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1.  Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης 
Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή, ανάλυση και κριτική αξιολόγηση της 
διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης που εφαρμόσθηκε στο Τμήμα, καθώς και 
ενδεχόμενες προτάσεις για τη βελτίωσή της.  
 

1.1 Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης 
στο Τμήμα. 

Σύνθεση της ΟΜΕΑ (κατά  το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021) 
ONOMATEΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
Φραγκούλης Γεώργιος  Καθηγητής Πρόεδρος  
Ασημόπουλος Νικόλαος Καθηγητής Μέλος 
Μιχάλας Άγγελος Καθηγητής Μέλος 
Τριγώνη Θεοδώρα του Παύλου Διοικητική Υπάλληλος ΠΔΜ Μέλος 

 
Η ΟΜΕΑ συνεργάζεται για τη διαμόρφωση της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης 
με:  

ΜΟΔΙΠ Χ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Χ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ 
ΦΟΙΤΗΤΗ  ΜΥΦΕΟ  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Άλλο Χ Ομάδα πιστοποίησης 
τμήματος Χ   

 
Ποιες πηγές χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση πληροφοριών;  

Το πληροφοριακό σύστημα της ΜΟΔΙΠ Χ 
Η ηλεκτρονική γραμματεία των Τμημάτων Χ 
Το σύστημα rescom διαχείρισης του ΕΛΚΕ Χ 
Το σύστημα της οικονομικής υπηρεσίας  
Το σύστημα ΟΠΕΣΠ της ΕΘΑΑΕ Χ 
Άλλο Αρχεία που τηρούνται στο Τμήμα,  

Διεθνείς βάσεις δεδομένων 
(Scopus, Scholar) 

 
Ημερομηνία και πρακτικό συζήτησης των αποτελεσμάτων(ευρήματα, προτάσεις 
και διορθωτικές ενέργειες) της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης στη Συνέλευση 
του Τμήματος:  

Συνέλευση 88/ 9.12.2021 
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2. Αρμοδιότητες, Επιτροπές και Κανονισμοί 
 

2.1 Αρμοδιότητες Τμήματος 
Α/Α Αρμοδιότητα Ονοματεπώνυμο 
1. Υπεύθυνος Αποφοίτων-σύνταξης 

newsletter Δημήτριος Δημητριάδης (ΕΔΙΠ) 

2. Υπεύθυνος καταχώρησης 
δεδομένων στον ΟΠΕΣΠ 

Μάρκος Τσίπουρας (Αν. Καθηγητής – Αν. 
Πρόεδρος Τμήματος) 

3. Υπεύθυνη ιστοσελίδας και 
κοινωνικών δικτών  Σταματία Μπίμπη (Επ. Καθηγήτρια) 

4. Συντονιστής ομάδας Εξωτερικών 
και Διεθνών Σχέσεων Παντελής Αγγελίδης (Καθηγητής) 

5. Συντονιστής ομάδας 
Παρακολούθησης και 
προώθησης ερευνητικής 
δραστηριότητας 

Παναγιώτης Σαρηγιαννίδης (Αν. 
Καθηγητής) 

6.  Συντονιστής ομάδας Υποδομών, 
Εξοπλισμού και Ανάπτυξης Νικόλαος Πουλάκης (Καθηγητής) 

7.  Συντονιστής ομάδας Οργάνωσης 
και Παρακολούθησης διδακτικού 
έργου 

Νικόλαος Ασημόπουλος (Καθηγητής) 

 

2.2 Θεσμοθετημένες Επιτροπές που λειτουργούν στο Τμήμα 
Α/Α Επιτροπή Ημερομηνία 

Θεσμοθέτησης 

1 
Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή αξιολόγησης 
υποψηφιοτήτων για το θεσμό των Ακαδημαϊκών 
Υποτρόφων του Τμήματος για το ακ. έτος 2020-2021 

Συνέλευση Τμήματος 
44/29-6-2020 

2 
Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή αξιολόγησης 
υποψηφιοτήτων για το θεσμό διδασκόντων ΠΔ 
407/1980 του Τμήματος για το ακ. έτος 2020-2021 

Συνέλευση Τμήματος 
51/15-01-2021 

3 

Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή αξιολόγησης και 
ενστάσεων υποψηφιοτήτων για την πράξη 
Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε 
Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 
2021 

Συνέλευση Τμήματος 
40/05-05-2020 

4 
Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή των αιτήσεων και 
των ενστάσεων των φοιτητών του Τμήματος για 
Πρακτική Άσκηση 

Συνέλευση Τμήματος 
21/27-2-2019 

5 Επταμελής Επιτροπή Κατατάξεων  Συνέλευση Τμήματος 
48/9-10-2020 

6 Επιτροπή παραλαβής υλικών και εργασιών 

Συνέλευση Τμήματος 
50/14-12-2020 
Πρυτανική Πράξη 
2249/23-12-2020 

7 Επιτροπή προγράμματος σπουδών Πράξη Κοσμήτορα, 
257/10.06.2019 
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8 Εξωτερικών και διεθνών σχέσεων Συνέλευση Τμήματος 
49/20-11-2020 

9 Παρακολούθησης και προώθησης ερευνητικής 
δραστηριότητας 

Συνέλευση Τμήματος 
49/20-11-2020 

10 Υποδομών, Εξοπλισμού & Ανάπτυξης Συνέλευση Τμήματος 
49/20-11-2020 

11 Οργάνωσης και παρακολούθησης διδακτικού έργου Συνέλευση Τμήματος 
49/20-11-2020 

 

2.3 Εσωτερικοί κανονισμοί (π.χ. εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών) που υπάρχουν στο Τμήμα 

Α/Α Κανονισμός Ημερομηνία 
Αρχικής  
Έγκρισης  

Ημερομηνία 
Τελευταίας 
Αναθεώρησης  

1 Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών 12-2-2020 (ΦΕΚ 
1831) 

 

2 Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«Μηχατρονική» 

20-7-2020 (ΦΕΚ 
2994) 

 

3 

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«Διοίκηση Επιχειρήσεων» με 
κατεύθυνση «Πληροφοριακά 
Συστήματα Διοίκησης» 

3595/τ.Β'/26-09-
2019 

 

4 
Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & 
Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια» 

17-7-2020 (ΦΕΚ 
2939) 

 

5 Κανονισμός εξετάσεων   

Συνέλευση ΗΜΜΥ 
47/11-09-2020 
(Τρόπος διεξαγωγής 
εξετάσεων λόγω 
covid 19) 

 

6 Κανονισμός διπλωματικών 
εργασιών 

Συνέλευση 
ΗΜΜΥ48/9-10-
2020 

 

7 Κανονισμός πρακτικής άσκησης Συνέλευση ΗΜΜΥ 
36η/12.02.2020 

 

8 Εσωτερικός Κανονισμός 
Ανταποδοτικών Υποτροφιών 

Συνέλευση ΗΜΜΥ 
47η/11.09.2020 

 

9 Κανονισμός Ανάθεσης και Εκπόνησης 
Ειδικής Εργασίας 

2014  

10 Κανονισμός Ελέγχου Λογοκλοπής  Συνέλευση ΗΜΜΥ 
48/9-10-2020 

 

11 Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας 
ΤΗΜΜΥ 

Δεκέμβριος 2021 
Συνέλευση ΗΜΜΥ 
50/14-12-2020 

 

12 Κανονισμός Προγράμματος 
Προπτυχιακών Σπουδών 

Έκδοση: 
Φεβρουάριος 2021   
Σύγκλητος 115/02-
07-2020 
Συνέλευση ΗΜΜΥ 
40/05-05-2020 

 

https://ece.uowm.gr/fetch_html.php?html=examRegulation
https://ece.uowm.gr/uploads/thesis/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20%CE%95%CE%BA%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%94%CE%B9%CF%80%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD%20%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%9C%CE%A5.pdf
https://ece.uowm.gr/uploads/thesis/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20%CE%95%CE%BA%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%94%CE%B9%CF%80%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD%20%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%9C%CE%A5.pdf
https://ece.uowm.gr/uploads/announcements/%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3_%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3_%CE%91%CE%A3%CE%9A%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3.pdf
https://ece.uowm.gr/uploads/thesis/kanonismosantapodotikes.pdf
https://ece.uowm.gr/uploads/thesis/kanonismosantapodotikes.pdf
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3. Προγράμματα Σπουδών 
3.1  Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 
3.1.1 Πολιτική διασφάλισης ποιότητας-Στοχοθεσία 

Ερώτηση Ναι/Όχι Αιτιολόγηση (αν απαιτείται) 
Υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης 
της Πολιτικής Ποιότητας; 

 Η πολιτική ποιότητας είναι σχετικά 
πρόσφατη, αλλά σε κάθε περίπτωση 
μπορεί να προσαρμόζεται μετά από 
υποδείξεις της ΟΜΕΑ ή/και μετά από 
συζήτηση στη Συνέλευση του Τμήματος. 

Υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης 
των στόχων και δράσεων της 
Πολιτικής Ποιότητας; 

Όχι Η τρέχουσα πολιτική ποιότητας 
διαμορφώθηκε κατά τη διαδικασία της 
ετοιμασίας του φακέλου πιστοποίησης 
του Τμήματος, στις αρχές του 2022. 
Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει άμεση 
ανάγκη αναθεώρησης. 

Έχει επικοινωνηθεί επαρκώς η 
Πολιτική Ποιότητας; 

Ναι Μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος. 
Συγκεκριμένα, είναι αναρτημένη στον 
παρακάτω σύνδεσμο: 
http://ece.uowm.gr/ 
fetch_html.php?html=govern  

 

3.1.2 Σχεδιασμός και έγκριση του  Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών για 
το έτος αναφοράς 

Ερώτηση Ναι/Όχι Αιτιολόγηση (αν απαιτείται) 

Υπάρχουν διαδικασίες 
αξιολόγησης και αναθεώρηση 
του ΠΠΣ; 

Ναι 

Ναι. Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο 
διενεργείται η σχετική αξιολόγηση σε 
συγκεκριμένη εβδομάδα και μετά από 
συνεννόηση με τη ΜΟΔΙΠ του 
Ιδρύματος. Το ερωτηματολόγιο είναι 
κοινό για όλο το ίδρυμα. 

Δημοσιοποιείται το ΠΠΣ(οδηγός 
σπουδών, κανονισμός σπουδών); Ναι 

Μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος. 
Οδηγός Σπουδών 
 
Κανονισμός Σπουδών 
 
Κανονισμός Προγράμματος 
Προπτυχιακών Σπουδών 
 

Γίνεται διαβούλευση με τους 
αποφοίτους, συναφείς 
επιστημονικές οργανώσεις και 
εργοδότες; 

 
Προβλέπεται να γίνει στην επόμενη 
αναθεώρηση του Προγράμματος 
Σπουδών 

Εφαρμόζεται το σύστημα 
μεταφοράς διδακτικών μονάδων 
(ECTS); 

Ναι Όπως φαίνεται και στον Οδηγό 
Σπουδών 

Υπάρχει οδηγός ECTS; Ναι Είναι ενσωματωμένος στον Οδηγό 
Σπουδών που ανανεώνεται ετησίως 

http://ece.uowm.gr/fetch_html.php?html=govern
http://ece.uowm.gr/fetch_html.php?html=govern
https://ece.uowm.gr/study_guide.php
https://ece.uowm.gr/uploads/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF_final.pdf
https://ece.uowm.gr/uploads/announcements/%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%9C%CE%A5%20%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3%20%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D.pdf
https://ece.uowm.gr/uploads/announcements/%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%9C%CE%A5%20%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3%20%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D.pdf
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Επιτυγχάνονται τα 
προσδοκώμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα; 

Ναι 

Ο φοιτητής για να καταστεί επιτυχών σε 
ένα μάθημα, θα πρέπει να έχει επιτύχει 
τα προσδοκόμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα. Για αυτό είναι 
υπεύθυνος ο διδάσκων του κάθε 
μαθήματος  

Υπάρχει διαδικασία μέτρησης της 
επίτευξης των μαθησιακών 
στόχων των μαθημάτων;(εάν ο 
φόρτος εργασίας και ο τρόπος 
εξέτασης των μαθημάτων 
συνδέονται με την επίτευξη των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων) 

Ναι 

Η επιτροπή προγράμματος σπουδών 
εξετάζει συνολικά τον τρόπο εξέτασης, 
τα μαθησιακά αποτελέσματα, το φόρτο 
εργασίας, και μπορεί να προτείνει 
τροποποιήσεις στα περιγράμματα των 
μαθημάτων. 
Στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του 
κάθε μαθήματος από τους φοιτητές, 
υπάρχει ερώτηση για το αν ο 
πραγματικός φόρτος εργασίας 
ανταποκρίνεται στα ECTS που του 
έχουν αποδοθεί. 

Πραγματοποιείται η 
ενσωμάτωση των νέων γνώσεων 
στο ΠΠΣ, όπως αυτές 
προκύπτουν από τις 
επιστημονικές εξελίξεις και τις 
κοινωνικές αλλαγές; 

Ναι 

Κάτι τέτοιο γίνεται στο πλαίσιο της 
μικρής αναδιαμόρφωσης (ήσσονος 
σημασίας) της ύλης των μαθημάτων 
από τους διδάσκοντες που 
γνωστοποιείται στην επιτροπή 
προγράμματος σπουδών και μετά 
ενσωματώνεται στον ετήσιο οδηγό 
σπουδών.  
Η εκ βάθρων αναδιαμόρφωση του ΠΠΣ 
μπορεί να προβεί σε επιπλέον αλλαγές 
και τροποποιήσεις συνολικά σε όλο το 
ΠΠΣ, μετά από συστηματική 
διαβούλευση. 

Έχει πραγματοποιηθεί 
συγκριτική αξιολόγηση με άλλα 
ΠΠΣ των ΑΕΙ του εσωτερικού/ 
εξωτερικού;                      

Ναι 

Έγινε συστηματικά στο πλαίσιο της 
ετοιμασίας του φακέλου πιστοποίησης 
του Τμήματος (τέλος 2021) και 
περιέχεται στο σχετικό αρχείο Β1. 
Πρόταση Πιστοποίησης 

Διασφαλίζεται η ομαλή μετάβαση 
των φοιτητών στα διάφορα 
στάδια σπουδών;(π.χ 
κατευθύνσεις, πρακτική;) 

Ναι 

Η δομή του ΠΠΣ έχει διαμορφωθεί με 
τέτοιο τρόπο, ώστε να αποτελείται από 
τρία επιμέρους στάδια σπουδών.  
Το αρχικό στάδιο αντιστοιχεί στα έξι 
πρώτα εξάμηνα (κορμός) κατά τη 
διάρκεια των οποίων διδάσκονται 
μαθήματα που είναι υποχρεωτικά και 
κοινά για όλους τους φοιτητές. 
Το ενδιάμεσο στάδιο σπουδών 
αντιστοιχεί στα τρία εξάμηνα που 
ακολουθούν, όπου οι φοιτητές 
επιλέγουν μία συγκεκριμένη 
κατεύθυνση ειδίκευσης από τις τρεις 
διαθέσιμες: α) Υπολογιστών και 
Ηλεκτρονικής, β) Τηλεπικοινωνιών και 
Δικτύων και γ) Ενέργειας. Για να 



 

9 
 

αποκτήσουν οι φοιτητές τη δυνατότητα 
να μεταβούν από το πρώτο στο δεύτερο 
στάδιο σπουδών, θα πρέπει να έχουν 
εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 20 
μαθήματα κορμού. 
Το τελευταίο στάδιο σπουδών 
αντιστοιχεί στο δέκατο εξάμηνο και 
αφιερώνεται στην εκπόνηση 
διπλωματικής εργασίας ερευνητικού 
χαρακτήρα. Για να αποκτήσει ο 
εκάστοτε φοιτητής δυνατότητα 
εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, θα 
πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον στο 
ένατο εξάμηνο σπουδών και τα 
μαθήματα που οφείλει από 
προηγούμενα εξάμηνα να μην 
αντιστοιχούν σε περισσότερες από 50 
πιστωτικές μονάδες ECTS, χωρίς να 
λαμβάνονται υπόψη τα μαθήματα του 
9ου εξαμήνου 

Υπάρχει ο θεσμός της πρακτικής 
άσκησης των φοιτητών; Ναι Κανονισμός πρακτικής άσκησης 

Είναι υποχρεωτική η πρακτική 
άσκηση για όλους τους φοιτητές; Όχι - 

Αν η πρακτική άσκηση δεν είναι 
υποχρεωτική, ποιο ποσοστό 
φοιτητών την επιλέγει; 

 
Οι φοιτητές καλύπτουν τον αριθμό των 
θέσεων (10-20) που δίνονται στο Τμήμα 
κάθε έτος.  

Ποια είναι η διάρκειά της 
πρακτικής άσκησης;  Έως 3 μήνες 

Υπάρχει διασύνδεση της 
διδασκαλίας με την έρευνα; Αν 
ναι, με ποιο τρόπο 
επιτυγχάνεται;(π.χ μάθημα 
μεθοδολογία της έρευνας) 

Ναι 

Με εκπόνηση προαιρετικών είτε 
υποχρεωτικών ερευνητικών εργασιών. 
Επιπλέον, στο πλαίσιο του μαθήματος 
επιλογής «Ειδική Εργασία», οι φοιτητές 
έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν 
με την ερευνητική διαδικασία και να 
αποκτήσουν μεγαλύτερη εμπειρία στη 
διεξαγωγή βιβλιογραφικής αναζήτησης, 
στο συνδυασμό διαφορετικών 
γνωστικών αντικειμένων, στην 
εφαρμογή θεωρητικών γνώσεων και 
στη συγγραφή τεχνικών αναφορών.  
Παράλληλα, υπάρχει το προαιρετικό 
μάθημα Μεθοδολογίες Εκπόνησης 
Ερευνητικής Εργασίας, που 
προετοιμάζει τους φοιτητές για την 
εκπόνηση της ερευνητικής 
διπλωματικής εργασίας στο τελευταίο 
εξάμηνο σπουδών. 

Ποιο είναι το ποσοστό των 
μαθημάτων 
κορμού/ειδίκευσης/κατευθύνσε
ων στο σύνολο των μαθημάτων; 

 

Το ΠΠΣ ΗΜΜΥ προσφέρει συνολικά 130 
μαθήματα εκ των οποίων: 
• 38 μαθήματα κορμού, όλα 

υποχρεωτικά (29,2%) 

https://ece.uowm.gr/uploads/announcements/%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3_%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3_%CE%91%CE%A3%CE%9A%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3.pdf
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• 73 μαθήματα στις 3 κατευθύνσεις, 
από τα οποία 22 υποχρεωτικά και 61 
επιλογής (56,15%) 

• 8 μαθήματα ελεύθερης επιλογής 
(6,15%) 

• 1 προαιρετικό μάθημα 
 
Ο ελάχιστος αριθμός μαθημάτων για την 
απόκτηση του διπλώματος ΗΜΜΥ είναι 
56. 
 

Πόσα μαθήματα ελεύθερης 
επιλογής προσφέρονται;  8 μαθήματα 

Ποιο είναι το ποσοστό των 
υποχρεωτικών μαθημάτων, 
υποχρεωτικής επιλογής και  
ελεύθερης επιλογής στο σύνολο 
των μαθημάτων; 

 

• Υποχρεωτικά: 60 (46,15%) 
• Επιλογής: 61 (46,92%) 
• Ελεύθερης επιλογής: 8 (6,15%) 
• Προαιρετικά: 1 (0,7%) 

Πόσα μαθήματα προσφέρονται 
από άλλα προγράμματα 
σπουδών και πόσα δίνονται σε 
άλλα προγράμματα σπουδών; 

 

4 μαθήματα προσφέρονται σε 
συνδιδασκαλία με άλλα τμήματα. 
Κατά το ακαδ. έτος 2020-2021, σε 6 
μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ανατέθηκε 
διδασκαλία σε άλλα Τμήματα του ΠΔΜ. 

Πώς γνωστοποιείται στους 
φοιτητές η ύλη των μαθημάτων 
στην αρχή του εξαμήνου; 

Ναι 

Ο Οδηγός Σπουδών ανανεώνεται κάθε 
χρόνο πριν την έναρξη των μαθημάτων, 
και αφού έχει ολοκληρωθεί η ανάθεση 
μαθημάτων σε μόνιμο και έκτακτο 
προσωπικό. Εκεί υπάρχει γενική 
περιγραφή της ύλης. Ειδικότερα, κάθε 
διδάσκων επικοινωνεί την ύλη στην 
αρχή του εξαμήνου μέσω της σελίδας 
του μαθήματος στο eclass. 

Υπάρχουν μαθήματα στα οποία 
δε χρησιμοποιείται το e-class; Όχι 

Όχι, όλα τα μαθήματα έχουν σελίδες στο 
eclass, το οποίο χρησιμοποιείται 
συστηματικά 

 

3.1.3 Φοιτητοκεντρική μάθηση, διδασκαλία και αξιολόγηση κατά το έτος 
αναφοράς 

Ερώτηση Ναι/Όχι Αιτιολόγηση (αν απαιτείται) 

Εφαρμόζονται φοιτητοκεντρικές 
μέθοδοι διδασκαλίας; Ναι 

Το ΠΠΣ του ΤΗΜΜΥ/ΠΔΜ έχει 
υιοθετήσει ένα φοιτητοκεντρικό 
σύστημα εκπαίδευσης και επιδιώκει την 
μετατροπή των παραδοσιακών 
καθηγητοκεντρικών προσεγγίσεων σε 
προσεγγίσεις που επικεντρώνονται 
στην εξυπηρέτηση των αναγκών των 
φοιτητών. Η προσέγγιση του ΠΠΣ 
επιδιώκει να θέσει τη μάθηση στο 
επίκεντρο της δημιουργίας και της 
εφαρμογής των επί μέρους 
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προγραμμάτων και να παρέχει στους 
φοιτητές πιο «ευέλικτες» επιλογές 
σχετικά με το επιστημονικό 
περιεχόμενο, τον ρυθμό/φόρτο 
εργασίας, τον τρόπο και τα μέσα 
εφαρμογής, καθώς και τον τόπο της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας 

Υπάρχουν συγκεκριμένα 
εφαρμοζόμενα μέσα στις 
πρακτικές μάθησης και  
διδασκαλίας (αναφορικά με τη 
φοιτητοκεντρική μάθηση); Αν 
ναι, ποια είναι αυτά; 

Ναι 

Χρησιμοποιούνται ποικίλες διδακτικές 
μέθοδοι, όπως μπορεί να γίνει 
αντιληπτό από την εξέταση των 
περιγραφών των μαθημάτων. Διαλέξεις, 
ασκήσεις πράξης, φροντιστηριακά 
μαθήματα, εργαστήρια, εκπαιδευτικές 
επισκέψεις κ.α. 

Εφαρμόζονται πολλαπλοί τρόποι 
αξιολόγησης; Ναι 

Εργασίες ομαδικές ή ατομικές, πρόοδοι, 
εργαστηριακές ασκήσεις, φύλλα 
εργασίας, γραπτή εξέταση, προφορική 
εξέταση, κ.α.,  
Στα περισσότερα μαθήματα η 
αξιολόγηση προκύπτει από τη στάθμιση 
πολλαπλών τρόπων αξιολόγησης, όπως 
φαίνεται από τα περιγράμματα των 
μαθημάτων. 

Γνωστοποιούνται οι τρόποι 
αξιολόγησης από τους 
διδάσκοντες από την αρχή του 
εξαμήνου; 

Ναι 

Ο Οδηγός Σπουδών ανανεώνεται κάθε 
χρόνο πριν την έναρξη των μαθημάτων, 
και αφού έχει ολοκληρωθεί η ανάθεση 
μαθημάτων σε μόνιμο και έκτακτο 
προσωπικό. Εκεί υπάρχει η γενική 
περιγραφή του τρόπου αξιολόγησης 
κάθε μαθήματος. Επιπλέον, κάθε 
διδάσκων επικοινωνεί τον τρόπο 
αξιολόγησης στην αρχή του εξαμήνου 
μέσω της σελίδας του μαθήματος στο 
eclass, αλλά και στο μάθημα. 

Ποιο είναι το ποσοστό των 
φοιτητών/τριών που 
συμμετέχουν στις εξετάσεις; 

 

64,08%, ως ποσοστό όσων εξετάστηκαν 
προς τις συνολικές δηλώσεις 
μαθημάτων, για τις εξεταστικές 
περιόδους Ιανουαρίου, Ιουνίου και 
Σεπτεμβρίου (ακαδημαϊκό έτος 2020-
2021).  

Ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας 
των φοιτητών/τριών στις 
εξετάσεις; 

 

56,99%, ως ποσοστό των επιτυχόντων 
προς το συνολικό αριθμό των 
εξεταζόμενων, για τις εξεταστικές 
περιόδους Ιανουαρίου, Ιουνίου και 
Σεπτεμβρίου (ακαδημαϊκό έτος 2020-
2021) 

Η αξιολόγηση των 
φοιτητών/τριών διεξάγετε 
τακτικά και αποτελεσματικά; 
Συζητούνται στη Συνέλευση τα 
ευρήματα και οι διορθωτικές 
ενέργειες ; 

Ναι 

Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο διενεργείται 
η σχετική αξιολόγηση σε συγκεκριμένη 
εβδομάδα και μετά από συνεννόηση με 
τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος. Το 
ερωτηματολόγιο είναι κοινό για όλο το 
ίδρυμα. 
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Τα αποτελέσματα συζητούνται σε 
Συνέλευση του Τμήματος, όπου δίνεται 
εύφημος μνεία στο διδάσκοντα με τη 
μεγαλύτερη βαθμολογία, και 
προτείνονται τρόποι βελτίωσης της 
κατάστασης. 

Η αξιολόγηση των 
φοιτητών/τριών διεξάγεται 
σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
προβλέπονται από τον 
Κανονισμό Σπουδών; 

Ναι 

Οι σχετικές διαδικασίες εξέτασης των 
φοιτητών προβλέπονται στον 
κανονισμό σπουδών 
(https://ece.uowm.gr/uploads/%CE%9
A%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD
%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%
CE%AF_final.pdf) και κάθε διδάσκοντας 
είναι υποχρεωμένος να τις ακολουθεί. 

Ποιος είναι ο μέσος βαθμός 
πτυχίου;  

Έως το ακαδ. έτος 2020-2021 
ορκίστηκαν 14 διπλωματούχοι 
Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί με μέσο βαθμό 
διπλώματος 7,61. 

Ποια είναι η μέση διάρκεια 
σπουδών για τη λήψη πτυχίου;  

Η μέση διάρκεια σπουδών των 14 
ορκισθέντων ΗΜΜΥ ήταν 11,5 εξάμηνα. 
Τονίζεται ότι όλοι είχαν εισαχθεί στο 
πρώην ΜΠΤ. 

 

3.1.4 Εισαγωγή φοιτητών, στάδια φοίτησης, αναγνώριση σπουδών και λήψη 
πτυχίου κατά το έτος αναφοράς 

Ερώτηση Ναι/Όχι Αιτιολόγηση (αν απαιτείται) 

Υποστηρίζονται οι 
νεοεισερχόμενοι/ες 
φοιτητές/τριες; Αν ναι, με ποιο 
τρόπο; 

Ναι 

Το Τμήμα διοργανώνει εκδήλωση 
υποδοχής πρωτοετών φοιτητών, η 
οποία πραγματοποιείται κατά την 
έναρξη του χειμερινού εξαμήνου 
παρέχοντας στους νεοεισερχόμενους 
φοιτητές τις απαραίτητες πληροφορίες 
με σκοπό  την  ομαλή ένταξή τους στο 
Τμήμα.  
 
Γίνονται αναλυτικές παρουσιάσεις των 
υπηρεσιών που παρέχονται, του 
προγράμματος σπουδών, των 
υποδομών κ.α., ενώ οι παρουσιάσεις και 
στο σχετικό υλικό αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα του τμήματος. Επίσης, έχουν 
ορισθεί σύμβουλοι σπουδών 
(https://ece.uowm.gr/fetch_html.php?h
tml=symboulos_spoudwn) που. μεταξύ 
άλλων, υποστηρίζει τους πρωτοετείς 
φοιτητές/τριες στη μετάβασή τους από 
τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση ώστε να ανταπεξέλθουν 
στις απαιτήσεις των σπουδών τους στο 
Πανεπιστήμιο. 

https://ece.uowm.gr/uploads/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF_final.pdf
https://ece.uowm.gr/uploads/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF_final.pdf
https://ece.uowm.gr/uploads/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF_final.pdf
https://ece.uowm.gr/uploads/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF_final.pdf
https://ece.uowm.gr/fetch_html.php?html=symboulos_spoudwn
https://ece.uowm.gr/fetch_html.php?html=symboulos_spoudwn
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Παρακολουθείται η πρόοδος των 
φοιτητών; Αν ναι, με ποιο τρόπο; Ναι 

Η ομάδα οργάνωσης και 
παρακολούθησης διδακτικού έργου 
παρακολουθεί την γενική πρόοδο των 
φοιτητών, μέσω των στατιστικών 
στοιχείων βαθμολογικών επιδόσεων. 
Δεν γίνεται παρακολούθηση κατ’ άτομο, 
εκτός και εάν αυτό απευθυνθεί στο 
σύμβουλο σπουδών, λόγω προσωπικών 
δεδομένων. 
 
Η εν λόγω ομάδα, δύναται να εισηγηθεί 
στη Συνέλευση του Τμήματος 
συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις εάν 
διαπιστώσει οποιοδήποτε πρόβλημα σε 
κάποιο/α μάθημα/ατα, ή για οτιδήποτε 
άλλο σχετίζεται με την ομαλή πρόοδο 
των φοιτητών. 

Υπάρχουν θεσμοθετημένες 
υποτροφίες για τους φοιτητές; 
Αν ναι, πόσοι/ες έχουν λάβει; 

 

Υπάρχουν οι ετήσιες υποτροφίες του 
ΙΚΥ που δίνει βραβείο αριστείας στο 
καλύτερο απόφοιτο του ΠΠΣ. Επιπλέον 
υπάρχει και πρόγραμμα οικονομικής 
ενίσχυσης επιμελών φοιτητών από 
ευπαθείς ομάδες, στο οποίο έκαναν 
αίτηση 14 φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 
2020-2021. 

Ενημερώνεται τακτικά η 
ακαδημαϊκή κοινότητα σχετικά 
με τα προγράμματα 
κινητικότητας; 

Ναι 

Μέσω του γραφείου Erasmus που 
διοργανώνει τακτικά ημερίδες (1 ανά 
εξάμηνο), και μέσω του γραφείου 
δημοσίων σχέσεων του Ιδρύματος που 
ενημερώνει για άλλου είδους δράσεις.  

Ενισχύθηκαν οικονομικά οι 
φοιτητές/τριες που συμμετείχαν 
σε προγράμματα κινητικότητας; 

Ναι Μέσω των θεσμοθετημένων 
υποτροφιών Erasmus.  

Πόσες συμφωνίες έχουν 
συναφθεί για την ενίσχυση της 
κινητικότητας των φοιτητών; 

 

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του 
γραφείου Erasmus (erasmus.uowm.gr) 
υπάρχουν 19 ενεργές συμφωνίες με 
ιδρύματα του εξωτερικού. 

Πόσοι φοιτητές του Τμήματος 
μετακινήθηκαν προς άλλα 
Ιδρύματα στο πλαίσιο 
ακαδημαϊκών/ ερευνητικών 
δραστηριοτήτων κατά το έτος 
αναφοράς; 

 
Συνολικά 7 φοιτητές μέσω του 
προγράμματος Erasmus. 4 άνδρες και 3 
γυναίκες. 

Πόσοι φοιτητές άλλων 
Ιδρυμάτων μετακινήθηκαν προς 
το Τμήμα στο πλαίσιο 
ακαδημαϊκών/ερευνητικών 
δραστηριοτήτων κατά το έτος 
αναφοράς; 

 Κανένας 

Εκδίδεται Παράρτημα 
Διπλώματος (Diploma 
Supplement) στην ελληνική και 

Ναι Σύμφωνα με πρότυπα που έχουν 
εγκριθεί από τη Σύγκλητο 
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αγγλική γλώσσα για όλους τους 
πτυχιούχους του ΠΠΣ; 

Υπάρχουν συγκεκριμένες 
προδιαγραφές ποιότητας για την 
πτυχιακή/διπλωματική εργασία 
(π.χ Κανονισμός εκπόνησης 
εργασιών); 

Ναι 

Υπάρχουν οδηγίες και προδιαγραφές 
για την εκπόνηση διπλωματικής 
εργασίας, καθώς και συγκεκριμένο 
πρότυπο που θα πρέπει να ακολουθούν 
οι φοιτητές. Αυτά μαζί και με άλλες 
χρηστικές πληροφορίες βρίσκονται 
στον παρακάτω σύνδεσμο: 
https://ece.uowm.gr/fetch_html.php?ht
ml=thesisRegulation  

Διασφαλίζεται η διαφάνεια στη 
διαδικασία ανάθεσης και 
εξέτασης της 
πτυχιακής/διπλωματικής 
εργασίας; 

Ναι 

Ο κανονισμός διπλωματικών εργασιών 
περιλαμβάνει και τη σχετική διαδικασία 
ανάθεσης και εξέτασης. Είναι 
δημοσιευμένη στον παραπάνω 
σύνδεσμο. 
 
Κάθε εξάμηνο αναρτώνται τα 
προτεινόμενα θέματα διπλωματικών 
εργασιών στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος, και σε επόμενη συνέλευση 
εγκρίνεται η ανάθεσή τους στους 
ενδιαφερόμενους φοιτητές. 

Ενθαρρύνεται η συμμετοχή των 
φοιτητών/τριων σε ερευνητικά 
έργα; Αν ναι, με ποιο τρόπο; 

Ναι 

Μέσω όλων των διαθέσιμων μέσων 
επικοινωνίας, όταν υπάρχει τέτοια 
ευκαιρία. Παρά τη μεγάλη δυσκολία που 
υπάρχει στην απασχόληση επ’ αμοιβή 
φοιτητών σε ερευνητικά έργα, κυρίως 
μέσω των φοιτητικών ομάδων πολλοί 
φοιτητές έχουν την ευκαιρία να 
συμμετέχουν και να εκπονήσουν και 
εργασίες/άρθρα που παρουσιάζονται 
σε διεθνή συνέδρια ή/και σε περιοδικά. 

Ενημερώνονται οι φοιτητές για 
τα αποτελέσματα της έρευνας 
που διεξάγεται στο Τμήμα; 

Ναι 
Μέσω τακτικών ανακοινώσεων για τα 
ερευνητικά έργα στην ιστοσελίδα του 
τμήματος και άλλα μέσα. 

Έχει αναπτυχθεί δίκτυο 
διασύνδεσης του ΠΠΣ με 
κοινωνικούς, πολιτιστικούς ή 
παραγωγικούς φορείς, με σκοπό 
την πρακτική άσκηση των 
φοιτητών; 

Ναι 

Το Τμήμα χρησιμοποιεί κυρίως το 
δίκτυο του γραφείου πρακτικής 
άσκησης του ιδρύματος. Ωστόσο, 
διοργανώνει και το ίδιο εκδηλώσεις που 
σχετίζονται με την πρακτική άσκηση, 
όπως οι ημέρες καριέρας.  

Δημιουργούνται ευκαιρίες μέσω 
της πρακτικής άσκησης για 
μελλοντική απασχόληση των 
πτυχιούχων; 

Ναι 

Σε αρκετές περιπτώσεις, χωρίς να έχουν 
κρατηθεί αναλυτικά στατιστικά, οι 
φοιτητές μπορούν να συνεχίσουν την 
εργασία τους στον ίδιο ή άλλο φορέα, 
χρησιμοποιώντας την πρακτική άσκηση 
ως επιπλέον εφόδιο. 

 

 

https://ece.uowm.gr/fetch_html.php?html=thesisRegulation
https://ece.uowm.gr/fetch_html.php?html=thesisRegulation
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3.1.5 Διδακτικό Προσωπικό 

Ερώτηση Ναι/Όχι Αιτιολόγηση (αν απαιτείται) 

Ποια είναι η αναλογία 
διδασκόντων/φοιτητών  στα 
μαθήματα; 

 

Η αναλογία αυτή είναι μεταβλητή, 
ανάλογα με το μάθημα. Για παράδειγμα, 
τα μαθήματα των κατευθύνσεων έχουν 
κατά κανόνα πολύ λιγότερους φοιτητές 
που τα παρακολουθούν σε σχέση με τα 
μαθήματα κορμού. Στα μαθήματα 
κορμού οι διδασκόμενοι που 
παρακολουθούν ένα μάθημα 
περιορίζονται μόνο από τη 
χωρητικότητα της αίθουσας. 
Δεν κρατούνται στατιστικά στοιχεία 
πραγματικής παρακολούθησης 
μαθημάτων 

Ποια είναι η αναλογία 
διδασκόντων/φοιτητών στα 
εργαστήρια; 

 

Η αναλογία αυτή στα εργαστήρια είναι 
κατά κανόνα πολύ καλύτερη, επειδή η 
χωρητικότητα των εργαστηρίων είναι 
μικρότερη και αναγκαστικά 
δημιουργούνται πολλά τμήματα. Σε 
εργαστήρια υπολογιστών η μέγιστη 
χωρητικότητα είναι 30 άτομα, ενώ σε 
άλλα εργαστήρια (π.χ. ηλεκτρικής 
ισχύος), μπορεί να είναι και μέχρι 5. 

Ποιος είναι ο μέσος εβδομαδιαίος 
φόρτος διδακτικού έργου των 
μελών του ακαδημαϊκού 
προσωπικού του Τμήματος; 

 

Τα μέλη του Τμήματος αναλαμβάνουν 2 
μαθήματα κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο, τα 
οποία αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε 8 
ώρες εβδομαδιαίως διδακτικού έργου 
στην τάξη. Πολλές φορές οι ώρες αυτές 
είναι περισσότερες εάν υπάρχουν 
περισσότερα του ενός εργαστηριακά 
τμήματα. Σημειώνεται ότι δεν 
συνυπολογίζεται ο φόρτος διδακτικού 
έργου που αφορά επίβλεψη 
διπλωματικών εργασιών, διδακτορικών 
διατριβών, προετοιμασίας, κτλ. 

Υπάρχουν θεσμοθετημένες ώρες 
συνεργασίας με τους φοιτητές;  

Κάθε μέλος ΔΕΠ αλλά και κάθε 
διδάσκοντας του τμήματος γενικά, 
αναρτά στο eclass του μαθήματος τις 
ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές, 
στην αρχή κάθε εξαμήνου. 

Πόσα μέλη του διδακτικού 
προσωπικού μετακινήθηκαν 
προς άλλα Ιδρύματα στο πλαίσιο 
ακαδημαϊκών/ερευνητικών 
δραστηριοτήτων κατά το έτος 
αναφοράς; 

 
Συνολικά 6 μέλη του Τμήματος 
συμμετείχαν σε προγράμματα 
εκπαιδευτικής συνεργασίας 

Πόσα μέλη του διδακτικού 
προσωπικού μετακινήθηκαν από 
άλλα Ιδρύματα στο πλαίσιο 
ακαδημαϊκών/ερευνητικών 

 Κανένα 
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δραστηριοτήτων κατά το έτος 
αναφοράς; 

Υπάρχουν πρακτικές 
προσέλκυσης μελών 
ακαδημαϊκού προσωπικού 
υψηλού επιπέδου στο ΠΠΣ; Αν 
ναι, ποιες είναι αυτές; 

 

Δεν υπάρχει συστηματικός τρόπος 
προσέλκυσης μελών ΔΕΠ κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Αυτό 
οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι νέες 
θέσεις ΔΕΠ είναι ελάχιστες για το 
Τμήμα.  
Ωστόσο, όλα τα μέλη του Τμήματος είναι 
δεσμευμένα και ενδιαφέρονται να 
ενθαρρύνουν επιστήμονες υψηλού 
κύρους να συμμετέχουν στη λειτουργία 
του Τμήματος ως α) έκτακτοι 
διδάσκοντες, β) σε ερευνητικά έργα. 
Αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας ανοικτές 
προκηρύξεις που διαφημίζονται στην 
ιστοσελίδα του Τμήματος, και στις 
αντίστοιχες του Ιδρύματος και του 
ΕΛΚΕ. 

Υπάρχουν θεσμοθετημένα 
βραβεία διδασκαλίας; Αν ναι, 
ποια είναι αυτά; 

Ναι 

Υπάρχει το βραβείο διδασκαλίας που 
δίνεται κάθε εξάμηνο στο διδάσκοντα 
που θα συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη 
βαθμολογία στις αξιολογήσεις των 
φοιτητών. Η σχετική βράβευση γίνεται 
μετά από εισήγηση της ΟΜΕΑ, από τη 
Συνέλευση του Τμήματος 

Εφαρμόζει το Τμήμα 
συγκεκριμένη στρατηγική για 
ερευνητικές δραστηριότητες σε 
συγκεκριμένα πεδία 
ενδιαφέροντος; Αν ναι, ποια είναι 
αυτή; 

 

Το Τμήμα έχει θεσπίσει συγκεκριμένη 
ερευνητική πολιτική (μαζί με την 
πολιτική αριστείας), η οποία 
εφαρμόζεται για όλα τα μέλη του 
Τμήματος (μόνιμα και έκτακτα). 

Ποιο ποσοστό μελών ΔΕΠ/ΕΔΙΠ 
αναλαμβάνει ερευνητικές 
πρωτοβουλίες; 

 

Το σύνολο των μελών ΔΕΠ/ΕΔΙΠ που 
ασχολείται με την εκπαίδευση στο ΠΠΣ 
αναλαμβάνει ερευνητικές 
πρωτοβουλίες. Αυτές μπορεί να είναι α) 
συμμετοχή στη συγγραφή ερευνητικών 
εργασιών, β) συμμετοχή σε οργανωμένα 
ερευνητικά έργα, γ)παροχή 
εξειδικευμένων υπηρεσιών για την 
εκτέλεση ερευνητικών δραστηριοτήτων 

Πόσα ερευνητικά προγράμματα 
και δραστηριότητες 
υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε 
εξέλιξη κατά το έτος αναφοράς; 

 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, 
τα μέλη του Τμήματος ήταν 
επιστημονικά υπεύθυνοι σε συνολικά 
55 ερευνητικά έργα ή έργα παροχής 
υπηρεσιών  και έργα υποστήριξης 
ενδοϊδρυματικά (σύμφωνα με στοιχεία 
του ΕΛΚΕ ΠΔΜ). Ο συνολικός 
προϋπολογισμός για το ίδρυμα των 
έργων αυτών υπερβαίνει τα 8 εκ. €. 
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3.1.6 Μαθησιακοί πόροι και φοιτητική στήριξη κατά το έτος αναφοράς 

Ερώτηση Ναι/Όχι Αιτιολόγηση (αν απαιτείται) 

Υποστηρίζεται επαρκώς η 
μάθηση και η ακαδημαϊκή 
δραστηριότητα (με ανθρώπινο 
δυναμικό, υποδομές, υπηρεσίες 
κλπ); 

Ναι 

Αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό 
(αριθμός μελών ΔΕΠ/ΕΔΙΠ), θεωρείται 
ότι υποστηρίζεται επαρκώς η 
ακαδημαϊκή δραστηριότητα, αν και 
υπάρχουν συγκεκριμένες ελλείψεις σε 
ειδικά γνωστικά αντικείμενα. Επίσης, 
αναμένονται ελλείψεις τα επόμενα 
χρόνια λόγω συνταξιοδοτήσεων. 
Σε σχέση με τις υποδομές, αυτές είναι 
επαρκείς ως χώροι, αλλά απαιτείται ο 
εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού και 
ερευνητικού εξοπλισμού. 
Σε επίπεδο υπηρεσιών, είναι 
απαραίτητη η ενίσχυση με ένα ακόμη 
τουλάχιστον μέλος διοικητικού 
προσωπικού. 

Με πόσα άτομα είναι 
στελεχωμένη η Γραμματεία του 
Τμήματος ; 

 Με 3 μόνιμα μέλη διοικητικού 
προσωπικού και 1 έκτακτο μέλος 

Εφαρμόζεται ο θεσμός του 
Συμβούλου Σπουδών; Ναι 

Εφαρμόζεται ο θεσμός του Συμβούλου 
σπουδών ως ακολούθως: 
α) ο κ. Δασυγένης Μηνάς, Επίκουρος 
Καθηγητής του Τμήματος, για τους 
φοιτητές του προγράμματος σπουδών 
Μηχανικών Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών, με αναπληρώτρια την 
κα. Μπίμπη Σταματία, Επίκουρη 
Καθηγήτρια 
β) ο κ. Ασημόπουλος Νικόλαος, 
Καθηγητής του Τμήματος,  για τους 
φοιτητές του προγράμματος σπουδών 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών με 
αναπληρωτή τον κ. Αγγελίδη Παντελή, 
Καθηγητή του Τμήματος 
και  
γ) ο κ. Στημονιάρης Δημήτριος, 
Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος, 
για τους φοιτητές του προγράμματος 
σπουδών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ 
με αναπληρωτή τον κ. Γαύρο 
Κωνσταντίνο, Αναπληρωτή Καθηγητή 
του Τμήματος. 

Υποστηρίζεται επαρκώς η 
προαγωγή της έρευνας (με 
ανθρώπινο δυναμικό, υποδομές, 
υπηρεσίες κλπ); 

 

Ο ερευνητικός εξοπλισμός χρήζει 
ανανέωσης, καθώς σε αρκετές 
περιπτώσεις χρησιμοποιείται παλιός 
εξοπλισμός για την έρευνα.  
Η έρευνα υποστηρίζεται κυρίως με τη 
βοήθεια ερευνητικών έργων (τα 
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περισσότερα ανταγωνιστικής φύσεως), 
που παρέχουν τη δυνατότητα 
ανάπτυξης των ερευνητικών υποδομών, 
προσέλκυσης νέων ερευνητών και 
διατήρησης υπαρχόντων. 
 

Υπάρχουν θεσμοθετημένες από 
το Τμήμα υποτροφίες έρευνας;  

Υπάρχει η σχετική πρόβλεψη στο 
κείμενο Ερευνητικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Αριστείας του Τμήματος. 

Παρέχονται υποτροφίες στους 
άριστους φοιτητές ή σε ειδικές 
κατηγορίες φοιτητών (πέραν 
των υποτροφιών του ΙΚΥ); 

Ναι 

1) Επιβράβευση των καλύτερων 
επιδόσεων προπτυχιακών φοιτητών 
ανά Τμήμα με βάση Απόφαση 
Συγκλήτου (126/26-11-2020) και με τις 
εξής προϋποθέσεις: 
α) θα βραβεύεται ο/ φοιτητής/τρια με 
την καλύτερη βαθμολογική επίδοση 
κατά το τρέχον χειμερινό εξάμηνο, 
ανεξαρτήτως ακαδημαϊκού έτους που 
φοιτά, 
β) η επιβράβευση αντιστοιχεί σε ποσό 
250€, 
γ) θα βραβεύεται ένας/μία 
φοιτητής/τρια ανά Τμήμα, 
δ) η βαθμολογική επίδοση του/της 
φοιτητή/τριας πρέπει να είναι ίση ή 
ανώτερη του 8 στη δεκάβαθμη κλίμακα 
βαθμολογίας, 
ε) η διαδικασία επιβράβευσης 
περιλαμβάνει τα βασικά έτη σπουδών 
του προγράμματος σπουδών του κάθε 
Τμήματος, 
στ) η διαδικασία επιβράβευσης θα 
πραγματοποιείται κατά το εαρινό 
εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους και θα 
περιλαμβάνει τη βαθμολογική επίδοση 
των φοιτητών/τριών μόνο στο αμέσως 
προηγούμενο χειμερινό εξάμηνο, 
ζ) η βαθμολογική επίδοση θα 
υπολογίζεται ως το άθροισμα των 
βαθμολογιών του/της φοιτητή/τριας 
διαιρούμενο με τον αριθμό των 
μαθημάτων του εξαμήνου, 
η) ο βαθμός θα υπολογίζεται με έως και 
2 δεκαδικά ψηφία, 
θ) σε περίπτωση ισοβαθμίας, το ποσό 
κατανέμεται στους ισοβαθμήσαντες. 
 
2) Ανταποδοτικές υποτροφίες 
φοιτητών από το Τμήμα, με 
συγκεκριμένο κανονισμό: 
https://modip.uowm.gr/nfe/docs/2Sch
Reg.pdf 

https://modip.uowm.gr/nfe/docs/2SchReg.pdf
https://modip.uowm.gr/nfe/docs/2SchReg.pdf
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Προβλέπεται διαδικασία 
σύνταξης και εκτέλεσης 
προϋπολογισμού του Τμήματος; 

Ναι 
Η διαδικασία προβλέπεται στο σχετικό 
κανονισμό Κατανομής και Διαχείρισης 
Προϋπολογισμού του Τμήματος 

Προβλέπεται συγκεκριμένος 
τρόπος διάθεσης και κατανομής 
των πόρων;  

Ναι 
Με συγκεκριμένο αλγόριθμο, που 
επιβλέπεται από την ομάδα Υποδομών, 
Εξοπλισμού και Ανάπτυξης 

Προβλέπεται διαδικασία 
απολογισμού; Ναι 

Στις αρχές κάθε ημερολογιακού έτους 
γίνεται αναλυτικός απολογισμός των 
δαπανών του προηγούμενου έτους, στο 
πλαίσιο Συνέλευσης Τμήματος, με 
καταγραφή στα πρακτικά. 

Υπάρχουν υποστηρικτικές δομές 
και υπηρεσίες για τους/τις 
φοιτητές/τριες; Αν ναι, είναι 
στελεχωμένες με εξειδικευμένο 
υποστηρικτικό και διοικητικό 
προσωπικό; 

Ναι 

Υπάρχει η κεντρική υπηρεσία του 
Ιδρύματος (ΜΥΦΕΟ), που παρέχει 
υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης, 
και η οποία γνωστοποιείται στους 
φοιτητές του Τμήματος στην παρακάτω 
σελίδα: 
http://ece.uowm.gr/merimna.php 

Υποστηρίζονται ειδικά οι 
αλλοδαποί φοιτητές που 
μετακινούνται στο Τμήμα; 

Ναι 

Επειδή είναι λίγοι οι αλλοδαποί 
φοιτητές έως το ακαδ. έτος 20-21, η 
υποστήριξή τους γίνεται κατά 
περίπτωση, και υπό την αιγίδα της 
συντονίστριας Erasmus του Τμήματος 
(Επ. Καθ. Σταυρούλα Ταβουλτζίδου). 

Υπάρχει η δυνατότητα συνεχούς 
ανάπτυξης των ικανοτήτων του 
προσωπικού (επιμόρφωση κλπ.); 

Ναι 

Το προσωπικό ενθαρρύνεται και 
διευκολύνεται να συμμετέχει σε δράσεις 
επιμόρφωσης. Τέτοιου είδους δράσεις 
αφορούν τόσο τα μέλη ΔΕΠ/ΕΔΙΠ (π.χ. 
Erasmus), όσο και τα μέλη διοικητικού 
και τεχνικού προσωπικού. 

Υπάρχει υπηρεσία υποστήριξης 
των περισσότερο αδύναμων 
φοιτητών και εκείνων που δεν 
ολοκληρώνουν εμπρόθεσμα τις 
σπουδές τους; 

 

Δεν υπάρχει ειδική ξεχωριστή υπηρεσία, 
ωστόσο όλοι οι φοιτητές μπορούν να 
αξιοποιούν το θεσμό του Συμβούλου 
Σπουδών. 

Πόσες αίθουσες διδασκαλίας 
υπάρχουν; Ποια η χωρητικότητά 
τους ; 

 
7 αίθουσες και ένα αμφιθέατρο 
αποκλειστικής χρήσης, συνολικής 
χωρητικότητας 477 ατόμων 

Υπάρχει επαρκής διαθέσιμος 
υποστηρικτικός εξοπλισμός στις 
αίθουσες διδασκαλίας; 

Ναι 

Η πλειοψηφία των αιθουσών έχουν 
επάρκεια όσον αφορά τα εκπαιδευτικά 
βοηθήματα (προβολικό, πίνακας 
μαρκαδόρου, ενσύρματη και ασύρματη 
πρόσβαση στο διαδίκτυο, πρίζες 
τροφοδοσίας). Έχουν αποκτηθεί και 
επιπλέον εργαλεία όπως διαδραστικοί 
πίνακες. 

Πόσα εκπαιδευτικά εργαστήρια 
υπάρχουν; Ποια η χωρητικότητά 
τους ; 

 Συνολικά 22 αίθουσες εργαστηρίων, με 
360 θέσεις εργασίας 

Υπάρχουν μαθήματα στα οποία 
δεν καταχωρούνται τουλάχιστον 
2 βιβλία στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ; 

Όχι - 

http://ece.uowm.gr/merimna.php
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3.1.7 Διαχείριση πληροφοριών κατά το έτος αναφοράς 

Ερώτηση Ναι/Όχι Αιτιολόγηση (αν απαιτείται) 
Είναι ικανοποιητικός ο τρόπος 
συλλογής δεδομένων για τους 
φοιτητές, το προσωπικό, τις 
υποδομές, τη δομή του ΠΠΣ, την 
οργάνωση και ποιότητα της 
διδασκαλίας, την παροχή 
υπηρεσιών κλπ.; 

 Τα δεδομένα που αφορούν τις 
δραστηριότητες του Τμήματος 
συλλέγονται με διάφορους τρόπους. 
Χρησιμοποιούνται ενδεικτικά:  
• Το πληροφοριακό σύστημα της 

ΜΟΔΙΠ 
• Το πληροφοριακό σύστημα της 

γραμματείας (classweb) 
• To eclass 
• Η ιστοσελίδα του Τμήματος 
• Το πληροφοριακό σύστημα του 

ΕΛΚΕ 
• Φόρμες συλλογής δεδομένων από τα 

μέλη του τμήματος και τους 
αποφοίτους (π.χ. google forms) 

• Το σύστημα Ευδοξος 
• Διεθνείς βάσεις δεδομένων και 

εργαλεία (Scopus, WoS, Scholar, κτλ) 
 
Σε γενικές γραμμές το Τμήμα 
συγκεντρώνει τα περισσότερα δεδομένα 
που το αφορούν και απαιτούνται από τη 
διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης. 
Ωστόσο, υπάρχουν και προβλήματα 
όπως: 
• Δεν δίνει το σύστημα της 

γραμματείας διαστρωμάτωση 
βαθμών και στατιστικά σχετικά με 
τις βαθμολογίες  των μαθημάτων. 

• Το πληροφοριακό σύστημα της 
ΜΟΔΙΠ είναι δύσχρηστο και μερικές 
από τις πληροφορίες που συλλέγει 
δεν είναι αξιοποιήσιμες (π.χ. 
δεδομένα δημοσιεύσεων – 
πολλαπλές καταχωρήσεις) 

• Η συλλογή δεδομένων από πολλά 
σημεία, καθιστά τη συνολική 
διαδικασία δύσκολη και χρονοβόρα. 

 
Αξιοποιούνται ικανοποιητικά τα 
δεδομένα που συλλέγονται; Αν 
ναι, με ποιο τρόπο; 

Ναι Τα δεδομένα αξιοποιούνται με 
διάφορους τρόπους, όπως: 

• Για την ετοιμασία ετήσιων 
εκθέσεων εσωτερικής 
αξιολόγησης και ΟΠΕΣΠ 

• Για την επικοινωνία του 
Τμήματος (π.χ. λίστες 
δημοσιεύσεων) 

• Για την ενημέρωση των μελών 
του Τμήματος 
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Αναφέρατε σύντομα τον τρόπο 
επεξεργασίας και ανάλυσης των 
πληροφοριών. 

 Λόγω των πολλών μεθόδων συλλογής 
δεδομένων, δεν υπάρχει γενικός τρόπος 
επεξεργασίας και ανάλυσης, αλλά 
εξαρτάται από το είδος των στοιχείων 
που συλλέγονται κάθε φορά. 
Για παράδειγμα: 

• Δεδομένα που αφορούν τους 
φοιτητές εξάγονται από το 
πληροφοριακό σύστημα της 
γραμματείας σε excel και 
επεξεργάζονται με συναρτήσεις. 

• Δεδομένα 
δημοσιεύσεων/αναφορών 
εξάγονται από βάσεις 
δεδομένων και αναλύονται μέσω 
ειδικών φύλλων excel (google 
sheet), που είναι προσβάσιμα 
από τα μέλη της ΟΜΕΑ. 

Σε κάθε περίπτωση, λόγω της 
ανομοιομορφίας των δεδομένων, η 
επεξεργασία και ανάλυσή τους απαιτεί 
αρκετό χρόνο. 

Αξιοποιούνται σε ικανοποιητικό 
βαθμό τα συμπεράσματα που 
προκύπτουν από την ανάλυση 
των πληροφοριών; 

Ναι Όπως αναφέρεται παραπάνω, εξάγονται 
χρήσιμα συμπεράσματα για τη 
λειτουργία του Τμήματος, τα οποία 
συζητούνται στις συνελεύσεις και 
λαμβάνονται μέτρα ή δράσεις βελτίωσης 
της κατάστασης όπου αυτό απαιτείται. 

 

3.1.8 Δημόσια πληροφόρηση κατά το έτος αναφοράς  

Ερώτηση Ναι/Όχι Αιτιολόγηση (αν απαιτείται) 

Αναφέρατε σύντομα το είδος των 
πληροφοριών που 
δημοσιοποιούνται και ποια είναι 
τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

 

Δημοσιοποιούνται πληροφορίες και 
δεδομένα που αφορούν τους 
περισσότερους άξονες λειτουργίας και 
ευθύνης του Τμήματος. Αυτοί είναι 
οργανωμένοι με βάση το μενού της 
ιστοσελίδας. 
Οι ανακοινώσεις και ότι θεωρείται ως 
ιδιαίτερα σημαντικό, εμφανίζεται στο 
πάνω μέρος της σελίδας, δίνοντας την 
απαραίτητη προσοχή. 
Η ιστοσελίδα έχει και αγγλική έκδοση, η 
οποία όμως δεν ενημερώνεται 
συγχρόνως με την Ελληνική. 
 

Αναφέρατε σύντομα τα 
μέσα/διαύλους επικοινωνίας που 
χρησιμοποιούνται ευρέως για τη 
δημοσιοποίηση των 
πληροφοριών. 

 

Το βασικό μέσο επικοινωνίας του 
Τμήματος είναι η ιστοσελίδα του. Εκεί 
δημοσιοποιούνται όλες οι ανακοινώσεις 
που αφορούν τους φοιτητές, αλλά και 
οποιαδήποτε άλλη πληροφορία το 
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Τμήμα κρίνει ότι πρέπει να 
επικοινωνήσει επίσημα προς τα έξω. 
Παράλληλα, το Τμήμα διατηρεί και 
σελίδα στην πλατφόρμα Facebook, όπου 
μπορούν να δημοσιεύονται και 
πληροφορίες που δεν αφορούν 
αποκλειστικά το ΠΠΣ ή δεν κρίνει το 
Τμήμα ότι πρέπει να φαίνονται στην 
επίσημη ιστοσελίδα του. 

Υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος 
καθορισμού και ελέγχου του 
περιεχομένου της ιστοσελίδας 
που αφορά το ΠΠΣ; Αν ναι, ποιος 
είναι αυτός; 

Ναι 

Η υπεύθυνη διαχείρισης της ιστοσελίδας 
και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
του Τμήματος (Επ. Καθ. Σταματία 
Μπίμπη), μαζί με την ομάδα Εξωτερικών 
και διεθνών σχέσεων και τον εκάστοτε 
συντονιστή της, ελέγχουν και 
καθορίζουν το περιεχόμενο της 
ιστοσελίδας. Ωστόσο, κάθε μέλος της 
Συνέλευσης του Τμήματος ή/και 
σύλλογοι και ομάδες φοιτητών, μπορούν 
να προτείνουν συγκεκριμένες 
καταχωρήσεις και στη συνέχεια μετά 
από διαβούλευση (που μπορεί να 
περιλαμβάνει και τον Πρόεδρο του 
Τμήματος) υλοποιείται ή όχι το αίτημα. 
 

Υπάρχει υπεύθυνος  για την 
τακτική επικαιροποίηση των 
πληροφοριών που 
παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα 
του ΠΠΣ; Αν ναι, ποια είναι αυτή; 

Ναι 

Υπεύθυνη διαχείρισης της ιστοσελίδας 
του Τμήματος είναι η Επ. Καθ. Σταματία 
Μπίμπη. Επικουρεί το έργο της ένας/μία 
φοιτήτρια που επιλέγεται με το 
καθεστώς της ανταποδοτικής 
υποτροφίας. 
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3.2  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
3.2.1 Καταγράψτε τους τίτλους των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 
και τα συμμετέχοντα Τμήματα και Ιδρύματα: 

Τίτλος  Συμμετέχοντα Τμήματα και 
Ιδρύματα 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη 
Μηχατρονική 

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση 
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 

Οργάνωση και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Μακεδονίας 

 
Το τμήμα συμμετέχει ως συνεργαζόμενο και στο ΠΜΣ Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & 
Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια, με επισπεύδον το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. 
 

3.2.2 Δομή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών 

ΠΜΣ Μηχατρονική 
Ερώτηση Απάντηση 
Ποιο είναι το ποσοστό των μαθημάτων κορμού / 
ειδίκευσης / κατευθύνσεων στο σύνολο των 
μαθημάτων; 

Ποσοστό μαθημάτων κορμού 
60% 
Ποσοστό μαθημάτων επιλογής 
40% 

Πόσα μαθήματα ελεύθερης επιλογής 
προσφέρονται; 

4 μαθήματα ελεύθερης 
επιλογής 

 
ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα 
Διοίκησης 
Ερώτηση Απάντηση 
Ποιο είναι το ποσοστό των μαθημάτων κορμού / 
ειδίκευσης / κατευθύνσεων στο σύνολο των 
μαθημάτων; 

Ποσοστό μαθημάτων κορμού 
60% 
Ποσοστό μαθημάτων επιλογής 
40% 

Πόσα μαθήματα ελεύθερης επιλογής 
προσφέρονται; 

Δεν υπάρχουν μαθήματα 
μαθήματα ελεύθερης επιλογής 

 

3.2.3 Εξεταστικό σύστημα 

ΠΜΣ Μηχατρονική 
Ερώτηση Απάντηση  
Εφαρμόζονται, πολλαπλοί (σε είδος και 
χρόνο) τρόποι αξιολόγησης των 
φοιτητών; 

Σε γενικές γραμμές σε όλα τα μαθήματα 
χρησιμοποιούνται πολλαπλοί τρόποι 
αξιολόγησης. Συνήθως γίνεται ανάθεση 
εργασιών κατά τη διάρκεια του 
εξαμήνου, και στο τέλος του εξαμήνου 
διεξάγονται και τελικές εξετάσεις 

Υπάρχει διαδικασία ανάθεσης και 
εξέτασης της μεταπτυχιακής εργασίας;  

Ναι υπάρχει στον κανονισμό σπουδών. 
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Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές 
ποιότητας για την μεταπτυχιακή 
εργασία; 

Παρέχεται συγκεκριμένο πρότυπο, το 
οποίο πρέπει να χρησιμοποιούν οι 
φοιτητές για την τελική μεταπτυχιακή 
εργασία 

 
ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα 
Διοίκησης 

Ερώτηση Απάντηση  
Εφαρμόζονται, πολλαπλοί (σε είδος και 
χρόνο) τρόποι αξιολόγησης των 
φοιτητών; 

Χρησιμοποιούνται πολλαπλοί τρόποι 
αξιολόγησης. Συνήθως γίνεται ανάθεση 
εργασιών κατά τη διάρκεια του 
εξαμήνου, και στο τέλος του εξαμήνου 
διεξάγονται και τελικές εξετάσεις 

Υπάρχει διαδικασία ανάθεσης και 
εξέτασης της μεταπτυχιακής εργασίας;  Ναι υπάρχει στον κανονισμό σπουδών.  

Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές 
ποιότητας  για την μεταπτυχιακή 
εργασία; 

Ναι 

 

3.2.4 Χρηματοδότηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Το ΠΜΣ στη Μηχατρονική είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, δηλαδή τα δίδακτρα 
(2000€) των φοιτητών καλύπτουν το κόστος λειτουργίας του.  
 
Το ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα 
Διοίκησης είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, δηλαδή τα δίδακτρα (2900€) των 
φοιτητών καλύπτουν το κόστος λειτουργίας του. 

 

3.2.5 Διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών 

Ερώτηση Απάντηση  
Ποιο είναι το ποσοστό αποδοχής μεταξύ των 
υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών; 

80% 

Δημοσιοποιείται η διαδικασία, τα κριτήρια και 
τα αποτελέσματα της επιλογής των 
μεταπτυχιακών φοιτητών; 

Η διαδικασία και τα κριτήρια 
επιλογής των μεταπτυχιακών 
φοιτητών δημοσιοποιούνται στη 
σχετική προκήρυξη. Τα 
αποτελέσματα επικοινωνούνται 
στους υποψηφίους και 
αναρτώνται στον ιστότοπο του 
ΠΜΣ 

Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης της 
επαγγελματικής πορείας όσων απέκτησαν 
Μεταπτυχιακό  δίπλωμα από το Τμήμα; 

Όχι, δεν λειτουργεί στο ΠΜΣ 
τέτοιου είδους συστηματική 
διαδικασία. 
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3.3  Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 
3.3.1 Βαθμός ανταπόκρισης του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών τους 
στόχους του Τμήματος και τους απαιτήσεις τους κοινωνίας; 

Ερώτηση Απάντηση (Ναι-Όχι) 
Δημοσιοποιείται το Πρόγραμμα 
Διδακτορικών Σπουδών; 

Το ΤΗΜΜΥ διαθέτει πρόγραμμα Διδακτορικών 
Σπουδών, οι λεπτομέρειες του οποίου 
βρίσκονται στην ιστοσελίδα του τμήματος: 
http://ece.uowm.gr/fetch_html.php?html=PhD 

Υπάρχει διαδικασία 
παρακολούθησης τους 
επαγγελματικής πορείας όσων 
απέκτησαν Διδακτορικό δίπλωμα 
από το Τμήμα; 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 δεν 
υπήρχε συστηματική παρακολούθηση τους 
πορείας των αποφοίτων αυτών.  
Ωστόσο, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι από 
το τμήμα έχουν αποκτήσει διδακτορικό 
δίπλωμα λιγότερα από 10 άτομα, οπότε 
υπάρχει απευθείας επικοινωνία μαζί τους.  
Επίκειται η δημιουργία δικτύου αποφοίτων 
που θα περιλαμβάνει και τους Διδάκτορες του 
Τμήματος 

 

3.3.2 Δομή του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών 

Ερώτηση Απάντηση (Ναι-Όχι) 
Προσφέρονται μαθήματα 
διδακτορικού κύκλου; 

Όχι 

Προσφέρονται μαθήματα 
ερευνητικής μεθοδολογίας; 

Οι Υ.Δ. ενθαρρύνονται να παρακολουθήσουν 
σχετικό προαιρετικό μάθημα στις 
«Μεθοδολογίες Εκπόνησης Ερευνητικής 
Εργασίας» του 8ου εξαμήνου  

Ποιο ποσοστό υποψηφίων 
διδακτόρων παρακολουθεί 
μαθήματα ερευνητικής 
μεθοδολογίας;  

Δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία 
παρακολούθησης, καθώς δεν δηλώνουν το 
μάθημα και δεν φαίνονται στην πλατφόρμα 
classweb.  

Υποβάλλεται ετήσια έκθεση 
προόδου;   

Είναι υποχρέωση των Υ.Δ. να υποβάλλουν 
ετήσια έκθεση προόδου, η οποία μπορεί να 
εγκρίνεται ή όχι από τη Συνέλευση του 
Τμήματος. Εάν δεν υποβληθεί η έκθεση ή αυτή 
είναι αρνητική, σύμφωνα με τον κανονισμό 
διδακτορικών σπουδών, η τριμελής 
εισηγητική επιτροπή μπορεί να εισηγηθεί 
προς τη Συνέλευση την διαγραφή τους. 

 

3.3.3 Εξεταστικό σύστημα; 

Ερώτηση Απάντηση (Ναι-Όχι) 
Υπάρχει συμμετοχή συναφών 
θεματικά ειδικών επιστημόνων 
από άλλα ΑΕΙ ή ερευνητικά 
Ιδρύματα ή το εξωτερικό στη 
σύνθεση των 7μελών και 3μελών 
επιτροπών; 

Ναι. Συγκεκριμένα, από τους 81 εν ενεργεία 
υποψήφιους διδάκτορες κατά το ακαδημαϊκό 
έτος 2020-2021, στους 46 ένα τουλάχιστον 
μέλος της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής 
προέρχεται από άλλα Ιδρύματα του 

http://ece.uowm.gr/fetch_html.php?html=PhD
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εσωτερικού (35) ή Ερευνητικά κέντρα (7) ή το 
εξωτερικό (4).  

Υπάρχουν συγκεκριμένες 
προδιαγραφές ποιότητας για τη 
διδακτορική διατριβή;  

Ναι, έχει συμπεριληφθεί στον ανανεωμένο 
κανονισμό διδακτορικών σπουδών (ΦΕΚ 
1831 Β 13/5/2020) 

Αποτελεί υποχρέωση η δημοσίευση 
σχετικών με τη διατριβή άρθρων σε 
επιστημονικά περιοδικά στις 
κατηγορίες Q1, Q2 ή Q3 της 
SCIMAGO (SCOPUS); 

Ναι, έχει συμπεριληφθεί στον ανανεωμένο 
κανονισμό διδακτορικών σπουδών (ΦΕΚ 
1831 Β 13/5/2020) 

 

3.3.4 Διαδικασία επιλογής των υποψηφίων διδακτόρων 

Ερώτηση Απάντηση (Ναι-Όχι και μικρή αιτιολόγηση 
αν απαιτείται) 

Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία 
επιλογής υποψηφίων 
διδακτόρων; 

Υπάρχει και είναι δημοσιευμένη στον 
υπερσύνδεσμο  
http://ece.uowm.gr/fetch_html.php?html=PhD 

Ποιο είναι το ποσοστό αποδοχής 
υποψηφίων διδακτόρων; 

Το Ακ. έτος 2020-2021 προκηρύχθηκαν 55 
θέσεις Υ.Δ. κατατέθηκαν 28  αιτήσεις   και 
εισήχθησαν 27 νέοι Υ.Δ.  

Ποσοστό αποδοχής: 49% 
 

3.3.5 Διεθνής διάσταση του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών 

Ερώτηση Απάντηση (Ναι-Όχι) 
Υπάρχει συμμετοχή αλλοδαπών 
υποψηφίων διδακτόρων; 

Έως το ακαδ. έτος 2020-2021, δεν υπήρχε 
αλλοδαπός υποψήφιος διδάκτορας. 

Παρέχεται δυνατότητα εκπόνησης 
της διδακτορικής διατριβής σε ξένη 
γλώσσα; 

Ναι, και τη δυνατότητα αυτή την αξιοποιούν 
15 υποψήφιοι διδάκτορες από τους 81 
εγγεγραμμένους κατά το ακαδ. έτος 2020-
2021 

Παρέχονται από το Τμήμα κίνητρα 
στους υποψήφιους διδάκτορες για 
την συμμετοχή τους σε διεθνή 
«Θερινά Προγράμματα» (summer 
schools), διεθνή ερευνητικά 
συνέδρια, υποβολή άρθρων σε 
έγκριτα περιοδικά, κλπ.; 

Ναι, στο βαθμό που το επιτρέπει ο ετήσιος 
προϋπολογισμός του Τμήματος. Σε μια τέτοια 
περίπτωση, προβλέπεται η χρηματοδότηση 
συμμετοχής σε συνέδριο, με τη συνεργασία 
του επιβλέποντος καθηγητή. 

 

  

http://ece.uowm.gr/fetch_html.php?html=PhD
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4. Ερευνητικό έργο Τμήματος 
4.1 Επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών του διδακτικού προσωπικού 

του Τμήματος κατά το έτος αναφοράς; 
Ερώτηση Απάντηση  
Πόσα βιβλία/μονογραφίες 
δημοσίευσαν τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του 
Τμήματος; 

0 

Πόσες εργασίες δημοσίευσαν τα μέλη 
ΔΕΠ/ΕΠ;  

Συνολικά 87 εργασίες Πλήρης λίστα στο 
παράρτημα 

(α) στο scopus  
42:  
19 (Q1), 19 (Q2), 2 (Q4), 2 (χωρίς 
κατηγοριοποίηση Scimago) 

(β) στο google scholar 
166 (άθροισμα όλων των τύπων 
δημοσιεύσεων όλων των μελών ΔΕΠ και 
ΕΔΙΠ) 

(γ) Σε Πρακτικά επιστημονικών 
συνεδρίων με κριτές; 40 

(δ) Σε Πρακτικά επιστημονικών 
συνεδρίων χωρίς κριτές; 0 

Πόσες άλλες εργασίες (π.χ. 
βιβλιοκρισίες) δημοσίευσαν τα μέλη 
του ακαδημαϊκού προσωπικού του 
Τμήματος; 

5: 3 (Q1), 2 (Q2) 
(Review papers) 

 

4.2 Βαθμός αναγνώρισης της έρευνας που γίνεται στο Τμήμα από 
τρίτους 

Ερώτηση Απάντηση  

Πόσες ετεροαναφορές (citations) 
υπάρχουν σε δημοσιεύσεις μελών 
ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος; 
Στο scopus 
Στο google scholar 

Συνολικά: 
 
Scopus: 10343 ετεροαναφορές όπως 
προκύπτουν με την επιλογή “exclude all 
authors”. 
12683 χωρίς την παραπάνω επιλογή 
μέσο h-index ΔΕΠ: 10,87 
 
Scholar: 20424 – μέσο h-index ΔΕΠ: 13,46 
 
Για το 2021: 
 
Scopus: 2189 ετεροαναφορές (excluding all 
authors), 2516 αναφορές 
 
Scholar: 3770 
 
Πλήρεις λίστες ανά μέλος του Τμήματος στο 
παράρτημα 

Πόσες συμμετοχές μελών ΔΕΠ/ΕΠ του 
Τμήματος σε επιτροπές Συνολικά 34 μεταξύ 2015-2021 
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επιστημονικών συνεδρίων υπήρξαν 
κατά το έτος αναφοράς 
Πόσες συμμετοχές μελών ΔΕΠ/ΕΠ του 
Τμήματος σε συντακτικές επιτροπές  
επιστημονικών περιοδικών 
υπάρχουν; 

Συνολικά 10 μεταξύ 2015-2021 

Πόσες προσκλήσεις μελών ΔΕΠ/ΕΠ 
του Τμήματος από άλλους 
ακαδημαϊκούς / ερευνητικούς φορείς 
για διαλέξεις/παρουσιάσεις κλπ. 
έγιναν κατά το έτος αναφοράς; 

Συνολικά 33 μεταξύ 2015-2021 

Πόσα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος 
είναι κριτές σε επιστημονικά 
περιοδικά; 

22 κατά δήλωσή τους 
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5. Σχέσεις με κοινωνικούς/ πολιτιστικούς/ παραγωγικούς 
(ΚΠΠ) φορείς  
5.1 Συνεργασίες του Τμήματος με ΚΠΠ φορείς 

Ερώτηση Ναι/Όχι Απάντηση (αν απαιτείται) 
Ποια έργα συνεργασίας με 
ΚΠΠ φορείς εκτελούνται ή 
εκτελέσθηκαν στο Τμήμα 
κατά το έτος αναφοράς; 
 

 Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 
ήταν σε εξέλιξη 35 χρηματοδοτούμενα 
έργα συνεργασίας με συντονιστή μέλος 
του Τμήματος, από τα οποία 8 Horizon, 
14 Διεθνή, 13 εθνικά ή ιδιωτικά. 

Πόσα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του 
Τμήματος συμμετείχαν σ’ 
αυτά; 

 Ρόλο επιστημονικού υπευθύνου είχαν 14 
μέλη ΔΕΠ του Τμήματος 

Πόσοι προπτυχιακοί, 
μεταπτυχιακοί και 
διδακτορικοί φοιτητές του 
Τμήματος συμμετείχαν σε 
αυτά;  

 Συμμετείχαν 37 εξωτερικοί συνεργάτες, 
στη συντριπτική τους πλειοψηφία 
διδακτορικοί φοιτητές και 
μεταδιδάκτορες του Τμήματος. 

 

5.2 Δυναμική του Τμήματος για ανάπτυξη συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς 
Ερώτηση Ναι/Όχι Απάντηση (αν απαιτείται) 
Διαθέτει το Τμήμα 
πιστοποιημένα εργαστήρια 
για παροχή υπηρεσιών; 

Ναι Το Τμήμα διαθέτει 6 θεσμοθετημένα 
εργαστήρια (Εφαρμοσμένου και 
Υπολογιστικού Ηλεκτρομαγνητισμού, 
Ηλεκτρονικής Υγείας και Βιοϊατρικής 
Τεχνολογίας, Ευφυών Συστημάτων και 
Βελτιστοποίησης, Διαδίκτυο των 
Πραγμάτων και Εφαρμογές, Δικτύων και 
Προηγμένων Υπηρεσιών, Ρομποτικής, 
Ενσωματωμένων και Ολοκληρωμένων 
Συστημάτων) που μπορούν να 
υλοποιήσουν έργα παροχής υπηρεσιών. 

Αξιοποιούνται οι υποδομές 
του Τμήματος στις 
συνεργασίες με ΚΠΠ φορείς;  

Ναι Όποτε αυτό κρίνεται ότι μπορεί να 
επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα στις 
συνεργασίες αυτές. Για παράδειγμα, το 
Τμήμα διαθέτει συγκεκριμένα 
εργαστήριά του για την εκπαίδευση 
υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ, του Δήμου 
Κοζάνης και της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας, καθώς και εκπαιδευτικών 
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης. 

Οργανώνει ή συμμετέχει το 
Τμήμα σε εκδηλώσεις με 
σκοπό την ενημέρωση ΚΠΠ 
φορέων σχετικά με τους 
σκοπούς, το αντικείμενο και το 
παραγόμενο έργο του 
Τμήματος; 

Ναι Για παράδειγμα το τμήμα συμμετέχει σε 
εκδηλώσεις παρουσίασης του σε φορείς 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, διοργανώνει ημέρες 
καριέρας και συνέδρια που 
απευθύνονται μεταξύ άλλων σε ΚΠΠ 
φορείς. 
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Εντάσσονται οι εκπαιδευτικές 
επισκέψεις των φοιτητών σε 
ΚΠΠ χώρους στην 
εκπαιδευτική διαδικασία;  

Ναι Ως μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
ορισμένων μαθημάτων διεξάγονται 
εκπαιδευτικές επισκέψεις όπως σε 
σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας και εταιρίες που σχετίζονται 
με την ενέργεια και την πληροφορική. 

Υπάρχει επαφή και 
συνεργασία με αποφοίτους 
του Τμήματος που είναι 
στελέχη ΚΠΠ φορέων; 

Ναι Υπάρχει δίκτυο αποφοίτων του 
Τμήματος με το οποίο διεξάγονται 
ετήσιες συναντήσεις. Επίσης, οι 
απόφοιτοι δίνουν διαλέξεις στο τμήμα σε 
διάφορες εκδηλώσεις και συμμετέχουν 
στις ημέρες καριέρας. 

Οργανώνονται ομιλίες / 
διαλέξεις στελεχών ΚΠΠ 
φορέων; 

Ναι Στις ημέρες καριέρες, μέσω εκδηλώσεων 
που οργανώνει το τμήμα ή οι φοιτητικές 
ομάδες. Ενδεικτικά παρατίθενται 
κάποιες τέτοιες ομιλίες/διαλέξεις: 
1. Computational XR medicine: 

accelerate world' s transition to 
medical VR training with applied 
computer graphics research 
(https://ece.uowm.gr/announcemen
ts_index.php?id=1832) 

2. Ημέρα καριέρας 
(https://ece.uowm.gr/announcemen
ts_index.php?id=1810) 

3. Meetup με θέμα: You Graduated! 
Now What? 
(https://ece.uowm.gr/announcemen
ts_index.php?id=1664) 

4. Ημερίδα με θέμα: Δίκτυα Νέας Γενιάς 
& Διαδίκτυο των Πραγμάτων 
(https://ece.uowm.gr/announcemen
ts_index.php?id=1639) 

5. Διαδικτυακή Διάλεξη 
"Αντικεραυνική Προστασία 
Σύγχρονων Κτηρίων Με Υψηλή 
Ενεργειακή Απόδοση" - 03/03/2021 
(https://ece.uowm.gr/announcemen
ts_index.php?id=1590) 

6. Python Workshop 
(https://ece.uowm.gr/announcemen
ts_index.php?id=1535) 

7. On line ομιλία με θέμα: "Blockchain 
Applications & QualiChain” 
(https://ece.uowm.gr/announcemen
ts_index.php?id=1525) 

8. Διαδικτυακή ομιλία με θέμα: 
Εφαρμοσμένη έρευνα και 
Καινοτομία στα Πανεπιστήμια: από 
το Lab στην αγορά και οι ευκαιρίες 
στον χώρο της Ενέργειας 

https://ece.uowm.gr/announcements_index.php?id=1832
https://ece.uowm.gr/announcements_index.php?id=1832
https://ece.uowm.gr/announcements_index.php?id=1810
https://ece.uowm.gr/announcements_index.php?id=1810
https://ece.uowm.gr/announcements_index.php?id=1664
https://ece.uowm.gr/announcements_index.php?id=1664
https://ece.uowm.gr/announcements_index.php?id=1639
https://ece.uowm.gr/announcements_index.php?id=1639
https://ece.uowm.gr/announcements_index.php?id=1590
https://ece.uowm.gr/announcements_index.php?id=1590
https://ece.uowm.gr/announcements_index.php?id=1535
https://ece.uowm.gr/announcements_index.php?id=1535
https://ece.uowm.gr/announcements_index.php?id=1525
https://ece.uowm.gr/announcements_index.php?id=1525
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(https://ece.uowm.gr/announcemen
ts_index.php?id=1507) 

9. Εργαστήρι ανάπτυξης δεξιοτήτων 
αλγοριθμικής σκέψης μέσω της 
δημιουργίας παιχνιδιών στο Scratch 
(https://youtu.be/tbESW5bOdBY) 

10. Παραγωγή βιντεοπαιχνιδιών σε 
μικρές ομάδες 
(https://ieee.uowm.gr/%CF%80%C
E%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%
CF%89%CE%B3%CE%AE-
%CE%B2%CE%B9%CE%BD%CF%8
4%CE%B5%CE%BF%CF%80%CE%
B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE
%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8E%C
E%BD-%CF%83%CE%B5-
%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8
1%CE%AD%CF%82/) 

11. 12 στοιχεία που έχει κάθε 
βιντεοπαιχνίδι - #1 Game Design 
Workshop 
(https://www.youtube.com/watch?
v=WjMw3SJOWu0) 

12. Ομιλία με θέμα Εφαρμογές 5G 
Τεχνολογιών σε Έξυπνες Πόλεις 
(https://ece.uowm.gr/announcemen
ts_index.php?id=1250) 

 

5.3 Συμβολή του Τμήματος στην τοπική, περιφερειακή και εθνική 
ανάπτυξη 

Ερώτηση Ναι/Όχι Απάντηση (αν απαιτείται) 
Συνάπτονται προγραμματικές 
συμφωνίες συνεργασίας 
μεταξύ Τμήματος και ΚΠΠ 
φορέων; 

Ναι Σύμφωνα με τα στοιχεία που 
παρατίθενται στην ενότητα 5.1, υπήρχαν 
35 έργα συνεργασίας με ΚΠΠ φορείς, και 
κατά συνέπεια αντίστοιχος  αριθμός 
συμφωνιών. 

Εκπροσωπείται το Τμήμα σε 
τοπικούς και περιφερειακούς 
οργανισμούς και αναπτυξιακά 
όργανα; 

Ναι Ομάδα Σχεδιασμού του ΕΠ ΠΔΜ 2021-
2027, Ενεργειακή Κοινότητα 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Κοζάνης, Σύλλογος 
Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου 
Ελλάδος 

Συμμετέχει ενεργά το Τμήμα 
στην εκπόνηση τοπικών 
/περιφερειακών σχεδίων 
ανάπτυξης; 

Ναι Στο στρατηγικό σχέδιο του Δήμου 
Κοζάνης, στο σχεδιασμό του ΕΠ ΠΔΜ 
2021-2027 και σε περιφερειακά σχέδια 
μέσω των έργων Interreg Europe E-MOB, 
FRIDGE, FINERPOL και SUPER 

Το Τμήμα διοργανώνει ή/και 
συμμετέχει στη διοργάνωση 
πολιτιστικών εκδηλώσεων 

Ναι Φοιτητές του Τμήματος συμμετέχουν 
στη φοιτητική Ομάδα Ανάγνωσης 
Ποίησης του ΠΔΜ, η οποία διοργανώνει 

https://ece.uowm.gr/announcements_index.php?id=1507
https://ece.uowm.gr/announcements_index.php?id=1507
https://youtu.be/tbESW5bOdBY
https://ieee.uowm.gr/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE-%CE%B2%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CE%B5-%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AD%CF%82/
https://ieee.uowm.gr/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE-%CE%B2%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CE%B5-%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AD%CF%82/
https://ieee.uowm.gr/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE-%CE%B2%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CE%B5-%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AD%CF%82/
https://ieee.uowm.gr/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE-%CE%B2%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CE%B5-%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AD%CF%82/
https://ieee.uowm.gr/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE-%CE%B2%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CE%B5-%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AD%CF%82/
https://ieee.uowm.gr/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE-%CE%B2%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CE%B5-%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AD%CF%82/
https://ieee.uowm.gr/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE-%CE%B2%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CE%B5-%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AD%CF%82/
https://ieee.uowm.gr/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE-%CE%B2%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CE%B5-%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AD%CF%82/
https://ieee.uowm.gr/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE-%CE%B2%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CE%B5-%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AD%CF%82/
https://ieee.uowm.gr/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE-%CE%B2%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CE%B5-%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AD%CF%82/
https://www.youtube.com/watch?v=WjMw3SJOWu0
https://www.youtube.com/watch?v=WjMw3SJOWu0
https://ece.uowm.gr/announcements_index.php?id=1250
https://ece.uowm.gr/announcements_index.php?id=1250
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που απευθύνονται στο άμεσο 
κοινωνικό περιβάλλον; 

εκδηλώσεις με θέμα την Ποίηση στο 
χώρο του Παν/μίου ή στην Κοζάνη. 
Επίσης, η Ομάδα  συμμετέχει κάθε χρόνο 
στις Γιορτές Πολυγλωσσίας του Δήμου 
Θεσσαλονίκης 
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6. Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης Τμήματος 
Ερώτηση Ναι/’Οχι Απάντηση (αν απαιτείται) 
Υπάρχει Στρατηγική του 
Τμήματος με Swot analysis; 
(π.χ 4ετούς) 

Ναι Εκπονήθηκε στρατηγικό σχέδιο 
ανάπτυξης για την τετραετία 2022-
2026, στο πλαίσιο της ετοιμασίας του 
φακέλου πιστοποίησης του Τμήματος. 

Υπάρχει διαδικασία 
διαμόρφωσης συγκεκριμένου 
στρατηγικού σχεδίου 
ανάπτυξης; 

Ναι Το συγκεκριμένο σχέδιο διαμορφώθηκε 
από την ομάδα πιστοποίησης, 
κατατέθηκε στη Συνέλευση του 
Τμήματος, όπου και εγκρίθηκε. 

Υπάρχει διαδικασία 
παρακολούθησης αυτού του 
σχεδίου ανάπτυξης; 

Ναι Η παρακολούθηση της πορείας του 
σχεδίου ανάπτυξης γίνεται ετήσια, στο 
πλαίσιο της διαδικασίας εσωτερικής 
αξιολόγησης του Τμήματος. 

Υπάρχει διαδικασία 
δημοσιοποίησης αυτού του 
σχεδίου ανάπτυξης και των 
αποτελεσμάτων του; 

Όχι Μέχρι τη στιγμή της σύνταξης της 
έκθεσης αυτής, δεν είχε δημοσιοποιηθεί 
το σχετικό σχέδιο ανάπτυξης.  
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7. Συμπεράσματα 
7.1 Ποια, κατά την γνώμη σας, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά 

σημεία του Τμήματος, όπως αυτά προκύπτουν μέσα από την Έκθεση 
Εσωτερικής Αξιολόγησης; 

7.1.1 Θετικά 

1. Όπως και την προηγούμενη χρονιά, ο αριθμός των ερευνητικών έργων που 
εκτελούνται με συντονιστή μέλος του τμήματος είναι ο μεγαλύτερος στο ΠΔΜ, 
τόσο σε αριθμό όσο και σε ποσά χρηματοδότησης. 

2. Τα μέλη του Τμήματος συμπληρώνουν συστηματικά τα στοιχεία που ζητούνται 
από το πληροφοριακό σύστημα της ΜΟΔΙΠ 

3. Όλα τα διδασκόμενα μαθήματα έχουν σχετική σελίδα στο eclass και στα 
περισσότερα από αυτά προτείνεται πολλαπλή βιβλιογραφία. 

4. Η ιστοσελίδα του τμήματος ενημερώνεται συστηματικά και περιέχει όλη την 
απαραίτητη πληροφορία για τους φοιτητές και άλλους ενδιαφερόμενους. 

5. Υπάρχουν ερευνητικές ομάδες που εκτελούν σημαντικό ερευνητικό έργο τόσο σε 
ποιότητα όσο και σε ποσότητα, διεθνούς εμβέλειας. 

6. Γίνεται συστηματική καταγραφή του ερευνητικού έργου στο Τμήμα, τόσο όσον 
αφορά τις ερευνητικές δημοσιεύσεις και τον αντίκτυπό τους, όσο και όσον αφορά 
τα ερευνητικά έργα. Χρησιμοποιούνται αξιόπιστες διεθνείς βάσεις δεδομένων με 
συγκεκριμένη μεθοδολογία. 

7. Ο αριθμός των υποψηφίων διδακτόρων στο τμήμα είναι ο μεγαλύτερος από όλα 
τα άλλα Τμήματα του ΠΔΜ. Αυτό δείχνει ότι το Τμήμα μπορεί να προσελκύει 
νέους ερευνητές, διεξάγοντας έρευνα σε ελκυστικά αντικείμενα. 

8. Το Τμήμα διαθέτει σημαντικό εκπαιδευτικό εργαστηριακό εξοπλισμό, γεγονός 
που αξιοποιείται σε πολλά προπτυχιακά μαθήματα του ΠΠΣ.  

9. Οι φοιτητικές ομάδες του Τμήματος είναι ιδιαίτερα δραστήριες και παραγωγικές 
συμμετέχοντας σε διαγωνισμούς, διοργανώνοντας εκδηλώσεις και προσελκύουν 
διαρκώς νέα μέλη. 

10. Το Τμήμα συνεργάζεται με μεγάλο σχετικά αριθμό εξωτερικών συνεργατών, στα 
πλαίσια ερευνητικών έργων που εκτελούνται. 

11. Οι φοιτητές σε γενικές γραμμές αξιολογούν με υψηλό βαθμό το διδακτικό έργο 
που παρέχεται στο τμήμα, όπως προκύπτει από τις εξαμηνιαίες αξιολογήσεις. 

12. Σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση, έγιναν σημαντικά βήματα στον τομέα της 
οργάνωσης του Τμήματος, με τη δημιουργία θεματικών ομάδων εργασίας που 
βοηθούν σημαντικά στη λειτουργία του. 

13. Έχουν δημιουργηθεί κανονισμοί και οδηγίες για πολλά από τα ζητήματα που 
αφορούν το Τμήμα, σε σύγκριση με την προηγούμενη έκθεση, γεγονός που θα 
βοηθήσει στην καλύτερη λειτουργία του Τμήματος. 

 

7.1.2 Αρνητικά 

1. Το τμήμα υπολείπεται σε αριθμό μελών ΔΕΠ σε σχέση με τα περισσότερα 
αντίστοιχα τμήματα στην Ελλάδα. 

2. Ο αριθμός των μελών διοικητικού προσωπικού είναι μικρός, με αποτέλεσμα να 
υπάρχει δυσκολία στην καθημερινή λειτουργία του Τμήματος αλλά και στην 
περαιτέρω ανάπτυξή του. 

3. Ο αριθμός μελών τεχνικού προσωπικού (ΕΤΕΠ) είναι μικρός, ειδικά λαμβάνοντας 
υπόψη τον μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών εργαστηρίων, αλλά και γενικότερα του 
διαθέσιμου εργαστηριακού εξοπλισμού. 
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4. Το τμήμα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 εξακολουθεί να είναι διεσπαρμένο 
γεωγραφικά, οπότε απαιτείται μετακίνηση των φοιτητών για την 
παρακολούθηση συγκεκριμένων εργαστηριακών μαθημάτων, αλλά και 
καθηγητών για διδασκαλία. 

5. Μέχρι τον Αύγουστο του 2021 το βασικό κτήριο στο οποίο στεγάζονταν το Τμήμα 
(Καραμανλή και Λυγερής) είχε σημαντικές ελλείψεις. Το τμήμα εγκαταστάθηκε 
σε νέο κτήριο τον Σεπτέμβριο του 2021, στην περιοχή ΖΕΠ. Έως την ημερομηνία 
κατάθεσης της παρούσης έκθεσης, παραμένει εν μέρει γεωγραφικά διεσπαρμένο 
καθώς σημαντικό μέρος των εργαστηριακών εγκαταστάσεων δεν έχει 
μεταφερθεί ακόμα από το campus των Κοίλων. 

6. Οι διαθέσιμες ερευνητικές υποδομές δεν καλύπτουν τις ανάγκες της ερευνητικής 
διαδικασίας, οπότε δεν αξιοποιούνται οι σχετικές δυνατότητες των μελών. 

7. Δεν υπάρχει διαδικασία μέτρησης της επίτευξης μαθησιακών στόχων στα 
μαθήματα, με βάση και το φόρτο εργασίας τους. 

8. Η διεθνής κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού (π.χ. Erasmus) είναι 
περιορισμένη, ειδικά όσον αφορά εισερχόμενους φοιτητές. 

 

7.2 Ευρήματα 
1. Σε σχέση με την προηγούμενη ακαδημαϊκή χρονιά, δημιουργήθηκαν κανονισμοί 

και διαδικασίες που έλειπαν, και αναμένεται να βελτιώσουν τη λειτουργία του 
Τμήματος. 

2. Εγκρίθηκε το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του Τμήματος για την επόμενη 
τετραετία. 

3. Δημιουργήθηκαν θεματικές ομάδες εργασίας στο Τμήμα, γεγονός που θα 
βοηθήσει στην εύρυθμη λειτουργία του. 

4. Ο αριθμός των ερευνητικών έργων που εκτελούνται με συντονιστή μέλος του 
τμήματος είναι ο μεγαλύτερος στο ΠΔΜ, τόσο σε αριθμό όσο και σε ποσά 
χρηματοδότησης. 

5. Τα μέλη του Τμήματος συμπληρώνουν συστηματικά τα στοιχεία που ζητούνται 
από το πληροφοριακό σύστημα της ΜΟΔΙΠ 

6. Όλα τα διδασκόμενα μαθήματα έχουν σχετική σελίδα στο eclass και στα 
περισσότερα από αυτά προτείνεται πολλαπλή βιβλιογραφία. 

7. Η ιστοσελίδα του τμήματος ενημερώνεται συστηματικά και περιέχει όλη την 
απαραίτητη πληροφορία για τους φοιτητές και άλλους ενδιαφερόμενους. 

8. Υπάρχουν ερευνητικές ομάδες που εκτελούν σημαντικό ερευνητικό έργο τόσο σε 
ποιότητα όσο και σε ποσότητα, διεθνούς εμβέλειας. 

9. Γίνεται συστηματική καταγραφή του ερευνητικού έργου στο Τμήμα, τόσο όσον 
αφορά τις ερευνητικές δημοσιεύσεις και τον αντίκτυπό τους, όσο και όσον αφορά 
τα ερευνητικά έργα. Χρησιμοποιούνται αξιόπιστες διεθνείς βάσεις δεδομένων με 
συγκεκριμένη μεθοδολογία. 

10. Ο αριθμός των υποψηφίων διδακτόρων στο τμήμα είναι ο μεγαλύτερος από όλα 
τα άλλα Τμήματα του ΠΔΜ. Αυτό δείχνει ότι το Τμήμα μπορεί να προσελκύει 
νέους ερευνητές, διεξάγοντας έρευνα σε ελκυστικά αντικείμενα. 

11. Το Τμήμα διαθέτει σημαντικό εκπαιδευτικό εργαστηριακό εξοπλισμό, γεγονός 
που αξιοποιείται σε πολλά προπτυχιακά μαθήματα του ΠΠΣ. Ο εξοπλισμός είναι 
σε γενικές γραμμές σύγχρονος και αναβαθμίζεται σε κάθε ευκαιρία. 

12. Οι φοιτητικές ομάδες του Τμήματος είναι ιδιαίτερα δραστήριες και παραγωγικές 
συμμετέχοντας σε διαγωνισμούς, διοργανώνοντας εκδηλώσεις και προσελκύουν 
διαρκώς νέα μέλη. 

13. Το Τμήμα συνεργάζεται με μεγάλο σχετικά αριθμό εξωτερικών συνεργατών, στα 
πλαίσια ερευνητικών έργων που εκτελούνται. 
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14. Οι φοιτητές σε γενικές γραμμές αξιολογούν με υψηλό βαθμό το διδακτικό έργο 
που παρέχεται στο τμήμα, όπως προκύπτει από τις εξαμηνιαίες αξιολογήσεις. 

 

7.3 Προτάσεις Βελτίωσης 
1. Δημιουργία τομέων. Προτείνεται η δημιουργία τριών τομέων στο Τμήμα, οι 

οποίοι να αναλάβουν την εύρυθμη λειτουργία των τριών κατευθύνσεων που 
λειτουργούν μετά το 6ο  εξάμηνο. Προϋπόθεση είναι η ύπαρξη του αναγκαίου 
διοικητικού προσωπικού. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνει περισσότερο ορθολογική 
κατανομή των πόρων του τμήματος, ενώ θα διευκολυνθεί και η εκπαιδευτική 
διαδικασία. Παράλληλα, ζητήματα που αφορούσαν τη συνέλευση του Τμήματος 
θα μπορούν να λύνονται γρηγορότερα από το συμβούλιο του Τμήματος ή/και τη 
Συνέλευση του τομέα.  

2. Κτηριακό. Το Τμήμα βρίσκεται υπό μεταφορά στις νέες εγκαταστάσεις στην 
περιοχή ΖΕΠ στην Κοζάνη. Έχουν απομείνει μερικά εργαστήρια υπό μεταφορά 
που αναμένεται να μεταφερθούν το 2023, ώστε να λυθεί το πρόβλημα της 
πολυδιάσπασης.  

3. Δείκτες κινητικότητας. Το Τμήμα ενδιαφέρεται να αυξήσει σημαντικά τους 
δείκτες εξερχόμενων και εισερχόμενων προς και από το εξωτερικό. Αναμένεται η 
εκπόνηση σχεδίου δράσης από την ομάδα εξωστρέφειας μέσα στο 2023, που 
μεταξύ άλλων θα εστιάζει στο πως θα ενθαρρυνθούν φοιτητές και προσωπικό να 
χρησιμοποιήσουν προγράμματα κινητικότητας (π.χ. Erasmus+), αλλά και στην 
επιλογή ορισμένων μαθημάτων που θα διδάσκονται παράλληλα (ή και 
αποκλειστικά) στην Αγγλική γλώσσα για προσέλκυση ξενόγλωσσων φοιτητών. 

4. Αύξηση ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών ερευνητικού έργου. Το Τμήμα 
στοχεύει στο να αυξήσει τους δείκτες του ερευνητικού έργου που περιλαμβάνουν 
τον αριθμό δημοσιεύσεων σε έγκριτα διεθνή περιοδικά (Q1, Q2 κατά 
προτεραιότητα), σε αναγνωρισμένα διεθνή επιστημονικά συνέδρια με τη μέθοδο 
των κριτών, τον συνολικό και μέσο αριθμό ετεροαναφορών κ.α..  

5. Βελτίωση της σύνδεσης με τους αποφοίτους και την αγορά εργασίας. Το Τμήμα 
ενδιαφέρεται για την περαιτέρω βελτίωση της επικοινωνίας του με τους 
αποφοίτους και τη συστηματοποίηση αυτής. Η δημιουργία του δικτύου 
αποφοίτων θα βοηθήσει στην κατεύθυνση αυτή. 

6. Βελτίωση της δημόσιας εικόνας του τμήματος και της σχέσης του με 
κοινωνικούς-παραγωγικούς-πολιτιστικούς φορείς. Προτείνονται επιπλέον 
στοχευμένες δράσεις επικοινωνίας και διάχυσης του έργου που επιτελείται στο 
τμήμα σε εκδηλώσεις άλλων φορέων,  με τη βοήθεια και των φοιτητικών ομάδων 
του τμήματος.  

7. Αναδιαμόρφωση και συνεχής βελτίωση του προπτυχιακού προγράμματος 
σπουδών. Για τη βελτίωση του ΠΠΣ θα εκπονηθεί αναλυτικό σχέδιο από την 
ομάδα διδακτικού έργου μέσα στο 2023. 

8. Δημιουργία νέων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών σε τομείς 
ενδιαφέροντος του Τμήματος και κατά προτεραιότητα σε συνεργασία με άλλα 
τμήματα και ιδρύματα για την ενίσχυση της εξωστρέφειας του. Προσέλκυση 
περισσότερων φοιτητών και προσπάθεια ορισμένοι εξ’ αυτών να συνεχίσουν και 
σε διδακτορικές σπουδές. 

9.  Διεθνοποίηση. Το Τμήμα ενδιαφέρεται να βελτιώσει τη διεθνή εικόνα του 
προγράμματος σπουδών, όπου βασικός στόχος είναι η δημιουργία νέων 
ξενόγλωσσων ΜΠΣ σε συνεργασία με ιδρύματα του εξωτερικού, καθώς και 
εξειδικευμένα προγράμματα διδακτορικών σπουδών σε συνεργασία. 
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31 A.I. Nousdilis
An Exponential Droop Control Strategy for Distributed Energy Storage Systems Integrated 
with Photovoltaics

2021 IEEE Transactions on Power Systems Q1 Article 10.1109/TPWRS.2020.3045619 36 4

32 D. Ziouzios Utilizing educational robotics for environmental empathy cultivation in primary schools 2021 Electronics (Switzerland) Q2 Article 10.3390/electronics10192389 10 19

33 A.D. Boursianis
Novel design framework for dual‐band frequency selective surfaces using multi‐variant 
differential evolution

2021 Mathematics Q2 Article 10.3390/math9192381 9 19

34 T. Zygiridis Modeling of Stochastic EMC Problems with Anisotropic Polynomial Chaos Expansions 2021 IEEE Electromagnetic Compatibility Magazine Q4 Article 10.1109/MEMC.2021.9477236 10 2

35 N.E. Koltsaklis Assessing the impacts of energy storage on the electricity market‐clearing algorithms 2021 International Transactions on Electrical Energy Systems Q2 Article 10.1002/2050‐7038.12968 31 8

36 G. Angelopoulos
Secure autonomous cloud brained humanoid robot assisting rescuers in hazardous 
environments

2021 Electronics (Switzerland) Q2 Article 10.3390/electronics10020124 10 2

37 L. Zouloumis Dynamic simulation‐based surrogate model for the dimensioning of building energy systems 2021 Energies Q2 Article 10.3390/en14217141 14 21

38 E.T. Michailidis Energy Optimization in Massive MIMO UAV‐Aided MEC‐Enabled Vehicular Networks 2021 IEEE Access Q1 Article 10.1109/ACCESS.2021.3106495

39 A. Papadopoulos
An Adaptive Sparse Anisotropic Polynomial‐Chaos Expansion Algorithm Applied to EMC 
Problems

2021 IEEE Electromagnetic Compatibility Magazine Q4 Article 10.1109/MEMC.2021.9477248 10 2

40 I.P. Panapakidis
A novel integrated profit maximization model for retailers under varied penetration levels of 
photovoltaic systems

2021 Energies Q2 Article 10.3390/en14010092 14 1

41 T.A. Papadopoulos
Modal propagation characteristics and transient analysis of multiconductor cable systems 
buried in lossy dispersive soils

2021 Electric Power Systems Research Q1 Article 10.1016/j.epsr.2021.107249 196

42 N. Ploskas A triangulation and fill‐reducing initialization procedure for the simplex algorithm 2021 Mathematical Programming Computation Q1 Article 10.1007/s12532‐020‐00188‐1 13 3

43 I. Siniosoglou Federated Intrusion Detection in NG‐IoT Healthcare Systems: An Adversarial Approach 2021 IEEE International Conference on Communications Conference Paper 10.1109/ICC42927.2021.9500578

44 V. Kelli A Cyber Resilience Framework for NG‐IoT Healthcare Using Machine Learning and Blockchain 2021 IEEE International Conference on Communications Conference Paper 10.1109/ICC42927.2021.9500496

45 P. Radoglou‐Grammatikis A Self‐Learning Approach for Detecting Intrusions in Healthcare Systems 2021 IEEE International Conference on Communications Conference Paper 10.1109/ICC42927.2021.9500354

46 E. Skondras A Network Slicing Algorithm for 5G Vehicular Networks 2021
IISA 2021 ‐ 12th International Conference on Information, 
Intelligence, Systems and Applications

Conference Paper 10.1109/IISA52424.2021.9555500

47 D. Pliatsios Semi‐Grant‐Free Non‐Orthogonal Multiple Access for Tactile Internet of Things 2021
IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio 
Communications, PIMRC

Conference Paper 10.1109/PIMRC50174.2021.9569640 2021

48 T. Sanida A Heterogeneous Lightweight Network for Plant Disease Classification 2021
2021 10th International Conference on Modern Circuits and Systems 
Technologies, MOCAST 2021

Conference Paper 10.1109/MOCAST52088.2021.9493415

49 V. Aspiotis Active touch classification using EEG signals 2021
6th South‐East Europe Design Automation, Computer Engineering, 
Computer Networks and Social Media Conference, SEEDA‐CECNSM 

Conference Paper 10.1109/SEEDA‐CECNSM53056.2021.9566257

50 G.S. Maraslidis A Fuzzy Logic Controller for Double Inverted Pendulum on a Cart 2021
6th South‐East Europe Design Automation, Computer Engineering, 
Computer Networks and Social Media Conference, SEEDA‐CECNSM 

Conference Paper 10.1109/SEEDA‐CECNSM53056.2021.9566228

51 E. Mpantola
Performance evaluation of Cloud Radio Access Networks by jointly considering 
communicational and computational network resources

2021
6th South‐East Europe Design Automation, Computer Engineering, 
Computer Networks and Social Media Conference, SEEDA‐CECNSM 

Conference Paper 10.1109/SEEDA‐CECNSM53056.2021.9566269

52 V. Christou Neural Network‐Based approach for Hemiplegia Detection via Accelerometer Signals 2021
6th South‐East Europe Design Automation, Computer Engineering, 
Computer Networks and Social Media Conference, SEEDA‐CECNSM 

Conference Paper 10.1109/SEEDA‐CECNSM53056.2021.9566216

53 K.A. Tsintotas Sequence‐based mapping for probabilistic visual loop‐closure detection 2021
IST 2021 ‐ IEEE International Conference on Imaging Systems and 
Techniques, Proceedings

Conference Paper 10.1109/IST50367.2021.9651458

54 M. Charalampos‐Rafail Cyber Attack Detection and Trust Management Toolkit for Defence‐Related Microgrids 2021 IFIP Advances in Information and Communication Technology Conference Paper 10.1007/978‐3‐030‐79157‐5_20 628

55 D. Kothona An Hour‐Ahead Photovoltaic Power Forecasting Based on LSTM Model 2021
2021 IEEE Madrid PowerTech, PowerTech 2021 ‐ Conference 
Proceedings

Conference Paper 10.1109/PowerTech46648.2021.9494841

56 N.S. Kelepouris
Impact of Demand Side Management on the Self‐Sufficiency and Self‐Consumption of 
Buildings with Photovoltaic and Storage Systems

2021
Proceedings of 2021 9th International Conference on Modern Power 
Systems, MPS 2021

Conference Paper 10.1109/MPS52805.2021.9492532

57 I. Moschos
A distributed order PID controller for load frequency control in a two‐area diverse‐unit power 
system

2021 ACM International Conference Proceeding Series Conference Paper 10.1145/3508297.3508319

58 G. Gkagkas The advantage of the 5G network for enhancing the Internet of Things 2021
6th South‐East Europe Design Automation, Computer Engineering, 
Computer Networks and Social Media Conference, SEEDA‐CECNSM 

Conference Paper 10.1109/SEEDA‐CECNSM53056.2021.9566239

59 M. Louta
AUGEIAS: Intelligent IoT management platform for treated wastewater reuse in precision 
agriculture

2021
6th South‐East Europe Design Automation, Computer Engineering, 
Computer Networks and Social Media Conference, SEEDA‐CECNSM 

Conference Paper 10.1109/SEEDA‐CECNSM53056.2021.9566274

60 E. Samara Robotics in Primary and Secondary Education ‐ The Lego Mindstorms EV3 implementation 2021
6th South‐East Europe Design Automation, Computer Engineering, 
Computer Networks and Social Media Conference, SEEDA‐CECNSM 

Conference Paper 10.1109/SEEDA‐CECNSM53056.2021.9566240

61 E. Karvounis Smart Beds and Bedding Surfaces for Personalized Patient Care: A Review 2021
6th South‐East Europe Design Automation, Computer Engineering, 
Computer Networks and Social Media Conference, SEEDA‐CECNSM 

Conference Paper 10.1109/SEEDA‐CECNSM53056.2021.9566276
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62 I. Siniosoglou Covert Distributed Training of Deep Federated Industrial Honeypots 2021 2021 IEEE Globecom Workshops, GC Wkshps 2021 ‐ Proceedings Conference Paper 10.1109/GCWkshps52748.2021.9682162

63 Z. Sun Intentional Islanding of Power Systems Through Self‐Embedding Learning 2021 2021 IEEE Globecom Workshops, GC Wkshps 2021 ‐ Proceedings Conference Paper 10.1109/GCWkshps52748.2021.9682069

64 T. Kotsiopoulos Fault Detection on Bearings and Rotating Machines based on Vibration Sensors Data 2021
Proceedings of the 2021 IEEE International Conference on Progress 
in Informatics and Computing, PIC 2021

Conference Paper 10.1109/PIC53636.2021.9686999

65 E. Michailidi Digital Transformation of Small Greek Companies during the Covid‐19 Pandemic 2021
2021 International Conference on Decision Aid Sciences and 
Application, DASA 2021

Conference Paper 10.1109/DASA53625.2021.9682410

66 C. Metallidou Communication and Security Issues in Online Learning during the COVID‐19 Pandemic 2021
2021 IEEE 9th International Conference on Information, 
Communication and Networks, ICICN 2021

Conference Paper 10.1109/ICICN52636.2021.9673972

67 M.S. Papadopoulou Diverse Implementations of the Lorenz System for Teaching Non‐Linear Chaotic Circuits 2021
2021 IEEE 9th International Conference on Information, 
Communication and Networks, ICICN 2021

Conference Paper 10.1109/ICICN52636.2021.9674018

68 K. Dararas Enhanced mobility management scheme for next generation 5G vehicular environments 2021
2021 International Symposium on Performance Evaluation of 
Computer and Telecommunication Systems, SPECTS 2021 ‐ 

Conference Paper 10.23919/SPECTS52716.2021.9639302

69 I. Siniosoglou
Synthetic Traffic Signs Dataset for Traffic Sign Detection &amp; Recognition in Distributed 
Smart Systems

2021
Proceedings ‐ 17th Annual International Conference on Distributed 
Computing in Sensor Systems, DCOS 2021

Conference Paper 10.1109/DCOSS52077.2021.00056

70 K. Dararas Enhanced mobility management scheme for next generation 5G vehicular environments 2021 Simulation Series Conference Paper 53 1

71 A. Terzi Reuse Opportunities in JavaScript applications 2021
Proceedings ‐ 2021 47th Euromicro Conference on Software 
Engineering and Advanced Applications, SEAA 2021

Conference Paper 10.1109/SEAA53835.2021.00057

72 D.C. Tsouros Learning Max‐CSPs via active constraint acquisition 2021 Leibniz International Proceedings in Informatics, LIPIcs Conference Paper 10.4230/LIPIcs.CP.2021.54 210

73 S.P. Filippidis
Modelling and development of a laboratory scale superconducting magnetic energy storage 
(SMES) System

2021
2021 56th International Universities Power Engineering Conference: 
Powering Net Zero Emissions, UPEC 2021 ‐ Proceedings

Conference Paper 10.1109/UPEC50034.2021.9548186

74 P.G. Papageorgiou Unsupervised NILM implementation using odd harmonic currents 2021
2021 56th International Universities Power Engineering Conference: 
Powering Net Zero Emissions, UPEC 2021 ‐ Proceedings

Conference Paper 10.1109/UPEC50034.2021.9548250

75 A. Pasias Enabling cyber‐attack mitigation techniques in a software defined network 2021
Proceedings of the 2021 IEEE International Conference on Cyber 
Security and Resilience, CSR 2021

Conference Paper 10.1109/CSR51186.2021.9527932

76 D. Ziouzios
Enhancing Technological Development Using Novel Internet of Things Solutions: The Smart‐
Bin Project

2021
3rd International Conference on Electrical, Communication and 
Computer Engineering, ICECCE 2021

Conference Paper 10.1109/ICECCE52056.2021.9514186

77 A. Griva Performance Evaluation of LoRa Networks in an Open Field Cultivation Scenario 2021
2021 10th International Conference on Modern Circuits and Systems 
Technologies, MOCAST 2021

Conference Paper 10.1109/MOCAST52088.2021.9493416

78 T. Sachinidis Dual‐hop Blockchain Radio Access Networks for Advanced Coverage Expansion 2021
2021 10th International Conference on Modern Circuits and Systems 
Technologies, MOCAST 2021

Conference Paper 10.1109/MOCAST52088.2021.9493339

79 I.P. Panapakidis
Forecasting Methods to Support the Decision Framework of Prosumers in Deregulated 
Markets

2021
Proceedings of 2021 9th International Conference on Modern Power 
Systems, MPS 2021

Conference Paper 10.1109/MPS52805.2021.9492725

80 L. Lazaridis Hitboxes: A Survey About Collision Detection in Video Games 2021
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture 
Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)

Conference Paper 10.1007/978‐3‐030‐77277‐2_24 12789

81 D. Pliatsios A Dynamic Recommendation‐based Trust Scheme for the Smart Grid 2021
Proceedings of the 2021 IEEE Conference on Network 
Softwarization: Accelerating Network Softwarization in the Cognitive 

Conference Paper 10.1109/NetSoft51509.2021.9492542

82 D. Tsiktsiris
Enhanced Security Framework for Enabling Facial Recognition in Autonomous Shuttles Public 
Transportation During COVID‐19

2021 IFIP Advances in Information and Communication Technology Conference Paper 10.1007/978‐3‐030‐79150‐6_12 627

83 T. Kotsiopoulos Machine Learning and Deep Learning in smart manufacturing: The Smart Grid paradigm 2021 Computer Science Review Q1 Review 10.1016/j.cosrev.2020.100341 40

84 V. Moysiadis Smart Farming in Europe 2021 Computer Science Review Q1 Review 10.1016/j.cosrev.2020.100345 39

85 G.C. Kryonidis
Ancillary services in active distribution networks: A review of technological trends from 
operational and online analysis perspective

2021 Renewable and Sustainable Energy Reviews Q1 Review 10.1016/j.rser.2021.111198 147

86 K.F. Kollias
The contribution of machine learning and eye‐tracking technology in autism spectrum 
disorder research: A systematic review

2021 Electronics (Switzerland) Q2 Review 10.3390/electronics10232982 10 23

87 S. Filippidis A Review of the Cryocooler‐Based Cooling Systems for SMES 2021 IEEE Transactions on Applied Superconductivity Q2 Review 10.1109/TASC.2021.3109799 31 7



ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΜΜΥ ΠΔΜ ‐ GOOGLE SCHOLAR ‐ 2021

Α/Α Μέλος ΔΕΠ
Συνολικές 
Αναφορές

h‐index 2021 Αναφορές SCHOLAR

1 Τσίπουρας Μάρκος (Αναπλ. Καθηγητής) 4462 29 631 Μέσο h‐index ΔΕΠ 13.46

2 Σαρηγιαννίδης Παναγιώτης (Αναπλ. Καθηγητής) 2740 29 1224 Μέσο h‐index Καθηγητές 12.50

3 Στεργίου Κωνσταντίνος (Καθηγητής) 1804 21 56 Μέσο h‐index Αν. Καθ. 18.17

4 Χριστοφορίδης Γεώργιος (Καθηγητής) 1354 21 279 Μέσο h‐index Επ. Καθ. 11.17

5 Τσαλικάκης Δημήτριος (Λέκτορας) 1329 22 229

6 Μπίμπη Σταματία (Επικ. Καθηγήτρια) 1192 18 378

7 Λούτα Μαλαματή (Αναπλ. Καθηγήτρια) 881 15 61

8 Πουλάκης Νικόλαος (Καθηγητής) 846 15 55

9 Μπουχουράς Άγγελος (Επικ. Καθηγητής) 745 14 107

10 Μιχάλας Άγγελος (Καθηγητής) 658 14 128

11 Τσιαμήτρος Δημήτριος (Αναπλ. Καθηγητής) 647 15 64

12 Ζυγκιρίδης Θεόδωρος (Αναπλ. Καθηγητής) 542 11 34

13 Αγγελίδης Παντελής (Καθηγητής) 523 15 98

14 Πλόσκας Νικόλαος (Επικ. Καθηγητής) 462 12 152

16 Δασυγένης Μηνάς (Επικ. Καθηγητής) 341 11 89

17 Στημονιάρης Δημήτριος (Αναπλ. Καθηγητής) 294 10 51

18 Γαύρος Κωνσταντίνος (Αναπλ. Καθηγητής) 255 8 15

19 Γκανάτσιος Στέργιος (Καθηγητής) 246 9 9

20 Κολλάτου Θεοφανώ (ΕΔΙΠ) 228 8 29

21 Φραγκούλης Γεώργιος (Καθηγητής) 182 8 23

22 Ασημόπουλος Νικόλαος (Καθηγητής) 161 8 11

23 Κυριακίδης Θωμάς (ΕΔΙΠ) 147 3 10

24 Παρίσης Κωνασταντίνος (Καθηγητής) 141 7 17

25 Μπίσμπας Αντώνιος (Καθηγητής) 123 7 0

26 Λαζαρίδης Βασίλειος (Λέκτορας) 63 3 1

27 Βανδίκας Ιωάννης (ΕΔΙΠ) 30 3 4

28 Πρωτοψάλτης Αντώνης (ΕΔΙΠ) 27 3 14

29 Ταβουλτζίδου Σταυρούλα (Επικ. Καθηγήτρια) 1 1 1

Σύνολα 20017 329 3656



ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΜΜΥ ΠΔΜ ‐ SCOPUS ‐ 2021

Α/Α Μέλος ΔΕΠ
Συνολικές 
Αναφορές

h‐index Άρθρα
Συνολικές 

Ετεροαναφορές
2021 

Αναφορές
2021 

Ετεροαναφορές
Scopus

1
Τσίπουρας Μάρκος (Αναπλ. 
Καθηγητής)

2776 25 115 2613 412 384 Μέσο h‐index ΔΕΠ 10.87

2
Σαρηγιαννίδης Παναγιώτης (Αναπλ. 
Καθηγητής)

1809 21 233 1412 815 702 Μέσο h‐index Καθηγητές 9.50

3 Στεργίου Κωνσταντίνος (Καθηγητής) 885 16 63 723 41 30 Μέσο h‐index Αν. Καθ. 13.14

4
Χριστοφορίδης Γεώργιος 
(Καθηγητής)

972 18 106 818 215 187 Μέσο h‐index Επ. Καθ. 11.00

5 Τσαλικάκης Δημήτριος (Λέκτορας) 818 18 55 564 151 130

6
Μπίμπη Σταματία (Επικ. 
Καθηγήτρια)

615 13 49 526 248 230

7
Λούτα Μαλαματή (Αναπλ. 
Καθηγήτρια))

537 12 90 414 37 37

8 Πουλάκης Νικόλαος (Καθηγητής) 613 13 48 408 42 35

9
Μπουχουράς Άγγελος (Επικ. 
Καθηγητής)

543 13 56 454 84 62

10 Μιχάλας Άγγελος (Καθηγητής) 431 10 80 355 85 66

11
Τσιαμήτρος Δημήτριος (Αναπλ. 
Καθηγητής)

495 13 44 354 66 51

12
Ζυγκιρίδης Θεόδωρος (Αναπλ. 
Καθηγητής)

366 10 90 279 17 12

13 Αγγελίδης Παντελής (Καθηγητής) 495 14 74 423 72 64

14
Πλόσκας Νικόλαος (Επικ. 
Καθηγητής)

202 8 54 162 64 60

16
Δασυγένης Μηνάς (Επικ. 
Καθηγητής)

237 10 84 168 58 55

17
Στημονιάρης Δημήτριος (Αναπλ. 
Καθηγητής)

216 9 28 154 38 26

18
Γαύρος Κωνσταντίνος (Αναπλ. 
Καθηγητής)

5 2 5 4 1 1

19 Γκανάτσιος Στέργιος (Καθηγητής) 112 6 30 71 5 5

20 Κολλάτου Θεοφανώ (ΕΔΙΠ) 175 7 14 146 26 20

21 Φραγκούλης Γεώργιος (Καθηγητής) 76 5 30 52 7 5

22
Ασημόπουλος Νικόλαος 
(Καθηγητής)

24 4 12 17 1 0

23 Κυριακίδης Θωμάς (ΕΔΙΠ) 87 2 5 84 5 5

24
Παρίσης Κωνασταντίνος 
(Καθηγητής)

74 5 18 61 10 7

25 Μπίσμπας Αντώνιος (Καθηγητής) 51 4 14 21 0 0

26 Λαζαρίδης Βασίλειος (Λέκτορας) 45 1 2 38 7 7

27 Βανδίκας Ιωάννης (ΕΔΙΠ) 7 2 3 6 1 0

28 Πρωτοψάλτης Αντώνης (ΕΔΙΠ) 17 3 4 16 8 8

Σύνολο 12683 9.78 1406 10343 2516 2189
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