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Αγαπητοί αναγνώστες,
Το παρόν τεύχος φιλοξενεί, στην ενότητα
«Έρευνα - Καινοτομία», ερευνητικά αποτελέσματα
διδακτορικών εργασιών οι οποίες εκπονήθηκαν
στα ερευνητικά εργαστήρια του Ιδρύματός μας, σε
συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα εσωτερικού και εξωτερικού. Αυτή η ερευνητική δραστηριότητα όπως και στα άλλα ΤΕΙ είναι υψηλού
επιπέδου και βελτιώνεται συνεχώς. Επιβεβαιώνεται έτσι ότι υπάρχουν πλέον οι προϋποθέσεις ώστε
να επιτραπεί στα ΤΕΙ να απονέμουν διδακτορικούς
τίτλους κάτω από τις ίδιες αρχές και προϋποθέσεις
που ισχύουν για τα Πανεπιστήμια. Το τεύχος περιλαμβάνει επίσης χρήσιμες πληροφορίες στον
τομέα της εκπαίδευσης, καθώς και ενημερωτικό
υλικό από την κοινότητα του ΤΕΙ και τη διεθνή κοινότητα αλλά και ενδιαφέροντα άρθρα στην ενότητα «Σχόλια - Απόψεις - Κρίσεις».
Στον τομέα της Εκπαίδευσης παρουσιάζονται τα
ισχυρά σημεία του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης και οι ολοκληρωμένες σπουδές που παρέχει
στους φοιτητές του ώστε ο επαγγελματικός κόσμος
να μιλάει για αυτούς με τα καλύτερα λόγια, ανταμείβοντας τους με μεγάλα ποσοστά απορρόφησης
στην αγορά εργασίας. Η ενότητα περιλαμβάνει επίσης ένα χρήσιμο άρθρο στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
Διαβάστε στην ενότητα «Έρευνα» τα αποτελέσματα της πτυχιακής εργασίας 3 φοιτητριών που
αναφέρεται στη διερεύνηση της οδηγικής συμπεριφοράς των φοιτητών του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο. Η έρευνα εξετάζει τον τρόπο που βιώνει
καθημερινά την οδήγηση ο νέος άνθρωπος και σε
τι βαθμό συμβάλλει ο ίδιος στην πρόληψη των
τροχαίων ατυχημάτων και κατ’ επέκταση στην προστασία της ζωής του και των συνανθρώπων του.
Στην ίδια ενότητα ο Δρ. Γκάρεθ Οουενς αναζητεί
τη Λαβύρινθο της Μινωικής Κρήτης και ερευνά αν
μπορεί να ταυτιστεί με το Σπήλαιο του Αρκαλοχωρίου.
Στον τομέα της καινοτομίας φιλοξενείται μια
ερευνητική δουλειά σε ένα νέο ερευνητικό πεδίο,
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αυτό της Δικτυακής Μουσικής Εκτέλεσης και καταδεικνύονται οι βασικές ερευνητικές προκλήσεις στην
υλοποίηση συστημάτων επικοινωνίας της μουσικής
σε «πραγματικό χρόνο». Φιλοξενείται επίσης ένα ενδιαφέρον άρθρο για την ίδρυση και λειτουργία της
Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας που
αποτελεί σημαντική πρόκληση και ταυτόχρονα ευκαιρία για την περεταίρω αναβάθμιση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του ΤΕΙ Κρήτης και
την ενίσχυση του ρόλου του στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της Κρήτης και ευρύτερα της χώρας.
Η ενότητα ολοκληρώνεται με το άρθρο «Ψηφιοποίηση του Μουσείου Ελιάς Βουβών στο Δήμο Κολυμβαρίου» το οποίο καταγράφει πως οι καινοτόμες
τεχνολογίες στρατεύονται στην υπηρεσία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Η ενότητα της ειδησεογραφίας περιλαμβάνει
ποικίλα άρθρα που αναφέρονται στα διαδραματιζόμενα στο Ίδρυμά μας καθώς και ενδιαφέροντα νέα
από την Ελληνική και Διεθνή Κοινότητα.
Τα «Σχόλια - Απόψεις - Κρίσεις» φιλοξενούν
άρθρα που περιλαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες
όπως για τα «Λειτουργικά τρόφιμα» που βοηθούν
στον έλεγχο του σωματικού βάρους, για το μέλι,
αυτό το θαυμάσιο προϊόν για το οποίο ο συγγραφέας προτρέπει: τρώτε μέλι, είναι υγεία! Επίσης φιλοξενείται ένα χρήσιμο άρθρο για τα προβλήματα
που δημιουργούνται από τη χρήση των πλαστικών
για αποθήκευση τροφίμων και το οποίο καταλήγει:
«… Θα έλεγα αφού δεν μπορούμε να αποφύγουμε
τη χρήση των πλαστικών, ναι στη σωστή χρήση των
σωστών πλαστικών». Η ενότητα ολοκληρώνεται με
ένα άρθρο για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων
και τις δημόσιες πολιτικές που χαράζονται και θα το
συνοψίζαμε στην πρόταση: « η ελαχιστοποίηση του
οικολογικού αποτυπώματος κάθε δραστηριότητας,
συμπεριλαμβανομένου του κτιριακού τομέα, θα
αποτελεί την αναγκαία και ικανή συνθήκη για την
πρόοδο και την ευημερία της ελληνικής κοινωνίας.»
Καλή ανάγνωση!
Βασίλης Ζαχαρόπουλος, Καθηγητής
Αντιπρόεδρος ΤΕΙ Κρήτης

