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Στρατηγικό Σχέδιο Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.) ιδρύθηκε με το Π.Δ. 92/2003 (Φ.83/11-4-2003) 

ενώ ακόμα στη Δυτική Μακεδονία λειτουργούσε και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 

Δυτικής Μακεδονίας (ΤΕΙ). Με τον Νόμο 4610 (ΦΕΚ 70/7-5-2019) το Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Μακεδονίας συγχωνεύτηκε με το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας. 

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με τον 

νόμο 4610 (ΦΕΚ 70/2019) εντάσσοντας την ακαδημαϊκή κοινότητα, τον εξοπλισμό και τα 

εργαστήρια του πρώην Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Με την ένταξη αυτή, 

συνδέθηκε μια πετυχημένη διαχρονική πορεία σε σύγχρονα θέματα των πεδίων της Λογιστικής 

και Χρηματοοικονομικής που ξεκίνησε από το 2013 με την συγχώνευση των Τμημάτων 

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, με μια νέα δυναμική που προσδίδει στις 

σπουδές της Eφαρμοσμένης Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης τόσο στην Ελληνική 

όσο και στη Διεθνή πραγματικότητα. 

Ο βαθμός ανταπόκρισης του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στους στόχους του Τμήματος 

και στις απαιτήσεις της κοινωνίας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας του. Το Τμήμα 

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής έχει ως αποστολή του, μεταξύ άλλων, την ειδίκευση των 

αποφοίτων ώστε να μπορούν να συμβάλουν στην προαγωγή των γνώσεων στα ευρύτερα γνωστικά 

αντικείμενα της Λογιστικής, Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής Επιστήμης δημιουργώντας 

στελέχη ικανά: α) να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στο χώρο των επιχειρήσεων, ως ορκωτοί 

ελεγκτές, εσωτερικοί ελεγκτές, λογιστές, φοροτεχνικοί, σύμβουλοι επιχειρήσεων, 

χρηματιστηριακά στελέχη ή ανώτατα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και του ιδιωτικού τομέα 

και β) να προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών στα γνωστικά αντικείμενα 

της Λογιστικής, Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής Επιστήμης. Επίσης, να συμβάλλει στην 

επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα για 

την κάλυψη αναγκών στις εξειδικευμένες τους δραστηριότητες.  

Επίσης το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών δημιουργεί την υποχρέωση σε όλους τους 

συντελεστές λειτουργίας του να πρυτανεύει το κριτήριο της ποιότητας σε κάθε μορφή 

δραστηριότητας. Συνεπώς, η ποιότητα και η συνεχής βελτίωση θα πρέπει να διακρίνει το 



2 

 

πρόγραμμα σπουδών δηλ. τα μαθήματα και τον τρόπο διδασκαλίας, τις σχέσεις των διδασκόντων 

με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, τις σχέσεις με τα άλλα Τμήματα και τις υπηρεσίες του 

Πανεπιστημίου, την γραμματειακή υποστήριξη και τις σχέσεις συνεργασίας για έρευνα και άλλες 

εκδηλώσεις με επιχειρήσεις αλλά και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών μπορεί να συνεργάζεται με αντίστοιχα προπτυχιακά 

προγράμματα αναγνωρισμένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ερευνητικών ιδρυμάτων, 

διεθνώς αναγνωρισμένων επαγγελματικών ινστιτούτων ιδρυμάτων της ημεδαπής ή/και της 

αλλοδαπής, τα οποία έχουν το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό και διαθέτουν την αναγκαία 

υλικοτεχνική υποδομή καθώς επίσης και με φορείς του Δημοσίου και των Ανεξάρτητων Αρχών. 

Τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) κάθε βαθμίδας, τα μέλη του Ειδικού 

Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), οι υποψήφιοι διδάκτορες, οι μεταδιδακτορικοί 

υπότροφοι και το Διοικητικό προσωπικό του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

εκτός της συνεισφοράς τους, στοχεύουν και στη διασύνδεση του Τμήματος και των οντοτήτων με 

στόχο την καταγραφή των πραγματικών αναγκών της επιχειρηματικής κοινότητας και τη 

αξιολόγηση των τάσεων στην αγορά εργασίας. 

Από τη συνεργασία των μελών του Τμήματος με μέλη φορέων του Δημόσιου και του Ιδιωτικού 

τομέα, διαμορφώνεται η άποψη ότι ο βαθμός ανταπόκρισης του προπτυχιακού προγράμματος 

σπουδών είναι υψηλός. Η αναγνώριση, μεταξύ άλλων, προκύπτει από τη σειρά κατάταξης του 

Τμήματος στις προτιμήσεις των εισακτέων, την ακαδημαϊκή ζήτηση, την πιστοποίηση από 

διεθνείς αναγνωρισμένους ελεγκτικούς φορείς και από την συνεργασία με εταιρίες για την 

επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων. 

Όραμα και Αποστολή  

Αποστολή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας είναι να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια 

κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία, να προάγει τη γνώση και την 

εφαρμοσμένη έρευνα στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής και 

να αναπτύσσει συνεργασίες με φορείς και επιχειρήσεις σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο για 

την επιτυχέστερη σύνδεση και σχέση με την αγορά και γενικότερα την κοινωνία. Η αποστολή 

αυτή συμπορεύεται με το όραμα που διέπει το στρατηγικό σχέδιο του Πανεπιστημίου Δυτικής 
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Μακεδονίας το οποίο είναι «η ανάπτυξή του σε σημαντικό ίδρυμα αναφοράς για την ελληνική και 

ευρωπαϊκή επιστήμη και κουλτούρα. Στηριζόμενο στην αριστεία, την ακαδημαϊκή του πληρότητα 

και την παραγόμενη σε αυτό γνώση, οραματίζεται να κατακτήσει υψηλή θέση στην παγκόσμια 

κατάταξη των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και ταυτόχρονα να καταστεί ένας θεσμός ουσιαστικής 

στήριξης της οικονομικής, και κοινωνικής δημιουργίας σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο». 

Και στο πλαίσιο του οράματος αυτού το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής:  

➢ επιδιώκει την αριστεία στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία μέσω της 

προσέλκυσης, στήριξης και αξιοποίησης νέων ερευνητών, ακαδημαϊκών δασκάλων αλλά 

και διοικητικού προσωπικού που διακρίνονται για το επιστημονικό τους ενδιαφέρον και 

την επαγγελματική τους συνέπεια και αναπτύσσουν σημαντική επιστημονική 

δραστηριότητα.  

➢ μέσω του σύγχρονου προγράμματος σπουδών του προωθεί τη βασική και εφαρμοσμένη 

έρευνα, επιδιώκει την εξωστρεφή επιστημονική δράση, και συμβάλλει στη διεκδίκηση του 

ιδρύματος να εδραιωθεί ως ακαδημαϊκό ίδρυμα με προοπτικές, αποσκοπώντας παράλληλα 

στο κοινωνικό όφελος και βασιζόμενο σε δημοκρατικά ιδεώδη όπως η αξιοκρατία και η 

ανεξαρτησία των ιδεών και της επιστήμης.  

 

Συνοχή και Λειτουργικότητα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών  

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο που να ικανοποιεί και να 

καλύπτει τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύονται στο 

Τμήμα όπως επίσης και τις συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες των οντοτήτων. Αναλυτικά, το 

προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, λαμβάνοντας υπόψη τις δύο κατευθύνσεις του, στοχεύει στην 

προαγωγή των γνώσεων στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής, Ελεγκτικής και 

Χρηματοοικονομικής Επιστήμης. Στην κατεύθυνση αυτή, αρκετά από τα μαθήματα του 

προγράμματος αναπτύσσονται και διαμορφώνονται έτσι ώστε να ικανοποιούν τις συγκεκριμένες 

ανάγκες γνώσεων και ικανοτήτων που απαιτεί ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας. Επιπλέον, το 

πρόγραμμα σπουδών, όπως έχει διαμορφωθεί, παρέχει τα απαραίτητα γνωστικά εφόδια σε όσους 

επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους παρακολουθώντας προγράμματα μεταπτυχιακών 

σπουδών ή συνεχίζοντας σε διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε Τμήματα της ημεδαπής ή της 

αλλοδαπής.  
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Οργάνωση της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας  

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ανταποκρίνεται στους στόχους του Τμήματος Λογιστικής 

και Χρηματοοικονομικής παρόλο που υποστηρίζεται από εξαιρετικά χαμηλό αριθμό μελών ΔΕΠ 

σε σχέση με τον αριθμό των ενεργών προπτυχιακών φοιτητών φοιτητών. Η οργάνωση, λειτουργία 

και δομή της εκπαιδευτικής διαδικασίας που ακολουθεί το πρόγραμμα είναι να παρέχει:  

Βασικές Γνώσεις: στο πρώτο κύκλο σπουδών, οι φοιτητές έρχονται αφενός σε επαφή με γενικές 

γνώσεις στα γνωστικά πεδία του Τμήματος και αφετέρου στις επιστήμες που συμπορεύονται 

αυτών (Μάρκετινγκ, Μάνατζμεντ, Μαθηματικά, Στατιστική, Οικονομικά, Πληροφοριακά 

Συστήματα και Δίκαιο καθώς και ξένη γλώσσα). Οι γνώσεις αυτές αποτελούν τη βάση για αρκετές 

επιστήμες της σύγχρονης επιστήμης.  

Γνώσεις Υποδομής: το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να εφοδιάσει τους προπτυχιακούς 

φοιτητές με βασικές γνώσεις Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Οι γνώσεις αυτές θα 

αποτελέσουν την υποδομή που θα τους βοηθήσει να ανιχνεύσουν και να ανακαλύψουν και τελικά 

να αποφασίσουν ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσουν.  

Ειδικές Γνώσεις Κατεύθυνσης: στο δεύτερο κύκλο σποδών, οι φοιτητές αποκτούν εξειδικευμένες 

γνώσεις ανάλογα με την κατεύθυνση που επέλεξαν. Οι δύο αυτές κατευθύνσεις εμβαθύνουν 

περισσότερο σε θέματα Λογιστικής, Ελεγκτικής, Φορολογίας και Χρηματοοικονομικής. 

Ευρύτερες Γνώσεις: Στόχος της ακαδημαϊκής και διδακτικής διαδικασίας, μεταξύ άλλων, είναι να 

προσφέρει στους μελλοντικούς επιστήμονες και ευρύτερες γνώσεις, οι οποίες βέβαια θα 

συνδυάζονται με τις επιστημονικές τους ανάγκες. Στην κατεύθυνση αυτή, το προπτυχιακό 

πρόγραμμα σπουδών προσφέρει και τα μέλη ΔΕΠ είτε του Τμήματος είτε με την συμβολή μελών 

άλλων Τμημάτων να προσφέρουν στους φοιτητές γνώσεις σε θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος 

(παιδαγωγικά, εκπαιδευτικά, θέματα οργάνωσης και διαχείρισης, συμπεριφοράς, κ.λπ.).  

Συνεπώς, η σειρά με την οποία παρέχονται οι γνώσεις στις οποίες αποβλέπει το πρόγραμμα 

προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής τείνουν να είναι 

κατανεμημένες και συντονισμένες προς τη διαδικασία παροχής της γνώσης στα γνωστικά 

αντικείμενα που θεραπεύονται στο Τμήμα. 
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Υποστήριξη Έρευνας και Καινοτομίας 

Στόχος Δράση 

Ενίσχυση, προώθηση και διεκδίκηση 

ερευνητικών προγραμμάτων από το 

ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος. 

Διοικητική υποστήριξη των μελών 

ακαδημαϊκού προσωπικού, προκειμένου να 

εκπληρώσουν τις δυνατότητές τους και να 

εξεύρουν τους πόρους που απαιτούνται για την 

παραγωγή και ενίσχυση ερευνητικών 

προγραμμάτων. 

Αύξηση αριθμού δημοσιεύσεων σε περιοδικά 

Q1, Q2 και Scopus. 

Κατανομή πόρων και φόρτου εργασίας ώστε η 

ερευνητική αριστεία να επιβραβεύεται 

Καταξίωση του Τμήματος μέσω έρευνας. 
Βράβευση των καλύτερων 

άρθρων/δημοσιεύσεων. 

Αύξηση προβολής δημοσιεύσεων σε 

πλατφόρμες όπως Google Scholar, 

Researchgate, Academia κ.α. 

Εισαγωγή υποχρεωτικού μαθήματος 

«Μεθοδολογία Έρευνας» σε μεταπτυχιακούς 

φοιτητές/τριες και υποψήφιους/ες Διδάκτορες. 

Διασύνδεση με τομείς διεπιστημονικού 

ενδιαφέροντος. 

Ενίσχυση της ένταξης των φοιτητών/τριων 

στις ερευνητικές δράσεις του Τμήματος μέσω 

χρηματοδότησης ερευνητικών βοηθών, ή 

μαθημάτων που να ενθαρρύνουν την εμπλοκή 

αυτή. 

Προσέλκυση και ενσωμάτωση στο 

ακαδημαϊκό προσωπικό επιστημόνων 

διεθνούς εμβέλειας που ενισχύουν το 

δυναμικό του Τμήματος στην διδασκαλία και 

έρευνα, που είναι σε θέση να προσελκύσουν 

ανταγωνιστικά χρηματοδοτούμενα ερευνητικά 

προγράμματα 

Προβολή Έρευνας σε Διεθνή συνέδρια με 

κριτές. Συνεργασίες σε κοινές δημοσιεύσεις με 

επιστήμονες διεθνούς εμβέλειας. Δημιουργία 

συνεργασιών με σκοπό την αναζήτηση 

εταίρων για υποβολή ερευνητικών προτάσεων 

(Horizon κ.ά.). 
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Εξωστρέφεια και Διεθνοποίηση 

Στόχος Δράση 

Αλληλεπίδραση και παρουσία του Τμήματος 

στις δράσεις και επίλυση προβλημάτων της 

τοπικής κοινωνίας, της ευρωπαϊκής και 

διεθνούς κοινότητας. 

Βελτίωση της θέσης του Τμήματος σε Διεθνείς 

λίστες κατάταξης. 

Διασύνδεση με την αγορά εργασίας – 

συνεργασία με φορείς. 
Ανάπτυξη διεπιστημονικών συνεργασιών 

Δημιουργία προγραμμάτων διασυνοριακής 

συνεργασίας. 

Συνεπίβλεψη διδακτορικών προγραμμάτων με 

άλλα πανεπιστήμια. 

Παρακολούθηση επαγγελματικής πορείας 

αποφοίτων. 

Ενίσχυση της δικτύωσης αποφοίτων και 

διοργάνωση εκδηλώσεων για τους 

απόφοιτους/ες. 

Διασύνδεση με την Κοινωνία 

Ενεργή συμμετοχή σε έργα για την 

υποστήριξη της μετάβασης στην μεταλιγνιτική 

περίοδο. 

 

S.W.O.T. Analysis 
Η υφιστάμενη κατάσταση των παραγόντων που λειτουργούν στο εξωτερικό περιβάλλον του 

Τμήματος καθώς και η λειτουργία του μέσα στις δυνατότητες και ικανότητες στο εσωτερικό 

περιβάλλον του Ιδρύματος θα μπορούσε συνοπτικά να κωδικοποιηθεί σε «δυνατά» και 

«αδύνατα» σημεία ως εξής: 

Δυνατά Σημεία (Strengths) Αδύνατα Σημεία (Weaknesses) 

 Αντικείμενο Τμήματος ιδιαίτερο 

ελκυστικό στην αγορά εργασίας  

 Το αντικείμενο του Τμήματος κρίνεται 

από μελέτες ότι περιλαμβάνεται στα 

επαγγέλματα που θα συνεχίσουν να 

έχουν μεγάλη ζήτηση και στο μέλλον.  

 Ελκυστικό Τμήμα λόγω του 

πρωτοποριακού προγράμματος 

σπουδών που διαχρονικά ελκύει 

μεγάλο αριθμό φοιτητών/τριών.  

 Μεγάλος εβδομαδιαίος φόρτος 

εργασίας ως προς τη διδασκαλία των 

μελών ΔΕΠ. 

 Μεγάλος εβδομαδιαίος διοικητικός 

φόρτος εργασίας των μελών ΔΕΠ. 

 Δυσαναλογία διοικητικών υπαλλήλων 

προς το σύνολο των εγγεγραμμένων 

φοιτητών/τριων.  

 Ύπαρξη κορεσμού χώρου στις 

κτιριακές υποδομές θεσμοθετημένων 

εργαστηρίων, αιθουσών διδασκαλίας 



7 

 

 Αυξημένη συγκράτηση 

φοιτητών/τριων στο Τμήμα και στην 

Κοζάνη που καταδεικνύεται και από το 

γεγονός της συνειδητής και ισχυρής 

επιθυμίας τους να σπουδάσουν στο 

Τμήμα.  

 Υψηλός αριθμός εισροής 

φοιτητών/τριων με μεταγραφή από 

άλλο Τμήμα. 

 Επικαιροποιημένο με τις σύγχρονες 

εξελίξεις στην επιστήμη της 

Λογιστικής και της 

Χρηματοοικονομικής.  

 Πλήθος ενεργών προπτυχιακών 

φοιτητών/τριων  

 Σημαντικό και αναγνωρισμένο 

ερευνητικό έργο (παραγωγή ποιοτικών 

δημοσιεύσεων με υψηλό αριθμό 

ετεροαναφορών) από τα μέλη ΔΕΠ.  

 Ανθρώπινο δυναμικό με σχετικά 

χαμηλό μέσο όρο ηλικίας  

 Αξιόλογο διοικητικό προσωπικό που 

παρά τον υψηλό αριθμό 

φοιτητών/τριων που εξυπηρετεί, η 

απόδοσή του κρίνεται άκρως 

ικανοποιητική ως προς την παροχή 

ποιοτικών υπηρεσιών στους 

φοιτητές/τριών αλλά και την εκτέλεση 

των υπολοίπων διοικητικών 

καθηκόντων.  

 Αυξανόμενες ερευνητικές 

χρηματοδοτήσεις μέσω 

διεκδικούμενων εθνικών 

προγραμμάτων.  

 Το Τμήμα έχει αναπτύξει συνέργειες 

με άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου 

σε επίπεδο Μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων σπουδών.  

 Το Τμήμα συμμετείχε στη 

διαμόρφωση του περιφερειακού 

σχεδίου ανάπτυξης για την 

απολιγνιτοποίηση στη Δυτική 

Μακεδονία. 

 Λειτουργία συστήματος αξιολόγησης 

στο Τμήμα.  

και εκπαιδευτικών εργαστηρίων, 

γραφείων και εξοπλισμού για μέλη 

ΔΕΠ που ήδη υπηρετούν αλλά και 

αναμένεται να διοριστούν.  

 Μη αντιστοιχία με όλα τα Τμήματα 

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. 

 Σχετικά περιορισμένη προσέλευση 

αλλοδαπών φοιτητών/τριων και 

καθηγητών/τριων. 
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 Υιοθέτηση και εφαρμογή 

φοιτητοκεντρικών διδακτικών 

μεθόδων για ανάπτυξη των γνώσεων 

και δεξιοτήτων και τον έλεγχο 

επίδοσης των φοιτητών/τριων.  

 Υιοθέτηση και εφαρμογή 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

(συνεδριάσεις με τηλεδιασκέψεις, 

ψηφιακή υπογραφή, ηλεκτρονική 

διεκπεραίωση διοικητικών 

λειτουργιών καθώς και βελτίωση 

εκπαιδευτικών και ερευνητικών 

συνεργασιών).  

 Υψηλή ικανότητα ανταπόκρισης του 

Τμήματος στον ψηφιακό 

μετασχηματισμό λόγω και του 

αντικειμένου του Τμήματος.  

 Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και 

αξιολόγηση των φοιτητών/τριων 

πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία 

χωρίς την ύπαρξη σοβαρών 

προβλημάτων. 

Ευκαιρίες (Opportunities) Απειλές (Threats) 

 Συνέργειες με τα άλλα Τμήματα του 

Πανεπιστημίου για ίδρυση 

μεταπτυχιακών προγραμμάτων και την 

διαμόρφωση ερευνητικών προτάσεων. 

 Ενίσχυση κινητικότητας των 

καθηγητών/τριών μέσω του 

προγράμματος Erasmus.  

 Δημιουργία μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης.  

 Περαιτέρω ευκαιρίες συνεργασιών με 

τους τοπικούς θεσμικούς φορείς στο 

πλαίσιο και της αναμόρφωσης της 

παραγωγικής οργάνωσης και δομής 

της κοινωνίας στη μεταλιγνιτική 

εποχή.  

 Δυνατότητα εξεύρεσης νέων πόρων 

λόγω της παραπάνω αυξημένης 

ζήτησης υπηρεσιών από το Τμήμα.  

 Δυνατότητες εκπαιδευτικών και 

ερευνητικών συνεργασιών και 

προσέλκυσης φοιτητών/τριων από τις 

 Ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών των 

θεσμοθετημένων εργαστηρίων, 

αποθηκών, αιθουσών διδασκαλίας και 

εκπαιδευτικών εργαστηρίων, 

γραφείων και εξοπλισμού για μέλη 

ΔΕΠ που ήδη υπηρετούν αλλά και 

αναμένεται να διοριστούν.  

 Ανάγκη ενίσχυσης των λογισμικών 

προγραμμάτων των εργαστηρίων αλλά 

και δωρεάν διάθεσης λογισμικού στους 

φοιτητές/τριες του Τμήματος 

προκειμένου να πραγματοποιούν 

εύκολα την πρακτική τους εξάσκηση. 

 Ανάγκη ενίσχυσης του διοικητικού 

προσωπικού του Τμήματος.  

 Η μη δυνατότητα καθορισμού στην 

πράξη του επιθυμητού αριθμού 

εισακτέων από το ίδιο το Τμήμα και η 

τεχνητή διόγκωση του αριθμού θέσεων 

χωρίς να μπορούν να ανταποκριθούν 

υποψήφιοι/ες στις απαιτήσεις αυτές, 

δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις 
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γειτονικές χώρες λόγω γεωγραφικής 

θέσης του Τμήματος. 

στη βάση ποσοτικών και όχι ποιοτικών 

κριτηρίων.  

 Αυξημένες γραφειοκρατικές 

διαδικασίες και βάρη κατά την 

διαχείριση των εκπαιδευτικών και 

ερευνητικών έργων.  

 Μη σταθερό πλάνο κρατικής 

επιχορήγησης, διαρκής 

υποχρηματοδότηση και συνεχόμενες 

θεσμικές αλλαγές στην ανώτατη 

εκπαίδευση, αποτελούν ανασταλτικό 

παράγοντα για μακροχρόνιο 

στρατηγικό προγραμματισμό και 

τήρησή του. 

 


