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Άξονας Ι: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Α/Α
1

Μέτρα
Αναβάθμιση και
Εκσυγχρονισμός
των
Προπτυχιακών
Προγραμμάτων
Σπουδών (ΠΠΣ)

Δράσεις - Τρέχουσες
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Προσφέρει επτά (7) ΠΠΣ, 4ετών σπουδών (240 ECTS – EQF/NQF
Level 6), σε καθεστώς πλήρους φοίτησης.

Τακτική αναμόρφωση των ΠΠΣ των Τμημάτων ανά 5-6 έτη κατά

μέσον όρο. Τελευταίες αναμορφώσεις:
1. Τμήμα Ηλεκτρονικών Η/Υ Συστημάτων: 2011-12
2. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών: 2012-13
3. Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών: 2013-14
4. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών: 2013-14
5. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών: 2014-15
6. Τμήμα Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών: 2014-15
7. Ενσωμάτωση του Τμήματος Αυτοματισμού ΤΕΙ Μεσολογγίου
στο Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. & Αναμόρφωση του
ΠΠΣ του νέου Τμήματος: 2013-14.

Δράσεις - Προγραμματιζόμενες
Διατήρηση του μέσου ρυθμού αναμορφώσεων των ΠΠΣ, καθώς
και του τρόπου δόμησης των ΠΠΣ και περιγραφής των
μαθησιακών ενοτήτων τους.
Προγραμματισμός σε επίπεδο Σχολών και Τμημάτων.
Επίβλεψη της διαδικασίας από τη ΜΟΔΙΠ.

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Προσφέρει δύο (2) ΠΠΣ, 4ετών σπουδών (240 ECTS – EQF/NQF
Level 6), σε καθεστώς πλήρους φοίτησης.
Τακτική αναμόρφωση των ΠΠΣ των Τμημάτων ανά 5-6 έτη κατά
μέσον όρο. Τελευταίες αναμορφώσεις:
1. Ενσωμάτωση του πρώην ΠΠΣ «Διοίκηση Τουριστικών
Επιχειρήσεων» ως Εισαγωγικής Κατεύθυνσης με τίτλο
«Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων
Φιλοξενίας» στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, με
συγχώνευση του Τμήματος.
2. Αναμόρφωση του ΠΠΣ της εισαγωγικής κατεύθυνσης, καθώς
και πλήρης αναμόρφωση του ΠΠΣ του Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων.
3. Πλήρης αναμόρφωση του ΠΠΣ του Τμήματος Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής.
O σχεδιασμός και η αναμόρφωση των ΠΠΣ γίνεται με:
Θέσπιση διαδικασιών σε επίπεδο Σχολής, με εργαλείο τον
ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.
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σεβασμό στις προβλέψεις της σχετικής νομοθεσίας,
εμπλοκή των παραγωγικών φορέων του κάθε κλάδου στον
προσδιορισμό του προφίλ του αποφοίτου, πλην με ad hoc
τρόπο,
 βλέμμα στην προώθηση της διεθνούς θέσης του ιδρύματος,
που απαιτεί προγράμματα ευθυγραμμισμένα με τις
ευρωπαϊκές / διεθνείς τάσεις,
 υιοθέτηση των προτεινόμενων βέλτιστων πρακτικών από την
ΑΔΙΠ, και των οδηγιών του ΕΟΠΠΕΠ για την περιγραφή τους,
ώστε να πληρούνται τα κριτήρια για την απονομή των
αντίστοιχων επαγγελματικών προσόντων,
 εναρμόνιση με το σύστημα ECTS, πλήρη υιοθέτηση του
Παραρτήματος Διπλώματος, περιγραφή των μαθησιακών
ενοτήτων των ΠΠΣ με όρους μαθησιακών αποτελεσμάτων και
φόρτου εργασίας.
Αν και έχει οργανωθεί η διατήρηση επαφής με τους αποφοίτους, σε
επίπεδο Σχολών και Τμημάτων, η εμπειρία τους δεν έχει
αποτυπωθεί / αξιοποιηθεί ακόμη συστηματικά.

Το ακαδημαϊκό προσωπικό, κυρίως το μόνιμο:
 Παρακολουθεί, συμμετέχει, (συν-)διοργανώνει επιστημονικά
γεγονότα (ημερίδες, συνέδρια, διαγωνισμούς, κλπ),
 Συμμετέχει στη γνωστή διαδικασία των ανταλλαγών και
μεταφοράς τεχνογνωσίας (Erasmus+, Tempus, Horizon-2020,...),
 Υποστηρίζεται από τις δομές του Ιδρύματος (τακτικός
προϋπολογισμός και ΕΛΚΕ) στις πρωτοβουλίες για απόκτηση
τεχνογνωσίας ή ειδικής επιστημονικής γνώσης (πχ Εκπαίδευση
καθηγητών σε Μη Καταστροφικούς Ελέγχους Υλικών, 2014-15),
 Διαθέτει περιορισμένη πρόσβαση σε έντυπες και ηλεκτρονικές
πηγές πληροφόρησης, μέσω του υπολογιστικού συστήματος
και της Βιβλιοθήκης, για ενημέρωση και επαγγελματική
ανανέωση, κυρίως λόγω προβλημάτων σε εθνικό επίπεδο
ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.
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Εσωτερικό Κανονισμό, για τη συγκρότηση μεικτών Επιτροπών ΠΠΣ,
από ακαδημαϊκά μέλη και εκπροσώπους παραγωγικών φορέων,
(Advisory Boards), ώστε οι επόμενες αναμορφώσεις ΠΠΣ να
προκύψουν μέσα από
 Διαρκή συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς, δημόσιους
και ιδιωτικούς, και συστηματική εμπλοκή τους στη
διαμόρφωση του προφίλ των αποφοίτων, με βάση τις ανάγκες
της ελληνικής παραγωγής και κοινωνίας,
 Εισαγωγή του θεσμού «υιοθέτησης μαθήματος» από
παραγωγικό ή συλλογικό φορέα που το εισηγήθηκε σε τελική ή
σε πρώιμη μορφή,
 Διαρκή επαφή και επικοινωνία με τους αποφοίτους,
αξιοποίηση της επαγγελματικής εμπειρίας τους ανά κλάδο, για
την ανασχεδίαση των ΠΠΣ,
 Στενή παρακολούθηση και προσπάθεια να συμβαδίζει
εκπαιδευτικά το ίδρυμα με τα τεκταινόμενα στον Ευρωπαϊκό
Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης, ειδικά στην τεχνολογική
συνιστώσα της,
 Εμπέδωση των στοιχείων περιγραφής και αξιολόγησης των ΠΠΣ
που υιοθετήθηκαν από το 2008 ενιαία για τις Σχολές και τα
Τμήματα (φόρτος, μαθησιακά αποτελέσματα, Παράρτημα
Διπλώματος).
Ενίσχυση και διεύρυνση της υποστήριξη του ακαδημαϊκού
προσωπικού, μόνιμου και έκτακτου, στην προσπάθεια για
βελτίωση των εκπαιδευτικών του προσόντων και αποτελέσματος:
 Ενθάρρυνση του προσωπικού να παρακολουθεί, συμμετέχει,
(συν-)διοργανώνει επιστημονικά γεγονότα (ημερίδες,
συνέδρια, διαγωνισμούς, κλπ), με εξασφάλιση του χρόνου και
των πόρων για το σκοπό αυτό,
 Ενθάρρυνση του προσωπικού να συμμετέχει στη γνωστή
διαδικασία των ανταλλαγών και μεταφοράς τεχνογνωσίας
(Erasmus+, Tempus, Horizon-2020,...),
 Έμπρακτη υποστήριξη από τις δομές του Ιδρύματος (τακτικός
προϋπολογισμός και ΕΛΚΕ) στις πρωτοβουλίες για απόκτηση
τεχνογνωσίας ή ειδικής επιστημονικής γνώσης,

(Heal-Link), π.χ. δεν διαθέτει πρόσβαση στα περιοδικά της ΙΕΕΕ,
(όπως άλλωστε και όλα τα ελληνικά ΑΕΙ σήμερα),
Δεν εκμεταλλεύεται το θεσμό της περιοδικής εκπαιδευτικής
άδειας για μετάβαση σε ΑΕΙ της αλλοδαπής, κυρίως λόγω των
ελλείψεων σε μόνιμο προσωπικό.
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Εδραίωση της
υψηλής θέσης
του ιδρύματος
στην προσφορά
Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών



Εξεύρεση πόρων για την εξασφάλιση πλήρους και ελεύθερης
πρόσβασης σε έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης,

μέσω του υπολογιστικού συστήματος και της Βιβλιοθήκης, για
ενημέρωση και επαγγελματική ανανέωση,
 Έμπρακτη ενθάρρυνση καθηγητών να συμμετέχουν σε
εξειδικευμένα ευρωπαϊκά / διεθνή σεμινάρια, δίκτυα ή
εκπαίδευση σχετικά με την κατάρτιση ΠΠΣ,
 Αξιοποίηση του θεσμού της περιοδικής ακαδημαϊκής άδειας
(sabbatical) με μετάβαση σε ΑΕΙ της αλλοδαπής.
Η εκπαιδευτική πράξη στηρίζεται στη συμπεριφοριστική αντίληψη
Μετατόπιση της εστίασης του εκπαιδευτικού έργου από το
«παράδοσης» του μαθήματος μέσω διαλέξεων κυρίως. Ο
δασκαλο-κεντρικό στο μαθητο-(φοιτητο-)κεντρικό μοντέλο, με
τεχνολογικός προσανατολισμός του Ιδρύματος επιβάλλει ισχυρή
παράλληλη ενίσχυση της συνεργατικής μάθησης, σύμφωνα με τα
εργαστηριακή συνιστώσα εντός των ΠΠΣ, που εν μέρει λειτουργεί
σύγχρονα πορίσματα των γνωστικών επιστημών:
ως αντίβαρο, προσφέροντας στους φοιτητές ευκαιρία για
 Ανασχεδιασμός των ΠΠΣ ώστε να πριμοδοτούν δραστηριότητες
περισσότερο ενεργό ρόλο απέναντι στη μάθηση, για αυτενέργεια
ανακαλυπτικής μάθησης και συνεργατικής μάθησης,
και λήψη πρωτοβουλιών.
 Εκπαίδευση του ακαδημαϊκού προσωπικού μέσα από
σεμινάρια ή ημερίδες για να μετακινηθεί από τον παραδοσιακό
ρόλο του «πομπού» της γνώσης στο σύγχρονο ρόλο του
διαμεσολαβητή και διευκολυντή των φοιτητών στην ατομική
τους πορεία για την οικοδόμηση της γνώσης,
 Αύξηση των ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων και της
βαθμολογικής τους βαρύτητας εντός των μαθημάτων των ΠΠΣ.
 Επιδίωξη συγκρότησης διατμηματικών ομάδων φοιτητών,
κυρίως σε μαθήματα μεγάλων εξαμήνων που στηρίζονται στη
μέθοδο project.
 Πιλοτική υλοποίηση των νέων διδακτικών μεθόδων από τους
καθηγητές σε εθελοντική βάση και αποτίμηση των
αποτελεσμάτων.
Διεθνοποίηση των ΠΠΣ
 Βλ. ΑΞΟΝΑΣ 1 - ΜΕΤΡΟ 5
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
 Συντονισμένη προβολή του μεταπτυχιακού εκπαιδευτικού
Προσφέρει δεκατέσσερα (14) ΠΜΣ, 3-4 εξαμήνων (90-120 ECTS –
έργου σε επίπεδο Ιδρύματος συνολικά, πέραν της διακριτής
EQF/NQF Level 7), σε καθεστώς πλήρους ή μερικής φοίτησης.
προβολής των επιμέρους ΠΜΣ, ώστε να αναδειχθεί το Ίδρυμα
σε εστιακό σημείο συγκέντρωσης του φοιτητικού
1. «Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα»
ενδιαφέροντος για μεταπτυχιακές σπουδές.
2. «Διαχείριση και Ενεργειακή Βελτιστοποίηση Συστημάτων»
 Ενίσχυση του ευρωπαϊκού / διεθνούς προφίλ και

ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.
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Σπουδών (ΠΜΣ)

3. «Αντισεισμική & ενεργειακή αναβάθμιση κατασκευών και
αειφόρος ανάπτυξη»
4. «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών»
5. «Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις»
6. «Διαδικτυωμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα»
7. «Nέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές»
8. «Νέα Κλωστοϋφαντουργικά Υλικά και Τεχνολογίες στο
Σχεδιασμό Μόδας»
9. «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας του
Περιβάλλοντος»
10. «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την
Εκπαίδευση»
11. «Δίκτυα και Επικοινωνίες Δεδομένων ( Networking and Data
Communications)», with Kingston University, UK
12. «Διαχείριση και Διοίκηση Κατασκευών ( Management in
Construction )», with Kingston University, UK
13. «Προηγμένα Βιομηχανικά Συστήματα Παραγωγής (Advanced
Industrial & Manufacturing Systems)», with Kingston University,
UK
14. «Master of Science in Energy Systems», with Heriot-Watt
University, UK










ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Προσφέρει δέκα (10) ΠΜΣ, 3-4 εξαμήνων (90-120 ECTS – EQF/NQF
Level 7), σε καθεστώς πλήρους ή μερικής φοίτησης.
1. «Λογιστική & Χρηματοοικονομική»
2. «Διεθνή Διοικητική των Επιχειρήσεων»
3. «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική − Public Economics and
Policy»
4. «Επιστήμη των αποφάσεων με Πληροφοριακά Συστήματα»
5. «Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)»
6. «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων»
7. «Τεχνολογίες και Συστήματα Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος»
ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.
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προσανατολισμού του ιδρύματος, μέσω προσφοράς
περισσότερων ΠΜΣ (και) στην αγγλική γλώσσα, (βλ. και ΜΕΤΡΟ
5),
Προβολή στο εξωτερικό των ΠΜΣ που προσφέρονται στην
αγγλική γλώσσα, με συμμετοχή εκπροσώπων του Ιδρύματος σε
διεθνείς εκπαιδευτικές εκθέσεις και fora, (βλ. και ΜΕΤΡΟ 5),
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ιδρύματος μέσω της
ποιότητας, με διαρκή αναβάθμιση των ΠΜΣ,
Διασφάλιση της ευέλικτης προσαρμογής του Ιδρύματος στο
διαμορφούμενο εθνικό και διεθνές περιβάλλον, μέσω τακτικής
αναθεώρησης των ΠΜΣ και του ρόλου τους, με σχετική
πρόβλεψη στα ΦΕΚ έγκρισής τους,
Εξειδίκευση – στόχευση των ΠΜΣ σε διεπιστημονικά
αντικείμενα, πέραν των κλασσικών αντικειμένων που
θεραπεύουν τα Τμήματα, με συντονιστική πρωτοβουλία της
ΓΣΕΣ Ιδρύματος,
Αξιοποίηση των ΠΜΣ για μεταφορά τεχνογνωσίας στα ΠΠΣ
Εισαγωγή της καινοτομίας στην εκπαιδευτική πρακτική των
ΠΜΣ, σε αντιστοιχία με τα ΠΠΣ (φοιτητο-κεντρικό μοντέλο
οικοδόμησης της γνώσης, ομαδοσυνεργατική μέθοδος, elearning & blended-learning, Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα,
διαθεματικά – διεπιστημονικά μαθήματα, κα.),
Ανάδειξη και αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του
Ιδρύματος μέσα από τη σύνδεση των ΠΜΣ με φορείς /
συλλογικότητες, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο,
Επιδίωξη αδελφοποίησης των ΠΜΣ με παρόμοιου προφίλ ΠΜΣ
του εσωτερικού και κυρίως του εξωτερικού για ανταλλαγή
τεχνογνωσίας και εμπειρίας (βλ. και ΜΕΤΡΟ 5).

8. «Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας»
9. «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων»
10. «MBA - MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION», with the
University of Kentucky, USA
Εισαγωγή στα ΠΜΣ του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του
Ιδρύματος και των μηχανισμών αξιολόγησης προγραμμάτων και
προσωπικού των ΠΠΣ.







3

Ολοκλήρωση των
ακαδημαϊκών
χαρακτηριστικών
του ιδρύματος με
προσφορά
προγραμμάτων
σπουδών τρίτου
κύκλου
(Διδακτορικό
Δίπλωμα).





Το Ίδρυμα συστηματικά την τελευταία δεκαετία επιδιώκει την 
απαραίτητη νομοθετική ρύθμιση, με τεκμηρίωση των
δυνατοτήτων τόσο του όλου Ιδρύματος, όσο και των Σχολών και
Τμημάτων του.

Το ακαδημαϊκό προσωπικό σε ατομικό επίπεδο συμμετέχει
ενεργά με αυξανόμενους ρυθμούς σε διαδικασίες επίβλεψης 
υποψηφίων διδακτόρων ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων
καθώς και σε διαδικασίες εξέτασης διατριβών.
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Διεύρυνση του



Υπηρεσία υποστήριξης της ανάπτυξης και διαχείρισης
ηλεκτρονικής τάξης και ψηφιακού εκπαιδευτικού

ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.
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Συστηματοποίηση και κατά το δυνατόν ομογενοποίηση της
δομής, της παρουσίασης και των διαδικασιών λειτουργίας των
ΠΜΣ σε επίπεδο Ιδρύματος
Ομογενοποίηση κατά το δυνατόν των διαδικασιών αίτησης και
επιλογής υποψηφίων
Τήρηση και από τους φοιτητές των ΠΜΣ των διαδικασιών
αξιολόγησης των ΠΠΣ από τους φοιτητές,
Επέκταση του Diploma Supplement Label και του ECTS Label
στα ΠΜΣ, (βλ. και ΜΕΤΡΟ 5)
Εξεύρεση πόρων και επιδίωξη πιστοποίησης των ΠΜΣ και από
διεθνείς φορείς, πέραν των εθνικών (βλ. και ΜΕΤΡΟ 5).
Συνέχιση της διεκδίκηση της απαραίτητης νομοθετικής
ρύθμισης με τεκμηρίωση των δυνατοτήτων τόσο του
ιδρύματος, όσο και των Σχολών και Τμημάτων του.
Αξιοποίηση των διεθνών συνεργασιών του ιδρύματος με ξένα
Πανεπιστήμια για την συνεπίβλεψη υποψηφίων διδακτόρων.
Ενίσχυση του ακαδημαϊκού προσωπικού που αναλαμβάνει
υποψήφιους διδάκτορες, όπως απαλλαγή από διοικητικά
καθήκοντα κλπ.
Διαμόρφωση ελκυστικού περιβάλλοντος για τους υποψήφιους
διδάκτορες, με θέσπιση και δημοσιοποίηση σαφών
κανονισμών και υποχρεώσεών τους.
Δημιουργία πλαισίου ένταξης υποψηφίων διδακτόρων στις
εκπαιδευτικές και ερευνητικές δράσεις του Ιδρύματος.
Επιτάχυνση της συγκρότησης και λειτουργίας των
θεσμοθετημένων Ερευνητικών Εργαστηρίων του Ιδρύματος, ως
χώρων υποδοχής και στέγασης των υποψηφίων διδακτόρων.
Όσον αφορά στην ανάπτυξη Ανοικτών Ακαδημαϊκών
Μαθημάτων και Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (Open

ρόλου των
Τεχνολογιών
Πληροφορίας και
Επικοινωνίας
(ΤΠΕ – ICT) στη
διδασκαλία και
τη μάθηση



περιεχομένου. Σήμερα η Ιδρυματική Πλατφόρμα Μαθημάτων
υποστηρίζει σε ποσοστό 70% όλα τα προπτυχιακά μαθήματα με
υψηλό βαθμό αποδοχής από τη μεριά των φοιτητών /
φοιτητριών. Στόχος του Ιδρύματος είναι το ποσοστό αυτό να
προσεγγίσει το 100%.
Υπηρεσία βιντεοσκόπησης και ζωντανής αναμετάδοσης των
διαλέξεων. Όλοι οι διδάσκοντες έχουν τη δυνατότητα να
υποστηρίξουν τα μαθήματά τους με μαγνητοσκόπηση ή
ζωντανή αναμετάδοση από το αμφιθέατρο. Μέχρι το τέλος του
χειμερινού εξαμήνου 2015-2016 έχουν βιντεοσκοπηθεί όλες οι
διαλέξεις 33 μαθημάτων και προσφέρονται μέσα από το μέσο
κοινωνικής δικτύωσης Youtube και την Ιδρυματική Πλατφόρμα
(βλ. κανάλι Ανοικτά Μαθήματα ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.)

Αξιοποίηση των Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων στην
αντιμετώπιση της λιμνάζουσας φοίτησης, ιδιαίτερα της κατηγορίας
των εργαζόμενων φοιτητών που δεν μπορούν να
παρακολουθήσουν όλα τα μαθήματα δια ζώσης.
Επισυνάπτεται Λίστα Προσφερόμενων Ανοικτών Ακαδημαϊκών
Μαθημάτων



Δημιουργία ηλεκτρονικής πύλης (portal) και κοινότητας
ενδιαφερομένων (users group) για την υποστήριξη και ανάπτυξη
κουλτούρας σε θέματα αξιοποίησης της τεχνολογίας στην
εκπαιδευτική διαδικασία (http://all4learning.daidalos.teipir.gr)









Βράβευση καλύτερων μαθημάτων και καλύτερων εκπαιδευτικών
πρακτικών κατά την πρώτη ανάπτυξη των Ανοικτών Ακαδημαϊκών
ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.
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Educational Resources, OERs), οι κύριοι ποιοτικοί στόχοι είναι
οι ακόλουθοι:
α) Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο των Ανοικτών Ακαδημαϊκών
Μαθημάτων θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας και να είναι
επαρκές και αυτοτελές προκειμένου να διευκολύνει την αυτοεκπαίδευση.
β) Ο τρόπος παροχής των ανοικτών μαθημάτων, και εν γένει
του ψηφιακού περιεχομένου, θα πρέπει να είναι υψηλής
ποιότητας.
Προκειμένου οι ποιοτικοί στόχοι να είναι μετρήσιμοι και
ελέγξιμοι θα πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένες γενικές
αρχές και προδιαγραφές όσο αφορά στη δομή του μαθήματος,
τις πληροφορίες που το συνοδεύουν και στην προσβασιμότητα
του εκπαιδευτικού υλικού και των σχετικών υπηρεσιών.
Επέκταση της χρήσης των ΤΠΕ στην προσφορά εκπαίδευσης
από το ίδρυμα, σε πλαίσιο δια βίου μάθησης, κατάρτισης ή
επικαιροποίησης γνώσεων επαγγελματιών.
Διερεύνηση των δυνατοτήτων, (a) θεσμικών και (b) πρακτικών,
για την προσφορά ολοκληρωμένων προγραμμάτων σπουδών elearning.
Εμπέδωση της κουλτούρας ανάπτυξης επαναχρησιμοποιήσιμου
ηλεκτρονικού μαθησιακού υλικού από τους καθηγητές.
Εκπαίδευση των καθηγητών με σεμινάρια για τη μεθοδολογία
και την πρακτική της ανάπτυξης μαθησιακού υλικού σε
πλατφόρμες e-learning.
Δημιουργία σώματος μαθησιακού υλικού ανά πρόγραμμα
σπουδών, κοινού και διαμοιράσιμου μεταξύ των διδασκόντων.
Εκπαίδευση των καθηγητών με σεμινάρια για τη μεθοδολογία
και την πρακτική της εφαρμογής σεναρίων blended learning,
στο πλαίσιο των οποίων αξιοποιείται το ψηφιακό μαθησιακό
υλικό σε πρωτεύοντα ή σε υποστηρικτικό ρόλο.

Θέσπιση κινήτρων / βραβείων σε βάθος λειτουργίας / χρήσης του
συστήματος των ανοικτών ακαδημαϊκών μαθημάτων.
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Διεθνοποίηση
των
Προγραμμάτων
Σπουδών
Προπτυχιακού
και
Μεταπτυχιακού
Επιπέδου

Μαθημάτων, από το ΕΔΕΤ (GUNet) (2015) – π.χ. Διάκριση
μαθήματος «Δίκτυα Η/Υ» - Χ. Πατρικάκης, από το GUNet.
Λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου ΙΙ –
διοργάνωση σεμιναρίων και κύκλων εκπαίδευσης / κατάρτισης:
Σκοπός του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης τύπου 2 του ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
Τ.Τ., είναι η δια βίου επιμόρφωση και κατάρτιση των ενηλίκων,
ανεξαρτήτως αρχικού επιπέδου μόρφωσης.
Απώτερος στόχος τους είναι η επιμόρφωση ατόμων σε ένα
σύγχρονο και μεταβαλλόμενο επαγγελματικό περιβάλλον, τόσο ως
προς τις νέες ανάγκες τις αγοράς, όσο και ως προς τη βελτίωση
υπαρχόντων υπηρεσιών με την παρακολούθηση της τεχνολογίας
και των εξελίξεων.
Επισυνάπτεται Λίστα Προσφερόμενων Σεμιναρίων ΚΕΔΙΒΙΜ2
Μαθήματα ΠΠΣ στα αγγλικά – Φοιτητές Erasmus:
 Κατά την τελευταία 5-ετία οργανώθηκαν και προσφέρονται από
τα Τμήματα αριθμός μαθημάτων των ΠΠΣ στην αγγλική για
φοιτητές Erasmus. Η λίστα με τα προσφερόμενα μαθήματα στα
αγγλικά, ανά Σχολή, Τμήμα και εξάμηνο, είναι διαθέσιμη από
το Γραφείο Erasmus (80 μαθήματα από τη ΣΤΕΦ, 39 μαθήματα
από τη ΣΔΟ).
 Οι φοιτητικοί σύλλογοι – παραρτήματα διεθνών οργανισμών
ESN Branch of PUAS και ΙΕΕΕ Branch of PUAS, λειτουργούν εδώ
και αρκετά χρόνια και διευκολύνουν την επικοινωνία με τους
εισερχόμενους φοιτητές Erasmus, τους υποδέχονται,
υποστηρίζουν τη διαμονή τους, διαχέουν την πληροφορία για
τους εξερχόμενους φοιτητές και βοηθούν τους καθηγητές στις
δράσεις του ιδρύματος.
 Για τους εισερχόμενους φοιτητές Erasmus προβλέπεται η
δωρεάν διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και η ενημέρωση
για τον ελληνικό πολιτισμό.
Επισυνάπτεται Λίστα Προσφερόμενων Μαθημάτων στην
Αγγλική Γλώσσα ανά τμήμα
Προσαρμογή της δομής και περιγραφής των ΠΠΣ και ΠΜΣ στο κοινό
ευρωπαϊκό πρότυπο, απόκτηση διάκρισης Diploma Supplement
Label, απόκτηση κωδικού Erasmus Charter for Higher Education

ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.
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Πλήρης δραστηριοποίηση και οργάνωση προσφερομένων
κύκλων εκπαίδευσης σε τακτική βάση.
Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την προβολή, παροχή και
παρακολούθηση των εκπαιδευτικών δράσεων.
Σύσταση αρχείου εκπαιδεύσεων – εκπαιδευτών –
εκπαιδευομένων.

Διεύρυνση της προσφοράς μαθημάτων ΠΠΣ στην αγγλική, σε
όλα τα Τμήματα και σε σημαντικό ποσοστό του ΠΠΣ (35%).
Αυτή τη στιγμή ο αριθμός των προσφερομένων μαθημάτων και
αντίστοιχων ECTS κυμαίνεται αρκετά (από 5 έως και 25
μαθήματα, ήτοι από 10% - 50%, στα διάφορα Τμήματα).
Επιδίωξη προβολής στο εξωτερικό σε διεθνείς συναντήσεις ή
fora των ΠΠΣ και ΠΜΣ που προσφέρονται στην αγγλική,
Πιλοτική εισαγωγή του θεσμού διδασκαλίας στην αγγλική για
τους έλληνες φοιτητές, αρχικά σε εθελοντική βάση (μεικτά
τμήματα με φοιτητές Erasmus).
Επιδίωξη ανταλλαγών Erasmus σε μεταπτυχιακό επίπεδο, είτε
για μαθήματα, στα ΠΜΣ που προσφέρονται στην αγγλική, είτε
για την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, σε
όλα.
Ενθάρρυνση και διεύρυνση της φοιτητικής συμμετοχής στον
εθελοντικό θεσμό εντόπιου συνοδού (buddie) για τους
νεοεισερχόμενους φοιτητές Erasmus.

Απόκτηση διάκρισης ECTS Label, κατά την επόμενη φάση
προκήρυξής του.
Επέκταση του Diploma Supplement Label και του ECTS Label

2014-2020.
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Υποστήριξη των
Φοιτητών,
Πρόνοια,
Μέριμνα, λοιπές
Οριζόντιες
Υπηρεσίες











Άμεση ηλεκτρονική πληροφόρηση για όλους, πρόσβαση με
ενιαίο τρόπο χρησιμοποιώντας τους ίδιους κωδικούς με όλες
τις άλλες υπηρεσίες.
Επικαιροποίηση ιστοσελίδων Ιδρύματος, Σχολών και Τμημάτων
ώστε να παρέχουν έγκυρη και ισχύουσα ενημέρωση.
Περιγράμματα των μαθημάτων των ΠΠΣ και ΠΜΣ του
Ιδρύματος, μαθησιακά αποτελέσματα, περιεχόμενο – ύλη ,
αξιολόγηση, βιβλιογραφία, όνομα καθηγητή, κ.λπ. καθώς και
σύνδεσμος προς την ηλεκτρονική τάξη, είναι διαθέσιμα στη
κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος στην ελληνική και αγγλική
γλώσσα.
Άμεση ηλεκτρονική ενημέρωση, και από κινητή συσκευή, για
αποτελέσματα εξετάσεων – βαθμολογίες, ανακοινώσεις, κλπ.
Αντιμετώπιση της λιμνάζουσας φοίτησης – Καταγραφή του
φαινομένου και παρακολούθησή του σε ετήσια βάση.
Μέτρα από τα Τμήματα και τις Σχολές, μετά και από συστάσεις
των Εξωτερικών Αξιολογητών, πλην όχι ομοιόμορφων ή
συντονισμένων.
Μέχρι στιγμή δεν έχουν αξιολογηθεί τα (αποσπασματικά έστω)
μέτρα αυτά ως προς τα αποτελέσματά τους.

στα ΠΜΣ,
 Εξεύρεση πόρων και επιδίωξη πιστοποίησης των ΠΠΣ και των
ΠΜΣ και από διεθνείς φορείς, πέραν των εθνικών.
Το γενικότερο στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί εδώ είναι η
εσωτερική οργάνωση ώστε η επικαιροποίηση των πληροφοριών
που αναρτώνται να είναι δεδομένη, δηλαδή να αναρτώνται τα
νεώτερα στοιχεία με έναν σχεδόν αυτοματοποιημένο τρόπο. Το
πρόβλημα ταλανίζει κάθε ιστότοπο – ειδικά εκείνους του δημόσιου
φορέα. Μπορεί να περιοριστεί αν μοιραστεί στους υπαλλήλους
που βρίσκονται στην πηγή της κάθε πληροφορίας, αρχείο με τις
ελάχιστες απαραίτητες πληροφορίες με τις οποίες πρέπει να
τροφοδοτούν το σύστημα, και την ελάχιστη αποδεκτή
καθυστέρηση γι’ αυτό.
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Υιοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων υποστήριξης (α) των
πρωτοετών φοιτητών που υστερούν σε συγκεκριμένα πεδία,
και (β) των φοιτητών μεγάλων εξαμήνων, πέρα από την τυπική
διάρκεια των σπουδών.
Επιλογή ενός συνόλου από τα μέτρα και τις επιμέρους
διαδικασίες που ακολουθούν τα Τμήματα για την αντιμετώπιση
της λιμνάζουσας φοίτησης και θέσπισή τους ως υποχρεωτικών
σε επίπεδο Σχολής.
Αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Τεχνολογιών Πληροφορίας
και Επικοινωνίας (ΤΠΕ – ICT) για την υποστήριξη των αδύνατων
/ βραδυπορούντων φοιτητών εντός του ιδρύματος (βλ. και
ΜΕΤΡΟ 3).
Πρόληψη της λιμνάζουσας φοίτησης με έγκαιρη διάγνωση
αδυναμιών και στήριξη των φοιτητών.
Ενεργοποίηση μηχανισμών πρόληψης: Διαγνωστικά τεστς,
εξατομικευμένη μελέτη, σύμβουλος καθηγητής, κέντρο
συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης, ανοικτά
ακαδημαϊκά μαθήματα.



Υγειονομική κάλυψη και Λειτουργία Ιατρείου εντός του Ιδρύματος
Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης,
counseling@teipir.gr με ειδικευμένο προσωπικό
Ο υπεύθυνος του Κέντρου καλείται πάντα και ενημερώνει για τις
προσφερόμενες (δωρεάν) υπηρεσίες, στην τελετή υποδοχής των
πρωτοετών κάθε Σεπτέμβριο.
Επισυνάπτεται Αναλυτικός Οδηγός του Κέντρου Συμβουλευτικής
και Ψυχολογικής Υποστήριξης
Παροχή Υπηρεσιών Πρόσβασης στο Διαδίκτυο και Άδειας Χρήσης
Λογισμικών, μέσω του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων (Network
Operations Center)

Θεσμός Συμβούλου Καθηγητή

Θεσμός Συνηγόρου του Φοιτητή

ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.
12

Εμπέδωση του θεσμού του σύμβουλου καθηγητή και
διασφάλιση της αξιοποίησής του από τους φοιτητές, με
εργαλείο τον Κανονισμό Σπουδών.
 Θέσπιση κινήτρων / βραβείων / προβολής για τους φοιτητές
που αποδεδειγμένα προσπαθούν και επιστρέφουν σε κανονικό
ρυθμό φοίτησης.
 Υλοποίηση της δυνατότητας που δίνει η νομοθεσία για
προσφορά των ΠΠΣ σε καθεστώς μερικής φοίτησης,
συγκροτημένα, για εργαζόμενους φοιτητές.
 Υλοποίηση της δυνατότητας που δίνει η νομοθεσία για
παράλληλα πρωινά και βραδινά τμήματα διδασκαλίας, για
εργαζόμενους φοιτητές.
Εξασφάλιση διαρκούς παρουσίας ιατρικού ή νοσηλευτικού
προσωπικού σε λειτουργία 9:00 – 21:00.
 Αύξηση του προσωπικού και του ρόλου του Κέντρου.
 Επιδίωξη συστηματικής επαφής με περισσότερους / ιδανικά
όλους τους φοιτητές.
 Οργάνωση ανοικτών σεμιναρίων για σύνταξη βιογραφικού
σημειώματος και απάντηση σε προκήρυξη θέσης – συνέντευξη.


Ασύρματη κάλυψη σε όλες τις εγκαταστάσεις – δυνατότητα για
επιλεκτική «σκίαση» χώρων,
 Ρυθμίσεις στον Κανονισμό που θα καθιστούν στην πράξη την
χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δίνει το
Ίδρυμα υποχρεωτική στην επικοινωνία με καθηγητές και
προσωπικό μέσα στο Ίδρυμα.
Εμπέδωση του θεσμού – ρυθμίσεις στον Εσωτερικό Κανονισμό και
στον Κανονισμό Σπουδών που να καθιστούν την επικοινωνία με το
σύμβουλο καθηγητή υποχρεωτική, τουλάχιστον μία φορά ανά
εξάμηνο.
Ενεργοποίηση και ωφέλεια από το θεσμό.

Άξονας ΙΙ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ
Α/Α
1

Μέτρα
Προώθηση της
έρευνας Ενίσχυση του
έμψυχου
ερευνητικού
δυναμικού

Δράσεις – Τρέχουσες
Το Ίδρυμα ενθαρρύνει όλες τις δραστηριότητες Έρευνας και
Ανάπτυξης του προσωπικού του. Στη διάρκεια της προηγούμενης
20-ετίας έχει σταδιακά οικοδομηθεί ένα ισχυρό ερευνητικό προφίλ
για το Ίδρυμα, αλλά και εμπειρία από την εκπόνηση πλήθους
σημαντικών ερευνητικών προγραμμάτων. Ενδεικτικά:
 Την τρέχουσα περίοδο (12/2015) ολοκληρώθηκαν τα εθνικά
προγράμματα ΕΣΠΑ 2007-13, όπως ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ, ΘΑΛΗΣ,
ΑΡΙΣΤΕΙΑ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, στα οποία το προσωπικό είχε μεγάλη
συμμετοχή και τα οποία διαχειρίστηκε ο ΕΛΚΕ.
 Παράλληλα, υπάρχει συμμετοχή σε προγράμματα της Ε.Ε. (FP7,
H2020, Marie Curie) και προγράμματα που χρηματοδοτούνται
από ιδιώτες.
 Τέλος το Ίδρυμα μέσω του ΕΛΚΕ χρηματοδοτεί περιορισμένα
εσωτερικά ερευνητικά έργα, ανάλογα με το ύψος των
διαθέσιμων πόρων.











Η συμμετοχή του προσωπικού σε διεθνή επιστημονικά 
συνέδρια ενθαρρύνεται και όταν δεν χρηματοδοτείται από
ερευνητικά προγράμματα ή ΠΜΣ, ενισχύεται από τον τακτικό
προϋπολογισμό ή από τον ΕΛΚΕ.
 Ο ΕΛΚΕ επίσης ενισχύει σε περιορισμένη βάση τη συμμετοχή 
έκτακτου προσωπικού, συνεργατών και φοιτητών σε
επιστημονικά συνέδρια, κατόπιν αιτήσεως.
Το Ίδρυμα δεν έχει σαφή πολιτική υποστήριξης των νέων

επιστημόνων μεταξύ του προσωπικού, μόνιμου και έκτακτου.
Οι νέοι επιστήμονες δεν υποστηρίζονται επαρκώς στην αναζήτηση
ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.
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Δράσεις - Προγραμματιζόμενες
Έμπρακτη υποστήριξη του ακαδημαϊκού προσωπικού για
ενεργή εμπλοκή σε ερευνητικά προγράμματα και έργα,
ιδιαίτερα του προσωπικού με περιορισμένη μέχρι σήμερα
δραστηριότητα, καθώς και για διεκδίκηση χρηματοδότησης από
ανταγωνιστικές διεθνείς πηγές, με κατάλληλη υποστήριξη από
τις δομές του ιδρύματος και τον ΕΛΚΕ.
Σύσταση γραφείου εντός του ΕΛΚΕ για τη συγκέντρωση και
διάχυση της πληροφορίας σχετικά με προσκλήσεις υποβολής
προτάσεων χρηματοδότησης από ελληνικούς και ξένους φορείς,
και την υποστήριξη των νέων επιστημόνων στην εύρεση
διεθνών συνεργασιών.
Συστηματοποίηση του θεσμού
της
χρηματοδότησης
Εσωτερικών Ερευνητικών Προγραμμάτων από τον ΕΛΚΕ με
ποιοτικά κριτήρια.
Απλοποίηση και περαιτέρω αυτοματοποίηση των διαδικασιών
διαχείρισης των προγραμμάτων μέσω ΕΛΚΕ.
Διασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας και ανεξαρτησίας του
ΕΛΚΕ ώστε να μπορεί να παίζει το ρόλο του ως υποστηρικτής
της έρευνας μέσα στο ίδρυμα και να λειτουργεί ως «γέφυρα»,
δανείζοντας τα έργα των οποίων καθυστερούν οι
χρηματοδοτικές δόσεις.
Καθορισμός ενιαίων και σαφών ελαχίστων ορίων, ρυθμού
καθώς και προτεραιοτήτων στη χρηματοδότηση του
προσωπικού από τον ΕΛΚΕ για συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή
συνέδρια.
Δέσμευση ποσοστού των εσόδων του ΕΛΚΕ για το σκοπό αυτό.

Ενίσχυση των νέων επιστημόνων και των καινοτομικών ιδεών
και την ανάδειξη κάθε αξιόλογης προσπάθειας σε πρότυπο για
τους υπόλοιπους με την κατάλληλη προβολή της. Θέσπιση

χρηματοδότησης από ευρωπαϊκές και διεθνείς πηγές.



2

Προβολή του
ερευνητικού
έργου Εδραίωση της
θέσης του
ιδρύματος στον
ελληνικό
ερευνητικό ιστό

βραβείων και ωφελημάτων για το προσωπικό, ως κινήτρων.
Δημιουργία πλαισίου ένταξης υποψηφίων διδακτόρων στις
εκπαιδευτικές και ερευνητικές δράσεις του Ιδρύματος.
Επιτάχυνση της συγκρότησης και λειτουργίας των
θεσμοθετημένων Ερευνητικών Εργαστηρίων του Ιδρύματος, ως
χώρων υποδοχής και στέγασης των υποψηφίων διδακτόρων.

Το Ίδρυμα εκδίδει το περιοδικό Επιστημονική Επετηρίδα
Εφαρμοσμένης Έρευνας (Journal of Applied Research Review, JARR)
εδώ και εικοσαετία. Σήμερα έχει εξελιχθεί σε διαδικτυακό
επιστημονικό περιοδικό (http://journal.teipir.gr/ ) και έχει ενταχθεί
σε βάσεις βιβλιομετρικών αναφορών. Οι δημοσιεύσεις
υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα και υπόκεινται σε κρίση (peerreview).

Περαιτέρω ποιοτική αναβάθμιση του περιοδικού JARR:
 Προσέλκυση άρθρων από ερευνητές και ερευνητικούς φορείς
εκτός Ιδρύματος
 Υιοθέτηση αυστηρότερων κριτηρίων αποδοχής άρθρων
 Πρόσκληση διακεκριμένων επιστημόνων από το εσωτερικό και
το εξωτερικό ως κριτών και μελών της συντακτικής επιτροπής,
ανά κλάδο,
 Πρόσκληση διακεκριμένων επιστημόνων από το εσωτερικό και
το εξωτερικό ως συντονιστών Ειδικών Τευχών (Special Issues),
ανά κλάδο,
 Συντονισμένη προβολή του περιοδικού στις βιβλιοθήκες των
ελληνικών ΑΕΙ.



Από το 2005-06, τα ερευνητικά αποτελέσματα των μελών του
Ιδρύματος και των συνεργατών τους παρουσιάζονται
συστηματικά στο ετήσιο διεθνές επιστημονικό συνέδριο eRA,
με οργανωτή το ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. και συνδιοργανωτές άλλα
πανεπιστήμια του εσωτερικού και του εξωτερικού, ερευνητικά
ιδρύματα, ακαδημίες, ινστιτούτα και συλλόγους.
Παράλληλα, το ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. οργανώνει ειδικές ημερίδες,
workshops, διαγωνισμούς, αυτοτελώς ή σε συνεργασία, για την
προώθηση της έρευνας σε ειδικούς τομείς.

Περαιτέρω ποιοτική αναβάθμιση του Διεθνούς Επιστημονικού του
Συνεδρίου eRA:
 Μέτρα ενθάρρυνσης της συμμετοχής όλης της ακαδημαϊκής
κοινότητας του Ιδρύματος (ακαδημαϊκού προσωπικού, νέων
αποφοίτων ή φοιτητών δεύτερου ή τρίτου κύκλου σπουδών,
συνεργατών),
 Άνοιγμα – διεθνοποίηση – προσέλκυση ευρύτερης εθνικής και
διεθνούς συμμετοχής,
 Θέσπιση αυστηρότερων κριτηρίων για την αποδοχή των
υποβαλλόμενων άρθρων προς παρουσίαση,
 Θέσπιση βραβείων για τα καλύτερα άρθρα ανά κατηγορία.

Το Ίδρυμα έχει ήδη ξεκινήσει να αξιοποιεί το σύγχρονο Συνεδριακό
του Κέντρο για την φιλοξενία αλλά και (συν-)διοργάνωση
επιστημονικών συνεδρίων. Ενδεικτικά έχουν διοργανωθεί

Εντατικότερη αξιοποίηση του σύγχρονου Συνεδριακού Κέντρου του
ιδρύματος, ως σημείου υποδοχής και φιλοξενίας επιστημονικών
ημερίδων, συνεδρίων, workshops, κλπ.
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Διεθνή συνέδρια:
 7th WIETE Annual Conference on Engineering and Technology
Education & 4th Mediterranean Seminar on Engineering and
Technology Education (June 2016)
 5th International Symposium on Operational Research (June
2016)
 9th Mediterranean Conference on Power Generation,
Transmission, Distribution and Energy Conversion (November
2014)
 3rd World Conference on Technology and Engineering Education
(WCTEE) (September 2014)

Η δραστηριότητα αυτή θα αναδείξει και θα προβάλει ευρύτερα /
διεθνώς την έρευνα που εκπονείται στο ίδρυμα αλλά και θα
αποτελέσει κίνητρο και αφορμή ουσιαστικότερης εμπλοκής στην
έρευνα, για το προσωπικό και τους φοιτητές (βλ. και ΑΞΟΝΑΣ IV,
ΜΕΤΡΟ 3).

Εθνικά Συνέδρια:
 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικού Ινστιτούτου Ακουστικής
(ΕΛ.ΙΝ.Α), «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2016» (Οκτώβριος 2016)
 27ο Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών
Ερευνών (Ιούνιος 2016)
 3ο Πανελλήνιο Φοιτητικό Συνέδριο: Καινοτομία και Σύγχρονα
Εργαλεία Κοινωνικής Δικτύωσης (Απρίλιος 2014)
 1ο Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και
της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών (Ιούνιος
2011)
 20ο Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών
Ερευνών (Ιούνιος 2008)
To προσωπικό ενθαρρύνεται να εγγράφεται σε εθνικές βάσεις (ΕΚΤ) Δημιουργία και διακίνηση Ενημερωτικού Δελτίου (ηλεκτρονικού
ή να δημιουργεί profile σε διεθνείς πύλες σχετικές με την κυρίως), για διάχυση πληροφοριών και αποτελεσμάτων
αποτύπωση του ερευνητικού έργου ατόμων και φορέων, (π.χ. ερευνητικού χαρακτήρα.
ResearchGate, Academia.edu, κ.α.), με στόχο τη διάχυση των
επιστημονικών αποτελεσμάτων του Ιδρύματος.
Ήδη μεγάλο μέρος του προσωπικού έχει ανταποκριθεί.
3

Εστίαση των

Η δραστηριότητα του Ιδρύματος σε σχέση με το μέγεθός του το έχει Η ερευνητική στρατηγική του Ιδρύματος εστιάζεται σε θέματα νέων
αναδείξει σε αξιόπιστο εταίρο για την υποβολή νέων τεχνολογιών, ενέργειας και περιβάλλοντος.

ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.
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προσπαθειών –
Καθορισμός
προτεραιοτήτων

προγραμμάτων, γεγονός που επαληθεύεται από την παρουσία του
σε πολλές προτάσεις και χρηματοδοτημένα έργα.
 Μέχρι σήμερα ο προσανατολισμός της έρευνας του Ιδρύματος
είναι η επίλυση σύνθετων προβλημάτων με περιφερειακό και
εθνικό ενδιαφέρον, όπως το πρόγραμμα TILOS (ύψους 11 Μ.
Euro), διά του οποίου επιδιώκεται η εξασφάλιση της
αυτονομίας μικρών νησιών σε ηλεκτρική ενέργεια.
 Μία άλλη σημαντική κατεύθυνση ερευνητικής δραστηριότητας
είναι στα ηλεκτρονικά συστήματα ασφάλειας, με φυσική και με
πληροφορική συνιστώσα (cyber-physical systems), με τρία
μεγάλα ευρωπαϊκά προγράμματα (FP7-SAVELEC, H2020TRILLION, H2020-STORM).
 Επόμενη κατηγορία είναι τα προγράμματα με ευρύτερο
ενδιαφέρον, όπως π.χ. η οδική ασφάλεια, η ανάπτυξη
σύγχρονων θερμοκηπίων, η διατήρηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς, κ.α.



Το Ίδρυμα προσανατολίζει τις ερευνητικές του προσπάθειες
 στις καθαρές τεχνολογίες της μεταβιομηχανικής εποχής (green),
 στις τεχνολογίες που σχετίζονται με τη θάλασσα και τον
τουρισμό (blue) και
 στις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών
(Information and Communication Technologies - ICT)
 σε διεπιστημονικά – διαθεματικά – οριζόντιου ενδιαφέροντος
αντικείμενα, όπως τα νέα υλικά και οι εφαρμογές τους, η αεροδιαστημική τεχνολογία, ή η ηλεκτρονική μάθηση.
Επίσης προκειμένου να αντιμετωπίσει την κρίση στις εθνικές πηγές
χρηματοδότησης της έρευνας, το Ίδρυμα και το προσωπικό εντείνει
τις προσπάθειες για χρηματοδότηση της έρευνας απευθείας από
ευρωπαϊκές και διεθνείς πηγές (EU, ΗΟΡΙΖΟΝ, ESA, κ.α.).
Τέλος προτεραιότητα δίνεται στη σύνδεση των ερευνητικών
προσπαθειών με τις τοπικές – περιφερειακές – εθνικές ανάγκες.

Στο πλαίσιο της ερευνητικής στρατηγικής του Ιδρύματος, 
λαμβάνεται μέριμνα για την ενίσχυση των Τμημάτων να
διαμορφώσουν
τις
ερευνητικές
τους
κατεύθυνση,
αναπτύσσοντας έρευνα στους τομείς ενδιαφέροντός τους. Στο
πεδίο αυτό τα Τμήματα ενθαρρύνονται στην καλλιέργεια
εκείνων των επιστημονικών τομέων, οι οποίοι μπορούν να
αποτελέσουν
πυρήνες
διαμόρφωσης
Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ).

ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.
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Η στρατηγική αυτή αποδίδει, καθώς λειτουργούν αρκετά ΠΜΣ,
είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με πανεπιστήμια του
εσωτερικού ή του εξωτερικού. Η προετοιμασία για την
προσφορά σπουδών τρίτου κύκλου ευρίσκεται σε εξέλιξη,
παράλληλα με τη νομοθετική κατοχύρωσή του, καθώς πολλά
μέλη του προσωπικού μετέχουν στις διαδικασίες ανάδειξης
νέων διδακτόρων ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων, ενώ
έρευνα για αρκετά διδακτορικά εκπονείται εντός του
Ιδρύματος.

4

5

Θεσμοθέτηση
και Λειτουργία
Ερευνητικών
Εργαστηρίων Πιστοποίηση

Ενθάρρυνση και
Ενίσχυση της
συμμετοχής των
φοιτητών στην
Έρευνα –
Θέσπιση
βραβείων ως
κινήτρων

Τον Ιούνιο 2015, μετά από δεκαετή προσπάθεια, θεσμοθετήθηκαν 
τριάντα ένα (31) Ερευνητικά Εργαστήρια εντός του Ιδρύματος. Η
θεσμοθέτηση έρχεται να καλύψει μια σημαντική ουσιαστική και
οργανωτική έλλειψη στην έρευνα.
Με τη λειτουργία τους, από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16, τα 
Ερευνητικά Εργαστήρια συναθροίζουν τις συναφείς ερευνητικές
δυνάμεις αλλά και παρέχουν το διοικητικό-οικονομικό πλαίσιο,
ώστε να επιτευχθεί άριστο αποτέλεσμα στη διεκδίκηση, την
ανάληψη, την εκπόνηση και την ολοκλήρωση ερευνητικών
προγραμμάτων.

Πλήρης δραστηριοποίηση των νεοσυσταθέντων ερευνητικών
εργαστηρίων, τμηματικών και διατμηματικών, στην υποβολή
προτάσεων για χρηματοδότηση της έρευνας και στην παροχή
υπηρεσιών προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
Εξασφάλιση πόρων από το Ίδρυμα για την πιστοποίηση
οργάνων,
διαδικασιών
και
ολόκληρων
ερευνητικών
εργαστηρίων, με στόχο τη συμμετοχή σε απαιτητικότερες
διεθνείς ομάδες ερευνητικής συνεργασίας, αλλά και την παροχή
πιστοποιημένων υπηρεσιών στην ελληνική αγορά, παραγωγή
και κοινωνία / φορείς.



Συστηματικότερη εμπλοκή φοιτητών και υποψηφίων
διδακτόρων στα ερευνητικά προγράμματα και έργα.
Ενίσχυση της παρουσίας υποψηφίων διδακτόρων μέσω της
ολοκλήρωσης των ακαδημαϊκών χαρακτηριστικών του
ιδρύματος με την ανάληψη επίβλεψης διδακτορικών διατριβών.
Σύνδεση των ΠΜΣ και των μεταπτυχιακών φοιτητών με την
ερευνητική διαδικασία, με εργαλείο τον Κανονισμό Σπουδών
του κάθε ΠΜΣ.
Επιδίωξη εκπόνησης πρωτότυπης ερευνητικής Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας και δημοσίευσή της.
Θεσμοθέτηση βράβευσης της καλύτερης Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας ανά ΠΜΣ και Σχολή και ακαδημαϊκό
έτος.

Το Ίδρυμα και οι καθηγητές ενθαρρύνουν και επιδιώκουν την
εμπλοκή και συμμετοχή των φοιτητών στην Έρευνα.
Ενδεικτικά,
 Αξιοποιεί τους θεσμούς της Πτυχιακής Εργασίας και της
Πρακτικής Άσκησης, καθώς και της Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας, για να εμπλέξει τους φοιτητές στις
ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του.
 Ενθαρρύνει και υποστηρίζει έμπρακτα τη συμμετοχή των
φοιτητών στο συνέδριο eRA, από την αρχή της διοργάνωσής
του,
 Τα τελευταία τρία χρόνια ενθαρρύνει και υποστηρίζει έμπρακτα
τη συμμετοχή των φοιτητών του στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό
Shell Eco – Marathon 2015, με σκοπό την κατασκευή του δικού
τους άκρως αποδοτικού ενεργειακά οχήματος,
 Ενθαρρύνει και υποστηρίζει έμπρακτα τη διοργάνωση
φοιτητικών διαγωνισμών Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
εντός του Ιδρύματος, καθώς και τη συμμετοχή των φοιτητών σε
πανελλαδικής εμβέλειας διαγωνισμούς, συνέδρια, ημερίδες,
παρουσιάσεις.
 Παράλληλα, βραβεία καλύτερης πτυχιακής εργασίας έχουν
θεσπιστεί από Τμήματα (π.χ. Βραβείο Μιχαήλ Αναστασιάδη για
την καλύτερη πτυχιακή εργασία, στο Τμήμα Ηλεκτρονικών
Μηχανικών, από το 2013).
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6

Ανάπτυξη
Συνεργασιών με
άλλα ΑΕΙ,
Ερευνητικά
Κέντρα και
Επιστημονικές
Ομάδες

Το Ίδρυμα καταβάλλει ήδη προσπάθειες για ανάπτυξη ερευνητικών
συνεργασιών, με απτά αποτελέσματα. Ενδεικτικά έχει επιτύχει:
Συνεργασία με ΑΕΙ του εσωτερικού και του εξωτερικού για την από
κοινού υποβολή και υλοποίηση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών
προγραμμάτων
Συνεργασία με ερευνητικούς φορείς (ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, ΕΙΕ, κλπ.)
για την από κοινού υποβολή και υλοποίηση χρηματοδοτούμενων
ερευνητικών προγραμμάτων.
Συνεργασία με επαγγελματικούς, επιστημονικούς και κοινωνικούς
φορείς για την διερεύνηση της συμμετοχής τους σε ερευνητικά
προγράμματα.
Επισυνάπτεται κατάλογος με Ερευνητικά Προγράμματα

ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.
18

Στη στρατηγική του Ιδρύματος για διεύρυνση των ερευνητικών
συνεργασιών εντάσσονται οι εξής δράσεις:
 Συμμετοχή αφενός σε ευρύτερα και αφετέρου σε μονιμότερα
σχήματα συνεργασιών σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο (δίκτυα
αριστείας, κλπ.) Βελτίωση των μηχανισμών προώθησης και
προβολής του ιδρύματος και του έργου του, με εκμετάλλευση
εργαλείων όπως το Διαδίκτυο, τα Κοινωνικά Δίκτυα και τα
ευρωπαϊκά fora.
 Στενή συνεργασία με στρατηγικούς φορείς στον κάθε
επιστημονικό κλάδο και ανάπτυξη διαδικασιών τακτικής
επαφής και διερεύνησης των αναγκών R&D των ελληνικών
παραγωγικών φορέων.
 Στενή συνεργασία με στρατηγικούς δημόσιους συλλογικούς
φορείς (Περιφέρεια, Δήμοι, Επιμελητήρια, Επαγγελματικές
Ενώσεις στον κάθε επιστημονικό κλάδο) και ανάπτυξη
διαδικασιών τακτικής επαφής και διερεύνησης των αναγκών
R&D των ελληνικών παραγωγικών φορέων.
 Εκμετάλλευση των ακαδημαϊκών συνεργασιών για την
ανάπτυξη επαφών και επικοινωνίας με εταιρίες του ιδιωτικού
τομέα και ιδιωτικούς φορείς της αλλοδαπής (όχι ακαδημαϊκά
ιδρύματα) που ενδεχομένως έχουν ανάγκες σε R&D.

Άξονας ΙΙΙ: ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Α/Α
1

2

3

Μέτρα
Ανάπτυξη της
συνεργασίας με
Επιστημονικούς,
Επαγγελματικούς και
Συλλογικούς Φορείς
(Επιμελητήρια,
Επιστημονικά
Σωματεία, κλπ.)

Ανάπτυξη της
Συνεργασίας με
Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
Ανάπτυξη της
Συνεργασίας με
Κοινωνικούς Φορείς

Δράσεις - Τρέχουσες
Το Ίδρυμα συνεργάζεται ήδη με αρκετούς Επιστημονικούς,
Επαγγελματικούς και άλλους συλλογικούς Φορείς. Ενδεικτικά:
 Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (ΕΜΕ),
 Ένωση Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ),
 Ελληνική Εταιρία Επιχειρησιακής Έρευνας (ΕΕΕΕ),
 The Institute of Engineering and Technology (IET, πρώην ΙΕΕ),
 Euro –Mediterranean Academy of Arts and Sciences
(EMAAS),
 UNESCO,
 Ευγενίδειο Ίδρυμα,
 Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (ΓΓΝΓ),
 Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ),
 Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ),
 Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ),
 Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ).
Επισυνάπτεται ενδεικτική λίστα με συνεργασίες

Δράσεις - Προγραμματιζόμενες
Ανάπτυξη κοινών δράσεων με τους συνεργαζόμενους φορείς σε
τακτικότερη βάση, με συγκεκριμένη στόχευση, συνδεδεμένη με
τις ερευνητικές προτεραιότητες του Ιδρύματος (βλ. και ΑΞΟΝΑΣ
ΙΙ – ΜΕΤΡΟ 3).

Το 2007 το Ίδρυμα ίδρυσε το Αστικό Παρατηρητήριο
Τακτική επικοινωνία με τους Δήμους της περιοχής, ανίχνευση
Βιομηχανικών Περιοχών Αττικής, που αποτελεί έναν κοινωνικό
αναγκών ή προβλημάτων, σχεδιασμός κοινών δράσεων.
και επιστημονικό φορέα ενταγμένο στη λογική και τους
ευρύτερους κοινωνικο-πολεοδομικούς στόχους που τίθενται από
την Habitat Agenda 2000.
Το ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. ως ενεργό κοινωνικό κύτταρο, αποφάσισε
 Συνέχιση της συνεργασίας αυτής και επέκτασή της και σε
μετά από ανοιχτή προκήρυξη, την ανάθεση της συγκομιδής των
ανάλογης λογικής συνεργασίες με άλλους κοινωνικούς
ελαιών και τη γενικότερη φροντίδα του ελαιώνα, που
φορείς.
περικλείεται στο χώρο του, αφιλοκερδώς στο Σύλλογο
 Ανάπτυξη εξειδικευμένων – στοχευμένων δράσεων (νέοι,
«Οικογενειακού Θεραπευτικού προγράμματος ΚΕΘΕΑ-ΝΟΣΤΟΣ»
άνεργοι, γυναίκες, κλπ.)
μετά από το ενδιαφέρον που εκδήλωσαν τα μέλη του
Διοικητικού του Συμβουλίου, προκειμένου να στηρίξουν την
προσπάθεια των οικογενειών που συνεργάζονται με το
θεραπευτικό πρόγραμμα, για την θεραπεία και επανένταξη των
παιδιών με εξάρτηση και τον επαναπροσδιορισμό των σχέσεων
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4

5

6

Ανάπτυξη της
Συνεργασίας με
Επιχειρήσεις και
Παραγωγικούς Φορείς

Επικοινωνία και
Συνεργασία με τους
Αποφοίτους

Πολιτιστικές
Δραστηριότητες και
Οργάνωση
Εκδηλώσεων

των οικογενειών.
Με την δράση αυτή (μάζεμα των ελαιών) και με την καθοδήγηση
και επίβλεψη ειδικών αλλά και την θετική συμπεριφορά όλων
των μελών της κοινότητας του Ιδρύματος προσπάθησαν να
ενισχύσουν την ενεργή στάση των παιδιών για την ζωή, την
ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και κοινωνικής προσφοράς,
αλλά και με την απόκτηση δεξιοτήτων που βοήθα την
αντιμετώπιση τοξικοαπεξάρτησης. Το όφελος του προγράμματος
ήταν το μέγιστο επιθυμητό, όπως μας διαβεβαίωσε με το
ευχαριστήριο έγγραφό του το Διοικητικό Συμβούλιο του
συλλόγου.
Επίσης,
 Συνεργασία με ΤΡΑΜ Α.Ε., Υπουργείο Μεταφορών και Kiss
FM στα πλαίσια ερευνητικού έργου "Σχεδίαση και Ανάπτυξη
Δικτύου Ψηφιακών Πολυμεσικών Εφαρμογών στην ΤΡΑΜ
Α.Ε." (2009).
 Πλήθος επιμέρους συνεργασιών μελών του ακαδημαϊκού
προσωπικού με εταιρίες και βιομηχανίες, για την προσφορά
υπηρεσιών R&D σε συγκεκριμένα προβλήματα, με
διαχείριση της συνεργασίας από το Κέντρο Τεχνολογικής
Έρευνας (ΚΤΕ) Πειραιά και Νήσων.
 Το Γραφείο Διασύνδεσης τηρεί συστηματική επαφή και
παρακολούθηση των αποφοίτων ανά έτος και ανά κλάδο.
 Έχει συσταθεί Σύλλογος Αποφοίτων
 Η εγγραφή στο Σύλλογο προωθείται κατά την τελετή
ορκωμοσίας.
Από το 2015 λειτουργεί η θεατρική ομάδα «Δημ. Ουρανός» με
συμμετοχή κυρίως φοιτητών αλλά και μελών του προσωπικού
του Ιδρύματος. Σκοπός αυτής της ομάδας, είναι η προαγωγή του
φοιτητικού ερασιτεχνικού θεάτρου, ως μέσου ποιοτικής
συμμετοχικής έκφρασης και δημιουργικής επικοινωνίας, η
δημιουργία ερεθισμάτων στους φοιτητές, ώστε να έρθουν σε
επαφή με τα θεατρικά δρώμενα και μέσω αυτών την
ενδυνάμωση της πολιτιστικής ανάπτυξης.
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Εισαγωγή θεσμού χορηγιών Εργαστηρίων ή Τμημάτων από
τον παραγωγικούς φορείς,
Εισαγωγή του θεσμού του Advisory Board κάθε Τμήματος με
συμμετοχή εκπροσώπων παραγωγικών φορέων,
Σύσταση γραφείου του Ιδρύματος για την επιδίωξη και τη
συστηματοποίηση των επαφών.

Πλήρης καταγραφή και διατήρηση επαφής με τους
αποφοίτους.
 Ενεργοποίηση του συλλόγου τους για την υποστήριξη
δράσεων του Ιδρύματος και για την εξεύρεση πόρων.
 Αξιοποίηση της εμπειρίας τους στις διαδικασίες
ανασχεδιασμού των ΠΠΣ / ΠΜΣ.
Άνοιγμα των πολιτιστικών δράσεων προς το Δήμο Αιγάλεω, με
συνεργασία για από κοινού σχεδιασμό και υλοποίηση
πολιτιστικών γεγονότων.

Η θεατρική ομάδα, παρουσιάζει στις 6/2/2016, στην
αποκριάτικη γιορτή των παιδιών των υπαλλήλων του Ιδρύματος
την παράσταση «καρναβάλι στη χώρα του ζήσε και γέλα»,
διασκευασμένη σε θεατρική παράσταση από την δασκάλα των
θεατρικών δραστηριοτήτων του παιδικού μας σταθμού και στο
μέλλον θα υπάρξουν και άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις.
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Άξονας IV: ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Α/Α
1

2

3

Μέτρα
Ενέργεια - Θέρμανση Ψύξη

Φυσικό Περιβάλλον

Αξιοποίηση του
Συνεδριακού Κέντρου

Δράσεις - Τρέχουσες
Ενεργειακή αυτονομία:
Βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης σύστημα συμπαραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης – ψύξης (600 KW) με
κατανάλωση φυσικού αερίου. Όταν τεθεί σε λειτουργία,
αναμένεται να καταστήσει το ίδρυμα ενεργειακά αυτόνομο και
να μειώσει δραστικά τα πάγια έξοδά του. Η πλεονάζουσα
παραγόμενη ισχύς που ενδέχεται να προκύπτει σε περιόδους
χαμηλής κατανάλωσης (διακοπές), θα αποδίδεται στο
διαχειριστή του δικτύου.
Βιοκλιματισμός - Πράσινες Στέγες στις κεντρικές Εγκαταστάσεις:
Το Ίδρυμα έχει ολοκληρώσει τον εκσυγχρονισμό των κτιρίων
(σκίαστρα, κήποι στις στέγες, μείωση θερμικών απωλειών, κλπ)
με στόχο την ελαχιστοποίηση του ενεργειακού του
αποτυπώματος.

Δράσεις - Προγραμματιζόμενες
Περαιτέρω ενεργειακοί στόχοι:
 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας με Φυσικό Αέριο,
Φωτοβολταϊκά και Ανεμογεννήτριες
 Ανακατασκευή των κτηρίων για ελαχιστοποίηση της
κατανάλωσης ενέργειας
 Εισαγωγή αυτοματισμών έξυπνων κτιρίων (BMS – Smart
buildings) για τη μείωση της κατανάλωσης στην εντελώς
απαραίτητη.

Το Ίδρυμα θεωρεί καθήκον του τη διάσωση των μοναδικών
ελαιόδεντρων μέσα στα οποία βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του,
τμήμα του αρχαίου Ελαιώνα της Ακαδημίας Πλάτωνος. Προς το
σκοπό αυτό καταβάλλει προσπάθειες της αρμονικής σύνθεσης
του ελαιώνα με τα κτίρια του ιδρύματος, με στόχο τη διατήρηση
του μοναδικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος.
Συγκομιδή της ελαιοπαραγωγής σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ (βλ.
και ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ – ΜΕΤΡΟ 3).
Ηλεκτρικά Οχήματα: Έχει εγκατασταθεί ο πρώτος στην Ελλάδα
σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων με τη χρήση
φωτοβολταϊκών στοιχείων.
Φιλοξενία εκδηλώσεων του Ιδρύματος όπως τελετών
καθομολόγησης αποφοίτων, διεξαγωγή συνεδρίων, ημερίδων
και άλλων εκδηλώσεων.
Διάθεση της υποδομής και των υπηρεσιών του Συνεδριακού
Κέντρου σε τρίτους έναντι τιμήματος.
Φιλοξενία πολιτιστικών εκδηλώσεων συλλογικών / κοινωνικών

Συντήρηση του ιστορικού Ελαιώνα που αποτελεί μέρος του
αρχαίου Ελαιώνα της Ακαδημίας του Πλάτωνα με πλήρη
καταγραφή όλων των ελαιοδέντρων.
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Εκκίνηση και ολοκλήρωση προγράμματος αναβάθμισης των
εξωτερικών χώρων, με στόχο τη μείωση της θερμοκρασίας κατά
τη θερινή περίοδο κατά 3-4 βαθμούς Κελσίου, το οποίο θα έχει
θετικές επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή και αποτελεί
καινοτομικό έργο μεγάλης σημασίας.

Διατήρηση της συνεργατικής δράσης
Επέκταση των δράσεων ανακύκλωσης (χαρτιού, αποβλήτων και
απορριμμάτων).
Εντατικότερη εκμετάλλευση του Συνεδριακού Κέντρου, ως
περιουσιακού στοιχείου του Ιδρύματος αλλά και ως πόλου έλξης
ποιοτικών εκδηλώσεων της περιοχής και της Περιφέρειας.

4

Αξιοποίηση των
λοιπών κτιρίων του
Ιδρύματος στο κέντρο
της Αθήνας

φορέων.
Κληροδότημα Αικατερίνης Αναστασιάδη (Κτίριο Σχολής
Αναστασιάδη), οδός Μεθώνης 8, Εξάρχεια, Αθήνα.
Σήμερα φιλοξενεί το ΚεΔιΒιΜ του Ιδρύματος.
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Καλύτερη εκμετάλλευση του χώρου, με διοργάνωση
εκπαιδευτικών σεμιναρίων, σεμιναρίων επιμόρφωσης στο
πλαίσιο της λειτουργίας του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης.

Άξονας V: ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Α/Α
1

2

Μέτρα
Στροφή προς την
Ηλεκτρονική Διοίκηση /
Διαχείριση
(Ολοκληρωμένο
Πληροφορικό Σύστημα
για όλα)

Ηλεκτρονικές
εσωτερικές διοικητικές
λειτουργίες

Δράσεις - Τρέχουσες
Έχει παραληφθεί (12/2015) και αναμένεται να τεθεί σε
λειτουργία το 2016 το νέο αναβαθμισμένο Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα που θα υποστηρίζει τη λειτουργία του
Ιδρύματος και θα χρησιμοποιεί νέο υλικό εξοπλισμό
(Εξυπηρετητές και Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας).
Παρέχονται προσωποποιημένες υπηρεσίες παγκόσμιου ιστού
προς τους φοιτητές, το προσωπικό και συναλλασσόμενους
πολίτες, μέσα από ένα ηλεκτρονικό σημείο τύπου Portal (eteipir.gr).
Οι παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν στα παρακάτω υποσυστήματα:
1.
Φοιτητολόγιο – Διαχείριση Γραμματειών
2.
Σπουδαστική Λέσχη
3.
Διαχείριση Προσωπικού
4.
Οικονομική Διαχείριση και Διαχείριση Παγίων
5.
Διαχείριση Προμηθειών
6.
Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο και Διαχείριση Ροής Εργασίας
7.
Πληροφοριακό υποσύστημα για την υποβοήθηση του
έργου της ΜΟΔΙΠ.
Από το 2015, υπηρεσίες Cloud για όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής
κοινότητας του Ιδρύματος (Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, χώρος
αποθήκευσης και Office 365) μέσω της συνεργασίας του
Ιδρύματος με την Microsoft.
Ολοκληρωμένο και Αυτοματοποιημένο Ηλεκτρονικό
Πρωτόκολλο
Ηλεκτρονικές Συναλλαγές του Προσωπικού με τις Διοικητικές
Υπηρεσίες (αιτήσεις, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, κλπ.)
Για παράδειγμα η παράδοση των βαθμολογιών από τους
καθηγητές προς τις Γραμματείες γίνεται πλέον διαδικτυακά.
Εγκατάσταση συστήματος Ηλεκτρονικής Υπογραφής διοικητικών
υπαλλήλων.
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Δράσεις - Προγραμματιζόμενες
Λειτουργία και αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων του
συστήματος εντός του 2016.
Αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των φοιτητών με χρήση νέων
τεχνολογιών ICT (βλ. ΑΞΟΝΑΣ Ι – ΜΕΤΡΟ 6).
Προσωποποιημένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης φοιτητών
ακόμα και μέσω κινητών τηλεφώνων, έκδοση σημαντικών
εγγραφών όπως πιστοποιητικά σπουδών, βεβαιώσεις
αναλυτικής βαθμολογίας, εγγραφή σε εργαστηριακά
τμήματα κ.α.
Μείωση φόρτου εργασίας των Γραμματειών χάρις στη
λειτουργία του ΟΠΣ. Βελτίωση της διοικητικής λειτουργίας
σε ποιοτικό και σε παραγωγικό επίπεδο, απελευθέρωση
πόρων που μπορούν να διατεθούν για αναπτυξιακές δράσεις
από το Ίδρυμα.
Διασύνδεση των εφαρμογών του Ιδρύματος με τις οριζόντιες
κεντρικές εφαρμογές του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στα πλαίσια της
γενικότερης στρατηγικής του Υπουργείου.

Εξασφάλιση αδειών χρήσης λογισμικού και ειδικών συμφωνιών
για υπηρεσίες λογισμικού.

3

4

Αναβάθμιση των
υπηρεσιών και
συναλλαγών με τους
πολίτες και άλλους
εξωτερικούς φορείς

Υποστήριξη και
αναβάθμιση του
έμψυχου δυναμικού
των διοικητικών
υπηρεσιών

Η κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος ενημερώνεται συνεχώς με
υλικό που αφορά υπηρεσίες, συναλλαγές και πληροφορίες προς
τους πολίτες.

Το προσωπικό του Ιδρύματος διακρίνεται ως υψηλής στάθμης,
κατέχοντας στη συντριπτική πλειονότητα πτυχία και
μεταπτυχιακά διπλώματα. Η οργάνωση των υπηρεσιών του
υπακούει στους κανονισμούς του Ελληνικού Δημοσίου, όπως
περιγράφονται στον Οργανισμό του.

Οι στρατηγικές του ιδρύματος για την υποστήριξη των
διοικητικών υπαλλήλων περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εξής:




Από το 2008 έχει ιδρυθεί Ταμείο Αλληλοβοήθειας του
προσωπικού του Ιδρύματος, με σκοπό την παροχή βοήθειας
προς τα μέλη του, και προς όποιον άλλο κρίνει, καθώς και τη
δυνατότητα παροχής της τράπεζας αίματος.
Από το 2012, το Ταμείο Αλληλοβοήθειας προκειμένου να
βοηθήσει και να εξυπηρετήσει τους εργαζόμενους γονείς
ίδρυσε και λειτουργεί από το 2012, Μονάδα Φροντίδας
Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης στο χώρο του
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Αυτοματοποίηση της διαδικασίας ενημέρωσης –
επικαιροποίησης των στοιχείων της κεντρικής ιστοσελίδας.
 Ένταξη εργαλείων Web 2.0 (RSS feed, αυτόματες
ειδοποιήσεις
 Βελτίωση της εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων και
συνεργαζομένων με το Ίδρυμα, μέσω της λειτουργίας του
ΟΠΣ (Προμηθευτές, Υπουργείο, ΕΣΥΕ, κα.)
Στρατηγικές του Ιδρύματος για την ενίσχυση και ποιοτική
αναβάθμιση του διοικητικού προσωπικού είναι οι εξής:
 Ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης για τις
Γραμματείες των ακαδημαϊκών μονάδων και για ορισμένες
υπηρεσίες με σταθερό χαρακτήρα (όπως το Γραφείο
Διασύνδεσης). Ήδη έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για τις
Οικονομικές Υπηρεσίες και τον ΕΛΚΕ, που έχουν
πιστοποιηθεί από κεντρικά όργανα της ελληνικής πολιτείας.
 Εμπέδωση του διαρκούς ελέγχου της διοικητικής
λειτουργίας του ιδρύματος από τους καθιερωμένους
μηχανισμούς (ορκωτοί λογιστές, ελεγκτικό συνέδριο, κλπ),
ενώ υπάρχει συνεχής έλεγχος μέσω του συστήματος
«Διαύγεια».
 Ενίσχυση της επιμόρφωσης και εξέλιξης του προσωπικού με
ενθάρρυνση της συμμετοχής του σε σεμινάρια του ΕΚΔΔΑ ή
άλλων έγκυρων οργανισμών, και την παροχή αδειών για
σπουδές στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.
 Διεύρυνση των δράσεων του Ταμείου Αλληλοβοηθείας.
 Διατήρηση
και
βελτίωση
της
λειτουργίας
του
Βρεφονηπιακού Σταθμού εντός του Ιδρύματος και
καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε να εξασφαλίζεται το
καλύτερο δυνατό εργασιακό περιβάλλον, με στόχο τη
μεγιστοποίηση της απόδοσης του προσωπικού.

5

6

Στροφή προς την
Ηλεκτρονική Μάθηση
(Πλατφόρμες elearning, ανοικτά
μαθήματα, ηλεκτρονικά
σεμινάρια και
κατάρτιση για
επαγγελματίες και
κοινό)

Παροχές υπηρεσιών
προς τους φοιτητές

Ιδρύματος με την επωνυμία « ΤΑ ΧΕΛΙΔΟΝΑΚΙΑ» για όλα τα
μέλη του προσωπικού του. Ο αριθμός των φιλοξενουμένων
νηπίων ετησίως είναι (20) και οι γονείς επιχορηγούν τον
σταθμό με το ποσό των 100 ευρώ μηνιαίως.
Το Ίδρυμα έχει υιοθετήσει τη Διακήρυξη του Παρισιού για τους
Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους (Open Educational Resources
- OER). Στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνει το ακαδημαϊκό προσωπικό
να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ή να συμμετέχει σε δράσεις
ανάπτυξης
ανοικτού
και
ελεύθερου
εκπαιδευτικού
περιεχομένου, όπως συγγράμματα, σημειώσεις, παρουσιάσεις,
διαδραστικές ασκήσεις κ.α., το οποίο θα μπορεί να μοιράζεται
ελεύθερα σε άλλα Ιδρύματα και στο κοινό με την κατάλληλη
ανοικτή άδεια χρήσης.
Ειδικότερα, ενθαρρύνονται τα μέλη να χρησιμοποιούν για το
εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργούν άδειες χρήσεις που
επιτρέπουν
την
επαναχρησιμοποίηση,
τροποποίηση,
ανασυνδυασμό και αναδιανομή του υλικού από τρίτους με
αναφορά στο δημιουργό του υλικού και του ιδρύματος.
Παροχές προς τους φοιτητές:
Στέγαση
Το ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. δεν διαθέτει δική του εστία, αλλά δύναται σε
συνεργασία με άλλα ιδρύματα να παράσχει στέγαση σε
περιορισμό αριθμό φοιτητών του με βάση κοινωνικοοικονομικά
κριτήρια, που ανακοινώνονται κάθε χρόνο στην ιστοσελίδες των
συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Εστίες που μας παράσχουν στέγαση είναι οι παρακάτω:
•
- η Φοιτητική Εστία Αθηνών Πατησίων 279-281
•
- η Φοιτητική Εστία Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
•
- η Μεγάλη Φοιτητική Εστία.
Η στέγαση που μας παρέχουν είναι σε ποσοστό 1% των
προσφερόμενων κλινών τους.
Σίτιση
Σχετικά με τη σίτιση των φοιτητών: Υπάρχουν δύο υψηλής
ποιότητας καφετέριες - κυλικεία και ένα εστιατόριο στο οποίο
προσφέρεται πρωινό, μεσημεριανό και δείπνο σε όλους τους
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Διεύρυνση του ρόλου των ΤΠΕ στη διδασκαλία και στη μάθηση.
Αξιοποίηση των μαθησιακών τεχνολογιών και των ανοικτών
ακαδημαϊκών πόρων για τον εκσυγχρονισμό των ΠΠΣ και ΠΜΣ.
(βλ. ανάλυση σε ΑΞΟΝΑ I – ΜΕΤΡΟ 4).
Οργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης εξ αποστάσεως –
Διαδικασία πιστοποίησης γνώσεων που αποκτήθηκαν εξ
αποστάσεως.

Διατήρηση και ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων
υπηρεσιών προς τους φοιτητές.

φοιτητές (και το προσωπικό του Ιδρύματος), μετά από αίτησή
τους στο Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας. Παράλληλα κατόπιν
αίτησής τους οι φοιτητές μας έχουν τη δυνατότητα σίτισης σε
άλλα φοιτητικά εστιατόρια, π.χ. αυτά του Καποδιστριακού και
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου – τα αντίστοιχα
δικαιολογητικά υποβάλλονται στο δικό μας ίδρυμα.
Βιβλιοθήκη
Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος, η οποία διαθέτει ηλεκτρονικές
βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά περιοδικά με δυνατότητα
απομακρυσμένης πρόσβασης για τη διευκόλυνση της
βιβλιογραφικής έρευνας των φοιτητών του Ιδρύματος, μέσω του
Κέντρου Διαδικτύου του ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. (Virtual Private
Network – VPN). Ο ηλεκτρονικός κατάλογος της Βιβλιοθήκης (ή
αλλιώς αυτοματοποιημένος κατάλογος ή on-line κατάλογος ή
OPAC http://lib.teipir.gr/ ) περιλαμβάνει όλο το υλικό που είναι
διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του ΑΕΙ
ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.. Είναι
διαθέσιμος εντός και εκτός του Ιδρύματος του ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.
και διαρκώς αναβαθμίζεται και επεκτείνεται. Το Ιδρυματικό
Αποθετήριο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. http://okeanis.lib.teipir.gr/ είναι η
ηλεκτρονική εφαρμογή που περιλαμβάνει τις εργασίες
(πτυχιακές, μεταπτυχιακές, διδακτορικές) των φοιτητών του
Ιδρύματος, όπου υπάρχει δυνατότητα αναζήτησής τους μέσω
της πλατφόρμας DSpace.
Το Ερευνητικό Αποθετήριο του ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. είναι η
ηλεκτρονική εφαρμογή που περιλαμβάνει στοιχεία για το
εκπαιδευτικό προσωπικό του Ιδρύματος, τις έρευνες που
συμμετέχουν ή έχουν συμμετάσχει και τα αποτελέσματα αυτών
όπως: δημοσιεύσεις, εκδόσεις, κλπ.
Η
Υπηρεσία
Ενοποιημένης
Αναζήτησης
e-Πλόες
http://eploes.lib.teipir.gr/
προσφέρει
τη
δυνατότητα
διευρυμένης ταυτόχρονης αναζήτησης σε όλες τις πηγές
πληροφόρησης που έχει αναπτύξει η Βιβλιοθήκη (ηλεκτρονικός
κατάλογος Βιβλιοθήκης OPAC, Ιδρυματικό Αποθετήριο,
ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.
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Ερευνητικό Αποθετήριο, ψηφιακές συλλογές) μέσα από μια
κοινή διεπιφάνεια (menu). Τα αποτελέσματα εμφανίζονται
ενοποιημένα, ενώ ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί είτε στην ίδια
υπηρεσία ή να μεταφερθεί στις επί μέρους πηγές
πληροφόρησης. Το σύστημα διαθέτει όλες τις λειτουργίες Web
2.0 και πρόσβαση από κινητά μέσω QR codes. Για όλες τις
παραπάνω Βάσεις Δεδομένων της Βιβλιοθήκης υπάρχει η
δυνατότητα διασύνδεσης με εθνικές και διεθνείς βάσεις
δεδομένων και μηχανές αναζήτησης μέσω του Συλλογικού
Καταλόγου
Ακαδημαϊκών
Βιβλιοθηκών
http://www.unioncatalog.gr/ucportal/ , κ.λπ.
ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ.
Το Κέντρο Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης
(ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ.) του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. ξεκίνησε να λειτουργεί το 2011,
στο πλαίσιο της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του ΑΕΙ
Πειραιά Τ.Τ. (έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. & την
Ελλάδα), υποστηρίζοντας τόσο τις ανάγκες των επιμέρους
δράσεων της Δομής (Γραφείο Διασύνδεσης, Πρακτική Άσκηση,
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας), όσο και τις
ανάγκες του συνόλου της ακαδημαϊκής κοινότητας του
Ιδρύματος, αφού σκοπός του κέντρου είναι η στήριξη και
βοήθεια των φοιτητών, και του προσωπικού του Ιδρύματος, στα
πιθανά προσωπικά, ψυχολογικά ή κοινωνικά προβλήματα που
μπορεί να αντιμετωπίζουν.
Αθλητικές Εγκαταστάσεις
Λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και στρατηγική
ανάπτυξης αυτών:
Υπάρχει ένα γυμναστήριο πλήρως εξοπλισμένο για το
προσωπικό και τους φοιτητές.
Οι ακόλουθες αθλητικές δραστηριότητες που προσφέρονται από
Το ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. :
Πινγκ πονγκ
Ποδόσφαιρο
Μπάσκετ
Βόλεϊ
ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.
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Κολύμπι, σε συνεργασία με το Κολυμβητήριο του Δήμου
Αιγάλεω
Παραδοσιακοί χοροί
Σκάκι
Αερόβια - Yoga - Zumba (όχι σε τακτική βάση)
Το ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. διαθέτει 10 αθλητικά σωματεία, 1 μουσικό
σύλλογο και 1 θεατρική ομάδα.

ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.
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Άξονας VI: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Α/Α
1

2

Μέτρα
Τήρηση Ευρωπαϊκών
Προτύπων και
Κανονισμών –
Διαφάνεια Δημοσιότητα

Προετοιμασία των
Γραμματειών για
πιστοποίηση κατά ISO

Δράσεις - Τρέχουσες
Η Πολιτική Ποιότητας που ακολουθεί το ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.
βρίσκεται σε απόλυτη συμβατότητα με τις κατευθυντήριες
γραμμές του European Qualification Framework.
Τόσο σε επίπεδο Διοίκησης, όσο και στο επίπεδο των
Ακαδημαϊκών Μονάδων, οι διαδικασίες που υλοποιούνται
απορρέουν από τα νομοθετικά και κανονιστικά πλαίσια που
έχουν υιοθετηθεί και ενταχθεί στο Στρατηγικό Σχεδιασμό, τον
Εσωτερικό Κανονισμό και τον Οργανισμό του Ιδρύματος.
Το Ίδρυμα μέσω της ΜΟΔΙΠ φροντίζει για την άμεση
δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων (Ετήσιες
Απογραφικές, Εσωτερικές και Εξωτερικές Εκθέσεις) μέσω του
Συστήματος Διακίνησης εγγράφων αλλά και της σχετικής
ιστοσελίδας.
Όλα τα παραπάνω βρίσκονται προς διάθεση όλων των
ενδιαφερόμενων τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή
από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος, καθώς επίσης και
στους σχετικούς διαδικτυακούς τόπους.
Το τελευταίο διάστημα στόχος είναι η ομοιογένεια όλων των
εντύπων των γραμματειών και η κωδικοποίηση των
διαδικασιών, καθώς και η έκδοση εγχειριδίου λειτουργίας
ακαδημαϊκών μονάδων σε επίπεδο γραμματειακής και
διοικητικής υποστήριξης.
Στα πλαίσια αυτά, ήδη οργανώθηκαν σεμινάρια επιμόρφωσης
του προσωπικού των Γραμματειών στην εφαρμογή του
συστήματος ISO - 9001, με τελικό στόχο την πλήρη εφαρμογή
του.
Επισυνάπτεται το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας
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Δράσεις - Προγραμματιζόμενες
Εμπέδωση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών διασφάλισης
ποιότητας.

Πιστοποίηση Γραμματειών και πλήρης εφαρμογή του
συστήματος ISO –9001.
 Ολοκλήρωση της εγκατάστασης και λειτουργίας
ηλεκτρονικού συστήματος χειρισμού των ερωτηματολογίων
αξιολόγησης από τους φοιτητές.
 Συστηματική εκπαίδευση του διοικητικού προσωπικού στη
χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος.
 Διεύρυνση του ηλεκτρονικού συστήματος με συνιστώσα
αυτοματοποιημένης εισαγωγής και παρακολούθησης του
έργου των καθηγητών (ο κάθε καθηγητής εισάγει μόνος του
στο ηλεκτρονικό σύστημα κάθε νέο στοιχείο του ΑΔΕΠ του
καθώς και των ΑΔΕΜ των μαθημάτων του).
 Διασφάλιση υψηλού ποσοστού συμπλήρωσης των
ερωτηματολογίων από τους φοιτητές μέσω μέτρων
προσέλκυσής τους σε συμμετοχή στη διαδικασία.
 Συστηματική επιθεώρηση (review) των στατιστικών

3

Προετοιμασία των
Τμημάτων για
Πιστοποίηση των ΠΠΣ
και ΠΜΣ κατά
NQF/EQF.

Έχει προχωρήσει σε τελικό στάδιο η προετοιμασία των ΠΠΣ και
ΠΜΣ για πιστοποίηση.

αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου
από τους φοιτητές, στη Συνέλευση του Τμήματος, σε
συγκεκριμένες συνεδριάσεις στην αρχή κάθε νέου
ακαδημαϊκού έτους.
 Τακτική επαφή ανά εξάμηνο της ΜΟΔΙΠ με τις ΟΜΕΑ των
Τμημάτων για επίβλεψη της προόδου τους στους επιμέρους
στόχους ανά Τμήμα, σε ημερομηνίες ανακοινωμένες από την
αρχή του εξαμήνου.
 Συμμετοχή στην επόμενη πρόσκληση για ECTS label.
Ολοκλήρωση της προετοιμασίας για την Πιστοποίηση των
Προγραμμάτων Σπουδών.
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