήθηκαν 
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ένα (1) αµφιθέατρο χωρητικότητας 195 ατόµων, δυο (2)  αίθουσες διδασκαλίας 
χωρητικότητας 70 ατόµων και (1) αίθουσα διδασκαλίας χωρητικότητας 25 ατόµων, 
όλα µε νέα έδρανα και καθίσµατα που να πληρούν τις ανάγκες ενός σύγχρονου 
Πανεπιστηµίου. Τόσο οι αίθουσες διδασκαλίας όσο και το αµφιθέατρο 
χρησιµοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδοµάδας, πρωινές και απογευµατινές 
ώρες, µε καθηµερινή πληρότητα που αγγίζει το 75%.  

 
Όλες οι αίθουσες διδασκαλίας και το αµφιθέατρο είναι εξοπλισµένα µε 

σύγχρονα εποπτικά µέσα διδασκαλίας όπως βιντεοπροβολέα, επιδιασκόπειο, Η/Υ, 
οθόνη προβολής, µεγάφωνα, στόρια συσκότισης καθώς και ηχοαπορροφητικές 
κυψέλες στους τοίχους για καλύτερη ακουστική. Επιπλέον το κτίριο διαθέτει παντού 
ασύρµατο δίκτυο internet. Σε περίπτωση βλάβης το κτίριο διαθέτει εφεδρικό 
υποστηρικτικό εξοπλισµό για να µην διαταραχθεί η διδασκαλία των µαθηµάτων. 
 

Εκτός των αιθουσών διδασκαλίας, το κτίριο επί της Γ. Καρτάλη 72 διαθέτει 
τρία (3) εκπαιδευτικά εργαστήρια: δύο (2) σε προπτυχιακό επίπεδο και (1) σε 
µεταπτυχιακό επίπεδο. Το πρώτο από τα δυο εργαστήρια του προπτυχιακού 
προγράµµατος σπουδών (εργαστήριο διδασκαλίας) είναι χωρητικότητας 32 θέσεων 
και χρησιµοποιείται αποκλειστικά για διδασκαλία. Χρησιµοποιείται καθηµερινά 
πρωινές και απογευµατινές ώρες µε καθηµερινή πληρότητα που αγγίζει το 75%, 
διαθέτοντας Η/Υ, UPS, βιντεοπροβολέα, επιδιασκόπειο, οθόνη προβολής, πίνακα, 
µεγάφωνα, στόρια συσκότισης, εκτυπωτές,  ηχοαπορροφητική οροφή, καθώς και 
συναγερµό ασφαλείας. Διαθέτει επίσης τροχήλατες καρέκλες για τους φοιτητές, 
γραφεία καθηγητών ως έπιπλα, Η/Υ, καθώς και πίνακα ανακοινώσεων. Το δεύτερο 
εργαστήριο είναι 15 θέσεων, διαθέτει Η/Υ, UPS και εκτυπωτές, και χρησιµοποιείται 
ελεύθερα από τους φοιτητές του Τµήµατος καθηµερινά τις ώρες 9:00-22:00. Το 
εργαστήριο του µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών είναι εικοσιενός (21) θέσεων 
επιπλέον των τριών (3) θέσεων για φορητούς υπολογιστές σπουδαστών κι ενός 
διακοµιστή (server) για τον συντονισµό όλων των υπολογιστών. Το εργαστήριο αυτό 
χρησιµοποιείται αποκλειστικά από τους µεταπτυχιακούς σπουδαστές καθηµερινά 
από τις 9:00-22:00. Το εργαστήριο αυτό διαθέτει Η/Υ, scanner, βιντεοπροβολέα και 
κοινό εκτυπωτή µε απεριόριστο αριθµό εκτυπώσεων το κόστος των οποίων 
καλύπτεται αποκλειστικά από τον προϋπολογισµό του µεταπτυχιακού. Εκτός των 
αιθουσών διδασκαλίας και των εργαστηρίων, το κτίριο διαθέτει επίσης υπόγειο που 
χρησιµοποιείται για αποθηκευτικούς σκοπούς.  

 
Ας σηµειωθεί τέλος ότι στο κτίριο ανακυκλώνονται µελάνια εκτυπωτών, 

µπαταρίες παντός τύπου, ενώ τα απαρχαιωµένα µηχανήµατα είτε δωρίζονται σε 
άλλους φορείς είτε ανακυκλώνονται, αφού διαγραφούν από το µητρώο µη-
αναλωσίµων του Τµήµατος, εφόσον δεν αποτελούν πάγιο εξοπλισµό του ΕΠΕΑΕΚ. 
 

Για τα δυο τελευταία ακαδηµαϊκά έτη παρατηρείται µια σταθερή αύξηση 
καθώς το 2008-09 ο αριθµός αυτός αυξήθηκε από 128 σε 145 (αύξηση 13%) και το 
2009/10 από 145 σε 162 (αύξηση 12%).  
 

Με τη δυναµική που δείχνει το ΤΟΕ (ο αριθµός των νέων εγγεγραµµένων 
προπτυχιακών φοιτητών του τµήµατος αυξήθηκε µεταξύ των ακαδηµαϊκών ετών 
2007/08 και 2009/10 από 128 σε 162), η επάρκεια των χώρων και στα δυο κτίρια 
στην παρούσα φάση κρίνεται ως οριακά ικανοποιητική λαµβάνοντας υπόψη την 
αύξηση των µελών ΔΕΠ, την διδασκαλία µαθηµάτων από όλα τα έτη του 
προπτυχιακού προγράµµατος σε καθηµερινή βάση και την διδασκαλία των 
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µαθηµάτων του µεταπτυχιακού προγράµµατος (ιδίως µε τα µαθήµατα επιλογής στο 
Εαρινό εξάµηνο) µετά τις 17:00. Για να επιλυθεί µερικώς το πρόβληµα, διαλέξεις 
µαθηµάτων αλλά και εργαστηριακά µαθήµατα διεξάγονται σε οµάδες µε αποτέλεσµα 
να αυξάνεται έτσι όχι µόνο ο βαθµός χρήσης των εργαστηρίων αλλά και οι ώρες 
απασχόλησης των διδασκόντων.   
 

Δυστυχώς στο ΤΟΕ δεν υπάρχει ακόµη Τεχνική/Ερευνητική Υποστήριξη από 
εξειδικευµένο βοηθητικό προσωπικό. Για την οργάνωση και λειτουργία των 
εργαστηριών ασχολείται προς το παρόν ο διδάσκων (µέλος ΔΕΠ) των µαθηµάτων 
πληροφορικής. Η 8η ΓΣ (30-6-2010) του Τµήµατος εξέλεξε τον κ. Β. Τζιµούρτα στη 
θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), ΠΕ ή ΤΕ Κατηγορία µε 
Δ΄ Εισαγωγική βαθµίδα και πενταετή θητεία. Δυστυχώς εκκρεµεί η έκδοση του ΦΕΚ. 
 
 
4.6 Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και  

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
 

Στα µαθήµατα που προσφέρονται από το ΤΟΕ αξιοποιούνται και 
χρησιµοποιούνται ΤΠΕ µε τις εξής µορφές: 

 
(α) Η πλειονότητα των Διδασκόντων κάνουν τις διαλέξεις τους µε τη βοήθεια 
ειδικών ηλεκτρονικών διαφανειών (µέσω του Powerpoint στο περιβάλλον των 
Windows) κάνοντας χρήση του Η/Υ και των βιντεοπροβολέων που υπάρχουν 
στο αµφιθέατρο και στις τρεις αίθουσες διδασκαλίας. 
 
(β) Σε όλα τα µαθήµατα ποσοτικής φύσης, κατά τη διάρκεια των διαλέξεων η 
χρήση λογισµικών πακέτων Πληροφορικής, Στατιστικής, Οικονοµετρίας, 
Επιχειρησιακής έρευνας, Λογιστικής και Μαθηµατικών διδάσκεται µέσω της 
χρήσης  του Η/Υ και του βιντεοπροβολέα που υπάρχουν στο αµφιθέατρο και 
στις τρεις αίθουσες διδασκαλίας. 
 
(γ) Στα µαθήµατα πληροφορικής σε ειδικές ώρες γίνεται συνοπτική γνωριµία µε 
πακέτα ηλεκτρονικής παρουσίασης και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Έτσι οι 
φοιτητές έχουν τη δυνατότητα παρουσίασης των εργασιών τους µε τη χρήση 
του Powerpoint. 
 
(δ) Οι φοιτητές παροτρύνονται στην χρήση δικτυακών εκπαιδευτικών πυλών 
για αναζήτηση και περαιτέρω εµπλουτισµό γνώσεων στις ανάλογες θεµατικές 
που καλύπτει το εκάστοτε µάθηµα 
 
(ε) Oι φοιτητές λαµβάνουν το διδακτικό υλικό του µαθήµατος (σηµειώσεις, 
άρθρα, papers, τέστ ελέγχου των γνώσεων κλπ) µέσω του e-class σε όσα 
µαθήµατα προσφέρουν το συγκεκριµένο ιστότοπο (βλ. Πίνακα Α-1 
παραρτήµατος Α)    
(στ) Στα µαθήµατα πληροφορικής και στα εργαστηριακά µαθήµατα οι φοιτητές 
εξοικειώνονται στην εφαρµογή νέων τεχνολογιών, µε ιδιαίτερη έµφαση στην 
Οικονοµική Επιστήµη, µε τη χρήση λογισµικών συστηµάτων και πακέτων όπως 
το περιβάλλον Windows XP και Windows 7,  τo MS-Word 2007 και MS-EXCEL 
2007, το MS-PowerPoint 2007, τo SPSS (Λογισµικό πακέτο Στατιστικής), το E-
VIEWS (Λογισµικό πακέτο Οικονοµετρίας), το LINDO και QSB (λογισµικά 
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πακέτα ποσοτικής ανάλυσης στη λήψη αποφάσεων), το EXTRA Λογιστική 
Διαχείριση της ENET, και τα λογισµικά πακέτα υπολογιστικών µαθηµατικών 
Maxima και  Mathematica 
 
 (ζ) Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (webmail) του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 
χρησιµοποιείται πρωτίστως για την ηλεκτρονική επικοινωνία µεταξύ 
διδασκόντων και φοιτητών αναφορικά µε αποστολή σηµειώσεων και ασκήσεων, 
επίλυση αποριών, η άλλων σχετικών θεµάτων που άπτονται της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. Για όσα µαθήµατα διαθέτουν ιστότοπο, η επικοινωνία µε τους 
φοιτητές ενισχύεται µε τη χρήση του συστήµατος e-class του πανεπιστηµίου 
Θεσσαλίας (αποστολή ανακοινώσεων, forum, κτλ) 

 
Αναφορικά µε την αξιολόγηση φοιτητών µε ΤΠΕ, αυτό γίνεται µόνο στα 

µαθήµατα Πληροφορικής µε εξέταση των φοιτητών αποκλειστικά στον Η/Υ. Τα 
θέµατα που καλούνται να απαντήσουν είναι σε ηλεκτρονική µορφή και η απαντήσεις 
τους αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία και στη συνέχεια ελέγχονται 
στον Η/Υ από τον διδάσκοντα. 
 
 Ας σηµειωθεί τέλος ότι το ΤΟΕ ενισχύθηκε το 2004 από το ΕΤΠΑ µε 
20.900,00 € για ΤΠΕ στα πλαίσια του Προγράµµατος Αναµόρφωσης Προπτυχιακών 
Σπουδών, ενώ τo 2007 προµηθεύτηκε από το ΠΔΕ εξοπλισµό ΤΠΕ αξίας 16.320,00€. 
 
 
4.7 Αναλογία διδασκόντων/διδασκοµένων και η µεταξύ τους  

συνεργασία 
 

Στις αρχές του ακαδηµαϊκού έτους 2009/10, ο αριθµός των εγγεγραµµένων 
φοιτητών του ΤΟΕ στα τέσσερα έτη σπουδών του Προπτυχιακού Προγράµµατος 
Σπουδών ήταν 719. Μετά τις αποφοιτήσεις από τις εξεταστικές Φεβρουαρίου και 
Ιουνίου ο αριθµός των εγγεγραµµένων φοιτητών στο τέλος του ακαδηµαϊκού έτους 
2009/10 µειώθηκε στους 669. Κατά τη διάρκεια του Ακαδηµαϊκού έτους 2009/10, ο 
αριθµός των διδασκόντων (µελών ΔΕΠ, µελών ΕΕΙΔΙΠ, διδασκόντων ΠΔ 407/80) 
ανήλθε σε 26.  Διαιρώντας λοιπόν το µέσο όρο του 669 και του 719 (694 φοιτητές) µε 
το 26, η αναλογία διδασκόντων/διδασκοµένων διαµορφώνεται στους 26,7=27 
προπτυχιακούς φοιτητές ανά διδάσκοντα κατά µέσο όρο κατά τη διάρκεια του 
2009/10. 
 

Αναφορικά µε το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών στην Εφαρµοσµένη 
Οικονοµική, στις αρχές του 2009/10 οι ενεργοί φοιτητές ήσαν 79 ενώ στο τέλος 83. 
Διαιρώντας λοιπόν το µέσο όρο τους (81 µεταπτυχιακοί φοιτητές) µε τον αριθµό των 
διδασκόντων στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών που ήταν 19 (13 µέλη ΔΕΠ και 
6 διδάσκοντες µε σύµβαση έργου), η αναλογία διδασκόντων/διδασκοµένων για το 
µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών διαµορφώνεται στους 4,3 φοιτητές ανά 
διδάσκοντα κατά µέσο όρο κατά τη διάρκεια του 2009/10. 
 

Για το ακαδηµαϊκό έτος 2009/10, το εργαστήρια της Λογιστικής 1ου έτους, της 
Στατιστικής Ι 1ου έτους και της Επιχειρησιακής Έρευνας, υποχρεωτικό 3ου έτους, 
έγιναν, και για τα τρία µαθήµατα, σε τρεις (3) οµάδες.  Με 162 εγγεγραµµένους 
πρωτοετείς φοιτητές, στα εργαστήρια Λογιστικής και Στατιστικής Ι η αναλογία 
διδασκόντων/διδασκοµένων ήταν 162/3=54 φοιτητές ανά διδάσκοντα. Για το 
εργαστήριο της Επιχειρησιακής Έρευνας, καθώς ήταν εγγεγραµµένοι 121 φοιτητές 
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του ιδίου έτους, η αναλογία διδασκόντων/διδασκοµένων ήταν 121/3= 40,3 φοιτητές 
ανά διδάσκοντα.  
 

Στο ΤΟΕ, τα µέλη ΔΕΠ και οι διδάσκοντες ΠΔ407/80 έχουν ανακοινωµένες 
ώρες γραφείου για συνεργασία µε τους φοιτητές και τις οποίες γενικώς τηρούν. 
Επίσης πολλοί διδάσκοντες στο περίγραµµα της ύλης το οποίο µοιράζουν στους 
φοιτητές στην πρώτη διάλεξη αναφέρουν και τις ώρες γραφείου. Όπως είναι 
αναµενόµενο, η αξιοποίηση των ωρών αυτών είναι κατά µέσο όρο µεγαλύτερη για 
φοιτητές µεγαλύτερων ετών όπως και από τους µεταπτυχιακούς φοιτητές.  
 
 
4.8 Σύνδεση της διδασκαλίας µε την έρευνα 
 

Η σύνδεση της διδασκαλίας µε την έρευνα διενεργείται:  
(α) Μέσω του αριθµού των προτεινόµενων συγγραµµάτων από τους 
Διδάσκοντες του ΤΟΕ (ελάχιστος αριθµός δύο και µέγιστος πέντε 
συγγράµµατα)  
(β) Εκτός των βασικών συγγραµµάτων που θα επιλέξουν οι φοιτητές, οι 
διδάσκοντες παροτρύνουν τους τελευταίους για διάφορα θέµατα που 
καλύπτονται στην ύλη να εµπλουτίζουν τις γνώσεις τους από άλλα βοηθήµατα 
(ξένη και ελληνική βιβλιογραφία, άρθρα, papers κλπ) που είναι διαθέσιµα είτε 
στη κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου ή στο σπουδαστήριο του 
µεταπτυχιακού ή στο διαδίκτυο.  
(γ) Οι διδάσκοντες είτε κατά τη διάρκεια των διαλέξεων είτε σε προσωπικές 
συναντήσεις που έχουν µε τους φοιτητές (πχ στα πλαίσια εκπόνησης εργασιών 
τόσο σε προπτυχιακό όσο και µεταπτυχιακό επίπεδο) δείχνουν τρόπους 
αναζήτησης, εξεύρεσης και αξιολόγησης της δυνητικής βιβλιογραφίας-
αρθογραφίας που υπάρχει µε στόχο τη εξοικείωση των φοιτητών/τριων στη 
χρήση και αξιολόγηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας  
(δ) Στα µαθήµατα ποσοτικής φύσης, οι διδάσκοντες παροτρύνουν τους φοιτητές 
στην επίλυση ασκήσεων και προβληµάτων δίνοντας έµφαση στην οικονοµική 
ερµηνεία των αποτελεσµάτων όπως και στις προτάσεις που απορρέουν από τα 
αποτελέσµατα της επίλυσης.  
(ε) Στα µαθήµατα θεωρητικής φύσης, οι διδάσκοντες δίνουν εργασίες για την 
εκπόνηση των οποίων κάνουν συστηµατική παρουσίαση των πηγών αναζήτησης 
βιβλιογραφίας, και τονίζουν την ιδιαίτερη βαρύτητα που θα έχει στην 
αξιολόγηση τους η κριτική ανάλυση του θέµατος και οι αναφορές σε βιβλία και 
άρθρα. 

 
 
 
4.9 Κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των Φοιτητών 
 

Το ΤΟΕ έχει υπογράψει συµφωνίες ανταλλαγής φοιτητών στα πλαίσια του 
Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «Erasmus-Σωκράτης» µε τα εξής Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα: 

! Université de Montpellier 1,    
! Universita degli Studi di Brescia 
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! Unversitat Erfurt 
! Universita degli Studi del Sannio 
! Instituto Superior de Ciencias do Trabaljo et da Empresa, Lisboa 
! Université de Paris 12 Val de Marne 
! Universita degli Studi di Pisa 
! Universita degli Studi di Pescara 

 
Επιπλέον το ΤΟΕ συµµετέχει σε ανταλλαγές φοιτητών, στα πλαίσια του 

προγράµµατος ERASMUS-Σωκράτης, µέσω συµφωνιών που έχουν υπογραφεί µεταξύ 
άλλων Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και Πανεπιστηµίων του εξωτερικού 
(π.χ. το Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδοµίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης 
µε το London School of Economics και το Τµήµα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου 
Περιβάλλοντος µε το University of Aberdeen). 

 
Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων για υποτροφίες του προγράµµατος 

«Erasmus-Σωκράτης» ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. Τα κριτήρια αυτά έχουν 
κατά βάσει ποιοτικό χαρακτήρα. Lστόσο έχει τεθεί θέµα ποσοτικοποίησης τόσο των 
κριτηρίων όσο και της διαδικασίας αξιολόγησης ώστε να συνάγεται µια ακριβέστερα 
ιεραρχηµένη κατάταξη των υποψηφίων. Εκτιµάται ότι η διαδικασία αυτή µπορεί να 
εφαρµοστεί από την επόµενη ακαδηµαϊκή χρονιά. Στόχος πάντα είναι η υψηλή 
συµµετοχή και αύξηση της κινητικότητας των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας 
(φοιτητές, διοικητικοί και µέλη ΔΕΠ).  

 
Εν ελλείψει, επί του παρόντος, ενός Τµηµατικού στρατηγικού προγράµµατος 

υλοποίησης των στόχων αυτών, το ΤΟΕ ακολουθεί τις πρακτικές και οδηγίες που 
διαµορφώνονται από τη σχετική επιτροπή του Πανεπιστήµιου Θεσσαλίας. Επιπλέον 
πρέπει να αναφερθεί ότι το Τµήµα δεν διαθέτει πόρους για την οικονοµική στήριξη 
του οµολογουµένως υψηλού κόστους µετακίνησης στα πλαίσια των 
προαναφερθέντων προγραµµάτων ανταλλαγής ανθρώπινου δυναµικού. Τµήµα του 
κόστους αυτού καλύπτεται από το ΙΚΥ (µέσω υποτροφιών), ενώ µεγάλο ποσοστό των 
εξόδων επιβαρύνει τους ίδιους τους ενδιαφερόµενους. Τόσο το ζήτηµα της 
στρατηγικής όσο και των πόρων είναι θέµατα που πρέπει να συζητηθούν από το 
Τµήµα στο µέλλον.  

 
Όσων αφορά στην υποδοχή των ξένων φοιτητών πρέπει να αναφερθεί ότι 

σύµφωνα µε την τρέχουσα πρακτική το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων έχει 
την πρώτη επαφή µε τους εισερχοµένους (διευθετώντας µια σειρά από διαδικαστικά 
θέµατα σχετικά µε την εγγραφή τους, την εξοικείωση µε το ΠΘ και την στέγαση 
τους), οι οποίοι στη συνέχεια και µε δική τους ευθύνη επικοινωνούν µε τον υπεύθυνο 
του Προγράµµατος Erasmus Λεκτ. Π.Αρβανιτίδη και την Γραµµατεία του ΤΟΕ για να 
ολοκληρώσουν την επιλογή των µαθηµάτων και την εγγραφή τους στο Τµήµα. 
Έχοντας παρατηρήσει κάποιες χρονικές καθυστερήσεις και δυσκολίες των 
εισερχοµένων στη περαίωση της παραπάνω διαδικασίας, ο υπεύθυνος του 
Προγράµµατος σε συνεργασία µε τη Γραµµατεία και µε την έγκριση της ΓΣ του 
Τµήµατος θα µελετήσει το πρόβληµα  και θα εισηγηθεί προτάσεις επίλυσης και 
διευκόλυνσης των εισερχοµένων.  

 
Όλα τα µαθήµατα του προγράµµατος προπτυχιακών και µεταπτυχιακών 

σπουδών του ΤΟΕ διδάσκονται στην Ελληνική γλώσσα. Αυτό προφανώς αποτελεί 
τροχοπέδη στην εκπαιδευτική διαδικασία των εισερχοµένων ξένων φοιτητών και 
αντικίνητρο ως προς την επιλογή της Ελλάδας ως χώρας για µετακίνηση. Σε µια 
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προσπάθεια διευθέτησης του προβλήµατος οι περισσότεροι διδάσκοντες του 
Τµήµατος έχουν συναινέσει στο να διευκολύνουν τους επισκέπτες φοιτητές στην 
µελέτη και αξιολόγησή τους. Έτσι, η υλοποίηση του εκπαιδευτικού τους έργου 
γίνεται αποκλειστικά στην Αγγλική γλώσσα που είναι διεθνής (ή/και στη Γαλλική 
εφόσον είναι δυνατόν). Ειδικότερα, οι διδάσκοντες υποδεικνύουν ή/και 
προµηθεύουν τους ξένους φοιτητές µε σχετική βιβλιογραφία στην Αγγλική, 
διανέµουν το περίγραµµα της ύλης στην Αγγλική, διατυπώνουν και εξετάζουν 
εργασίες γραµµένες επίσης στην Αγγλική, ενώ οι τελικές εξετάσεις είναι και αυτές 
στην Αγγλική γλώσσα. Παράλληλα οι ξένοι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να 
συναντούν τους διδάσκοντες κατά τακτά χρονικά διαστήµατα για επίλυση αποριών 
όπως φυσικά και να παρακολουθούν τις διαλέξεις όλων των µαθηµάτων και κυρίως 
αυτών που έχουν έντονα ποσοτικό χαρακτήρα (π.χ. µαθηµατικά, στατιστική, κτλ) και 
όπου η γλώσσα δεν αποτελεί ιδιαίτερα περιοριστικό παράγοντα στην κατανόησή 
τους.   

 
Για την εφαρµογή του προγράµµατος «Erasmus-Σωκράτης», το ΤΟΕ 

εφαρµόζει το Σύστηµα Κατοχύρωσης Ακαδηµαϊκών Μονάδων (ECTS). Στον Πίνακα 
Α-2 του Παραρτήµατος Α δίνονται για κάθε µάθηµα που προσφέρεται οι διδακτικές 
µονάδες που του αναλογούν. Σύµφωνα µε απόφαση της ΓΣ του Τµήµατος οι 
διδακτικές µονάδες αντιστοιχούν σε ίσες ακαδηµαϊκές µονάδες ECTS για όλα τα 
διαθέσιµα µαθήµατα. 

 
Ο αριθµός φοιτητών του ΤΟΕ που φοίτησαν σε Ξένο Πανεπιστήµιο καθώς και 

ο αριθµός φοιτητών Ξένων Πανεπιστηµίων που επισκέφτηκαν το ΤΟΕ δίνεται στον 
παρακάτω Πίνακα:  

 2005-
06 

2006-
07 

2007-
08 

2008-
09 

2009-
10 

Σύνολο 

Φοιτητές ΤΟΕ που φοίτησαν 
σε ξένο Πανεπιστήµιο 

4 4 2 4 1 15 

Επισκέπτες φοιτητές ξένων 
Πανεπιστηµίων στο ΤΟΕ 

1 5 2 6 3 17 

 
Τα ποσοστά αυτά δεν είναι µεγάλα αλλά θεωρούνται ότι είναι ικανοποιητικά (και 
αντίστοιχα των άλλων Πανεπιστηµίων της χώρας), δεδοµένου του υψηλού κόστους 
που οι Έλληνες φοιτητές έχουν να αντιµετωπίσουν κατά τη φοίτησή τους σε 
Πανεπιστήµια του εξωτερικού, και του γλωσσικού περιορισµού  και της γεωγραφικής 
περιφερειακότητας (της Ελλάδας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, και της πόλης του Βόλου σε 
εθνικό) που έχουν να αντιµετωπίσουν οι εισερχόµενοι ξένοι φοιτητές. Το ΤΟΕ 
πιστεύει ότι αύξηση των µετακινήσεων µπορεί να επιτευχθεί µε καλύτερη 
πληροφόρηση και προβολή του προγράµµατος σε συνδυασµό µε κάποια οικονοµική 
ενίσχυση προς τα ενδιαφερόµενα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας, καθώς και µε 
την προβολή του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας διεθνώς σε συνδυασµό µε περαιτέρω 
διευκολύνσεις προς τους εισερχόµενους φοιτητές. Αξίζει ωστόσο να σηµειωθεί ότι 
στο τρέχον ακαδηµαϊκό έτος (2010-11) µετά από µια επιτυχή καµπάνια ενηµέρωσης 
από τον υπεύθυνο του Προγράµµατος Erasmus του ΤΟΕ, υπήρξε έντονο ενδιαφέρον 
από τους φοιτητές του ΤΟΕ, έχοντας κατατεθεί παραπάνω από 15 αιτήσεις για 
αξιολόγηση.   
 

Στα πλαίσια των διµερών συµφωνιών «Erasmus-Σωκράτης», ή για 
ερευνητικές συνεργασίες, τα παρακάτω µέλη ΔΕΠ του ΤΟΕ µετακινήθηκαν προς 
άλλα ιδρύµατα την τελευταία πενταετία (εξαιρουµένων των συνεδρίων): 

! Μιχαήλ Ζουµπουλάκης στα Université de Montpellier 1, Paris1 
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! Νίκος Κυριαζής, στο Unversitat Erfurt  
! Χρήστος Κόλλιας, στο Πανεπιστήµιο της Istanbul, Smyrna,  

 
Αντίθετα, τα παρακάτω µέλη ακαδηµαϊκού προσωπικού άλλων ιδρυµάτων 

έχουν µετακινηθεί στο ΤΟΕ κατά την τελευταία πενταετία στα πλαίσια 
ακαδηµαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων: 

! Prof. Jürgen Backhaus (Erfurt University),  
! Prof. Christian Lagarde (Montpelier 1 University),  
! Prof. Ioannis Theodosiou (University of Aberdeen) 

 
Ας σηµειωθεί όµως εδώ ότι δεν υπάρχουν διαδικασίες αναγνώρισης του 

εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου που πραγµατοποιήθηκε σε άλλο ίδρυµα. 
 

Η ενηµέρωση για προγράµµατα σχετικά µε την κινητικότητα διδασκόντων και 
φοιτητών αποτελεί ευθύνη του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων το οποίο είναι 
και επαρκώς στελεχωµένο. Η συγκεκριµένη ενηµέρωση γίνεται στην αρχή του 
εξαµήνου από τον αρµόδιο Αντιπρύτανη, και µέλος ΔΕΠ του Τµήµατος, και το 
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων για όλους τους φοιτητές του Ιδρύµατος. Σε 
κάθε τµήµα ο υπεύθυνος του Προγράµµατος Erasmus σε συνεργασία µε το 
προσωπικό της Γραµµατείας υποδέχονται, προσανατολίζουν και κατευθύνουν τους 
ξένους φοιτητές σε κάθε τους βήµα αναφορικά µε τις ακαδηµαϊκές και Τµηµατικές 
απαιτήσεις του προγράµµατος, ενώ το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων 
µεριµνά για διαδικαστικά και άλλα ζητήµατα (π.χ. για το ζήτηµα της στέγασης).  

 
Αναφορικά µε τον τρόπο προώθησης στο ΤΟΕ της ιδέας της κινητικότητας 

φοιτητών και µελών του ακαδηµαϊκού προσωπικού και της Ευρωπαϊκής διάστασης 
γενικότερα, στην αρχή κάθε έτους, στα πλαίσια της υποδοχής των πρωτοετών 
φοιτητών γίνεται ενηµέρωση για το πρόγραµµα ευρωπαϊκής κινητικότητας. Επιπλέον 
ο υπεύθυνος του Προγράµµατος Erasmus του ΤΟΕ µε τη συνδροµή του Γραφείου 
Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων διοργανώνει ηµερίδα στο Τµήµα µε αναλυτική 
ενηµέρωση ως προς τη δυνατότητα και διαδικασία συµµετοχής στα προγράµµατα 
«Erasmus-Σωκράτης» και µε κατάθεση εµπειριών από τους φοιτητές που έλαβαν 
µέρος στο πρόγραµµα, η οποία λαµβάνει χώρα την περίοδο πριν την υποβολή των 
αιτήσεων συµµετοχής. Επιπλέον ο υπεύθυνος του Προγράµµατος Erasmus του ΤΟΕ 
παρεµβαίνει στη διάρκεια του έτους σε διάφορα µαθήµατα  µεγαλύτερων ετών για 
σχετική ενηµέρωση. Στους πίνακες ανακοινώσεων, τέλος υπάρχουν αφίσες του 
Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων που ενηµερώνουν για το πρόγραµµα 
«Erasmus-Σωκράτης», τις διαδικασίες και τις προθεσµίες υποβολής των αιτήσεων. 
Το ακαδηµαϊκό προσωπικό ενηµερώνεται τακτικά µε ηλεκτρονικά µηνύµατα από το 
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων για όλα τα προγράµµατα κινητικότητας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως όµως και διαπιστώνεται, η κινητικότητα του 
ακαδηµαϊκού προσωπικού είναι προς το παρόν πολύ µικρή και έτσι ο έλεγχος της 
ποιότητας της κινητικότητάς του είναι ευχερής. 
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5. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 
 
 
5.1 Προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο του Τµήµατος 
 

Η προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο του ΤΟΕ επαφίεται αποκλειστικά στο 
κάθε µέλος ΔΕΠ, καθώς δεν υπάρχουν ακόµα (α) διαδικασία διαµόρφωσης 
ερευνητικής πολιτικής του Τµήµατος και (β) διαδικασία παρακολούθησης της 
υλοποίησης της ερευνητικής πολιτικής του Τµήµατος. Αυτό οφείλεται κυρίως στον 
σχετικά µικρό αριθµό των υπηρετούντων τουλάχιστον µέχρι το Μάιο του 
ακαδηµαϊκού έτους 2009/10 µελών ΔΕΠ (14) που δεν επέτρεπε πολλές συνέργειες 
και πολιτικές συνεργασιών. 
 

Η διάχυση των ερευνητικών αποτελεσµάτων µελών ΔΕΠ του τµήµατος 
διενεργείται:  

(α) Εντός του Τµήµατος µε τη δηµοσίευση τους στη Σειρά Ερευνητικών 
Εργασιών (Discussion Paper Series) που εκδίδεται ανελλιπώς από το 
2000.  
(β) Εκτός Τµήµατος στην ελληνική και διεθνή ακαδηµαϊκή και 
επιστηµονική κοινότητα, πρωτίστως µε δηµοσιεύσεις σε διεθνώς 
αναγνωρισµένα επιστηµονικά περιοδικά, αλλά και σε συνέδρια στον 
Ελληνικό και διεθνή χώρο.  
(γ) Σε τοπικό και εθνικό κοινωνικό περιβάλλον µε άρθρα και συνεντεύξεις 
στον τοπικό τύπο. 

 
Η ενηµέρωση για τις δυνατότητες χρηµατοδότησης της έρευνας αποτελεί 

ευθύνη του Γραφείου Διασύνδεσης το οποίο και ενηµερώνει τακτικά τα µέλη ΔΕΠ 
για νέες προκηρύξεις ερευνητικών προγραµµάτων. Παράλληλα η Επιτροπή Ερευνών 
παρέχει εξειδικευµένες πληροφορίες και οδηγίες για την υποστήριξη της ερευνητικής 
διαδικασίας. Επίσης η Επιτροπή Ερευνών χρηµατοδοτεί ετησίως µέλη ΔΕΠ για τη 
διεξαγωγή ερευνών. Αυτό αποτελεί κάποια µορφή κινήτρων για τη διεξαγωγή της 
έρευνας. Για το ακαδηµαϊκό έτος 2009/10, η 6ης ΓΣ (5-5-2010) του Τµήµατος 
αποφάσισε από το συνολικό ποσό των 10000 € που χορηγήθηκε από την Επιτροπή 
Ερευνών, 5.000 € να διατεθούν για την εκπόνηση ερευνητικών προγραµµάτων, και 
το υπόλοιπο 5.000 € να διατεθεί για παροχή υποτροφιών σε φοιτητές. Το ποια µέλη 
ΔΕΠ λαµβάνουν αυτή τη χρηµατοδότηση αποτελεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
του Τµήµατος.  
 
5.2 Ερευνητικά προγράµµατα και έργα που εκτελούνται στο ΤΟΕ 
 

Ένας ικανοποιητικός αριθµός προγραµµάτων και δραστηριοτήτων 
υλοποιήθηκε ή βρίσκεται σε εξέλιξη στο ΤΟΕ από το 2006. Πιο συγκεκριµένα 
τέσσερα µέλη (4) ΔΕΠ διετέλεσαν ή διατελούν επιστηµονικοί υπεύθυνοι σε µια σειρά 
τέτοιων προγραµµάτων ενώ δεκατρία (13) µέλη ΔΕΠ συµµετείχαν στα ίδια 
προγράµµατα ή σε προγράµµατα όπου ο επιστηµονικός υπεύθυνος ήταν µέλος ΔΕΠ 
εκτός του ΤΟΕ. Lς επιστηµονικοί υπεύθυνοι διετέλεσαν ή διατελούν τα παρακάτω 
µέλη ΔΕΠ:  
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Αναπληρωτής Καθηγητής Μ. Ζουµπουλάκης  
(Α) 2004-06, Επιστηµονικά Υπεύθυνος του προγράµµατος “Διερεύνηση 
χρηµατοδοτικών αναγκών και δηµιουργία νέων χρηµατοπιστωτικών εργαλείων” στα 
πλαίσια του προγράµµατος EQUAL: Κοινωνική – αλληλέγγυα οικονοµία & 
επιχειρηµατικότητα – τοπική κοινωνία ολοκληρωµένη υποστήριξη, Κωδ. Έργου ΕΕ-
ΠΘ 3313.014.  
(Β) 2004-06, Επιστηµονικά Υπεύθυνος του προγράµµατος “Τεχνική υποστήριξη για 
την ανάπτυξη των υφιστάµενων επιχειρήσεων και τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων 
Κοινωνικής - Αλληλέγγυας Οικονοµίας (One stop shop)” στα πλαίσια του 
προγράµµατος EQUAL: Κοινωνική – αλληλέγγυα οικονοµία & επιχειρηµατικότητα – 
τοπική κοινωνία ολοκληρωµένη υποστήριξη, Κωδ. Έργου 3313.019.  
(Γ) 2008, Επιστηµονικά Υπεύθυνος του προγράµµατος «Λειτουργία Σηµείου 
άντλησης και συνεχούς ροής δεδοµένων του Παρατηρητηρίου Νεανικής 
Επιχειρηµατικότητας», Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς. Κωδ. Έργου ΕΕ-ΠΘ 3780.  
(Δ) 2008-09, Επιστηµονικά Υπεύθυνος του προγράµµατος «Η απορρόφηση των 
αποφοίτων του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών στην αγορά εργασίας», Κωδ. 
Έργου ΕΕ-ΠΘ 3754, χρηµατοδοτούµενο από την Επιτροπή Ερευνών του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. 
 
 
Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Χάλκος  
(Α) 2005-2007, Επιστηµονικά Υπεύθυνος του Προγράµµατος PHARE (2005-07) µε 
τίτλο “Consolidation of Romanian Statistical System” Identification Number 
RO2003/005–551.04.04.03(EuropeAid/ 119795/D/SV/RO). Το συγκεκριµένο 
επιστηµονικό πρόγραµµα χρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
αφορούσε την αναµόρφωση των στατιστικών δεικτών της Ρουµανίας. Διενεργήθηκε 
για λογαριασµό της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ρουµανίας (INS), και αφορούσε την 
εναρµόνιση, αναµόρφωση και δηµιουργία στατιστικών δεικτών στις ακόλουθες 
ενότητες: 

! Στατιστικές στην Κοινωνία της Πληροφορίας και στην Νέα Οικονοµία 
! Κοινωνικές Στατιστικές 
! Στατιστικές στις Μεταφορές Επιβατών Οδικώς 
! Καταγραφή Δαπανών Περιβαλλοντικής Προστασίας 
! Κατασκευή µιας Κοινωνικολογιστικής Μήτρας 
! Κατασκευή ιστοσελίδας του INS 
! Δηµιουργία και ανάπτυξη της σχέσης µε τα µέσα µαζικής επικοινωνίας  

Στο πρόγραµµα αυτό εκτός του INS συµµετείχαν οι: 
! «ΛΔΚ Σύµβουλοι Τεχνικών και Αναπτυξιακών Έργων ΑΕ» 
! «DRAXIS Τεχνολογία Περιβάλλοντος» 
! «IMAS Marketing si Sondaje SA» 
! «PROMO A&F SRL» 
! «EROM CONSULT»  

(Β) 2007-08, Επιστηµονικά Υπεύθυνος του Προγράµµατος µε τίτλο Χρηµατοδότηση 
ερευνητικών δραστηριοτήτων: Δηµιουργία βάσης οικονοµικών δεδοµένων - 
Ταυτοποίηση στοχαστικών ιδιοτήτων των σειρών της βάσης (2007-08), 
χρηµατοδοτούµενο από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. 
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 (Γ) 2010 - ,Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Προγράµµατος ODEMM µε τίτλο 
Εναλλακτικές Διαχειριστικές Πρακτικές Οικοσυστηµάτων (Options for Delivering 
Ecosystem Based Management), SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME THEME 
[ENV.2009.2.2.1.1] Options for Ecosystem-based Management. Project acronym: 
ODEMM FP7-ENV-2009-1 Collaborative project. Το συγκεκριµένο επιστηµονικό 
πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά την οικονοµική 
υποδειγµατοποίηση των πρωτογενών στοιχείων. 
 
 
Επίκουρη Καθηγήτρια Μαρία Γείτονα  
2005-07, Επιστηµονικά Υπεύθυνος του Προγράµµατος «Ανάπτυξη Πολιτικών και 
Μέτρων για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής ατόµων µε προβλήµατα που 
συνδέονται µε την κατάχρηση παρανόµων ουσιών», στα πλαίσια του προγράµµατος 
EQUAL Κωδ. Έργου. 3292.18 EE-ΠΘ.   
 
 
Λέκτορας Λ.Ζαχείλας 
 
2008-09, Επιστηµονικά Υπεύθυνος του Προγράµµατος «Μέτρηση του οργανωτικού 
κλίµατος των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας», 
χρηµατοδοτούµενο από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. 
 
2010, Επιστηµονικός Υπεύθυνος του έργου, «Η έµµεση επίδραση της Ηλιακής 
ακτινοβολίας σε οικονοµικούς, πολιτισµικούς και κοινωνικούς δείκτες από το 200 
π.Χ. µέχρι σήµερα», χρηµατοδοτούµενο από την Επιτροπή Ερευνών του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. 
 
 

Τα παρακάτω µέλη ΔΕΠ συµµετείχαν σε ερευνητικά προγράµµατα όπου ο 
επιστηµονικός υπεύθυνος ήταν είτε µέλος ΔΕΠ του ΤΟΕ ή µέλος ΔΕΠ άλλου 
Ιδρύµατος. 
 
 
Αναπληρωτής Καθηγητής Μ. Ζουµπουλάκης  
2004-07, Συµµετοχή στο Πρόγραµµα «Πρακτική άσκηση Φοιτητών Τµήµατος 
Οικονοµικών Επιστηµών» Κωδ. Έργου 5N315.12 EE-ΠΘ, χρηµατοδοτούµενο από την 
Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.  
2005-06, Συµµετοχή στο Πρόγραµµα «Consolidation of the Romanian Statistical 
System, EuropeAid/119795/D/SV/RO», Κωδ. Έργου 3361 EE-ΠΘ.  
2005-07, Συµµετοχή στο Πρόγραµµα «Ενθάρρυνση επιχειρηµατικής δράσης και 
καινοτοµικών εφαρµογών και µαθηµάτων επιλογής των φοιτητών του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας» Κωδ. Έργου EE-ΠΘ 52706.01.  
2005-07, Συµµετοχή στο Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Πολιτικών και Μέτρων για τη 
Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής ατόµων µε προβλήµατα που συνδέονται µε την 
κατάχρηση παρανόµων ουσιών», στα πλαίσια του προγράµµατος EQUAL Κωδ. 
Έργου. 3292.18 EE-ΠΘ.   
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Αναπληρωτής Καθηγητής X.Κόλλιας  
2005-06, Συµµετοχή στο Πρόγραµµα «Consolidation of the Romanian Statistical 
System, EuropeAid/119795/D/SV/RO», Κωδ. Έργου 3361 EE-ΠΘ.  
2009-12, Συµµετοχή στο διεθνές ερευνητικό πρόγραµµα “A New Agenda for 
European Security Economics” (EUSECON), χρηµατοδότηση FP7. 
 
Αναπληρωτής Καθηγητής Γ.Χάλκος  
2004-07, Συµµετοχή στο Ερευνητικό Πρόγραµµα “Αρχιµήδης“ µε Θέµα: 
“Καινοτοµία και Γυναικεία Συµβολή στις Επιχειρήσεις“. Ευθύνη η οικονοµετρική και 
στατιστική υποστήριξη της έρευνας, η επεξεργασία των ερωτηµατολογίων και η 
υποδειγµατοποίηση της αποτελεσµατικότητας  
2004-06, Συµµετοχή στο Ερευνητικό Πρόγραµµα µε τίτλο “Τοµείς ανάπτυξης της 
κοινωνικής οικονοµίας και οι επιπτώσεις της στην αγορά εργασίας”, 
χρηµατοδοτούµενο από το Υπουργείο Απασχόλησης. Ευθύνη η οργάνωση της 
δειγµατοληψίας και η στατιστική επεξεργασία των ερωτηµατολογίων  
2004-06, Συµµετοχή στο Πρόγραµµα EQUAL χρηµατοδοτούµενο από το Υπουργείο 
Απασχόλησης. µε τίτλο Κοινωνική - Αλληλέγγυα Οικονοµία και Επιχειρηµατικότητα 
– Τοπική Κοινωνία: Ολοκληρωµένη Υποστήριξη, µε συµµετοχή στην Ενέργεια ΙΙ και 
στη Δράση 1.5 (Διερεύνηση χρηµατοδοτικών αναγκών και Δηµιουργία Πλαισίου 
Ανάπτυξης και Εφαρµογής χρηµατοπιστωτικών θεσµών και εργαλείων). Ευθύνη η 
οργάνωση της δειγµατοληψίας και η στατιστική επεξεργασία των ερωτηµατολογίων  
2004-06, Συµµετοχή στο Πρόγραµµα EQUAL χρηµατοδοτούµενο από το Υπουργείο 
Απασχόλησης. µε τίτλο Κοινωνική - Αλληλέγγυα Οικονοµία και Επιχειρηµατικότητα 
– Τοπική Κοινωνία: Ολοκληρωµένη Υποστήριξη, µε συµµετοχή στην Ενέργεια ΙΙ και 
στη Δράση 2.4 (Δηµιουργία Μητρώου των εν δυνάµει φορέων της Κοινωνικής 
Οικονοµίας και αποτύπωση των δραστηριοτήτων τους). Ευθύνη η οργάνωση της 
δειγµατοληψίας και η στατιστική επεξεργασία των ερωτηµατολογίων  
2010 -, Εξωτερικός Συνεργάτης της Τράπεζας της Ελλάδος και του Εργαστηρίου για 
τα Οικονοµικά της Κλιµατικής Αλλαγής στην Ελλάδα 
 
Αναπληρωτής Καθηγητής Ξ. Παπαρρηγόπουλος  
2008-09, Συµµετοχή στο Πρόγραµµα «Μέτρηση του οργανωτικού κλίµατος των 
Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας», χρηµατοδοτούµενο από την 
Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. 
 
Επίκουρος Καθηγητής Ηλ. Κεβόρκ  
2005-07, Συµµετοχή στο πρόγραµµα PHARE (RO2003/005–551.04.04.03) µε τίτλο 
“Εναρµόνιση των Στατιστικών Δεικτών της Ρουµανίας” 
(EuropeAid/119795/D/SV/RO), χρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
2005-06, Συµµετοχή στο πρόγραµµα EQUAL στη δράση «Ενέργεια ΙΙ – Δράση 4.1: 
Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη των υφιστάµενων και τη δηµιουργία νέων 
επιχειρήσεων του τοµέα κοινωνικής οικονοµίας».  
2005-06, Συµµετοχή στο πρόγραµµα EQUAL στη δράση «Ενέργεια ΙΙ-Δράση 2.5: 
Διαγνωστική έρευνα επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και χρηµατοπιστωτικών 
αναγκών του τοµέα της κοινωνικής οικονοµίας και προτάσεις ανάπτυξής της». 
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Επίκουρος Καθηγητής  Στ. Παπαδάµου  
2005-06, Συµµετοχή στο Πρόγραµµα «Consolidation of the Romanian Statistical 
System, EuropeAid/119795/D/SV/RO», Κωδ. Έργου 3361 EE-ΠΘ.  
2008-12, Συµµετοχή στο Πρόγραµµα «Project Title:A New Agenda for European 
Security Economics 2008-2012», Project acronym: EUSECON, Grant Aggreement 
Number:218105 Project Co-ordinator:Dr.Tilman Bruck-German Institute for 
Economic Research 
 
 
Επίκουρος Καθηγητής Γ. Ιατρίδης  
Συµµετοχή στο Πρόγραµµα ‘Αρχιµήδης’, υποέργο 13, του Τµήµατος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Επιστηµονικός υπεύθυνος: Αναπληρωτής Καθηγητής 
Γεώργιος Μπλάνας, Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τ.Ε.Ι. Λάρισας. 
 
 
Λέκτορας Π. Αρβανιτίδης  
2009-12, Συµµετοχή στο Πρόγραµµα, “Municipal Property Management In South-
Eastern Cities” (South-East Europe).  
2005-07, Συµµετοχή στο Πρόγραµµα, “Το Ελληνικό Σύστηµα Αστικών Κέντρων: 
Διαρθρωτικοί µετασχηµατισµοί, κοινωνική συνοχή και στρατηγικές ισόρροπης 
ανάπτυξης” (ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ II - Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στα Πανεπιστήµια).  
2006-07, Συµµετοχή στο Πρόγραµµα, “Dynamic Regions in a Knowledge-driven 
Global Economy: Lessons and Policy Implications for the EU – DYNREG” (6ο 
Πρόγραµµα Πλαίσιο της Ε.Ε.).  
2005-07, Συµµετοχή στο Πρόγραµµα, “Urban Green as a Key for Sustainable Cities 
– GreenKeys” (INTERREG IIIB CADSES).  
2005-06, Συµµετοχή στο Πρόγραµµα, “Cultural Heritage, Local Identity and Place 
Marketing for Sustainable Development – CultMark” (INTERREG IIIC).  
2006, Συµµετοχή στο Πρόγραµµα,“Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Βόλου”(Δήµος 
Βόλου). 
 
 
Λέκτορας Ν. Τζερεµές  
Συµµετοχή στα ερευνητικά προγράµµατα:  
2005-07, PHARE: «Εναρµόνιση των στατιστικών δεικτών της Ρουµανίας», 
Εισαγωγή και ανάλυση δεδοµένων. Το συγκεκριµένο επιστηµονικό πρόγραµµα 
χρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά την αναµόρφωση των 
στατιστικών δεικτών της Ρουµανίας. Διενεργήθηκε για λογαριασµό της Στατιστικής 
Υπηρεσίας της Ρουµανίας (INS), Επιτροπή Ερευνών, Τµήµα Οικονοµικών 
Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας.   
2010 - , Συµµετοχή στο FP7 Project: Options for Delivering Ecosystem Based, 
Management, Coordinator: Dr Leonie A. Robinson, University of Liverpool. 
Coordinator on behalf of the University of Thessaly: Associate Professor G. Halkos. 
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Λέκτορας Α. Αναγνώστου  
2010-2012, Συµµετοχή στο ερευνητικό πρόγραµµα TERCO: European Territorial 
Cooperation as a Factor of Growth, Jobs and Quality of Life, ESPON European 
Observation Network, Territorial Development and Cohesion  
2009-2012, Συµµετοχή στο ερευνητικό πρόγραµµα PROMISE: "Municipal 
Property Management in South-Eastern Cities", SOUTH EAST EUROPE 
Transnational Cooperation Program  
2008-2010, Συµµετοχή στο ερευνητικό πρόγραµµα SMEBOOST: "Value added for 
the business growth of NEs through spreading knowledge in the SME sector" 
Erasmus for Young Entrepreneurs, DG Enterprise and Industry Initiative  
2006-2008, Συµµετοχή στο ερευνητικό πρόγραµµα MIGRAVALUE: "Steering 
Economic and Social Cohesion in the CADSES Space: Valuing Migration as a 
Development Tool", INTERREG IIIB CADSES  
2006-2008, Συµµετοχή στο ερευνητικό πρόγραµµα TELEACCESS: Creation of 
Telecenters to Support Learning, Entrepreneurship and Access to IS, in Isolated 
Areas", INTERREG IIIB CADSES, NEIGHBOURHOOD PROGRAMME  
2006-2008, Συµµετοχή στο ερευνητικό πρόγραµµα EU DIMENSIONS: Local 
Dimensions of a Wider European Neighborhood: Developing Political Community 
through Practices and Discourses of Cross-Border Cooperation, EU 6th Framework 
Program for Research and Technology  
2006-2008, Συµµετοχή στο ερευνητικό πρόγραµµα DYNREG: 
"DYNREG:Dynamic Regions in a Knowledge Driven Global Economy: Lessons and 
Policy Implications for the EU", 6th Framework Programme (6FP) for Research and 
Technological Development of the European Commission  
2006-2008, Συµµετοχή στο ερευνητικό πρόγραµµα FRONTIERS: "Successful 
INTERREG Project Planning and Implementation - The Case of Remote Areas", 
C.I.P. Interreg – Interact program    
2005-2008, Συµµετοχή στο ερευνητικό πρόγραµµα FUToURISM:  "Program 
FUToURISM concerns the integrated and sustainable development of tourist 
regions"  
2005-2007, Συµµετοχή στο ερευνητικό πρόγραµµα RePlan: "RePlan: -Re 
assessing Planning Instruments", Progresdec-Interreg IIIC 
 
 
Λέκτορας Θ. Μεταξάς  
Συµµετοχή στα ερευνητικά προγράµµατα:  
Κωδ. 2300 µε τίτλο `Έσοδα από τα δίδακτρα των µεταπτυχιακών σπουδών του 
τµήµατος ΤΜΧΠΠΑ του ΠΘ` µε επιστηµονικό υπεύθυνο τον κ. Πετρακο Γ. 
(από 1/1/2005 -31/12/2005, από 10/5/2006 - 10/7/2006 και από 1/2/2007- 
31/8/2007)  
Κωδ. 3046 µε τίτλο `Επιστηµονική υποστήριξη του έργου CultMark στα πλαίσια του 
προγράµµατος Interreg IIIc`, µε επιστηµονικό υπεύθυνο τον κ. Δεφνερ Α. 
(από 1/3/2004 - 31/12/2006 και από 1/7/2006 -31/12/2006) 
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Κωδ. 3078 µε τίτλο `Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης Βόλου`, µε επιστηµονικό 
υπεύθυνο τον κ. Πετρακο Γ. (από 1/10/2004 - 31/5/2006)  
Κωδ. 50915.04 µε τίτλο `Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών (Αυτεπιστασία)`, µε 
επιστηµονικό υπεύθυνο τον κ. Μπαγιατη Κ. (από 1/9/2004-28/2/2006)  
Κωδ. 3647 µε τίτλο ‘Στρατηγικό Πιλοτικό Σχέδιο Μάρκετινγκ Μουσείου Καπνού 
Καβάλας’, µε επιστηµονικό υπεύθυνο τον κ. Δέφνερ Α. (από 17/10/2007 – 
31/05/2008) 
 
Κωδ. 3754 µε τίτλο ‘Χρηµατοδότηση Ερευνητικών Δραστηριοτήτων: Η απορρόφηση 
των αποφοίτων του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών στην αγορά εργασίας’, µε 
επιστηµονικό υπεύθυνο τον κ. Ζουµπουλάκη Μ. (από 1/7/2008 – 31/6/2009) 
  
Β. Μπέλλου (Εκλεγµένη Λέκτορας, εκκρεµεί η δηµοσίευση του ΦΕΚ)  
Συµµετοχή στα ερευνητικά προγράµµατα:  
2006-2007, Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Εθνικό Κέντρο 
Τεκµηρίωσης. Φορέας Υλοποίησης: Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης (ΕΚΤ). Τίτλος 
προγράµµατος έρευνας: «Χαρτογράφηση του Επιστηµονικού Ελληνικού Γυναικείου 
Ερευνητικού Δυναµικού». Επιστηµονική Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Σ. Ξηροτύρη-
Κουφίδου  
2005-2006, Επιτροπή Eρευνών (ΕΕ) και Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο 
(ΕΠΙ) Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Πρόγραµµα Πιλοτικών Ερευνητικών 
Επιχορηγήσεων (ΠΕΕ). Τίτλος προγράµµατος έρευνας «Εµπειρική Έρευνα 
αναφορικά µε την Στρατηγική Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Strategic Human 
Resources Management): Διερεύνηση Καλών Πρακτικών (Best Practices), Τάσεων 
(Trajectories) καθώς και Αποκλίσεων (Deviation) και Συγκλίσεων (Cconvergence) 
από τη Διεθνή Πρακτική». Επιστηµονική Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Σ. Ξηροτύρη-
Κουφίδου (2005-2006).  
 
Α. Οικονόµου (Εκλεγµένη Λέκτορας, εκκρεµεί η δηµοσίευση του ΦΕΚ)  
2009– , Συµµετοχή στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραµµα: “HEALTHatWORK: 
An Inquiry into the Health and Safety at Work; a European Union Perspective” 
(Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Professor Ioannis Theodossiou, University of Aberdeen, 
UK).  
2007, Συµµετοχή στο ερευνητικό πρόγραµµα: “Ενθάρρυνση Επιχειρηµατικότητας 
µέσω της Υποστήριξης Νέων Επιχειρηµατικών Ιδεών και της Εισαγωγής Καινοτόµων 
Μαθηµάτων Επιλογής στα Προγράµµατα Σπουδών των Τµηµάτων του 
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας” (Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Δ. 
Παπαδόπουλος)  
2006–2007, Συµµετοχή στο Ερευνητικό Πρόγραµµα “Ανάλυση Επιπτώσεων 
Ευηµερίας: Η Περίπτωση του Κλάδου της Υφαντουργίας – Νηµατουργίας σε 
Μεταβαλλόµενες Συνθήκες Διεθνούς Εµπορίου”, Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, 
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας (Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Σ. Κατρανίδης).  
2006, Συµµετοχή στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραµµα “Socioeconomic and 
Occupational Effects on the Health Inequality of the Older Workforce” (Ακρωνύµιο: 
SOCIOLD, QLRT-2001-02292), Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο 
Μακεδονίας (Επιστηµονική Υπεύθυνη: Αν. Καθηγήτρια Α. Νικολάου). 
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5.3 Ερευνητικές Υποδοµές 
 

Στο Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας λειτουργεί 
µε βάση την υπ’ αρ. 89475/B1/11-8-2003 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1263/4-9-
2003/τ.B) το «Εργαστήριο Επιχειρησιακών Ερευνών» το οποίο καλύπτει 
εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείµενα των 
επιχειρησιακών ερευνών (Γραµµικός, Δυναµικός και Στοχαστικός Προγραµµατισµός 
Έργων, Υποδείγµατα Πολιτικών Αποθεµάτων, Οικονοµετρικά Υποδείγµατα).  
 

Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:  
 (α) Την κάλυψη σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο των 
διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τµήµατος Οικονοµικών 
Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, καθώς και άλλων τµηµάτων 
του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας σε θέµατα που εµπίπτουν στα αντικείµενα 
δραστηριότητας του εργαστηρίου.   
(β) Τη συνεργασία κάθε µορφής µε κέντρα ερευνών και ακαδηµαϊκά 
ιδρύµατα ηµεδαπής και αλλοδαπής; εφόσον οι επιστηµονικοί στόχοι, 
συµπίπτουν, συµβαδίζουν και αλληλοσυµπληρώνονται µε εκείνους του 
εργαστηρίου.  
(γ) Τη διοργάνωση επιστηµονικών διαλέξεων, ηµερίδων, σεµιναρίων 
συµποσίων συνεδρίων και άλλων επιστηµονικών εκδηλώσεων, την 
πραγµατοποίηση δηµοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση 
ελλήνων και ξένων αναγνωρισµένων επιστηµόνων.  
(δ) Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλεπόµενα στο Π.Δ. 
159/1984 Α' 53).  
Το προσωπικό του εργαστηρίου αποτελείται από µέλη ΔΕΠ του ΤΟΕ που η 

ειδικότητά τους σχετίζεται µε τα γνωστικά αντικείµενα µε τα οποία ασχολείται, από 
µέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) καθώς και από µέλη 
του λοιπού επιστηµονικού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού που 
τοποθετούνται στο εργαστήριο µε τη διαδικασία των άρθρων 4 παρ. 1 (δ) του Ν. 
2083/1992.  

Νέος Διευθυντής του Εργαστηρίου Επιχειρησιακών Ερευνών ορίστηκε από τη 
Γενική Συνέλευση του Τµήµατος (9η ΓΣ/22-10-2008) ο Αν. Καθηγητής Γεώργιος 
Χάλκος. 
 

Ας σηµειωθεί τέλος ότι εκκρεµεί από το 2006 η έγκριση τριών ακόµα 
ερευνητικών εργαστηρίων. 
 
 
 
5.4 Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις των µελών ΔΕΠ του τµήµατος κατά την  

τελευταία πενταετία 
 

Στον Πίνακα 5-1 δίνονται οι επιστηµονικές δηµοσιεύσεις των µελών ΔΕΠ 
(συµπεριλαµβανοµένων και τριών µελών που έχουν εκλεγεί αλλά εκκρεµεί ακόµα η 
δηµοσίευση του ΦΕΚ) του ΤΟΕ από το 2006 έως και το 2010. Ο αριθµός των 
δηµοσιεύσεων ανά κατηγορία, καθώς και οι δηµοσιεύσεις αναλυτικά κάθε 
µέλους ΔΕΠ έχουν εξαχθεί από το ατοµικό απογραφικό δελτίο το οποίο 
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κατέθεσε κάθε µέλος. Με βάση τον πίνακα αυτόν, στο διάγραµµα 5-1 δίνεται το 
ποσοστό της κάθε κατηγορίας δηµοσίευσης στον συνολικό αριθµό δηµοσιεύσεων της 
πενταετίας 2006-2010. Διαπιστώνεται λοιπόν ότι τα µέλη ΔΕΠ 
(συµπεριλαµβανοµένων και των εκλεγµένων) δίνουν βαρύτητα πρωτίστως σε 
δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές (ποσοστό 40%), και 
δευτερευόντως σε εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων µε κριτές (20%). 
 
 
 
Πίνακας 5-1: Επιστηµονικές Δηµοσιεύσεις των µελών ΔΕΠ του ΤΟΕ την πενταετία 
2006-2010  
 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Σύνολο 
2006 6 27 3 28 0 4 7 19 4 98 
2007 4 33 3 7 7 6 10 7 2 79 
2008 3 27 3 15 1 6 10 7 5 77 
2009 5 38 3 30 0 11 3 8 3 101 
2010 3 54 3 10 0 6 13 5 4 98 
Σύνολο 21 179 15 90 8 33 43 46 18 453  
 
 
Διάγραµµα 5-1: Ποσοστό συµµετοχής της κάθε κατηγορίας δηµοσίευσης στο 
συνολικό αριθµό δηµοσιεύσεων των µελών ΔΕΠ του ΤΟΕ, 2006-2010  
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Επεξηγήσεις Πίνακα 5-1, και Διαγράµµατος 5-1 
Α: Βιβλία/µονογραφίες 
Β: Εργασίες σε επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές 
Γ: Εργασίες σε επιστηµονικά περιοδικά χωρίς κριτές 
Δ: Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων µε κριτές 
Ε: Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές  
Ζ:  Κεφάλαια σε συλλογικούς τόµους  
Η: Άλλες εργασίες 
Θ:  Ανακοινώσεις σε επιστηµονικά συνέδρια (µε κριτές) που δεν εκδίδουν πρακτικά 
Ι:  Ανακοινώσεις σε επιστηµονικά συνέδρια (χωρίς κριτές) που δεν εκδίδουν πρακτικά 
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Από πλευράς αριθµού δηµοσιεύσεων σε έγκριτα διεθνή επιστηµονικά 
περιοδικά µε κριτές, τα οποία και δηµοσιεύουν άρθρα σε θεµατικές που 
εµπίπτουν στους στόχους του ΤΟΕ, το διάγραµµα 5-2 παρουσιάζει τον αριθµό 
των δηµοσιεύσεων σε τέτοια επιστηµονικά περιοδικά τα οποία ανήκουν στις εξής  
διεθνείς βάσεις:  
(α) Στη Βάση EconLit και στη Βάση Social Sciences Citation Index (JEL/ISI) 
(β) Μόνο στη Βάση Social Sciences Citation Index (ISI) 
(γ) Μόνο στη Βάση EconLit (JEL)  

Συνολικά 126 δηµοσιεύσεις των µελών του ΤΟΕ από τις 179  εργασίες σε 
επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές (ποσοστό 70,4%) ανήκουν στις παραπάνω τρεις 
κατηγορίες, µε το µεγαλύτερο ποσοστό στις 126 αυτές δηµοσιεύσεις να έχει η βάση 
JEL (50%), και να ακολουθεί η περίπτωση περιοδικών που να ανήκουν ταυτόχρονα 
και στη βάση JEL και στη βάση ISI (41%). 
 
 
Διάγραµµα 5-2: Αριθµός δηµοσιεύσεων του ΤΟΕ σε επιστηµονικά περιοδικά µε 
κριτές τα οποία ανήκουν στις βάσεις EconLit (JEL) και Social Sciences Citation Index 
(ISI), 2005-2009  
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Ο πίνακας 5-2 παρουσιάζει συνοπτικά τον αριθµό των δηµοσιεύσεων στις 
τρεις κατηγορίες του Διαγράµµατος 5-2 για µέλη ΔΕΠ του ΤΟΕ. Λαµβανοµένου 
υπόψη ότι 16 µέλη ΔΕΠ του ΤΟΕ έχουν καταθέσει τα δυο τελευταία ακαδηµαϊκά έτη 
το απογραφικό δελτίο διδάσκοντος, οι µέσοι όροι αριθµού δηµοσιεύσεων την 
τελευταία πενταετία σε επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές, διαµορφώνονται ως εξής: 

 
! Σε επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές: 11,2 δηµοσιεύσεις/ διδάσκοντα 
 
! Σε επιστηµονικά περιοδικά που ανήκουν είτε στη Βάση EconLit είτε στη Βάση 

Social Sciences Citation Index (JEL/ISI): 7,9 δηµοσιεύσεις/διδάσκοντα 
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Πίνακας 5-2: Αριθµός δηµοσιεύσεων στις βάσεις JEL και ISI, 2006-2010  
    Σύνολο 

Μέλη ΔΕΠ JEL και ISI ISI JEL  
Αναπλ. Καθ. Μ.Ζουµπουλάκης 1  2 3 
Αναπλ. Καθ. Ι.Κασκαρέλης   6 6 
Αναπλ. Καθ. Χ.Κόλλιας 7  6 13 
Αναπλ. Καθ. Γ.Χάλκος 21 1 9 31 
Επικ. Καθ. Ν. Κυριαζής 3 1 3 7 
Επικ Καθ. Ηλ.Κεβόρκ 4 1 1 6 
Επικ. Καθ.  Σ.Παπαδάµου 3 1 6 10 
Επικ. Καθ. Γ.Ιατρίδης  1 9 10 
Λεκτ. Λ. Ζαχείλας  1  1 
Λέκτ. Π.Αρβανιτίδης   3 3 
Λέκτ. Ι.Ψαριανός   2 2 
Λέκτ. Ν.Τζερεµές 12 1 6 19 
Λεκτ. . Θ. Μεταξάς 1 1 8 10 
Δρ. Β. Μπέλλου  3  3 
Δρ. Α. Οικονόµου   2 2 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 52 11 63 126 
  
(Α) Αναλυτικότερα, τα παρακάτω µέλη ΔΕΠ του ΤΟΕ έχουν δηµοσιεύσει σε 
περιοδικά που ανήκουν και στη Βάση EconLit (JEL) και στη Βάση Social 
Sciences Citation Index (ISI): 
 
Καθηγητής Μ. Ζουµπουλάκης (1 Δηµοσίευση) 
European journal of the history of economic though, IF1:0.196 
 
Αναπληρωτής Καθηγητής Χ. Κόλλιας (7 δηµοσιεύσεις) 
Journal of Banking and Finance, IF: 1,908; 5IF: 2,2 
Journal of Policy Modeling, IF: 0.763; 5IF: 0,924 
Defence and Peace Economics, IF: 0.380; 5IF: 0,617, (4 δηµοσιεύσεις) 
Applied Economics Letters, IF:0,241; 5IF: 0.481 
 
Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Χάλκος (21 δηµοσιεύσεις) 
Environmental Modeling and Software, IF:3,085; 5IF: 2,681 
Ecological Economics, IF:2,422; 5IF: 2,858 (2 δηµοσιεύσεις) 
Energy Sources, IF:1,395; 5IF: 1,416 
Health Policy, IF:1,348; 5IF: 0,539 
Journal of Productivity Analysis, IF:0,806; 5IF: 1,102 
The Annals of Regional Science, IF:0,822; 5IF: 0,987 
Journal of Policy Modelling, IF:0,763; 5IF: 0,924 (2 δηµοσιεύσεις) 
Applied Economics, IF:0,404; 5IF: 0.845 (2 δηµοσιεύσεις) 
Economic Modelling, IF:0,588; 5IF: 0,674 
Journal of Applied Statistics, IF:0,407; 5IF: 0,536 
Applied Economics Letters, IF:0,241; 5IF: 0.481 (2 δηµοσιεύσεις) 
European Journal of Law and Economics (2 δηµοσιεύσεις) 
Global Economic Review (4 δηµοσιεύσεις) 

                                                
1 IF: Impact Factor,  5IF: 5-year Impact Factor 
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Επίκουρος Καθηγητής N. Κυριαζής  (3 δηµοσιεύσεις) 
Business History, IF: 0,5;  5IF: 0.561 
European Journal of Law and Economics (2 δηµοσιεύσεις) 
 
Επίκουρος Καθηγητής Ηλ.Κεβόρκ (4 δηµοσιεύσεις) 
Applied Economics, IF:0,404; 5IF: 0.845 
Journal of Applied Statistics, IF:0,407; 5IF: 0,536 
Applied Economics Letters, IF:0,241; 5IF: 0.481 (2 δηµοσιεύσεις) 
 
Επίκουρος Καθηγητής Σ. Παπαδάµου (3 δηµοσιεύσεις) 
Defence and Peace Economics, IF: 0.380; 5IF: 0,617 
Applied Economics Letters, IF:0,241; 5IF: 0.481 
International Review of Economics & Finance 
 
Λέκτορας Ν.Τζερεµές (12 δηµοσιεύσεις) 
Environmental Modeling and Software, IF:3,085; 5IF: 2,681 
Ecological Economics, IF:2,422; 5IF: 2,858 
Health Policy, IF:1,348; 5IF: 0,539 
Journal of Productivity Analysis, IF:0,806; 5IF: 1,102 
The Annals of Regional Science, IF:0,822; 5IF: 0,987 
Journal of Policy Modelling, IF:0,763; 5IF: 0,924 
Applied Economics, IF:0,404; 5IF: 0.845 
Economic Modelling, IF:0,588; 5IF: 0,674 
Global Economic Review (4 δηµοσιεύσεις) 
 
Λέκτορας Θ. Μεταξάς (1 δηµοσίευση) 
Business History, IF: 0,5;  5IF: 0.561 
 
 
 
(Β) Τα παρακάτω µέλη ΔΕΠ έχουν δηµοσιεύσει σε περιοδικά που ανήκουν 
µόνο στη Βάση Social Sciences Citation Index (ISI): 
 
Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Χάλκος (1 δηµοσίευση) 
International Business Review, IF: 1,062 
 
Επίκουρος Καθηγητής N. Κυριαζής  (1 δηµοσίευση) 
Theory and Society, IF: 1.304; 5IF: 1,583 
 
Επίκουρος Καθηγητής Ηλ.Κεβόρκ (1 δηµοσίευση) 
OMEGA, The International Journal of Management Science, IF:3,235; 5IF:3,101, 
 
Επίκουρος Καθηγητής Σ. Παπαδάµου (1 δηµοσίευση) 
Mathematical and Computer Modelling, IF: 1,103; 5IF: 1,169 
 
Επίκουρος Καθηγητής Γ. Ιατρίδης (1 δηµοσίευση) 
Accounting and Finance, IF 0.446 
 
Λέκτορας Λ. Ζαχείλας (1 δηµοσίευση) 
International Journal of Bifurcation and Chaos, IF:0,918, 5IF: 1,279 
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Λέκτορας Ν.Τζερεµές (1 δηµοσίευση) 
International Business Review, IF: 1,062 
 
Λέκτορας Θ. Μεταξάς (1 δηµοσίευση) 
European Planning Studies, IF:0,678, 5IF:1,213 
 
Δρ. Β. Μπέλλου (3 δηµοσιεύσεις) 
Εκλεγµένη Λέκτορας, εκκρεµεί η δηµοσίευση του ΦΕΚ 
Journal of Business Research, IF: 1,293; 5IF: 2,035 
International Journal of Human Resource Management, IF: 0,830; 5IF: 1,452 
International Public Management Journal  
 
 
 
(Γ) Τα παρακάτω µέλη ΔΕΠ έχουν δηµοσιεύσει σε περιοδικά που ανήκουν 
µόνο στη Βάση EconLit (JEL): 
 
Καθηγητής Μ.Ζουµπουλάκης (2 δηµοσιεύσεις) 
Review of Economic Science (JEL) 
Forum for Social Economics (JEL) 
 
Αναπληρωτής Καθηγητής Ι.Κασκαρέλης (6 δηµοσιεύσεις) 
Humanomics (International Journal of Systems and Ethics) (2 δηµοσιεύσεις) 
International Journal of Social Economics (3 δηµοσιεύσεις) 
Foresight (The Journal of Future Studies, Strategic Thinking and Policy) 
 
Αναπληρωτής Καθηγητής Χ.Κόλλιας (6 δηµοσιεύσεις) 
Journal of Economics and Finance 
Journal of Economic Studies (2 δηµοσιεύσεις) 
International Review of Economics and Finance (2 δηµοσιεύσεις) 
Journal of International Financial Markets, Institutions and Money 
 
Αναπληρωτής Καθηγητής Γ.Χάλκος (9 δηµοσιεύσεις) 
Applied Financial Economics (2 δηµοσιεύσεις) 
Review of Economic Science 
Archives of Economic History (2 δηµοσιεύσεις) 
International Journal of Business and Economics 
Management: Journal of Contemporary Management Issues 
South Eastern Europe Journal of Economics 
The Empirical Economics Letters 
 
Επίκουρος Καθηγητής Ν.Κυριαζής (3 δηµοσιεύσεις) 
Evolutionary and Institutional Economic Review 
European Research Studies 
Archives of Economic History 
 
Επίκουρος Καθηγητής Ηλ.Κεβόρκ (1 δηµοσίευση) 
Review of Economic Science 
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Επίκουρος Καθηγητής Σ.Παπαδάµου (6 δηµοσιεύσεις) 
Review of Quantitative Finance and Accounting 
Research in International Business and Finance 
Applied Financial Economics 
International Economic Journal 
International Journal of Monetary Economics And Finance 
Journal of Economic Integration 
 
Λέκτορας Γ.Ιατρίδης (9 δηµοσιεύσεις) 
Journal of Applied Business Research 
International Journal of Applied Economics 
International Journal of Applied Business and Economic Research 
International Review of Financial Analysis (3 δηµοσιεύσεις) 
Research in International Business and Finance 
International Journal of Finance 
International Research Journal of Finance and Economics 
 
Λέκτορας Π.Αρβανιτίδης (3 δηµοσίευσεις) 
Economic Alternatives 
Region et Developement 
Contributions to Political Economy 
 
Λέκτορας Ι.Ψαριανός (2 δηµοσιεύσεις) 
Research in Economics 
International Journal of Economic Research 
 
Λέκτορας Ν.Τζερεµές (6 δηµοσιεύσεις) 
The Empirical Economics Letters 
South Eastern Europe Journal of Economics 
Journal of Contemporary Management Issues 
Archives of Economic History (2 δηµοσιεύσεις) 
International Journal of Business and Economics 
 
Δρ. Θ. Μεταξάς (8 δηµοσιεύσεις) 
Εκλεγµένος Λέκτορας, εκκρεµεί η δηµοσίευση του ΦΕΚ 
Review of Economic Science (2 δηµοσιεύσεις) 
South Eastern Europe Journal of Economics 
Zagreb International Review of Economics and Business 
Journal of Economics, Agriculture and Environment 
Global and Local Economic Review 
Evolutionary and Institutional Economic Review 
Mediterranean Journal of Economics, Agriculture and Environment 
 
Δρ. Α. Οικονόµου (2 δηµοσιεύσεις) 
Journal of Economic Studies 
Review of Income and Wealth 
 

Τέλος, ας σηµειωθεί, όπως και διαπιστώνεται  από τον Πίνακα 5-3, ότι 20 
δηµοσιεύσεις των µελών ΔΕΠ του ΤΟΕ ήταν σε επιστηµονικά περιοδικά µε impact 
factor (IF), ή/και 5-year impact factor (5IF) µεγαλύτερο του ένα. 
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Πίνακας 5-3: Δηµοσιεύσεις µελών ΔΕΠ του ΤΟΕ στις βάσεις JEL ή/και ISI µε βάση 
τις τιµές του impact factor (IF), και του 5-year impact factor (5IF) , 2006-2010 
 
Κατηγορία 1η : Επιστηµονικά Περιοδικά µε IF≥2 ή/και 5IF≥2 
  
Environmental Modeling and Software, IF:3,085; 5IF: 2,681 Αναπλ. Καθ. Γ.Χάλκος 
Ecological Economics, IF:2,422; 5IF: 2,858 (2 δηµοσιεύσεις) Αναπλ. Καθ. Γ.Χάλκος 
Journal of Banking and Finance, IF: 1,908; 5IF: 2,2 Αναπλ. Καθ. Χ.Κόλλιας 
OMEGA, The Internat. Journal of Manag. Science, IF:3,235; 5IF:3,101 Επικ. Καθ. Ηλ. Κεβόρκ 
Environmental Modeling and Software, IF:3,085; 5IF: 2,681 Λεκτ. Ν. Τζερεµές 
Ecological Economics, IF:2,422; 5IF: 2,858 Λεκτ. Ν. Τζερεµές 
Journal of Business Research, IF: 1,293; 5IF: 2,035 Λεκτ. Β. Μπέλλου 

Αριθµός Δηµοσιεύσεων: 8 
Κατηγορία 2η : Επιστηµονικά Περιοδικά µε 1≤IF<2 ή/και 1≤5IF<2 
Energy Sources, IF:1,395; 5IF: 1,416 Αναπλ. Καθ. Γ.Χάλκος 
Health Policy, IF:1,348; 5IF: 1,539 Αναπλ. Καθ. Γ.Χάλκος 
Journal of Productivity Analysis, IF:0,806; 5IF: 1,102 Αναπλ. Καθ. Γ.Χάλκος 
International Business Review, IF: 1,062 Αναπλ. Καθ. Γ.Χάλκος 
Theory and Society, IF: 1.304; 5IF: 1,583 Επικ. Καθ. Ν.Κυριαζής 
Mathematical and Computer Modelling, IF: 1,103; 5IF: 1,169 Επικ. Καθ. Στ.Παπαδάµου 
Health Policy, IF:1,348; 5IF: 1,539 Λεκτ. Ν. Τζερεµές 
International Journal of Bifurcation and Chaos, IF:0,918, 5IF: 1,279 Λεκτ. Λ.Ζαχείλας 
European Planning Studies, IF:0,678, 5IF:1,213 Λεκτ. Θ.Μεταξάς 
International Journal of Human Resource Manag., IF: 0,830; 5IF: 1,452 Λεκτ. Β. Μπέλλου 
Journal of Productivity Analysis, IF:0,806; 5IF: 1,102 Λεκτ. Ν. Τζερεµές 
International Business Review, IF: 1,062 Λεκτ. Ν. Τζερεµές 

Αριθµός Δηµοσιεύσεων: 12 
Κατηγορία 3η : Επιστηµονικά Περιοδικά µε 0≤IF<1 ή/και 0≤5IF<1 
European journal of the history of economic though, IF:0.196 Καθ. Μ. Ζουµπουλάκης 
The Annals of Regional Science, IF:0,822; 5IF: 0,987 Αναπλ. Καθ. Γ.Χάλκος 
Journal of Policy Modelling, IF: 0.763; 5IF: 0,924 Αναπλ. Καθ. Χ.Κόλλιας 
Journal of Policy Modelling, IF:0,763; 5IF: 0,924 (2 δηµοσιεύσεις) Αναπλ. Καθ. Γ.Χάλκος 
Applied Economics, IF:0,404; 5IF: 0.845 (2 δηµοσιεύσεις) Αναπλ. Καθ. Γ.Χάλκος 
Economic Modelling, IF:0,588; 5IF: 0,674 Αναπλ. Καθ. Γ.Χάλκος 
Defence and Peace Economics, IF: 0.380; 5IF: 0,617, (4 δηµοσιεύσεις) Αναπλ. Καθ. Χ.Κόλλιας 
Journal of Applied Statistics, IF:0,407; 5IF: 0,536 Αναπλ. Καθ. Γ.Χάλκος 
Applied Economics Letters, IF:0,241; 5IF: 0.481 (2 δηµοσιεύσεις) Αναπλ. Καθ. Γ.Χάλκος 
Applied Economics Letters, IF:0,241; 5IF: 0.481  Αναπλ. Καθ. Χ.Κόλλιας 
Applied Economics, IF:0,404; 5IF: 0.845 Επικ. Καθ. Ηλ. Κεβόρκ 
Defence and Peace Economics, IF: 0.380; 5IF: 0,617 Επικ. Καθ. Στ.Παπαδάµου 
Business History, IF: 0,5;  5IF: 0.561 Επικ. Καθ. Ν.Κυριαζής 
Journal of Applied Statistics, IF:0,407; 5IF: 0,536 Επικ. Καθ. Ηλ. Κεβόρκ 
Applied Economics Letters, IF:0,241; 5IF: 0.481 (2 δηµοσιεύσεις) Επικ. Καθ. Ηλ. Κεβόρκ 
Applied Economics Letters, IF:0,241; 5IF: 0.481 Επικ. Καθ. Στ.Παπαδάµου 
Accounting and Finance, IF 0.446 Επικ. Καθ. Γ.Ιατρίδης 
The Annals of Regional Science, IF:0,822; 5IF: 0,987 Λεκτ. Ν. Τζερεµές 
Journal of Policy Modelling, IF:0,763; 5IF: 0,924 Λεκτ. Ν. Τζερεµές 
Applied Economics, IF:0,404; 5IF: 0.845 Λεκτ. Ν. Τζερεµές 
Economic Modelling, IF:0,588; 5IF: 0,674 Λεκτ. Ν. Τζερεµές 
Business History, IF: 0,5;  5IF: 0.561 Λεκτ. Θ.Μεταξάς 

Αριθµός Δηµοσιεύσεων: 29 
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5.5 Αναγνώριση της έρευνας που γίνεται στο Τµήµα από τρίτους 
 

Στον Πίνακα 5-4 παρουσιάζεται η αναγνώριση του ερευνητικού έργου των 
µελών ΔΕΠ του ΤΟΕ από τρίτους στο διάστηµα 2006 έως και 2010 
(συµπεριλαµβανοµένων και τριών µελών που έχουν εκλεγεί αλλά εκκρεµεί ακόµα η 
δηµοσίευση του ΦΕΚ). Και πάλι η αναγνώριση της έρευνας ανά κατηγορία έχει 
εξαχθεί από το ατοµικό απογραφικό δελτίο το οποίο κατέθεσε κάθε µέλος. 
Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 5-4,  διαπιστώνεται ότι το 86% της αναγνώρισης 
του ερευνητικού έργου των µελών ΔΕΠ προέρχεται από ετεροαναφορές. Αναλυτικά ο 
αριθµός των ετεροαναφορών ανά µέλος ΔΕΠ έχει ως εξής: 
 
Καθ. Μ.Ζουµπουλάκης : 26 
Αναπλ. Καθ. Χ.Κόλλιας : 41 
Αναπλ. Καθ. Γ.Χάλκος : 447 
Αναπλ. Καθ. Ι.Κασκαρέλης : 25 
Επικ. Καθ. Ν.Κυριαζής : 7 
Επικ. Καθ. Η.Κεβόρκ : 10 
Επικ. Καθ. Σ.Παπαδάµου : 18 
Επικ. Καθ. Γ.Ιατρίδης : 18 
Λέκτ. Λ.Ζαχείλας : 17 
Λεκτ. Π.Αρβανιτίδης : 17 
Λεκτ. Ν.Τζερεµές : 14 
Λεκτ. Θ.Μεταξάς : 3 
Λεκτ. Β. Μπέλλου : 43 
Λεκτ. Α.Οικονόµου : 11 
 
Πίνακας 5-4: Αναγνώριση του επιστηµονικού έργου των µελών ΔΕΠ του ΤΟΕ  
 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Σύνολο 
2005 113 7 0 7 7 0 0 0 7 141 
2006 100 3 1 4 9 0 0 0 3 120 
2007 156 1 0 4 10 1 0 1 6 179 
2008 166 3 0 5 10 1 0 0 1 186 
2009 162 0 0 6 12 2 0 0 0 182 
Σύνολο 697 14 1 26 48 4 0 1 17 808  
 
Επεξηγήσεις Πίνακα 5-4, και Διαγράµµατος 5-3 
Α: Ετεροαναφορές 
Β: Αναφορές του ειδικού/ επιστηµονικού τύπου 
Γ: Βιβλιοκρισίες 
Δ: Συµµετοχές σε επιτροπές επιστηµονικών συνεδρίων 
Ε: Συµµετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστηµονικών περιοδικών 
Ζ: Προσκλήσεις για διαλέξεις σε διεθνή συνέδρια 
Η: Διπλώµατα ευρεσιτεχνίας 
Θ: Βραβεία 
Ι:Τιµητικοί τίτλοι 
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Διάγραµµα 5-3: Ποσοστό συµµετοχής της κάθε κατηγορίας αναγνώρισης του 
ερευνητικού έργου των µελών ΔΕΠ και εκλεγµένων µελών του ΤΟΕ, 2005-2009  
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5.6 Ερευνητικές Συνεργασίες του Τµήµατος 
 

Οι ερευνητικές συνεργασίες του ΤΟΕ µε άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, ή µε φορείς και ιδρύµατα του εσωτερικού και εξωτερικού 
προκύπτουν από το τµήµα 6-2 όπου περιγράφηκαν τα ερευνητικά έργα στα οποία 
µέλη ΔΕΠ του ΤΟΕ είτε ήταν επιστηµονικοί υπεύθυνοι ή συµµετείχαν στα έργα αυτά. 
Επιγραµµατικά εδώ αναφέρουµε: 
 
(α) Με άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 
! Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης  
(β) Με φορείς και ιδρύµατα του εσωτερικού 
! Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
! Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 
! Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο (ΕΠΙ) Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 
! Πανεπιστήµιο Θράκης 
! ΤΕΙ Αθήνας 
! ΤΕΙ Λάρισας 
! Εθνική Σχολή Δηµόσιας Υγείας 
! Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού  
(γ) Με φορείς και ιδρύµατα του εξωτερικού 
! Στατιστική Υπηρεσία της Ρουµανίας (INS), 
! Medical Economics and Research Centre, Sheffield (MERCS), University of 

Sheffield 
! Bruck-German Institute for Economic Research 
! PHARE, Pole d’Histoire de l’Analyse et de Représentations Economiques, 

Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. 
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5.7 Συµµετοχή των φοιτητών στην έρευνα 
 

Συµµετοχή προπτυχιακών φοιτητών σε ερευνητικά προγράµµατα υπήρξε σε 
δυο περιπτώσεις: 
 
(α) Στο πρόγραµµα EQUAL, «Κοινωνική – αλληλέγγυα οικονοµία & 
επιχειρηµατικότητα – τοπική κοινωνία ολοκληρωµένη υποστήριξη» µε υπεύθυνο τον 
Αναπλ. Καθ. Μ.Ζουµπουλάκη. Στο πρόγραµµα αυτό συµµετείχαν 58 προπτυχιακοί 
φοιτητές στην έρευνα πεδίου όσον αφορά την αποστολή και συλλογή των 
ερωτηµατολογίων 
 
(β) Στο πρόγραµµα PHARE (2005-07) µε τίτλο “Consolidation of Romanian 
Statistical System” Identification Number RO2003/005–551.04.04.03(EuropeAid/ 
119795/D/SV/RO), µε υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθ. Γ.Χάλκο. Στο έργο αυτό 
συµµετείχαν τρεις προπτυχιακοί φοιτητές µε συµβάσεις και συγκεκριµένο 
επιστηµονικό έργο. 
 
Εκτός βέβαια των προπτυχιακών φοιτητών, η πλειονότητα των µελών ΔΕΠ του ΤΟΕ 
χρησιµοποιεί στις ερευνητικές δραστηριότητες τόσο µεταπτυχιακούς όσο και 
υποψήφιους διδάκτορες. 
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6. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ/ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ/  
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥΣ (ΚΠΠ) ΦΟΡΕΙΣ 

 
 

Το ΤΟΕ βρίσκεται σε τακτική συνεργασία µε τον Σύνδεσµο Ελλήνων 
Βιοµηχάνων (ΣΕΒ) Θεσσαλίας στα πλαίσια του προγράµµατος της 
Επιχειρηµατικότητας, όπου φοιτητές του ΤΟΕ προωθούν τις επιχειρηµατικές τους 
ιδέες σε διάφορους προσκεκληµένους επιχειρηµατίες µε απώτερο σκοπό την 
υιοθέτηση/ αναδιαµόρφωση ιδεών καθώς και την υλοποίηση και εφαρµογή τους. Οι 
Λέκτορες του ΤΟΕ, Ν.Τζερεµές και Γ.Σταµπουλής συµµετέχουν ενεργά στα πλαίσια 
υλοποίησης του συγκεκριµένου προγράµµατος. 
 

Την τελευταία πενταετία, µέλη ΔΕΠ του ΤΟΕ συµµετείχαν ενεργά σε ΚΠΠ 
φορείς της περιφέρειας Θεσσαλίας. Ειδικότερα ο Αντιπρύτανης Οικονοµικού 
Προγραµµατισµού, Φοιτητικής Μέριµνας, Δηµοσίων και Διεθνών Σχέσεων του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, Καθηγητής Μ. Ζουµπουλάκης είναι:  

! Εκπρόσωπος του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας στο ΔΣ του «Κέντρου Μουσικού 
Θεάτρου» και της «Συµφωνικής Δήµου Βόλου» (15/9/2005-22/12/2007), και 
στο ΔΣ του «Καλλιτεχνικού Οργανισµού Δήµου Βόλου» (12/1/2007-σήµερα).  

! Εκπρόσωπος του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας στην «Οικονοµική και Κοινωνική 
Επιτροπή Νοµού Μαγνησίας» (απόφαση Συγκλήτου 75/25-5-2007)   

! Πρόεδρος της ΟΚΕ Μαγνησίας µετά από οµόφωνη εκλογή Ιούνιος 2007- 
Δεκέµβριος 2010.  

! Άµισθος Επιστηµονικός Σύµβουλος ΔΣ «Μαγνησιακής Πίστης» (2010)  
Ο Επίκ. Καθ. Γ.Ιατρίδης συµµετείχε ως οµιλητής σε ηµερίδα των οικονοµολόγων 
καθηγητών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Μαγνησίας διοργανωθείσα υπό του 
Σχολικού Συµβούλου κου Ρίζου (4/11/2010)                
Ο Λεκτ. Λ.Ζαχείλας:  

! Συµµετέχει ως Γραµµατέας της Εταιρείας Αστρονοµίας και Διαστήµατος 
Βόλου (ερασιτεχνικό σωµατείο), και  στην Οργανωτική και εξεταστική 
Επιτροπή του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισµού Αστρονοµίας 
(εγκεκριµένος από το Υπουργείο Παιδείας).   

! Συµµετέχει στην προετοιµασία της Ολυµπιακής Οµάδας Αστρονοµίας και στα 
Μαθήµατα που γίνονται για την ειδική εκπαίδευσή τους.  

! Συµµετέχει στη Διοργάνωση µηνιαίως µαθηµάτων ανοιχτά για το κοινό, 
καθώς και βραδιές εκλαϊκευτικής Αστρονοµίας.  

! Συµµετέχει στην έκδοση του περιοδικού ΟΥΡΑΝΟΣ, µε ευρεία κυκλοφορία 
τόσο εντός Ελλάδας, όσο και στο εξωτερικό. 
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Ο Λεκτ. Π. Αρβανιτίδης συµµετέχει σε µόνιµη βάση άµισθα σε επιστηµονικές 
επιτροπές και οµάδες εργασίας του Τεχνικού Επιµελητηρίου Μαγνησίας (ΤΕΕ), και 
είναι άµισθο µέλος των:  

! Δ.Σ. της ΔΕΠΟΣ (Δηµόσια Επιχείρηση Πολεοδοµίας και Στέγασης) (από το 
2010)  

! Δ.Σ. της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (από το 2010)  

! Μόνιµης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Τουρισµού, Τεχνικό Επιµελητήριο 
Ελλάδας Περιφερειακό Τµήµα Μαγνησίας (από το 2007)  

Ο Λεκτ. Ν. Τζερεµές είναι σε συνεχή επαφή και συνεργασία µε τοπικούς 
επιχειρηµατικούς φορείς (Επιµελητήριο Μαγνησίας, Ένωση Βιοµηχάνων) στα 
πλαίσια των µαθηµάτων «Εισαγωγή στην Επιχειρηµατικότητα» και «Ανάλυση 
Επιχειρηµατικών Σχεδίων», στα οποία οι φοιτητές προωθούν τις επιχειρηµατικές 
τους ιδέες σε διάφορους προσκεκληµένους επιχειρηµατίες µε απώτερο σκοπό την 
υιοθέτηση/ αναδιαµόρφωση ιδεών καθώς και την υλοποίηση και εφαρµογή τους.  
Η Λεκτ. Α. Αναγνώστου διετέλεσε  δηµοτική σύµβουλος στο Δήµο Αλοννήσου την 
τετραετία 2003-2006 
 

Το ΤΟΕ προσκαλεί συχνά σε ηµερίδες και συνέδρια που οργανώνει τοπικούς, 
περιφερειακούς και εθνικούς επαγγελµατικούς φορείς. Επίσης στις ηµέρες καριέρας, 
εκπρόσωποι των φορέων καλούνται σε διαλέξεις επαγγελµατικού προσανατολισµού. 
Οι εκδηλώσεις που αφορούν τη συνεργασία του ΤΟΕ µε ΚΠΠ φορείς προβάλλεται 
µέσω τοπικών µέσων ενηµέρωσης. Κατά τη διάρκεια του 2009-10, οι εκδηλώσεις που 
έλαβαν χώρα αφορούσαν τις παρακάτω θεµατικές:  

(α) Χρήση Διαδικτύου, Εξάρτηση και Ηλεκτρονικό Έγκληµα (Υπεύθυνος: Λεκτ. 
Λ. Ζαχείλας)  
(β) Φόροι, Έλεγχος & Φορολογική Συνείδηση (Υπεύθυνοι: Επικ. Καθ. Γ. 
Ιατρίδης, Μ. Κονταξή)  
(γ) «Globalization & its Discontents» (Υπεύθυνοι: Αναπλ. Καθ. Χρ. Κόλλιας, Ρ. 
Κοκκίνου)  
(δ) Η ασπίδα των Θερµοπυλών 494-478 π.Χ.  - Οι ένδοξες µάχες (Παρουσίαση 
Ιστορικού Βιβλίου, Υπεύθυνος: Επικ. Καθ. Ν. Κυριαζής) 

 
Το ΤΟΕ θεωρεί ότι στο γενικό πλαίσιο της χωρικής αναπτυξιακής διαδικασίας 

(περιφέρειας και πόλεων), η σύνδεση των Πανεπιστηµίων ως Ιδρύµατα Παραγωγής 
Γνώσης και Εξειδίκευσης µε την τοπική οικονοµία και κοινωνία είναι ιδιαίτερα 
σηµαντική και αναγκαία. Τα Πανεπιστήµια συµβάλλουν στην ενίσχυση της 
αυτοδύναµης οικονοµικής και αναπτυξιακής ισχύς των πόλεων όπου 
δραστηριοποιούνται, έτσι ώστε η συνολική εικόνα της περιφέρειας να είναι 
ανταγωνιστική στις προκλήσεις και ευκαιρίες του Νέου Διεθνοποιηµένου 
Περιβάλλοντος όπως έχει διαµορφωθεί τα τελευταία 25 έτη. Η σύνδεση των 
Πανεπιστηµίων και ειδικότερα των τµηµάτων Οικονοµικών Επιστηµών µε την τοπική 
κοινωνική και επιχειρησιακή πραγµατικότητα κρίνεται αναγκαία και επιτακτική 
προκειµένου να καταστεί όσο εύκολο και αν είναι αυτό, µεταφορά τεχνογνωσίας, 
εµπειρίας αλλά και ενασχόλησης µε τα καθηµερινά προβλήµατα σε τοπικό/ 
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περιφερειακό επίπεδο όλων των οµάδων που δραστηριοποιούνται στο περιβάλλον 
των πόλεων.  
 

Δυστυχώς όµως η σύνδεση Πανεπιστηµίου και Τοπικής Οικονοµίας/ 
Κοινωνίας δεν πραγµατοποιείται κατά τρόπο αποτελεσµατικό στην Ελλάδα και ο 
οποιοσδήποτε σχεδιασµός για την υιοθέτηση και υλοποίηση δράσεων προς την 
κατεύθυνση αυτή κρίνεται σκόπιµος και ιδιαίτερα σηµαντικός. Στα πλαίσια της 
ανάπτυξης και σύνδεσης κοινών συνεργασιών µε την τοπική και περιφερειακή 
οικονοµία και κοινωνία της Θεσσαλίας, η 1η ΓΣ (22-9-2010) αποφάσισε τη σύσταση 
ειδικής επιτροπής, η οποία αποτελείται από τους κ.κ. Γ. Ιατρίδη Επικ. Καθηγητή,  
Αγγ. Αναγνώστου Λέκτορα, Θ. Μεταξά Λέκτορα και δύο (2) φοιτητές του τµήµατος.  
Κύριο έργο της Επιτροπής είναι η συµµετοχική και συνεργατική διαδικασία 
ανάπτυξης και υιοθέτηση δράσεων και τον σχεδιασµό πολιτικών έτσι ώστε τόσο το 
ΤΟΕ όσο και η Περιφέρεια Θεσσαλίας να αποτελέσουν πόλους ανταλλαγής απόψεων, 
πολιτικών και εµπειριών προς όφελος τόσο των νέων εκκολαπτόµενων επιστηµόνων 
αλλά και του τοπικού παραγωγικού και επιχειρησιακού πληθυσµού. 
 

Σε ειδικό κείµενο το οποίο κατέθεσε η συγκεκριµένη επιτροπή στην ΟµΕΑ τον 
Δεκέµβριο του 2010, παρουσίασε (α) προτεινόµενες δράσεις του Τµήµατος 
Οικονοµικών Επιστηµών σε σχέση µε την τοπική οικονοµία και τη κοινωνία της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας και (β) τον δυνητικό χρονικό ορίζοντας υλοποίησής των 
καθώς και τις συµµετέχουσες οµάδες ανά δράση. Οι προτεινόµενες δράσεις, οι οποίες 
σηµειωτέον θα σχεδιαστούν και θα προγραµµατιστούν σε συνεργασία µε τους 
Τοπικούς και Περιφερειακούς Φορείς, παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.1. Η επιτροπή 
θεωρεί ότι η αποτελεσµατική υλοποίηση των δράσεων αυτών εξαρτάται από τη 
βαρύτητα που θα αποδοθεί στις συνεργασίες αυτές, και ότι ο άξονας εφαρµογής των 
είναι πενταετής. Ορισµένες δε δράσεις από τις παραπάνω δυνητικά θα υλοποιηθούν 
από το πρώτο χρόνο, 2011.  
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Πίνακας 6.1: Προτεινόµενες δράσεις για ανάπτυξη συνεργασιών µε ΚΠΠ φορείς 
 

 Δράσεις Περίοδος Συµµετέχοντες 
 
1 

 
Διοργάνωση ηµερίδων/ διηµερίδων µε θέµατα 
που απασχολούν την τοπική οικονοµική και 
κοινωνική ανάπτυξη (2 ανά έτος) 

 
2011-2015 

 
Πανεπιστήµιο, Τοπικοί 
Δηµοτικοί και 
Περιφερειακοί Φορείς και 
Επιχειρήσεις 

 
2 

 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις 
εγκατεστηµένες στις ΒΙΠΕ της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας (ανάλογα µε το αντικείµενο 
προτείνονται 2-3 ανά έτος) 

 
 
2011-2015 

 
Τµήµα Οικονοµικών 
Επιστηµών, Σύνδεσµος 
Θεσσαλικών Βιοµηχανιών 
και Επιχειρήσεις της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας 

 
3 

 
Ανάπτυξη υπηρεσίας forum δηλ. χώρος 
συζητήσεων και ανταλλαγής απόψεων, εµπειριών, 
στις οποίες θα µπορούν να συµµετέχουν ενεργά 
όλοι οι ενδιαφερόµενοι.   
 (Μέλη ΔΕΠ, φοιτητές και εκπρόσωποι κυρίων 
ΚΠΠ της Θεσσαλίας για την ανταλλαγή 
οικονοµικών και αναπτυξιακών 
θεµάτων/προβληµάτων, Ανάπτυξη και προώθηση 
συγκεκριµένων προτάσεων/πολιτικών προς τους 
συγκεκριµένους φορείς.   

 
 
2011-2015 

 
 
Πανεπιστήµιο, Τοπικοί 
Δηµοτικοί και 
Περιφερειακοί Φορείς και 
Επιχειρήσεις 

 
4 

 
Πραγµατοποίηση τακτών συναντήσεων εργασίας 
µε εµπειρογνώµονες, λήπτες αποφάσεων, και 
φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης   

 
2011-2015 

 
Πανεπιστήµιο, Τοπικοί 
Δηµοτικοί και 
Περιφερειακοί Φορείς και 
Επιχειρήσεις 

 
5 

 
Δηµιουργία επιτροπής µελέτης οικονοµικών 
θεµάτων-προβληµάτων  

 
2011-2015 

 
Τµήµα Οικονοµικών 
Επιστηµών και 
εκπρόσωποι κύριων ΚΠΠ 
της Θεσσαλίας 

 
6 

 
Ανάθεση σε οµάδες φοιτητών την επίλυση των 
αναδειχθέντων προβληµάτων (ή µέρους αυτών)  

 
2011-2015 

 
Τµήµα Οικονοµικών 
Επιστηµών και 
εκπρόσωποι κύριων ΚΠΠ 
της Θεσσαλίας 

 
7 

 
Δηµοσίευση των πορισµάτων στον Τύπο και τα 
τοπικά ΜΜΕ 

 
2011-2015 

 
Τµήµα Οικονοµικών 
Επιστηµών  
 

 
8 

 
Πρόσκληση των εκπροσώπων των κύριων ΚΠΠ 
να συµµετέχουν σε συνεργασία µε τον υπεύθυνο 
καθηγητή σε επιλεγµένες διαλέξεις στο ΤΟΕ 

 
2011-2015 

 
Τµήµα Οικονοµικών 
Επιστηµών και 
εκπρόσωποι κύριων ΚΠΠ 
της Θεσσαλίας 

 
9 

 
Πραγµατοποίηση πρακτικής άσκησης από 
φοιτητές σε επιλεγµένα ΚΠΠ 

 
2011-2015 

 
Φοιτητές Τµήµατος 
Οικονοµικών  
Επιστηµών και κύρια 
ΚΠΠ της  
Θεσσαλίας 
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7. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

Το Τµήµα ιδρύθηκε το 1999, και η πρώτη έκθεση της Επιτροπής Ακαδηµαϊκής 
Ανάπτυξης του Τµήµατος κατατέθηκε το 2004. Η τελευταία αναµόρφωση του 
Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών έγινε το ακαδηµαϊκό έτος 2006-07. 
 

Για την παρακολούθηση του βραχυ-µεσοπρόθεσµου σχεδίου ανάπτυξης η 
Γενική Συνέλευση ορίζει επιτροπές για την κατάθεση µελετών και προτάσεων 
ανάπτυξης του Τµήµατος. Ο Πρόεδρος επιβλέπει τη λειτουργία των επιτροπών και 
συντονίζει το έργο τους. Επιπλέον, ο Πρόεδρος, η Γραµµατεία και από το 2008-09 τα 
µέλη της Οµάδας Εξωτερικής Αξιολόγησης συλλέγουν και επεξεργάζονται στοιχεία 
και δείκτες τα οποία απαιτούνται για τον αποτελεσµατικό σχεδιασµό της 
ακαδηµαϊκής ανάπτυξής. Το σχέδιο επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση και 
ανακοινώνεται στην Ιστοσελίδα του Τµήµατος 
   

Το 2004-05, το ΤΟΕ έκανε δηµόσια πρόσκληση µέσω εντύπων µεγάλης 
πανελλαδικής κυκλοφορίας για να προσελκύσει ακαδηµαϊκό προσωπικό µε αυξηµένα 
προσόντα. Σε όλες τις µετέπειτα προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ υπήρξε σχετικά 
ικανοποιητική συµµετοχή, ενώ δεν υπήρξαν φαινόµενα άγονων θέσεων λόγω 
έλλειψης υποψηφιοτήτων. Οι νέες θέσεις ΔΕΠ προγραµµατίζονται από τη Γενική 
Συνέλευση σε ετήσια βάση. Οι εξελίξεις γίνονται µε βάση τον προγραµµατισµό των 
ίδιων των ενδιαφεροµένων και δεν υπόκεινται σε προγραµµατισµό. 
 

Οι φοιτητές εισέρχονται µέσω του εθνικού συστήµατος πανελληνίων 
εξετάσεων. Το Τµήµα επιδιώκει µέσω των εκδηλώσεων να προσελκύσει φοιτητές 
υψηλού επιπέδου.  Σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας διοργανώνει µία 
ετήσια ηµέρα γνωριµίας µε τους µαθητές Λυκείου των τεσσάρων θεσσαλικών νοµών. 
Ήδη για το ακαδηµαϊκό έτος 2009-10 εισήχθη στο ΤΟΕ η φοιτήτρια µε την 
υψηλότερη βαθµολογία πανελληνίως σε όλη τη δέσµη οικονοµικών σχολών. 



 94 

 
8. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
 
 
8.1: Αποτελεσµατικότητα των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών 
 

Με την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2009/10, το Διοικητικό Προσωπικό 
της Γραµµατείας του Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών αποτελείτο από µια (1) 
µόνιµη διοικητική υπάλληλο και πέντε (5) διοικητικούς υπαλλήλους Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ). Κατά τη διάρκεια του 2009/10 η Γραµµατεία 
έχασε δυο διοικητικούς υπαλλήλους ΙΔΑΧ, οι οποίοι εκλέχτηκαν στη Βαθµίδα του 
Λέκτορα, και διορίστηκαν ως µέλη ΔΕΠ. Η µόνιµη διοικητική υπάλληλος που 
εκτελούσε χρέη προϊστάµενης Γραµµατείας µετακινήθηκε στην Κοσµητεία 
Γεωπονικών Επιστηµών, και αντικαταστάθηκε από άλλο µόνιµο διοικητικό 
υπάλληλο. Πέραν αυτού, η µία (1) από τους εναποµείναντες 3 υπαλλήλους ΙΔΑΧ ήταν 
(και θα παραµείνει) αποσπασµένη στην Πρυτανεία του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. 
Έτσι για το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος η Γραµµατειακή υποστήριξη του 
Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών θα επιτελείται µόνο από τρεις (3) 
Διοικητικούς Υπαλλήλους. Ας σηµειωθεί τέλος ότι η Γραµµατεία του Μεταπτυχιακού 
Προγράµµατος Σπουδών στελεχώθηκε από δυο (2) υπαλλήλους οι οποίες 
προσλήφθηκαν µε σύµβαση έργου. Οι παραπάνω αριθµοί ανταποκρίνονται στη 
γενική εικόνα των Γραµµατειών όλων των Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, 
µε εξαίρεση το Τµήµα Ιατρικής. 
 

Η αξιολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών και του ωραρίου λειτουργίας της 
Γραµµατείας του Τµήµατος για την εξυπηρέτηση των αναγκών του διδακτικού 
προσωπικού και των φοιτητών διενεργείται κυρίως από τον εκάστοτε Πρόεδρο αλλά 
και από τη Γενική Συνέλευση στην οποία συµµετέχουν ενεργά τα µέλη ΔΕΠ και οι 
εκπρόσωποι των φοιτητών. Από την άλλη πλευρά, η αξιολόγησης της συνεργασίας 
των διοικητικών υπηρεσιών του Τµήµατος µε εκείνες της κεντρικής διοίκησης του 
Ιδρύµατος γίνεται σε συνεργασία του προέδρου του ΤΟΕ µε τη Διεύθυνση 
Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. 
 

Στο ΤΟΕ λειτουργεί µόνο ένα εργαστήριο και ένα σπουδαστήριο τα οποία 
λειτουργούν χωρίς µόνιµο προσωπικό, παρά µόνο µε τη βοήθεια (άµισθων) 
µεταπτυχιακών φοιτητών. Δυστυχώς στο ΤΟΕ δεν υπάρχει ακόµη 
Τεχνική/Ερευνητική Υποστήριξη από εξειδικευµένο βοηθητικό προσωπικό. Για την 
οργάνωση και λειτουργία των εργαστηριών ασχολείται προς το παρόν ο διδάσκων 
(µέλος ΔΕΠ) των µαθηµάτων πληροφορικής. Αναφορικά, µε την υποστήριξη των 
υποδοµών και υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του ΤΟΕ, µέχρι και το 
ακαδηµαϊκό έτος 2008-09 γινόταν από έναν διοικητικό υπάλληλο ΙΔΑΧ της 
Γραµµατείας, ο οποίος όµως από το ακαδηµαϊκό έτος 2009-10 υπηρετεί στο τµήµα 
πλέον ως µέλος ΔΕΠ. Για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης σε υποδοµές και 
υπηρεσίες πληροφορικής, η 8η ΓΣ (30-6-2010) του Τµήµατος εξέλεξε τον κ. Β. 
Τζιµούρτα στη θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), ΠΕ ή 
ΤΕ Κατηγορία µε Δ΄ Εισαγωγική βαθµίδα και πενταετή θητεία, για την οποίο όµως 
θέση εκκρεµεί η έκδοση του ΦΕΚ. 
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8.2 Υπηρεσίες φοιτητικής µέριµνας 
 

Ο θεσµός του Συµβούλου Καθηγητή εφαρµόζεται από το ακαδηµαϊκό έτος 
2007-08 για όλους τους πρωτοετείς φοιτητές οι οποίοι κατανέµονται ισοµερώς σε 
όλα τα µέλη ΔΕΠ. Κάθε µέλος ΔΕΠ επικοινωνεί προσωπικά µε τους αναλογούντες 
πρωτοετείς φοιτητές. 
 

Κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους 2009/10, η υποστήριξη της 
πρόσβασης των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας στη χρήση Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών αποτέλεσε έργο του διδάσκοντος (µέλος ΔΕΠ) των 
µαθηµάτων πληροφορικής, ο οποίος είχε και την ευθύνη λειτουργίας των  
Εργαστηρίων Η/Υ για το προπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών.  
 

Στο ΤΟΕ δεν υπάρχουν στοιχεία για εργαζόµενους φοιτητές. Επίσης δεν 
υπάρχει θεσµοθετηµένη διαδικασία υποστήριξης των αδύναµων φοιτητών οι οποίοι 
όµως υποστηρίζονται ατοµικά από τους διδάσκοντες.  
 

Οι πρωτοετείς φοιτητές εντάσσονται στην εκπαιδευτική διαδικασία του 
Τµήµατος µε την υποστήριξη του προσωπικού της Γραµµατείας και του Προέδρου. 
Την πρώτη εβδοµάδα του ακαδηµαϊκού έτους διοργανώνεται ειδική ηµέρα υποδοχής 
πρωτοετών όπου παρουσιάζεται το πρόγραµµα σπουδών, οι διδάσκοντες και οι 
προοπτικές του Τµήµατος. Οι φοιτητές προσκαλούνται να συµµετάσχουν σε όλες τις 
δραστηριότητες του ΤΟΕ και του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (ηµερίδες, διαλέξεις, 
εορτές, επέτειοι κλπ). Με ευθύνη του τµήµατος, διοργανώνονται επίσης 
εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές εκδροµές όπου την οργάνωση αυτών έχει ο 
φοιτητικός σύλλογος. Το Τµήµα συµµετέχει επίσης µε οµάδες του στο εσωτερικό 
πρωτάθληµα ποδοσφαίρου και µπάσκετ του Ιδρύµατος αλλά και της 
Πανεπιστηµιάδας. 
 

Οι ξένοι φοιτητές του προγράµµατος ανταλλαγών ΣLΚΡΑΤΗΣ-ΕΡΑΣΜΟΣ 
γίνονται δεκτοί από το αρµόδιο τµήµα του Πανεπιστηµίου και εν συνεχεία από τον 
ακαδηµαϊκό συντονιστή του Τµήµατος ο οποίος και τους υποστηρίζει για τη διάρκεια 
των σπουδών τους. Τα µέλη ΔΕΠ υποστηρίζουν ατοµικά τους φοιτητές αυτής της 
κατηγορίας και πιστοποιούν τις γνώσεις τους µε εξειδικευµένους τρόπους. Οι 
αλλοδαποί φοιτητές που έρχονται στα πλαίσια διµερών συµφωνιών ή ως υπότροφοι 
του Υπουργείου Εξωτερικών γίνονται δεκτοί από τον Πρόεδρο και τη Γραµµατεία και 
ακολουθούν τη συνήθη διαδικασία σπουδών των ελλήνων φοιτητών. Συνήθως δεν 
αντιµετωπίζουν προβλήµατα και ενίοτε διακρίνονται ιδιαίτερα για τις επιδόσεις τους. 
 
8.3 Υποδοµές πάσης φύσεως που χρησιµοποιεί το Τµήµα 
 

Όλα τα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας του ΤΟΕ έχουν ίσες ευκαιρίες 
πρόσβασης στις υποδοµές του Ιδρύµατος. Η ποιότητα αυτών κρίνεται κατά µέσο όρο 
έως πολύ ικανοποιητική, ιδίως όσον αφορά τον κοινόχρηστο τεχνικό εξοπλισµό, τους 
χώρους και τον εξοπλισµό του εργαστηρίου και σπουδαστηρίου, τα γραφεία των 
διδασκόντων, τον χώρο της Γραµµατείας, και την αίθουσα συνεδριάσεων. Για τα 
επόµενα ακαδηµαϊκά έτη, η ανάπτυξη του ΤΟΕ εγείρει ερωτηµατικά αναφορικά µε 
την επάρκεια αυτών των υποδοµών. Οι πρυτανικές αρχές έχουν ήδη δροµολογήσει 
τις διαδικασίες επισκευών ενός κτηρίου ιδιοκτησίας του (πρώην καπνεργοστάσιο 
Ματσάγγου), µε σκοπό τη µετεγκατάσταση του Τµήµατος σε αυτό στο προσεχές 
µέλλον. 



 96 

 
8.4 Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών από τις διάφορες υπηρεσίες του 
Τµήµατος (πλην εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου) 
 

Η χρήση νέων τεχνολογιών εντατικοποιήθηκε στο ΤΟΕ όσον αφορά:  
! Την ηλεκτρονική αλληλογραφία µεταξύ διδασκόντων, διοικητικών υπαλλήλων 
και φοιτητών µέσω του webmail του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας  

! Τη χρήση της ιστοσελίδας του Τµήµατος, η οποία ανανεώνεται τακτικά 
(τουλάχιστον µια φορά το µήνα), για ανακοινώσεις που αφορούν ωρολόγια 
προγράµµατα, προγράµµατα εξετάσεων, εκδηλώσεις, συνέδρια που οργανώνει 
το Τµήµα κλπ.  

! Τη χρήση του Internet 
 

Αν και το λογισµικό της Γραµµατείας είναι πεπαλαιωµένο, τουλάχιστον 
καλύπτει δυο ανάγκες:  

(α) Την διαφύλαξη των βαθµολογιών του κάθε µαθήµατος σε ηλεκτρονική 
µορφή (µε το πρόβληµα µη διαχωρισµού αυτού που δεν συµµετέχει στις 
εξετάσεις και αυτού που συµµετέχει αλλά παίρνει τη τιµή µηδέν) που 
επιτρέπει την εξαγωγή των βαθµολογιών σε αρχεία .txt για περαιτέρω 
επεξεργασία  
(β) Την εξαγωγή στατιστικών σε περιβάλλον όµως όχι τόσο φιλικό για τον 
χρήστη. 

Το λογισµικό της Γραµµατείας θα αντικατασταθεί εξ ολοκλήρου από το εαρινό 
εξάµηνο 2010-11, και ήδη το προσωπικό εκπαιδεύεται σχετικά. 
 

Δυστυχώς πολύ λίγα µέλη ΔΕΠ διαθέτουν προσωπικό ιστότοπο από τον οποίο, 
πχ. οι φοιτητές να ενηµερώνονται για το µάθηµα, να λαµβάνουν υλικό σχετικό µε το 
µάθηµα κλπ.. Αυτό οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην έλλειψη τεχνικού προσωπικού 
το οποίο να εξοικειώσει όσα µέλη ΔΕΠ δεν έχουν ιστότοπο σε αυτή τη διαδικασία. 
 
8.5 Διαφάνεια και αποτελεσµατικότητα στη χρήση υποδοµών και 
εξοπλισµού 
 

Όλα τα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης 
στις υποδοµές του Τµήµατος και απολαµβάνουν ισότιµης µεταχείρισης, ανεξαρτήτως 
βαθµίδας ή προϋπηρεσίας. Ο εξοπλισµός κατανέµεται από το Τµήµα σε όλα τα µέλη 
ΔΕΠ ανεξαρτήτως βαθµίδας ή προϋπηρεσίας µε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.  
 
8.6 Διαφάνεια και αποτελεσµατικότητα στη διαχείριση οικονοµικών 
πόρων 

Ο προϋπολογισµός συντάσσεται από το Πρόεδρο και εγκρίνεται από τη Γενική 
Συνέλευση. Το ύψος του προϋπολογισµού καθορίζεται από το Πρυτανικό Συµβούλιο 
µε βάση έναν αλγόριθµο κατανοµής που αποφασίστηκε από τη Σύγκλητο. Οι πόροι 
κατανέµονται από το Τµήµα ισοµερώς σε όλα τα µέλη ΔΕΠ ανεξαρτήτως βαθµίδας ή 
προϋπηρεσίας µε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Το ίδιο ισχύει για τους πόρους 
που αφορούν στην ανανέωση του διδακτικού εξοπλισµού. Ο απολογισµός γίνεται από 
τον Πρόεδρο ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης η οποία ελέγχει και τελικώς εγκρίνει. 
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9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
9.1 Διοίκηση του Τµήµατος 
 

Ο αριθµός των µελών ΔΕΠ στο Τµήµα καλύπτει τις βασικές ανάγκες 
διδασκαλίας και εκλείπει σταδιακά η ανάγκη πρόσληψης συµβασιούχων 
διδασκόντων. Το Σεπτέµβριο του 2010, υπηρετούσαν στο ΤΟΕ δεκαεπτά (17) µέλη 
ΔΕΠ, και ένα (1) µέλος ΕΕΔΙΠ. Από τα µέλη ΔΕΠ,  τρία (3) υπηρετούσαν στη 
βαθµίδα του Καθηγητή, πέντε (5) στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, τρία (3) 
στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή, και έξι (6) στη βαθµίδα του Λέκτορα. Κατά 
τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους 2009/10, ο αριθµός των µελών ΔΕΠ αυξήθηκε 
κατά δυο. Ταυτόχρονα αναµένεται η έκδοση των ΦΕΚ διορισµού τριών νέων εκλογών 
στη Βαθµίδα του Λέκτορα ενώ έγινε και µια παραίτηση Επίκουρου Καθηγητή λόγω 
µετακίνησης από το ΤΟΕ στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου. Όµως, εκκρεµεί ακόµη η 
έκδοση ΦΕΚ τριών νέων εκλογών στη Βαθµίδα του Λέκτορα και ενός µέλους ΕΤΕΠ 
πληροφορικής.  

 
Εντός του 2009/10, υπήρξε µείωση του Διοικητικού Προσωπικού της 

Γραµµατείας Προπτυχιακών Σπουδών. Έτσι από το ακαδηµαϊκό έτος 2010/11 η 
Γραµµατειακή υποστήριξη του Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών θα 
επιτελείται µόνο από τρεις (3) Διοικητικούς Υπαλλήλους. Αυτό αυτοµάτως εγείρει 
ένα σηµαντικό πρόβληµα γραµµατειακής και κυρίως τεχνικής υποστήριξης των 
προπτυχιακών σπουδαστών καθώς η αναλογία διοικητικών υπαλλήλων/φοιτητή 
αυξάνεται από 144 ανά υπάλληλο στις αρχές του 2009/10 σε 223 ανά υπάλληλο στο 
τέλος του 2009/10. Η έκδοση του ΦΕΚ του µέλους ΕΤΕΠ πληροφορικής κρίνεται ως 
άκρως απαραίτητη καθώς δεν υπάρχει στο ΤΟΕ µόνιµο προσωπικό για την 
υποστήριξη των υποδοµών και υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. 
Μέχρι και το ακαδηµαϊκό έτος 2008/09 η υποστήριξη αυτή γινόταν από έναν 
διοικητικό υπάλληλο ΙΔΑΧ της Γραµµατείας, ο οποίος όµως από το ακαδηµαϊκό έτος 
2009-10 υπηρετεί στο τµήµα πλέον ως µέλος ΔΕΠ, ενώ στην παρούσα φάση, η 
οργάνωση και λειτουργία των εργαστηριών έχει ανατεθεί στον διδάσκοντα (µέλος 
ΔΕΠ) των µαθηµάτων πληροφορικής. 

 
Μεταξύ των ακαδηµαϊκών ετών 2007/08 και 2009/10 ο αριθµός των 

εγγεγραµµένων πρωτοετών φοιτητών  αυξήθηκε από 128 σε 162 (αύξηση 26,5%). Με 
τη δυναµική που δείχνει το ΤΟΕ, η επάρκεια των υποδοµών του ΤΟΕ κρίνεται στην 
παρούσα φάση ως οριακά ικανοποιητική λαµβάνοντας υπόψη (α) την αύξηση των 
µελών ΔΕΠ, (β) την διδασκαλία µαθηµάτων από όλα τα έτη του προπτυχιακού 
προγράµµατος σε καθηµερινή βάση, και (γ) την διδασκαλία των µαθηµάτων του 
µεταπτυχιακού προγράµµατος (ιδίως µε τα µαθήµατα επιλογής στο Εαρινό εξάµηνο) 
µετά τις 17:00. Για να επιλυθεί µερικώς το πρόβληµα, διαλέξεις µαθηµάτων αλλά και 
εργαστηριακά µαθήµατα διεξάγονται σε οµάδες µε αποτέλεσµα να αυξάνεται έτσι 
όχι µόνο ο βαθµός χρήσης των µέσων και των υποδοµών αλλά και οι ώρες 
απασχόλησης των διδασκόντων.  

 
Το έργο των εννέα επιτροπών που λειτούργησαν κατά τη διάρκεια του 

ακαδηµαϊκού έτους 2009/10, καθώς και οι επτά (7) εσωτερικοί κανονισµοί οι οποίοι 
ήταν σε ισχύ,  βοήθησαν ουσιαστικά στην αποτελεσµατική Διοίκηση του Τµήµατος. 
Η ανάθεση (ή η ανανέωση) συγκεκριµένων διοικητικών καθηκόντων σε µέλη ΔΕΠ 
του Τµήµατος όπως η Διοίκηση του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών, η 
υλοποίηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών, η οργάνωση και η προώθηση 
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διεθνών εκπαιδευτικών συνεργασιών, η εκπροσώπηση του Τµήµατος στο πρόγραµµα 
της ΜΟΔΙΠ αναµένεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω ανάπτυξη του τµήµατος στους 
εν λόγω τοµείς. 
 
9.2 Προγράµµατα Σπουδών και Διδακτικό Έργο 

 
Ο έλεγχος του βαθµού ανταπόκρισης του Προγράµµατος Προπτυχιακών 

Σπουδών στους στόχους του Τµήµατος και στις ανάγκες της κοινωνίας διενεργείται 
µέσω των διαδικασιών της Γενικής Συνέλευσης. Μετά την αναθεώρηση του 
Προγράµµατος το 2006, η ΓΣ αξιολογεί (α) την έκταση που οι διδάσκοντες 
ακολουθούν τις σύγχρονες εξελίξεις της Επιστήµης, και (β) την σύνδεση του 
περιεχοµένου των µαθηµάτων µε τις ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς, και όπου 
απαιτείται προβαίνει σε ανάλογες διορθωτικές κινήσεις. 

 
Σε κάθε ακαδηµαϊκό έτος, για την επικαιροποίηση του περιεχοµένου των 

µαθηµάτων τους, οι Διδάσκοντες του ΤΟΕ βρίσκονται σε συνεχή επαφή µε τους 
διάφορους εκδοτικούς οίκους παρακολουθώντας τις νέες εκδόσεις µε στόχο τη 
διαµόρφωση ανάλογης λίστας διδακτικών βοηθηµάτων για το µάθηµά τους , η οποία 
να παρέχει σύγχρονη και ολοκληρωµένη γνώση των θεµατικών που καλύπτουν το 
Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα του ΤΟΕ.  Αναλόγως του περιεχοµένου 
των νέων αυτών συγγραµµάτων προβαίνουν τόσο σε µεταβολές της ύλης όσο και των 
διδακτικών µεθόδων. Οι µεταβολές αυτές αφορούν νέες µορφές προβληµάτων και 
ασκήσεων, επικαιροποιηµένες µελέτες πραγµατικών περιπτώσεων της Διεθνούς και 
Ελληνικής Αγοράς, καθώς και αναθεωρηµένα versions των λογισµικών πακέτων που 
χρησιµοποιούνται από το ΤΟΕ.   
 

Από τα 96 µαθήµατα προπτυχιακού επιπέδου που προσφέρθηκαν από το ΤΟΕ 
για το ακαδηµαϊκό έτος 2009-10, το 69% αυτών ήταν είτε υποχρεωτικά είτε 
υποχρεωτικής επιλογής, το 46% υποβάθρου, και το 43% µαθήµατα ειδίκευσης.  Για 
κάθε ένα από τα µαθήµατα αυτά, ο διδάσκων, οι ώρες διδασκαλίας και το 
περίγραµµα του µαθήµατος δόθηκε στον αντίστοιχο οδηγό σπουδών. Κοινή πολιτική 
των διδασκόντων του ΤΟΕ είναι κατά την πρώτη διάλεξη να προβαίνουν σε 
αναλυτική παρουσίαση της ύλης του αντίστοιχου µαθήµατος, των µαθησιακών 
στόχων και των προσδοκώµενων αποτελεσµάτων, του τρόπου αξιολόγησης και της 
αντίστοιχης Βιβλιογραφίας. Αρκετοί διδάσκοντες µοιράζουν επίσης και ειδικό 
φυλλάδιο στο οποίο περιγράφονται τα παραπάνω. Στο φυλλάδιο αυτό δίνονται 
επίσης οι ώρες γραφείου των καθώς και χρονοδιάγραµµα ανά εβδοµάδα της 
διδακτέας ύλης.  
 

Για κάθε ένα από τα προπτυχιακά µαθήµατα που προσφέρονται στο ΤΟΕ, η 
διδασκαλία ολοκληρώνεται σε µια ηµέρα µε τρεις συνεχόµενες ώρες διδασκαλίας 
(για δεκατρείς εβδοµάδες). Η διδακτική διαδικασία περιλαµβάνει διαλέξεις µε τη 
βοήθεια διαφανειών, power point και σηµειώσεων στον Πίνακα. Πολλοί διδάσκοντες, 
είτε µέσω του ιστότοπου που διαθέτουν είτε µέσω φωτοτυπιών που αναπαράγουν, 
δίνουν στους φοιτητές, για κάθε διάλεξη, τα βασικά σηµεία της θεµατικής που 
καλύπτουν ή/και το περιεχόµενο των διαφανειών που αναπτύσσουν.  Σε κάθε 
διάλεξη ο διδάσκων κατανέµει το χρόνο διδασκαλίας µεταξύ θεωρίας και ασκήσεων 
(για ποσοτικά µαθήµατα) ή µεταξύ θεωρίας, παραδειγµάτων και ανάλυσης 
πραγµατικών περιπτώσεων (για θεωρητικά µαθήµατα) ανάλογα της θεµατικής που 
αφορά η διάλεξη. Επιπλέον των διαλέξεων, εργαστήρια σε δίωρη βάση 
πραγµατοποιούνται στα µαθήµατα της Λογιστικής, της Στατιστικής Ι, και της 
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Επιχειρησιακής Έρευνας.  Το ΤΟΕ δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην εφαρµογή νέων 
τεχνολογιών στην Οικονοµική Επιστήµη. Στο πλαίσιο αυτό οι φοιτητές/τριες του 
τµήµατος εξοικειώνονται στη χρήση λογισµικών πακέτων σε θέµατα Πληροφορικής, 
Μαθηµατικών, Στατιστικής/Οικονοµετρίας, Διοικητικής Επιστήµης και Λογιστικής. 

 
Με εξαίρεση µόνο πέντε (5) µαθήµατα (όπου η αξιολόγηση των φοιτητών 

βασίστηκε µόνο σε υποχρεωτική εργασία), στα υπόλοιπα η αξιολόγηση βασίστηκε 
κυρίως στα αποτελέσµατα της γραπτής εξέτασης στο τέλος του εξαµήνου. Επιπλέον 
της γραπτής εξέτασης, υπήρξαν αναλόγως της φύσης του µαθήµατος 
(υποχρεωτικό/επιλογής, ποσοτικό/θεωρητικό) προαιρετικές ή υποχρεωτικές κατ’ 
οίκον εργασίες ή γραπτές πρόοδοι στο µέσον του εξαµήνου.  Η συνεισφορά των 
εργασιών ή των προόδων στον τελικό βαθµό διέφερε µεταξύ των µαθηµάτων, και 
αυτό από µια άποψη θέτει ένα πρόβληµα συγκρισιµότητας στο τρόπο αξιολόγησης 
των φοιτητών µεταξύ µαθηµάτων. Η ΟµΕΑ όµως θεωρεί ότι τέτοιας µορφής 
προβλήµατα θα επιλυθούν µε τη δηµιουργία Τοµέων, οι οποίοι πλέον θα έχουν τις 
ανάλογες ευθύνες οργάνωσης και συντονισµού τόσο της ύλης των αντίστοιχων 
µαθηµάτων όσο και την διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών. 

 
Η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών διασφαλίζεται µε 

διάφορους τρόπους όπως µέσω της δηµοσιοποίησης των αποτελεσµάτων στους 
πίνακες ανακοινώσεων, ή στα θέµατα της γραπτής εξέτασης στο τέλος του εξαµήνου 
ο διδάσκων αναγράφει τις συγκεκριµένες µονάδες που θα λάβει ο φοιτητής σε 
περίπτωση τέλειας απάντησης. Επίσης ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να δει το 
γραπτό του ενώπιον του διδάσκοντα, και να υποστηρίξει τις τυχόν αντιρρήσεις του 
σχετικά µε την επίδοσή του ή εντός προθεσµίας επτά (7) ηµερών από την ηµεροµηνία 
ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων του µαθήµατος, µε αιτιολογηµένη αίτηση που 
κατατίθεται στη Γραµµατεία του Τµήµατος, να ζητήσει διευκρινήσεις για τη 
βαθµολογική του επίδοση. Το θέµα παραπέµπεται στη Γενική Συνέλευση του 
Τµήµατος η οποία αποφασίζει σχετικά.  

 
Για το ακαδηµαϊκό έτος 2009/10, στην πλειονότητα των µαθηµάτων (εκτός 

λίγων εξαιρέσεων) το ποσοστό συµµετοχής των φοιτητών στην κανονική και στην 
επαναληπτική εξέταση υπερέβη το 65%. Ποσοστά αποτυχίας άνω του 40% δεν 
παρατηρήθηκαν στο 1ο και 4ο έτος σπουδών µε εξαίρεση το µάθηµα του Εµπορικού 
Δικαίου (αλλαγή διδάσκοντα µόνο για το ακαδηµαϊκό έτος 2009/10). Αντίθετα 
υψηλά ποσοστά αποτυχίας παρατηρήθηκαν σε αρκετά µαθήµατα του 2ου και 3ου 
έτους σπουδών. Επίσης σε όλα τα εξάµηνα παρατηρήθηκαν σηµαντικές 
διαφοροποιήσεις των ποσοστών αποτυχίας σε αρκετά µαθήµατα µεταξύ 2008/09 και 
2009/10. Στην παρούσα φάση, η ΟµΕΑ θεωρεί ότι µε διαθέσιµα συγκριτικά στοιχεία 
µόνο για δυο συνεχόµενα ακαδηµαϊκά έτη δεν µπορεί να καταλήξει σε ασφαλή και 
αξιόπιστα συµπεράσµατα. Πέραν όµως αυτού, σηµειώνεται ότι τα περισσότερα 
µαθήµατα µε υψηλά ποσοστά αποτυχίας είναι «ποσοτικής φύσης», και ότι αυτό 
οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει δέσµευση στον αριθµό των εξεταστικών που µπορεί να 
συµµετάσχει ένας φοιτητής. Εποµένως ένας αριθµός φοιτητών προσέρχεται στις 
εξετάσεις χωρίς ιδιαίτερη προετοιµασία, απλά για να δει τα θέµατα εξετάσεων, 
παραδίδοντας µάλιστα σχεδόν λευκή κόλλα.  

 
Για τους φοιτητές που εισήχθησαν στο ΤΟΕ από το 1999/00 (το πρώτο 

ακαδηµαϊκό έτος που λειτούργησε το ΤΟΕ) έως και το 2002/03, η µέση διάρκεια 
σπουδών για άνω του 75% των φοιτητών που αποφοίτησε κυµαίνεται µεταξύ 4,7 και 
4,9 ετών. Η ΟµΕΑ προβλέπει επίσης ότι για τα έτη εισαγωγής, 2005/06 και 2006/07, 
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το ποσοστό των φοιτητών που δεν θα αποφοιτήσουν θα κυµανθεί κάτω του 20% και 
η µέση διάρκεια σπουδών δεν θα υπερβεί τα πέντε έτη. Η πρόβλεψη αυτή βασίζεται 
στο γεγονός ότι το ποσοστό των φοιτητών που αποφοίτησε ακριβώς στα 4 έτη 
(αντίστοιχα το 2009 και το 2010)  κυµαίνεται πάνω από 35%, και ότι για το έτος 
εισαγωγής 2005/06 πάνω από τα 2/3 των φοιτητών αποφοίτησε εντός 5 ετών. 
Διαπιστώθηκε επίσης ότι για όλα τα έτη αποφοίτησης µετά το 2003, άνω του 90% 
των φοιτητών έλαβε βαθµό πτυχίου µεταξύ 6,0 και 8,49. Αναφορικά δε µε το βαθµό 
πτυχίου, αν και παρατηρείται µια ελαφρώς καθοδική τάση του µέσου όρου στα 
πρώτα έτη αποφοίτησης, φαίνεται ότι µετά το 2008 ο µέσος όρος τείνει να 
σταθεροποιηθεί γύρω από το 7. 
 

Η Πρακτική Άσκηση, η οποία είναι θεσµοθετηµένη στο ΤΟΕ επι σειρά ετών 
(δεν είναι υποχρεωτική και δεν λαµβάνει πιστωτικές µονάδες) επιλέγεται από ένα 
µεγάλο ποσοστό των φοιτητών που κυµαίνεται µεταξύ 70% µε 80%. Βασικός στόχος 
της αποτελεί ο εφοδιασµός των φοιτητών µε γνώσεις και δεξιότητες που θα τους 
βοηθήσουν να γνωρίσουν το περιβάλλον της µελλοντικής τους επαγγελµατικής 
σταδιοδροµίας αλλά και να διεκδικήσουν µε καλύτερους όρους τη θέση που τους 
αξίζει στον επαγγελµατικό στίβο. Η προσπάθεια αυτή έχει χαρακτηριστεί έως τώρα 
ως άκρως επιτυχηµένη καθώς έχουν συναφθεί πολύτιµες συνεργασίες µε 
σηµαντικούς φορείς και ιδιωτικές επιχειρήσεις τοπικής και εθνικής εµβέλειας. Η 
επιτυχία του εγχειρήµατος αυτού έχει επιβεβαιωθεί (α) από τις εκθέσεις των 
φοιτητών στις οποίες οι ασκούµενοι επιβεβαιώνουν την θετική εµπειρία που 
αποκόµισαν,  (β) την ευρεία αποδοχή του Προγράµµατος Πρακτικής Άσκησης του 
ΤΟΕ καθώς επιχειρήσεις απευθύνονται πλέον από µόνες τους στο γραφείο 
Πρακτικής Άσκησης για αναζήτηση φοιτητών υψηλών προδιαγραφών. 
 

Στην παρούσα φάση το πρόβληµα που αντιµετωπίζει το ΤΟΕ στην οργάνωση 
της πρακτικής άσκησης είναι η χαµηλή χρηµατοδότηση (έγινε δεκτό ένα πολύ µικρό 
ποσό τελικά από αυτό που είχε ζητηθεί από το υπουργείο τα τελευταία χρόνια) που 
σε συνδυασµό µε τον αυξηµένο αριθµό φοιτητών που δείχνει ενδιαφέρον για την 
πρακτική άσκηση, δυσκολεύει το έργο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης στην 
παροχή κατά το δυνατόν βέλτιστων υπηρεσιών στους φοιτητές. Κάτω από τις 
τρέχουσες δυσχερείς οικονοµικές συγκυρίες οι οποίες επιτείνουν το πρόβληµα της 
ανεργίας, η υλοποίηση της Πρακτικής άσκησης του ΤΟΕ κρίνεται απαραίτητη αλλά 
και σηµαντική µαθησιακή εµπειρία καθώς πιστοποιεί µια µορφή προϋπηρεσίας 
στους φοιτητές που τόσο χρήσιµη είναι στη µελλοντική προσπάθεια ανεύρεσης 
εργασίας, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις συµβάλει στην άµεση πρόσληψη των 
φοιτητών στις επιχειρήσεις που έχουν κάνει την πρακτική τους άσκηση. 
 

Ετησίως η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας χορηγεί ένα 
χρηµατικό ποσό στο ΤΟΕ για τη χρηµατοδότηση Ερευνητικών Δραστηριοτήτων. Η 
ΓΣ του Τµήµατος αποφάσισε από το συνολικό ποσό των 10000€ που χορηγήθηκε για 
το 2009/10, 5.000 € να διατεθούν για την εκπόνηση ερευνητικών προγραµµάτων και 
το υπόλοιπο 5.000 € να διατεθεί σε τέσσερις (4) υποτροφίες αξίας 1.250 € η κάθε 
µια, στον πρώτο (1ο) φοιτητή κάθε ακαδηµαϊκού έτους, λαµβάνοντας όµως υπόψη ότι 
ο φοιτητής (α) έχει περάσει όλα τα µαθήµατα του έτους του, συµπεριλαµβανοµένης 
και της εξεταστικής του Σεπτεµβρίου, και, (β) δεν λαµβάνει υποτροφία από κάποιο 
άλλο ίδρυµα ή φορέα 

 
Μέχρι και το ακαδηµαϊκό έτος 2009/10 η συνεισφορά υποψηφίων 

διδακτόρων στο διδακτικό έργο των προπτυχιακών µαθηµάτων ήταν πολύ µικρή. Πιο 
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συγκεκριµένα, το 2009/10, µόνο ένας (1) υποψήφιος διδάκτορας συνείσφερε σε 
διδακτικό έργο µε τη µορφή φροντιστηρίου στο µάθηµα Οικονοµετρία Ι.   

 
Το Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας λειτουργεί 

από το ακαδηµαϊκό έτος 2008/09 Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 
στην εφαρµοσµένη οικονοµική. Για τις ανάγκες λειτουργίας του ΠΜΣ λειτουργούν 
Γραµµατεία, Αναγνωστήριο, και Εργαστήριο Η/Υ. Η Γραµµατεία του ΠΜΣ 
στελεχώθηκε για το ακαδηµαϊκό έτος 2009/10 από δυο (2) υπαλλήλους οι οποίες 
προσλήφθηκαν µε σύµβαση έργου, ενώ  το σπουδαστήριο το οποίο είναι 25 
τετραγωνικών µέτρων περιέχει για κάθε µάθηµα όλα τα συγγράµµατα που 
προτείνονται από τους διδάσκοντες για τη κάλυψη των αναγκών των µεταπτυχιακών 
φοιτητών. Το εργαστήριο του ΠΜΣ είναι εικοσιενός (21) θέσεων επιπλέον των τριών 
(3) για φορητούς υπολογιστές σπουδαστών κι ενός διακοµιστή (server) για τον 
συντονισµό όλων των υπολογιστών. 

 
Το ετήσιο  κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ καλύπτεται εξολοκλήρου από την 

καταβολή διδάκτρων των µεταπτυχιακών φοιτητών. Καθώς τα µέλη ΔΕΠ του ΤΟΕ 
που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο ΠΜΣ δεν αµείβονται, οι χρηµατικοί πόροι 
του ΠΜΣ διατίθενται σε αµοιβές µελών ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ της Ελλάδος και  εξωτερικών 
συνεργατών, σε δαπάνες για αγορά βιβλίων, µετακινήσεις διδασκόντων σε συνέδρια, 
εξωτερικών συνεργατών, διοικητική υποστήριξη, υποτροφίες, αναλώσιµα 
γραµµατείας, αναλώσιµα και εξοπλισµός εργαστηρίου Η/Υ ΠΜΣ, λοιπά έξοδα 
ταχυδροµικά τέλη επικοινωνίας κλπ. Ας σηµειωθεί τέλος ότι λόγω του µικρού χρόνου 
λειτουργίας του ΠΜΣ (µόλις δυο ακαδηµαϊκά έτη) δεν έχουν υπάρξει ακόµα 
συµφωνίες συνεργασίας µε Ιδρύµατα και φορείς του εξωτερικού. 
 

Ο µέγιστος αριθµός εισακτέων ορίζεται σε σαράντα (40) φοιτητές-φοιτήτριες 
και µπορεί να µεταβάλλεται µετά από απόφαση της ΓΣΕΣ. Η αξιολόγηση των 
υποψηφίων βασίζεται αποκλειστικά στις επιδόσεις που θα επιτύχουν σε γραπτές 
εξετάσεις στα µαθήµατα «Οικονοµική Θεωρία (Μικροοικονοµική-
Μακροοικονοµική)» και «Ποσοτικές Μέθοδοι (Οικονοµετρία-Στατιστική)». Μεταξύ 
των ακαδηµαϊκών ετών 2008/09 και 2009/10, ο αριθµός των αιτήσεων µειώθηκε 
από 140 σε 115.  Αν και τα διαθέσιµα συγκριτικά στοιχεία µόνο για δυο ακαδηµαϊκά 
έτη αναφορικά µε τον αριθµό των αιτήσεων δεν µπορούν να οδηγήσουν σε ασφαλή 
συµπεράσµατα, η µείωση που παρατηρείται δεν κρίνεται ως ανησυχητική 
λαµβανοµένου υπόψη (α) της γενικότερης οικονοµικής δυσπραγίας που άρχισε να 
αντιµετωπίζει η µέση Ελληνική οικογένεια στα πλαίσια της παγκόσµιας οικονοµικής 
κρίσης, και (β) ότι το ΠΜΣ του ΤΟΕ είναι αυτοχρηµατοδοτούµενο, δηλαδή το ετήσιο  
κόστος λειτουργίας του καλύπτεται µόνο από την καταβολή των διδάκτρων των 
µεταπτυχιακών φοιτητών. Ενθαρρυντικό είναι επίσης το γεγονός ότι το ποσοστό των 
αιτήσεων πτυχιούχων άλλων τµηµάτων αυξήθηκε έστω και λίγο από 72% το 2008/09 
σε 75% το 2009/10 

 
Αναφορικά µε τη χορήγηση υποτροφιών, για το ακαδηµαϊκό έτος 2009/10, 

χορηγήθηκε ολική απαλλαγή διδάκτρων στους δυο (2) πρώτους εισακτέους, και 
πληρωµή διδάκτρων µόνο ενός εξαµήνου στον τρίτο εισακτέο. Ας σηµειωθεί επίσης 
ότι το ΠΜΣ ενισχύει οικονοµικά ασθενείς µεταπτυχιακούς φοιτητές σε περιπτώσεις 
ενασχόλησής των σε µερική γραµµατειακή υποστήριξη και βοήθεια στη λειτουργία 
του αναγνωστηρίου.  
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Η διάρκεια του προγράµµατος σπουδών του ΠΜΣ είναι τρία εξάµηνα και 

αποτελείται συγκεκριµένα από δύο πρώτα εξάµηνα εκπαίδευσης (Α΄ και Β΄) και ένα 
εξάµηνο ενασχόλησης και συγγραφής της διπλωµατικής εργασίας. Το Α΄ εξάµηνο 
περιλαµβάνει την υποχρεωτική παρακολούθηση έξι (6) υποχρεωτικών µαθηµάτων 
ενώ στο Β΄εξάµηνο ο φοιτητής επιλέγει έξι µαθήµατα (6) από ένα σύνολο δεκατριών 
(13) µαθηµάτων που συνολικά προσφέρονται. Τα έξι υποχρεωτικά µαθήµατα 
χαρακτηρίζονται ως Υποβάθρου και Κορµού, ενώ τα δεκατρία επιλογής ως 
Επιστηµονικής Περιοχής και Ειδίκευσης. Πριν την έναρξη του προγράµµατος, το 
ΠΜΣ προσφέρει υποχρεωτικά προπαρασκευαστικά µαθήµατα µε σκοπό να καλύψει 
κενά και να οµογενοποιήσει το υπόβαθρο των συµµετεχόντων φοιτητών στο 
πρόγραµµα 

 
Στο ΠΜΣ, η περιγραφή του κάθε µαθήµατος, οι εκπαιδευτικοί στόχοι, και η 

ενδεικτική βιβλιογραφία παρατίθεται στον οδηγό σπουδών που διανέµεται. Πέραν 
αυτού,  για τα έξι υποχρεωτικά µαθήµατα του πρώτου εξαµήνου διανέµεται από την 
Γραµµατεία του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών σε κάθε φοιτητή cd το 
οποίο περιέχει για κάθε µάθηµα όλες τις παραπάνω πληροφορίες (µαθησιακοί 
στόχοι, προσδοκώµενα αποτελέσµατα, χρονοδιάγραµµα διδακτέας ύλης, τρόπος 
αξιολόγησης, ώρες γραφείου υπεύθυνου µαθήµατος) καθώς και εκπαιδευτικό υλικό 
(σηµειώσεις, οι διαφάνειες του διδάσκοντα, papers κλπ) το οποίο διευκολύνει τον 
µεταπτυχιακό φοιτητή στην µελέτη του. Για τα µαθήµατα επιλογής του δευτέρου 
εξαµήνου, οι παραπάνω πληροφορίες επεξηγούνται και διανέµονται από τον 
υπεύθυνο κάθε µαθήµατος. 
 

Η διδασκαλία κάθε µεταπτυχιακού µαθήµατος διαρκεί 26 διδακτικές ώρες οι 
οποίες για τα µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος γίνονται σε εβδοµαδιαία βάση (13 εβδοµάδες 
x 2 ώρες). Για τους εξωτερικούς συνεργάτες η διδασκαλία των ωρών που τους 
ανατίθεται µπορεί να γίνει σε εντατικότερους ρυθµούς. Η διδασκαλία και οι 
εξετάσεις στο ΠΜΣ γίνονται στην ελληνική γλώσσα, ενώ η βιβλιογραφία και η 
αρθρογραφία καλύπτουν ελληνικές και διεθνείς πηγές. . Ο τρόπος οργάνωσης και 
συντονισµού της ύλης αποτελεί ευθύνη του Διευθυντή του ΠΜΣ. Για τη διασφάλιση 
συγκρισιµότητας, όλα τα µαθήµατα του ΠΜΣ βαθµολογούνται βάσει των τελικών 
γραπτών εξετάσεων στο τέλος του κάθε µαθήµατος. Αφήνεται δε στην ευχέρεια του 
κάθε διδάσκοντα η ποσόστωση εργασιών και εξετάσεων είτε ως µέγιστο 30% από 
εργασίες  - 70% από τελικές εξετάσεις είτε ως 100% τελικός βαθµός από τελικές 
γραπτές εξετάσεις. Στα πλαίσια του κανονισµού εξετάσεων του ΠΜΣ έχουν επίσης 
συνταχθεί λεπτοµερείς οδηγίες συγγραφής διπλωµατικών εργασιών οι οποίες και 
διανέµονται στους φοιτητές. Επίσης για την αξιολόγηση των διπλωµατικών εργασιών 
έχουν αναπτυχθεί αναλυτικά κριτήρια µε λεπτοµερείς περιγραφές βαθµολόγησης για 
κάθε κριτήριο. 

 
Ενώ για το ακαδηµαϊκό έτος 2008/09, και οι 40 φοιτητές που εντάχθηκαν στο 

ΠΜΣ πέρασαν επιτυχώς και τα 12 µαθήµατα που τους αναλογούσαν (είτε στη 
κανονική είτε στην επαναληπτική εξέταση), το 2009/10, για τους 39 φοιτητές του 
προγράµµατος, ποσοστά αποτυχίας εµφανίστηκαν σε όλα τα υποχρεωτικά µαθήµατα 
και σε δυο επιλογής. Όµως, τα ποσοστά αυτά αποτυχίας δεν κρίνονται ως υψηλά 
καθώς κυµάνθηκαν κάτω του 26%. Μεταξύ των δυο ακαδηµαϊκών ετών 
παρατηρήθηκαν επίσης και µειώσεις στους µέσους όρους των βαθµολογιών όλων των 
µαθηµάτων µε µόνες εξαιρέσεις τα δυο µαθήµατα επιλογής «Θέµατα Διεθνούς και 
Ευρωπαϊκής Οικονοµίας» και «Θέµατα Διεθνούς Ανάπτυξης» όπου παρατηρήθηκαν 
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µικρές αυξήσεις κάτω του 0,6. Με διαθέσιµα όµως συγκριτικά στοιχεία µόνο για δυο 
συνεχόµενα ακαδηµαϊκά έτη, ασφαλή και αξιόπιστα συµπεράσµατα δεν µπορούν να 
εξαχθούν αναφορικά µε την εµφάνιση ποσοστών αποτυχίας και τις µειώσεις των 
µέσων βαθµολογιών. Δεδοµένου δε ότι δεν υπήρξαν µεταβολές στη διάρθρωση και 
στην υλοποίηση του προγράµµατος καθώς και στις διδακτικές µεθόδους που 
ακολουθήθηκαν, η Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης απέδωσε την εµφάνιση των 
ποσοστών αποτυχίας και των µειώσεων των µέσων βαθµολογιών σε ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της οµάδας φοιτητών που εντάχθηκε στο ΠΜΣ το 2009/10  όπως 
π.χ. το χαµηλότερο µαθηµατικό και οικονοµικό υπόβαθρο σε σύγκριση µε την οµάδα 
φοιτητών του 2008/09.   

 
Όπως και στο προπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών, έτσι και στο ΠΜΣ η 

συνεισφορά υποψηφίων διδακτόρων στο διδακτικό έργο των προπτυχιακών 
µαθηµάτων είναι αµελητέα. Κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους 2009/10, µόνο 
ένας (1) υποψήφιος διδάκτορας συνείσφερε σε διδακτικό έργο µε τη µορφή 
φροντιστηρίων όπου σε 10µελείς οµάδες δίδαξε στο εργαστήριο τη χρήση του 
πακέτου E-views. 
 

Στο πλαίσιο των διεθνών εκπαιδευτικών συνεργασιών (πρόγραµµα «Erasmus-
Σωκράτης»), ο αριθµός φοιτητών του ΤΟΕ που φοίτησαν σε Ξένο Πανεπιστήµιο 
καθώς και ο αριθµός φοιτητών Ξένων Πανεπιστηµίων που επισκέφτηκαν το ΤΟΕ αν 
και σε µέγεθος δεν είναι µεγάλοι, µπορούν να θεωρηθούν ότι είναι ιδιαιτέρως 
ικανοποιητικοί (και αντίστοιχοι µε άλλων Πανεπιστηµίων της χώρας), λαµβανοµένου 
υπόψη του υψηλού κόστους που οι Έλληνες φοιτητές έχουν να αντιµετωπίσουν κατά 
τη φοίτησή τους σε Πανεπιστήµια του εξωτερικού, και του γλωσσικού περιορισµού 
που έχουν να αντιµετωπίσουν οι εισερχόµενοι ξένοι φοιτητές που δεν γνωρίζουν 
ελληνικά. Στα επόµενα έτη το ΤΟΕ προτίθεται να βελτιώσει ουσιαστικά τις 
διαδικασίες πληροφόρησης και προβολής του προγράµµατος «Erasmus-Σωκράτης»,  
σε συνδυασµό µε κάποια οικονοµική ενίσχυση προς τα ενδιαφερόµενα µέλη της 
ακαδηµαϊκής κοινότητας, καθώς και µε την προβολή του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 
διεθνώς σε συνδυασµό µε περαιτέρω διευκολύνσεις προς τους εισερχόµενους 
φοιτητές.  
 

Το ΤΟΕ προσφέρει επίσης ένα ολοκληρωµένο διδακτορικό πρόγραµµα 
πλήρους παρακολούθησης στην Οικονοµική Επιστήµη. Ο πρώτος κύκλος του 
προγράµµατος συνίσταται από το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα «Εφαρµοσµένη 
Οικονοµική». Η διάρκεια του διδακτορικού προγράµµατος είναι κατ' ελάχιστον τρία 
(3) και µέγιστο έξι (6) έτη µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του µεταπτυχιακού 
προγράµµατος. Εντός του 2010 ο αριθµός των υποψηφίων διδακτόρων ήταν 22 εκ 
των οποίων 4 αποφοίτησαν. 
 
 
9.3 Αξιολόγηση διδασκόντων από φοιτητές 
 

Για το ακαδηµαϊκό έτος 2009/10 οι διαδικασίες «Αξιολόγησης των 
διδασκόντων από τους φοιτητές» και (β) «Αξιοποίησης αποτελεσµάτων αξιολόγησης 
διδασκόντων από τους Φοιτητές» στο προπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών 
αναθεωρήθηκαν βάσει της εµπειρίας που αποκόµισε η ΟµΕΑ από την εφαρµογή των 
διαδικασιών αυτών για πρώτη φορά στο ΤΟΕ το ακαδηµαϊκό έτος 2008-09. 
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Για το ακαδηµαϊκό έτος 2009-10, τη καλύτερη αξιολόγηση σε όλα τα εξάµηνα 
την έχει η ενότητα «Διδάσκων/ουσα»,  για την οποία οι µέσοι όροι κυµάνθηκαν από 
3,5 και άνω. Για την ενότητα αυτή, στο σύνολο των 71 µαθηµάτων που 
αξιολογήθηκαν, στα 52 µαθήµατα (ποσοστό 73%) η µέση αξιολόγηση ήταν άνω του 4. 
Την δεύτερη καλύτερη αξιολόγηση την έχει η ενότητα «Μάθηµα» για την οποία δεν 
σηµειώθηκαν σηµαντικές διαφοροποιήσεις στους µέσους όρους των µαθηµάτων. 
Ειδικότερα στα 62 µαθήµατα (ποσοστό 87%) οι µέσοι όροι κυµάνθηκαν από 3-4. Αν 
και οι διαδικασίες αξιολόγησης διδασκόντων από τους φοιτητές που εφαρµόστηκαν 
µεταξύ των ακαδηµαϊκών ετών 2008/09 και 2009/10 ήταν διαφορετικές µεταξύ 
τους, δεν παρατηρήθηκαν σηµαντικές διαφορές στους µέσους όρους. Οι αλλαγές 
αυτές είτε θετικές είτε αρνητικές αναφορικά µε το ακαδηµαϊκό έτος 2009/10 
κυµάνθηκαν σε όλα τα εξάµηνα κάτω των 0,5 µονάδων στην πεντάβαθµη κλίµακα 
Likert. 

 
Αναφορικά µε τη αξιολόγηση των υποχρεωτικών µαθηµάτων του ΠΜΣ από 

τους φοιτητές, για τις ενότητες «Μάθηµα» και «Διδάσκων/ουσα» οι µέσες 
αξιολογήσεις χαρακτηρίστηκαν «πολύ καλές» καθώς έλαβαν αντίστοιχα τις τιµές 
4,01 και 4,13, Για τις «γραπτές/προφορικές εργασίες» η µέση αξιολόγηση 
λαµβάνοντας τιµή 3,69 χαρακτηρίστηκε µεταξύ του αρκετά καλή και πολύ καλή. 
Όσον αφορά τα µαθήµατα επιλογής του ΠΜΣ, για 14 διδάσκοντες οι οποίοι 
αξιολογήθηκαν από 5 φοιτητές και άνω, και δίδαξαν τουλάχιστον 10 ώρες στο 
αντίστοιχο µάθηµα, παρατηρήθηκαν τα εξής: (α) Για την ενότητα «µάθηµα» 8 
έλαβαν µέση αξιολόγηση άνω του 4, (β) για την ενότητα «γραπτές/προφορικές 
εργασίες», 10 έλαβαν άνω του 4, και (γ) για την ενότητα «Διδάσκων/ουσα», 11 
έλαβαν άνω του 4. Επιπλέον, µετά τη λήξη των υποχρεωτικών µαθηµάτων, 77% των 
φοιτητών δήλωσαν ότι ήταν πολύ ικανοποιηµένοι µε το επίπεδο σπουδών του ΠΜΣ 
και στην έκταση που αυτό ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες τους , ενώ το αντίστοιχο 
ποσοστό ανέβηκε στο 87% µε τη λήξη των µαθηµάτων επιλογής. Τα παραπάνω 
αποτελέσµατα επιβεβαιώνουν την πολύ καλή αξιολόγηση που έλαβε το ΠΜΣ για το 
ακαδηµαϊκό έτος 2009/10.  
 

Από τη διαδικασία αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές 
διενεργείται επίσης και η µέτρηση της επίτευξης των µαθησιακών στόχων µέσω 
ανάλυσης των αποτελεσµάτων των δυο σχετικών θεµατικών του ερωτηµατολογίου.  
Για το ακαδηµαϊκό έτος 2009/10, η ΟµΕΑ έκρινε ως επιτυχείς τις διαδικασίες (α) 
ενηµέρωσης των φοιτητών αναφορικά µε την σαφήνεια των στόχων του µαθήµατος 
και (β) ανταπόκρισης της ύλης που διδάχθηκε µε τους στόχους του µαθήµατος και 
για το Προπτυχιακό αλλά και για το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών. 

 
 
9.4 Ερευνητικό Έργο 
 

Εξαιτίας του σχετικά µικρού αριθµού των υπηρετούντων τουλάχιστον µέχρι το 
Μάιο του ακαδηµαϊκού έτους 2009/10 µελών ΔΕΠ (14) που δεν επέτρεπε πολλές 
συνέργειες και πολιτικές συνεργασιών, δεν υπάρχουν ακόµα στο ΤΟΕ (α) διαδικασία 
διαµόρφωσης ερευνητικής πολιτικής του Τµήµατος και (β) διαδικασία 
παρακολούθησης της υλοποίησης της ερευνητικής πολιτικής του Τµήµατος. Έτσι η 
προαγωγή της έρευνας επαφίεται αποκλειστικά στο κάθε µέλος ΔΕΠ. 

 
Ένας ικανοποιητικός αριθµός προγραµµάτων και δραστηριοτήτων 

υλοποιήθηκε ή βρίσκεται σε εξέλιξη στο ΤΟΕ από το 2006. Πιο συγκεκριµένα 
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τέσσερα µέλη (4) ΔΕΠ διετέλεσαν ή διατελούν επιστηµονικοί υπεύθυνοι σε µια σειρά 
τέτοιων προγραµµάτων ενώ δεκατρία (13) µέλη ΔΕΠ συµµετείχαν ή/και 
συµµετέχουν στα ίδια προγράµµατα ή σε προγράµµατα όπου ο επιστηµονικός 
υπεύθυνος ήταν µέλος ΔΕΠ εκτός του ΤΟΕ.  

 
Κατά τη διάρκεια της πενταετίας 2006-2010, από τις 453 επιστηµονικές 

δηµοσιεύσεις των µελών ΔΕΠ (συνολικά 28,3 δηµοσιεύσεις/διδάσκοντα) τη 
µεγαλύτερη βαρύτητα έχουν οι δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές 
(40%) και οι εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων µε κριτές (20%). Από τις 179 
δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές, το 70,5% ήταν δηµοσιεύσεις σε 
περιοδικά τα οποία ανήκουν είτε στη Βάση EconLit (JEL) είτε στη Βάση Social 
Sciences Citation Index (ISI). Οι συγκεκριµένες βάσεις έχουν επιλεχθεί βάσει των 
ακαδηµαϊκών και ερευνητικών αρχών που διέπουν τα τµήµατα Οικονοµικών 
Επιστηµών πανελληνίως. Από τις 123 δηµοσιεύσεις σε αυτές τις δυο συγκεκριµένες 
βάσεις, 49 ήταν σε περιοδικά µε συντελεστές βαρύτητας (impact factor or 5-year 
impact factor) άνω του µηδενός, ενώ 20 µε συντελεστές βαρύτητας άνω της µονάδας. 
Αναφορικά µε την αναγνώριση του επιστηµονικού έργου των µελών ΔΕΠ του ΤΟΕ, 
διαπιστώνεται ότι το 86% προέρχεται από ετεροαναφορές. Στην πενταετία 2006-
2010 εκτός ενός µέλους ΔΕΠ που είχε 447 ετεροαναφορές, στα υπόλοιπα µέλη ΔΕΠ ο 
αριθµός των ετεροαναφορών κυµάνθηκε από 3 έως 43. 
 
 
9.5  Άλλα Θέµατα 
 

Την τελευταία πενταετία, µέλη ΔΕΠ του ΤΟΕ συµµετείχαν ενεργά σε 
κοινωνικούς/πολιτιστικούς/παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς της περιφέρειας 
Θεσσαλίας. Το ΤΟΕ προσκαλεί συχνά σε ηµερίδες και συνέδρια που οργανώνει 
τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς επαγγελµατικούς φορείς. Επίσης στις ηµέρες 
καριέρας, εκπρόσωποι των φορέων καλούνται σε διαλέξεις επαγγελµατικού 
προσανατολισµού. Οι εκδηλώσεις που αφορούν τη συνεργασία του ΤΟΕ µε ΚΠΠ 
φορείς προβάλλονται µέσω τοπικών µέσων ενηµέρωσης. Στα πλαίσια της 
θεσµοθέτησης συγκεκριµένων µηχανισµών και διαδικασιών για την ανάπτυξη 
συνεργασιών µε ΚΠΠ φορείς, δηµιουργήθηκε µε απόφαση της ΓΣ ειδική τριµελή 
επιτροπή η οποία παρουσίασε (α) προτεινόµενες δράσεις του Τµήµατος Οικονοµικών 
Επιστηµών σε σχέση µε την τοπική οικονοµία και τη κοινωνία της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας και (β) τον δυνητικό χρονικό ορίζοντας υλοποίησής των καθώς και τις 
συµµετέχουσες οµάδες ανά δράση. 

 
Για την παρακολούθηση του βραχυ-µεσοπρόθεσµου σχεδίου ανάπτυξης η 

Γενική Συνέλευση ορίζει επιτροπές για την κατάθεση µελετών και προτάσεων 
ανάπτυξης του Τµήµατος. Ο Πρόεδρος επιβλέπει τη λειτουργία των επιτροπών και 
συντονίζει το έργο τους. Επιπλέον, ο Πρόεδρος, η Γραµµατεία και από το 2008-09 τα 
µέλη της Οµάδας Εξωτερικής Αξιολόγησης συλλέγουν και επεξεργάζονται στοιχεία 
και δείκτες τα οποία απαιτούνται για τον αποτελεσµατικό σχεδιασµό της 
ακαδηµαϊκής ανάπτυξης. 

 
Όλα τα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας του ΤΟΕ έχουν ίσες ευκαιρίες 

πρόσβασης στις υποδοµές του Ιδρύµατος. Η ποιότητα αυτών κρίνεται κατά µέσο όρο 
έως πολύ ικανοποιητική, ιδίως όσον αφορά τον κοινόχρηστο τεχνικό εξοπλισµό, τους 
χώρους και τον εξοπλισµό του εργαστηρίου και σπουδαστηρίου, τα γραφεία των 
διδασκόντων, τον χώρο της Γραµµατείας, και την αίθουσα συνεδριάσεων. Για τα 
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επόµενα ακαδηµαϊκά έτη, η ανάπτυξη του ΤΟΕ εγείρει ερωτηµατικά αναφορικά µε 
την επάρκεια αυτών των υποδοµών. Οι πρυτανικές αρχές έχουν ήδη δροµολογήσει 
τις διαδικασίες επισκευών ενός κτηρίου ιδιοκτησίας του (πρώην καπνεργοστάσιο 
Ματσάγγου), µε σκοπό τη µετεγκατάσταση του Τµήµατος σε αυτό στο προσεχές 
µέλλον 
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10. ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 
 
Το σχέδιο δράσης του ΤΟΕ σε έναν βραχυ-µεσοπρόθεσµο ορίζοντα περιλαµβάνει τα 
εξής: 
 

Την αναθεώρηση του προγράµµατος προπτυχιακών σπουδών ακολουθώντας τις 
σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις της οικονοµικής επιστήµης κατά τρόπο ώστε να 
επιτευχθεί αποτελεσµατικότερη σύνδεση του περιεχοµένου των µαθηµάτων µε 
τις ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς 
 
Την εξέταση δηµιουργίας τοµέων οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη οργάνωσης και 
συντονισµού της ύλης της αντίστοιχης οµάδας µαθηµάτων καθώς και του 
τρόπου αξιολόγησης των φοιτητών ανά µάθηµα 
 
Τη δηµιουργία διαδικασιών διαµόρφωσης της ερευνητικής πολιτικής του 
Τµήµατος και παρακολούθησης της υλοποίησης της ερευνητικής πολιτικής του 
Τµήµατος µε στόχο (α) την δηµοσίευση εργασιών σε υψηλού κύρους διεθνή 
περιοδικά, και (β) την εντατικοποίηση της χρηµατοδότησης του τµήµατος από 
ερευνητικά προγράµµατα. 
 
Τη χρησιµοποίηση σε εντατικότερους ρυθµούς υποψηφίων διδακτόρων στο 
διδακτικό έργο µε τη µορφή φροντιστηρίων ιδίως σε µαθήµατα είτε ποσοτικής 
φύσης είτε σε µαθήµατα στα οποία έχουν παρατηρηθεί υψηλά ποσοστά 
αποτυχίας 
 
Την οργάνωση 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Εφαρµοσµένων Οικονοµικών µε 
σκοπό τη περαιτέρω κατανόηση και ανάδειξη των σύγχρονων ερευνητικών 
τάσεων που θα βοηθήσουν στην προαγωγή της Οικονοµικής Επιστήµης. 
 
Την δηµιουργία αναθεωρηµένου κανονισµού λειτουργίας του Προγράµµατος 
Διδακτορικών Σπουδών 
 
Την εξαγωγή και αξιολόγηση των επίσηµων αποτελεσµάτων του ερευνητικού 
προγράµµατος που αφορά την απορρόφηση των αποφοίτων του προπτυχιακού 
προγράµµατος του ΤΟΕ στην αγορά εργασίας  
 
Τη δηµιουργία συλλόγου αποφοίτων για το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και τη διενέργεια σχετικής έρευνας για τον βαθµό απορρόφησης των 
αποφοίτων του ΠΜΣ στην αγορά εργασίας 
 
Τη θεσµοθέτηση αποτελεσµατικών διαδικασιών και µηχανισµών πληροφόρησης 
και προβολής του προγράµµατος ERASMUS-Σωκράτης µε στόχο την αύξηση 
του ενδιαφέροντος των φοιτητών του ΤΟΕ για συµµετοχή στο συγκεκριµένο 
πρόγραµµα. 
 
Τη θεσµοθέτηση ειδικών µηχανισµών σε επισκέπτες φοιτητές ξένων 
Πανεπιστηµίων ώστε η παρακολούθηση, µελέτη και ολοκλήρωση των σπουδών 
τους στο ΤΟΕ να γίνεται στην Αγγλική γλώσσα 
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Την αποτελεσµατική εφαρµογή του νέου συστήµατος ‘ΕΥΔΟΞΟΣ’ όσον αφορά 
τις διαδικασίες (α) δήλωσης των µαθηµάτων µε τη χρήση κωδικού που θα 
δίνεται από τη γραµµατεία του τµήµατος,  (β) την επιλογή του συγγράµµατος 
της αρεσκείας του φοιτητή στη µηχανογραφηµένη φόρµα του νέου συστήµατος 
 
Την πλήρη µηχανοργάνωση της Γραµµατείας µε νέο λογισµικό ώστε να 
παρέχονται περισσότερες εξ αποστάσεως υπηρεσίες σε όλους τους φοιτητές και 
το διδακτικό προσωπικό του Τµήµατος. 
 
Τη Διοργάνωση ηµερίδων/διηµερίδων µε θέµατα που απασχολούν την τοπική 
οικονοµική/κοινωνική ανάπτυξη, και εκπαιδευτικών επισκέψεων σε 
επιχειρήσεις εγκατεστηµένες στις ΒΙΠΕ της Περιφέρειας Θεσσαλίας,  καθώς και 
την ανάπτυξη υπηρεσίας forum, δηλαδή χώρου συζητήσεων και ανταλλαγής 
απόψεων, εµπειριών, στις οποίες θα µπορούν να συµµετέχουν ενεργά µέλη ΔΕΠ 
του Τµήµατος, φοιτητές και εκπρόσωποι των ΚΠΠ φορέων της Θεσσαλίας 
 
Την άσκηση πίεσης προς τη Διοίκηση του ΠΘ για αύξηση του αριθµού των 
διοικητικών υπαλλήλων που θα στελεχώνουν το προσωπικό της Γραµµατείας 
του Προπτυχιακού Προγράµµατος 
 
Την άσκηση πίεσης προς τη Διοίκηση του ΠΘ για µετεγκατάσταση του ΤΟΕ σε 
ανάλογες εγκαταστάσεις που να καλύπτουν την ανάπτυξη που πρόκειται να 
βιώσει τα επόµενα χρόνια. 
 
Την άσκηση πίεσης προς την Πολιτεία για µεγαλύτερη και ουσιαστικότερη 
χρηµατοδότηση του προγράµµατος της πρακτικής άσκησης, το οποίο αποτελεί 
σηµαντική µαθησιακή εµπειρία καθώς πιστοποιεί µια µορφή προϋπηρεσίας 
κάτω από τις τρέχουσες δυσχερείς οικονοµικές συγκυρίες οι οποίες επιτείνουν 
το πρόβληµα της ανεργίας 
 
Την άσκηση πίεσης προς την Πολιτεία για την έκδοση του ΦΕΚ του µέλους 
ΕΤΕΠ πληροφορικής που έχει εκλεγεί ώστε να υποστηριχθούν 
αποτελεσµατικότερα οι υποδοµές και οι υπηρεσίες πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Α 
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Πίνακας Α-1: Μαθήµατα Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών, Ακαδηµαϊκό έτος 2009/10 
 

 
ΜΑΘΗΜΑ 

Κωδικός 
Μαθηµ. 

Ιστότοπος Σελίδα 
Οδηγού 
Σπουδών 

 
Διδάσκοντες 

Υποχρεωτικό (Υ),  
Υποχρεωτικής Επιλογής (ΥΕ),  

Επιλογής (Ε) 

Αξιολόγηση 
από φοιτητή 

(Ναι/Όχι) 

 
Διαλέξεις 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ        
Εισαγωγή στην Οικονοµική Σκέψη ΟΑ0101 Όχι Σελ. 43 Αναπλ. Καθ. Μ. Ζουµπουλάκης 

Αναπλ. Καθ. Χ. Κόλλιας 
Υ Ναι  

Οικονοµική Ιστορία ΚΕ0201 Όχι Σελ. 43 Δρ. Χ. Μπελλές (ΠΔ/407) Υ Ναι  
Εισαγωγή στο Δίκαιο ΚΕ0101 Όχι Σελ. 44 Αναπλ. Καθ.  Ξ. Παπαρρηγόπουλος Υ Ναι  
Μαθηµατικά Ι ΜΠ0101 Όχι Σελ. 45 Λεκτ. Λ. Ζαχείλας Υ Ναι  
Πληροφορική Ι ΜΠ0201 Όχι Σελ. 46 Λεκτ. Λ. Ζαχείλας Υ Ναι  
Λογιστική ΟΕ0101 Όχι Σελ. 47 Λέκτ. Γ. Ιατρίδης 

Εργαστ. Μ. Κονταξή 
Υ Ναι  

Αγγλικά Ι ΞΓ0101 Όχι  Ο. Κοκκίνου ΥΕ Ναι  
Γαλλικά Ι ΞΓ0201 Όχι  Α. Ματσάγγος ΥΕ Όχι  
Γερµανικά Ι ΞΓ0301 Όχι  Β. Παλασάκη ΥΕ Όχι  
Ιταλικά Ι ΞΓ0401 Όχι  Ε. Ευδωρίδου ΥΕ Όχι  
        
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ        
Μικροοικονοµική Ανάλυση Ι ΟΑ0201 Ναι Σελ.  49 Αναπλ. Καθ. Ν. Κυριαζής Υ Ναι  
Μακροοικονοµική Ανάλυση Ι ΟΑ0301 Όχι Σελ. 49 Α. Αναγνώστου (Ph.D.) (ΠΔ/407) Υ Ναι  
Μαθηµατικά ΙΙ ΜΠ0102 Όχι Σελ. 50 Λεκτ. Λ. Ζαχείλας 

Εργαστ: Δρ. Κ. Τσιλίκα (ΠΔ/407) 
Υ Ναι  

Πληροφορική ΙΙ ΜΠ0202 Όχι Σελ. 52 Λεκτ. Λ. Ζαχείλας Υ Ναι  
Στατιστική Ι 
 

ΜΠ0301 Όχι Σελ. 51 Καθηγ. Γ. Αγραφιώτης 
Εργαστ: Δρ. Κ. Τσιλίκα (ΠΔ/407) 

Υ Ναι  

Εµπορικό Δίκαιο ΚΕ0102 Όχι Σελ. 52 Δρ. Ηλ. Σοφιώτης Υ Ναι  
Αγγλικά ΙΙ ΞΓ0102 Όχι  Ο. Κοκκίνου ΥΕ Όχι  
Γαλλικά ΙΙ ΞΓ0202 Όχι  Α. Ματσάγγος ΥΕ Όχι  
Γερµανικά ΙΙ ΞΓ0302 Όχι  Β. Παλασάκη ΥΕ Όχι  
Ιταλικά ΙΙ ΞΓ0402 Όχι  Ε. Ευδωρίδου ΥΕ Όχι  
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Πίνακας Α-1 (Συνέχεια)  
 

 
ΜΑΘΗΜΑ 

Κωδικός 
Μαθηµ. 

Ιστότοπος Σελίδα 
Οδηγού 
Σπουδών 

 
Διδάσκοντες 

Υποχρεωτικό (Υ),  
Υποχρεωτικής Επιλογής (ΥΕ),  

Επιλογής (Ε) 

Αξιολόγηση 
από φοιτητή 

(Ναι/Όχι) 

 
Διαλέξεις 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ        
Μικροοικονοµική Ανάλυση ΙΙ ΟΑ0202 Όχι Σελ. 55 Λεκτ. Η.Κεβόρκ Υ Ναι  
Μακροοικονοµική Ανάλυση ΙΙ ΟΑ0302 Όχι Σελ. 56 Αναπλ. Καθ. Ι.Κασκαρέλης Υ Ναι  
Αρχές Διοίκησης (Μάνατζµεντ) ΟΕ0060 Όχι Σελ. 57 Δρ. Β. Μπέλλου (ΠΔ/407) Υ Ναι  
Στατιστική ΙΙ ΜΠ0302 Ναι Σελ. 59 Αναπλ. Καθ. Γ. Χάλκος 

Λεκτ. Ν.Τζερεµές 
Υ Ναι  

Επιχειρησιακή Οικονοµική ΟΕ0201 Όχι Σελ. 58 Λεκτ. Η.Κεβόρκ Υ Ναι  
Μάρκετινγκ ΟΕ0301 Όχι Σελ. 60 Δρ. Β. Μπέλλου (ΠΔ/407) Ε  Ναι  
Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήµη ΟΑ1502 Όχι Σελ. 61 Επικ. Καθ. Ξ. Παπαρρηγόπουλος Ε Ναι  
Κοινωνιολογία    Από Σχολή Επιστ. Ανθρώπου Ε Όχι  
Αγγλικά ΙΙΙ ΞΓ0103 Όχι  Ο. Κοκκίνου ΥΕ Ναι  
Γαλλικά ΙΙΙ ΞΓ0203 Όχι  Α. Ματσάγγος ΥΕ Όχι  
Γερµανικά ΙΙΙ ΞΓ0303 Όχι  Β. Παλασάκη ΥΕ Όχι  
Ιταλικά ΙΙΙ ΞΓ0403 Όχι  Ε. Ευδωρίδου ΥΕ Όχι  
        
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ        
Μικροοικονοµική Ανάλυση ΙΙΙ ΟΑ0203 Όχι Σελ. 63 Καθηγ. Δ. Γιαννιάς Υ Ναι  
Μακροοικονοµική Ανάλυση ΙΙΙ ΟΑ0303 Ναι Σελ. 63 Αναπλ. Καθ. Ν. Κυριαζής Υ Ναι  
Οικονοµετρία Ι ΜΠ0401 Ναι Σελ. 64 Αναπλ. Καθ. Γ. Χάλκος Υ Ναι  
Ιστορία Οικονοµικών Θεωριών ΟΑ0601 Όχι Σελ. 64 Δρ. Χ. Μπελλές (ΠΔ/407) Υ Ναι  
Οικονοµική Ανάλυση Κοινωνικής 
Πολιτικής 

ΟΑ0116 Ναι Σελ. 65 Δρ. Α. Οικονόµου (ΠΔ/407)  Υ Ναι  

Δειγµατοληψία ΟΑ1503 Όχι Σελ. 66 Επικ. Καθ. Η.Κεβόρκ Ε Ναι  
Υπολογιστικές Μέθοδοι για 
Οικονοµολόγους 

ΜΠ0063 Όχι Σελ. 67 Δρ. Κ. Τσιλίκα (ΠΔ/407) Ε Ναι  

Αγγλικά ΙV ΞΓ0103 Όχι  Ο. Κοκκίνου ΥΕ Όχι  
Γαλλικά ΙV ΞΓ0203 Όχι  Α. Ματσάγγος ΥΕ Όχι  
Γερµανικά ΙV ΞΓ0303 Όχι  Β. Παλασάκη ΥΕ Όχι  
Ιταλικά ΙV ΞΓ0403 Όχι  Ε. Ευδωρίδου ΥΕ Όχι  
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Πίνακας Α-1 (Συνέχεια)  
 

 
ΜΑΘΗΜΑ 

Κωδικός 
Μαθηµ. 

Ιστότοπος Σελίδα 
Οδηγού 
Σπουδών 

 
Διδάσκοντες 

Υποχρεωτικό (Υ),  
Υποχρεωτικής 
Επιλογής (ΥΕ),  
Επιλογής (Ε) 

Αξιολόγηση 
από φοιτητή 

(Ναι/Όχι) 

 
Διαλέξεις 

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ        
Δηµόσια Οικονοµική Ι ΟΑ0401 Όχι Σελ. 69 Λεκτ. Ι. Ψαριανός Υ Ναι  
Οικονοµετρία ΙΙ ΜΠ0402 Ναι Σελ. 70 Αναπλ. Καθ. Γ. Χάλκος  

Δρ. Α.Οικονόµου 
Υ Ναι  

Νοµισµατική θεωρία και Πολιτική ΟΑ0501 Ναι Σελ. 69 Λεκτ. Στ. Παπαδάµου Υ Ναι  
Οικονοµική Μεγέθυνση ΟΕ0010 Όχι Σελ. 71 Λεκτ. Ι. Ψαριανός Υ Ναι  
Επιχειρησιακή Έρευνα ΜΠ0501 Όχι Σελ. 72 Καθηγ. Γ. Αγραφιώτης 

Εργαστ: Δρ. Κ. Τσιλίκα (ΠΔ/407) 
Υ Ναι  

Οικονοµική της Αγοράς Εργασίας ΟΑ0117 Ναι Σελ. 73 Επικ. Καθ. Μ. Γείτονα 
Δρ. Α.Οικονόµου (ΠΔ/407) 

Ε Ναι  

Οικονοµικά της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

ΟΑ1401 Ναι Σελ. 73 Αναπλ. Καθ. Ν. Κυριαζής Ε Ναι  

Εισαγωγή στην Επιχειρηµατικότητα OE0010 Όχι  Λεκτ. Ν.Τζερεµές Ε - Διατµηµατικό Όχι  
        
ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ        
Δηµόσια Οικονοµική ΙΙ ΟΑ0402 Όχι Σελ. 75 Αναπλ. Καθ. Χ. Κόλλιας Υ Ναι  
Περιφερειακή Οικονοµική ΟΑ1201 Όχι Σελ. 75 Καθηγ. Δ. Γιαννιάς Υ Ναι  
Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση των 
Επιχειρήσεων 

ΟΕ0501 Όχι Σελ. 76 Επικ. Καθ. Γ. Ιατρίδης Υ Ναι  

Διεθνές Εµπόριο ΟΕ0701 Όχι Σελ. 76 Αναπλ. Καθ. Ι.Κασκαρέλης Υ Ναι  
Οικονοµική Ανάλυση των Θεσµών ΟΑ0701 Ναι Σελ. 77 Λεκτ. Π. Αρβανιτίδης Υ Ναι  
Αξιολόγηση Επενδύσεων ΟΕ0401 Ναι Σελ. 78 Επικ. Καθ.  Στ. Παπαδάµου Ε Ναι  
Διεθνείς Οικονοµικοί Οργανισµοί ΟΑ0108 Όχι Σελ. 78 Δρ. Αναστασία Λέκκα (ΠΔ/407) Ε Ναι  
Ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Σχεδίων ΔΜ0151 Όχι  Λεκτ. Ν.Τζερεµές Ε - Διατµηµατικό Όχι  
Φιλοσοφία της Παιδείας    Από Σχολή Επιστ. Ανθρώπου Ε Όχι  
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Πίνακας Α-1 (Συνέχεια)  
 

 
ΜΑΘΗΜΑ 

Κωδικός 
Μαθηµ. 

Ιστότοπ
ος 

Σελίδα 
Οδηγού 
Σπουδών 

 
Διδάσκοντες 

Υποχρεωτικό (Υ),  
Υποχρεωτικής Επιλογής (ΥΕ),  

Επιλογής (Ε) 

Αξιολόγηση 
από φοιτητή 

(Ναι/Όχι) 

 
Διαλέξεις 

        
Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ        
Οικονοµική της Ανάπτυξης (θεωρία και 
πολιτική) 

ΟΑ0801 Όχι Σελ. 81 Αναπλ. Καθ. Ν. Κυριαζής Υ-Κατεύθυνσης Ναι  

Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτική ΟΑ0113 Ναι Σελ. 81 Λεκτ. Π. Αρβανιτίδης Υ-Κατεύθυνσης Ναι  
Θέµατα Χρηµατοοικονοµικής Λογιστικής ΜΠ0504 Όχι Σελ. 91 Λέκτ. Γ. Ιατρίδης Υ-Κατεύθυνσης Ναι  
Διεθνής Τραπεζική & Χρηµατοοικονοµική ΟΑ0103 Ναι Σελ. 92 Λεκτ. Στ. Παπαδάµου Υ-Κατεύθυνσης Ναι  
Διοικητική Οικονοµική (Σεµινάριο) ΜΠ0023 Όχι Σελ. 95 Καθηγ. Δ. Γιαννιάς Υ-Κατεύθυνσης Ναι  
Βιοµηχανική Οργάνωση ΟΑ0115 Όχι Σελ. 95 Λεκτ. Ν. Τζερεµές Υ-Κατεύθυνσης Ναι  
Διεθνείς Νοµισµατικές Σχέσεις ΟΑ0102 Όχι Σελ. 82 Αναπλ. Καθ. Ι.Κασκαρέλης ΥΕ Ναι  
Οικονοµική του Περιβάλλοντος ΟΑ0120 Ναι Σελ. 83 Αναπλ. Καθ. Γ. Χάλκος ΥΕ Ναι  
Ελληνική Οικονοµία ΟΑ1301 Όχι Σελ. 84 Αναπλ. Καθ. Χρ.Κόλλιας ΥΕ Ναι  
Οικονοµική Μεθοδολογία ΟΑ0100 Όχι Σελ. 85 Αναπλ. Καθ. Μ. Ζουµπουλάκης ΥΕ Ναι  
Οικονοµική της Υγείας ΟΑ0400 Ναι Σελ. 85 Επικ. Καθ. Μ. Γείτονα ΥΕ Ναι  
Αστική Οικονοµική και Αγορά Ακινήτων ΟΑ0020 Ναι Σελ. 86 Λεκτ. Π. Αρβανιτίδης ΥΕ Ναι  
Σεµινάριο Περιφερειακής Οικονοµικής ΟΑ0110 Όχι Σελ. 87 Καθηγ. Δ. Γιαννιάς ΥΕ Ναι  
Προχωρηµένη Μακροοικονοµική ΟΑ0070 Όχι Σελ. 87 Α. Αναγνώστου (Ph.D.) (ΠΔ/407) ΥΕ Όχι  
Προχωρηµένα Μαθηµατικά για 
Οικονοµολόγους 

ΜΠ0106 Όχι Σελ. 93 Λεκτ. Λ. Ζαχείλας ΥΕ Ναι  

Ηλεκτρονικό Εµπόριο ΜΠ0105 Όχι Σελ. 92 Δρ. Τσιάκης (ΠΔ/407) ΥΕ Ναι  
Οικονοµική των Μεταφορών ΟΑ0123 Ναι Σελ. 96 Δρ. Θ.Μεταξάς (ΠΔ/407) ΥΕ Ναι  
Διδακτική Μεθοδολογία και Δοµικά 
Στοιχεία της Διδασκαλίας 

   Από Σχολή Επιστ. Ανθρώπου Ε Όχι  

Διδασκαλία & Παιδαγωγική 
Αλληλεπίδραση στη Σχολική Τάξη 

   Από Σχολή Επιστ. Ανθρώπου Ε Όχι  

Εισαγωγή στην Ιστορία της Φιλοσοφίας    Από Σχολή Επιστ. Ανθρώπου Ε Όχι  
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Πίνακας Α-1 (Συνέχεια)  
 

 
ΜΑΘΗΜΑ 

Κωδικός 
Μαθηµ. 

Ιστότοπ
ος 

Σελίδα 
Οδηγού 
Σπουδών 

 
Διδάσκοντες 

Υποχρεωτικό (Υ),  
Υποχρεωτικής Επιλογής (ΥΕ),  

Επιλογής (Ε) 

Αξιολόγηση 
από φοιτητή 

(Ναι/Όχι) 

 
Διαλέξεις 

        
Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ        
Θεωρία Οικονοµικής Πολιτικής ΟΑ1101 Όχι Σελ. 99 Λεκτ. Ι. Ψαριανός Υ-Κατεύθυνσης Ναι  
Θεσµοί και Ανάπτυξη ΟΑ0114 Ναι Σελ. 100 Λεκτ. Π. Αρβανιτίδης Υ-Κατεύθυνσης Ναι  
Χρηµατοοικονοµικές Προβλέψεις ΜΠ0103 Ναι Σελ. 105 Αναπλ. Καθ. Γ. Χάλκος Υ-Κατεύθυνσης Ναι  
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΟΑ0105 Ναι Σελ. 105 Επικ. Καθ. Στ. Παπαδάµου Υ-Κατεύθυνσης Ναι  
Διοικητική Λογιστική ΜΠ0300 Όχι Σελ. 109 Επικ. Καθ. Γ. Ιατρίδης Υ-Κατεύθυνσης Ναι  
Θεωρία Λήψης Αποφάσεων ΜΠ0104 Όχι Σελ. 110 Επικ. Καθ. Η.Κεβόρκ Υ-Κατεύθυνσης Ναι  
Οικονοµική Ολοκλήρωση-
Παγκοσµιοποίηση-Γεωστρατηγικές 

ΟΑ0104 Όχι Σελ. 101 Αναπλ. Καθ. Ι.Κασκαρέλης ΥΕ Ναι  

Θεωρίες Οικονοµικής Εξέλιξης ΟΑ0122 Όχι Σελ. 103 Α. Αναγνώστου (Ph.D.) (ΠΔ/407) ΥΕ Ναι  
Αγροτική Οικονοµική ΟΑ0121 Όχι Σελ. 102 Λεκτ. Σ.Ματσιώρη ΥΕ Ναι  
Προχωρηµένη Μικροοικονοµική ΟΑ1234 Όχι Σελ. 88 Λεκτ. Ι. Ψαριανός ΥΕ Ναι  
Πολυεθνικές Επιχειρήσεις ΟΕ0102 Όχι Σελ. 111 Λεκτ. Ν. Τζερεµές ΥΕ Ναι  
Στοχαστικά Χρηµατοοικονοµικά ΜΠ0502 Όχι Σελ. 107 Καθηγ. Γ. Αγραφιώτης ΥΕ Όχι  
Διοικητική Μέριµνα (Logistics) ΟΕ0021 Όχι Σελ. 111 Δρ. Β. Μπέλλου (ΠΔ/407) ΥΕ Ναι  
Οικονοµική της Τεχνολογίας ΟΑ0118 Όχι Σελ. 112 Γ. Σταµπουλής (Ph.D.) (ΠΔ/407) ΥΕ Ναι  
Πτυχιακή Εργασία ΠΕ1000    Ε Όχι  
Οικονοµία και Εκπαίδευση της Ελλάδος    Από Σχολή Επιστ. Ανθρώπου Ε Όχι  
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Πίνακας Α-2: Μαθήµατα Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών, Ακαδηµαϊκό έτος 2009/10 
 

 
ΜΑΘΗΜΑ 

Πολλα-
πλή 
Βιβλιο-
γραφία 

Σύνολο 
Yρών 

Διδα-
κτικές 
Μονά-
δες 

Υπόβαθρου (Υ), 
Επιστηµονικής 
Περιοχής (ΕΠ), 
Γενικών Γνώσεων 

(ΓΓ), 
Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

Κορµού 
(Κο), 

Ειδίκευσης 
(Ε), 

Κατεύθυν-
σης (Κα) 

Εγγεγραµ-
µένοι 
Φοιτητές 

Αριθµός 
Φοιτητών που 
συµµετείχαν 
στις εξετάσεις 

Επάρκεια 
Εκπαιδευτι-
κών Μέσων 
(Ναι/Όχι) 

Αριθµός 
Φοιτητών που 
πέρασε 

επιτυχώς στην 
κανονική & 
επαναληπτική 
εξέταση 

          
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ          
Εισαγωγή στην Οικονοµική Σκέψη Ναι 39 5 Υ Κο 183 149 Ναι 133 
Οικονοµική Ιστορία Ναι 39 5 Υ Κο 212 169 Ναι 149 
Εισαγωγή στο Δίκαιο Ναι 39 4 Υ Κο 238 204 Ναι 128 
Μαθηµατικά Ι Ναι 39 6 Υ Κο 210 160 Ναι 134 
Πληροφορική Ι Ναι 39 4 Υ Κο 171 137 Ναι 135 
Λογιστική Ναι 39 6 Υ Κο 301 226 Ναι 155 
Αγγλικά Ι Ναι 39  ΑΔ Κα 155 128 Ναι 121 
Γαλλικά Ι Ναι 39  ΑΔ Κα 3 2 Ναι 2 
Γερµανικά Ι Ναι 39  ΑΔ Κα 6 3 Ναι 3 
Ιταλικά Ι Ναι 39  ΑΔ Κα 8 8 Ναι 7 
          
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ          
Μικροοικονοµική Ανάλυση Ι Ναι 39 5 Υ Κο 197 162 Ναι 124 
Μακροοικονοµική Ανάλυση Ι Ναι 39 5 Υ Κο 191 157 Ναι 134 
Μαθηµατικά ΙΙ Ναι 39 6 Υ Κο 238 175 Ναι 119 
Πληροφορική ΙΙ Ναι 39 4 Υ Κο 226 190 Ναι 168 
Στατιστική Ι Ναι 39 6 Υ Κο 318 257 Ναι 165 
Εµπορικό Δίκαιο Ναι 39 4 Υ Κο 233 213 Ναι 62 
Αγγλικά ΙΙ Ναι 39  ΑΔ Κα 139 120 Ναι 116 
Γαλλικά ΙΙ Ναι 39  ΑΔ Κα 3 2 Ναι 2 
Γερµανικά ΙΙ Ναι 39  ΑΔ Κα 6 4 Ναι 3 
Ιταλικά ΙΙ Ναι 39  ΑΔ Κα 10 10 Ναι 9 
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Πίνακας Α-2 (Συνέχεια)  
 

 
ΜΑΘΗΜΑ 

Πολλα-
πλή 
Βιβλιο-
γραφία 

Σύνολο 
Yρών 

Διδα-
κτικές 
Μονά-
δες 

Υπόβαθρου (Υ), 
Επιστηµονικής 
Περιοχής (ΕΠ), 
Γενικών Γνώσεων 

(ΓΓ), 
Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

Κορµού 
(Κο), 

Ειδίκευσης 
(Ε), 

Κατεύθυν-
σης (Κα) 

Εγγεγραµ-
µένοι 
Φοιτητές 

Αριθµός 
Φοιτητών που 
συµµετείχαν 
στις εξετάσεις 

Επάρκεια 
Εκπαιδευτι-
κών Μέσων 
(Ναι/Όχι) 

Αριθµός 
Φοιτητών που 
πέρασε 

επιτυχώς στην 
κανονική & 
επαναληπτική 
εξέταση 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ          
Μικροοικονοµική Ανάλυση ΙΙ Ναι 39 5 Υ Κο 239 186 Ναι 106 
Μακροοικονοµική Ανάλυση ΙΙ Ναι 39 5 Υ Κο 178 141 Ναι 120 
Αρχές Διοίκησης (Μάνατζµεντ) Ναι 39 4 Υ Κο 187 159 Ναι 86 
Στατιστική ΙΙ Ναι 39 6 Υ Κο 263 171 Ναι 75 
Επιχειρησιακή Οικονοµική Ναι 39 4 Υ Κο 228 187 Ναι 118 
Μάρκετινγκ Ναι 39 4 ΕΠ Ε 140 106 Ναι 61 
Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήµη Ναι 39 4 ΓΓ Κα 46 44 Ναι 35 
Κοινωνιολογία   4 ΓΓ Κα 23 22 Ναι 14 
Αγγλικά ΙΙΙ Ναι 39 2 ΑΔ Κα 149 127 Ναι 121 
Γαλλικά ΙΙΙ Ναι 39 2 ΑΔ Κα 2 0 Ναι 0 
Γερµανικά ΙΙΙ Ναι 39 2 ΑΔ Κα 2 1 Ναι 0 
Ιταλικά ΙΙΙ Ναι 39 2 ΑΔ Κα 4 3 Ναι 1 
          
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ          
Μικροοικονοµική Ανάλυση ΙΙΙ Ναι 39 5 Υ Κο 308 259 Ναι 193 
Μακροοικονοµική Ανάλυση ΙΙΙ Ναι 39 5 Υ Κο 209 174 Ναι 131 
Οικονοµετρία Ι Ναι 39 6 Υ Κο 295 167 Ναι 57 
Ιστορία Οικονοµικών Θεωριών Ναι 39 4 Υ Κο 160 142 Ναι 131 
Οικονοµική Ανάλυση Κοινωνικής Πολιτικής Ναι 39 4 Υ Κο 160 140 Ναι 53 
Δειγµατοληψία Ναι 39 4 ΕΠ Ε 132 107 Ναι 71 
Υπολογιστικές Μέθοδοι για Οικονοµολόγους Ναι 39 4 ΕΠ Ε 57 45 Ναι 33 
Αγγλικά ΙV Ναι 39 2 ΑΔ Κα 146 134 Ναι 134 
Γαλλικά ΙV Ναι 39 2 ΑΔ Κα 2 1 Ναι 1 
Γερµανικά ΙV Ναι 39 2 ΑΔ Κα 3 1 Ναι 1 
Ιταλικά ΙV Ναι 39 2 ΑΔ Κα 3 3 Ναι 1 
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Πίνακας Α-2 (Συνέχεια)  
 

 
ΜΑΘΗΜΑ 

Πολλα-
πλή 
Βιβλιο-
γραφία 

Σύνολο 
Yρών 

Διδα-
κτικές 
Μονά-
δες 

Υπόβαθρου (Υ), 
Επιστηµονικής 
Περιοχής (ΕΠ), 
Γενικών Γνώσεων 

(ΓΓ), 
Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

Κορµού 
(Κο), 

Ειδίκευσης 
(Ε), 

Κατεύθυν-
σης (Κα) 

Εγγεγραµ-
µένοι 
Φοιτητές 

Αριθµός 
Φοιτητών που 
συµµετείχαν 
στις εξετάσεις 

Επάρκεια 
Εκπαιδευτι-
κών Μέσων 
(Ναι/Όχι) 

Αριθµός 
Φοιτητών που 
πέρασε 

επιτυχώς στην 
κανονική & 
επαναληπτική 
εξέταση 

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ          
Δηµόσια Οικονοµική Ι Ναι 39 5 Υ Κο 138 117 Ναι 104 
Οικονοµετρία ΙΙ Ναι 39 6 Υ Κο 219 97 Ναι 46 
Νοµισµατική θεωρία και Πολιτική Ναι 39 5 Υ Κο 228 154 Ναι 65 
Οικονοµική Μεγέθυνση Ναι 39 5 Υ Κο 173 149 Ναι 104 
Επιχειρησιακή Έρευνα Ναι 39 5 Υ Κο 212 165 Ναι 85 
Οικονοµική της Αγοράς Εργασίας Ναι 39 4 ΕΠ Ε 54 28 Ναι 18 
Οικονοµικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ναι 39 4 ΕΠ Ε 103 89 Ναι 69 
Εισαγωγή στην Επιχειρηµατικότητα Ναι 39 4 ΕΠ Ε 21 6 Ναι 6 
          
ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ          
Δηµόσια Οικονοµική ΙΙ Ναι 39 5 Υ Κο 136 123 Ναι 102 
Περιφερειακή Οικονοµική Ναι 39 5 Υ Κο 170 135 Ναι 125 
Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση των 
Επιχειρήσεων 

 
Ναι 

 
39 

 
6 

 
Υ 

 
Κο 215 156 

 
Ναι 100 

Διεθνές Εµπόριο Ναι 39 5 Υ Κο 149 132 Ναι 106 
Οικονοµική Ανάλυση των Θεσµών Ναι 39 5 Υ Κο 165 141 Ναι 106 
Αξιολόγηση Επενδύσεων Ναι 39 4 ΕΠ Ε 53 34 Ναι 24 
Διεθνείς Οικονοµικοί Οργανισµοί Ναι 39 4 ΕΠ Ε 102 86 Ναι 77 
Ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Σχεδίων Ναι 39 4 ΕΠ Ε 10 6 Ναι 6 
Φιλοσοφία της Παιδείας   4 ΓΓ Κα 8 6 Ναι 6 
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Πίνακας Α-2 (Συνέχεια)  
 

 
ΜΑΘΗΜΑ 

Πολλα-
πλή 
Βιβλιο-
γραφία 

Σύνολο 
Yρών 

Διδα-
κτικές 
Μονά-
δες 

Υπόβαθρου (Υ), 
Επιστηµονικής 
Περιοχής (ΕΠ), 
Γενικών Γνώσεων 

(ΓΓ), 
Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

Κορµού 
(Κο), 

Ειδίκευσης 
(Ε), 

Κατεύθυν-
σης (Κα) 

Εγγεγραµ-
µένοι 
Φοιτητές 

Αριθµός 
Φοιτητών που 
συµµετείχαν 
στις εξετάσεις 

Επάρκεια 
Εκπαιδευτι-
κών Μέσων 
(Ναι/Όχι) 

Αριθµός 
Φοιτητών που 
πέρασε 

επιτυχώς στην 
κανονική & 
επαναληπτική 
εξέταση 

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ          
Οικονοµική της Ανάπτυξης (θεωρία και 
πολιτική) 

 
Ναι 

 
39 

 
5 

 
Υ 

 
Ε 45 38 

 
Ναι 37 

Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτική Ναι 39 5 Υ Ε 47 39 Ναι 35 
Θέµατα Χρηµατοοικονοµικής Λογιστικής Ναι 39 5 Υ Ε 70 50 Ναι 41 
Διεθνής Τραπεζική & Χρηµατοοικονοµική Ναι 39 5 Υ Ε 50 38 Ναι 33 
Διοικητική Οικονοµική (Σεµινάριο) Ναι 39 5 Υ Ε 56 46 Ναι 46 
Βιοµηχανική Οργάνωση Ναι 39 5 Υ Ε 86 77 Ναι 61 
Διεθνείς Νοµισµατικές Σχέσεις Ναι 39 5 ΕΠ Ε 18 15 Ναι 15 
Οικονοµική του Περιβάλλοντος Ναι 39 5 ΕΠ Ε 57 51 Ναι 48 
Ελληνική Οικονοµία Ναι 39 5 ΕΠ Ε 106 98 Ναι 93 
Οικονοµική Μεθοδολογία Ναι 39 5 ΕΠ Ε 26 23 Ναι 18 
Οικονοµική της Υγείας Ναι 39 5 ΕΠ Ε 102 93 Ναι 92 
Αστική Οικονοµική και Αγορά Ακινήτων Ναι 39 5 ΕΠ Ε 33 28 Ναι 27 
Σεµινάριο Περιφερειακής Οικονοµικής Ναι 39 5 ΕΠ Ε 1 1 Ναι 1 
Προχωρηµένη Μακροοικονοµική Ναι 39 5 ΕΠ Ε   Ναι  
Προχωρηµένα Μαθηµατικά για 
Οικονοµολόγους 

     
26 24 

 
24 

Ηλεκτρονικό Εµπόριο Ναι 39 5 ΕΠ Ε 55 48 Ναι 47 
Οικονοµική των Μεταφορών Ναι 39 5 ΕΠ Ε 22 18 Ναι 17 
Διδακτική Μεθοδολογία και Δοµικά Στοιχεία 
της Διδασκαλίας 

   
5 

 
ΓΓ 

 
Κα 4 1 

 
Ναι 1 

Διδασκαλία & Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση 
στη Σχολική Τάξη 

   
5 

 
ΓΓ 

 
Κα 3 1 

 
Ναι 0 

Εισαγωγή στην Ιστορία της Φιλοσοφίας   5 ΓΓ Κα 1 0 Ναι 0 
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Πίνακας Α-2 (Συνέχεια)  
 

 
ΜΑΘΗΜΑ 

Πολλα-
πλή 
Βιβλιο-
γραφία 

Σύνολο 
Yρών 

Διδα-
κτικές 
Μονά-
δες 

Υπόβαθρου (Υ), 
Επιστηµονικής 
Περιοχής (ΕΠ), 
Γενικών Γνώσεων 

(ΓΓ), 
Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

Κορµού 
(Κο), 

Ειδίκευσης 
(Ε), 

Κατεύθυν-
σης (Κα) 

Εγγεγραµ-
µένοι 
Φοιτητές 

Αριθµός 
Φοιτητών που 
συµµετείχαν 
στις εξετάσεις 

Επάρκεια 
Εκπαιδευτι-
κών Μέσων 
(Ναι/Όχι) 

Αριθµός 
Φοιτητών που 
πέρασε 

επιτυχώς στην 
κανονική & 
επαναληπτική 
εξέταση 

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ          
Θεωρία Οικονοµικής Πολιτικής Ναι 39 5 Υ Ε 98 87 Ναι 87 
Θεσµοί και Ανάπτυξη Ναι 39 5 Υ Ε 51 38 Ναι 29 
Χρηµατοοικονοµικές Προβλέψεις Ναι 39 5 Υ Ε 52 36 Ναι 31 
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Ναι 39 5 Υ Ε 56 44 Ναι 41 
Διοικητική Λογιστική Ναι 39 5 Υ Ε 103 90 Ναι 77 
Θεωρία Λήψης Αποφάσεων Ναι 39 5 Υ Ε 98 83 Ναι 66 
Οικονοµική Ολοκλήρωση-
Παγκοσµιοποίηση-Γεωστρατηγικές 

 
Ναι 

 
39 

 
5 

 
ΕΠ 

 
Ε 11 8 

 
Ναι 8 

Θεωρίες Οικονοµικής Εξέλιξης Ναι 39 5 ΕΠ Ε 29 17 Ναι 17 
Αγροτική Οικονοµική Ναι 39 5 ΕΠ Ε 113 104 Ναι 100 
Προχωρηµένη Μικροοικονοµική Ναι 39 5 ΕΠ Ε 43 43 Ναι 42 
Πολυεθνικές Επιχειρήσεις Ναι 39 5 ΕΠ Ε 111 82 Ναι 82 
Στοχαστικά Χρηµατοοικονοµικά Ναι 39 5 ΕΠ Ε   Ναι  
Διοικητική Μέριµνα (Logistics) Ναι 39 5 ΕΠ Ε 48 44 Ναι 30 
Οικονοµική της Τεχνολογίας Ναι 39 5 ΕΠ Ε 23 12 Ναι 12 
Οικονοµική της Άµυνας    ΕΠ Ε 8 7 Ναι 7 
Πτυχιακή Εργασία   5 ΕΠ Ε 0 0 Ναι 0 
Οικονοµία και Εκπαίδευση της Ελλάδος   5 ΓΓ Κα 1 1 Ναι 1 
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Πίνακας Α-3: Ποσοστό αποτυχίας, Κατανοµή βαθµολογίας, και Μέσος Βαθµός των φοιτητών του µαθήµατος, Ακαδηµαϊκό έτος 2009/10 
 
     
 Αριθµός Φοιτητών που 

συµµετείχαν στις 
εξετάσεις 

% Αποτυχίας 0-3.9 4-4.9 5-5.9 6-6.9 7-8.4 8.5-10 Μέσος όρος 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ          
Εισαγωγή στην Οικονοµική Σκέψη 149 10,7% 6,0% 4,7% 22,1% 28,9% 26,2% 12,1% 6,31 
Οικονοµική Ιστορία 169 11,8% 11,8% 0,0% 27,8% 13,6% 24,9% 21,9% 6,35 
Εισαγωγή στο Δίκαιο 204 37,3% 20,1% 17,2% 32,8% 15,7% 14,2% 0,0% 4,75 
Μαθηµατικά Ι 160 16,3% 16,3% 0,0% 23,8% 24,4% 27,5% 8,1% 5,90 
Πληροφορική Ι 137 1,5% 1,5% 0,0% 4,4% 4,4% 17,5% 72,3% 8,54 
Λογιστική 226 31,4% 28,3% 3,1% 23,0% 17,7% 19,0% 8,8% 5,29 
Αγγλικά Ι 128 5,5% 3,1% 2,3% 26,6% 16,4% 36,7% 14,8% 6,63 
Γαλλικά Ι 2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 10,00 
Γερµανικά Ι 3 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 66,7% 33,3% 8,00 
Ιταλικά Ι 8 12,5% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 62,5% 8,06 
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ          
Μικροοικονοµική Ανάλυση Ι 162 23,5% 9,9% 13,6% 13,0% 17,9% 36,4% 9,3% 6,03 
Μακροοικονοµική Ανάλυση Ι 157 14,6% 8,9% 5,7% 21,0% 27,4% 31,2% 5,7% 6,05 
Μαθηµατικά ΙΙ 175 32,0% 29,7% 2,3% 21,7% 9,7% 18,9% 17,7% 5,57 
Πληροφορική ΙΙ 190 11,6% 11,6% 0,0% 38,4% 18,4% 16,8% 14,7% 5,92 
Στατιστική Ι 257 35,8% 34,6% 1,2% 23,7% 15,2% 16,0% 9,3% 4,80 
Εµπορικό Δίκαιο 213 70,9% 51,6% 19,2% 15,0% 7,5% 5,2% 1,4% 3,36 
Αγγλικά ΙΙ 120 3,3% 3,3% 0,0% 30,8% 16,7% 29,2% 20,0% 6,72 
Γαλλικά ΙΙ 2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 9,50 
Γερµανικά ΙΙ 4 25,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 75,0% 7,25 
Ιταλικά ΙΙ 10 10,0% 10,0% 0,0% 0,0% 0,0% 40,0% 50,0% 7,95 
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ          
Μικροοικονοµική Ανάλυση ΙΙ 186 43,0% 42,5% 0,5% 29,0% 10,8% 11,3% 5,9% 4,29 
Μακροοικονοµική Ανάλυση ΙΙ 141 14,9% 14,9% 0,0% 34,8% 22,0% 19,9% 8,5% 5,62 
Αρχές Διοίκησης (Μάνατζµεντ) 159 45,9% 40,9% 5,0% 32,7% 13,2% 6,3% 1,9% 4,11 
Στατιστική ΙΙ 171 56,1% 55,0% 1,2% 25,1% 11,1% 7,6% 0,0% 3,72 
Επιχειρησιακή Οικονοµική 187 36,9% 35,3% 1,6% 31,6% 12,3% 10,7% 8,6% 4,81 
Μάρκετινγκ 106 42,5% 35,8% 6,6% 36,8% 10,4% 8,5% 1,9% 4,38 
Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήµη 44 20,5% 6,8% 13,6% 18,2% 9,1% 31,8% 20,5% 6,59 
Κοινωνιολογία 22 36,4% 4,5% 31,8% 27,3% 4,5% 9,1% 22,7% 5,82 
Αγγλικά ΙΙΙ 127 4,7% 4,7% 0,0% 27,6% 20,5% 37,0% 10,2% 6,45 
Γαλλικά ΙΙΙ 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 
Γερµανικά ΙΙΙ 1 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,00 
Ιταλικά ΙΙΙ 3 66,7% 66,7% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 3,50 
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Πίνακας Α-3 (Συνέχεια)  
 
     
 Αριθµός Φοιτητών που 

συµµετείχαν στις 
εξετάσεις 

% Αποτυχίας 0-3.9 4-4.9 5-5.9 6-6.9 7-8.4 8.5-10 Μέσος όρος 

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ          
Μικροοικονοµική Ανάλυση ΙΙΙ 259 25,5% 25,5% 0,0% 34,0% 11,6% 24,3% 4,6% 4,99 
Μακροοικονοµική Ανάλυση ΙΙΙ 174 24,7% 2,9% 21,8% 27,0% 17,2% 21,3% 9,8% 5,79 
Οικονοµετρία Ι 167 65,9% 65,3% 0,6% 18,6% 5,4% 8,4% 1,8% 2,95 
Ιστορία Οικονοµικών Θεωριών 142 7,7% 7,7% 0,0% 20,4% 12,7% 21,8% 37,3% 7,08 
Οικονοµική Ανάλυση Κοινωνικής Πολιτικής 140 62,1% 62,1% 0,0% 14,3% 5,0% 12,1% 6,4% 3,54 
Δειγµατοληψία 107 33,6% 33,6% 0,0% 32,7% 4,7% 16,8% 12,1% 4,93 
Υπολογιστικές Μέθοδοι για Οικονοµολόγους 45 26,7% 22,2% 4,4% 22,2% 6,7% 11,1% 33,3% 6,06 
Αγγλικά ΙV 134 0,0% 0,0% 0,0% 6,0% 6,0% 38,8% 49,3% 8,25 
Γαλλικά ΙV 1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 7,00 
Γερµανικά ΙV 1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 9,00 
Ιταλικά ΙV 3 66,7% 66,7% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 4,17 
Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ          
Δηµόσια Οικονοµική Ι 117 11,1% 11,1% 0,0% 12,8% 13,7% 38,5% 23,9% 6,82 
Οικονοµετρία ΙΙ 97 52,6% 52,6% 0,0% 17,5% 19,6% 9,3% 1,0% 3,59 
Νοµισµατική θεωρία και Πολιτική 154 57,8% 55,8% 1,9% 19,5% 11,7% 6,5% 4,5% 3,46 
Οικονοµική Μεγέθυνση 149 30,2% 30,2% 0,0% 22,1% 22,1% 18,1% 7,4% 5,15 
Επιχειρησιακή Έρευνα 165 48,5% 42,4% 6,1% 26,7% 7,3% 10,3% 7,3% 4,61 
Οικονοµική της Αγοράς Εργασίας 28 35,7% 35,7% 0,0% 7,1% 10,7% 14,3% 32,1% 5,57 
Οικονοµικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης 89 22,5% 7,9% 14,6% 23,6% 7,9% 28,1% 18,0% 6,17 
Εισαγωγή στην Επιχειρηµατικότητα 6 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 83,3% 8,67 
ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ          
Δηµόσια Οικονοµική ΙΙ 123 17,1% 10,6% 6,5% 14,6% 13,8% 26,8% 27,6% 6,67 
Περιφερειακή Οικονοµική 135 7,4% 7,4% 0,0% 2,2% 44,4% 37,0% 8,9% 6,37 
Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση των 
Επιχειρήσεων 156 35,9% 35,9% 0,0% 17,3% 12,2% 21,2% 13,5% 4,93 
Διεθνές Εµπόριο 132 19,7% 19,7% 0,0% 39,4% 9,8% 28,0% 3,0% 5,27 
Οικονοµική Ανάλυση των Θεσµών 141 24,8% 18,4% 6,4% 32,6% 19,1% 14,9% 8,5% 5,35 
Αξιολόγηση Επενδύσεων 34 29,4% 23,5% 5,9% 14,7% 5,9% 35,3% 14,7% 5,90 
Διεθνείς Οικονοµικοί Οργανισµοί 86 10,5% 10,5% 0,0% 31,4% 27,9% 22,1% 8,1% 5,94 
Ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Σχεδίων 6 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 66,7% 33,3% 8,50 
Φιλοσοφία της Παιδείας 6 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 66,7% 33,3% 8,17 
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Πίνακας Α-3 (Συνέχεια)  
 
 Αριθµός Φοιτητών που 

συµµετείχαν στις 
εξετάσεις 

% Αποτυχίας 0-3.9 4-4.9 5-5.9 6-6.9 7-8.4 8.5-10 Μέσος όρος 

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ          
Οικονοµική της Ανάπτυξης (θεωρία και 
πολιτική) 38 2,6% 0,0% 2,6% 2,6% 7,9% 34,2% 52,6% 8,42 
Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτική 39 10,3% 10,3% 0,0% 23,1% 10,3% 38,5% 17,9% 6,49 
Θέµατα Χρηµατοοικονοµικής Λογιστικής 50 18,0% 18,0% 0,0% 32,0% 12,0% 24,0% 14,0% 5,81 
Διεθνής Τραπεζική & Χρηµατοοικονοµική 38 13,2% 10,5% 2,6% 15,8% 15,8% 39,5% 15,8% 6,47 
Διοικητική Οικονοµική (Σεµινάριο) 46 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 63,0% 37,0% 8,04 
Βιοµηχανική Οργάνωση 77 20,8% 20,8% 0,0% 32,5% 13,0% 19,5% 14,3% 5,68 
Διεθνείς Νοµισµατικές Σχέσεις 15 0,0% 0,0% 0,0% 6,7% 6,7% 40,0% 46,7% 7,90 
Οικονοµική του Περιβάλλοντος 51 5,9% 5,9% 0,0% 39,2% 7,8% 21,6% 25,5% 6,58 
Ελληνική Οικονοµία 98 5,1% 3,1% 2,0% 9,2% 12,2% 32,7% 40,8% 7,69 
Οικονοµική Μεθοδολογία 23 21,7% 17,4% 4,3% 43,5% 17,4% 13,0% 4,3% 5,17 
Οικονοµική της Υγείας 93 1,1% 1,1% 0,0% 5,4% 8,6% 33,3% 51,6% 8,20 
Αστική Οικονοµική και Αγορά Ακινήτων 28 3,6% 3,6% 0,0% 46,4% 7,1% 14,3% 28,6% 6,75 
Σεµινάριο Περιφερειακής Οικονοµικής 1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 9,00 
Προχωρηµένη Μακροοικονοµική          
Προχωρηµένα Μαθηµατικά για Οικονοµολ. 24 0,0% 0,0% 0,0% 4,2% 4,2% 4,2% 87,5% 8,79 
Ηλεκτρονικό Εµπόριο 48 2,1% 2,1% 0,0% 20,8% 16,7% 41,7% 18,8% 6,92 
Οικονοµική των Μεταφορών 18 5,6% 5,6% 0,0% 0,0% 11,1% 33,3% 50,0% 7,83 
Διδακτ. Μεθοδολ. και Δοµικά Στοιχ.  Διδασκ. 1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 9,00 
Διδασκαλία & Παιδαγ. Αλληλ. στη Σχολ. Τάξη 1 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,00 
Εισαγωγή στην Ιστορία της Φιλοσοφίας 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 
Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ          
Θεωρία Οικονοµικής Πολιτικής 87 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 14,9% 64,4% 19,5% 7,66 
Θεσµοί και Ανάπτυξη 38 23,7 23,7 0,0% 28,9% 5,3% 31,6% 10,5% 5,45 
Χρηµατοοικονοµικές Προβλέψεις 36 13,9% 13,9% 0,0% 19,4% 13,9% 44,4% 8,3% 6,31 
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου 44 6,8% 6,8% 0,0% 6,8% 15,9% 54,5% 15,9% 7,09 
Διοικητική Λογιστική 90 14,4% 14,4% 0,0% 30,0% 14,4% 18,9% 22,2% 6,15 
Θεωρία Λήψης Αποφάσεων 83 20,5% 16,9% 3,6% 22,9% 15,7% 16,9% 24,1% 6,13 
Οικονοµική Ολοκλήρωση-Παγκοσµιοποίηση-
Γεωστρατηγικές 8 0,0% 0,0% 0,0% 12,5% 12,5% 62,5% 12,5% 7,38 
Θεωρίες Οικονοµικής Εξέλιξης 17 0,0% 0,0% 0,0% 5,9% 0,0% 64,7% 29,4% 8,05 
Αγροτική Οικονοµική 104 3,8% 3,8% 0,0% 11,5% 4,8% 24,0% 55,8% 8,13 
Προχωρηµένη Μικροοικονοµική 43 2,3% 2,3% 0,0% 30,2% 23,3% 14,0% 30,2% 6,86 
Πολυεθνικές Επιχειρήσεις 82 0,0% 0,0% 0,0% 28,0% 12,2% 26,8% 32,9% 7,08 
Διοικητική Μέριµνα (Logistics) 44 31,8% 20,5% 11,4% 25,0% 13,6% 15,9% 13,6% 5,50 
Οικονοµική της Τεχνολογίας 12 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 16,7% 33,3% 33,3% 7,33 
Οικονοµική της Άµυνας 7 0,0% 0,0% 0,0% 42,9% 28,6% 28,6% 0,0% 6,07 
Πτυχιακή Εργασία 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 
Οικονοµία και Εκπαίδευση της Ελλάδος 1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 7,00 
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Πίνακας Α-4: Μαθήµατα Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών, Ακαδηµαϊκό έτος 2009/10 
 

 
ΜΑΘΗΜΑ 

Σελίδα 
Οδηγού 
Σπουδών 

 
Υπεύθυνοι Μαθήµατος 

Υποχρεωτικό (Υ),  
Υποχρεωτικής 
Επιλογής (ΥΕ),  
Επιλογής (Ε) 

Αξιολόγηση από 
φοιτητή 

(Ναι/Όχι) 

 
Διαλέξεις 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ      
Μακροικονοµική Ανάλυση και Πολιτική 54 Λεκτ.    Ι. Ψαριανός Υ Ναι Ναι 
Εφαρµοσµένη Μικροοικονοµική Ανάλυση 55 Αναπλ. Καθ.    Γ.Χάλκος Υ Ναι Ναι 
Εφαρµοσµένη Οικονοµετρία 56 Αναπλ. Καθ.    Γ.Χάλκος Υ Ναι Ναι 
Νοµισµατική και Τραπεζική Οικονοµική 58 Επικ. Καθ.    Στ.Παπαδάµου Υ Ναι Ναι 
Χρηµατοοικονοµική Διοίκηση-Λογιστική 59 Επικ. Καθ.    Γ.Ιατρίδης Υ Ναι Ναι 
Ποσοτικές Μέθοδοι για Λήψη Επιχειρηµατικών 
Αποφάσεων 

61 Επικ. Καθ.    Ηλ. Κεβόρκ Υ Ναι Ναι 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ      
Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά για Οικονοµολόγους 63 Λεκτ.   Λ.Ζαχείλας ΥΕ Ναι Ναι 
Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών 64 Αναπλ. Καθ.   Γ.Χάλκος 

Επικ. Καθ.   Ηλ. Κεβόρκ 
ΥΕ Ναι Ναι 

Οικονοµική της Εργασίας 65 Λεκτ.   Α. Οικονόµου ΥΕ Ναι Ναι 
Οικονοµική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών 
Πόρων 

67 Αναπλ. Καθ.   Γ.Χάλκος ΥΕ Ναι Ναι 

Οικονοµία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 68 Λεκτ.   Α. Οικονόµου ΥΕ Ναι Ναι 

Θέµατα Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Οικονοµίας 
 

70 
Αναπλ.   Καθ. Ν.Κυριαζής 
Λεκτ.    Θ.Μεταξάς 

ΥΕ Ναι Ναι 

Θέµατα Διεθνούς Ανάπτυξης 71 Αναπλ.   Καθ. Χρ. Κόλλιας ΥΕ Ναι Ναι 
Θέµατα Ιστορίας Εφαρµοσµένων Οικονοµικών 72 Αναπλ.   Καθ. Μ.Ζουµπουλάκης ΥΕ Ναι Ναι 
Δίκαιο του Ανταγωνισµού 73 Αναπλ.   Καθ. Ξ.Παπαρρηγόπουλος ΥΕ Όχι Όχι 
Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων 75 Λεκτ.   Π.Αρβανιτίδης ΥΕ Όχι Όχι 
Βιοµηχανική Οργάνωση και Πολιτική 77 Λεκτ.   Ν.Τζερεµές ΥΕ Ναι Ναι 
Επιχειρησιακή Διαχείριση 78 Λεκτ.   Γ.Σταµπουλής ΥΕ Ναι Ναι 
Στρατηγική των Επιχειρήσεων 80 Λεκτ.   Β.Μπέλλου ΥΕ Ναι Ναι 
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Πίνακας Α-5: Μαθήµατα Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών, Ακαδηµαϊκό έτος 2009/10 
 

 
ΜΑΘΗΜΑ 

Πολλαπλή 
Βιβλιο-
γραφία 

Σύνολο 
Yρών 

Διδα-
κτικές 
Μονά-
δες 

Πιστω-
τικές 
Μονά-
δες 

Υπόβαθρου (Υ), 
Επιστηµονικής 
Περιοχής (ΕΠ), 
Γενικών Γνώσεων 

(ΓΓ), 
Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

Κορµού (Κο), 
Ειδίκευσης 

(Ε), 
Κατεύθυνσης 

(Κα) 

Εγγεγραµ-
µένοι 
Φοιτητές 

Αριθµός 
Φοιτητών 
που 

συµµετείχαν 
στις 

εξετάσεις 

Αριθµός Φοιτητών 
που πέρασε επιτυχώς 
στην κανονική & 
επαναληπτική 
εξέταση 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ          
Μακροικονοµική Ανάλυση και Πολιτική Ναι 26 2 5 Υ Κο 39 39 37 
Εφαρµοσµένη Μικροοικονοµική 
Ανάλυση 

Ναι 26 2 5 Υ Κο 
39 39 36 

Εφαρµοσµένη Οικονοµετρία Ναι 26 2 5 Υ Κο 39 39 29 
Νοµισµατική και Τραπεζική Οικονοµική Ναι 26 2 5 Υ Κο 39 39 36 
Χρηµατοοικονοµική Διοίκηση-Λογιστική Ναι 26 2 5 Υ Κο 39 39 39 
Ποσοτικές Μέθοδοι για Λήψη 
Επιχειρηµατικών Αποφάσεων 

Ναι 26 2 5 Υ Κο 
39 39 32 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ          
Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά για 
Οικονοµολόγους 

Ναι 26 2 5 ΕΠ Ε 
23 23 23 

Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών Ναι 26 2 5 ΕΠ Ε 23 23 19 
Οικονοµική της Εργασίας Ναι 26 2 5 ΕΠ Ε 16 16 16 
Οικονοµική του Περιβάλλοντος και των 
Φυσικών Πόρων 

Ναι 26 2 5 ΕΠ Ε 
34 34 30 

Οικονοµία και Διοίκηση Υπηρεσιών 
Υγείας 

Ναι 26 2 5 ΕΠ Ε 
14 14 14 

Θέµατα Διεθνούς και Ευρωπαϊκής 
Οικονοµίας 

Ναι 26 2 5 ΕΠ Ε 
14 14 14 

Θέµατα Διεθνούς Ανάπτυξης Ναι 26 2 5 ΕΠ Ε 21 21 21 
Θέµατα Ιστορίας Εφαρµοσµένων 
Οικονοµικών 

Ναι 26 2 5 ΕΠ Ε 
8 8 8 

Δίκαιο του Ανταγωνισµού Ναι 26 2 5 ΕΠ Ε 10 10 10 
Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων Ναι 26 2 5 ΕΠ Ε 9 9 9 
Βιοµηχανική Οργάνωση και Πολιτική Ναι 26 2 5 ΕΠ Ε 22 22 22 
Επιχειρησιακή Διαχείριση Ναι 26 2 5 ΕΠ Ε 9 9 9 
Στρατηγική των Επιχειρήσεων Ναι 26 2 5 ΕΠ Ε 25 25 25 
Γ΄Εξάµηνο          
Πτυχιακή Εργασία   16 30 ΕΠ Κο    
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Πίνακας Α-6: Εξέλιξη του αριθµού των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών και διάρκεια σπουδών 
 
Έτος  Έτος Αποφοίτησης Δεν έχουν  
Εισαγωγής         Αποφοιτήσει ΣΥΝΟΛΟ 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ακόµα  
1999/00 Κ=4 Κ=5 Κ=6 Κ=7 Κ=8 Κ=9 Κ=10 Κ>=11   
 44 30 8 4 1 2 2 0 20 111 
 39,7% 27,0% 7,2% 3,6% 0,9% 1,8% 1,8% 0,0% 18,0% 100,0% 
2000/01  Κ=4 Κ=5 Κ=6 Κ=7 Κ=8 Κ=9 Κ=10   
 2(α) 48 41 6 4 3 1 0 15 120 
 1,7% 40,0% 34,2% 5,0% 3,3% 2,5% 0,8% 0,0% 12,5% 100,0% 
2001/02   Κ=4 Κ=5 Κ=6 Κ=7 Κ=8 Κ=9   
  2(α) 48 21 11 2 1 1 14 100 
  2,0% 48,0% 21,0% 11,0% 2,0% 1,0% 1,0% 14,0% 100,0% 
2002/03    Κ=4 Κ=5 Κ=6 Κ=7 Κ=8   
   2(α,β) 40 38 9 1 2 30 122 
   1,6% 32,8% 31,2% 7,4% 0,8% 1,6% 24,6% 100,0% 
2003/04     Κ=4 Κ=5 Κ=6 Κ=7   
  1(γ) 1(δ)  42 24 14 5 40 127 
  0,8% 0,8%  33,1% 18,9% 11,0% 3,9% 31,5% 100,0% 
2004/05      Κ=4 Κ=5 Κ=6   
      31 27 16 33 107 
      29,0% 25,2% 15,0% 30,8% 100,0% 
2005/06       Κ=4 Κ=5   
      1(β) 46 25 34 106 
      0,9% 43,4% 23,6% 32,1% 100,0% 
2006/07        Κ=4  131 
        49 82  
        37,4% 62,6%  
 
(α) Μετεγγραφή 3ο Εξάµηνο (ΑΡΓΥΡΟΥ Δήµητρα, ΚΑΠΟΛΟΥ Δέσποινα, ΑΡΓΥΡΑΚΟΥ Στυλιανή, ΜΕΛΑΧΡΟΠΟΥΛΟΥ Σταυρούλα, ΚΟΦΦΑ Φωτεινή) 
(β) Εισαγωγή από Κατατακτήριες εξετάσεις (ΝΤΑΤΣΙΟΣ Δηµήτριος, ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ Χριστίνα) 
(γ) Μετεγγραφή 7ο Εξάµηνο (ΚΙΝΗΣ Κωνσταντίνος) 
(δ) Μετεγγραφή 5ο Εξάµηνο (ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Ανδροµάχη)  
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Πίνακας Α-7: Ποσοστό αποτυχίας, Κατανοµή βαθµολογίας, και Μέσος Βαθµός των φοιτητών του µαθήµατος, Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα 
Σπουδών, Ακαδηµαϊκό έτος 2009/10 
 
     
 Αριθµός Φοιτητών που 

συµµετείχαν στις 
εξετάσεις 

% 
Αποτυχίας 

0-3.9 4-4.9 5-5.9 6-6.9 7-8.4 8.5-10 Μέσος όρος 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ          
Μακροικονοµική Ανάλυση και Πολιτική 39 5,13 1 1 4 12 16 5 6,95 
Εφαρµοσµένη Μικροοικονοµική 
Ανάλυση 39 10,3 4 - 27 7 1 - 5,3 
Εφαρµοσµένη Οικονοµετρία 39 25,6 5 5 22 5 2 - 5,2 
Νοµισµατική και Τραπεζική 
Οικονοµική 39 7,7 3 - 21 9 5 1 5,84 
Χρηµατοοικονοµική Διοίκηση-
Λογιστική 38 2,6 1 - 14 13 10 1 6,2 
Ποσοτικές Μέθοδοι για Λήψη 
Επιχειρηµατικών Αποφάσεων 39 17,9 5 2 22 9 1 - 5,29 
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ          
Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά για 
Οικονοµολόγους 23 0 - - - - 8 15 8,8 
Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών 23 17,4 3 1 9 6 4 - 5,5 
Οικονοµική της Εργασίας 16 0 - - 7 3 5 1 6,7 
Οικονοµική του Περιβάλλοντος και των 
Φυσικών Πόρων 34 11,8 4 - 16 8 5 1 5,7 
Οικονοµία και Διοίκηση Υπηρεσιών 
Υγείας 14 0 - - 4 8 1 1 6,5 
Θέµατα Διεθνούς και Ευρωπαϊκής 
Οικονοµίας 14 0 - - - - 7 7 8,62 
Θέµατα Διεθνούς Ανάπτυξης 21 0 - - - - 2 19 9,1 
Θέµατα Ιστορίας Εφαρµοσµένων 
Μαθηµατικών 8 0 - - 1 5 2 - 6,7 
Δίκαιο του Ανταγωνισµού 10 0 - - - - 5 5 8,57 
Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων 9 0 - - 1 1 3 4 7,8 
Βιοµηχανική Οργάνωση και Πολιτική 22 0 - - 17 2 3 - 5,5 
Επιχειρησιακή Διαχείριση 9 0 - - 3 5 1 - 5,78 
Στρατηγική των Επιχειρήσεων 25 0 - - 18 2 5 - 5,92 
Γ΄Εξάµηνο          
Πτυχιακή Εργασία          
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Πίνακας Α-8: Ποσοστό αποτυχίας, Κατανοµή βαθµολογίας, και Μέσος Βαθµός των φοιτητών του µαθήµατος, Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα 
Σπουδών, Ακαδηµαϊκό έτος 2008/09 
 
     
 Αριθµός Φοιτητών που 

συµµετείχαν στις 
εξετάσεις 

% 
Αποτυχίας 

0-3.9 4-4.9 5-5.9 6-6.9 7-8.4 8.5-10 Μέσος όρος 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ          
Μακροικονοµική Ανάλυση και Πολιτική 40 0 - - - 5 23 12 7,84 
Εφαρµοσµένη Μικροοικονοµική 
Ανάλυση 40 0 - - 21 12 7 - 5,97 
Εφαρµοσµένη Οικονοµετρία 40 0 - - 11 24 5 - 6,26 
Νοµισµατική και Τραπεζική 
Οικονοµική 40 0 - - 4 7 22 7 7,34 
Χρηµατοοικονοµική Διοίκηση-
Λογιστική 40 0 - - 12 8 20 - 6,51 
Ποσοτικές Μέθοδοι για Λήψη 
Επιχειρηµατικών Αποφάσεων 40 0 - - 13 10 17 - 6,62 
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ          
Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά για 
Οικονοµολόγους 22 0 - - - - - 22 9,5 
Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών 27 0 - - 10 10 7 - 6,4 
Οικονοµική της Εργασίας 23 0 - - 4 2 5 12 8 
Οικονοµική του Περιβάλλοντος και των 
Φυσικών Πόρων 40 0 - - 18 15 7 - 6,2 
Οικονοµία και Διοίκηση Υπηρεσιών 
Υγείας 23 0 - - - 1 18 4 7,96 
Θέµατα Διεθνούς και Ευρωπαϊκής 
Οικονοµίας 11 0 - - - - 4 7 8,55 
Θέµατα Διεθνούς Ανάπτυξης 31 0 - - - 2 6 23 8,55 
Θέµατα Ιστορίας Εφαρµοσµένων 
Οικονοµικών 13 0 - - 3 1 7 2 7,12 
Δίκαιο του Ανταγωνισµού - - - - - - - - - 
Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων - - - - - - - - - 
Βιοµηχανική Οργάνωση και Πολιτική 18 0 - - - 3 12 3 7,7 
Επιχειρησιακή Διαχείριση 11 0 - - - - 9 2 7,73 
Στρατηγική των Επιχειρήσεων 20 0 - - 4 8 8 - 6,68 
Γ΄Εξάµηνο          
Πτυχιακή Εργασία 36 10 - - 10 4 18 4 7,1 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Β 
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Διάγραµµα Β-1: Αριθµός Ερωτηµατολογίων που παραλήφθηκε ανά µάθηµα, 
Ακαδηµαϊκό Έτος 2009/10 
 
Α΄ Εξάµηνο 
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Διάγραµµα Β-1 (Συνέχεια): Αριθµός Ερωτηµατολογίων που παραλήφθηκε ανά 
µάθηµα, Ακαδηµαϊκό Έτος 2009/10 
 
Γ΄ Εξάµηνο 
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Διάγραµµα Β-1 (Συνέχεια): Αριθµός Ερωτηµατολογίων που παραλήφθηκε ανά 
µάθηµα, Ακαδηµαϊκό Έτος 2009/10 
 
Ε΄ Εξάµηνο 
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Διάγραµµα Β-1 (Συνέχεια): Αριθµός Ερωτηµατολογίων που παραλήφθηκε ανά 
µάθηµα, Ακαδηµαϊκό Έτος 2009/10 
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Διάγραµµα Β-2: Μέσος Αριθµός απαντήσεων ανά ενότητα ανά µάθηµα, 
Ακαδηµαϊκό Έτος 2009/10 
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Διάγραµµα Β-2 (Συνέχεια): Μέσος Αριθµός απαντήσεων ανά ενότητα ανά 
µάθηµα, Ακαδηµαϊκό Έτος 2009/10 
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Διάγραµµα Β-2 (Συνέχεια): Μέσος Αριθµός απαντήσεων ανά ενότητα ανά 
µάθηµα, Ακαδηµαϊκό Έτος 2009/10 
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Διάγραµµα Β-2 (Συνέχεια): Μέσος Αριθµός απαντήσεων ανά ενότητα ανά 
µάθηµα, Ακαδηµαϊκό Έτος 2009/10 
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Διάγραµµα Β-2 (Συνέχεια): Μέσος Αριθµός απαντήσεων ανά ενότητα ανά 
µάθηµα, Ακαδηµαϊκό Έτος 2009/10 
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Διάγραµµα Β-3: Ποσοστό συµµετοχής ανά µάθηµα, Ακαδηµαϊκό Έτος 2009/10 
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Διάγραµµα Β-3 (Συνέχεια): Ποσοστό συµµετοχής ανά µάθηµα, Ακαδηµαϊκό Έτος 
2009/10 
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Διάγραµµα Β-3 (Συνέχεια): Ποσοστό συµµετοχής ανά µάθηµα, Ακαδηµαϊκό Έτος 
2009/10 
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Διάγραµµα Β-3 (Συνέχεια): Ποσοστό συµµετοχής ανά µάθηµα, Ακαδηµαϊκό Έτος 
2009/10 
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Διάγραµµα Β-3 (Συνέχεια): Ποσοστό συµµετοχής ανά µάθηµα, Ακαδηµαϊκό Έτος 
2009/10 
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Διάγραµµα Β-4: Ποσοστό αποτυχίας ανά µάθηµα, Ακαδηµαϊκά Έτη 2008/09 και 
2009/10 
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Διάγραµµα Β-4 (Συνέχεια): Ποσοστό αποτυχίας ανά µάθηµα, Ακαδηµαϊκά Έτη 
2008/09 και 2009/10 
 
Γ΄ Εξάµηνο 
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Διάγραµµα Β-4 (Συνέχεια): Ποσοστό αποτυχίας ανά µάθηµα, Ακαδηµαϊκά Έτη 
2008/09 και 2009/10 
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Διάγραµµα Β-4 (Συνέχεια): Ποσοστό αποτυχίας ανά µάθηµα, Ακαδηµαϊκά Έτη 
2008/09 και 2009/10 
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Διάγραµµα Β-4 (Συνέχεια): Ποσοστό αποτυχίας ανά µάθηµα, Ακαδηµαϊκά Έτη 
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Διάγραµµα Β-5: Μέσος Όρος Βαθµολογίας ανά µάθηµα, Ακαδηµαϊκά Έτη 
2008/09 και 2009/10 
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Διάγραµµα Β-5 (Συνέχεια): Μέσος Όρος Βαθµολογίας ανά µάθηµα, Ακαδηµαϊκά 
Έτη 2008/09 και 2009/10 
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Διάγραµµα Β-5 (Συνέχεια): Μέσος Όρος Βαθµολογίας ανά µάθηµα, Ακαδηµαϊκά 
Έτη 2008/09 και 2009/10 
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Διάγραµµα Β-5 (Συνέχεια): Μέσος Όρος Βαθµολογίας ανά µάθηµα, Ακαδηµαϊκά 
Έτη 2008/09 και 2009/10 
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Διάγραµµα Β-5 (Συνέχεια): Μέσος Όρος Βαθµολογίας ανά µάθηµα, Ακαδηµαϊκά 
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