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Αγαπητοί αναγνώστες,
Στο τεύχος αυτό του περιοδικού μας, συνεχίζεται η προσπάθεια παρουσίασης των Ερευνητικών-Αναπτυξιακών δραστηριοτήτων των
μελών Ε.Π. του Ιδρύματος, καθώς και των συνεργαζόμενων Ερευνητών, με τη βεβαιότητα
ότι, θα πετύχουμε τους στόχους που αναφέρθηκαν στο εισαγωγικό σημείωμα του 7ου
τεύχους για την ανάδειξη, διάχυση και εκμετάλλευση των υψηλών ερευνητικών επιτευγμάτων που επιτυγχάνονται στο ΤΕΙ Κρήτης.
Στο παρόν τεύχος, μπορείτε ακόμη να διαβάσετε στην ενότητα «Εκπαίδευση», παρουσίαση βιβλίου με τίτλο «Εκπαίδευση μέσα από
τις τέχνες», που αφορά ένα συλλογικό τόμο, ο
οποίος συνδυάζει θεωρητική τεκμηρίωση και
παραδείγματα εφαρμογής. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η δομή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δανία, χρησιμοποιώντας σαν
παράδειγμα όλες τις συνιστώσες της ολοκληρωμένης λειτουργίας του «University of Applied Sciences VIAUC», με το οποίο συνεργάζεται και το Ίδρυμά μας. Στο άρθρο που ακολουθεί περιλαμβάνεται μια καινοτόμος πρόταση «σύντομες εκπαιδευτικές συνεδρίες», η
οποία στοχεύει να επιλύσει προβλήματα που
σχετίζονται με κατάρτιση στις νέες τεχνολογίες
των τελειοφοίτων ΑΕΙ, ώστε να καλύπτουν τις
ανάγκες της αγοράς. Ακολουθεί η παρουσίαση
του Κέντρου Ελέγχου και Διαχείρισης Δικτύων
(ΚΕΔΔ) του ΤΕΙ Κρήτης, που είναι η μονάδα η
οποία είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη, οργάνωση και λειτουργία του δικτύου τηλεματικής
του. Η ενότητα ολοκληρώνεται με το άρθρο
που παρουσιάζει το «Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων-ECTS», καθώς
και το Παράρτημα Διπλώματος. Στα ιδρύματα
που εφαρμόζουν το ECTS με τον ενδεδειγμένο
τρόπο, σε όλα τα προγράμματα που οδηγούν
στη λήψη τίτλου σπουδών πρώτου και δεύτε-
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ρου κύκλου, απονέμεται ήδη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το «Σήμα ECTS», το οποίο αυξάνει το κύρος τους, στο πλαίσιο της
ευρωπαϊκής και διεθνούς τους συνεργασίας.
Η ενότητα «Έρευνα» ξεκινά με ένα άρθρο
που περιγράφει πρόσφατες εμπειρίες και κυρίως
προκλήσεις, ευκαιρίες και προοπτικές μιας σύγχρονης μεθόδου – της εικονικής ανασκαφής στο
διαδίκτυο – που στοχεύει στην κατανόηση της
τρέχουσας αλλά και αναδυόμενης ψηφιακής
κουλτούρας. Η ενότητα κλείνει, με το άρθρο
που παρουσιάζει τις δραστηριότητες έρευνας και
ανάπτυξης του Εργαστηρίου Αυτοματικής-Ρομποτικής, σε ένα ευρύ πεδίο ερευνητικών αντικειμένων.
Η ενότητα «Καινοτομία», περιλαμβάνει
άρθρο που αναφέρεται στη βαθιά κρίση στην
οποία βρίσκεται σήμερα η ελληνική κοινωνία και
εξετάζει αν η διαθέσιμη τεχνολογική και καινοτομική ικανότητα της χώρας, μπορεί να συμβάλλει σε μια ανθρωποκεντρική αναπτυξιακή
διαδικασία. Ακολουθεί άρθρο σχετικό με την
Ένωση καινοτομίας, που αποτελεί τον πυρήνα
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η ενότητα
κλείνει με τον απολογισμό της εκστρατείας ενημέρωσης του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, για την
επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων στο
Δήμο Χερσονήσου Κρήτης, για τον οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μια ολοκληρωμένη
εκστρατεία ενημέρωσης.
Όπως σε κάθε τέυχος, μπορείτε να ενημερωθείτε για τα νέα του Ιδρύματός μας από την
ενότητα της ειδησεογραφίας και να διαβάσετε ενδιαφέροντα άρθρα στην ενότητα Σχόλια-Απόψεις- Κρίσεις.
Καλή ανάγνωση!
Με εκτίμηση,
Καθηγητής, Βασίλης Ζαχαρόπουλος
Αντιπρόεδρος ΤΕΙ Κρήτης
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Το βιβλίο «Εκπαίδευση μέσα από τις τέχνες» είναι ένας συλλογικός τόμος όπου
παρουσιάζεται μια σύγχρονη τάση της τυπικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης
ενηλίκων. Στην προσέγγιση αυτή, ενώ μελετάται ένα μαθησιακό αντικείμενο, παρεμβάλλεται η ανάλυση έργων τέχνης
σχετικού περιεχομένου.
Τα έργα τέχνης που χρησιμοποιούνται
στα παραδείγματα είναι εικαστικά, ποιήματα, τραγούδια, κινηματογραφικές ταινίες
υψηλής γενικά αισθητικής αξίας. Το βιβλίο
συνδυάζει τη στιβαρή θεωρητική θεμελίωση με την παραστατική παρουσίαση
μεθοδολογίας αλλά και συγκεκριμένων
εφαρμογών.
Στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου, «Η
τέχνη στο σχολικό σύστημα ως στοχαστική
διεργασία» από τη συγγραφέα Γ. Μέγα,
καταρχήν προσδιορίζεται η κριτική σκέψη
και η δημιουργική σκέψη, κατόπιν συγκρίνονται και αντιπαρατίθενται τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Αυτό που η Μέγα
αποκαλεί «αποτελεσματική σκέψη» συνδυάζει την κριτική με τη δημιουργική
σκέψη και οδηγεί στη στοχαστική σκέψη.
Η στοχαστική σκέψη ή διάθεση νοείται
ως μια ευρεία έννοια που περιλαμβάνει
τουλάχιστον τρεις συνιστώσες: την κριτική
ματιά στα πράγματα, τη δημιουργική αντίληψη γι’ αυτά και την ύπαρξη ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος, που ενισχύει
την ικανότητά μας να επεξεργαζόμαστε το
φάσμα των εμπειριών μας.
Θέλοντας κατόπιν να ερευνήσει πώς
ένα έργο τέχνης μπορεί να ενεργοποιήσει
τη στοχαστική διάθεση των μαθητών, προ-

χωρεί στην αναζήτηση των στοιχείων εκείνων που χαρακτηρίζουν ένα έργο τέχνης και
τεκμηριώνει την ανάγκη για την παρουσίαση
των τρόπων με τους οποίους μπορούμε να
πλησιάσουμε ένα έργο τέχνης με στόχο την
στοχαστική ενεργοποίηση του παρατηρητή.
Η Μέγα καταλήγει ότι το έργο τέχνης χαρίζει στο μαθητή γνωστική ευελιξία, αναπτύσσει τη φαντασία του, ωθεί τη σκέψη του
σε πολλαπλές ερμηνείες, τον ενδυναμώνει
πολιτιστικά και τον ευαισθητοποιεί αισθητικά.
Παράλληλα το έργο τέχνης ως αντικείμενο παρατήρησης, προάγει το στοχασμό.
Στο επόμενο κεφάλαιο «Μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την αισθητική
εμπειρία: Η διαμόρφωση μιας μεθόδου», ο
συγγραφέας Αλέξης Κόκκος καταρχήν εισάγει τις ιδιαιτερότητες της εκπαίδευσης των
ενηλίκων, σε αντιπαράθεση με την σχολική
εκπαίδευση.
Στη σχολική εκπαίδευση, επιδιώκεται να
αναπτύσσονται γνώσεις, ικανότητες και στάσεις που το πολιτικό – ιδεολογικό σύστημα
τις θεωρεί αναγκαίες για την επαγγελματική,
κοινωνική και προσωπική ζωή. Δηλαδή επιδιώκεται ανάπτυξη της δημιουργικότητας και
κυρίως της κριτικής σκέψης.
Στην εκπαίδευση ενηλίκων, έχει διαμορφωθεί μια εναλλακτική τάση – η θεωρία της
μετασχηματίζουσας μάθησης, με κύριους εκφραστές τους Freire και Mezirow – που πρεσβεύει ότι ο βασικός σκοπός δεν είναι να
εφοδιάζονται οι ενήλικοι με τις γνώσεις, ικανότητες και στάσεις που αποβλέπουν στην
αποδοχή και αναπαραγωγή των κυρίαρχων
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Βιβλιογραφική επισκόπηση για την
αισθητική εμπειρία
Ήδη ο Kant στο τέλος του 18ου
αιώνα μίλησε για την «αισθητική ορθολογικότητα». Σε αντίθεση με τη
συμβατική ορθολογικότητα, η αισθητική εμπειρία προσφέρει στον αποδέκτη τη δυνατότητα να οργανώνει τις
γνωστικές του ικανότητες με τρόπο
που διαφέρει από τον κυρίαρχο και
να αντιλαμβάνεται την εμπειρική
πραγματικότητα με μια εναλλακτική
προοπτική.
Ο Sartre επισημαίνει ότι για να
γίνει κατανοητό ένα λογοτεχνικό έργο
χρειάζεται ο αναγνώστης να ανακαλύψει ο ίδιος και να νοηματοδοτήσει τα
εμπεριεχόμενα νοήματα. Ισχυρίστηκε ότι η
ανάγνωση λογοτεχνίας γίνεται πράξη ελευθερίας που μας προσφέρει εναύσματα για
να διαμορφώνουμε τη δική μας εναλλακτική ερμηνεία των καταστάσεων.
Οι διανοητές της σχολή της Φρανκφούρτης πήραν ως έναυσμα την άποψη

του Kant ότι η αισθητική εμπειρία δίνει τη
δυνατότητα ενός τρόπου σκέψης διαφορετικού από τον κυρίαρχο, και προχώρησαν
ισχυριζόμενοι ότι η επαφή με την τέχνη συμβάλλει στη διεργασία της ανθρώπινης χειραφέτησης. Συνεπώς η επαφή με την τέχνη
καλλιεργεί ένα τρόπο σκέψης, που εναντιώνεται στις αλλοτριωτικές καταστάσεις της κοινωνικής ζωής. Γιατί τα σημαντικά έργα
τέχνης χαρακτηρίζονται από αντισυμβατικό-
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αξιών και του τρόπου λειτουργίας της κοινωνίας. Είναι να εμπλέκονται σε μια διεργασία κριτικού στοχασμού, η οποία τους
βοηθάει να γίνονται περισσότερο χειραφετημένοι απέναντι στις ιδεολογίες που πολιορκούν τη σκέψη τους και που αποβλέπουν να εμπεδώσουν στη συνείδησή τους
την καθεστηκυία τάξη πραγμάτων, η οποία
συνήθως λειτουργεί εναντίον των ζωτικών
συμφερόντων τους.
Όπως αναφέρει ο Mezirow, «στα
πλαίσια της ενήλικης μάθησης ο στοχασμός σχετίζεται περισσότερο με το
μετασχηματισμό των δυσλειτουργικών παραδοχών και εμπεριέχει τη
βαθιά επεξεργασία των εμπειριών»
Άρα δεν μπορεί να αρκούμαστε
σε μοντέλα απλής παρατήρησης της
τέχνης. Χρειαζόμαστε μια μέθοδο
που να ενισχύει την αυτοδυναμία της
σκέψης.

τητα, ολιστική διάσταση, αποπνέουν αυθεντικό νόημα ζωής και επιδέχονται
πολλαπλές ερμηνείες.
Αυτό το χειραφετικό δυναμικό της τέχνης
επισημάνθηκε αργότερα από έναν ακόμα
εκπρόσωπο της Σχολής της Φρανκφούρτης,
τον Herbert Marcuse, που υποστήριξε ότι η
επαφή με τα μεγάλα καλλιτεχνικά έργα
κάνει εφικτή την ανατροπή της κατεστημένης
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εμπειρίας και αναζωπυρώνει τη λαχτάρα
της ανθρώπινης απελευθέρωσης.
Ο Κορνήλιος Καστοριάδης που γειτνιάζει με τη σχολή της Φραγκφούρτης θεωρεί
πως η τέχνη λειτουργεί ως ένα παράθυρο
στο χάος. Αποκαλύπτει το χάος και συγχρόνως το μορφοποιεί. «Πάρτε ένα μυθιστόρημα, λόγου χάριν τον Πύργο του
Κάφκα. Κανένας δεν έζησε ποτέ σε
έναν κόσμο σαν αυτόν, αλλά όλοι,
από τη στιγμή που διαβάσαμε τον
Πύργο, έχουμε ζήσει στον κόσμο
του».

πρακτικές. Μπορεί επίσης να συμβάλει,
πέρα από την κριτική προσέγγιση κάποιων
θεμάτων, στην ανάπτυξη οριζοντίων ικανοτήτων, όπως είναι οι ικανότητες για κατανόηση πολύπλοκων ή αμφιλεγόμενων
καταστάσεων, ανακάλυψη και διασύνδεση
των επιμέρους στοιχείων των πληροφοριών, σύλληψη εναλλακτικών λύσεων, ενσυναίσθηση των διαφορών, αναγνώριση

Οι θεωρητικοί της μετασχηματίζουσας μάθησης για τη συμβολή
της τέχνης στην ενδυνάμωση του
κριτικού στοχασμού
Η μετασχηματίζουσα μάθηση
θεωρεί ως σημείο εκκίνησης μιας
διεργασίας το ‘αποπροσανατολιστικό δίλημμα’. Πρόκειται για μια
εσωτερική κρίση των εκπαιδευομένων, μια αίσθηση ότι “κάτι δεν
πάει καλά” στον τρόπο με τον
οποίο νοηματοδοτούν τις καταστάσεις, η οποία τους ωθεί στην
επαναξιολόγηση των παραδοχών
τους.
Απώτατος στόχος είναι να μετασχηματιστεί το ‘πλαίσιο αναφοράς’ των συμμετεχόντων, δηλαδή
ολόκληρη η δομή της σκέψης
τους.
Στη συζήτηση με την οποία ο Τα πρώτα βήματα (1889), του Γ. Ιακωβίδη, ΠινακοΚόκκος τελειώνει την παρουσίαση θήκη Ε. Αβέρωφ, Μέτσοβο.
της μεθόδου του γράφει:
Η “Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα
της πολιτισμικής ποικιλότητας, διαμόρφωση
από την Αισθητική Εμπειρία” δεν επιδιώκει
αισθητικών κριτηρίων και κατανόηση του
να υποκαταστήσει άλλες μεθόδους της εκπολιτισμικού πλούτου.
παίδευσης ενηλίκων.
Ωστόσο θα μπορούσε σε ορισμένες πεΤο βιβλίο ολοκληρώνεται με παραδείγριπτώσεις να προσφέρει εναύσματα σκέματα εφαρμογής σε διάφορες ομάδες ενηψης και διακίνησης συναισθημάτων, που
λίκων από τους συνεργάτες:
• Νατάσα Ράικου σε Φοιτήτριες Πανεπιίσως δεν μπορούν να αναδυθούν με τέτοια
ένταση μέσα από άλλες εκπαιδευτικές
στημίου Πατρών
Χ. Αθανασάκη - Μιχαηλίδου: Πρώην Πρόεδρος του ΤΕΙ Κρήτης - athan@staff.teicrete.gr

πρόσφορων για ανάλυση έργων τέχνης, σε
συνδυασμό με τη μέθοδο που εφαρμόζεται, οδηγούν σε εντυπωσιακά εκπαιδευτικά
αποτελέσματα και στην τεκμηρίωση της
αποτελεσματικότητας της μεθόδου.
Συνοψίζοντας, πρόκειται για ένα συλλογικό τόμο που συνδυάζει θεωρητική τεκμηρίωση και παραδείγματα εφαρμογής και
παρουσιάζει με σαφήνεια και ενάργεια
μια ενδιαφέρουσα εκπαιδευτική προσέγγιση.

Το παρόν άρθρο βασίζεται στην εισήγηση της Χ. Αθανασάκη κατά την
παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη
Κόκκου και Συνεργατών στο Ηράκλειο
την 5η Ιουλίου 2011.
Στην εκδήλωση αυτή, ο Αλεξης
Κοκκος, Καθηγητης Εκπαίδευσης Ενηλικων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και Προεδρος της Επιστημονικης Ενωσης Εκπαιδευσης Ενηλίκων, παρουσίασε επίσης σε μορφη
εργαστηρίου παραδείγματα εφαρμογής της μεθόδου με την οποία αξιοποιείται η Τέχνη στο πλαίσιο της
Εκπαίδευσης.

Γυναίκα που σιδερώνει (1904), του P. Picasso,
Μουσείο Guggenheim, Νέα Υόρκη.
Οι διαφορετικοί συγγραφείς κινούνται
στο ίδιο μήκος κύματος και αλληλοσυμπληρώνονται. Διατηρώντας την αυτονομία τους, ενεργούν συντονισμένα καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών
ομάδων εκπαιδευόμενων. Η επιλογή του
κατάλληλου κάθε φορά θέματος και των
Χ. Αθανασάκη - Μιχαηλίδου: Πρώην Πρόεδρος του ΤΕΙ Κρήτης - athan@staff.teicrete.gr

εκπαίδευση

• Μαρία Γιαννακοπούλου κ. ά. στο Εναλλακτικό Σχολείο Ενηλίκων ΚΕΘΕΑ στη
Θεσσαλία
• Βάσω Γώγου και Απόστολος Μπάρλας
στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Λάρισας
• Παναγιώτης Κουτρουβίδης σε πρόγραμμα Εκπαίδευσης Συμβούλων
Επαγγελματικού Προσανατολισμού
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Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην
Δανία. To VIAUC και η
συνεργασία με το ΤΕΙ Κρήτης
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του Δρ. Ανδρέα Βλησίδη

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων (ΕΠΠ), σε συνεργασία
με το FH- Düsseldorf Γερμανίας, Τμήματα
Ηλεκτρολογίας και Πολυμέσων και το
Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών
του «University of Applied Sciences
VIAUC» Δανίας, σχεδίασαν και πραγματοποίησαν Ευρωπαϊκό Θερινό Σχολείο
(European Summer School) με τίτλο:
«Telecommunications and Multimedia
Technologies», τη χρονική περίοδο Δευτέρα 01.08.11 έως και την Παρασκευή
12.08.11 (www.epp.teiher.gr/summerschool).
Συμμετείχαν 30 φοιτητές από 9 συνεργαζόμενα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ( 9 από
το ΕΠΠ) και 12 καθηγητές.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής μου
στην Δανία, αλλά και από άλλες επισκέψεις μου, είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ, να συζητήσω και να συλλέξω πληροφορίες για το Εκπαιδευτικό σύστημα της
Δανίας, την οργάνωση των Προγραμμάτων
σπουδών, τη συνεργασία - σύνδεση των
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με την παραγωγή, καθώς και κοινωνικά θέματα.
Όλα αυτά που αναφέρονται στη συνέχεια, είναι περίληψη των συζητήσεων που είχα με
τον Αντιπρύτανη
και Διευθυντή του
«School of Technology and Business», Konstantin
Lassithiotaki (κατάKonstantin Lassithiotaki γεται από το Ηρά-

κλειο), με συναδέλφους και φοιτητές από το
VIAUC. Τον Μάιο 2011, είχαμε επισκεφθεί
με τον συνάδελφο Γ.Καλιακάτσο το VIAUC
και συγκεντρώσαμε πληροφοριακό υλικό
που παρατίθεται στην παρακάτω αναφορά.
Το Σύστημα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
της Δανίας
Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Δανία
περιλαμβάνει τους τομείς:
1. τον πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος
προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και έρευνας
2. τον τομέα με τα Πανεπιστημιακά Κολλέγια (University Colleges), τα οποία έχουν
τη δυνατότητα να παρέχουν προπτυχιακές σπουδές και μεταπτυχιακά σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια (κάτι ανάλογο
με ΤΕΙ). Δεν έχουν τη δυνατότητα για διδακτορικές σπουδές. Στον τομέα αυτό
ανήκουν και τα επαγγελματικά (professional) προγράμματα και προγράμματα
προσαρμοσμένα σε επιχειρηματική εκπαίδευση (κάτι ανάλογο με ΙΕΚ)
Τα περισσότερα προγράμματα σπουδών, καθώς και ένας μεγάλος αριθμός
μεταπτυχιακών προγραμμάτων προσφέρονται στην Αγγλική γλώσσα.
Το εκπαιδευτικό σύστημα Δανίας εποπτεύεται από τρία Υπουργεία.
Α) το Υπουργείο Τεχνολογίας και Έρευνας
που εποπτεύει τα Πανεπιστήμια και τα
Ερευνητικά ιδρύματα. Τα πτυχία που
απονέμονται είναι BSC/BA των 180 ECTS
και πάνω
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Τα υπουργεία δρουν ανταγωνιστικά μεταξύ τους. Π.χ δεν είναι θετικά σε συγχωνεύσεις και ιδιαίτερα τον τομέα Α με τον Β
τομέα και είναι διακριτή η πολιτική και η
ακαδημαϊκή τους οργάνωση. Η πρόσβαση
στους παραπάνω τομείς εκπαίδευσης, γίνεται χωρίς εξετάσεις, απλά με μια αίτηση
εγγραφής του απόφοιτου λυκείου και μετά
από αξιολόγηση μαθημάτων (Μαθηματικά, Φυσική κ.α) και Αγγλικής γλώσσας γίνεται η αποδοχή του ενδιαφερόμενου από
κάποιο Τμήμα. Η φοίτηση είναι δωρεάν και
επιπλέον κάθε Δανός φοιτητής που είναι
ακαδημαϊκά ενήμερος έχει ένα μηνιαίο επίδομα των 800€. Με αυτό το επίδομα,
καλύπτονται οι ανάγκες στέγασης, συγγράμματα, πάσο κ.α. Οι βιβλιοθήκες λειτουργούν δανειστικά, ενώ προτείνονται
από τους διδάσκοντες και τίτλοι ηλεκτρονικών συγγραμμάτων. Οι φοιτητικές εστίες
ανήκουν σε ειδικό φορέα και έχουν την
υποχρέωση εξυπηρέτησης όλων των φοιτητών. Ειδικά στο VIAUC μου έχει κάνει
εντύπωση η προγραμματισμένη κατασκευή
και ολοκλήρωση κτιρίων και η οργάνωση
λειτουργίας τους. Προηγείται η κατασκευή
κτιρίων και ακολουθεί η παράδοση σε νέα
Τμήματα και σε νέους φοιτητές.
Θα αναφερθώ στη συνέχεια στον τομέα
εκπαίδευσης Β, σε εκείνα τα εκπαιδευτικά
Ιδρύματα που ανήκουν τα University College’s η University of Applied Sciences,
κάτι αντίστοιχο με τα δικά μας ΤΕΙ.
Το Πρόγραμμα ICT (Information and
Communication Technologies)
Το ΕΠΠ έχει συνεργασία με το Τμήμα
ICT (Information and Communication
Technologies) του School of Technology
and Business του VIAUC, στην πόλη Hors-

ens Denmark. Διευθυντής της Σχολής είναι
ο Dr.Eng. Konstantin Lassithiotakis. Η επιλογή του στη θέση αυτή έγινε μετά από
ανοικτή προκήρυξη του Συμβουλίου διοίκησης, συμμετείχαν 15 ενδιαφερόμενοι (εκπαιδευτικοί, manager εταιριών, πολιτικοί).
Οι προϊστάμενοι προγραμμάτων σπουδών
και οι διευθυντές σχολών, επιλέγονται μετά
από ανοικτή προκήρυξη, που συμμετέχουν
και όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται. Η διοίκηση του VIAUC είναι κάτι παρόμοιο με
αυτά που αναφέρονται στο νέο νομοσχέδιο
για τα Ελληνικά ΑΕΙ. Συμμετέχουν ακόμη
στη διοίκηση εκπρόσωποι παραγωγικών τάξεων, επιμελητηρίων κ.λ.π
Το πρόγραμμα σπουδών του ICT έχει

εκπαίδευση

Β) το Υπουργείο Παιδείας που εποπτεύει
τα University Colleges και professional
Bachelors programs των 180 – 240
ECTS
Γ) το υπουργείο Καλών τεχνών, στο οποίο
ανήκουν και οι αρχιτεκτονικές σχολές.

πολλά κοινά με το πρόγραμμα σπουδών
του ΕΠΠ. Το δίπλωμα που χορηγείται είναι
Bachelor 3.5 χρόνια και 210 ECTS με εξάμηνη πρακτική άσκηση.
Το πρόγραμμα μαθημάτων είναι οργανωμένο σε ετήσια βάση, σε 13 εβδομάδες
ανά εξάμηνο. Η παρακολούθηση δεν είναι
υποχρεωτική, αλλά είναι αδιανόητο από
φοιτητές να μη συμμετέχουν στα μαθήματα.
Παρατήρησα στο πρόγραμμα σπουδών ότι
δεν υπάρχουν πολλές ώρες στα μαθήματα
γενικής υποδομής Μαθηματικών και Φυσικής. Ώρες των μαθημάτων αυτών είναι
ενταγμένες στα μαθήματα ειδικότητας και
κατεύθυνσης, με περισσότερες ώρες/εβδο-
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μάδα. Κάθε εξάμηνο έχει 25-30 ECTS.
Κάθε μάθημα έχει τις δικές του εργασίες
(project) και υπάρχει ακόμη το final project του εξαμήνου, που πρέπει να περάσουν οι φοιτητές για να πάνε στο επόμενο
εξάμηνο. Το final project περιέχει εκπαιδευτικό υλικό του εξαμήνου που διανύθηκε. Εάν δε συμπληρωθούν 100 τουλάχιστον ECTS, δεν μπορεί ο φοιτητής να
κάνει την Πρακτική άσκηση. Εάν ακόμη δε
συμπληρωθεί ένας καθορισμένος αριθμός
μονάδων ECTS από ένα φοιτητή, προτείνεται να παρακολουθήσει άλλο Τμήμα ή και
να διαγραφεί. Η εξέταση γίνεται προφορικά
ή γραπτά ή και τα δυο, από επιτροπή καθηγητώ, του μαθήματος και ενός εξωτερι-

ή ανάδειξης project και προβλημάτων και
είναι επιθυμητή η συνεργασία καθηγητών
και φοιτητών της σχολής. Όλοι οι φοιτητές
διαθέτουν τον ελεύθερο χρόνο τους, συμμετέχοντας σε αυτές τις εκδηλώσεις, με
ευνόητα τα θετικά αποτελέσματα. Αυτό
ανταποκρίνεται και στην οδηγία/προτροπή
του υπουργείου Παιδείας προς τα τμήματα,
για την «άμεση σύνδεση με την παραγωγή». Τα προγράμματα σπουδών ανανεώνονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα,
ακολουθώντας τις μελλοντικές εξελίξεις
στην παραγωγή, ενώ όλοι οι φοιτητές κάνουν υποχρεωτικά την πρακτική τους
άσκηση σε εταιρίες εφαρμογής και στην παραγωγή. Η χρηματοδότηση του κτιρίου

Το κτίριο “Vitus Bering Innovation Park”
κού συνεργάτη, από λίστα που υπάρχει
στο Υπουργείο, μετά από προκήρυξη.
Σύνδεση του VIAUC με την παραγωγή
• Εδώ και 2 χρόνια έχει δοθεί προς
χρήση πενταόροφο κτίριο 8000 m2 με την
ονομασία Vitus Bering Innovation Park.
Στο κτίριο αυτό, κάθε τμήμα διαθέτει τον
δικό του όροφο, με σύγχρονες αίθουσες
διδασκαλίας, ενιαία γραφεία καθηγητών,
ενώ, πολλά άλλα γραφεία ορόφων ενοικιάζονται σε εταιρείες σχεδίασης και ανάπτυξης προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και
εφαρμογών. Στους χώρους αυτούς, γίνονται συναντήσεις από τις εταιρείες (meetings) για την παρουσίαση νέων προϊόντων

έγινε κατά 65% από το VIAUC και κατά 35%
από την εταιρία παραγωγής Ηλεκτρικής
Ενέργειας της Περιφέρειας.
Η περιοχή γύρω από το Horsens έχει κυρηχθεί κέντρο ανάπτυξης νέων Τεχνολογίων, με υποστήριξη και χρηματοδότηση
από το κράτος και την υποχρέωση του
VIAUC να έχει άμεση συνεργασία με τις
εγκατεστημένες εταιρείες εκεί.
Το εκπαιδευτικό προσωπικό
• Το εκπαιδευτικό προσωπικό είναι ενταγμένο σε τρείς βαθμίδες, με διαφορετικό
μισθό (ανάλογα προσόντων και ανάθεσης διοικητικής θέσης), αλλά με καθορισμένο συνολικό ετήσιο ωράριο
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• Προσφέρονται δυο κατηγορίες προγραμμάτων σπουδών:
1. Full degree programs και
2. Exchange programs για φοιτητές
ERASMUS από άλλα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα εξωτερικού. Οι φοιτητές από
χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πληρώνουν δίδακτρα.
Τα προγράμματα σπουδών είναι ευέλικτα. Γίνονται αλλαγές και προσαρμογές
σε μελλοντικές ανάγκες και ανάγκες της
βιομηχανικής παραγωγής. Η Συνεργασία
με τις παραγωγικές μονάδες είναι συνεχής και επιβεβλημένη από το εποπτεύον
υπουργείο. Σε αυτό, σημαντική είναι η
προσφορά του Vitus Bering Innovation
Park. Οι νεαροί Δανοί, δεν ενδιαφέρονται για σπουδές στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση αν και η εισαγωγή τους γίνεται
χωρίς εξετάσεις. Το ποσοστό συμμετοχής
αποφοίτων μέσης εκπαίδευσης στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι μικρό, περίπου το 45% αυτών που αποφοιτούν.
Αυτό, διότι δεν επικρατεί η Ελληνική νοοτροπία και ακόμη γιατί η εύρεση εργασίας είναι ευκολότερη με 2% ανεργία
στις τάξεις των μηχανικών. Αυτό, έχει σαν
αποτέλεσμα τα τμήματα να είναι ολιγομελή (20-30 φοιτητές), με ένα ποσοστό
40 – 50% να είναι ξένοι ή φοιτητές ERASMUS. Όλα τα μαθήματα γίνονται στην
Αγγλική γλώσσα. Σήμερα είναι το μεγαλύτερο και καλύτερο University College
στη Δανία και βάζει τα στάνταρ για τη
νομοθεσία που θα διέπει τη μελλοντική
ανάπτυξη του. Το VIA, μοιάζει πολύ με
το Τ.Ε.Ι. Κρήτης σε μέγεθος, σε γεωγραφική κατανομή, αλλά και σε κατάταξη
στη μόνη λίστα πανεπιστημίων που συμμετέχουν και τα δύο ιδρύματα, στην
3333 θέση το VIA και στην 2768 θέση
το Τ.Ε.Ι. Κρήτης.
• Το VIAUC είναι νέο Εκπ. Ίδρυμα που
προήλθε από τη συνένωση άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της περιφέρειας
central Judland. http://www.viauc.com.
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απασχόλησης (1650 ώρες για όλους
τους δημόσιους υπαλλήλους), που περιέχει ώρες διδασκαλίας (1 ώρα αντιστοιχεί σε 2.5 - 3 ώρες), ανάθεση εργασιών (project), συνεργασία με φοιτητές, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και άλλες εργασίες του
τμήματος ή της Σχολής. Π.χ. η συμμετοχή σε Ερευνητικό πρόγραμμα υπολογίζεται στις ώρες απασχόλησης του και
ανάλογα συμπληρώνει το ωράριό του
ή αμείβεται υπερωριακά.
Το εκπαιδευτικό προσωπικό, βρίσκεται σχεδόν κάθε ημέρα στην Σχολή
από 8.15 π.μ. ως 17.00 μ.μ.. Κάθε
ημέρα στις 12.00 π.μ., υπάρχει ημίωρη
παύση για εκπαιδευτικό και διοικητικό
προσωπικό και συνάντηση στο εστιατόριο του προσωπικού. Η πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού γίνεται με τη
διαδικασία που ακολουθείται και στο
ΤΕΙ. Εντύπωση όμως, μου έκανε το γεγονός ότι επρόκειτο να γίνει πρόσληψη
εκπαιδευτικού, μηχανικού, υπεύθυνου
σε εταιρεία, χωρίς διδακτορικό αλλά με
εμπειρία περισσότερο από πέντε χρόνια. Πέντε χρόνια και πάνω ως manager, ισοδυναμεί με διδακτορικό τίτλο,
και για λόγους ανταγωνισμού, μπορεί
να πάρει και μεγαλύτερο μισθό!!!!
Είναι, όπως μου είπαν, ο κανόνας ανταγωνισμού μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, που καθορίζεται με ένα «επίδομα βιογραφικού», όπως λέγεται, και
αφορά τον αρχικό μισθό ανάλογα με τα
προσόντα και τη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, λαμβάνει ένα πρόσθετο bonus αν πετύχει τους στόχους
που έχει υπογράψει στο συμβόλαιό
του. Π.χ. αν φέρει χρηματοδοτούμενα
προγράμματα ή αν δημοσιεύσει εργασίες σε σημαντικά περιοδικά ή αν βγάλει μία πατέντα κλπ. Τα bonus δίνονται
από τα πρόσθετα έσοδα του Ιδρύματος
(π.χ. από χορηγίες, εκμετάλλευση πατεντών, ερευνητικά προγράμματα, παροχές υπηρεσιών προς τρίτους κλπ).
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Eχει την έδρα του στο Aarhus και εγκαταστάσεις στις πόλεις, Aarhus, Randers,
Horsens, Herning, Silkeborg, Viborg,
και Holsterbro.
Εχει 17.000 φοιτητές, 35 Bachelor Programms, ενώ έχει ξεκινήσει τη σχεδίαση
αυτοτελών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών. Συμμετέχει όμως σε άλλα
Μεταπτυχιακά Προγράμματα που γίνονται
από Πανεπιστήμια του εσωτερικού ή εξωτερικού.
Πολύ θετική και αποτελεσματική είναι η
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Aarchus,

30 km από το VIAUC. Τα διδακτορικά είναι
θέμα Πανεπιστημίων. Εχει ερευνητικές
υποδομές και συνεργασίες με εταιρίες και
πανεπιστήμια εσωτερικού και εξωτερικού.
Χρηματοδοτήσεις, γίνονται από το υπουργείο Παιδείας, εταιρείες, φορείς, από το
Vitus Bering Innovation Park κ.α.
Η χρηματοδότηση στο VIA και η κατανομή
του προϋπολογισμού
Η χρηματοδότηση από τα υπουργεία,
γίνεται με βάση τα ECTS επιτυχίας στις εξετάσεις, τον συνολικό αριθμό πτυχίων/έτος

και την αποκατάσταση των πτυχιούχων.
Όλες αυτές οι πληροφορίες, προέρχονται
από on line βάση δεδομένων που είναι καταχωρημένα τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και
το εποπτεύον υπουργείο. Σε ερώτηση, αν
αυτό οδηγούσε σε υποβιβασμό των σπουδών, η απάντηση ήταν αρνητική, διότι
υπάρχει διαρκής εσωτερική αξιολόγηση και
αξιολόγηση από τη συνεργασία με τις επιχειρήσεις. Η εσωτερική κατανομή των χρημάτων γίνεται με τις παραπάνω προϋποθέσεις και στα προγράμματα του engineering το ποσό αυτό είναι 40.000 DKK
ανά φοιτητή (περίπου 5400 € ). Τόσο το
Πανεπιστήμιο, όσο
και το Τμήμα, είναι
«υποχρεωμένο» να
εξασφαλίζει πόρους
από συνεργασίες με
επιχειρήσεις. Η κυβέρνηση της Δανίας
για λόγους προληπτικούς και οικονομικής
πολιτικής, προχωρεί
από το 2012 σε περικοπές των κονδυλίων
προς τα Πανεπιστήμια
κατά 5%. Σε προγραμματισμένη συζήτηση για ανάπτυξη
κοινού project, ζητήθηκε η συμμετοχή
εταιρειών της περιοχής που έχουν σχέση
με το γνωστικό αντικείμενο του project. Στο
τέλος του εαρινού εξαμήνου, ο κάθε επικεφαλής προγράμματος σπουδών, κάνει έναν
προϋπολογισμό εσόδων. Από αυτά αφαιρούνται τα κοινά έξοδα και το υπόλοιπο δίνεται στο πρόγραμμα για τις ανάγκες του. Ο
Επικεφαλής του προγράμματος κατανέμει το
ποσό αυτό στα διάφορα εργαστήρια του
τμήματος σύμφωνα με τις ανάγκες των εργαστηρίων και τις δυνατότητες του προϋπολογισμού.
Όπως είναι φυσικό, μεγάλο ποσοστό του
προϋπολογισμού αφορά τη μισθοδοσία
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Στη Δανία, όπως και στις άλλες Σκανδιναβικές χώρες, το ποσοστό των δημοσίων
υπαλλήλων είναι μεγαλύτερο από αυτό
της Ελλάδας. Αιτιολογείται από το γεγονός
ότι οι δημόσιοι φορείς και οι παρεχόμενες
κοινωνικές υπηρεσίες είναι μεγαλύτερου
επίπεδου από ό,τι στην Ελλάδα. Π.χ κάθε
πολίτης/δημότης έχει κάρτα
από το Δήμο με ονομαστικό
γιατρό και υψηλού επιπέδου
κοινωνικές παροχές, στην
υγεία, σε παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία, στην
εκπαίδευση, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, κ.α. Το ΦΠΑ
είναι 25% και το κόστος ζωής
λίγο ψιλότερο από το δικό
μας. H Δανία είναι όπως λέγεται «η χώρα με τους ποιο
χαρούμενους και χωρίς προβλήματα πολίτες». Επισκεφτείτε και εσείς την Δανία για
τα συμπεράσματά σας.
Τελευταία πληροφόρηση
Η Δανία είχε εκλογές στις 15 Σεπτεμβρίου 2011, όπου σχηματίσθηκε καινούργια ομοσπονδιακή κυβέρνηση με τρία
κεντρώα και σοσιαλιστικά κόμματα. Η καινούργια κυβέρνηση άλλαξε τα υπουργεία
σε σημαντικό βαθμό για την εκπαίδευση.
Όλα τα τριτοβάθμια ιδρύματα, (δηλ. και
αυτά που πριν τις εκλογές ανήκαν στο
Υπουργείο Παιδείας και στο Υπουργείο
Καλών Τεχνών) ανήκουν τώρα στο Υπουργείο Επιστημών, Καινοτομίας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ministry of Science,
Innovation and Higher Education), βλ.
http://en.fivu.dk/. Αυτό ανακοινώθηκε στις

3 Οκτωβρίου 2011. Αναμένονται επίσης και
άλλες σημαντικές αλλαγές στο εγγύς μέλλον.
Ιστοσελίδες με πληροφοριακό υλικό
1. Cirius' website
2. Danish Agency for International Educa
tion http://en.iu.dk/
3. http://viewer.zmags.com
4. http://Viauc.dk
5. www.vbipark.dk
6. http://www.euroeducation.net/prof/den
marco.htm

εκπαίδευση

του Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Η πρόσληψη, η απόλυση, η ανάθεση μαθημάτων, η ανάθεση διοικητικών εργασιών κλπ
είναι στη δικαιοδοσία του Επικεφαλής του
προγράμματος, ο οποίος αξιολογείται για
τα αποτελέσματα της δουλειάς του στο
τέλος της θητείας του.

Πληροφορίες - Επικοινωνία
• Ανδρέας Βλησίδης, M.Sc., Phd
Επικ. Καθηγητής Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων, e-mail: anvli@staff.teicrete.gr
• Dr. Eng. Konstantin Lassithiotakis,
Vice Rector e-mail: kl@viauc.dk
• Γιάννης Καλαικάτσος, M.Sc., Phd
Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρονικής
e-mail: giankal@staff.teicrete.gr

Α. Βλησίδης, Επικ. Καθηγητής Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων - anvil@staff.teicrete.gr

%

*(

Εκπαιδευτικές συνεδρίες κατάρτισης:
Η συνεισφορά τους στην 3ο βάθμια
εκπαίδευση και η προοπτική τους
στη δια βίου μάθηση
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του Δρ. Δημοσθένη Ακουμιανάκη

Αποστολή της 3ο βάθμιας εκπαίδευσης
και ιδιαίτερα των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, είναι μεταξύ άλλων να
προσφέρουν μια αμφίδρομη σχέση με τις
παραγωγικές μονάδες καθώς και τους οργανωμένους κλάδους της οικονομίας. Στα
πλαίσια αυτής της αμφίδρομης σχέσης με
την αγορά εργασίας, τα 3ο βάθμια ιδρύματα βρίσκονται σε μία συνεχή προσπάθεια ανανέωσης των προγραμμάτων
σπουδών τους ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες της αγοράς και να ανταποκρίνονται
στις όποιες αλλαγές προκύπτουν από την
έλευση νέων τεχνολογιών. Η τεχνολογία
όμως, ιδιαίτερα στα τμήματα πληροφορικής, εξελίσσεται ραγδαία και αποδεικνύεται
εξαιρετικά δύσκολο για τα τμήματα να ακολουθήσουν αυτές τις ταχύτητες, προσαρμόζοντας ανάλογα τους οδηγούς σπουδών
τους.
Από την άλλη πλευρά, υπάρχει το πρόβλημα της ελλιπούς χρηματοδότησης των
τμημάτων, τα οποία δεν είναι σε θέση να
διασφαλίσουν τις δομές που απαιτούνται
για τη λειτουργία νέων τεχνολογιών (σύγχρονα εργαλεία, εξειδικευμένος εξοπλισμός, κατάλληλα διαμορφωμένοι χώροι,
κτλ). Ο συνδυασμός των παραπάνω έχει
αντίκτυπο στην ποιότητα της γνώσης που
λαμβάνει ο σπουδαστής, καθώς η γνώση
αυτή σε πολλές περιπτώσεις κρίνεται ανεπίκαιρη και δεν επιτρέπει στους σπουδαστές να βγουν με αυτοπεποίθηση στην
αγορά εργασίας.

Τι συμβαίνει στα τμήματα πληροφορικής
Τα τμήματα πληροφορικής καλούνται
μεταξύ άλλων να καταρτίσουν τους φοιτητές
τους στα εργαλεία εκείνα που είναι κατάλληλα για την υλοποίηση έργων. Πολλές
φορές λοιπόν στα εργαστηριακά μαθήματα,
τα οποία σκοπό έχουν να εξειδικεύσουν σε
θέματα που διδάσκονται στις διαλέξεις των
θεωρητικών μαθημάτων, χρησιμοποιούνται
παλαιότερες εκδόσεις εργαλείων ή ακόμα
χειρότερα γίνεται χρήση εργαλείων που
πλέον είναι ξεπερασμένα. Στις περισσότερες
περιπτώσεις, πολλά από τα δημοφιλή εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούν οι μηχανικοί πληροφορικής είτε παρέχονται δωρεάν
από τους κατασκευαστές τους υπό την
μορφή δωρεάν ή/και ελεύθερου κώδικα
λογισμικού είτε δίνονται με ακαδημαϊκές
άδειες χρήσης. Είναι λοιπόν άξιο απορίας
για ποιον λόγο, σε τμήματα πληροφορικής,
να παρατηρείται το φαινόμενο τελειόφοιτων
και αποφοίτων οι οποίοι παραπονιούνται
για "απαρχαιωμένο" επίπεδο κατάρτισης
που λαμβάνουν ή έλαβαν από το τμήμα
τους, από την στιγμή που γεγονός είναι ότι
τα εργαλεία που παρέχονται δωρεάν είναι
και αυτά που χρησιμοποιούνται ως επί των
πλείστων σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και που σε αυτά αναζητά κατάρτιση η
αγορά εργασίας.
Τα ερευνητικά εργαστήρια και ο ρόλος που
μπορούν να διατελέσουν
Τα ερευνητικά εργαστήρια αποσκοπούν
στην προώθηση της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας μετέχοντας σε Ελληνικά

Συμμετέχουν επίσης οι: Μηλολιδάκης Γ. - milolidakis@gmail.com, Κτιστάκης Γ. - ktistak@gmail.com,
Βιδάκης Ν. - vidakis@epp.teicrete.gr

ποιείται η κάθε ερευνητική ομάδα το εύρος
γνώσης που παρέχεται στο σπουδαστή είναι
περιορισμένο.
Σύντομες εκπαιδευτικές συνεδρίες (tutorials)
στο εργαστήριο iSTLab
Το εργαστήριο Τεχνολογίας και Συστημάτων Λογισμικού (http://www.istl.teiher.gr) είναι ένα από τα ερευνητικά
εργαστήρια του τμήματος Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής και Πολυμέσων το οποίο
απασχολεί 4 έως 8 σπουδαστές στα πλαίσια πτυχιακών εργασιών κάθε χρόνο και
προσφέρει 2 θέσεις πρακτικής άσκησης
κάθε εξάμηνο. Μερικά από τα μαθήματα
που υποστηρίζονται από μέλη του εργαστηρίου είναι: Βάσεις Δεδομένων, Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός, Διεπαφή
Χρήστη -Υπολογιστή, Ανάλυση Λογισμικού
κ.α. Τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία δραστηριοποιείται το εργαστήριο, περιλαμβάνουν θέματα σχετικά με τη μηχανική
λειτουργικών και μη-λειτουργικών απαιτήσεων, σχεδιαστική διεπαφής χρήστη-υπολογιστή και εργαλεία ανάπτυξης διεπαφών,
οπτικές τεχνικές υποβολής ερωτήσεων σε
βάσεις δεδομένων, τεχνολογίες συνεργασίας στο διαδίκτυο και συστήματα κοινωνικής δικτύωσης. Το εργαστήριο πρόσφατα
μεταφέρθηκε σε έναν νέο χώρο, στον
πρώτο όροφο του κτιρίου που βρίσκονται
τα εκπαιδευτικά εργαστήρια ΠΚ (πρώην αίθουσα 8-9) το οποίο
διαθέτει κατάλληλους
χώρους για τους απασχολούμενους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς σπουδαστές, καθώς και ένα
αμιγώς εκπαιδευτικό
εργαστήριο για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών μαθημάτων
που υποστηρίζει. Επι-
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και Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.
Στο ΤΕΙ Κρήτης λειτουργεί ένας μεγάλος
αριθμός ερευνητικών ομάδων οι οποίες
διακρίνονται για τη γενικότερη δραστηριότητά τους στην επιστημονική κοινότητα και
στα επιτεύγματα τους, τα οποία μεταφράζονται σε πλήθος ερευνητικών ανακοινώσεων και δημοσιεύσεων σε έγκριτα περιοδικά και διεθνή συνέδρια (περισσότερα
για τις ερευνητικές ομάδες του ΤΕΙ στο τεύχος 3, σελίδα 41). Σχεδόν στο σύνολό τους
οι ερευνητικές ομάδες, ως αποτέλεσμα της
χρηματοδότησης που λαμβάνουν από τα
διάφορα ερευνητικά προγράμματα που
συμμετέχουν, διαθέτουν ερευνητικά εργαστήρια, χώρους δηλαδή οι οποίοι έχουν
εξοπλιστεί με σύγχρονη τεχνολογία που
υποστηρίζει το ερευνητικό έργο που λαμβάνει χώρα. Λόγω του ερευνητικού τους
προσανατολισμού τα εργαστήρια αυτά διαθέτουν κατά τεκμήριο σύγχρονη γνώση και
εξειδικευμένο προσωπικό στα γνωστικά
αντικείμενα στα οποία δραστηριοποιούνται.
Καθώς στα μέλη των ερευνητικών εργαστηρίων περιλαμβάνονται ως επί το
πλείστον μέλη ΕΠ, συμβασιούχοι, ωρομίσθιοι καθηγητές και σπουδαστές, οι δραστηριότητές τους είναι συνυφασμένες σε
μεγάλο βαθμό και με την εκπαιδευτική διαδικασία, είτε με την απορρόφηση σπουδαστών για θέσεις πρακτικής άσκησης, είτε με
την προσφορά πτυχιακών εργασιών προς
τους σπουδαστές. Συγκεκριμένα, στη συντριπτική τους πλειοψηφία τα εργαστήρια
του ΤΕΙ, έχουν τη δυνατότητα να απασχολούν κάθε εξάμηνο έναν, δύο ή και περισσότερους σπουδαστές στα πλαίσια πρακτικής άσκησης. Δυστυχώς όμως, αν και η
δυνατότητα της συμμετοχής ενός σπουδαστή σε ένα ερευνητικό εργαστήριο, τουλάχιστον ως προς τη γνώση και την εμπειρία
που θα λάβει, είναι σημαντική, δεν αρκεί
για να καλύψει μεγάλο αριθμό σπουδαστών. Επίσης, λόγω των περιορισμένων
γνωστικών πεδίων στα οποία δραστηριο-
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πλέον, πέρα από τους σύγχρονους υπολογιστές με τους οποίους είναι εξοπλισμένο, διαθέτει και υπολογιστές παλάμης,
διαδραστικά γάντια (data gloves), διαδικτυακή κάμερα και διαδραστικό ασπροπίνακα (interactive whiteboard) τα οποία
επιτρέπουν στα μέλη του να πειραματιστούν με διαφορετικούς τρόπους αλληλεπίδρασης με τον υπολογιστή. Κάθε εξάμηνο, από τα μέλη του εργαστηρίου προσφέρονται θέματα πτυχιακών εργασιών
σχετικά με τις δραστηριότητες του εργα-

Από το χειμερινό εξάμηνο του 2010, γίνεται μια προσπάθεια, η επιμόρφωση των
συνεργαζόμενων σπουδαστών να γίνεται
συνολικά για όλους κατά τη διάρκεια σύντομων συνεδριών κατάρτισης (tutorials) και
επίσης να είναι ανοικτές σε όσους άλλους
σπουδαστές του τμήματος ενδιαφέρονται να
τις παρακολουθήσουν. Για διαφορετικά
ερευνητικά ενδιαφέροντα σχεδιάζουμε διαφορετικά θεματικά tutorials τα οποία υποστηρίζονται από δύο μέλη του εργαστηρίου
που αναλαμβάνουν το ρόλο των εκπαιδευ-

στηρίου, επιτρέποντας στους σπουδαστές
που θα το επιλέξουν να εξοικειωθούν με
τις παραπάνω τεχνολογίες. Οι σπουδαστές
που πραγματοποιούν την πτυχιακή εργασία τους ή/και την πρακτική άσκησή τους
στο iSTLab εκπαιδεύονται σε εργαλεία, τα
πρότυπα και τις τεχνικές ανάπτυξης λογισμικού που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο από μέλη που ήδη έχουν
εξειδίκευση στα συγκεκριμένα πεδία γνώσης.

τών. Το κάθε tutorial ολοκληρώνεται συνήθως σε τρεις συνεδρίες ανάλογα με το
επίπεδο των φοιτητών και την πολυπλοκότητα του θέματος. Κάθε συνεδρία έχει περίπου τρίωρη διάρκεια. Στις πρώτες δύο
συνεδρίες οι σπουδαστές εξειδικεύονται σε
συγκεκριμένα εργαλεία και τεχνολογίες έχοντας πάντα ως κύριο στόχο την παραγωγή
απτών αποτελεσμάτων (π.χ. εφαρμογές,
ιστοσελίδες, κτλ). Στην πρώτη συνεδρία γίνεται σύντομη αξιολόγηση του επιπέδου
γνώσεων των σπουδαστών έτσι ώστε να μη
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Το πρώτο εκπαιδευτικό tutorial που
σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε από τα μέλη
του εργαστηρίου είχε θέμα "Ανάπτυξη
πλούσιων διαδικτυακών εφαρμογών με
χρήση βιβλιοθηκών JavaScript υπό τη
μορφή portlet" και το οποίο παρακολούθησαν συνολικά 8 φοιτητές. Κατά τη
διάρκεια του tutorial οι σπουδαστές εξοικειώθηκαν με τα παρακάτω εργαλεία/τεχνολογίες:
• Στήσιμο Server – Tomcat: Πως εγκαθιστούν έναν απλό server στον υπολογιστή, για ποιο λόγο χρειάζεται και ποια
ακριβώς είναι η δουλειά του. Επεξήγηση της δομής των φακέλων του
server και κάποιων σημαντικών αρχείων
παραμετροποίησης.
• JSP & Servlets: Τι είναι JSP και τι είναι
Servlets, διαφορές και ομοιότητες τους.
Δημιουργία μίας JSP σελίδας και ενός
Servlet από τους σπουδαστές, οι οποίοι
βλέπουν τα αποτελέσματα τις δουλειάς
τους στον browser. Επεξήγηση πως
δουλεύουν οι παράμετροι στα Servlet
και δυνατότητα δοκιμών σε γνωστά
sites από τους σπουδαστές.

• Web Projects: Πώς στήνουν ένα
webproject στο Netbeans και αντιστοίχηση με έναν συγκεκριμένο server. Επεξήγηση της δομής του project για τη
σωστή κατανόηση του πού αποθηκεύουμε τι.
• Content Management Systems – Liferay portal: Τι είναι τα CMS και γιατί τα
χρησιμοποιούμε. Γρήγορη επεξήγηση
των δυνατοτήτων που προσφέρει το Liferay.
• Portlet development – Netbeans & Portal Pack: Τι είναι portlet και γιατί μας χρησιμεύουν. Εγκατάσταση του Portal Pack
και δημιουργία web project με portlet
support. Δημιουργία από τους σπουδαστές ενός νέου portlet και προσθήκη
αυτού στο Liferay ώστε να δουν αποτελέσματα της δουλειάς τους στον
browser.
• Επικοινωνία client-server σε web εφαρμογές: Τι συμβαίνει στη μεριά του client
και τι στη μεριά του server. Δημιουργία
απλής HTML φόρμας απ` τους σπουδαστές και αποστολή των στοιχείων στον
server με χρήση απλού httpRequest σε
ένα servlet του σπουδαστή.
• Web Development – DOM & CSS: Τι
είναι το Document Object Model και
πώς μας βοηθάει να αναπαραστήσουμε
τα διάφορα elements μίας HTML σελίδας
σαν αντικείμενα. Πώς δουλεύουν τα Cascading Style Sheets. Εγκατάσταση του
εργαλείου Firebug και επιθεώρηση από
τους σπουδαστές στο DOM της σελίδας
τους στο Facebook. Δυνατότητα αλλαγής
στην εμφάνιση με αλλαγές στο CSS
μέσω του Firebug.
• Javascript & jQuery: Πώς λειτουργεί η
γλώσσα JAVASCRIPT και ιδιαίτερα η βιβλιοθήκη της jQuery. Εγγραφή μικρών
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χάνεται χρόνος σε θέματα που είναι ήδη
γνωστά. Στην τελευταία συνεδρία, οι σπουδαστές καλούνται να συνδυάσουν γνώσεις
που είτε κατέχουν, είτε απέκτησαν κατά τη
διάρκεια της συνεδρίας ώστε να παραχθούν σύνθετα αποτελέσματα. Αξίζει να
σημειωθεί ότι καθ' όλη τη διάρκεια των
συνεδριών, αν και υπάρχει ένας βασικός
σχεδιασμός των θεμάτων που θα καλυφθούν, παρέχεται ευελιξία στον κάθε
σπουδαστή ως προς το βάθος της εξειδίκευσης που θα λάβει και του αποτελέσματος που θα παραχθεί στο τέλος των
συνεδριών. Οι συνεδρίες αυτές γίνονται με
λιγότερους από οκτώ σπουδαστές ώστε οι
εκπαιδευτές να αφιερώνουν αρκετό χρόνο
για την επίλυση αποριών και προβλημάτων στον κάθε ένα σπουδαστή ξεχωριστά.

# " & .(

%

*(

scripts στις JSP από τους σπουδαστές
με χρήση jQuery ώστε να προσθέσουν
διαδραστικότητα στις web εφαρμογές
τους. Επεξήγηση της τεχνολογίας AJAX
και πώς με χρήση της jQuery, αφού
στείλουν δεδομένα στον server, θα διαχειριστούν μετά τα δεδομένα που παίρνουν πίσω (jQuery AJAX request και
callback functions). Μετατροπή της
απλής HTML φόρμας ώστε να κάνει
χρήση της JAVASCRIPT. Τέλος εκμάθηση του τρόπου προσθήκης έτοιμων
plugins της jQuery στην εφαρμογή.

νεδριών, έτσι οι σπουδαστές παροτρύνονται
να τα ολοκληρώσουν μετά το πέρας του tutorial. Με την ολοκλήρωση του tutorial, οι
σπουδαστές ένιωσαν την ικανοποίηση της
παραγωγής σύνθετων διαδικτυακών εφαρμογών και απέκτησαν αυτοπεποίθηση στη
χρήση των επίκαιρων τεχνολογιών και των
σύγχρονων εργαλείων που τους παρουσιάστηκαν.
Το παραπάνω γεγονός αποτυπώνεται
στις απαντήσεις των συμμετεχόντων σπουδαστών στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης
του tutorial το οποίο συμπλήρωσαν με τη
λήξη των συνεδριών.

• Data interchange – XML και JSON: Τι
είναι το XML (eXtensive Markup Language) και το JSON
(JavaScript Object
Notation) format και
πώς χρησιμοποιείται.
Πώς στήνουμε ένα
XML και ένα JSON
ώστε να το χρησιμοποιήσουμε ως μέσω
ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ client και
server. Δημοφιλής
data parsers και για
τα δύο format
• Public APIs – Facebook Graph API και
Google API: Τι είναι τα APIs που προσφέρουν οι διάφορες εταιρίες κοινωνικής δικτύωσης στους developers.
Εγγραφή μικρών scripts από τους
σπουδαστές που κάνουν χρήση συναρτήσεων από αυτά τα APIs, ώστε να
"τραβήξουν" πληροφορία από γνωστά
κοινωνικά δίκτυα (Facebook,YouTube
κτλ) και να την απεικονίσουν όπως επιθυμούν στις δικές τους web εφαρμογές.
Κάποια από τα θέματα του tutorial είναι
αρκετά σύνθετα και δεν ήταν δυνατόν να
αναπτυχθούν πλήρως στα πλαίσια των συ-

Στα άμεσα σχέδια του εργαστηρίου είναι
να υλοποιηθούν αντίστοιχα εκπαιδευτικά
tutorial με τα παρακάτω θέματα:
α) Ανάπτυξη εφαρμογών για έξυπνες φορητές συσκευές: Οι σπουδαστές θα ενημερωθούν για τις εξελίξεις όσον αφορά στα
εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών σε φορητές συσκευές. Η ανάπτυξη θα γίνει σε
περιβάλλον Android. Σκοπός του tutorial είναι οι φοιτητές να υλοποιήσουν τις
κατάλληλες δομές και υπηρεσίες που θα
επιτρέψουν στο χρήστη της εφαρμογής
να εκτελέσει βασικές λειτουργίες, όπως
αναζήτηση στο διαδίκτυο, σύνδεση με
δημόσια API (Facebook, Tweeter), κ.α.
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Αναβάθμιση επιπέδου σπουδών
Η υλοποίηση των tutorial έχει διττό
σκοπό:
α) να καταρτίσει τους σπουδαστές σε σύγχρονες τεχνολογίες και εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία λογισμικού και έτσι
να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ εκπαίδευσης και βιομηχανίας και
β) να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές σε τεχνολογίες και εργαλεία αιχμής που χρησιμοποιούνται στα ερευνητικά πεδία με
τα οποία ασχολείται το εργαστήριο iSTLab.

να μπορούσαν να γίνουν συντονισμένα από
το εκάστοτε τμήμα σε κάποιο καθορισμένο
πλαίσιο ώστε οι επίκαιρες και εξειδικευμένες γνώσεις που κατά τεκμήριο διαθέτουν τα
ερευνητικά εργαστήρια, να προσφέρονται
σε μεγαλύτερο αριθμό σπουδαστών. Οι συνεδρίες αυτές είναι ικανές να μυήσουν τους
σπουδαστές σε συγκεκριμένες τεχνικές και
εργαλεία και να δώσουν το εναρκτήριο λάκτισμα για την επαγγελματική κατεύθυνση
του σπουδαστή που θα τον ενεργοποιήσει
να αναζητήσει, να επιλέξει και τέλος να εξειδικευτεί σε αυτό που τον ενδιαφέρει.
Για την υποστήριξη των συνεδριών και τη
διάχυση των αποτελεσμάτων τους σχεδιάζεται διαδραστική διαδικτυακή πλατφόρμα
στην οποία θα αποτυπώνονται με κατάλληλο τρόπο οι δραστηριότητες των σπουδαστών κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών
συνεδριών καθώς και τα αποτε-λέσματα τα
οποία παρήχθησαν. Οι πληροφορίες θα
είναι διαθέσιμες σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Με αυτόν τον τρόπο ευελπιστούμε
να προσθέσουμε ένα χρήσιμο εργαλείο στα
χέρια των σπουδαστών μας και να συμβάλουμε στη βελτίωση του επιπέδου σπουδών του τμήματος, για το οποίο γίνεται
τόσος λόγος τον τελευταίο καιρό.

Ο ρόλος των tutorials είναι να προσφέρουν ειδικευμένη γνώση και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν
τα συμβατικά μαθήματα που προσφέρονται από το τμήμα, ούτε είναι σε θέση να
καλύψουν ευρύ φάσμα δεξιοτήτων που
πρέπει και είναι επιθυμητό να λαμβάνει ο
σπουδαστής. Οι συνεδρίες αυτές προσφέρονται σε πολύ μικρό αριθμό σπουδαστών
καθώς πραγματοποιούνται στις καλύτερες
περιπτώσεις στα πλαίσια της πτυχιακής και
πρακτικής άσκησης. Στην προσπάθεια λοιπόν που κάνουν τα τμήματα να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της επικαιροποίησης
των γνώσεων που παρέχονται προς τους
σπουδαστές, ίσως τέτοιου είδους ενέργειες
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β) Οπτικοποίηση δεδομένων με χρήση
διαδεδομένων βιβλιοθηκών: Οι σπουδαστές θα κάνουν χρήση γνωστών βιβλιοθηκών οπτικής απεικόνισης όπως
Prefuse, JGraph, JFreeChart,Flare κ.α.
Η ανάπτυξη θα γίνει τόσο σε περιβάλλον JAVA όσο και σε web-based περιβάλλοντα. Σκοπός του tutorial είναι οι
σπουδαστές να μπορούν να παράγουν
οπτικές απεικονίσεις δεδομένων που
προέρχονται από τη δραστηριότητα
χρηστών σε διαδεδομένα συστήματα
διαχείρισης κοινοτήτων και ομάδων στο
διαδίκτυο.

%

*(

Το Κέντρο Ελέγχου και
Διαχείρισης Δικτύων
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Το Κέντρο Ελέγχου και Διαχείρισης
Δικτύων (ΚΕΔΔ) του ΤΕΙ Κρήτης, είναι η μονάδα που είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη, οργάνωση και λειτουργία του
δικτύου τηλεματικής του Ιδρύματος και
προσφέρει στην ακαδημαϊκή του κοινότητα
όλες τις βασικές δικτυακές (DNS, Web,
e-mail κ.α.) και αρκετές αναβαθμισμένες
υπηρεσίες (τηλεκπαίδευσης, multicast,
IPv6, κ.λ.π.) τηλεματικής.
Αποστολή του ΚΕΔΔ ΤΕΙ Κρήτης, είναι
να εξυπηρετεί το σύνολο των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διαχειριστικών δραστηριοτήτων της ακαδημαϊκής κοινότητας
του ιδρύματος με την απρόσκοπτη παροχή
δικτυακής υποδομής και υπηρεσιών τηλεματικής που χαρακτηρίζονται από τεχνολογική επάρκεια, διαθεσιμότητα, πιστότητα και ασφάλεια υψηλού επιπέδου.
Συνεργάζεται στενά με το Εθνικό Δίκτυο
Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) και συμμετέχει ενεργά στο Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο
(GUnet), εξασφαλίζοντας τη διάθεση όλων
των οριζόντιων εθνικών υπηρεσιών που
προσφέρονται κεντρικά στους χρήστες του
δικτύου του ΤΕΙ Κρήτης. Για την ομαλή λειτουργία των υποδομών και των υπηρεσιών, το ΚΕΔΔ έχει οργανώσει γραφείο
υποστήριξης χρηστών (helpdesk) και εφαρμόζει πολιτικές για τη βέλτιστη δυνατή ποιότητα εξυπηρέτησης (QoS).
Το ΚΕΔΔ από το 1997 έως σήμερα,
συμμετείχε σε διάφορα αναπτυξιακά και
ερευνητικά έργα, τα οποία αποτέλεσαν και
την κύρια πηγή χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων του. Στο κέντρο απασχολούνται μόνιμο προσωπικό, ερευνητές και

σπουδαστές του ΤΕΙ Κρήτης και για την οργάνωση και λειτουργία του έχει συνταχθεί
ειδικός εσωτερικός κανονισμός. Γενικότερα,
η λειτουργία του ΚΕΔΔ είναι σχεδιασμένη
έτσι ώστε να προσφέρονται σύγχρονες
δικτυακές υποδομές πάνω στις οποίες μπορούν να στηριχθούν προηγμένες ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του
ΤΕΙ Κρήτης.
Το δίκτυο του ΤΕΙ Κρήτης
Το δίκτυο επικοινωνιών του ΤΕΙ Κρήτης,
αποτελεί ουσιώδες δομικό στοιχείο για τη
στήριξη του συνόλου των λειτουργιών του
Ιδρύματος και περιλαμβάνει την ενιαία δομημένη καλωδιακή υποδομή, τον ενεργό
εξοπλισμό και τις βασικές υπηρεσίες του τηλεφωνικού δικτύου και του δικτύου δεδομένων. Η σύνδεση με το Διαδίκτυο επιτυγχάνεται μέσω του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) με ταχύτητες
1Gbps στο Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά.
Αποτελείται από:
• Το δίκτυο κορμού δεδομένων το οποίο
συνδέει μεταξύ τους τις εγκαταστάσεις
του Ιδρύματος στο Ηράκλειο, στα Χανιά,
στο Ρέθυμνο, στη Σητεία, στον Άγιο Νικόλαο και στην Ιεράπετρα.
• Τα τοπικά δίκτυα που υπάρχουν στο
Ηράκλειο και σε όλα τα Παραρτήματα
του ΤΕΙ Κρήτης
• Τα δίκτυα φωνής που χρησιμοποιούν
ξεχωριστά τηλεφωνικά κέντρα σε όλα τα
σημεία παρουσίας του Ιδρύματος.
Προσφερόμενες υπηρεσίες από το ΚΕΔΔ
Οι κύριες κατηγορίες υπηρεσιών που πα-

Κ. Βασιλάκης: Διευθυντής Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών, ΣΤΕΦ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ kostas@staff.teicrete.gr

λειτουργικού του κόστους, δεν εξαρτάται
από λογισμικό τρίτων, αποκτά τεχνογνωσία
και δημιουργεί το επιστημονικό υπόβαθρο
για διάφορες αναπτυξιακές και ερευνητικές
δραστηριότητες.
Γενικά, προσφέρονται όλες οι απαραίτητες υπηρεσίες για την οργάνωση και την
ομαλή λειτουργία ενός εσωτερικού δικτύου
που συνδέεται στο διαδίκτυο και αρκετές
προηγμένες, οι οποίες απευθύνονται στην
ακαδημαϊκή κοινότητα και έχουν ως στόχο,
αφενός την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών
και ερευνητικών αναγκών και αφετέρου την

σουν αυτές τις δικτυακές υπηρεσίες, τόσο
στους χώρους του Ιδρύματος, όσο και από
το σπίτι τους ή και από αλλού. Όπου απαιτείται ασφάλεια και τήρηση απορρήτου παρεμβάλλονται κατάλληλοι μηχανισμοί
πιστοποίησης και εξουσιοδότησης. Για την
ανάπτυξη των υπηρεσιών και την παρακολούθηση των διαδικασιών του, το ΚΕΔΔ
ΤΕΙ Κρήτης επιλέγει και χρησιμοποιεί σχεδόν αποκλειστικά «ελεύθερο λογισμικό
ανοικτού κώδικα» (open source) το οποίο
συντηρεί, αναβαθμίζει και επεκτείνει. Με
αυτό τον τρόπο συμβάλλει στη μείωση του

υποστήριξη της διοικητικής λειτουργίας του
ΤΕΙ Κρήτης. Στη συνέχεια παρουσιάζονται
ορισμένες από αυτές τις υπηρεσίες, οι
οποίες έχουν αναπτυχθεί και λειτουργούν τα
τελευταία χρόνια.

εκπαίδευση

ρέχει το ΚΕΔΔ είναι η σύνδεση του ΤΕΙ
Κρήτης στο διαδίκτυο, η ολοκληρωμένη
διαχείριση της δικτυακής υποδομής, η παροχή βασικών και προηγμένων υπηρεσιών
τηλεματικής, η παροχή τεχνικής βοήθειας
και υποστήριξης χρηστών (helpdesk) και ο
συνεχής ανασχεδιασμός και αναβάθμιση
του δικτύου σύμφωνα με τις τεχνολογικές
εξελίξεις και τα διεθνή πρότυπα. Οι υπηρεσίες του ΚΕΔΔ προσφέρονται ισότιμα και
χωρίς διακρίσεις σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, μεμονωμένα ή σε
μονάδες, τα οποία μπορούν να αξιοποιή-

• Υπηρεσία καταλόγου
Οι όρος "υπηρεσίες καταλόγου" (Directory Services) αναφέρεται σε τεχνολογίες
πρόσβασης πληροφοριών που βρίσκονται
αποθηκευμένες σε κατάλληλα δομημένες
βάσεις δεδομένων που ονομάζονται "κατάλογοι" (directories). Στόχος της υπηρεσίας
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καταλόγου, είναι να εξυπηρετεί σε αναζητήσεις στοιχείων χρηστών (αλλά και γενικότερα δομημένων μονάδων/πόρων) ενός
οργανισμού, κάποιου ιδρύματος ή μιας
επιχείρησης. Παίζει δε πολύ σημαντικό
ρόλο στη λειτουργία των υπηρεσιών,
καθώς χρησιμοποιείται και ως υποδομή
για τη εξακρίβωση της ταυτότητας των χρηστών.
Το ΚΕΔΔ έχει δημιουργήσει και συντηρεί την «Κεντρική Υπηρεσία Καταλόγου»,
η οποία συνεργάζεται (ενημερώνει/ενημερώνεται) με επιμέρους υπηρεσίες καταλόγου που υπάρχουν στο ΤΕΙ Κρήτης (πχ
κατάλογος καθηγητών, κατάλογος φοιτητών). Στην Κεντρική Υπηρεσία Καταλόγου του ΤΕΙ Κρήτης εντάσσεται το
μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, το διοικητικό προσωπικό και οι φοιτητές του
Ιδρύματος και αποδίδεται ένας μοναδικός προσωπικός λογαριασμός ταυτοποίησης (TeiCreteID) σε κάθε άτομο.
Για την πιστοποίηση της πρόσβασης και
την αναζήτηση στοιχείων από διάφορες
υπηρεσίες, χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο LDAP. Η υπηρεσία παρέχει πιστοποίηση και εξουσιοδότηση χρήστη
σε επίπεδο ιδρύματος (CAS – Central
Authentication Service). Παράλληλα,
συνδέεται και συνεργάζεται άμεσα με
τις Ομοσπονδιακές Υπηρεσίες Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης του ΕΔΕΤ
(ΑΑΙ – Shibboleth), οι οποίες επιτρέπουν την πρόσβαση σε οριζόντιες εθνικές
ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως αυτή της
διαχείρισης συγγραμμάτων (ΕΥΔΟΞΟΣ),
της παροχής ειδικού εισιτηρίου υπηρεσίες
(ΠΑΣΟ), διάθεσης λογισμικού (ΑΝΑΦΑΝΔΟΝ) κ.α. και προσφέρουν δυνατότητες
αναζήτησης περιορισμένων πληροφοριών
στους καταλόγους των συνδεδεμένων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της χώρας.
Εκτός από τα προφανή οργανωτικά
οφέλη που έχει το ΤΕΙ Κρήτης από τη λειτουργία της συγκεκριμένης υπηρεσίας, παρέχονται αυξημένα επίπεδα ασφάλειας και
δυνατότητες ταυτόχρονης εξουσιοδότησης

σε πολλαπλές προσωποποιημένες υπηρεσίες (one stop service) μέσω μίας μόνο διαδικασίας πρόσβασης (single sign on)
δίνοντας νέες διαστάσεις στην ηλεκτρονική
εξυπηρέτηση.
• Διαδικτυακή τηλεφωνία
Το ΚΕΔΔ ΤΕΙ Κρήτης, αξιοποιώντας την
τεχνολογία VoIP (Voice over IP), προσφέρει
συστηματικά τα τελευταία χρόνια υπηρεσίες
διαδικτυακής τηλεφωνίας στις εγκαταστάσεις
του Ιδρύματος στο Ηράκλειο. Με τη λειτουργία της υπηρεσίας, είναι δυνατή η επέκταση του εσωτερικού τηλεφωνικού δικτύου του Ιδρύματος με την εγκατάσταση

διαδικτυακών τηλεφωνικών συσκευών (IPphone) στο τοπικό δίκτυο δεδομένων και
όχι μόνο όπου υπάρχει τηλεφωνικό δίκτυο
φωνής (τηλεφωνικό). Μια δυνατότητα της
υπηρεσίας, είναι η πραγματοποίηση δωρεάν τηλεφωνικών κλήσεων προς όλα τα
ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας (αλλά και
σε αρκετά του εξωτερικού), αξιοποιώντας τη
διαδικτυακή τους σύνδεση που παρέχεται
από το ΕΔΕΤ και το συντονισμό της υπηρεσίας σε εθνικό επίπεδο που τον έχει αναλάβει το GUnet. Μία άλλη δυνατότητα είναι η
χρήση ειδικού λογισμικού (softphone), το
οποίο εγκαθίσταται σε υπολογιστή του χρή-
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• Mailing lists
Ο μηχανισμός mailing lists (λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) είναι γνωστός
στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του
ΤΕΙ Κρήτης, όμως οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν ότι μπορούν να δημιουργήσουν και
να διαχειριστούν δικές τους mailing lists για

εκπαιδευτικές, ερευνητικές, διοικητικές ή
και πολιτιστικές ανάγκες. Το ΚΕΔΔ, έχει
εγκαταστήσει το πολύ δημοφιλές λογισμικό ανοικτού κώδικα «Mailman» και οι
χρήστες του δικτύου με αίτημα τους είναι
δυνατόν να δημιουργήσουν λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της μορφής
<ΟΝΟΜΑ_ΛΙΣΤΑΣ>@teicrete.gr. Χρήσιμη
υπηρεσία για (ελεγχόμενη ή μη) μαζική
αποστολή μηνυμάτων σε ομάδες χρηστών.
Δικτυακός τόπος της υπηρεσίας:
http://lists.teicrete.gr

• Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο (VPN)
Η υπηρεσία, (Virtual Private Networks –
VPN) δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του
ΤΕΙ Κρήτης να αποκτήσουν ασφαλή πρόσβαση στο δίκτυο και στις προσφερόμενες
υπηρεσίες τηλεματικής του Ιδρύματος, όταν
συνδέονται από δίκτυα τρίτων ή εναλλακτικά δίκτυα πρόσβασης (πχ ADSL συνδέσεις). Επιπρόσθετα, προσφέρεται η δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης σε
συνδρομητικές πηγές πληροφόρησης (περιοδικά, βιβλιοθήκες κ.α.) που διαθέτει το
ΤΕΙ Κρήτης. Στο ΚΕΔΔ, η υπηρεσία υλοποιείται με τη βοήθεια του ελεύθερου λογισμικού ανοιχτού κώδικα «OpenVPN», το
οποίο δημιουργεί εικονικό ιδιωτικό δίαυλο
σύνδεσης μεταξύ του υπολογιστή του χρήστη και του δικτύου του ΤΕΙ Κρήτης. Για τη
κρυπτογράφηση των δεδομένων και την
ασφαλή σύνδεση, χρησιμοποιείται η τεχνολογία «SSL» (Secure Sockets Layer). Για την
χρήση της υπηρεσίας απαιτείται πιστοποίηση της ταυτότητας του χρήστη (TeiCreteID
– προσωπικός λογαριασμός).
• Διαδικτυακός τόπος δημόσιων συζητήσεων (forum)
Για τη διενέργεια συζητήσεων πάνω σε
θέματα που ενδιαφέρουν το ΤΕΙ Κρήτης έχει
αναπτυχθεί ο διαδικτυακός τόπος δημόσιων
συζητήσεων (forum), οποίος συντηρείται
από το ΚΕΔΔ. Κάθε μέλος της ακαδημαϊκής
μας κοινότητας για να δημιουργήσει μία θεματική ενότητα συζήτησης ή να για συμμετάσχει ενεργά σε κάποια που ήδη υπάρχει,
θα πρέπει συνδεθεί στην υπηρεσία αφού
πρώτα πιστοποιηθεί σαν εξουσιοδοτημένος
χρήστης (TeiCreteID) από την κεντρική υπηρεσία καταλόγου. Ο συγκεκριμένος δικτυακός τόπος (https://forums.teicrete.gr) έχει
δημιουργηθεί με τη βοήθεια του λογισμικού
ανοικτού κώδικα «phpBB».
• Υπηρεσία προσωπικών ιστολογίων
(blogs)
Στη ηλεκτρονική διεύθυνση http://blog.
teicrete.gr λειτουργεί η υπηρεσία των προ-

Κ. Βασιλάκης: Διευθυντής Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών, ΣΤΕΦ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ kostas@staff.teicrete.gr

εκπαίδευση

στη και με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης μπορεί να είναι συνδεδεμένος στο τηλεφωνικό
κέντρο του ΤΕΙ Κρήτη, ακόμα και αν βρίσκεται εκτός Ιδρύματος, διατηρώντας τον
ίδιο αριθμό κλήσης.
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σωπικών ιστολογίων, όπου κάθε μέλος της
ακαδημαϊκής κοινότητας του ΤΕΙ Κρήτης
μπορεί να αιτηθεί κάνοντας χρήση του
προσωπικού του λογαριασμού (TeiCreteID) τη δημιουργία ενός ιστολογίου
για να παρουσιάσει τις απόψεις του, να δημοσιοποιήσει κάποιο διαδικτυακό ημερολόγιο ή και για κατασκευάσει την προσωπική του σελίδα. Για την ανάπτυξη της
υπηρεσίας χρησιμοποιείται το λογισμικό
ανοικτού κώδικα «Wordpress», το οποίο
είναι και το πιο γνωστό για την παροχή τέτοιου είδους υπηρεσιών.
• Άλλες υπηρεσίες του ΚΕΔΔ
Ο κατάλογος των υπηρεσιών που προσφέρονται από
το ΚΕΔΔ δεν εξαντλείται
εδώ. Υπάρχουν ακόμα υπηρεσίες διαχείρισης διαδικτυακών διευθύνσεων (IPaddressing), εξυπηρέτησης
ονοματολογίας (DNS), δρομολόγησης (routing), ρύθμισης και ελέγχου της κυκλοφορίας (firewall), φιλοξενίας ιστοσελίδων (www)
μεταφοράς αρχείων (ftp),
ανίχνευσης/αντιμετώπισης
κακόβουλων επιθέσεων (ids/
ips), προφύλαξης από ιούς
και από επικίνδυνο λογισμικό, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρονισμού ώρας, βάσεων
δεδομένων και φυσικά προσφέ- ρονται οι
κατάλληλες υποδομές για τη λειτουργία
υπηρεσιών εκπαίδευσης από απόσταση
(ασύγχρονης – Open eClass και σύγχρονης
- videoconference). Πλήρη κατάλογο των
υπηρεσιών τηλεματικής, αλλά και των
δραστηριοτήτων ΚΕΔΔ, μπορείτε να βρείτε
στο δικτυακό τόπο του κέντρου
(http://www.nmc.teicrete.gr).
Προσφερόμενες υπηρεσίες σε συνεργασία
με το ΕΔΕΤ
Τo ΚΕΔΔ σε συνεργασία με το ΕΔΕΤ,

προσφέρει στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας μια σειρά υπηρεσιών οι οποίες λειτουργούν σε εθνικό επίπεδο. Όλες αυτές οι
υπηρεσίες απαιτούν τη χρήση του προσωπικού λογαριασμού (TeiCreteID) για την πιστοποίηση της ταυτότητας του χρήστη. Αυτή
η ταυτοποίηση, γίνεται από την κεντρική
υπηρεσία καταλόγου του ΤΕΙ Κρήτης, η
οποία συνδέεται και συνεργάζεται με την
ομοσπονδιακή υποδομή πιστοποίησης και
εξουσιοδότησης του ΕΔΕΤ.
• Ψηφιακά πιστοποιητικά
Το ΚΕΔΔ του ΤΕΙ Κρήτης, σε συνεργασία
με το ΕΔΕΤ, που διαθέτει υποδομή δημό-

σιου κλειδιού (PKI –Public Key Infrastructure) υπογράφει μέσω του «TCS» του
«TERENA» πιστοποιητικά X.509 για εξυπηρετητές που βρίσκονται κάτω στα domains
teicrete.gr και teiher.gr (και των subdomains αυτών). Επίσης, υπάρχει δυνατότητα
έκδοσης προσωπικών πιστοποιητικών για
χρήστες. Τα πιστοποιητικά υπογράφονται
από την έμπιστη αρχή πιστοποίησης της
«COMODO», χωρίς καμία χρέωση. Τα προσωπικά πιστοποιητικά πιστοποιούν την ταυτότητα του κατόχου του και λειτουργούν ως
μηχανισμοί που επαληθεύουν την εγκυρότητα της ταυτότητας αυτής. Τα ψηφιακά πι-
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χουν διάφοροι τρόποι χρήσης και δυνατότητες διαμοιρασμού των αρχείων, προσφέροντας νέες δυνατότητες συνεργασίας
μεταξύ των χρηστών. Για την πρόσβαση
απαιτείται ο προσωπικός λογαριασμός χρήστη (TeiCreteID).
• Διάθεση Εμπορικού Λογισμικού και
Υπηρεσιών (ΑΝΑΦΑΝΔΟΝ)
Πρόκειται για μια διαδικτυακή πλατφόρμα για την on-line και δωρεάν διάθεση
εμπορικού λογισμικού στα μέλη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής της χώρας. Μπορείτε να επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο
(http://anafandon.grnet.gr) και να δείτε το
λογισμικό και τις υπηρεσίες
που προσφέρονται.
• Άλλες υπηρεσίες
του ΕΔΕΤ
Από το ΕΔΕΤ προσφέρονται επίσης μια σειρά από
υπηρεσίες οι οποίες αφορούν τόσο τους φοιτητές,
ερευνητές και διδάσκοντες
όσο και τους διασυνδεδεμένους φορείς. Πλήρη κατάλογο των υπηρεσιών που
προσφέρονται από το ΕΔΕΤ
θα βρείτε στο δικτυακό του
τόπο (http://www.grnet.gr).

σωπικός λογαριασμός του χρήστη (TeiCreteID) στο ΤΕΙ Κρήτης.
• Διάθεση αποθηκευτικού χώρου
(Pithos)
Η υπηρεσία «Pithos» (https://pithos.
grnet.gr) είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο,
το οποίο παρέχει διαδικτυακά αποθηκευτικό χώρο 50GΒ. Πρόκειται ουσιαστικά για
ένα διαδικτυακό USB stick. Το λογισμικό
έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα και διατίθεται με άδεια ανοικτού κώδικα. Η υπηρεσία προσφέρεται χωρίς κόστος σε όλη την
ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας. Υπάρ-
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στοποιητικά χρησιμοποιούνται από τους
χρήστες κατά κύριο λόγο στην επικοινωνία
μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Η απλή υπηρεσία
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν εξασφαλίζει την ταυτότητα του αποστολέα, αλλά
ούτε και την ακεραιότητα του περιεχομένου του μηνύματος, σε αντίθεση με την
υπηρεσία ασφαλούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (secure e-mail) το οποίο βασίζεται στο πρωτόκολλο «S/MIME». Η όλη
διαδικασία έκδοσης και προμήθειας των
πιστοποιητικών γίνεται από τη διεύθυνση
https://pki.teicrete.gr. Για την έκδοση προσωπικού πιστοποιητικού απαιτείται o προ-
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ECTS και DS – What is that?
Τι είναι αυτά? Τι σημαίνουν?
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του Δρ. Γιάννη Βλάχου

Στις 17 Οκτωβρίου 2011, το Τμήμα
Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης του
Ι.Κ.Υ. οργάνωσε ημερίδα με θέμα «Εφαρμογή του ECTS και Μαθησιακά Αποτελέσματα». Στην ημερίδα κλήθηκαν να
παρουσιάσουν και να αναπτύξουν τις απόψεις τους εμπειρογνώμονες BOLOGNA από
την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα, οι
οποίοι μίλησαν για θέματα σχετικά με τη
σημασία της εφαρμογής του ECTS και των
μαθησιακών αποτελεσμάτων (learning
outcomes). Στην ημερίδα προσκλήθηκαν και παρευρέθηκαν
οι διοικήσεις των ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
(Πρυτάνεις, Πρόεδροι,
Αντιπρόεδροι), καθηγητές, Βologna experts* συντονιστές Erasmus, μέλη γραφείων
διεθνών σχέσεων και
ανώτεροι
διοικητικοί
υπάλληλοι.
Η αναγνώριση των σπουδών και των πτυχίων μεταξύ των
ευρωπαϊκών χωρών αποτελεί προϋπόθεση για την ίδρυση ενός ανοικτού ευρωπαϊκού χώρου για την εκπαίδευση και την
κατάρτιση, μέσα στον οποίο οι φοιτητές, οι
διδάσκοντες και οι κάτοχοι τίτλων σπουδών θα μετακινούνται χωρίς εμπόδια.
Το 1989 θεσπίστηκε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων
(ECTS) με σκοπό την πλήρη ακαδημαϊκή
αναγνώριση των περιόδων σπουδών των

μετακινούμενων φοιτητών στο πλαίσιο του
προγράμματος Socrates/Erasmus. Το ECTS
είναι το μόνο σύστημα πιστωτικών μονάδων
που έχει δοκιμαστεί επιτυχώς και έχει χρησιμοποιηθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη έχοντας ενισχύσει την ποιότητα και τον όγκο της
κινητικότητας των φοιτητών. Το σύστημα
αυτό καθιστά εύκολη την ανάγνωση και τη
σύγκριση των προγραμμάτων σπουδών, διευκολύνει την ακαδημαϊκή αναγνώριση και
βοηθά τα πανεπιστήμια να οργανώσουν
και να αναθεωρήσουν τα προγράμματα των σπουδών τους.
Τελευταία, το ECTS έχει
εξελιχθεί σε ένα σύστημα
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων το οποίο
μπορεί να εφαρμοστεί
σε ιδρυματικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
To TEI Κρήτης συμμετείχε στο πιλοτικό πρόγραμμα του ECTS και ήταν
από τα πρώτα Ιδρύματα του
οποίου Τμήματα εφάρμοσαν το σύστημα
μεταφοράς πιστωτικών μονάδων και εξέδωσαν ειδικό οδηγό ECTS σύμφωνα με τις τότε
οδηγίες.
Βασικά χαρακτηριστικά του ECTS
Το ECTS είναι ένα σύστημα φοιτητικo-κεντρικό βασισμένο στον αναγκαίο φόρτο εργασίας του φοιτητή για την επίτευξη των
αντικειμενικών στόχων ενός προγράμματος
σπουδών, στόχων που καθορίζονται με
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Ο φόρτος εργασίας του φοιτητή στο
πλαίσιο του ECTS περιλαμβάνει το χρόνο
που απαιτείται για να ολοκληρώσει όλες
τις σχεδιασμένες δραστηριότητες μάθησης
όπως: παρακολούθηση διαλέξεων, σεμιναρίων, ανεξάρτητη και ιδιωτική μελέτη,
προετοιμασία εργασιών, συμμετοχή στις
εξετάσεις, κλπ.
Το ECTS βασίζεται στην
παραδοχή ότι 60 πιστωτικές μονάδες αποτελούν το
φόρτο εργασίας ενός φοιτητή πλήρους φοίτησης κατά
τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους. Ο φόρτος εργασίας του φοιτητή ενός πλήρους φοίτησης προγράμματος σπουδών στην Ευρώπη
ανέρχεται στις περισσότερες
περιπτώσεις σε περίπου
1500-1800 ώρες ανά έτος
και στις περιπτώσεις αυτές
μια πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε 25 έως 30 ώρες εργασίας. Με
αυτή τη βάση, οι 30 πιστωτικές μονάδες
αντιπροσωπεύουν ένα εξάμηνο φοίτησης
και οι 20 μονάδες ένα τρίμηνο.
Οι πιστωτικές μονάδες κατανέμονται σε
όλα τα εκπαιδευτικά συστατικά στοιχεία
ενός προγράμματος σπουδών (όπως π.χ.
ενότητες μαθημάτων, σειρές μαθημάτων,
πρακτική άσκηση, διπλωματική εργασία,
κλπ.) και αντικατοπτρίζουν την ποσότητα
εργασίας που απαιτεί κάθε συστατικό στοιχείο για να επιτευχθούν οι αντικειμενικοί
του στόχοι ή τα μαθησιακά αποτελέσματα
σε σχέση με τη συνολική ποσότητα εργα-

σίας που είναι απαραίτητη για την επιτυχή
ολοκλήρωση ενός πλήρους έτους σπουδών του συγκεκριμένου προγράμματος.
Οι ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS
credits) δεν ταυτίζονται με τις διδακτικές μονάδες (οι οποίες κατανέμονται μόνο με βάση
τις ώρες διδασκαλίας, σεμιναρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, κλινικών κλπ. του
κάθε μαθήματος) αλλά κατανέμονται με
βάση το συνολικό χρόνο εργασίας που
απαιτείται από τον φοιτητή για να κατακτήσει
τους εκπαιδευτικούς στόχους που έχουν
τεθεί σε κάθε μάθημα. Η κατανομή πιστωτικών μονάδων στα μαθήματα δεν έχει την έννοια ποιοτικής αξιολόγησης και δεν
σχετίζεται με τη σημαντικότητα ή το επίπεδο
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βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα και τις
ικανότητες που πρέπει να αποκτηθούν. Τα
μαθησιακά αποτελέσματα είναι σύνολα
ικανοτήτων, που εκφράζουν αυτό που ο
φοιτητής θα γνωρίζει, θα καταλαβαίνει ή
θα είναι ικανός να κάνει μετά την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας μάθησης.

του μαθήματος (εισαγωγικό, προχωρημένο,
μάθημα υποχρεωτικό ή επιλογής).
Οι πιστωτικές μονάδες στο πλαίσιο του
ECTS μπορούν να αποκτηθούν μόνο μετά
την επιτυχή ολοκλήρωση της εργασίας που
απαιτείται και την κατάλληλη αξιολόγηση
των μαθησιακών αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν. Η επίδοση του φοιτητή τεκμηριώνεται από τον τοπικό/εθνικό βαθμό αλλά
και από τον βαθμό ECTS, ιδίως στην περίπτωση μεταφοράς πιστωτικών μονάδων. Η
κλίμακα βαθμολογίας του ECTS προκύπτει
από την κατάταξη των φοιτητών σε στατιστική βάση, σύμφωνα με την επίδοσή τους.
Στα ιδρύματα που εφαρμόζουν το ECTS
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Mέλος της Ομάδας Εμπειρογνώμων Bologna - yvlahos@staff.teicrete.gr
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με τον ενδεδειγμένο τρόπο σε όλα τα προγράμματα που οδηγούν στη λήψη τίτλου
σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου,
απονέμεται ήδη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ‘Σήμα ECTS’ (ECTS Label) το
οποίο αυξάνει το κύρος τους στο πλαίσιο
της ευρωπαϊκής και διεθνούς τους συνεργασίας.
Ο νόμος 3374 που ψηφίστηκε το 2005
για τη διασφάλιση της ποιότητας και την
αξιολόγηση των ΑΕΙ, ορίζει την εισαγωγή

και την εφαρμογή του ECTS και του Παραρτήματος Διπλώματος σε όλα τα Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Μέχρι σήμερα το ECTS label το έχουν
λάβει μόνο δύο Ελληνικά Ιδρύματα, το
Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙCH) και το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.
Το Παράρτημα Διπλώματος
Το Παράρτημα Διπλώματος (Diploma

Supplement) δημιουργήθηκε από κοινή
ομάδα εργασίας εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου της Ευρώπης και της UNESCO και υιοθετήθηκε
από όλες τις συμμετέχουσες στη διαδικασία
της Bologna χώρες κατά τη σύνοδο υπουργών του Βερολίνου το 2003.
Το Παράρτημα Διπλώματος είναι ένα
επεξηγηματικό έγγραφο -κοινά αποδεκτό
στις ευρωπαϊκές χώρες- το οποίο πρέπει να
χορηγείται σε κάθε απόφοιτο (πρώτου ή

δεύτερου κύκλου) σε δύο γλώσσες (ελληνικά και αγγλικά), θα επισυνάπτεται στους
τίτλους σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
και θα παρέχει μια τυποποιημένη περιγραφή της φύσης, του επιπέδου, του περιεχομένου και του γενικού πλαισίου των
σπουδών που ακολούθησε και ολοκλήρωσε επιτυχώς ο απόφοιτος. Θα δίνει πληροφορίες, μεταξύ άλλων, για τον τύπο και
την υπόσταση του Ιδρύματος, τον τρόπο εισαγωγής στο Ίδρυμα, το επίπεδο του τίτλου
σπουδών, την επίσημη διάρκεια σπουδών
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Ο στόχος του Παραρτήματος Διπλώματος είναι να παρέχει διαφάνεια και να διευκολύνει την ακαδημαϊκή και
επαγγελματική αναγνώριση
των τίτλων σπουδών που χορηγούν τα Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συντελεί
έτσι στην προώθηση και των
10 πεδίων δράσης της
Bologna κατέχοντας σημαντικό ρόλο στη δημιουργία
του Ευρωπαϊκού Χώρου
Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Μέχρι σήμερα κανένα Ελληνικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα δεν έχει λάβει το DS Label.
Για την εφαρμογή των παραπάνω εκδόθηκε επίσης η Υπουργική απόφαση Φ5/
72535/Β3, ΦΕΚ 1091/10-8-2006 για την
εφαρμογή του Παραρτήματος Διπλώματος
στα ελληνικά Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και η Υπουργική απόφαση
Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/13-8-2007 για
την εφαρμογή του ECTS στα ΑΕΙ

Στα ιδρύματα που χορηγούν Παράρτημα Διπλώματος με τον ενδεδειγμένο τρόπο
σε όλους τους πτυχιούχους
πρώτου και δεύτερου κύκλου
προγραμμάτων σπουδών απονέμεται ήδη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ‘Σήμα Παραρτήματος Διπλώματος’ (DS
Label).

Περισσότερες πληροφορίες για το ECTS και το Παράρτημα Διπλώματος υπάρχουν στο
Διαδίκτυο στη σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
• http://ec.europa.eu/education/programmes/lifelong-learning-policy/doc/ects/
guide_en.html
• http://ec.europa.eu/education/lifelong- learning-policy/doc48_en.htm
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και τον αριθμό των απαιτούμενων μαθημάτων, τη γλώσσα διδασκαλίας, την αναλυτική βαθμολογία στα μαθήματα και τις
πιστωτικές μονάδες ECTS, το σύστημα
βαθμολογίας, τη δυνατότητα πρόσβασης
σε περαιτέρω σπουδές (π.χ. μεταπτυχιακές), το επαγγελματικό καθεστώς που παρέχεται στους κατόχους του τίτλου και
τέλος πληροφορίες για το ελληνικό σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
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Εικονική ανασκαφή στο
διαδίκτυο: Πρόσφατες εμπειρίες
& προοπτικές
του Δρ. Δημοσθένη Ακουμιανάκη

Παραδοσιακά, τόσο οι φυσικές επιστήμες όσο και οι επιστήμες των μηχανικών
παρέκαμπταν και απέφευγαν να αξιοποιήσουν το αρχαιολογικό παράδειγμα, ίσως
κατάλληλα τροποποιημένο, ως μεθοδολογικό εργαλείο έρευνας. Σε μεγάλο
βαθμό, το γεγονός αυτό, εξηγείται από την
φύση των επιστημών αυτών και τον αυστηρό προσανατολισμό της έρευνας προς
την αποκάλυψη νέας γνώσης για την αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων τρέχουσας επικαιρότητας.
Με την εμφάνιση νέων τεχνολογιών
που η συνέργια τους συγκροτεί αυτό που
σήμερα ονομάζεται Web2.0, καθώς και η
ραγδαία υιοθέτηση τους από οργανισμούς,
επιχειρηματικούς φορείς αλλά και απλούς
πολίτες τα δεδομένα αλλάζουν και αναμένεται να προκαλέσουν σημαντική μετατό-

πιση στο τεχνολογικό παράδειγμα που διέπει τη σχεδίαση, ανάπτυξη και διεξαγωγή
της έρευνας. Στη συνέχεια του τρέχοντος άρθρου, θα περιγράψουμε πρόσφατες εμπειρίες και κυρίως προκλήσεις, ευκαιρίες και
προοπτικές μιας σύγχρονης μεθόδου – της
εικονικής ανασκαφής στο διαδίκτυο – που
στοχεύει στην κατανόηση της τρέχουσας
αλλά και αναδυόμενης ψηφιακής κουλτούρας.
Τι είναι η εικονική ανασκαφή στο διαδίκτυο
Συχνά, η εικονική ανασκαφή ερμηνεύεται ως μια προσπάθεια απόδοσης ή ενσάρκωσης των ευρημάτων της αρχαιολογικής
σκαπάνης με τη χρήση Η/Υ. Σε αυτή την
προσπάθεια προβεβλημένη, είναι η χρήση
κυρίως τρισδιάστατων γραφικών αναπαραστάσεων είτε της συλλογής των ευρημάτων
είτε του ευρύτερου φυσικού χώρου που
διεξάγεται η ανασκαφή. Μια τέτοια ερμηνεία, αν και έχει επικρατήσει ευρέως, δεν
είναι η μόνη πιθανή και δεν αποτελεί τη
βάση του παρόντος άρθρου. Συγκεκριμένα,
η εικονική ανασκαφή χρησιμοποιείται για να
σηματοδοτήσει μια μεταφορά που επιτρέπει
την ανάλυση και διερμηνεία πεπραγμένων
δηλ. απομεινάρια ή / και ίχνη δραστηριοτήτων ομάδων που δραστηριοποιούνται στον
ψηφιακό κόσμο. Επομένως, αναφερόμαστε
σε μια τεχνική εξερεύνησης κυρίαρχων πρακτικών, δηλαδή τι γίνεται και γιατί γίνεται με
συγκεκριμένους τρόπους. Αξιοσημείωτο
μιας τέτοιας προσέγγισης είναι η έμφαση στο
όρο ‘πρακτική’ που αντανακλά γνώση και
όχι τη ρουτίνα εκτέλεσης ενός έργου. Ως
αποτέλεσμα η έμφαση βρίσκεται στην συλ-
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Η ανασκαφή στην αρχαιολογική έρευνα, αποτελεί τη βασική μέθοδο αποκάλυψης της πολιτισμικής ταυτότητας μιας
γεωγραφικής περιοχής και των δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν κάποια στιγμή
στο παρελθόν. Υπό αυτή την έννοια, μπορεί να θεωρηθεί ως μια συστηματική αναδρομή με στόχο την κατανόηση των
πρακτικών και της κουλτούρας κοινοτήτων
που δραστηριοποιήθηκαν σε μια περίοδο
της ιστορίας. Τα αποτελέσματα μιας τέτοιας
αναδρομής, εδράζονται συνήθως σε ίχνη
ή υλικά απομεινάρια που καταγράφονται,
ταξινομούνται, κωδικοποιούνται και διερμηνεύονται με τη συσσωρευμένη γνώση
(του σήμερα).
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λογή, επεξεργασία και από-κωδικοποίηση
τεχνουργημάτων που αφενός συνιστούν τα
απομεινάρια της συνεργασίας και συμπράξεων εταίρων στο διαδίκτυο και αφετέρου
επιτρέπουν την εμβάθυνση στη γνώση
(υπάρχουσα ή νέα) που τα τροφοδοτεί. Το
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τέτοιων ιχνών συνεργατικής δράσης, απορρέει από την
υλική τους υπόσταση η οποία και τα διαχωρίζει από τα ευρήματα της κλασικής αρχαιολογικής ανασκαφής. Με άλλα λόγια,
τα ηλεκτρονικά ίχνη παραμένουν δεδομένα (bytes) χωρίς ουσιαστική αξία, μέχρις
ότου κατάλληλα εργαλεία λογισμικού τα
μετατρέψουν σε ατομική ή συλλογική
γνώση.

αντανακλά τις τάσεις, τις απόψεις και τις αντιλήψεις μιας κοινότητας, τον τρόπο που αναπτύσσει νέες πρακτικές, εξελίσσει τη
διαθέσιμη γνώση και συμβάλλει στην πρόοδο. Επομένως, προοδευτικά εγκαθιδρύεται μια νέα κουλτούρα στην οποία η
δυνατότητα και το αποτέλεσμα συμμετοχής
στα διαδραματιζόμενα στο διαδίκτυο είναι
άρρηκτα συνδεδεμένα με την συνεχή και
αδιάκοπη εικονική ανασκαφή προγενέστερης γνώσης. Το αξιοσημείωτο είναι ότι, η
κουλτούρα αυτή, δρα καταλυτικά σε ένα
ευρύτατο φάσμα επιστημονικών κλάδων και
περιοχών και σε τέτοιο βαθμό που στις
μέρες μας δεν νοείται έρευνα χωρίς έντονα
στοιχεία εικονικών ανασκαφών.

Γιατί η εικονική ανασκαφή είναι χρήσιμη
στην έρευνα
Μέχρι πρόσφατα, η χρήση του διαδικτύου ήταν τέτοια που είτε προήγαγε τις
δυνατότητες επικοινωνίας, είτε λειτουργούσε ως μέσο εναπόθεσης και ανάγνωσης / ανάκτησης ψηφιακού περιεχομένου.
Η μετατροπή που συνίσταται με την υιοθέτηση τεχνολογιών, με αμιγώς κοινοτικό
χαρακτήρα, όπως οι πλατφόρμες δημιουργίας ιστολογίων (blogging platforms),
πύλες κοινωνικής δικτύωσης (social networking sites), εργαλειοθήκες κοινωνικού
διαλόγου (π.χ. Disqus, Echo) κλπ, έχουν
καταστήσει τους τελικούς χρήστες από καταναλωτές / αναγνώστες πληροφορίας σε
δημιουργούς περιεχομένου του οποίου η
προστιθέμενη αξία απορρέει από την αυξημένη συνδεσιμότητα των μελών που το
αξιοποιούν. Ωστόσο, η ποσότητα του περιεχομένου που διακινείται στο διαδίκτυο
και η σχετική ταχύτητα μετάδοσης του είναι
τέτοιες που καθιστούν παραδοσιακούς
τρόπους ανάκτησης, μελέτης και αξιοποίησης του αναποτελεσματικούς. Σε ελάχιστο
χρόνο κάτι που συνιστά τρέχουσα τεχνολογική στάθμιση (state of the art) σε μια
δεδομένη χρονική στιγμή, καθίσταται πληροφορία με ιστορική αξία, που αν συνδυαστεί με άλλα ηλεκτρονικά δεδομένα,

Ποιος ο χώρος εκτέλεσης εικονικών ανασκαφών
Όπως και στην περίπτωση της αρχαιολογικής έρευνας όπου η ανασκαφή οριοθετείται σε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό τόπο
ή τόπους με συνήθως σαφή και προδιαγεγραμμένα όρια, έτσι και μια εικονική ανασκαφή πρέπει να οριοθετείται στον ψηφιακό
χώρο. Μέχρι πρότινος, κάτι τέτοιο δεν ήταν
απλή υπόθεση και περιοριζόταν μεταξύ
άλλων και από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
των συστημάτων λογισμικού. Στις μέρες
μας, η διαδικτυακή φύση του λογισμικού
και η συνεχής πρόοδος στην υιοθέτηση ποιοτικών χαρακτηριστικών όπως τα διεθνή
πρότυπα, η ενσωμάτωση της αφαίρεση, της
δια-λειτουργικότητας και της συνδεσιμότητας ως βασικά συστατικά των εργαλείων κατασκευής συστημάτων λογισμικού έχουν
επιτρέψει μια μορφή ταξινόμησης των συστημάτων που προσφέρει ολοένα και περισσότερες δυνατότητες οριοθέτησης του
ψηφιακού χώρου που ενδείκνυται για ανασκαφή. Ο όρος ‘virtual settlements’ έχει
επικρατήσει ετικέτα ψηφιακών χώρων που
επιτρέπουν εικονική ανασκαφή. Η σχετική
βιβλιογραφία, αν και δεν προσδιορίζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών των χώρων,
οριοθετεί κριτήρια που όταν ικανοποιούνται
οδηγούν στην ανίχνευση κοινοτικής πρακτι-
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ενδιάμεση επεξεργασία και οπτική αναπαράσταση δημόσιων κοινοτικών δεδομένων μιας εικονικής ομάδας. Αρχικά, οι πρώτες προσπάθειες εστίασαν στη διερμηνεία
διαλόγων που αναπτύσσονται μεταξύ εταίρων στο διαδίκτυο. Ως πειραματική βάση
επιβεβαίωσης της προσπάθειας επιλέγει ο
ψηφιακός χώρος της ηλεκτρονικής έκδοσης
του περιοδικού Time (http://www.time.
com/time/) και η ανάδειξη των κοινοτικών
δικτύων που συγκροτούνται. Η δραστηριότητα αυτή υλοποιήθηκε σε βάθος χρόνου
έξι μηνών και στα πλαίσια της πρακτικής
άσκησης φοιτητών του Τμήματος ΕΠΠ στο
εργαστήριο istlab. Ενδεικτικά ευρήματα από
τις πολλές και επαναλαμβανόμενες εικονικές ανασκαφές που εκτελέσθηκαν συνο-
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κής. Με άλλα λόγια τα κριτήρια αυτά εφόσον ικανοποιούνται επιτρέπουν τη σύσταση και λειτουργία εικονικών κοινοτήτων
των οποίων τα ίχνη είναι ανιχνεύσιμα. Στο
πρόσφατο παρελθόν έχουν υπάρξει διάφορες προσπάθειες εικονικών ανασκαφών
σε περιβάλλοντα όπως η μπλογκόσφαιρα
αλλά και ιστοσελίδες κοινοτικής δικτύωσης
όπως τα Twitter, Facebook και YouTube.
Τα μέχρι σήμερα δεδομένα, αν και περιορίζονται τόσο από τις δυνατότητες ανασκαφής που προσφέρουν τα δημόσια APIs των
συστημάτων αυτών όσο και από την ανομοιογένεια στην εφαρμογή της μεθόδου,
είναι αποκαλυπτικές για τις νέες ευκαιρίες
που ανοίγονται μέσω της προσέγγισης της
εικονικής ανασκαφής.

Εικόνα 1: Εικονική ανασκαφή στον ψηφιακό χώρο του ηλεκτρονικού περιοδικού Times

Πρόσφατες εμπειρίες στην εφαρμογή και
διερμηνεία ευρημάτων εικονικών ανασκαφών
Τα τελευταία χρόνια το εργαστήριο Διαδραστικής τεχνολογίας & συστημάτων λογισμικού
(istlab,
http://www.istl.teiher.gr/), έχει αναπτύξει
σημαντική
εμπειρία
στην
οργάνωση και εκτέλεση εικονικών ανασκαφών. Η προσέγγιση που υιοθετείται,
βασίζεται στην ανάπτυξη εργαλείων που
επιτρέπουν την ανίχνευση, φιλτράρισμα,

ψίζονται στην Εικόνα 1. Αριστερά, παρουσιάζεται μια γραφική αναπαράσταση της
δραστηριότητας ενός άρθρου του περιοδικού. Η βασική δομή, είναι μια ιεραρχία στην
οποία καταγράφονται τα σχόλια και οι αποκρίσεις των χρηστών στα σχόλια αυτά. Έτσι,
γίνεται δυνατή η επισκόπηση δομικών χαρακτηριστικών των διαλόγων, του τρόπου
εξελίσσονται στο χρόνο και τις θεματολογίες
που εστιάζουν. Αξιοσημείωτο είναι, ότι η
επαναλαμβανόμενη ανασκαφή τέτοιων ευρημάτων είτε για το ίδιο αλλά κυρίως για
διαφορετικά άρθρα προσφέρει πλούσιο συ-
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γκριτικό υλικό για τη μελέτη πολλών χαρακτηριστικών των κοινοτικών δικτύων
που εμφανίζονται. Παραδείγματος χάριν,
στο γράφο δεξιά, τα ίδια δεδομένα (δηλαδή τα άρθρα και τα σχόλια των χρηστών) ταξινομούνται σε θεματικές ενότητες
(ορθογώνια στο πρώτο επίπεδο με γαλάζιο περίγραμμα) και μέσα σε αυτά καταγράφονται οι χρήστες που υπέβαλαν
κάποιο σχόλιο (μικρότερα ορθογώνια στο
τελευταίο επίπεδο με κίτρινο περίγραμμα).
Η ανασκαφή αξιοποιεί τα ιδιαίτερα χαρα-

ence in Society, 2009-2011) που στόχο έχει
την ανάπτυξη υπηρεσιών μιας στάσης στην
αντιμετώπιση του καρκίνου, η μέθοδος εξειδικεύτηκε περεταίρω. Στο έργο αυτό, το istlab ανέλαβε την εξειδίκευση της τεχνικής
των εικονικών ανασκαφών, με εργαλεία που
είτε επιτρέπουν τη διερεύνηση ιστοσελίδων
κοινοτικής δικτύωσης και την ανάλυση των
αναδυόμενων ευρημάτων που αφορούν
τον καρκίνο είτε τη συγκρότηση ψηφιακών
χώρων κατάλληλα σχεδιασμένων που να
επιτρέπουν την κοινοτική δικτύωση εταίρων

Εικόνα 2: Η δραστηριότητα μιας συγκεκριμένης ομάδας στο Facebook
κτηριστικά του γραφήματος (π.χ. μηχανισμός ταξινόμησης, σχετικές θέσεις κόμβων
στο γράφο) αλλά και τα ίχνη των χρηστών
σε εργαλεία κοινοτικής δικτύωσης (δηλ. το
είδος των κοινωνικών ταυτοτήτων που
χρησιμοποι- ούνται από τους χρήστες). Επιπλέον, η δυνατότητα αναζήτησης με τη
χρήση λέξεων κλειδιών, επιτρέπει την επισήμανση του τι κάνουν οι χρήστες αυτοί σε
βάθος χρόνου και πως συγκεκριμένες απόψεις και χρήστες αποκτούν δεσπόζουσα
θέση.
Με βάση την αρχική εμπειρία, στα πλαίσια του έργου EuroCancerComs (FP7 Sci-

και την ανασκαφή ευρημάτων. Ο πρώτος
στόχος, εξυπηρετήθηκε μέσω εκτεταμένων
εικονικών ανασκαφών στον ψηφιακό χώρο
του Facebook για την ανίχνευση πρακτικών
που αφορούν συγκεκριμένους τύπους καρκίνου. Ο δεύτερος στόχος, υλοποιήθηκε με
την εκτέλεση μιας επιδημιολογικής μελέτης
που εστίασε στην ανάδειξη των διατροφικών συνηθειών καρκινοπαθών στην Ιταλία.
Ενδεικτικά, η Εικόνα 2, είναι ένα παράδειγμα οπτικής αναπαράστασης μιας εικονικής ανασκαφής στο EuroCancerComs. Στην
κορυφή της οθόνης, αναπαριστώνται οι
ομάδες που βρέθηκαν να είναι συναφής με
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ανασκαφής μέσω της εφαρμογής κριτηρίων
(βλέπε διάλογο δεξιά).
Στην Εικόνα 3 παρουσιάζεται μια λεπτομερέστερη ανάλυση των δεδομένων όπου
οι ομάδες κατατάσσονται σε ζώνες βάσει
του τύπου του καρκίνου που ανήκουν. Οι
χρήστες, συνδέονται με τις ομάδες στην περίπτωση που υπάρχει δραστηριότητα στα
όρια της ομάδας. Το μέγεθος των κόμβων
που αναπαριστούν χρήστες προσδιορίζεται
από το πλήθος των διασυνδέσεων με διαφορετικές ομάδες προσδίδοντας την επιθυ-

έρευνα

επιλεγμένους τύπους καρκίνους. Η σχετική
θέση των ομάδων στη δισδιάστατη απεικόνιση, το μέγεθος καθεμίας καθώς και ο
χρωματισμός τους καθορίζονται αυτόματα
έτσι ώστε να αποδίδονται διάφορα μεγέθη
όπως π.χ. το πλήθος των εγγεγραμμένων
μελών, ο αριθμός των μελών που συνεισφέρουν, ο αριθμός των σχολίων που
έχουν υποβληθεί, το πλήθος των μηνυμάτων στον πίνακα της ομάδας, κλπ. Με
βάση τα δεδομένα αυτά, η επιλογή μιας
ομάδας επιτρέπει την περαιτέρω εμβάθυνση στα πεπραγμένα της ομάδας που

Εικόνα 3: Η δραστηριότητες των χρηστών σε ομάδες του Facebook
στην Εικόνα 2 αποδίδονται με ένα σύννεφο
λέξεων (word cloud) που αναδεικνύουν
προβεβλημένους όρους / λέξεις και τη συχνότητα εμφάνισης τους στις συζητήσεις της
ομάδας. Έτσι, είναι δυνατό να αποκαλυφθεί το περιεχόμενο που αφορά, παραδείγματος χάριν την αντιμετώπιση ενός
τύπου καρκίνου με τη χρήση μιας μεθόδου
ή ενός φαρμάκου, ενώ παράλληλα να διαχωριστεί το περιεχόμενο που έχει αμιγώς
εμπορική χρήση ή αποτελεί διαφημιστική
καμπάνια. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της
προσέγγισης, είναι η παραμετροποίηση της

μητή έμφαση στους χρήστες. Παραδείγματος χάριν, στην συγκεκριμένη αναπαράσταση (Εικόνα 3), οι επιλεγμένοι χρήστες
(πράσινοι κόμβοι με κόκκινο περίγραμμα)
συμμετέχουν σε 14 και 5 ομάδες αντίστοιχα.
Στις διασυνδέσεις των επιλεγμένων χρηστών
με τις ομάδες έχουμε επιλέξει να εμφανίζεται το πλήθος των δραστηριοτήτων και συγκεκριμένα οι σύνδεσμοι (links) που οι
χρήστες έχουν αναρτήσει στις συγκεκριμένες
ομάδες. Γίνεται εύκολα αντιληπτό, ότι κάποιοι χρήστες δεν αναζητούν υποστήριξη
ή/και πληροφορίες στις ομάδες αυτές αλλά
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τις χρησιμοποιούν είτε για να προωθήσουν
κάποια άλλη δραστηριότητα είτε ως μέσο
διαφήμισης. Είναι προφανές, ότι τέτοιου είδους ανασκαφές όταν συνδυάζονται με τις
κατάλληλες οπτικές αναπαραστάσεις, αποκτούν προστιθέμενη αξία είτε όταν γίνονται
περιοδικά για την ίδια ομάδα ή χρήστη είτε
όταν γίνονται συγκριτικά μεταξύ διαφορετικών ομάδων ή χρηστών. Σε κάθε περίπτωση, λειτουργούν αποκαλυπτικά και
συνεισφέρουν σε μια εις βάθος κατανόηση
του τι ακριβώς γίνεται στον ψηφιακό χώρο,
τη σχετική αξία αυτού που γίνεται και το
όφελος που επικαρπώνονται οι συμμετέχοντες.
Δυνατότητες και περιορισμοί των εικονικών
ανασκαφών στο διαδίκτυο
Τα μέχρι τώρα πειραματικά δεδομένα
από τις παραπάνω δράσεις, είναι αποκαλυπτικά και συνεισφέρουν πολλαπλώς
τόσο στην αξιολόγηση υπάρχουσας τεχνολογίας όσο και στην ανάλυση της προβεβλημένης ψηφιακής κουλτούρας που
αναδύεται. Στα θετικά των εικονικών ανασκαφών, πρέπει να καταγραφούν αφενός
οι αυξημένες δυνατότητες που προσφέρουν για την αποκάλυψη της συλλογικά
εγκαθιδρυμένης γνώσης εικονικών ομάδων όσο και οι ευκαιρίες που προκύπτουν
για την κατανόηση του τι γίνεται, πως και
γιατί στο διαδίκτυο. Παραδείγματος χάριν,
μια εικονική ανασκαφή θα μπορούσε να
εξηγήσει γιατί η εισαγωγή μιας θεματικής
ενότητας (π.χ. πολιτισμός) σε μια ηλεκτρονική εφημερίδα μεταβάλει ή όχι την επισκεψιμότητα στον ψηφιακό χώρο της
εφημερίδας, το μέγεθος και προφίλ του
αναγνωστικού κοινού, καθιστώντας κοινοτικό κεφάλαιο το ψηφιακό περιεχόμενο
που μέχρι πρότινος αποτελούσε ιδιωτική
γνώση και εμπειρία μεμονωμένων χρηστών. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν
αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά των εικονικών ανασκαφών, που είτε συνιστούν περιορισμούς στη χρήση της μεθόδου για
έρευνα, είτε πρέπει να λαμβάνονται υπόψη

κατά το σχεδιασμό και εκτέλεση τους. Ειδικότερα, στους περιορισμούς της μεθόδου
πρέπει να αναφερθούν τα διάφορα ζητήματα ιδιωτικότητας και ασφάλειας δεδομένων που προκύπτουν και τα οποία
βρίσκονται ψηλά στην τεχνική ατζέντα της
ερευνητικής κοινότητας. Βήματα σε αυτή την
κατεύθυνση, είναι ήδη εμφανή και αποτυπώνονται στις δυνατότητες που προσφέρονται από τα διάφορα δημόσια API που
χρησιμοποιούνται για να καταγράψουν την
κίνηση και την ανάκτηση δεδομένων σε ένα
ψηφιακό χώρο. Τέλος, βασικό μέλημα ενός
σχεδιαστή μιας εικονικής ανασκαφής πρέπει
να είναι η σε βάθος κατανόηση των δεδομένων που χειρίζεται και της φύσης τους.
Συγκεκριμένα, ένας ψηφιακός χώρος δεν
πρέπει πάντα ή/και απρόσκοπτα να αντιστοιχίζεται σε ή να διερμηνεύεται με όρους
του πραγματικού / υλικού κόσμου. Υπάρχουν σοβαρές διαφορές, όπως η δυνατότητα διατήρησης πολλαπλής ταυτότητας εκ
μέρους ενός χρήστη στο ψηφιακό χώρο,
που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Επομένως, η μελέτη της δραστηριότητας στο διαδίκτυο απαιτεί αυστηρό ορισμό του τι είναι
σχετικό, που βρίσκεται και πως ανακτάται,
κατά πόσο αποτελεί αντικειμενική καταγραφή ενός φαινομένου και τέλος αν ενδείκνυται για την εξαγωγή συμπερασμάτων.
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Ερευνητικές δραστηριότητες
στο ΤΕΙ Κρήτης,
Περίοδος: 2010 έως σήμερα

Στο παρόν τεύχος του περιοδικού μας συνεχίζεται η προσπάθεια ανάδειξης-αξιοποίησης των Ερευνητικών - Αναπτυξιακών
δραστηριοτήτων των μελών Ε.Π. του Ιδρύματός μας, καθώς και των συνεργαζόμενων
Ερευνητών που αφορά την περίοδο 2010 σήμερα.
Στο τρέχον τεύχος περιλαμβάνονται οι παρακάτω δραστηριότητες εργαστηρίων και
μελών Ε.Π.:
• Εργαστήριο: Κέντρο Τεχνολογίας Υλικών
και Φωτονικής – ΚΕΤΥΦ (Center of Materials Technology and Photonics – CEMATEP)
• Ερευνητικές δραστηριότητες των μελών
Ε.Π. της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
(ΣΔΟ)
• Ομάδα Έρευνας και Ανάπτυξης Τουρισμού, Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
• Ερευνητικές δραστηριότητες των μελών
Ε.Π. του Παράρτήματος Αγίου Νικολάου

Α) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
1. Εργαστήριο: Κέντρο Τεχνολογίας Υλικών και Φωτονικής-ΚΕΤΥΦ
Center of Materials Technology and
Photonics-CEMATEP
Σύντομη Παρουσίαση Εργαστηρίου:
Το «Κέντρο Τεχνολογίας Υλικών και
Φωτονικής» (ΚΕΤΥΦ) [http://www.teicrete.gr/ cmtl/cematep/], αποτελεί διατμηματικό εργαστήριο της Σχολής

Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Κρήτης
και καθιερώθηκε το 2003 με πρωτοβουλία
του Τμήματος Ηλεκτρολογίας και του Γενικού Τμήματος Θετικών Επιστημών. Παρά το
νεαρό της ηλικίας του, το εργαστήριο έχει
να επιδείξει πολύ σημαντικό ερευνητικό,
αναπτυξιακό και εκπαιδευτικό έργο. Σήμερα
διαθέτει άριστο εξοπλισμό, τα μέλη του διαθέτουν πολύ αξιόλογο, διεθνές αναγνωρισμένο έργο και άριστες συνεργασίες στον
Ελληνικό και στο διεθνή χώρο, ενώ τα επιστημονικά επιτεύγματα του είναι ιδιαίτερα
σημαντικά. Η ερευνητική ομάδα, έχει να επιδείξει ανάπτυξη και εφαρμογή σημαντικής
χαμηλού κόστους και φιλικής προς το περιβάλλον τεχνολογίας, για την κατασκευή
προηγμένων υλικών και διατάξεων κατάλληλων για εφαρμογές σχετικές με το περιβάλλον, την ενέργεια και την οπτοηλεκτρονική. Παράλληλα, στο ΚΕΤΥΦ, έχουν
ήδη υλοποιηθεί 2 διδακτορικές και 9 μεταπτυχιακές διατριβές, ενώ είναι σε εξέλιξη 3
διδακτορικές και 3 μεταπτυχιακές διατριβές.
Ενδεικτικά αναφέρονται μερικά από τα επιτεύγματα της ομάδας:
1) Βελτίωση της απόδοσης οργανικών φωτοβολταϊκών κυψελίδων μέσω ενίσχυσης
της απορρόφησης του (π.χ. λόγω συντονισμών πλασμονίου).
2) Ενσωμάτωση και χρήση διάφανων και
αγώγιμων επιστρώσεων νανοσωλήνων
άνθρακα και γραφενίου ως ηλεκτροδίων
συλλογής φορτίου σε οργανικές φωτοβολταϊκές κυψελίδες.
3) Ανάπτυξη σε χαμηλή θερμοκρασία
άμορφων οξειδίων μετάλλων (όπως
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4)

5)

6)

7)

TiO2, V2O5 και WO3) που εμφανίζουν
σημαντική φωτοκαταλυτική δράση, κατάλληλη για αποδόμηση υγρών και αέριων ρύπων.
Ανάπτυξη σε χαμηλή θερμοκρασία επιστρώσεων άμορφου TiO2 που εμφανίζει φωτο-ελεγχόμενη τροποποίηση
υδροφιλικότητας, κατάλληλη για αυτοκαθαριζόμενες επιφάνειες.
Ανάπτυξη σε χαμηλή θερμοκρασία
άμορφου WO3 με σημαντική ηλεκτροχρωμική δράση, κατάλληλη για την
ανάπτυξη έξυπνων παράθυρων.
Ανάπτυξη σε χαμηλές θερμοκρασίες
μίκρο- νανο-δομών ZnO τυχαίας ή διατεταγμένης μορφολογίας κατάλληλων
για ανίχνευση οξειδωτικών αερίων, φωτοαποδόμηση ρύπων και αυτοκαθαριζόμενες επιφάνειες.
Κατασκευή τρισδιάστατων συστοιχιών
εκπομπής πεδίου από νανο-τοιχία άνθρακα κατάλληλων για κατασκευή
οθονών.

Παράλληλα, οι άμεσοι ερευνητικοί στόχοι
του εργαστηρίου αφορούν:
1) Ελεγχόμενη παρασκευή λεπτών επιστρώσεων και νανοδομών με προκαθορισμένες και τροποποιήσιμες μέσω
των συνθηκών ανάπτυξης ιδιότητες,
ιδιότητες εστιασμένες σε συγκεκριμένες
ενεργειακές, περιβαλλοντικές και οπτοηλεκτρονικές εφαρμογές
2) Ανάπτυξη και χημική τροποποίηση νανοδομών οξειδίων μετάλλων και γραφενίου και ενσωμάτωση τους σε φωτοενεργά στρώματα για την κατασκευή
οργανικών φωτοβολταϊκών κυψελίδων
υψηλής απόδοσης
3) Ανάπτυξη επιστρώσεων ή σκόνης τα
οποία θα επιτρέπουν ταχεία και επιλεκτική αποδόμηση των ρύπων με ενεργοποίηση με απλό ηλιακό φως.
4) Ανάπτυξη επιστρώσεων που θα διαθέτουν καλή αισθητική εμφάνιση, θερμική
μόνωση και προσαρμόσιμη κατά περί-

πτωση διαπερατότητα στην ορατή και την
υπέρυθρη περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος για την ανάπτυξη έξυπνων
παράθυρων
5) Διερεύνηση τεχνικών τύπου εκτύπωσης
αλλά και προσαρμογή των αποτελεσμάτων σε διεργασίες ευρείας κλίμακας.
6) Διερεύνηση της χρηστικότητας των υπό
ανάπτυξη υλικών και σε άλλες τεχνολογικές εφαρμογές όπως μπαταρίες λιθίου,
κεραίες, ηλεκτρομαγνητική θωράκιση
κ.λ.π
Ερευνητική Ομάδα:
Ακαδημαϊκό προσωπικό:.
• Δρ. Ε. Κουδουμάς, Δρ. Ε. Κυμάκης
(Τμήμα Ηλεκτρολογίας),
• Δρ. Ν. Κατσαράκης, Δρ. Κ. Σαββάκης
(Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών)
Ερευνητές-συνεργάτες:
• Δρ. Δ. Βερνάρδου, Δρ. Ε. Στρατάκης,
Δρ. Ε. Σπανάκης, Δρ. Γ. Κενανάκης Δρ.
M. Suchea, Δρ. Ε. Γεωργάκη
Μεταπτυχιακοί φοιτητές:
• M. Στυλιανάκης, Γ. Σπυρόπουλος,
Γ. Βισκαδούρος
Εξωτερικοί συνεργάτες:
V. Toduse, Α. Μαυρομανωλάκης
Συνολικός αριθμός δημοσιεύσεων των
μελών της ομάδας: 160
Συνολικός αριθμός ετεροαναφορών: 4.000
Διεθνείς συνεργασίες:
• University of Cambridge (Amaratunga),
University of Connecticut (Papadimitrakopoulos), University of British Columbia (Servati), Tyndall Institute, Cork
Ireland (Pemble), University of Salford
(Sheel), Pilkington Glass (Manning),
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Struttura della Materia, Italy
(Paci), Imperial College (Anthopoulos,
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λονίκης (Λογο- θετίδης), Πολυτεχνείο
Κρήτης (Σταυρακάκης, Γκότσης), Πανεπιστήμιο Πατρών (Μικρογιαννίδης, Κουρής), Δημόκριτος (Δαβά- ζογλου), ΑΠΘ
(Πούλιος), ΕΜΠ (Τζαμάκης, Αρτζέντης),
ΕΙΕ (Κομπίτσας), Πανεπιστήμιο Θράκης
(Διαμαντίδης)

Chhowalla), National Institute for
Laser, Plasma, and Radiation Physics
Romania (Dabu), Al. I. Cuza University
of Iasi, Romania (Popo-vici),TU Graz,
Austria (Reichmann), Πανεπιστήμιο Κύπρου (Γιαπιντζάκης)
Εθνικές συνεργασίες:
• ΙΤΕ (Στρατάκης, Φωτάκης,, Καλπούζος,
Λουκάκος, Απεραθίτης), Πανεπιστήμιο
Κρήτης (Αναστασιάδης, Βαμβακάκη,
Κουτσολέλος), Πανεπιστήμιο Θεσσα-

Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών από το
εργαστήριο:
1) Διερεύνηση των μηχανικών, οπτικών και
ηλεκτρικών ιδιοτήτων υλικών και διατά-

Περίοδος
υλοποίησης

Προϋπ/σμός
για ΤΕΙ

2011-2014

100.000

Graphene and its Nanocomposites: production, properties and ΘΑΛΗΣ
applications

2012-2015

100.000

3

Design and fabrication of nanostructured hybrid solar cells
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ
with improved performance

2012-2014

82.000

4

Flexible field emission elements
based on micro/nano graphitic
nanostructures

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

2012-2014

82.000

5

Nanostructured metal oxide
photocatalysts

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

2012-2014

82.000

6

Composites of Inorganic Nanotubes and Polymers
(COINAPO)

COST ACTION

2009-2013

Χρηματοδότηση
ταξιδιών και συναντήσεων

7

New generation of organic
Research Networking
based photovoltaic devices (ORProgramme, ESF
GANISOLAR)

2007-2011

Χρηματοδότηση
ταξιδιών και συναντήσεων

8

Ανάπτυξη Φωτοευαίσθητων Νανοδομημένων Υβριδικών Διατά- ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ
ξεων

2011-2014

-*

9

Υπερταχεία δυναμική φωτοαπόΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ
κριση σε νανοδομημένα υβριδικά υλικά και διατάξεις

2011-2014

-*

α/α

Τίτλος έργου

1

Έξυπνα & Οικονομικά Θερμοχρωμικά Παράθυρα για Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια

2

Πηγή
Χρηματοδότησης
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

*Ο προϋπολογισμός αφορά τον διδακτορικό φοιτητή και διαχειρίζεται από το ίδρυμα που απονέμει
τον τίτλο
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έρευνα

Ερευνητικά έργα Εργαστηρίου (μετά το 2010) - (α) Εγκεκριμένα έργα
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Ερευνητικά έργα Εργαστηρίου (μετά το 2010) - (β) Έργα υπό αξιολόγηση
Πηγή
Χρηματοδότησης

Προϋπ/σμός
για ΤΕΙ

α/α

Τίτλος έργου

1

Solution processed colloidal quantum dot electronics

ERA.Net RUS

150.000

2

Solar Energy for Less

ENPI CBDMED

120.000

3

Photochemical production of advanced
graphene based materials and related applications/for composites and nanoelectronics

COOPERATION 2011

240.000

4

Hybrid water purification systems combining
photocatalysis with membrane (MBR) technology

COOPERATION 2011

240.000

5

Engineering plasmonic nanostructures for enhanced efficiency and stability in organic photovoltaic cells

ARISTEIA

600.000

6

Nanocomposite based effective transparent
conductive electrode structures for solar energy ARISTEIA
applications

250.000

Ερευνητικά έργα Εργαστηρίου (μετά το 2010) - (γ) Αναπτυξιακά έργα
α/α

Τίτλος έργου

1

Μελέτη του Ηλιακού δυναμικού και Κατάστρωση Ηλιακού Άτλαντα της Περιφέρειας Κρήτης σε περιβάλλον GIS (2010–2011)

ξεων.
2) Διερεύνηση των ιδιοτήτων επιφανειών
σε μικροκλίμακα.
3) Φασματοσκοπική ανάλυση πηγών
φωτός.
4) Μελέτες εφαρμογής Φ/Β και ηλιοθερμικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής.
5) Έλεγχος ποιοτικών παραμέτρων νερού,
υγρών αποβλήτων και κρασιού.
Δημοσιεύσεις σε περιοδικά διεθνούς κύρους με κριτές:
1) Paci, B., Spyropoulos G.D., Generosi A,
Bailo D., Albertini V.R., Stratakis E., Kymakis E., Enhanced structural stability
and performance durability of bulk
heterojunction photovoltaic devices in-

corporating metallic nanoparticles
(2011), Advanced Functional Materials,
21 (18), pp. 3573–3582 (IF: 8.49)
2) Kymakis .E, Stylianakis M.M., Spyropoulos, G. D., Stratakis E., Koudoumas, E,
Fotakis, C., Spin coated carbon nanotubes as the hole transport layer in organic photovoltaics, Solar Energy
Materials and Solar Cells, 10.1016/j.solmat. 2011.09.046 (IF: 4.6)
3) “Photoluminescence study of ZnO
structures grown by aqueous chemical
growth”, Kenanakis, G., Androulidaki,
M.,Vernardou, D., Katsarakis, N.,
Koudoumas, E., (2011), Thin Solid Films,
10.1016/j.tsf.2011.04.123
4) “Spin coated graphene films as the
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cells”, Stylianakis, M.M., Mikroyannidis, J.A.,Kymakis, E., (2010), Solar Energy Materials and Solar Cells 94 (2),
pp. 267-274 (IF:4.6)
11) “Hydrothermal growth of V2O5 photoactive films at low temperatures”,
Vernardou, D., Spanakis, E., Kenanakis,
E., Koudoumas, E., Katsarakis, N.,
(2010), Materials Chemistry and Physics
124 (1), pp. 319-322
12) “Light-induced photocatalytic degradation of stearic acid by c-axis oriented
ZnO nanowires”, Kenanakis, G., Katsarakis, N., (2010), Applied Catalysis A:
General 378 (2), pp. 227-233
13) “Photocatalytic degradation of stearic
acid by ZnO thin films and nanostructures deposited by different chemical
routes”, Kenanakis, G., Giannakoudakis, Z., Vernardou, D., Savvakis, C.,
Katsarakis, N., (2010) Catalysis Today,
151 (1-2), pp. 34-38
14) “Zinc oxide films chemically grown
onto rigid and flexible substrates for
TFT applications”, Suchea, M., Kornilios, N.,Koudoumas, E., (2010), Physica
B: Condensed Matter 405 (20), pp.
4389-4392
15) “Modeling the photovoltaic potential
of a site”, Mavromatakis, F.,
Makrides, G.,Georghiou, G., Pothrakis,
A., Frang-hiadakis, Y., Drakakis, E.,
Koudoumas, E., (2010), Renewable Energy 35 (7), pp. 1387-1390
Προσκεκλημένες ομιλίες
• E. Kymakis, 1st Intern. Conference on
Bioinspired Materials for Solar Energy
Utilization, Chania, Crete, Sept 2011.
• E. Kymakis, “Carbon nanotubes and
graphene in PVs”2nd Erasmus Intensive
Programme: Org. Electronics and Applications, Chania, Crete, Jul 2011
• E. Kymakis, Seminar, Center of Advanced Photonics and Electronics, University of Cambridge, Jul 2010
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transparent electrode in organic photovoltaic devices”, Kymakis, E.,
Stratakis, E., Stylianakis, M.M.,
Koudoumas, E., Fotakis, C., (2011),
Thin Solid Films, 10.1016/j.tsf.2011.
04.208
5) Vernardou, D., Paterakis, P., Drosos,
H.,
Spanakis, E., Povey, I.M., Pemble, M.E.,
Koudoumas, E., Katsarakis, N. A study
of the electrochemical performance of
vanadium oxide thin films grown by atmospheric pressure chemical vapour
deposition (2011) Solar Energy Materials and Solar Cells, 95 (10), pp. 28422847. (IF: 4.6)
6) “Electrochemical and photocatalytic
properties of WO3 coatings grown at
low temperatures”, Vernardou, D.,
Drosos, H., Spanakis, E., Koudoumas,
E., Savvakis, C.,Katsarakis, N., Journal
of Materials Chemistry, (2011), 21 (2),
pp. 513-517 (IF: 5.1)
7) “Plasmonic organic photovoltaics
doped with metal nanoparticles”, Spyropoulos, G.D., Stylianakis, M.,
Stratakis, E., Kymakis, E., (2011), Photonics and Nanostructures - Fundamentals and Applications 9 (2), pp.
184-189
8) “Plasmonic organic photovoltaic devices on transparent carbon nanotube
films”, Kymakis, E., Stratakis, E.,
Koudoumas, E., Fotakis, C., (2011),
IEEE Transactions on Electron Devices
58 (3), art. no. 5701662, pp. 860-864
9) “Three-dimensional carbon nanowall
field emission arrays”, Stratakis, E.,
Giorgi, R., Barberoglou, M., Dikonimos, Th., Salernitano, E.,Lisi, N., Kymakis, E., (2010), Applied Physics
Letters 96 (4), art. no. 043110 (IF:
3.85)
10) “A facile, covalent modification of
single-wall carbon nanotubes by thiophene for use in organic photovoltaic
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• E. Kymakis, 1st Erasmus Intensive Programme: Organic Electronics and Applications, Chania, Crete, Jul 2010
• E. Kymakis, 2nd Erasmus Intensive Programme: Organic Electronics and Applications, Chania, Crete, Jul 2011
Ειδικές αναφορές
• Electronics Newsweekly, "Research
from E. Kymakis and Co-Authors Yields
New Data on Nanotechnology - Nanotubes" April 2011
• Science Letters, NewsRx, “Studies from
M. Suchea and co-researchers yield
new data on zinc compounds”, December 2010
Παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια:
1) M.M. Stylianakis, G.D. Spyropoulos, E.
Stratakis, E. Koudoumas, S.H. Anastasiadis, E. Kymakis, "Graphene oxide
in organic photovoltaics", 4th International Symposium on Flexible Organic
Electronics, Thessaloniki, Greece, July
2011
2) M. M. Stylianakis, G.D. Spyropoulos, E.
Stratakis, E. Koudoumas, S.H. Anastasiadis, E. Kymakis, “Expandable
Graphene Linked with Small Molecule
as Electron Acceptor”3rd International
conference from Nanoparticles to
Nanodevices, Hersonissos, Crete, Jun
2011.
3) Electrochemical Properties of Tungsten
Oxide films prepared on Polycarbonate
at Lowtemperatures by Chemical
Vapour Deposition, Drosos H.; Vernardou, D.; Koudoumas, E.; Katsarakis, N.;
Savvakis, C.; Povey, I.M.; Pemble, M.E.
8th International Conference on
Nanosciences & Nanotechnologies
(NN11), 12-15 July 2011, Thessaloniki,
Greece.
4) Study of the electrochemical properties
of WO3 coatings grown by APCVD on
various substrates, Vernardou, D.;

Spanakis, E.; Drosos, H.;
5) Koudoumas, E.; Savvakis, C.; Katsarakis,
N. ΕUROCVD 18, 4 – 9 September
2011, Cork, Ireland.
6) G. Kenanakis and N. Katsarakis, Structural, Self-cleaning Properties of ZnO
Nanowires Grown at Low Temperatures, presented in XXVII Panhellenic
Conference on Solid State Physics and
Materials Science, Limassol, Cyprus,
September 18-21, 2011.
7) I. Georgaki, J. Vamvasakis, J. Iliadis, A.
Psaroudakis, G. Kenanakis, D. Vernardou and N. Katsarakis, Structural, Photocatalytic Properties of Metal Oxide
Powders and Nanostructures (TiO2, ZnO
and WO3) Grown at Low Temperatures,
presented in XXVII Panhellenic Conference on Solid State Physics and Materials
Science,
Limassol,
Cyprus,
September 18-21, 2011
8) Antoniou, G.; Doumousiaris, K.; Vernardou, D.; Koudoumas, E.; Katsarakis, N.,
Electrochemical Characterization of
Metal Oxides Grown by Atmospheric
Pressure Chemical Vapor Deposition for
Smart Window Applications, presented
in XXVII Panhellenic Conference on
Solid State Physics and Materials Science, Limassol, Cyprus, September 1821, 2011
9) A. Reyes-Coronado, M.F. Acosta, R.I.
Merino, V.M. Orera, G. Kenanakis, N.
Katsarakis, M. Kafesaki and C.M. Soukoulis, Electromagnetic response of
anisotropic eutectic metamaterials in
THz range, presented in 3rd International Workshop on Theoretical and
Computational Nano-Photonics (TaCo
Na-Photonics), Physikzentrum, Bad
Honnef, Germany, November 3-5,
2010.
10) E. Kymakis, E. Stratakis, E. Koudoumas,
C. Fotakis, ,"Incorporation of metallic
nanoparticles in organic photovoltaic
devices using carbon nanotubes trans-
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Region, presented in Ninth International Conference on Photonic and
Electromagnetic Crystal Structures
(PECS-IX 2010), Granada, Spain, September 26-30, 2010.
17) R.I. Merino, M. F. Acosta, V. M. Orera,
G. Kenanakis, N. Katsarakis, M. Kafesaki, Optical properties of NaCl-LiF directionally solidified eutectics in the
THz region, presented in XI Congreso
Nacional de Materiales, Zaragoza,
Spain, June 23-25, 2010.
18) G. Kenanakis, C. Savvakis and N. Katsarakis, Light-induced photocatalytic
degradation of stearic acid by c-axis
oriented ZnO nanowires grown at
mild temperatures, presented in The
8th International Conference on Coatings on Glass and Plastics (ICCG 8),
Braunschweig, Germany, June 13-17,
2010.
19) G. Kenanakis, N. Lyroni, D. Vernardou,
N. Katsarakis, Light-induced photocatalytic degradation of azo dyes by
ZnO and TiO2 nanostructures deposited onto polymer substrates at
mild temperatures, presented in The
8th International Conference on Coatings on Glass and Plastics (ICCG 8),
Braunschweig, Germany, June 13-17,
2010.
20) Vernardou D.; Drosos, H.; Spanakis, E.;
Koudoumas, E.; Savvakis, C.; Katsarakis, N.;, Electrochemical and photocatalytic properties of WO3 coatings
grown at low temperatures, 3rd International Symposium on Transparent
Conductive Materials in Crete
(Greece) 2010.
21) Vernardou D.; Papadakis, G.; Spanakis, E.; Koudoumas, E.; Savvakis, C.;
Katsarakis, N.;, Using an Atmospheric
Pressure Chemical Vapor Deposition
Process for the Development of
“Smart Windows”, 3rd International
Scientific Conference on “Energy and
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έρευνα

parent electrodes" X International
Conference on Nanostructured Materials, Rome, Italy, October 2010
11) E. Kymakis, E. Stratakis, E. Koudoumas, C. Fotakis," Thin transparent
graphene films for organic photovoltaic devices" 3rd International
Symposium on Transparent Conductive Materials , Crete, Greece, October 2010
12) E. Kymakis "Incoproration of metallic
nanoparticles into polymer/fullerene
photovoltaic cells", 1st COINAPO
Topical Meeting, Zaragoza, Spain, October 2010
13) E. Kymakis, E. Stratakis, G.D. Spyropoulos, E. Koudoumas, C. Fotakis
"Strategies for performance improvement of organic photovoltaic devices"
4th International Conference on
Micro-Nanoelectronics, Nanotechnologies, Athens, December 2010
14) G. Kenanakis, M. Androulidaki, D.
Vernardou, N. Katsarakis, E. Koudoumas, Photoluminescence study of
ZnO structures grown by Aqueous
Chemical Growth, presented in 3rd
International Symposium on Transparent Conductive Materials (TCM 2010),
Analipsi/Hersonissos, Crete, Greece,
October 17-21, 2010.
15) G. Kenanakis, C. Savvakis and N. Katsarakis, Light-induced photocatalytic
degradation of stearic acid by ZnO
thin films and nanostructures deposited by Ultrasonic Spray Pyrolysis,
presented in 3rd International Symposium on Transparent Conductive Materials (TCM 2010), Analipsi/
Hersonissos, Crete, Greece, October
17-21, 2010.
16) R.I. Merino, M. F. Acosta, V. M. Orera,
G. Kenanakis, A. Reyes-Coronado, N.
Katsarakis, M. Kafesaki, Optical Properties of NaCl-LiF and KCl-LiF Directionally Solidified Eutectics in the THz
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Climate Change” in Athens (Greece)
2010.
22) Vernardou D.; Drosos, H.; Spanakis, E.;
Koudoumas, E.; Savvakis, C.; Katsarakis, N.; Electrochromic properties of
WO3, V2O5 and TiO2 prepared by hydrothermal growth at 95 oC, The 8th
International Conference on Coatings
on Glass and Plastics (ICCG 8), Braunschweig (Germany), June 13-17, 2010.

Β) Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ)
1. Ερευνητικές δραστηριότητες των μελών
Ε.Π. της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ)
α) Ερευνητικές Δραστηριότητες Αλέξανδρου
Αποστολάκη, Τμήμα Τουριστικών
Επιχειρήσεων
Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά με
Κριτές:
• Jaffry S., Ghulam Y., and A. Apostolakis,
(2010), “Analysing Quits and Separations from the Royal Navy”, Defence
and Peace Economics, vol. 21 (3), pp.
207 - 228
• Apostolakis A., and Clark D., (2011),
“Tourism Activity and Economic Conditions in Britain”, Tourismos, vol. 6 (2)
(forthcoming)
• Jaffry S., and A. Apostolakis, (2011),
“Willingness to Contribute for Future
Policy Initiatives at the British Museum",
Journal of Cultural Economics, vol. 35
(1), pp.: 49 - 75
• Jaffry S., Ghulam Y., and A. Apostolakis,
2011), “Propensity to Leave the Navy.
A Cox Proportional Hazard Approach”,
Defence and Peace Economics (forthcoming)

• Apostolakis A., and Jaffry S., (2011),
“Explaining Voluntary Contribution
Levels at the British Museum, London”, Tourism Economics (forthcoming)
Λοιπές Δημοσιεύσεις (Συμβουλευτική Εργασία, Άρθρα σε Διεθνή Συνεδρία):
• An Analysis of Demand Generators in
the Superior Hotel Industry, (2010),
Δημοσιευμένο άρθρο στο συλλογικό
τόμο πρακτικών συνεδρίου του 9th European Conference on Research
Methodology for Business and Management Studies, IE Business School,
Madrid (with Alfred Quintano)
• The Chichester Festival Theatre Economic Impact Study, (2010), Κέντρο
Τοπικής και Περιφερειακής Οικονομικής
Ανάλυσης (Centre of Local and Regional Economic Analysis (CLREA)),
University of Portsmouth (with Pamela
Dent and Shabbar Jaffry)
• Portsmouth Harbour Branding Study,
(2011), Κέντρο Τοπικής και Περιφερειακής Οικονομικής Ανάλυσης (Centre of
Local and Regional Economic Analysis
(CLREA)), University of Portsmouth
(with Shabbar Jaffry, Faye Sizeland,
and Adam Cox)
• Analysis of the Hampshire Business
Barometer Survey, (2011, forthcoming), Κέντρο Τοπικής και Περιφερειακής
Οικονομικής Ανάλυσης (Centre of
Local and Regional Economic Analysis
(CLREA)), University of Portsmouth
(with Shabbar Jaffry)
Παρουσιάσεις και Συμμετοχή σε Διεθνή
Συνέδρια:
• Avdelas L., S. Jaffry, Apostolakis A.,
(2010), “Seafood Labelling and Consumers’ Choices”, Paper accepted at
the IIFET Conference, France, July 12 –
16 2010.
• Apostolakis A., and Jaffry S., (2010),
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Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
• Οικονομικά και Διοίκηση του Τουρισμού (& Τουριστικών Επιχειρήσεων)
• Οικονομικά και Διοίκηση του Πολιτι σμού και Πολιτιστικών Πόρων
• Μάρκετινγκ Τουρισμού και Τουριστικών
Επιχειρήσεων
• Ανάλυση Ερωτηματολογίων και Βάσεις
Δεδομένων
• Οικονομικά της Διοίκησης Επιχειρήσεων
• Οικονομικά και Διοίκηση του Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντολογικών Πόρων
• Οικονομικά της Άμυνας

β) Ερευνητικές Δραστηριότητες Αργυρώς
Μουδάτσου, Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
Προσωπικό Εργαστηρίου:
• Αργυρώ Μουδάτσου: Επίκουρος καθηγήτρια στην Οικονομική Ανάλυση του
τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων ΣΔΟ – ΤΕΙ ΚρήτηςΣ
Περιοχή επιστημονικού ενδιαφέροντος Έρευνας
Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα ειναι
στα παρακάτω πεδία:
1) Foreign Direct Investment (FDI) and
Growth
2) FDI in Tourism Sector
3) Regional Economic Integration and FDI
4) Tourism and Economic Growth
Άλλες δραστηριότητες:
Επιστημονικές Δημοσιεύσεις:
• Moudatsou. D Kyrkilis (2010) “FDI and
ECONOMIC GROWTH: Granger Causality Tests in Panel Data Model-Comparative results in the case of European
Union countries EU (European Union
countries) and ASEAN Association of
South East Asian Nations” Journal of
Economic Intergation (JEI),
Συμμετοχη σε επιστημονικα Συνεδρια με παρουσιαση εργασιων
• 2010 Διεθνές Συνεδριο EEFS Annual
Conference on Macroeconomics and International Economics - Athens 3-6
June
Paper: Foreign Direct Investment and
Economic Growth: -The Contribution of
Well-Functioning Financial Markets» Α.
Moudatsou D Asteriou
• 2011 Διεθνές Συνεδριο EEFS Annual
Conference on Macroeconomics and International Economics London 9-11
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“An Exploratory Analysis of Voluntary
Monetary Contributions at the British
Museum, London”, Paper Presented at
the 6th International Conference on
Cultural Policy Research (ICCPR), Jyvaskyla, Finland 24 – 27 August.
• Αpostolakis A., and Jaffry S., (2010),
“Marginal Willingness to Voluntary
Contribute for the British Museum,
London”, Paper Presented at the 16th
International Conference of Cultural
Economics Association (ACEI), Presented at Copenhagen, Denmark 10 –
12 June.
• Quintano A., and A. Apostolakis,
(2010), “An Analysis of Demand Generators in the Superior Hotel Industry”,
Paper Presented at the 9th European
Conference on Research Methodology
for Business and Management Studies,
IE Business School, Madrid, Spain 2425 June 2010
• Bisbinas I., Apostolakis A., Panagopoulos A., (2010), “Factors Affecting Road
Accidents in Greece”, Paper Accepted
at the Seventh SICOT/SIROT Annual International Conference 31 August - 3
September 2010, Gothenburg, Sweden
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June
Paper: “Foreign Direct Investment Effects and Business Cycle Co-movements in the Enlarged European
Union”

•

γ) Ερευνητικές Δραστηριότητες Μάριου
Σωτηριάδη, Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
Επιστημονικές Δημοσιεύσεις: (περιοδικά,
πρακτικά συνεδρίων)
1. Journals’ Papers:
• “Special Events: A Framework for Efficient Management”, Journal of Hospitality Marketing & Management,
2011, Vol. 20(3), pp.329-346 (in cooperation with Dimou, I.)
• “Tourism Destination Marketing: Potential Contribution of Clustering Approach”, Journal of Service Management, 2011, Vol. 7, (approved in press)
(in cooperation with Wickens, E.)
• “Challenge of Managing and Marketing Small Accommodation Units - Evidence from a Greek Destination”.
Journal of Service Management, 2011,
Vol. 8, (approved in press) (in cooperation with Wickens, E.)
• “Destination Management: Bridging
Sustainable Development Opportunities and Visitors’ Quality Experiences”,
Arabian Journal of Business & Management Review, 2011, Vol. 1(1),
pp.1-16. (in cooperation with Varvaressos, S.)
• "Tourism Destination Marketing: Approaches Improving Effectiveness and
Efficiency", Journal of Hospitality and
Tourism Technology, 2012, Special
Issue, (approved in press)
2. Conferences’ Papers:
• “The Use of Social Networks in Pro-

•

•

•

moting Tourism Services”, 3rd International Conference ‘Special Interest
Tourism & Destination Management’,
Kathmandu, NEPAL, 27-30 April, 2011
“Destination Management: Bridging
Sustainable Development Opportunities
and Visitors’ Quality Experiences”, 3rd
International Conference ‘Special Interest Tourism & Destination Management”, Kathmandu, Nepal, 27-30 April,
2011 (in cooperation with S. Varvaressos)
“Tourism Destination Marketing in
Globalization Era: Potential Contribution of E-Marketing and Clustering Approach”, Advances in Hospitality and
Tourism Marketing and Management
(AHTMM) Conference. June 19-24,
2011, Istanbul, Turkey, (Proceedings,
pp. 371-376).
http://www.httrc.com/ahtmm/
“CRM systems employed in the hotel
sector: A case of Greek 4 and 5 stars
hotels”, Advances in Hospitality and
Tourism Marketing and Management
(AHTMM) Conference. June 19-24,
2011, Istanbul, Turkey (Proceedings, pp.
408-413). In cooperation with E. Papaioannou, C. Sarmaniotis and C. Assimakopoulos.
http://www.httrc.com/ahtmm/
“Animation and Recreation Facilities
and Services in Resort Hotels: Evidence
from Greece”, 2nd
International
Tourism Conference “Tourism, Culture
and the Creative Industries: Exploring
the Linkages”, 18-21 January 2012, St.
Augustine (Trinidad), The University of
the West Indies, Ryerson University,
Canada and London Metropolitan University, UK. Approved (in cooperation
with S. Varvaressos).

Books:
• Service Quality in the Hotel Industry: Issues and Challenges. LAP LAMBERT Ac-
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Ερευνητικά πεδία ενδιαφέροντος
Εστιάζονται στις εξής γνωστικές περιοχές:
• Μάνατζμεντ Τουριστικών προορισμών
και επιχειρήσεων
• Μάρκετινγκ Τουριστικών προορισμών
και Επιχειρήσεων.

Edition:
• Book: Special Interest and Alternative
Tourism: Planning, Management and
Marketing. Athens: Interbooks Publications, 2009 (in cooperation with
Farsari, Y.) (ISBN 978-960-390-205-8)
• Conference Proceedings: Sustainable
Tourism; Issues, Debates and Challenges, Conference Proceedings. TEI of
Crete & Bucks New University, Greece,
2010. (in cooperation with Wickens,
E.) (ISBN: 978-960-99889-0-2).

δ) Ερευνητικές Δραστηριότητες Ιωάννα
Φαρσάρη, Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων

Member of Editorial Boards and Scientific
Committees:
Scientific Journals (9):
• Tourismos, an international, multidisciplinary journal
• Journal Enterprise Risk Management
• International Journal of Civil Aviation
• Journal Tourist Scientific Review
• Cambodian Journal of Tourism and
Leisure Research and Sakal Tourism
Journal / World Tourism Journal.
• Journal Tourism Issues
• Journal of Applied Sciences in Tourism
(online journal, forthcoming)
• Journal of International Management
and Organization Studies' (serialspublications.india.com).
• Arabian Journal of Business and Man
agement Review
Scientific Committees of International
Conferences (12)
• Reviewer: International journals (5)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της Δρ Ιωάννας Φαρσάρη περιλαμβάνουν τη βιώσιμη
τουριστική ανάπτυξη, τους δείκτες παρακολούθησης βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης,
την τουριστική πολιτική, την ανάπτυξη ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού
για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη διαχείριση της
πολυπλοκότητας στον τουρισμό, τους νοητικούς χάρτες, τις τουριστικές οντολογίες, την
απεικόνιση της γνώσης.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ
• Farsari, I. (accepted for publication) The
development of a conceptual model to
support sustainable tourism policy in
north Mediterranean destinations. Journal of Hospitality Marketing and Management.
• Farsari, I., Butler, R.W. and Szivas, E.
(2011) Complexity in Policies: A Cognitive Mapping Approach. Annals of
Tourism Research, 38(3), 1110-1134.
• Farsari, I., Butler, R.W. and Szivas, E.
(2010) The Use of Cognitive Mapping in
Analysing Sustainable Tourism Policy:
Methodological Implications. Tourism
Recreation Research, 35 (2), 145-160.
ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ
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ademic Publishing, Saarbrucken, Germany, 2011 (ISBN 978-3-8443-24860).
• Tourism Destination Marketing; Improving Efficiency and Effectiveness.
LAP LAMBERT Academic Publishing,
Saarbrucken, Germany, 2011 (ISBN:
978-3-8443-9963-9).
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• Σωτηριάδης, Μ. και Φαρσάρη, Ι. (επιμελητές) (2009) Εναλλακτικές και Ειδικές Μορφές Τουρισμού: Σχεδιασμός,
Μάνατζμεντ & Μάρκετινγκ. Αθήνα: Interbooks.
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ
• Mavrothalassiti, A. and Farsari, I.
(2011) Climbing Tourists’ Environmental Attitudes: Evidence from Kalymnos
Island, Greece. Proceedings of the International Conference on Tourism:
Tourism in an Era of Uncertainty,
Cyprus University of Technology,
Rhodes Island, 27-30 April.
• Farsari, I. (2010) “The Development of
a Conceptual Model to Support Sustainable Tourism Policy Making in
North Mediterranean Destinations. International Scientific Congress on Current Trends in Tourism Management
and Tourism Policy, The 2010 Athens
Tourism Symposium, Athens, 10-11
February.
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ/ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
• Φαρσάρη, Ι. «Εποχικότητα – Αειφορία
– Πολιτικές». Διημερίδα – 1η Διαβούλευση για την Επιμήκυνση της Τουριστικής
Περιόδου, ΜΚΟ «Θέληση Μυκόνου»,
Μύκονος, 19-20 Φεβρουαρίου 2010.

2. Ομάδα Έρευνας και Ανάπτυξης Τουρισμού, Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
Η Ομάδα Έρευνας και Ανάπτυξης Τουρισμού αποτελείται από τους: Δρ. Μάριο
Σωτηριάδη, Δρ. Ιωάννα Φαρσάρη, Δρ.
Αλέξανδρο Αποστολάκη, Δρ. Αργυρώ
Μουδάτσου, Γιώργο Απλαδά και Βάσω

Αυγελή. Στην ομάδα συμμετέχουν επίσης
φοιτητές του τμήματος
Η ομάδα συνεργάζεται σε ερευνητικά
έργα με Ερευνητικά Κέντρα και Ιδρύματα της
Ελλάδας και του εξωτερικού, ανάμεσα τους
το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο
Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το ΤΕΙ
Αθήνας, το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, το University
of Surrey του Η.Β., το University of Strathclyde του Η.Β., το New Bucks University του
Η.Β., το Universite De Nice - Sofia Antipolis
της Γαλλίας και το University οf South Africa
της Ν. Αφρικής.
Τα ερευνητικά πεδία στα οποία δραστηριοποιείται η ομάδα περιλαμβάνουν το μάρκετινγκ και μάνατζμεντ τουριστικών
προορισμών και επιχειρήσεων, τα οικονομικά και διοίκηση του πολιτισμού και των
πολιτιστικών πόρων, τα οικονομικά και τη
διοίκηση του περιβάλλοντος και των περιβαλλοντικών πόρων, την τουριστική πολιτική, την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, την
απεικόνιση της γνώσης.

Β) Παράρτημα Αγίου Νικολάου
1. Ερευνητικές Δραστηριότητες μελών
Ε.Π. Παράρτηματος Αγίου Νικολάου
Στο Παράρτημα του Αγίου Νικολάου του
ΤΕΙ Κρήτης λειτουργούν δύο Τμήματα που
ανήκουν στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ).
Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και
Ασφαλιστικής και το Τμήμα Επιχειρηματικού
Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων. Το Παράρτημα του Αγ. Νικολάου είναι
στελεχωμένο με μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό που διακρίνεται για την υψηλού επιπέδου ερευνητική δραστηριότητα του. Η
σημαντική ερευνητική δραστηριότητα του
Παραρτήματος τεκμηριώνεται από τις επι-
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Μέλη Ε.Π. Παραρτήματος (Ερευνητικό
προσωπικό)
1. Δρ. Ψιμάρνη-Βούλγαρη Φωτεινή
2. Δρ. Χρήστος Φλώρος
3. Δρ. Στέλιος Παπαδάκης
4. Δρ. Ιωάννης Δημοτίκαλης
5. Δρ Βαγγέλης Τσουκάτος
6. Δρ. Μαυράκης Εμμανουήλ
7. Δρ. Αλεξία Μαίρη Τζωρτζάκη
Ερευνητικά προγράμματα
Η Ερευνητική ομάδα EPIGNOSIS με επικεφαλή τον Δρ. Τάκη Βαρελά (Danaos
Management Consultants SA) και μέλη
την κα Σοφία Αρχοντάκη (Danaos Management Consultants SA), Δρ. Γιάννη Δημοτίκαλη (ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτημα Αγίου
Νικολάου), κα Δήμητρα Μουτσικοπούλου
(Danaos Management Consultants SA)
έλαβε φέτος (Ιούλιο 2011) το 2ο βραβείο
Εφαρμοσμένης Έρευνας με την πρόταση
«Εξομοίωση στα Ευφυή Συστήματα Διοίκησης: Η Προσέγγιση του Ολικού Βέλτιστου». Ο Διαγωνισμός Εφαρμοσμένης
Έρευνας & Καινοτομίας «Η Ελλάδα Καινοτομεί!» (www.kainotomeis.gr), πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του ΣΕΒ και την
οικονομική στήριξη της EUROBANK και
στόχο έχει να αναδείξει την έρευνα στην
Ελλάδα. Ολοκληρώθηκε με την τελετή
βράβευσης, την Τρίτη 5/7/2011, στην
Αθήνα- Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Βραβεύθηκαν 2 συμμετοχές στην καινοτομία
και 2 στην εφαρμοσμένη έρευνα, από τις
συνολικά πάνω από 300 που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό.
Ερευνητική πρόταση στα πλαίσια της
Δράσης 'Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών', επιστημονικό συντονιστή τον Δρα
Χρήστο Φλώρο, έχει προκριθεί προς χρη-

ματοδότηση από την ΓΓΕΤ και αναμένεται
να ξεκινήσει σύντομα υπό την εποπτεία
του.
Η ερευνητική πρόταση στα πλαίσια του
Αρχιμήδη ΙΙΙ με τίτλο ‘INVESTIGATION OF
THE PERFORMANCE AND COMPETITIVENESS OF THE GREEK MANUFACTURING
FIRMS’, με επιστημονική υπεύθυνη την
Καθ. Φωτεινή Ψιμάρνη-Βούλγαρη και τη
συμμετοχή όλων των μελών ΕΠ του Τμήματος Χ&Α, έχει προκριθεί προς χρηματοδότηση.
Το Τμήμα Χ&Α συμμετέχει στο Διεθνές
Ερευνητικό Πρόγραμμα “Meaning of Values in the Public Sector Across Cultures”
του Institute of Labor Studies (IEL) at
ESADE Business School, Barcelona, Spain
με συντονιστή της ερευνητικής ομάδας για
την Ελλάδα τον Δρα Βαγγέλη Τσουκάτο.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
1) Theodore Papadogonas and Fotini
Voulgaris, “Euro and Technology Effects on Job Turnover in Greek Manufacturing” International Journal of
Economic Sciences, Vol. 3 Issue 1, July
2010, pp. 27-38.
2) Fotini Voulgaris and Theodore Papadogonas, “Technology, firm size and
industrial dynamics: Evidence from
Greek manufacturing”, International
Journal of Economic Research, Vol. 7,
No. 1 , 2010 pp. 47-63.
3) Fotini Voulgaris and Athanasia Rizonaki, “On the relationship between systematic risk and financial and operating risk: the case of the Greek listed
firms”, Global Business and Economics
Review, Vol. 13, Nos ¾, 2011, pp.
204-221.
4) Filis, G., Degiannakis, S. and Floros, C.
2011. ‘Dynamic correlation between
stock market and oil prices: The case
of oil-importing and oil-exporting
countries', International Review of Financial Analysis, 20(3), 152-164.
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στημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά αλλά και από τα αναπτυξιακά και ερευνητικά προγράμματα στα
οποία έχει συμμετάσχει.
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5) Floros, C. 2011. ‘On the relationship
between weather and stock market
returns', Studies in Economics and Finance, 28(1), 5-13.
6) Filis, G., Floros, C. and Eckels, B. 2011.
‘Option listing, returns and volatility:
Evidence from Greece', Applied Financial Economics, 21(19), 1423-1435.
7) Alghalith, M., R. Lalloo, M. Franklin
and C. Floros, 2011. ‘Hedging with a
Generalized Basis Risk: Empirical Results', International Journal of Financial Markets and Derivatives, 2(3),
244-248.
8) Floros, C. and Degiannakis, S. 2010.
‘Hedge Ratios in South African Stock
Index Futures', Journal of Emerging
Market Finance, Vol. 9(3), 285-304.
9) Floros, C. 2010. ‘The Athens Olympic
Games and the Athens Stock Exchange', Journal of Economic Studies,
37(6), 647-657.
10) Degiannakis, S. and Floros, C. 2010.
‘VIX Index in Interday and Intraday
Volatility Models', Journal of Money,
Investment and Banking, 13, 21-26.
11) Alexakis, C. and E. Mavrakis (2010), ‘Is
moderate market performance in the
U.S. a sufficient condition for abnormal returns on CEFs?’ International
Advances in Economic Research,
16(1), 80-95.
12) Tsoukatos, E. (2010). “Impact of culture on service quality: What we know
and what we need to learn”, in H.R.
Kaufmann (ed), International Consumer Behavior: A Mosaic of Eclective
Perspectives- Handbook on International Consumer Behavior, (pp. 2036), Access. UK.
13) Tsoukatos, E., Koulentaki, M. (2011).
“A structural equations approach to
assessing alternative service quality
metrics within an extended service
quality, customer satisfaction, customer loyalty model”, Global Business

and Economics Review, Vol. 13, No.
3/4, pp. 222 – 239.
14) Tsoukatos, E., Mastrojianni, E. (2010).
Key Determinants of Service Quality in
Retail Banking, EuroMed Journal of
Business, 5(1): 85-100
Outstanding Paper Award Winner at
the Literati Network Awards for Excellence 2011
(www.emeraldinsight.com/literati)
15) Kaburlasos VG, Papadakis SE and Amanatiadis A, “Binary image 2D shape learning and recognition based on lattice
computing (LC) techniques”, Journal of
Mathematical Imaging and Vision, pp. 116, 2011.
16) Amanatiadis, V.G. Kaburlasos, A.
Gasteratos, and S.E. Papadakis Evaluation
of Shape Descriptors for Shape-Based
Image Retrieval, IET Image Processing Vol.
5, pp. 493-499, 2011.
17) S.E. Papadakis, V.G. Kaburlasos, Piecewise-Linear Approximation of Nonlinear Models Based on Probabilistically/
Possibilistically Interpreted Intervals’
Numbers (Ins), Information Sciences,
Vol. 180, Issue 24, pp 5060-5076,
2010.
18) Tzortzaki, A.M., Mihiotis, A. and
Agiomirgianakis, G.M. (2011), ‘The
Quest for a New Multidisciplinary
Tourism Model’, Annals of Tourism, vol.
38, no.1, pp. 325-330.
19) Tzortzaki, A.M. and Mihiotis, A., (2011in press), ‘A three dimensional knowledge
management framework for hospitality
and tourism’, Foresight.
Συνέδρια
Το Τμήμα Χ&Α συνδιοργάνωσε με το
Πολυτεχνείο Κρήτης στον Άγιο Νικόλαο το
ετήσιο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας
Επιχειρησιακής Έρευνας (HELORS) 27-29
Μαΐου 2010 με πρόεδρο του συνεδρίου
την Καθ. Κα Φωτεινή Ψιμάρνη – Βούλγαρη
και μέλη της οργανωτικής επιτροπής όλα τα
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firms”, Global Business and Economics
Review, Vol. 13, No ¾, 2011, pp. 204221.
2) Tsoukatos, E., Koulentaki, M. (2011).
“A structural equations approach to assessing alternative service quality metrics within an extended service quality,
customer satisfaction, customer loyalty
model”, Global Business and Economics
Review, Vol. 13, No. 3/4, pp. 222 – 239.
3) Tsoukatos, E., Mastrojianni, E. (2010).
Key Determinants of Service Quality in
Retail Banking, EuroMed Journal of
Business, 5(1): 85-100 το οποίο μάλιστα
απέσπασε και το βραβείο Outstanding
Paper Award at the Literati Network
Awards
for
Excellence
2011
(www.emeraldinsight.com/literati)

Ερευνητική Δραστηριότητα Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Τέλος, πολύ έντονη είναι και η ερευνητική δραστηριότητα των Μεταπτυχιακών
φοιτητών του Τμήματος Χ&Α αφού έχουν
παραχθεί τουλάχιστον 130 διπλωματικές
εργασίες, μέχρι σήμερα, στα πλαίσια του
MSc Business Economics, Finance & Banking, οι οποίες περιλαμβάνουν έρευνα
στους τομείς της Χρηματοοικονομικής, των
Τραπεζών, των χρηματιστηριακών επενδύσεων, αλλά και του Μάνατζμεντ, της ποιότητας υπηρεσιών, της οικονομικής των
επιχειρήσεων κλπ. Μεταξύ των άλλων,
έχουν διακριθεί κάποιες Διπλωματικές εργασίες οι οποίες έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά ή ως βιβλία. Πολλές
εξ αυτών έχουν δημοσιευτεί σε πρακτικά
διεθνών συνεδρίων.
Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά
1) Fotini Voulgaris and Athanasia Rizonaki, “On the relationship between systematic risk and financial and operating risk: the case of the Greek listed
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μέλη ΕΠ του Τμήματος
Ο Δρ. Ιωάννης Δημοτίκαλης υπήρξε
Μέλος της Οργανωτικής επιτροπής του
4ου Διεθνούς Συνεδρίου CHAOS 2011
‘Chaotic Modeling, Simulation and Applications’ (www.cmsim.org) που πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Νικόλαο, 30 Μαϊου-3
Ιουνίου 2011, στο Παράρτημα Αγίου Νικολάου του ΤΕΙ Κρήτης. Συμμετείχαν πάνω
από 150 σύνεδροι προερχόμενοι από περισσότερες από 50 χώρες.
Το Τμήμα διοργανώνει το 4ο Διεθνές
Συνέδριο της Ευρωμεσογειακής Επιχειρηματικής Ακαδημίας με τίτλο “Business Research Challenges in a Turbulent Era” που
θα γίνει στην Ελούντα στις 20-21 Οκτωβρίου 2011. Πρόεδροι του συνεδρίου
είναι από κοινού οι Καθ. Φωτεινή Ψιμάρνη
– Βούλγαρη και ο Δρ. Βαγγέλης Τσουκάτος.
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Το Εργαστήριο Αυτοματικής – Ρομποτικής του Τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙ
Κρήτης δραστηριοποιείται από 15ετίας σε
ποικίλες δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (R&D) στον τομέα της ρομποτικής.
Κυριότερα ερευνητικά αντικείμενα αποτελούν η σχεδίαση/σύνθεση ρομποτικών χειριστών, η ανάπτυξη ρομπότ εργασιών σε
θερμοκηπιακές καλλιέργειες και οι ρομποτικοί μηχανισμοί επιδέξιων χειρισμών
αντικειμένων. Προωθούνται επίσης και μια
σειρά από δραστηριότητες ανάπτυξης λογισμικού και πειραματικών διατάξεων για
την βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Το Εργαστήριο συνεργάζεται στενά με
παρεμφερή εργαστήρια άλλων Τμημάτων
δεδομένης της διεπιστημονικότητας του
αντικειμένου. Η συνεργασία τα τελευταία
χρόνια έχει οδηγήσει στην ανάδειξη της
Ομάδας Αυτοματικής, Ρομποτικής και Ευ-

φυών Συστημάτων του ΤΕΙ στην οποία συμμετέχουν εκτός του εργαστηρίου Αυτοματικής – Ρομποτικής
τα Εργαστήρια
Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου του Τμήματος Ηλεκτρολογίας και Ευφυών Συστημάτων του Τμήματος Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής & Πολυμέσων.
Σχεδίαση και ανάπτυξη ρομποτικών χειριστών
Το Εργαστήριο Αυτοματικής - Ρομποτικής
έχει εμπλακεί από 15-ετίας στην σχεδίαση
και ανάπτυξη ρομποτικών χειριστών οι
οποίοι δίνουν λύσεις σε πραγματικά προβλήματα που παρουσιάζονται στα συστήματα παραγωγής και στην έρευνα. Πρόκειται
για ρομποτικά συστήματα βελτιστοποιημένα
για την εκάστοτε εφαρμογή όπου η σύνθεση
και ο πρόσφορος έλεγχος του κατάλληλου
ρομποτικού συστήματος, μπορεί υπό συνθήκες να αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη

Καρτεσιανό ρομποτικό σύστημα εφοδιασμένο με τεχνητή όραση για την αποπαλετοποίηση
και εκσάκιση σάκων πολυαιθυλενίο
M. Καββουσανός: Καθηγητής, Προϊσταμένος στο Τμήμα Μηχανολογίας - mkavoussa@staff.teicrete.gr
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Ρομποτικός βραχίονας 5 DOF για οδήγηση δέσμης laser
λογικός σχεδιασμός που επιτρέπει στην
δέσμη να διέρχεται μέσα από το σώμα του
ρομπότ και να εξέρχεται από το ‘ακροδάκτυλο’ του με την επιθυμητή κλίση.
Ρομπότ για θερμοκηπιακές καλλιέργειες
Στο εργαστήριο Αυτοματισμού & Ρομποτικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, έχει ξεκινήσει η ανάπτυξη ρομποτικού συστήματος με βασικό
προσανατολισμό την συλλογή ντομάτας. Η
επιλογή της ντομάτας σαν καρπός, γίνεται
αφενός λόγω του ρόλου της στη Κρητική
αγροτική παραγωγή και διατροφή, αλλά και
γιατί θεωρείται από τους πιο ευαίσθητους
καρπούς, γεγονός που μας υποχρεώνει σε
καινοτόμες λύσεις για τη χωρίς ζημία συγκομιδή της. Στόχος του παραπάνω ρομπότ
είναι η μείωση του κόστους παραγωγής
αλλά και των κινδύνων έκθεσης των εργαζόμενων/καλλιεργητών στις συνθήκες των
θερμοκηπίων.

Σχεδιασμός – ανάπτυξη και κατασκευή πρωτοτύπου ρομπότ θερμοκηπίου
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λύση για πολλά προβλήματα όπως π.χ. η
παλετοποίηση-αποπαλετοποίηση συσκευασιών, η οδήγηση συστημάτων κοπής, η
συγκόλλησης μετάλλων κ.α.
Το εργαστήριο έχει συμβάλει στην επίλυση τέτοιων προβλημάτων με την κατασκευή ενός καρτεσιανού ρομποτικού
συστήματος εφοδιασμένου με τεχνητή
όραση για την αποπαλετοποίηση και εκσάκιση σάκων πολυαιθυλενίου. Επίσης σε
συνεργασία με το Ινστιτούτο Μοριακής
Δομής και Laser του ΙΤΕ στην Κρήτη, κατασκευάστηκε ένας Ρομποτικός βραχίονας 5
βαθμών ελευθερίας για οδήγηση δέσμης
laser χαμηλής ισχύος με σκοπό τον καθαρισμό έργων τέχνης πινάκων ή γλυπτών.
Ειδικά για την δεύτερη περίπτωση, η δέσμη
laser πρέπει να οδηγείται με ακρίβεια ως
προς την θέση εστίασης και την κλίση στον
τρισδιάστατο στόχο. Βασικό χαρακτηριστικό του βραχίονα είναι ο ειδικός μηχανο-
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Εντοπισμός διαδρόμου και καρπών ντομάτας μα την βοήθεια τεχνητής όρασης
Στη παρούσα φάση έχει σχεδιασθεί η
πλατφόρμα κίνησης και ο βραχίονας και
έχει κατασκευαστεί ένα πρωτότυπο της
πλατφόρμας και έχει αναπτυχθεί και δοκιμασθεί το σύστημα ελέγχου κίνησής της.
Το σύστημα της τεχνητής όρασης βρίσκεται υπό ανάπτυξη και περιλαμβάνει υποσυστήματα για τη διάκριση και τον
εντοπισμό καρπών αλλά και για την πλοήγηση της πλατφόρμας. Δηλαδή, έχουν
αναπτυχθεί αλγόριθμοι τεχνητής όρασης
με την βοήθεια των οποίων προσδιορίζεται η σχετική θέση του ρομποτικού οχήματος ως προς τον διάδρομο κίνησης του
θερμοκηπίου όπως παρουσιάζεται στις παρακάτω εικόνες.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή του
ρομποτικού βραχίονα και της αρπάγης που
θα τοποθετηθεί σε αυτόν για τη συλλογή
των καρπών, καθώς επίσης και η υλοποίηση κατάλληλων στρατηγικών για τον
έλεγχο της λαβής και της απόσπασης του
καρπού, με σκοπό τη κατασκευή ενός πλή-

ρως λειτουργικού πρωτότυπου για τη δυνατότητα πειραματικής μελέτης. Θα ακολουθήσει η ανάπτυξη λογισμικού για την
παρακολούθηση και φροντίδα της θερμοκηπιακής καλλιέργειας που θα συντονίζει
δραστηριότητες όπως α) η παρακολούθηση
της καλλιέργειας (π.χ. μετρήσεις υγρασίας,
μετρήσεις PH ,κτλ) β) ο προγραμματισμός
της συντήρησης της καλλιέργειας (π.χ. λίπανση, ψέκασμα, κλάδεμα, πότισμα κτλ.),
γ) η οργάνωση της συγκομιδής από το ρομπότ και τέλος δ) η αλληλεπίδραση με τον
καλλιεργητή.
Ρομποτικά χέρια
Η σχεδίαση και κατασκευή επιδέξιων ρομποτικών χεριών είναι ένα πολύ ενδιαφέρον
θέμα με πάρα πολλές ερευνητικές προκλήσεις, κάτι το οποίο διαφαίνεται και από την
προσπάθεια που πραγματοποιείται σε αυτόν
τον τομέα από πολλά ερευνητικά ιδρύματα
του εξωτερικού. Η χρήση ρομποτικών μηχανισμών, ως προσθετικά μέλη μπορεί να

Εικόνες από την σχεδίαση του ρομποτικού χεριού.
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των αρθρώσεων, η ευστάθεια της λαβής, ο
τρόπος συντήρησης, ο θόρυβος κατά την
λειτουργία του και το κόστος κατασκευής
είναι παράμετροι που λαμβάνονται υπ΄ όψιν
κατά την σχεδίαση του ρομποτικού χεριού.
Επίσης σημαντικό κατασκευαστικό κριτήριο
αποτελεί η ικανότητα προσαρμογής του σε
ήδη υπάρχον ρομποτικό βραχίονα 5 βαθμών ελευθερίας, του εργαστηρίου Αυτοματικής και Ρομποτικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης,
καταλήγοντας έτσι σε μια ολοκληρωμένη
υλοποίηση ενός ανθρωπόμορφου βραχίονα με τα χαρακτηριστικά ώμου, αγκώνα
και χεριού προκειμένου να εξεταστούν προβλήματα ευστάθειας της λαβής αντικειμένων
από το ρομποτικό χέρι.
Η σχεδίαση και υλοποίηση διαδικασιών
ελέγχου για την συντονισμένη κίνηση των
ρομποτικών δαχτύλων προκειμένου να
δράττουν και να χειρίζονται αντικείμενα,
όπως χρησιμοποιούμε όλοι για τις καθημερινές μας ανάγκες, είναι ένα πολύ δύσκολο
ερευνητικά πεδίο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα
τα ρομποτικά χέρια που υπάρχουν μέχρι
σήμερα να μην δεν έχουν προικιστεί με την

Πειραματική διάταξη ρομποτικού χεριού με 2 βαθμούς ελευθερίας για τον ευέλικτο χειρισμό αντικειμένων. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Εργαστήριο ΣΑΕ του Τμήματος
Ηλεκτρολογίας.
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αμβλύνει περιορισμούς που προκύπτουν
λόγω ακρωτηριασμών των άνω άκρων,
μειώνοντας τις δυσανάλογα μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις για
τους παθόντες (περιορισμούς σε επίπεδο
ατομικής υγιεινής, κοινωνικής συναναστροφής και περιορισμό στις επαγγελματικές δραστηριότητες). Η πλειονότητα αυτών
των περιστατικών αντιμετωπίζεται με παθητικά προσθετικά μέλη του εμπορίου τα
οποία συμβάλουν σε ένα κοσμητικό αποτέλεσμα προσφέροντας ένα υποτυπώδες
επίπεδο λειτουργικότητας. Όμως, ακόμα
και τα πλέον σύγχρονα εμπορικά προσθετικά χέρια αδυνατούν να ανταποκριθούν
πλήρως στις ανάγκες των χρηστών τους με
το κόστος τους να ανέρχεται σε πολύ
υψηλά επίπεδα.
Το τελευταίο διάστημα στο εργαστήριο
έχει ξεκινήσει μία προσπάθεια να σχεδιαστεί ένα ρομποτικό χέρι και στην συνέχεια
να κατασκευαστεί με την βοήθεια του εξοπλισμού του εργαστηρίου. Κατασκευαστικά κριτήρια όπως το μέγεθος, οι βαθμοί
ελευθερίας των δαχτύλων, το βάρος του
ρομποτικού χεριού, η ταχύτητα απόκρισης
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Ο πραγματικός και ο εικονικός βραχίονας SCARA καθώς επίσης ο πάγκος εργασίας του
ρομπότ μέσα στον εικονικό κόσμο.
απαιτούμενη επιδεξιότητα και προσαρμοστικότητα που απαιτεί μια λαβή ακριβείας.
Το τελευταίο διάστημα στο εργαστήριο
Αυτοματικής-Ρομποτικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης
διερευνώνται τόσο σε θεωρητικό αλλά και
πειραματικό επίπεδο κατάλληλοι νόμοι
ελέγχου για την λαβή και τον επιδέξιο χειρισμό αντικειμένων από ρομποτικά δάχτυλα. Τα πρώτα αποτελέσματα πρόκειται
να αξιοποιηθούν σε ρομποτικό χέρι που
βρίσκεται υπό σχεδίαση.

τύπου SCARA της εταιρίας Epson. Το ρομπότ έχει τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης
με αντικείμενα που υπάρχουν στον εικονικό
κόσμο ώστε να εξασκούνται οι σπουδαστές
την επίλυση προβλημάτων συναρμολόγησης.

Ανάπτυξη Λογισμικού προσομοίωσης
πραγματικών Ρομπότ
Στο εργαστήριο αναπτύσσεται λογισμικό για την προσομοίωση ρομποτικών
συστημάτων που χρησιμοποιούνται στην
βιομηχανία και γενικά στα συστήματα παραγωγής. Το λογισμικό αυτό ήδη χρησιμοποιείται, προς αξιολόγηση, από τους
φοιτητές του τμήματος Μηχανολογίας για
εκπαιδευτικούς σκοπούς και στόχο έχει να
βοηθήσει με απλό τρόπο στο να γίνει κατανοητή η λειτουργία και ο τρόπος προγραμματισμού των ρομποτικών βραχιόνων
σταθερής βάσης. Το λογισμικό προσομοιώνει, σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας, τον τρόπο κίνησης και λειτουργίας
του πραγματικού ρομποτικού βραχίονα
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Ένωση καινοτομίας: Εμβληματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της
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Τεχνολογικό χάσμα και
δημοσιονομική κρίση

H κρίση στην οποία βρίσκεται σήμερα
η ελληνική κοινωνία είναι πολλαπλή. Είναι
κρίση δημοσιονομική, ανταγωνιστικότητας,
κρίση ηθική και κρίση πολιτικού ευτελισμού από τις δυνάμεις που ασκούν εξουσία, δηλαδή κρίση συνολική. Το βασικό
ερώτημα του σημειώματος αυτού είναι, η
διαθέσιμη τεχνολογική και καινοτομική ικανότητα της χώρας μπορεί να συμβάλλει σε
σήμερα μια ανθρωποκεντρική αναπτυξιακή
διαδικασία, βελτιώνοντας έτσι το επίπεδο
της διαβίωσής μας;
Αυτό που γίνεται φανερό σε πολλές
σχετικές αναλύσεις ευρέως γνωστές, είναι
πως η τεχνολογική υστέρηση της χώρας
είναι τεράστια σε σύγκριση με τις απαιτήσεις της εποχής και τις επιδόσεις άλλων
κοινωνιών. Η υστέρηση όμως στα πεδία
της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας θα ήταν λάθος να ιδωθεί, ως ένα
«τεχνοκρατικό» πρόβλημα. Στην ουσία,
υποδηλώνει μια υστέρηση στην ικανότητα
της χώρας μας, όχι μόνο για παραγωγή
νέων μορφών γνώσης, αλλά και για προσαρμογή και αξιοποίηση της γνώσης που
παράγουν άλλοι. Πίσω από την υστέρηση
αυτή, βρίσκονται οι αντιλήψεις, οι θεσμοί,
οι μηχανισμοί που κινούν τις οικονομικές,
κοινωνικές, πολιτικές, ακόμη και πολιτισμικές λειτουργίες στην ελληνική κοινωνία.
Έτσι, φτάνουμε στα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά και ελλείμματα που συνοδεύουν την ελληνική οικονομία, τα οποία για
δεκαετίες περιστρέφονται αυτιστικά γύρω
από τους ίδιους άξονες: δημοσιονομικά
ελλείμματα, δημόσιο και εξωτερικό χρέος,
πληθωρισμός (ακόμη και εκεί που είμα-

στε), διαφθορά, απαξίωση του συλλογικού
και αποθέωση του ιδιωτικού. Η τραυματική
συγκυρία που διανύομε ως χώρα, κάνει για
άλλη μια φορά εξαιρετικά ορατή τη σχέση
συγκοινωνούντων δοχείων που χαρακτηρίζει την οικονομία, την κοινωνία και την πολιτική με τις συλλογικές ικανότητες, τις
συλλογικές γνώσεις και επιλογές. Είναι μια
σχέση αποτυχίας- μιας συσσωρευμένης μακρόχρονης αποτυχίας- που θα πληρωθεί
εξαιρετικά ακριβά, σήμερα και για μακρύ
χρονικό διάστημα στο μέλλον.
Πριν από δέκα χρόνια, το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο είχε υιοθετήσει ένα φιλόδοξο
σχέδιο για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας: τη στρατηγική της Λισαβόνας για
την οικονομική μεγέθυνση, με έμφαση στην
καινοτομία και στην κοινωνική συνοχή. Το
εν λόγω σενάριο πολιτικής, γρήγορα
εμπλουτίστηκε με προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον σχεδιασμό των μεταρρυθμίσεων και τους ποσοτικούς στόχους
της αύξησης των δαπανών Έρευνας και Ανάπτυξης των κρατών-μελών. Δέκα χρόνια αργότερα, η ευρωπαϊκή οικονομία αναζητεί
διαδικασίες εξόδου από την οικονομική
κρίση. Τόσο η βεβαιότητα της διατηρήσιμης
οικονομικής μεγέθυνσης όσο και η ρητορεία
της επωφελούς για όλους αναπτυξιακής συνταγής τέθηκαν εκ των πραγμάτων σε αμφισβήτηση. Η Ευρώπη συνολικά δοκιμάζεται
από μια βαθιά οικονομική κρίση, η εξέλιξη
της οποίας αναδείχνει τόσο τα δομικά προβλήματα της ευρωπαϊκής οικονομίας όσο
και τα όρια της στρατηγικής της Λισαβόνας,
σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης. Άλλωστε
κατά την πρώτη φάση διαχείρισης της οικο-
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νομικής κρίσης οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις
έδωσαν προτεραιότητα στη μεταφορά
πόρων για τη στήριξη των αγορών κεφαλαίων, ενώ έθεσαν σε δεύτερη μοίρα τις
πολιτικές τεχνολογικής ανάπτυξης.
Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι οι μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ακολούθησαν αντικυκλικές στρατηγικές κατά τη
διάρκεια της κρίσης, διατήρησαν αμείωτες
τις δαπάνες για έρευνα και τεχνολογία και
σήμερα επιδιώκουν την ενίσχυση του
ρόλου τους στις διεθνείς αγορές. Αντίθετα,
οι μικρές επιχειρήσεις και η είσοδος νέων
επιχειρηματιών σε κλάδους υψηλής τεχνο-

λογίας υφίστανται τις συνέπειες της επιδείνωσης των συνθηκών πρόσβασης στις
αγορές κεφαλαίων, για τη χρηματοδότηση
νέων επενδύσεων. Εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πιστοποιούν ότι οι κλάδοι μέσης τεχνολογικής συνθετότητας,
τόσο στη μεταποίηση όσο και στις υπηρεσίες, θα αντιμετωπίσουν οξυμμένα προβλήματα προσαρμογής κατά την έξοδο
από την κρίση. Τα δεδομένα αυτά και η γενικότερη πρόκληση για την αύξηση της
παραγωγικότητας των ευρωπαϊκών οικονομιών, επιβάλλουν την επανεκτίμηση των
μέτρων πολιτικής για την τεχνολογική ανα-

διάρθρωση της πραγματικής οικονομίας.
Καθώς βελτιώνεται το επιχειρηματικό
κλίμα και διαφαίνονται προοπτικές οικονομικής ανάκαμψης, επανέρχονται στο προσκήνιο οι απόψεις των υποστηρικτών της
στρατηγικής της Λισαβόνας, για τη θετική
συμβολή που θα μπορούσαν να έχουν η
ενδυνάμωση της καινοτομικής δυναμικής
και η υιοθέτηση στοχευμένων μέτρων τεχνολογικής πολιτικής στην ευρωπαϊκή οικονομία. Τους τελευταίους μήνες, έχουν
διαμορφωθεί δύο σχολές σκέψης σε αυτή
την κατεύθυνση. Η πρώτη, αναφέρεται στο
«ευρωπαϊκό παράδοξο» της χαμηλής
αποτελεσματικότητας των
επενδύσεων σε έρευνα και
γνώση. Για τους θιασώτες
αυτής της άποψης, η κρίση
είναι μια ευκαιρία για τον συνολικό επανασχεδιασμό των
μέτρων πολιτικής για το ανθρώπινο κεφάλαιο, τη γνώση
και την τεχνολογία στην Ευρωπαϊκή Ενωση, ώστε να
επιτευχθεί καλύτερος συντονισμός των επενδύσεων, να
περιοριστούν οι επικαλύψεις
και να αξιοποιηθούν τα ευεργετικά αποτελέσματα της
διάχυσης τεχνολογιών. Η
δεύτερη σχολή σκέψης, υπογραμμίζει τον δομικό χαρακτήρα της «ευρωπαϊκής
υστέρησης» στον χώρο της έρευνας και τεχνολογίας. Σύμφωνα με τους υποστηρικτές
αυτής της επιχειρηματολογίας, η ανάκαμψη
της ευρωπαϊκής οικονομίας και η έξοδος
από την κρίση θα πρέπει πρωτίστως να
αντιμετωπίσουν την επιδείνωση των συνθηκών πρόσβασης στις αγορές κεφαλαίων,
την ποιότητα των επενδύσεων και τη διαχρονική υστέρηση της παραγωγικότητας
στον χώρο των υπηρεσιών.
Στην περίπτωση της ελληνικής οικονομίας, με τις γνωστές μακροοικονομικές ανισορροπίες και την κατάσταση της
ελεγχόμενης χρεοκοπίας που ουσιαστικά

Α. Αναστασάκης: Καθηγητής Εφαρμογών τμήματος Λογιστικής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ Κρήτης - anastasakis@staff.teicrete.gr

μιστικών κανόνων σε αγορές νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων, επιτείνει τη στασιμότητα της επενδυτικής δραστηριότητας και
υποσκάπτει κάθε προσπάθεια τεχνολογικής
αναβάθμισης του παραγωγικού συστήματος. Απαιτείται τώρα, ένα πρόγραμμα ανόρθωσης της ελληνικής οικονομίας, που θα
ενσωματώνει εξαρχής μια εξειδικευμένη τεχνολογική διάσταση, διαμορφώνοντας το
πλαίσιο και τις συντεταγμένες για την ανάπτυξη νέων αγορών και τη στοχευμένη ενίσχυση επενδυτικών πρωτοβουλιών στην
ενέργεια, στις μεταφορές και στην εφαρμογή
ώριμων αποτελεσμάτων επιστημονικής – τεχνολογικής έρευνας.

καινοτοµία

έχει επιβάλλει η σημερινή δημόσια οικονομική πολιτική, η όποια συζήτηση για τον
σχεδιασμό τεχνολογικής πολιτικής κινδυνεύει να αποκτήσει ακαδημαϊκό χαρακτήρα
και να εκτοπισθεί από τον κατάλογο προτεραιοτήτων της οικονομικής πολιτικής. Το
πολύ πιθανό ενδεχόμενο αυτό, θα μπορούσε τελικά να υποσκάψει κάθε προοπτική ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Για να μην εγκλωβιστεί η ελληνική
οικονομία σε μια μακροχρόνια παγίδα τεχνολογικής στασιμότητας, στα υπό εξέταση
μέτρα διαρθρωτικής πολιτικής θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν ρεαλιστικές και
άμεσα υλοποιήσιμες προτεραιότητες στο
πεδίο της καινοτομίας και της τεχνολογικής
πολιτικής. Ο πρώτος που οφείλει να καινοτομήσει, είναι το κράτος και οι υπηρεσίες
του. Σε συνθήκες οικονομικής κρίσης αναδεικνύεται ο σημαντικός ρόλος των καινοτομιών στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση μέτρων κοινωνικής πολιτικής. Είναι
γνωστές οι αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα νοικοκυριά χαμηλού
και μέσου εισοδήματος των αστικών κέντρων. Για την αντιμετώπιση της σημαντικής απώλειας εισοδήματος και της αποδυνάμωσης της κοινωνικής συνοχής, θα
πρέπει να αποτελέσει επείγουσα προτεραιότητα η εισαγωγή ρηξικέλευθων μέτρων
πολιτικής, αναφορικά με τις βασικές ανάγκες των νοικοκυριών (ποιότητα συνθηκών
διαβίωσης, ιδιωτικές δαπάνες για υγεία και
εκπαίδευση, οργάνωση τοπικών κοινωνιών), με έμφαση στην εξοικονόμηση
πόρων, στη διάχυση εφαρμογών πληροφορικής και στην εισαγωγή περιβαλλοντικών τεχνολογιών.
Όλες οι εκτιμήσεις συγκλίνουν στη διαπίστωση, ότι η χαμηλή απόδοση του ανθρώπινου κεφαλαίου στην ελληνική οικονομία θα τροφοδοτήσει περαιτέρω την
αύξηση της ανεργίας. Η εξέλιξη αυτή, θα
πρέπει να αντιμετωπισθεί άμεσα με ριζικές
καινοτομίες στην ερευνητική πολιτική, σε
συνδυασμό με συμπληρωματικές πολιτικές στην αγορά εργασίας. Η απουσία ρυθ-

Οι διαφαινόμενες αλλαγές στα κριτήρια
λήψης αποφάσεων στις αγορές κεφαλαίων,
οδηγούν σε επιδείνωση των συνθηκών
πρόσβασης των επιχειρήσεων σε δανειακά
κεφάλαια. Τα νέα δεδομένα επιβάλλουν τον
επανασχεδιασμό των εθνικών και κοινοτικών επιδοτήσεων της επενδυτικής δραστηριότητας, με έμφαση στην ενίσχυση του
συμπληρωματικού χαρακτήρα των κινήτρων και προτεραιότητα στη βελτίωση της
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ποιότητας των επενδύσεων σε γνώση και τεχνολογία.
Τέλος, η ενίσχυση της τεχνολογικής
αναβάθμισης και της εξωστρέφειας των παραγωγικών μονάδων που αποδεδειγμένα
διαθέτουν περιθώρια αύξησης της παραγωγικότητας και της προστιθέμενης αξίας,
θα πρέπει να οργανωθεί σε συνδυασμό με
τη συστηματική παρακολούθηση και την
ευρεία δημοσιοποίηση των προκλήσεων
που αντιμετωπίζει μεσοπρόθεσμα η εγχώρια επιχειρηματική δραστηριότητα σε ένα
ασταθές διεθνές περιβάλλον.
Είναι κοινά αποδεκτό, ότι οι οικονομικές
κρίσεις είναι ένα συχνό φαινόμενο στην
εξέλιξη της παγκόσμιας οικονομίας. Ο κίνδυνος που ελλοχεύει
στην ελληνική περίπτωση, είναι ο
εγκλωβισμός στη βραχυπρόθεσμη διαχείριση των μακροοικονομικών ανισορροπιών. Πολλές
οικονομίες βγαίνουν από παρόμοια επεισόδια με χαμηλότερο
επίπεδο εθνικού εισοδήματος και
προσπαθούν να ξανακερδίσουν
το χαμένο έδαφος. Οι πραγματικά
χαμένοι, είναι αυτοί που φθάνουν
στη φάση της ανάκαμψης φορτωμένοι με βαρίδια, με χαμηλή παραγωγικότητα και ξεπερασμένα
«αναπτυξιακά μοντέλα». Οι προτεραιότητες δημόσιας οικονομικής
πολιτικής που αναμένεται να αποσαφηνιστούν στους αμέσως επόμενους μήνες, θα
καθορίσουν εν πολλοίς κατά πόσον η ελληνική οικονομία θα μπορέσει να ακολουθήσει μια τροχιά αποδέσμευσης από την
προαναφερθείσα κατηγορία.
H σύνδεση της ερευνητικής δραστηριότητας με τη βιομηχανική εφαρμογή και η
εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών επιτευγμάτων, είναι από τα θέματα που συζητούνται έντονα στη χώρα μας τα τελευταία
χρόνια. Η πρόοδος που έχει συντελεστεί
είναι μικρή, και αυτό οφείλεται σε πολλούς
παράγοντες, όπως: η αδιαφορία της βιομηχανίας και η αδυναμία της να ενσωμα-

τώσει στην παραγωγική διαδικασία καινοτομίες, η καχυποψία των ερευνητών και
ερευνητικών φορέων προς τη βιομηχανία
και η έλλειψη μηχανισμών οι οποίοι θα
βοηθούσαν προς την κατεύθυνση αυτή.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι η ερευνητική
δραστηριότητα στην Ελλάδα έχει ορισμένα
ιδιάζοντα χαρακτηριστικά, όπως:
α) είναι μικρή σε απόλυτα και σχετικά μεγέθη, όπως προκύπτει από τα δαπανώμενα ποσά ως ποσοστό του ΑΕΠ, τον
αριθμό των δημοσιεύσεων ανά ερευνητή και τον αριθμό των διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας που απονέμονται
β) είναι αποσπασματική και ασυνεχής

λόγω της φύσεως και της δομής (spinoff).
γ) είναι περιορισμένης κλίμακας, λόγω μη
ύπαρξης πυρήνων οι οποίοι να διαθέτουν κρίσιμη μάζα ερευνητών και
πόρων
δ) εξυπηρετεί κυρίως τη μεγάλη ευρωπαϊκή βιομηχανία λόγω των προτεραιοτήτων της ΕΕ και των κριτηρίων αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων και
ε) σε πολλές περιπτώσεις είναι υψηλής
ποιότητας και ανταγωνιστική, συγκριτικά
με την ευρωπαϊκή και διεθνή έρευνα.
Στο σημείο αυτό, πρέπει να αναγνωρί-
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δραστηριότητα στη χώρα μας, με τα χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν, μπορεί
να δημιουργήσει, να υποστηρίξει και να
αναδείξει επιχειρηματικότητα σε κλάδους
τεχνολογικής αιχμής.
Επιχειρηματικότητα δηλαδή, η οποία
έχει τις ρίζες της στα εργαστήρια των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων
και η οποία είναι βασισμένη σε επιτεύγματα των χρηματοδοτικών μηχανισμών και
λόγω της έλλειψης εθνικής στρατηγικής και
εθνικών ή «ιδρυματικών» στόχων.
Ενας μηχανισμός εκμετάλλευσης ερευνητικών επιτευγμάτων, ο οποίος χρησιμοποιείται ευρέως διεθνώς, είναι η δημιουρ-

γία εταιρειών υψηλής τεχνολογίας με τη
συμμετοχή Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Ερευνητικών Κέντρων με καινοτομίες που αναπτύχθηκαν σε αυτά (τους
λεγόμενους τεχνοβλαστούς, σύμφωνα με
την ορολογία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας).
Στο παρελθόν, υπήρξαν ορισμένες επιτυχημένες προσπάθειες, όπως η Forthnet,
η οποία είναι σε όλους γνωστή, και η CΒL
Πάτρας, η οποία δραστηριοποιείται στον
τομέα των φαρμάκων και πρόδρομων φαρμακευτικών ενώσεων. Τα τελευταία χρόνια,
κυρίως με ώθηση από το πρόγραμμα
ΠΡΑΞΕ της ΓΓΕΤ, το οποίο χρηματοδοτεί την
ανάπτυξη εταιρειών έντασης γνώσης, έχουν γίνει και
φαίνεται να αποδίδουν ορισμένες προσπάθειες.
Στη χώρα μας όμως,
υπάρχουν ισχυροί παράγοντες οι οποίοι δυσχεραίνουν τη δημιουργία και την
ανάπτυξη εταιρειών υψηλής τεχνολογίας. Όπως επίσης και την με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση
ερευνητικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων.
Ορισμένοι τέτοιοι παράγοντες είναι:
α) Η αδιαφορία της παραδοσιακής βιομηχανίας και των παραδοσιακών επιχειρήσεων για καινοτομία. Σε μεγάλο βαθμό
η ελληνική βιομηχανία χρησιμοποιεί ως
μοναδικό μηχανισμό μεταφοράς τεχνολογίας την αγορά εξοπλισμού. Λίγες
βιομηχανίες είναι διατεθειμένες να αξιοποιήσουν τεχνολογίες που αναπτύσσονται πρωτογενώς στην εγχώρια αγορά,
και πολύ λιγότερες αυτές που είναι διατεθειμένες να συμβάλουν οικονομικά
στην ανάπτυξη τεχνολογίας μέσω της
έρευνας.
β) Η αδιαφορία του κρατικού μηχανισμού
και η παντελής έλλειψη σχεδιασμού και
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σουμε ότι υπάρχει άμεση συσχέτιση μεταξύ της ερευνητικής δραστηριότητας/
παραγωγής και της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε κλάδους τεχνολογικής
αιχμής, αφού το πρώτο (η ερευνητική δραστηριότητα και πρωτίστως η ερευνητική
αριστεία) είναι η κινητήρια δύναμη για το
δεύτερο. Επίσης, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η επιχειρηματικότητα αυτή μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας, πολύ περισσότερο από τις παραδοσιακές δραστηριότητες, ιδιαίτερα σε ένα άκρως ανταγωνιστικό, σε διεθνές επίπεδο, περιβάλλον.
Βασικό ερώτημα είναι, αν η ερευνητική
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στόχων. Ποτέ, κανένας φορέας δεν ιεράρχησε προτεραιότητες επενδύσεων
σε συγκεκριμένους τεχνολογικούς τομείς, έτσι ώστε να αναπτυχθεί σε αυτούς
κρίσιμη μάζα ερευνητών και δραστηριοτήτων και από αυτήν να δημιουργηθούν τεχνολογικά προϊόντα και υπηρεσίες.
γ) Η έλλειψη μηχανισμών-«θερμοκοιτίδων» νέων επιχειρήσεων. Οι νέες επιχειρήσεις, ειδικότερα οι επιχειρήσεις
υψηλής τεχνολογίας οι οποίες δραστη-

δ) Η έλλειψη «επιχειρηματικής εκπαίδευσης» και «επιχειρηματικής νοοτροπίας»
των ερευνητών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
ε) Η δυσπιστία των κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου (venture capital) και η έλλειψη κεφαλαίων seed capital.
ζ) Η μη ύπαρξη προσωπικού υψηλού επιπέδου και κατάρτισης και
θ) η γραφειοκρατία του δημόσιου φορέα.

ριοποιούνται κυρίως στη διεθνή αγορά,
αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα
στην αφετηρία τους. Για τούτο απαιτούνται μηχανισμοί να τις βοηθήσουν και
να διευκολύνουν την πορεία τους. Στη
διεθνή πρακτική ένας τέτοιος μηχανισμός είναι τα Τεχνολογικά και Επιστημονικά Πάρκα. Δυστυχώς στη χώρα μας
τα Τεχνολογικά Πάρκα, έχουν τα περισσότερα αποτύχει, διότι σχεδιάστηκαν
για να αποτύχουν αλλά και λόγω της
επιβολής σε αυτά απαράδεκτου μοντέλου λειτουργίας.

Όλοι αυτοί οι παράγοντες, δυσχεραίνουν
τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας
από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και
ερευνητικά κέντρα προς τη βιομηχανία, την
εκμετάλλευση ερευνητικών/τεχνολογικών
επιτευγμάτων με οποιονδήποτε τρόπο, και
κυρίως την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας
σε κλάδους τεχνολογικής αιχμής. Υπάρχουν
βεβαίως και θετικές πλευρές, όπως το πρόγραμμα “ΠΡΑΞΕ” της ΓΓΕΤ, το οποίο στηρίζει την ανάπτυξη εταιρειών υψηλής
τεχνολογίας, και η εύκολη σήμερα πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές.
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τατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σε ότι αφορά
την επιχειρηματικότητα, να ενεργοποιηθούν
τα venture capital και seed capital funds
και, τέλος, να ενεργοποιηθούν οι Περιφέρειες (κυρίως αυτές που φιλοξενούν ΑΕΙ και
ερευνητικά κέντρα) και να παράσχουν κίνητρα για την εγκατάσταση σε αυτές τέτοιων
δραστηριοτήτων. Η σωστή οργάνωση, στελέχωση, χρηματοδότηση και αναβάθμιση
των υπαρχόντων Τεχνολογικών Πάρκων θα
μπορούσε να ήταν ένα καλό εργαλείο στα
χέρια των Περιφερειών.
Ηράκλειο 30/9/2011
Ανδρέας Αναστασάκης
ΤΕΙ Κρήτης

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να
πούμε ότι η επιχειρηματική εκμετάλλευση
ερευνητικών αποτελεσμάτων και ρηξικέλευθων προϊόντων ή υπηρεσιών στη χώρα
μας, είναι δύσκολη και προβληματική. Για
να βελτιωθεί, πρέπει να αυξηθεί σημαντικά
η εθνική χρηματοδότηση έρευνας και να
εντοπιστούν περιοχές προτεραιότητας, να
συνεχιστεί η παροχή χρηματοδότησης σε
start-ups, να αλλάξει το κλίμα στα Ανώ-
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Οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη, και
κυρίως την αξιοποίηση ερευνητικών/τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών, μπορούν να κωδικοποιηθούν ως εξής:
• Πρέπει, πρωτίστως, να αυξηθεί σημαντικά η ερευνητική δραστηριότητα στη
χώρα μας και να τεθούν προτεραιότητες σε τομείς όπου υπάρχει κρίσιμη
μάζα ερευνητών ή άλλο συγκριτικό
πλεονέκτημα. Πρέπει να υπάρχει αγορά
για τις τεχνολογίες ή τα προϊόντα ή
τις υπηρεσίες που αναπτύσσονται. Ως
αγορά, εννοούμε την παγκόσμια αγορά,
διότι η ελληνική αγορά είναι πάρα
πολύ μικρή για προϊόντα και υπηρεσίες
υψηλής τεχνολογίας. Η κατάκτηση αυτής της αγοράς είναι μια επίπονη, συνεχής, μακροχρόνια και εξαιρετικά ανταγωνιστική προσπάθεια.
• Μια άλλη προϋπόθεση, είναι η ύπαρξη
βασικών υποδομών για την παραγωγή
των προϊόντων που αναπτύσσονται. Είτε
αυτά είναι άυλα προϊόντα, είτε, κυρίως,
υλικά. Μια πολύπλοκη κατασκευή, για
παράδειγμα, μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να κατασκευαστεί στην Ελλάδα,
πράγμα το οποίο κάνει το όλο εγχείρημα προβληματικό. Βεβαίως, το προϊόν/υπηρεσία πρέπει να είναι εξαιρετικά
υψηλής προστιθέμενης αξίας. Τέλος,
για να μπορέσει να επιβιώσει μια τέτοια
πρωτοβουλία πρέπει να υπάρχει πολύ
καλά εκπαιδευμένο προσωπικό όλων
των βαθμίδων και να έχει εξασφαλιστεί
άνετη, έγκαιρη και μακροπρόθεσμη
χρηματοδότηση.

#$)$"
Ένωση καινοτομίας: Εμβληματική
πρωτοβουλία στο πλαίσιο της
στρατηγικής Ευρώπη 2020

# " & .(

του Παναγιώτη Ιγνατιάδη

Σε καιρούς δημοσιονομικών περιορισμών, μεγάλων δημογραφικών αλλαγών
και εντεινόμενου ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, η ικανότητά της να δημιουργήσει
νέες θέσεις εργασίας για να αντικαταστήσει
όσες χάθηκαν στην κρίση και, γενικότερα,
το μελλοντικό βιοτικό επίπεδο εξαρτώνται
από την ικανότητά της να προωθήσει την
καινοτομία στα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις
επιχειρήσεις και τις κοινωνικές διαδικασίες
και πρότυπα. Αυτός είναι και ο λόγος για
τον οποίο η καινοτομία αποτελεί τον πυρήνα της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Επί-

ρωπαϊκές επιχειρήσεις και η κοινωνία των
πολιτών δραστηριοποιούνται σε αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες σε όλον
τον κόσμο. Πολλές από τις καινοτομίες που
αλλάζουν τον κόσμο έχουν τις ρίζες τους
στην Ευρώπη. Σε μια παγκόσμια οικονομία
που μμεταβάλλεται με ραγδαίο ρυθμό, η
Ευρώπη θα πρέπει να στηριχτεί στα ισχυρά
της σημεία και να αντιμετωπίσει με αποφασιστικότητα τις αδυναμίες της:
• Οι ανεπαρκείς επενδύσεις στο γνωστικό
κεφάλαιο. Άλλες χώρες, όπως οι ΗΠΑ
και η Ιαπωνία πραγματοποιούν μεγαλύτερες επενδύσεις από τη Ευρώπη και η

σης, η καινοτομία είναι το καλύτερο μέσο
που διαθέτει η Ευρώπη για να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή και η
αποδοτική χρησιμοποίηση των πόρων, η
υγεία και η γήρανση του πληθυσμού, που
μέρα με τη μέρα γίνονται επιτακτικότερες.

Κίνα καλύπτει πολύ γρήγορα τη διαφορά.
• Οι μη ικανοποιητικές συνθήκες πλαισίου,
από τις δυσκολίες στην εξεύρεση χρηματοδότησης, το υψηλό κόστος κατοχύρωσης των δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας έως τον αργό ρυθμό τυποποίησης και την αναποτελεσματική
χρήση των δημόσιων συμβάσεων. Πρόκειται για πολύ σοβαρό μειονέκτημα
αφού οι εταιρείες μπορούν να επιλέξουν
να επενδύσουν και να πραγματοποιήσουν έρευνα σε πολλά άλλα μέρη του
κόσμου.

Η Ευρώπη δεν έχει έλλειμμα δυναμικού. Διαθέτει κορυφαίους ερευνητές, επιχειρηματίες και εταιρείες σε παγκόσμιο
επίπεδο και μοναδικές δυνάμεις όσον
αφορά τις αξίες, τις παραδόσεις, τη δημιουργικότητα και την ποικιλομορφία. Οι ευ-
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• Κατακερματισμός προσπαθειών και δαπανηρή επανάληψη εργασιών. Η διαχείριση των πόρων θα πρέπει να γίνεται
πιο ορθολογικά και να επιτύχουμε την
κρίσιμη μάζα.

Συγκεκριμένα, για να επιτύχει η Ένωση
καινοτομίας, πρέπει να γίνουν τα ακόλουθα:

καινοτοµία

Ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση που
αντιμετωπίζει η ΕΕ και τα κράτη μέλη της
είναι να υιοθετήσουν μια πολύ πιο στρατηγική προσέγγιση για την καινοτομία. Μια
προσέγγιση στην οποία η καινοτομία θα
αποτελεί πρωταρχικό στόχο πολιτικής, η
προοπτική θα είναι μεσοπρόθεσμη έως
μακροπρόθεσμη, όλα τα μέσα πολιτικής,

προσέγγιση, αξιοποιώντας και δίνοντας
ώθηση στα ισχυρά σημεία με νέους και παραγωγικούς τρόπους, διατηρώντας με τον
τρόπο αυτό την οικονομική βάση στην
οποία στηρίζεται η ποιότητα της ζωής μας
και το κοινωνικό μοντέλο καθώς ο πληθυσμός γερνάει. Η συνέχιση της σημερινής
κατάστασης ισοδυναμεί με σταδιακή απώλεια των ανταγωνιστικών μας πλεονεκτημάτων και αποδοχή της σταθερής παρακμής
της Ευρώπης.

τα μέτρα και η χρηματοδότηση θα έχουν
σχεδιαστεί για την προώθηση της καινοτομίας, οι πολιτικές σε επίπεδο ΕΕ και σε
εθνικό/περιφερειακό επίπεδο θα είναι ευθυγραμμισμένες και αλληλοενισχυόμενες
και, τέλος, μια προσέγγιση στην οποία η
ανώτατη πολιτική ηγεσία θα καθορίσει ένα
στρατηγικό πρόγραμμα εργασίας, θα παρακολουθεί τακτικά την πρόοδό του και θα
αντιμετωπίζει τις καθυστερήσεις.
Η Ένωση καινοτομίας ορίζει αυτή την
τολμηρή, ολοκληρωμένη και στρατηγική

1. Σε καιρούς δημοσιονομικών περιορισμών, η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να
συνεχίσουν να επενδύουν στην εκπαίδευση, την έρευνα και την ανάπτυξη, την
καινοτομία και τις ΤΠΕ. Οι επενδύσεις
αυτές πρέπει, όπου είναι δυνατόν, όχι
μόνο να προστατευτούν από τις περικοπές στον προϋπολογισμό, αλλά και να
επιταχυνθούν.
2. Η θέση αυτή πρέπει να συμβαδίζει με
τις μεταρρυθμίσεις για να δοθεί μεγαλύτερη αξία στα χρήματα και να αποφευχθεί ο κατακερματισμός. Η ΕΕ και τα
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εθνικά συστήματα έρευνας και καινοτομίας πρέπει να συνδεθούν καλύτερα
μεταξύ τους και η επίδοσή τους να βελτιωθεί.
3. Τα εκπαιδευτικά συστήματα σε όλα τα
επίπεδα πρέπει να εκσυγχρονιστούν. Η
αριστεία είναι η αρχή που πρέπει να μας
καθοδηγεί. Χρειαζόμαστε περισσότερα
πανεπιστήμια με παγκόσμιο κύρος, πρέπει να αυξήσουμε τα επίπεδα δεξιοτή-

ματικά ελεύθερη κυκλοφορία της γνώσης.
5. Η πρόσβαση στα προγράμματα της ΕΕ
πρέπει να απλοποιηθεί και το πολλαπλασιαστικό τους αποτέλεσμα στις επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα να
βελτιωθεί, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ο ρόλος
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνα θα
πρέπει να ενισχυθεί. Πρέπει να δοθεί

των και να προσελκύσουμε κορυφαία
ταλέντα από το εξωτερικό.
4. Οι ερευνητές και οι παραγωγοί καινοτομίας πρέπει να μπορούν να εργαστούν και να συνεργαστούν σε όλη την
ΕΕ το ίδιο εύκολα όπως και μέσα στη
χώρα τους. Ο ευρωπαϊκός χώρος έρευνας πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα τεσσάρων ετών – για να
δημιουργηθεί το πλαίσιο για μια πραγ-

ώθηση στη συμβολή του προγράμματος-πλαισίου στην τροφοδότηση των
ταχύτατα αναπτυσσόμενων ΜΜΕ. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως για
την ανάπτυξη των ικανοτήτων έρευνας
και καινοτομίας σε όλη την Ευρώπη, με
βάση τις στρατηγικές έξυπνης περιφερειακής εξειδίκευσης.
6. Η έρευνά πρέπει να οδηγήσει σε περισ-
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προγράμματά μας για την έρευνα και την
ανάπτυξη, εξασφαλίζοντας παράλληλα
ανάλογες συνθήκες στο εξωτερικό.
Αυτό, επίσης, σημαίνει τη δημιουργία
ενός κοινού μετώπου της ΕΕ όπου χρειάζεται για την προστασία των συμφερόντων μας.
Αυτή είναι η ουσία της Ένωσης καινοτομίας. Τα οφέλη θα είναι πολύ σημαντικά:
σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις, η επίτευξη του στόχου μας για δαπάνη του 3%
από το ΑΕΠ της ΕΕ στην έρευνα και την ανάπτυξη έως το 2020, θα μπορούσε να δημιουργήσει περισσότερες από 3,7 εκατ. θέσεις

καινοτοµία

σότερες καινοτομίες. Η συνεργασία του
κόσμου της επιστήμης με τον κόσμο
των επιχειρήσεων πρέπει να βελτιωθεί,
να αρθούν τα εμπόδια και να δοθούν
κίνητρα.
7. Πρέπει να αρθούν τα εμπόδια που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες σχετικά με τη μμεταφορά
των «ιδεών στην αγορά»: καλύτερη
πρόσβαση στη χρηματοδότηση, ιδίως
για τις ΜΜΕ, οικονομικά προσιτή κατοχύρωση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, πιο έξυπνοι και πιο φιλόδοξοι
στόχοι και ρυθμίσεις, ταχύτερη θέσπιση
διαλειτουργικών προτύπων και στρατηγική χρήση των μαζικών προϋπολογισμών για τις δημόσιες
συμβάσεις. Πρέπει άμεσα να
επιτευχθεί συμφωνία σχετικά
με το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
της ΕΕ πριν από το τέλος του
έτους.
8. Οι ευρωπαϊκές συμπράξεις
πρέπει να δρομολογηθούν για
να επιταχυνθεί η έρευνα, η
ανάπτυξη και η εξάπλωση των
καινοτομιών στην αγορά ώστε
να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες
κοινωνικές προκλήσεις, να
υπάρξει συγκέντρωση εμπειρογνωμοσύνης και πόρων και
να δοθεί ώθηση στην ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, ξεκινώντας από τον
τομέα της υγιούς γήρανσης.
9. Τα ισχυρά σημεία στο σχεδιασμό και τη δημιουργικότητα πρέπει να
αξιοποιηθούν καλύτερα. Πρέπει να
στηρίξουμε την κοινωνική καινοτομία.
Πρέπει να αναπτύξουμε την καλύτερη
κατανόηση της έννοιας της καινοτομίας
στο δημόσιο τομέα, να εντοπίσουμε και
να προβάλουμε τις επιτυχημένες πρωτοβουλίες και να αξιολογήσουμε την
πρόοδο.
10. Είναι ανάγκη να συνεργαστούμε καλύτερα με τους διεθνείς εταίρους μας.
Αυτό σημαίνει ανοικτή πρόσβαση στα

εργασίας και να αυξήσει το ετήσιο ΑΕΠ κατά
800 δισ. ευρώ έως το 2025. Η υλοποίηση
του στόχου αυτού θα απαιτήσει την αμέριστη και διαρκή υποστήριξη του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των κυβερνήσεων των κρατών
μελών, των επιχειρήσεων, των δημόσιων
αρχών, των ερευνητών και του κοινού.
Με την Ένωση καινοτομίας η Ευρώπη θα
έχει όραμα, πρόγραμμα εργασίας, σαφή κατανομή καθηκόντων και σταθερές διαδικασίες παρακολούθησης.
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Αναλυτικός Απολογισμός της Εκστρατείας Ενημέρωσης του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS για την επαναχρησιμοποίηση
υγρών αποβλήτων στο Δήμο Χερσονήσου Κρήτης
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του Δρ. Νίκου Τζωρτζάκη

Οι καλοκαιρινές δράσεις του Δικτύου
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS στην περιοχή του Δήμου
Χερσονήσου, την τελευταία εβδομάδα του
Ιουλίου, είχαν πολλαπλά και αμφίδρομα
οφέλη τόσο για τους συμμετέχοντες εθελοντές και μέλη της οργάνωσης, όσο για
την τοπική κοινωνία. Μέσα από την επαφή
μας με τους κατοίκους της περιοχής, είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε την
αξεπέραστη κρητική φιλοξενία και παράλληλα να την «ανταποδώσουμε», ενημερώνοντας ντόπιους και επισκέπτες για την
προοπτική της επαναχρησιμοποίησης

GR/551, «Επεξεργασμένα Υγρά Απόβλητα
ως Εναλλακτική Πηγή Ύδατος σε Ημίξηρες
Περιοχές, που χρηματοδοτείται κατά 50%
από την Ε.Ε. και υλοποιούν η Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου, το ΤΕΙ Κρήτης, το Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Δίκτυο «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS», σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε
μια ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και ανταλλαγής
απόψεων με τους κατοίκους, τους αγρότες
και τους επισκέπτες του ευρύτερου Δήμου
Χερσονήσου το διάστημα από 24 έως 30
Ιουλίου 2011.

υγρών αποβλήτων και πραγματοποιώντας
εθελοντικούς καθαρισμούς, στις ιδιαίτερα
επιβαρυμένες λόγω της τουριστικής ανάπτυξης παραλίες της περιοχής.
Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν, περιελάμβαναν επισκέψεις στα όμορφα ορεινά
χωριά του διευρυμένου Καλλικρατικού
Δήμου Χερσονήσου, καθώς και στο επιβαρυμένο παράκτιο μέτωπο. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος Life+ Περιβαλλοντολογική
Πολιτική και Διακυβέρνηση PROVIDING
UPGRADED REUSE: PURE LIFE08 ENV/

Το ενημερωτικό stand/περίπτερο του
προγράμματος έκανε την εμφάνισή του σε
5 ορεινά χωριά του Δήμου, στην Άνω Χερσόνησο, την Επισκοπή, την Ανάληψη, τις
Γούβες και το Μοχό και μέσα από τη διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων και του ειδικού τεύχους του περιοδικού ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
SOS, κάτοικοι και επισκέπτες των χωριών
ενημερώθηκαν αναλυτικά για το πρόγραμμα LIFE+ PURE, τους στόχους, τις δράσεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
Παράλληλα, μέσα από ανταλλαγή απόψεων και ενδιαφέρουσες συζητήσεις ως
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PURE, των στόχων και των δράσεών του,
ακολούθησε γόνιμη συζήτηση που επικεντρώθηκε σε δυο βασικά ζητήματα για την
περιοχή: το πρώτο αφορά στη χρήση αμιαντοσωλήνων για τη μεταφορά του νερού
στο χωριό και το δεύτερο στη λειτουργία
συστήματος επεξεργασίας λυμάτων με φυσικές μεθόδους (καλάμια κ.λπ.), που εξυπηρετεί το συγκεκριμένο χωριό και κάποια
γειτονικά. Ως προς το πρώτο ζήτημα, οι πολίτες εστίασαν στην ακαταλληλότητα των
αμιαντοσωλήνων, δεδομένου ότι κατά τη
συντήρηση του δικτύου υπάρχει ο κίνδυνος
μεταφοράς επικίνδυνων ουσιών με το νερό.
Ως προς το δεύτερο, τόνισαν ότι, ενώ αρχικά
λειτουργούσε σωστά και δεχόταν συγκεκριμένη ποσότητα λυμάτων, στη συνέχεια συνδέθηκαν και άλλοι οικισμοί χωρίς να

υπάρξει αντίστοιχη επέκταση του συστήματος, με αποτέλεσμα σήμερα οι εκροές του
να έχουν κιτρινωπό χρώμα και να είναι ιδιαίτερα δύσοσμες, υποβαθμίζοντας κατά
συνέπεια τον υπόγειο υδροφορέα της περιοχής. Μεταφέραμε τα παραπάνω στον
Αντιδήμαρχο Χερσονήσου κ. Μακράκη, ο
οποίος μας διαβεβαίωσε ότι έχει αναλύσεις
από την εκροή του συστήματος και είναι
πολύ καλές. Από την πλευρά μας του συστήσαμε να τις δημοσιοποιήσει για να είναι
ενήμεροι και όλοι οι πολίτες.
Στην περιοχή της Ανάληψης, τα πάντα
μοιάζουν να κινούνται γύρω από τον τουρισμό και ο ντόπιος πληθυσμός, που ασχολείται ακόμα με τη γεωργία, «δυσεύρετος».
Το σημείο, στο οποίο στήθηκε το ενημερωτικό περίπτερο του προγράμματος, ήταν πέ-
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προς τις διαφορετικές ανάγκες και χρήσεις
των υδατικών πόρων σε κάθε περιοχή, τέθηκαν συνολικότερα ζητήματα βιώσιμης
διαχείρισης του νερού και εξοικονόμησης
στον οικιακό, τουριστικό και αγροτικό
τομέα.
Πιο συγκεκριμένα, στην Άνω Χερσόνησο συζητήσαμε με εστιάτορες, επισκέπτες αγρότες –κάποιοι εκ των οποίων
αρδεύουν εδώ και χρόνια με επεξεργασμένο νερό– τις δυνατότητες αξιοποίησης
μη συμβατικών πηγών νερού, όπως είναι
τα επεξεργασμένα λύματα, ενώ καταγράφηκε η θετική ανταπόκριση των περισσοτέρων χρηστών στη στήριξη της διαδικασίας. Δεν έλειψαν βέβαια και οι λογικές
ανησυχίες ως προς την ασφάλεια, την αξιοπιστία και την επάρκεια των ελέγχων για
την τελική ποιότητα των επεξεργασμένων
λυμάτων.
Στην Επισκοπή, ένα κατεξοχήν αγροτικό
χωριό του νέου Καλλικρατικού Δήμου
Χερσονήσου, καλλιεργούνται κυρίως
αμπέλια και ελιές και δευτερευόντως οπωροκηπευτικά. Αν και οι γεωργοί των κοντινών αγρών δεν έχουν πρόσβαση στο
επεξεργασμένο νερό από τις εγκαταστάσεις
τις ΔΕΥΑΧ (με τη συνεργασία της οποίας
πραγματοποιείται η επαναχρησιμοποίηση),
μέσα από τη συζήτηση και την ενημέρωσή
τους, εμφανίστηκαν θετικοί στη μελλοντική
χρήση επεξεργασμένων λυμάτων για αρδευτικούς σκοπούς. Ως βασική προϋπόθεση και εδώ βέβαια τέθηκε η αξιοπιστία
του φορέα υλοποίησης των ελέγχων της
ποιότητας των εκροών και η διαφάνεια
στην υλοποίηση του προγράμματος. Παράλληλα, μέσα από τη συζήτηση, αναδείχθηκαν και άλλα ζητήματα, όπως η
ρύπανση των εδαφών και των υπόγειων
υδροφορέων από την άμετρη και χωρίς
έλεγχο χρήση φυτοφαρμάκων.
Κατά τη διάρκεια της παρουσίας μας
στο χωριό, είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε και με πολίτες- μέλη της Κίνησης
Πολιτών Επισκοπής. Μετά την αναλυτική
παρουσίαση του προγράμματος LIFE+
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ρασμα κυρίως επισκεπτών οι οποίοι ενημερώθηκαν μέσα από διανομή φυλλαδίων
και περιοδικών και ολιγόλεπτες συζητήσεις. Παράλληλα, μέλη και εθελοντές του
Δικτύου «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS» αναζήτησαν
εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας στα
λιγοστά παραδοσιακά καφενεία του χωριού, με σκοπό να καταγράψουν τις απόψεις τους για την μέχρι τώρα λειτουργία του
βιολογικού καθαρισμού, να τους ενημερώσουν για την πορεία βελτίωσης του
έργου και να αφουγκραστούν τις προσδοκίες τους από την συνέχισή του. Η εικόνα
που αποκομίσαμε, ήταν ότι ενώ οι γεωργοί της περιοχής γνωρίζουν το πρόγραμμα
επαναχρησιμοποίησης που υλοποιείται
εδώ και χρόνια στην περιοχή, η ενημέρωσή τους δεν είναι αρκούντως ολοκλη-

κατοίκων, καίτοι γνωρίζει το πρόγραμμα
επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων,
εξακολουθεί να δυσπιστεί ως προς τα αποτελέσματά του και την αποκόμιση ουσιαστικών ωφελειών από αυτό. Διατυπώθηκε
επίσης η άποψη, ότι η δημιουργία χώρου
συγκέντρωσης των αποβλήτων στα χωριά
πρέπει να προηγηθεί της επέκτασης του δικτύου, ενώ από κάποιους κατοίκους επισημάνθηκε ότι τα ακάθαρτα νερά από τα
ελαιοτριβεία και τις αποχετεύσεις εισχωρούν
στον υδροφόρο ορίζοντα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η συνομιλία με Νορβηγούς τουρίστες, που επισκέπτονται συστηματικά το
χωριό τα τελευταία χρόνια και οι οποίοι ενημερώθηκαν για τη λειτουργία και τους στόχους του προγράμματος.

ρωμένη και εξακολουθούν να υπάρχουν
«γκρίζες ζώνες» αναφορικά με το συγκεκριμένο σύστημα, γεγονός που τους καθιστά επιφυλακτικούς και κάποιες φορές
αποστασιοποιημένους.
Στο χωριό Άνω Γούβες, η κεντρική πλατεία, όπου στήθηκε το ενημερωτικό περίπτερο του προγράμματος, συγκεντρώνει
τον ντόπιο πληθυσμό ως σημείο συνάντησης κι επικοινωνίας. Έτσι, μας δόθηκε η
δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με αρκετούς κατοίκους της ευρύτερης περιοχής,
που ασχολούνται με τη γεωργία επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά, όπως επίσης και με
άλλα μέλη της τοπικής κοινωνίας (π.χ. ιδιοκτήτες εστιατορίων), που επηρεάζονται
δευτερογενώς από τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού. Η πλειονότητα των

Οι ενημερωτικές επισκέψεις ολοκληρώθηκαν με το ορεινό χωριό Μοχός, στην κεντρική πλατεία του οποίου πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη συζήτηση με διερχόμενους κατοίκους και θαμώνες των εστιατορίων που βρίσκονται εκεί, καθώς επίσης και
διανομή των σχετικών φυλλαδίων και περιοδικών. Αν και οι περισσότεροι κάτοικοι/αγρότες της περιοχής γνώριζαν (ακροθιγώς) τα περί λειτουργίας βιολογικού καθαρισμού και διάκεινται θετικά στην προοπτική επέκτασής του, εντούτοις, εκφράσθηκε
η ανάγκη για πιο εμπεριστατωμένη και
πλήρη ενημέρωση από θεσμικούς φορείς
και επιστήμονες, ούτως ώστε να γνωρίζουν
όλες τις παραμέτρους της διαδικασίας
αυτής, που έχει άμεση σχέση με την γεωργική παραγωγή αλλά και την υγεία τους.
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ντικοί καθαρισμοί στην περιοχή Πύργος της
παραλίας των Μαλίων, και στις παραλίες
της Χερσονήσου και του Καρτερού, στο
πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας «Καθαρίστε τη Μεσόγειο 2011».

Περισσότερες Πληροφορίες
Ερμιόνη Φρεζούλη
Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
E-mail: politics@medsos.gr,
press@medsos.gr
Τηλ.: 210 8228795
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Επίσης, διατυπώθηκαν καταγγελίες ότι οι
εγκαταστάσεις του βιολογικού μυρίζουν
λόγω κακοτεχνιών, πρόβλημα γνωστό που
αναμένεται να επιλυθεί με την ολοκλήρωση του προγράμματος LIFE+ PURE.
Σε όλα τα χωριά πραγματοποιήθηκαν
περιβαλλοντικά παιχνίδια στα οποία συμμετείχαν παιδιά, με στόχο την ενημέρωση
και ευαισθητοποίησή τους γύρω από τα
θέματα της ορθολογικής διαχείρισης των
υδατικών πόρων, της εξοικονόμησης και
της επαναχρησιμοποίησης.
Τέλος, με αφορμή την παρουσία μας
στην περιοχή, πραγματοποιήθηκαν εθελο-

# " & .(

( $ & +
α. Νέα από την κοινότητα του ΤΕΙ
77

Η αξιολόγηση των ΑΕΙ. Μύθοι και πραγματικότητα, του Δρ. Γ. Βλάχου

83

Διάκριση σε διεθνές συνέδριο πληροφορικής: «Best Paper Award στο Inter
national Conference on Future Information Technology»,
του Δρ. Κ. Παναγιωτάκη

86

Αποτελέσματα ερωτηματολογίων από το συμμετοχικό συνέδριο στην Λεμεσό,
του Ν. Τζωράκη

β. Νέα από την ελληνική και διεθνή κοινότητα
90

Παρουσίαση της 3ης Διημερίδας του Προγράμματος SENIOR CAREER 20102012, των Γ. Κριτσωτάκη και Μ. Ζωγραφάκη-Σφακιανάκη

93

EUROPEAN SUMMER SCHOOL "Telecommunications and Multimedia
Technologies ” ERASMUS IP 2010-2011, του Δρ. Α. Βλησίδη

%/ ) # $ #/) )

)$*

Η αξιολόγηση των ΑΕΙ
Μύθοι και πραγματικότητα

Η αξιολόγηση ή πιο σωστά, η διασφάλιση της ποιότητας των Πανεπιστημίων και
των ΤΕΙ, είναι μια διαδικασία που θεσπίστηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας το
2005 με το νόμο 3374. Με το νόμο αυτό,
θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά η διαρκής
αξιολόγηση των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης με σκοπό την διασφάλιση και
βελτίωση της ποιότητας της έρευνας, της
διδασκαλίας, των σπουδών και των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται από τα
ΑΕΙ στο πλαίσιο της αποστολής τους. Παράλληλα, θεσπίστηκε η κοινωνική λογοδοσία ως θεμελιώδης παράγων της αυτοτέλειας των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Με τον νόμο αυτό συστήθηκε και η
Α.ΔΙ.Π. (Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας), μια ανεξάρτητη διοικητική αρχή,
υπεύθυνη για την οργάνωση και εποπτεία
των διαδικασιών Διασφάλισης Ποιότητας
στην Ανώτατη Εκπαίδευση. H ΑΔΙΠ, είναι
ανεξάρτητος φορέας, δεν λογοδοτεί στο
Υπουργείο Παιδείας ή οποιονδήποτε άλλο φορέα και είναι
ανεπηρέαστη από εξωτερικές
επεμβάσεις.( www.hqaa.gr)
Με την διαδικασία αυτή, καθιερώθηκε σε πανελλαδικό επίπεδο, μια ενιαία μέθοδος για
την καταγραφή, την κατανόηση,
και τη συστηματική αποτίμηση
του έργου των Ακαδημαϊκών
Μονάδων (Τμημάτων ή Σχολών)
και συνεπώς των Ιδρυμάτων στα
οποία ανήκουν. Πρόκειται, επομένως, για μιαν αδιάβλητη και

αντικειμενική διαδικασία που αφορά στο
σύνολο των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας, με στόχο την ανάδειξη
των επιτευγμάτων, την επισήμανση των
προβλημάτων και τη μεθόδευση των βελτιώσεων στην παρεχόμενη εκπαίδευση και
έρευνα. Διενεργείται, άλλωστε με βάση
διεθνή πρότυπα που εφαρμόζουν οι 46
ευρωπαϊκές χώρες που συμφώνησαν. Η
διαδικασία στηρίζεται στη συνέργεια των
μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας (διδάσκοντες, διδασκόμενους, διοικητικό προσωπικό, κ.λ.π.) και υλοποιείται σε δύο
φάσεις που αντιστοιχούν στην εσωτερική και
την εξωτερική α ξιολόγηση.
Ο νόμος όρισε τις διαδικασίες αξιολόγησης και τα υπεύθυνα γι αυτήν όργανα και
προσδιορίστηκαν τα κριτήρια και οι δείκτες
ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Τα υπεύθυνα όργανα για την διαδικασία
της αξιολόγησης είναι:
• Σε επίπεδο Ακαδημαϊκής Μονάδας -
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του Δρ. Γιάννη Βλάχου
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Τμήματος: η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.)
• Σε επίπεδο Ιδρύματος : η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.)
• Σε επίπεδο Εθνικό: η ανεξάρτητη Αρχή
Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π). Ο διορισμός
των πρώτων μελών της ΑΔΙΠ ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων την
1η Σεπτεμβρίου του 2006.
Τα βασικά κριτήρια και οι δείκτες ποιότητας επικεντρώνονται στις παρακάτω ενότητες :
• Ποιότητα του διδακτικού έργου
• Ποιότητα του ερευνητικού έργου
• Ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών
• Ποιότητα των λοιπών υπηρεσιών
• (διάγρ. 1+2)
Οι δυο φάσεις της διαδικασίας της αξιολόγησης είναι:

• Η Εσωτερική Αξιολόγηση
• Η Εξωτερική Αξιολόγηση
Η Εσωτερική Αξιολόγηση
Η Εσωτερική Αξιολόγηση, είναι μια διαδικασία αυτό-αξιολόγησης που διενεργείται
από την ακαδημαϊκή μονάδα και τα μέλη
της, χωρίς καμία εξωτερική παρέμβαση.
Από πρότυπα ερωτηματολόγια που συμπληρώνονται από τους διδάσκοντες, τους
φοιτητές, και το διοικητικό προσωπικό της
μονάδας προκύπτει η Έκθεση Εσωτερικής
Αξιολόγησης, την οποία συντάσσει ομάδα
από μέλη ΔΕΠ και εκπρόσωπο του Συλλόγου φοιτητών (ΟΜ.Ε.Α.). Το τελικό κείμενο
εγκρίνεται από τη Γ.Σ. της ακαδημαϊκής μονάδας και υποβάλλεται, μέσω μιας αντίστοιχης Μονάδας σε επίπεδο Ιδρύματος
(ΜΟ.ΔΙ.Π.) στην Α.ΔΙ.Π., προκειμένου να
ξεκινήσει η διαδικασία της Εξωτερικής αξιολόγησης. (διαγρ.3)
Στόχος της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιο-
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• Την τεκμηριωμένη ανάδειξη των επιτευγμάτων της Ακαδημαϊκής Μονάδας
• Την επισήμανση σημείων που χρήζουν
βελτίωσης
• Τον προσδιορισμό ενεργειών βελτίωσης
• Την ανάληψη πρωτοβουλιών για αυτοτελή δράση εντός της Μονάδας, όπου
και εφόσον είναι εφικτό
• Τη λήψη αποφάσεων για αυτοτελείς
δράσεις εντός του Ιδρύματος, όπου και
εφόσον είναι εφικτό.
• Την υποβολή προτάσεων για τη λήψη
αποφάσεων σε επίπεδο Ιδρύματος που
αφορούν σε θεσμικές αλλαγές
Η Εξωτερική Αξιολόγηση
• Η Εξωτερική Αξιολόγηση,
γίνεται με την εποπτεία
της Α.ΔΙ.Π., η οποία εγγυάται την αξιοπιστία και
την αντικειμενικότητα της
διαδικασίας και διενεργείται από τριμελή έως πενταμελή ομάδα εξωτερικών αξιολογητών, εγνωσμένου κύρους που επιλέγονται με κλήρωση
από μητρώο εμπειρογνωμόνων που έχει συγκροτηθεί με ευθύνη της
Αρχής. (διαγρ. 4)
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λόγησης, είναι η καταγραφή με οργανωμένο και
διεθνώς αποδεκτό τρόπο
τον οποίον ακολουθούν οι
46 χώρες που συμφώνησαν στη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου
στην Ανώτατη Εκπαίδευση
των εκπαιδευτικών και
ερευνητικών επιτευγμάτων
της ακαδημαϊκής μονάδας,
της στρατηγικής και των
προοπτικών της για το μέλλον, των προβλημάτων στη
λειτουργία της και των αιτιών που κατά την εκτίμηση
των συντακτών της έκθεσης
τα δημιουργούν (νομικό πλαίσιο, χρηματοδότηση, γραφειοκρατία κ.λ.π.). Στα δεδομένα αυτά σημαντικό ρόλο, παίζει η άποψη
των φοιτητών για την εκπαιδευτική διαδικασία και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που τους αφορούν (σίτιση, στέγαση,
βιβλιοθήκες, εργαστήρια κ.λ.π.)
Με την διαδικασία αυτή, η κάθε Ακαδημαϊκή Μονάδα διαμορφώνει μια κριτική
άποψη για την ποιότητα του επιτελούμενου
έργου της με βάση αντικειμενικά κριτήρια
και δείκτες κοινής συναίνεσης και γενικής
αποδοχής, και με τους ακόλουθους στόχους:
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Στόχος της Εξωτερικής
Αξιολόγησης, είναι η αντικειμενικοποίηση των δεδομένων της εσωτερικής
αξιολόγησης και η ενίσχυση
των προσπαθειών για την
περαιτέρω αναβάθμιση του
παρεχόμενου διδακτικού
και ερευνητικού έργου και
των συντελεστών του. Για
την ολοκλήρωσή της απαιτείται όχι μόνον η ανάγνωση της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης, αλλά
και η επαφή των εμπειρογνωμόνων με τα μέλη της
υπό αξιολόγηση ακαδημαϊκής μονάδας στην έδρα της, προκειμένου να
προκύψει μια σφαιρική εικόνα για το προφίλ και τις δράσεις της και να συνταχθεί ένα
σχέδιο έκθεσης που τίθεται υπόψη των
μελών της ακαδημαϊκής μονάδας πριν κατατεθεί, ως τελική Έκθεση Αξιολόγησης,
στην Α.ΔΙ.Π. .
Η σημασία της εξωτερικής αξιολόγησης
έγκειται στο ότι:
• Αποτελεί αντικειμενική πιστοποίηση της
ποιότητας της εκπαίδευσης στην υπό
αξιολόγηση ακαδημαϊκή μονάδα σε συ-

νάρτηση με τη φυσιογνωμία, τους στόχους και την αποστολή της.
• Αναδεικνύει καλές πρακτικές και αδυναμίες της ακαδημαϊκής μονάδας
• Υποστηρίζει εύλογα αιτήματα της ακαδημαϊκής μονάδας και προτείνει μέτρα
για βελτίωση της ποιότητας
• Αναδεικνύει καλές πρακτικές για βελτίωση της ποιότητας σε εθνικό επίπεδο.
(διάγραμμα 2)
Στην διαδικασία της αξι- ολόγησης, συμμετέχουν ενεργά και οι φοιτητές με τους παρακάτω τρόπους:
• Συμμετέχουν στην ΜΟ.ΔΙ.Π.
του Ιδρύματος (ένας εκπρόσωπος των προπτυχιακών και ένας των
μεταπτυχιακών φοιτητών)
• Συμμετέχουν στην ΟΜ.Ε.Α.
των ακαδημαϊκών μονάδων (ένας εκπρόσωπος
των φοιτητών)
• Διατυπώνουν άποψη για
όλα τα μαθήματα, συμπληρώνοντας
ειδικά
ερωτηματολόγια εθελοντικά και ανώνυμα
• Συμμετέχουν μέσω του
εκπροσώπου τους στην
ΜΟ.ΔΙ.Π. και στην ΟΜ.Ε.Α.,
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Όπως είναι φυσικό, σε κάθε πρώτη
εφαρμογή ενός νέου θεσμού η απουσία
πλήρους ενημέρωσης των εμπλεκόμενων
φορέων και ατόμων, οδηγεί πολλές φορές
σε παρανοήσεις και συνακόλουθα σε
εσφαλμένες εκτιμήσεις. Παράλληλα, η έλλειψη κουλτούρας για την διασφάλισης
ποιότητας στην Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και η
αδράνεια του status quo
ή/και ο φόβος και η ανασφάλεια μπροστά στο νέο
και το άγνωστο μαζί με την
αντίσταση από οργανωμένες ή μη ομάδες συμφερόντων
οδήγησαν
σε
παρανοήσεις και προβλήματα.
Έτσι, όταν πριν από 6
χρόνια ψηφίστηκε ο Νόμος
για την αξιολόγηση και συστάθηκε η ΑΔΙΠ, υπήρξαν
πολλές αντιδράσεις για την
εφαρμογή του νόμου και
την άγνωστη διαδικασία της
αξιολόγησης.
Σύλλογοι
φοιτητών αλλά και ομάδες εκπαιδευτικών,
αντέδρασαν στην εφαρμογή του νόμου και
δήλωναν ότι δεν θα τον εφαρμόσουν.
(φωτο 1)
Οι δικαιολογίες ήταν πολλές όπως:
• Ο τρόπος που εφαρμόζεται η αξιολόγηση δεν είναι τίποτε περισσότερο από
μία ακόμα γραφειοκρατική διαδικασία!
• Επιβάλλεται με απαράδεκτες εντολές
και απειλές!
• Τιμωρεί αντί να θεραπεύει!
• Οι κανόνες και τα κριτήρια θεσμοθετούνται κατά ενιαίο τρόπο για όλες τις ακα-

δημαϊκές μονάδες χωρίς να διακρίνουν
τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων Τμημάτων και Σχολών.
• Χρεώνει στα ΑΕΙ τις ελλείψεις και τα
κενά των κυβερνήσεων!
• Ο στόχος είναι να κλείσουν τα δημόσια
πανεπιστήμια!
Τίποτε από τα παραπάνω δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα όπως αποδείχτηκε στην πορεία της εξέλιξης και της
εφαρμογής του νόμου. Η σημασία του
νόμου για την αξιολόγηση άργησε να εκτιμηθεί από την ακαδημαϊκή κοινότητα (διδάσκοντες και διδασκομένους) καθώς και
από την ευρύτερη κοινωνία.
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στην σύνταξη των Εσωτερικών Εκθέσεων και των Εκθέσεων Εσωτερικής
Αξιολόγησης
• Διατυπώνουν απόψεις σε συναντήσεις
με την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης

Σήμερα πέντε χρόνια από την σύσταση
της ΑΔΙΠ η αξία της Διασφάλισης της Ποιότητας, και των διαδικασιών της, έχει αναγνωριστεί από τις διοικήσεις των ΑΕΙ, των
ακαδημαϊκών αλλά και από μεγάλο μέρος
των φοιτητών και της κοινωνίας. Οι προσπάθειες όλων των μελών της ΑΔΙΠ και
του Προέδρου της, καθηγητή Σπύρου
Αμούργη, έχουν αποδώσει καρπούς και
συνέβαλαν τα μέγιστα στο να δημιουργηθεί και να εδραιωθεί ένας πολιτισμός
ποιότητας μέσα στα ιδρύματα Ανώτατης
Εκπαίδευσης. (φωτο 2)
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Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, η
ΑΔΙΠ συνέβαλε με τις ενέργειές της και
φρόντισε για την στήριξη των ΜΟΔΙΠ και
διοργάνωσε σειρά συμβουλευτικών επισκέψεων και συναντήσεων με τις διοικήσεις
των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ σε όλη την
χώρα.
Σήμερα, από τα 500 Τμήματα (Πανεπιστήμιων και ΤΕΙ) που υπάρχουν στα Ελληνικά ΑΕΙ, περισσότερα από 350 έχουν
προχωρήσει στο πρώτο στάδιο της αξιο-

λόγησης και έχουν υποβάλει στην ΑΔΙΠ τις
εσωτερικές τους εκθέσεις, ενώ σε περίπου
120 από αυτά έχουν πραγματοποιηθεί
εξωτερικές αξιολογήσεις. Αυτά τα νούμερα
θα ήταν ακόμα μεγαλύτερα, αν δεν είχαν
μεσολαβήσει τα γραφειοκρατικά κυρίως
προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην
πορεία και καθυστέρησαν την έναρξη και
τους ρυθμούς των αξιολογήσεων για περισσότερο από ένα ολόκληρο χρόνο. Κατά
τα πρώτα έτη λειτουργίας της, η ΑΔΙΠ αντιμετώπισε σειρά αδυναμιών θεσμικής φύσεως που δημιούργησαν πολλά εμπόδια
σε θέματα απορρόφησης κονδυλίων και
αποζημίωσης εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Οι πρώτες 5 αξιολογήσεις έγιναν
μόλις στο τέλος του 2008 και στη συνέχεια άρχισαν πάλι να πραγματοποιούνται

το 2010.
Το ΤΕΙ Κρήτης, ήταν από τα πρώτα ΤΕΙ
που ανταποκρίθηκαν στην πρόκληση του
νέου νόμου για την διασφάλιση της ποιότητας. Το Τμήμα Μηχανολογίας ήταν μέσα στα
πρώτα 5 Τμήματα που αξιολογήθηκαν πανελλαδικά (φωτο 3) . Από τότε έχουν αξιολογηθεί 6 Τμήματα, ενώ και τα 18 Τμήματα
του ΤΕΙ Κρήτης έχουν πραγματοποιήσει τις
εσωτερικές αξιολογήσεις και εφαρμόζουν
πιστά τις διατάξεις του νόμου 3374 συντάσσοντας τις ετήσιες εκθέσεις
και συνεργάζονται με το
Γραφείο ΜΟΔΙΠ που παρακολουθεί την διασφάλιση της ποιότητας του
Ιδρύματος με υπεύθυνο
τον αρμόδιο Αντιπρόεδρο.
Οι πιο πρόσφατες αξιολογήσεις Τμημάτων του ΤΕΙ
έγιναν τον Οκτώβριο και
αφορούσαν τα Τμήματα
Ηλεκτρολογίας (ΣΤΕΦ) και
Φυτικής Παραγωγής (ΣΤΕΓ)
(φωτο 4)
Με τον πρόσφατο νόμο
πλαίσιο για την Παιδεία (
4009/2011), η ΑΔΙΠ αλλάζει πρόσωπο, καθώς προβλέπεται να οριστεί νέος Πρόεδρος και στη
συνέχεια θα γίνει προκήρυξη για την επιλογή των μελών που θα στελεχώσουν το
νέο Συμβούλιο της ΑΔΙΠ. Με το νέο νόμο η
ΑΔΙΠ αποκτά ευρύτερες αρμοδιότητες.
Εκτός από τις αξιολογήσεις θα είναι υπεύθυνη για τις διαδικασίες πιστοποίησης και
χρηματοδότησης των ΑΕΙ. Τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ θα εφαρμόζουν από δω
και στο εξής τις τακτικές και τους κανόνες της
διασφάλισης ποιότητας που ισχύουν σε όλα
τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ευρώπης.
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Διάκριση σε διεθνές συνέδριο
πληροφορικής:
«Best Paper Award στο International
Conference on Future Information
Technology»

του Δρ. Κώστα Παναγιωτάκη

του συνεδρίου περιλαμβάνονται σύγχρονες
τεχνολογίες πληροφορικής, όπως ευφυή
συστήματα, τεχνολογίες πολυμέσων, ασύρματες και ενσύρματες επικοινωνίες, βιοπληροφορική, σημασιολογικός ιστός, επικοινωνία ανθρώπου – υπολογιστή, ασφάλεια διαδικτύου κ.α.
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Οι διατμηματικές συνεργασίες, είναι ένα
ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο που καλλιεργείται στο ΤΕΙ Κρήτης, αποδίδοντας σε πολλές περιπτώσεις αξιόλογα ερευνητικά
αποτελέσματα και διακρίσεις. Πρόσφατα,
η εργασία των Χαράλαμπου Παπαδάκη,
Κώστα Παναγιωτάκη και Παρασκευής

Σχήμα 1. Best Paper Award (International Conference on Future Information Technology 2011).
Φραγκοπούλου, με τίτλο «Local Community Finding using Synthetic Coordinates»
που παρουσιάστηκε στο διεθνές συνέδριο
πληροφορικής “Future Information Technology” (28-30/6/2011), απέσπασε το
βραβείο του καλύτερου άρθρου (Best
Paper Award, Σχήμα 1). Στη θεματολογία

Το βραβείο αυτό, είναι αποτέλεσμα μιας
ιδιαιτέρα επιτυχούς διατμηματικής συνεργασίας ανάμεσα στο τμήμα Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής και Πολυμέσων, που ανήκει
ο Χαράλαμπος Παπαδάκης και η Παρασκευή Φραγκοπούλου και του τμήματος
Εμπορίας και Διαφήμισης που ανήκει ο Κώ-

Συμμετέχουν επίσης οι: Χ. Παπαδάκης, Επιστημονικός συνεργάτης, ΤΕΙ Κρήτης – adanar@epp.teicrete.gr
Π. Φραγκοπούλου, Καθηγήτρια, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων, ΤΕΙ Κρήτης –
fragopou@ics.forth.gr
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στας Παναγιωτάκης, η οποία ξεκίνησε στα
μέσα του 2010 και σε διάστημα μόλις ενός
έτους, έχει αποδώσει τρία άρθρα σε διεθνή
επιστημονικά συνέδρια [1],[2],[3], και την
ειδική έκδοση (special issue) του διεθνούς
περιοδικού “Parallel Processing Letters
Journal“, που βρίσκεται στο στάδιο της
προετοιμασίας, με θέμα «Community
Structures in Networks: Methods and Applications» της οποίας η Παρασκευή Φραγκοπούλου και ο Κώστας Παναγιωτάκης
είναι Editors. Η ανακοίνωση της ειδικής έκ-

του γράφου που εμφανίζουν μεγάλο πλήθος εσωτερικών συνδέσεων (Σχήμα 2) [4],
[5]. Το πρόβλημα αυτό, θεωρείται ένα από
τα θεμελιώδη προβλήματα της ανάλυσης
δικτύων με πολλές εφαρμογές, το οποίο
αποδεικνύεται από το μεγάλο αριθμό επιστημονικών εργασιών που διαρκώς γράφονται στο θέμα αυτό. Ο γράφος για παράδειγμα, μπορεί να αναπαριστά ένα κοινωνικό δίκτυο (social network), οπότε οι
κόμβοι του γράφου αντιστοιχούν στους χρήστες και οι ακμές του αντιστοιχούν στις συν-

Σχήμα 2. Παράδειγμα τμηματοποίησης δικτύου [5]. Τα διαφορετικά χρώματα αντιστοιχούν στα communities.
δοσης υπάρχει στη κεντρική ιστοσελίδα
του ΤΕΙ Κρήτης και στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής
Ευφυΐας (e-business intelligence lab) του
Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης
(www.e-bi.gr).
Το θέμα της εργασίας που βραβεύτηκε
στο συνέδριο, σχετίζεται με τον διαχωρισμό των κόμβων ενός γράφου σε κοινότητες (communities), οι οποίες είναι τμήματα

δέσεις των χρηστών του δικτύου, οπότε
στόχος θα ήταν να βρεθούν οι κοινωνικές
ομάδες που συνθέτουν το δίκτυο και θα
μπορούσαν να απαντηθούν ερωτήματα
όπως να βρει κάποιος χρήστης γνωστούς
που πιθανόν να γνωρίζει αλλά δεν έχει συνδεθεί ακόμα μαζί τους. Ο αλγόριθμος που
αναπτύχθηκε από την ερευνητική ομάδα
του ΤΕΙ Κρήτης, είναι κατανεμημένος και
αντιστοιχεί τους κόμβους του γράφου σε σημεία κατάλληλου Ευκλείδειο χώρου πολ-
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Πρόσφατα πειράματα που έχουν γίνει
πάνω σε τμηματοποίηση εικόνων, αποδεικνύουν πως οι συγκεκριμένοι αλγόριθμοι
μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε αυτόνομοι, είτε ως ενδιάμεσο στάδιο, και σε θέματα ανάλυσης εικόνων και πολυμεσικών
εφαρμογών. Επίσης, ανοικτά θέματα που
πρόκειται να μελετηθούν είναι η εφαρμογή
τους σε προβλήματα marketing, αλλά και
η επέκταση των μεθόδων στην αναγνώριση επικαλυπτόμενων κοινοτήτων (overlapped communities).
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λών διαστάσεων (synthetic coordinates)
στον οποίο η πληροφορία των ακμών του
γράφου, παίρνει την έννοια της Ευκλείδειας
απόστασης μεταξύ των κόμβων. Τελικά, το
πρόβλημα της ομαδοποίησης μπορεί να
λυθεί γρήγορα (σε γραμμικό χρόνο) στο
χώρο των πολλών διαστάσεων με τη
χρήση κατάλληλου κεντρικοποιημένου
αλγορίθμου ομαδοποίησης (λ.χ. τύπου Kmeans). Τα πειραματικά αποτελέσματα σε
μεγάλο αριθμό από συνθετικούς γράφους,
απέδειξαν την υπεροχή του προτεινόμενου
σχήματος από άλλες μεθόδους της βιβλιογραφίας τόσο στην ακρίβεια εντοπισμού των κοινοτήτων όσο και σε χρόνο
εκτέλεσης.
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Αποτελέσματα ερωτηματολογίων
από το συμμετοχικό
συνέδριο στην Λεμεσό
# " & .(

του Δρ. Νίκου Τζωρτζάκη

Στα πλαίσια του προγράμματος LIFE
PURE “From Treated Wastewater to Alternative Water Resources in Semi-Arid
Regions”, διεξάγεται μια σειρά ενημερωτικών δράσεων στην Κύπρο με τη διοργάνωση ημερίδων - συμμετοχικών συνε-

δρίων. Την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2011
πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο Πεύκιος Γεωργιάδης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, ημερίδα – συμμετοχικό
συνέδριο στην οποία έλαβαν μέρος πέραν
των 40 ατόμων μεταξύ των οποίων αγρότες,
απλοί πολίτες, εκπαιδευτικοί, μαθητές, φοιτητές, επιστήμονες αλλά
και εκπρόσωποι των αρμόδιων
κρατικών φορέων Αποχέτευσης και
Ύδρευσης. Oμιλία δόθηκε από τον
Επίτροπο Περιβάλλοντος Κύπρου,
κ.Θεοπέμπτου Χαραλάμπος με
θέμα "Μικρά Συστήματα Επεξεργασίας Οικιακών Λυμάτων". Ομιλητές από το ΤΕΙ Κρήτης (Δρ.
Τζωρτζάκης Νικόλαος, κ. Πετούση
Ιωάννα, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας) παρουσίασαν τις ερευΔιάγραμμα 1. Ποσοστιαία κατανομή φύλου των
νητικές δραστηριότητες που υλοερωτηθέτων.
ποιούνται στο ΤΕΙ Κρήτης, και μετέφεραν εμπειρίες από την κύρια
περιοχή υλοποίησης του προγράμματος, την περιοχή της Χερσονήσου.
Ζητήθηκε από τους παρευρισκόμενους να συμπληρώσουν ένα
ερωτηματολόγιο που σχετίζονταν
με την επεξεργασία και την επαναχρησιμοποίηση των αστικών λυμάτων ειδικά διαμορφωμένο για την
Κύπρο (Λεμεσός).
Μια γενική εικόνα των ερωτηθέΔιάγραμμα 2. Ποσοστιαία κατανομή ηλικίας των ερω- ντων, ήταν ότι το μεγαλύτερο ποτηθέτων.
Ν. Τζωρτζάκης: Εργαστηριακός Συνεργάτης - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας - ntzortzakis@googlemail.com

Σχεδόν 84% των ερωτηθέντων
γνωρίζει σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων
υγρών αποβλήτων, ενώ το υπόλοιπο 16% δεν γνωρίζει (όλο) ή
μάλλον δεν γνωρίζει σχετικά με θέματα επαναχρησιμοποίησης (Διάγραμμα 4). Αυτό το ποσοστό είναι
αρκετά ενθαρυντικό για την διάδοση και διάχυση πληροφοριών Διάγραμμα 4. Ποσοστιαία κατανομή της γνώσης σχεσχετικά με την επαναχρησιμοποί- τικά με θέματα επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμέηση στην περιοχή της Λεμεσού.
νων υγρών αποβλήτων.
Το μεγαλύτερο ποσοστό (47%)
των ερωτηθέντων, καταναλώνει
ημερησίως από 101-200 λίτρα
νερό για τις ανάγκες του, ενώ το
21% καταναλώνει πάνω από 200
λίτρα νερό ημερισίως (Διάγραμμα
5). Λιγότερο νερό (0-100 λίτρα) καταναλώνει το 16% των ερωτηθέντων. Αναλογίζοντας την μεγάλη
ποσότητα νερού που καταναλώνεται ημερισίως από τους χρήστες,
διαπιστώνονται τα σημαντικά οφέ- Διάγραμμα 5. Ποσοστιαία κατανομή της ημερήσιας
λη που θα προκύψουν (ή προκύ- κατανάλωσης νερού για όλες τις δραστηριότητές
πτυν ήδη) από την επαναχρησιμο- (μπάνιο, κουζίνα, πότισμα λουλουδιών, κ.λπ.) σε
λίτρα.
Ν. Τζωρτζάκης: Εργαστηριακός Συνεργάτης - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας - ntzortzakis@googlemail.com
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σοστό (74%) ήταν γυναίκες και το
26% ήταν άντρες (Διάγραμμα 1).
Σχεδόν το 60% των συμμετεχόντων
ήταν νεαρής ηλικίας (18-30), και το
37% ήταν μεταξύ 31-45 χρονών
(Διάγραμμα 2). Όσον αφορά στο
μορφωτικό επίπεδό τους, το 50%
των ερωτηθέντων, είχαν εκπαίδευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο, το
39% σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μόνο το 11% είχαν
βασική εκπαίδευση (Διάγραμμα 3).
Έπειτα από καταγραφή και ανά- Διάγραμμα 3. Ποσοστιαία κατανομή εκπαίδευσης των
ερωτηθέτων.
λυση των ερωτηματολογίων προκύπτουν τα παρακάτω αποτελέσματα.
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ποίηση των επεξεργασμένων
υγρών αποβλήτων. Αυτό είναι εμφανές από το Διάγραμμα 6, όπου η
πλειοψηφία συμφωνεί με την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για την
άρδευση πολυετών φυτών και γκαζόν, ενώ περισσότερο σκεπτικοί
φαίνεται να είναι για την άρδευση
των κηπευτικών καλλιεργειών. Επιπλέον, η πλειοψηφία (πάνω από
Διάγραμμα 6. Ποσοστιαία κατανομή της δυνατότητας
χρήσης κατάλληλα επεξεργασμένων υγρών απο- 85%) συμφωνεί με την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων
βλήτων για την άρδευση φυτών.
υγρών αποβλήτων στην καθημερινότητα μας, με στόχο την εξοικονόμηση καλής ποιότητας νερού
(Διάγραμμα 7). Δραστηριότητες
όπου καταναλώνεται αρκετό νερό,
είναι κατά την πυρόσβεση σε τουαλέτες και στην οικοδομή (κατασκευή κτιρίων).
Σχεδόν το 70% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η χρήση (π.χ. ξενοδοχεία) και προβολή (διαφηΔιάγραμμα 7. Ποσοστιαία κατανομή της δυνατότητας μιστική καμπάνια) στον τουρισμό
χρήσης κατάλληλα επεξεργασμένων υγρών απο- θεμάτων σχετικών με τα επεξεργαβλήτων για γενικότερες εφαρμογές (πυρόσβεση, του- σμένα υγρά απόβλητα θα μποαλέτες, κατασκευές κτιρίων-οικοδομή).
ρούσε να έχει πιθανή θετική
επίδραση στην τουριστική ανάπτυξη μιας περιοχής (π.χ. Λεμεσός). Ένα αντίστοιχο αυξημένο
ποσοστό με παρόμοια ερώτηση,
διαπιστώθηκε σε αντίστοιχη καμπάνια ενημέρωσης στην Χερσόνησο Κρήτης, μια πλέον τουριστική περιοχή.

Διάγραμμα 8. Ποσοστιαία κατανομή της χρήσης (π.χ.
ξενοδοχεία) και προβολής (διαφημιστική καμπάνια)
στον τουρισμό, των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων με πιθανή θετική επίδραση στην τουριστική
ανάπτυξη μιας περιοχής (π.χ. Λεμεσός).

Ένα σημαντικό στοιχείο (βλέπε
Διάγραμμα 9) που προέκυψε από
τα ερωτηματολόγια, είναι ότι αν και
η πλειοψηφία έχει γνώση περί της
επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων δεν

Ν. Τζωρτζάκης: Εργαστηριακός Συνεργάτης - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας - ntzortzakis@googlemail.com

νίας), το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο
Κύπρου και το Δίκτυο «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
SOS». Περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να αντλήσετε στην ιστοσελίδα:
http://www.pure-hersonissos.gr/.

θεωρεί (σχεδόν το 79% εξέφρασε όχι ή
μάλλον όχι) ότι υπάρχει ικανοποιητικη ενημέρωση σχετικά με αυτό το θέμα. Αυτό το
σημείο είναι πολύ βασικό, και θα πρέπει
να σταθούν οι αρμόδιοι φορείς με σκοπό
την βελτίωση του. Άλλωστε, αυτό ακριβώς
είναι και ένας από τους στόχους του προγράμματος PURE LIFE+, η καταγραφή και
βελτίωση της γνώσης/γνώμης των εμπλεκομένων και χρηστών με τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα.
Στο πρόγραμμα συνεργάζονται η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χερσονήσου, Ηρακλείου Κρήτης, το
ΤΕΙ Κρήτης (Σχολή Τεχνολογίας ΓεωποΠερισσότερες Πληροφορίες
• Δρ Ν. Τζωρτζάκης
Εργαστήριο Διαχείρισης Στερεών Υπολειμμάτων
και Υγρών Αποβλήτων
Επιστ. υπεύθυνος: Δρ Θ. Μανιός
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, ΤΕΙ Κρήτης
email: ntzortzakis@staff.teicrete.gr
Τηλ: 2810 379477
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Διάγραμμα 9. Ποσοστιαία κατανομή της ικανοποιητικής ή μη ενημέρωσης που έχει γίνει ή γίνεται στην
Κύπρο σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων.
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Παρουσίαση της
3ης Διημερίδας
του Προγράμματος
SENIOR CAREER 2010-2012
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των Γιώργου Κριτσωτάκη και Μιχάλη Ζωγραφάκη-Σφακιανάκη

απαιτητικές κατά τη διάρκεια της ζωής των
ανθρώπων. Ο σκοπός του προγράμματος,
το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος
Διά Βίου Μάθηση (Life-Long-Learning
Grundtvig), είναι να αναπτύξει προγράμματα συμβουλευτικής για άτομα άνω των
55 ετών ή άτομα που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν το επόμενο διάστημα με
σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
τους. Προκειμένου να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος, σχεδιάζονται από τη διεπιστημονική ομάδα του προγράμματος
διαφορετικής διάρκειας και περιεχομένου
εκπαιδευτικά σεμινάρια. Τα σεμινάρια στοχεύουν στο να βοηθήσουν τα άτομα να κάνουν ουσιαστικές και συνειδητές επιλογές
για τη ζωή τους, καθώς και να προγραμματίσουν με βάση τις ατομικές
τους ανάγκες την αποχώρησή τους από την εργασία, αντικαθιστώντας την
με παράλληλες δραστηριότητες που οι ίδιοι θα
επιλέξουν. Η κύρια ελληνική ομάδα εργασίας αποτελείται από τους Γιώργο
Κριτσωτάκη και Μιχάλη Ζωγραφάκη - Σφακιανάκη, Καθηγητές Εφαρμογών στο
Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ
Κρήτης και την κα Κλειώ
Κούτρα, Εργαστηριακή συνεργάτη του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας. Στην
1η ημέρα συνάντησης σε ειδική αίθουσα συνεδριάσεων σε ομάδα εργασίας συμμετέκεντρικό ξενοδοχείο.
χουν και άλλα μέλη Ε.Π.
Το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Κρήτης
διοργάνωσε στο Ηράκλειο στις 16 - 17
Ιουνίου 2011, την 3η διημερίδα του προγράμματος SENIOR CAREER, μετά τις διημερίδες στο Άαρχους (Δανία) και το
Μιλάνο (Ιταλία). Αντικείμενο του προγράμματος, αποτελεί η προώθηση της
ενεργού γήρανσης (active ageing) στον δημογραφικά δοκιμαζόμενο Ευρωπαϊκό πληθυσμό, μέσα από την παροχή ειδικά
σχεδιασμένων συμβουλευτικών εκπαιδευτικών συνεδριών. Ο τίτλος του προγράμματος, το οποίο ξεκίνησε το 2010 και
αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του
2012, είναι ‘Active Ageing & Pre-retirement counseling’.
Η μετάβαση από τον εργασιακό βίο
στην συνταξιοδότηση, είναι από τις πιο

Συμμετέχει επίσης η: Κ. Κούτρα: Εργαστηριακή συνεργάτη του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας kkoutra@staff.teicrete.gr

Γ. Κριτσωτάκη: Καθηγητής Εφαρμογών στο Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης - gkrits@staff.teicrete.gr
Μ. Ζωγραφάκη-Σφακιανάκη: Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής - mzografakis@staff.teicrete.gr
Κ. Κούτρα, Εργαστηριακή συνεργάτη του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας - kkoutra@staff.teicrete.gr
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του Τμήματος Νοσηλευτικής.
Στη σύμπραξη συμμετέχουν,
επιπλέον του ΤΕΙ Κρήτης, φορείς
από τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες: το Καθολικό Πανεπιστήμιο
του Μιλάνου και το ίδρυμα «Associazione Nestore» από την
Ιταλία, η Εκπαιδευτική Ακαδημία August Horch Akademie,
Γερμανία, η υπηρεσία Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικής της Δημαρχίας του Άαρχους, Δανία,
και το Κέντρο Επαγγελματικής
Αποκατάστασης Γυναικών Ad- Ο Δρ Ιωάννης Κομνηνός προσκεκλημένος από την Ιαministracja FCPK, Βαρσοβία, τρική Σχολή Κρήτης, Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής
Πολωνία.
νταξιοδότηση.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στην
• Οι μηχανισμοί συμβουλευτικής που
Κρήτη, συνεχίστηκαν οι εργασίες για την
έχουν αναπτύξει τα κράτη για να βελτιώολοκλήρωση 2 εκθέσεων (reports) που
σουν την ποιότητα ζωής των πολιτών
αποτελούν και τα 2 κυριότερα παραδοτέα
κατά την διάρκεια αλλά και μετά τη συτου προγράμματος. Στην 1η έκθεση διενταξιοδότηση.
ρευνώνται μεταξύ άλλων:
• Τα τρέχοντα δημογραφικά μοντέλα γήΗ 2η έκθεση, αναπτύσσει και προτείνει
ρανσης του πληθυσμού των χωρών
κατευθυντήριες
οδηγίες για την διεξαγωγή
που μετέχουν στη σύμπραξη.
• Κοινωνιολογικές και βιολογικές θεωρίες
συμβουλευτικών προγραμμάτων με βάση
την υπάρχουσα πρακτική εμπειρία των εταίτης γήρανσης του πληθυσμού.
• Οι αλλαγές σε προσωπικό, οικονομικό,
ρων και τις διαφορετικές ανάγκες των πολιτών και των οικονομιών στις χώρες που
κοινωνικό και ψυχολογικό επίπεδο που
συμμετέχουν στην σύμπραξη.
αντιμετωπίζουν τα άτομα κατά τη συΚατά τη διάρκεια της συνάντησης στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκαν επίσης παρουσιάσεις της μελέτης SHARE (Survey
on Health, Ageing and Retirement in Europe) από συνεργάτες
του Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής,
Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο
Κρήτης.
Έκπληξη για τους συμμετέχοντες αποτέλεσε η επίσκεψη στο
Κ.Α.Π.Η. Κατσαμπά του Δήμου
Ηρακλείου, στο οποίο οι ηλικιωμένοι είχαν ετοιμάσει γιορτή
Επίσκεψη στο ΚΑΠΗ Κατσαμπά συνοδεία κρητικών υποδοχής και καλωσορίσματος.
χορών, παραδοσιακών τραγουδιών και ντόπιων εκλε- Στο πλαίσιο της Κρητικής Φιλοξενίας είχαν ετοιμαστεί παραδοκτών προϊόντων

# " & .(

( $ & +

Ευστάθιο Δετοράκη και ξενάγηση στο Ιστορικό-Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου από τον Δρ. Γκάρεθ
Όουενς, υπάλληλο του ΤΕΙ
Κρήτης.
Η εξέλιξη του προγράμματος, καθώς και το παραχθέν, έως τώρα υλικό, είναι
διαθέσιμα στο διαδίκτυο
στην ιστοσελίδα του προγράμματος: http://www.seniorforce.dk
Αναμνηστική φωτογραφία των μελών του «προγράμματος»
με μέλη του ΚΑΠΗ.
σιακά σπιτικά κρητικά γλυκίσματα τα οποία συνόδευσαν
τη ρακί και καλλιτεχνικό πρόγραμμα με χορό και τραγούδι
που είχαν ετοιμάσει οι ηλικιωμένοι με την καθοδήγηση της
κας Μαρίας Περγάμαλη, Νοσηλεύτριας, εργαστηριακής συνεργάτιδας του Τμήματος Νοσηλευτικής, και της κας Χριστίνα
Κατσίβα, Κοινωνικής Λειτουργού του Κ.Α.Π.Η.
Οι εργασίες της συνάντησης, 2η ημέρα συνάντησης όπου έλαβε χώρα στην αίθουσα
έκλεισαν με παρουσίαση της συνεδριάσεων της ΣΕΥΠ στο ΤΕΙ.
ιστορίας της Κρήτης από τον Δρ.
Περισσότερες πληροφορίες
για το έργο, τα αποτελέσματα
και τις παραγόμενες εκθέσεις
μπορείτε να ζητήσετε από
τους:
• Γιώργο Κριτσωτάκη:
gkrits@staff.teicrete.gr
• Μιχάλη ΖωγραφάκηΣφακιανάκη:
mzografakis@staff.teicrete.gr
• Κλειώ Κούτρα:
kkoutra@staff.teicrete.gr

Ο Δρ. Γιώργος Κριτσωτάκης (υπεύθυνος της ελληνικής
αντιπροσωπείας) συνοψίζει τα αποτελέσματα της διήμερης συνάντησης.

Γ. Κριτσωτάκη: Καθηγητής Εφαρμογών στο Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης - gkrits@staff.teicrete.gr
Μ. Ζωγραφάκη-Σφακιανάκη: Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής - mzografakis@staff.teicrete.gr
Κ. Κούτρα, Εργαστηριακή συνεργάτη του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας - kkoutra@staff.teicrete.gr

EUROPEAN SUMMER SCHOOL
"Telecommunications and Multimedia Technologies ”
ERASMUS IP 2010-2011
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε και για
το Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 το Ευρωπαϊκό Θερινό Σχολείο (European Summer
School) με τίτλο: «Telecommunications
and Multimedia Technologies», τη χρονική
περίοδο Δευτέρα 01.08.11 έως και την
Παρασκευή 12.08.11.
Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και οργανώθηκε από το Τμήμα Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής και Πολυμέσων (ΕΠΠ) του
ΤΕΙ Κρήτης, σε συνεργασία με τα Τμήμα
Πολυμέσων του University of Applied
Sciences Düsseldorf Γερμανίας (FH-Düsseldorf) και το Τμήμα Πληροφορικής Επικοινωνιών (ICT) του University of Applied
Sciences VIAUC Δανίας. Ήταν διάρκειας 70
ωρών, 5 ECTS και πραγματοποιήθηκε στην
Αγγλική γλώσσα. Η υλοποίηση του προγράμματος έγινε στις εγκαταστάσεις του
VIAUC στην πόλη Horsens Denmark.

1. Τα ERASMUS INTESSIVE PROGRAMMS
Τα Εντατικά Προγράμματα ERASMUS
(ERASMUS IP Intensive programs) είναι
βραχύχρονα Προγράμματα διδασκαλίας
που σκοπό έχουν να φέρουν σε επαφή καθηγητές και φοιτητές από διαφορετικές
χώρες, ώστε να εργαστούν μαζί σε ένα πολυπολιτισμικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον.
Πρόκειται για ένα Ευρωπαϊκό θεσμό της
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που εντάσσεται
στην δράση LLP ERASMUS. Χαρακτηριστικό
είναι η πολυεθνική διδασκαλία, δεδομένου
ότι τα μαθήματα διδάσκονται από καθηγητές συνεργαζόμενων Ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και παρακολουθούνται
από φοιτητές διαφορετικών εκπαιδευτικών
συστημάτων αλλά με τις ίδιες ειδικότητες,
εξειδικεύσεις και στόχους που βασίζονται
στο Ευρωπαϊκό σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το θεματικό πεδίο περιείχε δι-
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δασκαλία ειδικών θεμάτων σε τεχνολογίες
αιχμής, που συνήθως δεν προσφέρονται
στα Προπτυχιακά τμήματα.
Μέσω της διαθεματικής προσέγγισης
ανοίγονται νέες προοπτικές για τα προτεινόμενα και διδασκόμενα θέματα. Το διδακτικό προσωπικό μπορεί να αλλάξει
απόψεις σχετικά με το περιεχόμενο του
προγράμματος σπουδών και να πειραματιστεί με νέες μεθόδους διδασκαλίας σε μια
πολυεθνική τάξη. Ακόμη δημιουργούνται
οι βάσεις ανάπτυξης διαπανεπιστημιακών
δικτύων, με σκοπό την δημιουργία κοινών
προγραμμάτων σπουδών, κοινών Μετα-

Υποτροφιών (ΙΚΥ). Η χρηματοδότηση ήταν
63.343€.
Με την χρηματοδότηση αυτή καλύφθηκαν τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής των
συμμετεχόντων, καθώς και Οργανωτικά
έξοδα του προγράμματος.
Τα θέματα (Θεωρίας και Εφαρμογών Project) που αναπτύχθηκαν αναφέρονταν
στις τεχνολογίες αιχμής: των Ψηφιακών επικοινωνιών και δικτύων, των Πολυμεσικών
εφαρμογών, στις Τεχνολογίες Δικτύων στην
Βιομηχανία και στην Ασφάλεια δικτύων κ.α
Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 12 καθηγητές και 29 φοιτητές, από τα Ελληνικά και Ευ-

πτυχιακών και Ερευνητικών προγραμμάτων

ρωπαϊκά συνεργαζόμενα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα. Ειδικότερα από το τμήμα ΕΠΠ
συμμετείχαν 2 καθηγητές και 9 φοιτητές. Τα
συμμετέχοντα Εκπαιδευτικά ιδρύματα ήταν:
1. The University of Southern Denmark –
Odense – Δανία, Τμήμα Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής και Πολυμέσων.
2. The University of Applied Sciences Düsseldorf – Γερμανία – Τμήμα Ηλεκτρολόγων μηχανικών και Τμήμα Πολυμέσων.
3. The VIA University College – Δανία –
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής
4. Το Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Φυσι-

2. ERASMUS IP “TELECOMUNICATIONS
AND MULTIMEDIA TECHNOLOGIES”
Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε το
καλοκαίρι 2011 και πήρε τον τίτλο «Ευρωπαϊκό Θερινό Σχολείο (European Summer School)». Εντάσσεται στην δράση
LLP(Long Life Program), Erasmus IP-Intensive Programs (Εντατικά Προγράμματα) και
χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή
Ένωση μέσω του Ιδρύματος Κρατικών
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γικής και στην ανάπτυξη των νέων εκπαιδευτικών ορίζοντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ειδική παρουσίαση, κάθε ομάδα
φοιτητών παρουσίασαν το Πανεπιστήμιο
τους και το τμήμα τους, καθώς και εθιμοτυπικά –κοινωνικά θέματα της χώρας τους.
Επιστημονικοί υπεύθυνοι του Προγράμματος ήσαν οι εκπαιδευτικοί:
• Ανδρέας Βλησίδης από το ΤΕΙ Κρήτης,
• Axel Schnell από το University of Applied Sciences Düsseldorf και Konstatin
Lassithiotakis Αντιπρύτανης του VIAUC.

ειδησεογραφία
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κής
The University of Bydgoszcz – Πολωνίας – Τμήμα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών
The University of Mougla – Τουρκίας,
Τμήμα Πληροφορικής
The Katho University of applied sciences – Βελγίου – Τμήμα Πληροφορικής και Aυτοματισμού
The Transilvania University of Brasov –
Ρουμανίας, Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών και Yπολογιστών.
ΤΕΙ Κρήτης – Τμήμα Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής και Πολυμέσων.

Με την λήξη του προγράμματος, την
Παρασκευή 12.08.11 έγινε παρουσίαση
των Εργασιών (Projects) των φοιτητών,
αξιολόγηση του προγράμματος και γραπτό
τεστ. Τα αποτελέσματα ήταν πολύ καλά.
Μέσα από το πρόγραμμα αυτό δόθηκε
η δυνατότητα διεύρυνσης του δικτύου των
συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με το ΤΕΙ Κρήτης καθώς και η συνεργασία καθηγητών και φοιτητών στην
εφαρμογή της νέας εκπαιδευτικής στρατη-

Περισσότερες πληροφορίες στην Ενημερωτική ηλεκτρονική σελίδα του προγράμματος στην διεύθυνση:
(www.epp.teiher.gr/summerschool)
Στην οργάνωση και πραγματοποίηση του
προγράμματος ήταν σημαντική η συμμετοχή
των:
• Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος
• ΑΝΕΚ
• COSMOTE
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ΜΑΤΕΡ ΗΜΩΝ. Αναδημοσίευση της εφημερίδας “Άποψη του νότου”,
του Δρ. Γ. Όουενς

Ηλεκτρικές Μεταφορές

Όπως έχω ξαναγράψει, ο Ηλεκτρισμός
είναι βασικός παράγοντας για την από δω
και πέρα Πράσινη Ανάπτυξη. Παράλληλα,
έχουμε τώρα τη βεβαιότητα ότι η Ηλεκτρική Ενέργεια στο προσεχές μέλλον θα
είναι σε σημαντικό βαθμό Πράσινη. Δηλαδή, τα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΣΗΕ) θα αξιοποιούν σε μεγάλη κλίμακα
διεθνώς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
(ΑΠΕ).
Αυτό, μέχρι λίγα χρόνια πριν, φάνταζε
πέρα-για-πέρα ως σενάριο επιστημονικής
φαντασίας. Βέβαια, είναι αλήθεια ότι υπάρχουν κάποια μεγάλα προβλήματα που
πρέπει να αντιμετωπίζονται στην
επίτευξη του πιο πάνω στόχου.
Αλλά, τώρα είναι σαφές, ότι
αυτά τα προβλήματα και
μπορούν τεχνολογικά να
αντιμετωπισθούν και θα συμφέρει μακροπρόθεσμα οικονομικά να γίνει αυτό.
Ποια είναι τα πραγματικά
προβλήματα που χρήζουν αντιμετώπισης; Το πρώτο μεγάλο πρόβλημα
είναι η ασυνέχεια των ΑΠΕ. Είναι γνωστό
στον καθένα ότι ο ήλιος και ο άνεμος, λ.χ.,
δεν είναι συνεχείς και σταθερές πηγές ενέργειας. Υπάρχει η μέρα όπως υπάρχει και η
νύκτα, υπάρχει ο καθαρός ουρανός όπως
και η συννεφιά, όπως υπάρχει, τέλος, ο
δυνατός αέρας και η άπνοια!
Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα των ΑΠΕ
είναι ότι δεν έχουν παντού την ίδια ένταση.
Είναι γνωστό στον καθένα ότι ο ήλιος στη
Σκανδιναβία δεν έχει την ίδια ισχύ με τον
ήλιο της Ελλάδας – για να το διατυπώ-

σουμε έτσι κάπως παραστατικά! Επίσης, το
ξέρουμε εδώ στην Κρήτη ότι η Σητεία είναι
πιο προικισμένη σε Άνεμο απ’ ότι πολλά
άλλα μέρη μας!
Υπάρχουν και άλλα τεχνικά προβλήματα, αλλά κρίνω πως, στο παρόν άρθρο,
δεν είναι απαραίτητο να επεκταθώ σε αυτά.
Προβλήματα, για παράδειγμα, που έχουν
να κάνουν με τους βαθμούς απόδοσης,
κατά τη μετατροπή των πρωτογενών πηγών
ενέργειας σε ηλεκτρική ενέργεια, ή προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη διαφορετική δομή των ΣΗΕ για να δέχονται τις
ΑΠΕ σε μεγάλη κλίμακα, κλπ.
Το πολύ σημαντικό όμως
είναι σήμερα, ότι διαθέτουμε τις
τεχνικές λύσεις των προβλημάτων, και εκτιμούμε ότι αυτές
συνεπάγονται και εξοικονόμηση χρημάτων για το μέλλον. Στο πρώτο, λ.χ., μεγάλο
πρόβλημα που αναφέραμε,
επιγραμματικά θα πούμε εδώ
ότι, η λύση βρίσκεται στην τώρα πια
εφικτή σε μεγάλη κλίμακα αποθήκευση της
ηλεκτρικής ενέργειας.
Στο δεύτερο μεγάλο πρόβλημα, που επίσης έχουμε αναφέρει προηγουμένως, η
λύση δίνεται από την υψηλού βαθμού διασύνδεση των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας η οποία έχει προχωρήσει
διεθνώς πάρα πολύ και αυτό όχι για τον
στόχο που εμείς αναφέρομε εδώ, αλλά για
έναν πολύ ευρύτερο στόχο, δηλαδή, εκείνο
της βελτιστοποίησης της λειτουργίας των
ΣΗΕ μέσω της συνεχούς συνεργασίας των.
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Στην κορυφή του τεχνολογικού οπλοστασίου που διαθέτομε σήμερα είναι η τεχνολογία των έξυπνων δικτύων ηλεκτρικής
ενέργειας, η οποία μπορεί πράγματι να
εξασφαλίζει την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού των ΑΠΕ σε ένα Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας. Μπορεί επίσης να
απλοποιήσει το μεγάλο θέμα της αποθήκευσης του ηλεκτρισμού, σε συνδυασμό,
λ.χ., με τις μεταφορές.
Τα αυτοκίνητα, στο προσεχές μέλλον,
είναι τώρα σίγουρο ότι, θα είναι ηλεκτρικά!
Και, στο θέμα αυτό, τώρα ετοιμάζεται μια
τεχνολογική επανάσταση! Η, υπό εκκόλαψη, νέα τεχνολογία θα παρέχει οικονομικότερη μετακίνηση, για το κάτοχο του
ηλεκτρικού αυτοκίνητου, και παράλληλα
θα επιλύει κατά τον βέλτιστο τρόπο τη μαζική αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας στα
ΣΗΕ!
Η καινοτόμος αυτή τεχνολογία προβλέπει τις ανταλλάξιμες τυποποιημένες μπαταρίες για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα του
προσεχούς μέλλοντος. Οι μπαταρίες αυτές
δεν θα ανήκουν στο ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου, αλλά στις εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας κίνησης. Ο ιδιοκτήτης του
αυτοκινήτου θα αγοράζει μόνο όση ηλεκτρική ενέργεια θέλει κάθε φορά που θα
επισκέπτεται το Πρατήριο Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Οι καινοτόμες μπαταρίες θα είναι διεθνώς-τυποποιημένες και θα μπορούν να
προσαρμόζονται σε κάθε αυτοκίνητο και
επομένως να αντικαθίστανται τάχιστα. Θα
φορτίζονται αποκλειστικά και μόνο στα

Πρατήρια Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΠΗΕ).
Όταν λοιπόν κάποιος, στο σταμάτημα στο
ΠΗΕ, θα ζητήσει, λ.χ., 35 kWh για το αυτοκίνητό του, τότε ο υπάλληλος του ΠΗΕ, σε
2 ως 3 λεπτά, θα αλλάζει τις μπαταρίες του
με άλλες που έχουν τις 35 kWh που αυτός
ζητά – για τις οποίες και μόνο πληρώνει.
Παράλληλα, το τεράστιο πλήθος των
μπαταριών αυτών στα ΠΗΕ όλων των
χωρών θα χρησιμοποιείται για την αποθήκευση κολοσσιαίων ποσοτήτων ηλεκτρικής
ενέργειας στα ΣΗΕ, ενώ κάθε φορά που το
έξυπνο δίκτυο θα έχει ανάγκη κάλυψης μιας
αυξημένης ζήτησης θα μπορεί να παίρνει
από αυτές, μέσω των ΠΗΕ, τα ποσά ενέργειας τα απαραίτητα για την κάλυψη των
ζητούμενων επιπλέον φορτίων του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Όλα αυτά θα λειτουργούν στο πλαίσιο
μιας ορθολογικά Απελευθερωμένης Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, με αποτέλεσμα
να προκύπτουν:
(α) οικονομία μεγάλης κλίμακας για την κιλλοβατώρα, καθώς και για το χιλιόμετρο,
(β) κολοσσιαία μείωση του συνολικού αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα, και
(γ) πολλές νέες καλές δουλειές για τεχνικό
προσωπικό!
Ειδικότερα για τη Χώρα μας, οι Ηλεκτρικές Μεταφορές θα έχουν ιδανική συνέργεια
με την Πράσινη Ανάπτυξη, τον Πράσινο
Τουρισμό, καθώς και την
ουσιαστική αναβάθμιση
της ζωής στις πόλεις
μας! Επομένως, οι
αναγκαίες υποδομές για την ανάπτυξή των πρέπει να επιδιωχθούν στο διάστημα της προσεχούς δεκαετίας.

* ο καθηγητής Θαλής Μιχ. Παπάζογλου θεραπεύει το γνωστικό
πεδίο των ΣΗΕ για 43 χρόνια.
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e-Βιβλιογραφία
• Γραφές και Γλώσσες τής μινωικής και της μυκηναϊκής Κρήτης (c. 2000 - 1200 π.Χ.) (2011)
http://www.teicrete.gr/daidalika/
• Η Λαβύρινθος (2010) http://www.teicrete.gr/arkalochori/
• Η Μινωiκή γλώσσα (2009) http://www.teicrete.gr/daidalika/minoanlanguage/MinoanLanguageOriginal.swf
• Ο Δίσκος της Φαιστού (2008) http://www.teicrete.gr/daidalika/phaistosdisk/GarethOwens.html
• Λαβύρινθος - Γραφές και Γλώσσες τής μινωικής και της μυκηναϊκής Κρήτης (c. 2000 - 1200 π.Χ.)
(Βιβλίο 2007) http://www.teicrete.gr/daidalika/labyrinth/labyrinth.html
Περιοδικό του Τ.Ε.Ι. Κρήτης «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ»
• Τεύχος 1ο: Σελ. 124-127 = ΔΑΙΔΑΛΙΚΑ: Γραφές και Γλώσσες της Μινωικής και Μυκηναϊκής Κρήτης,
c 2000-1200 π.Χ.
• Τεύχος 4ο: Σελ. 75-77 = Η Λαβύρινθος του Δίσκου της Φαιστού
• Τεύχος 5ο: Σελ. 41-45 = Η αναζήτηση της Λαβύρινθου
• Τεύχος 6ο: Σελ. 73-78 = The Phaistos Code... Τα X Files της αρχαιότητας
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