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Εισαγωγή
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΤΕΙ Κρήτης είναι το θεσμοθετημένο
όργανο για τη διαχείριση της έρευνας και των συναφών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος. Ο
Ειδικός Λογαριασμός λειτουργεί σε συνδυασμό με τη Γραμματεία του, σύμφωνα με την Υ.Α. ΚΑ
679/96 περί σύστασης Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας στα ΑΕΙ της χώρας καθώς και
την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
Ιδρύθηκε για την κάλυψη των ειδικών αναγκών της ερευνητικής δραστηριότητας και τη διευκόλυνση της διάκρισης του ερευνητικού από το διδακτικό έργο, μέσω της διαχείρισης και διάθεσης κονδυλίων επιστημονικής έρευνας που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή εξωτερικής
χρηματοδότησης, με κύριο σκοπό την υλοποίηση έργων που συμβάλλουν αποτελεσματικά στη
σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή. Τέτοια έργα είναι:
￭￭
￭￭
￭￭
￭￭
￭￭
￭￭
￭￭
￭￭

Ερευνητικά
Εκπαιδευτικά
Αναπτυξιακά
Παροχής Υπηρεσιών
Εκπόνησης ειδικών μελετών
Εκτέλεσης δοκιμών, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων
Συνεχιζόμενης κατάρτισης
Λοιπών σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων.

Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει συνοπτική αναφορά των κυρίων επιτευγμάτων και δεικτών λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για τα έτη 2013-2015 και γενικότερα
των πεπραγμένων της Επιτροπής Διαχείρισης (=Επιτροπή Ερευνών) του ΤΕΙ Κρήτης, με στόχο
την αξιολόγηση και τη διατύπωση προτάσεων για τη χάραξη πολιτικών και τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού. Επιπλέον σκοπός της έκθεσης αυτής είναι η
δημοσιοποίηση στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα του Ιδρύματος, των κυρίων επιτευγμάτων και τη
λειτουργία τόσο της Επιτροπής όσο και του Ειδικού Λογαριασμού.
Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Κρήτης
Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Κρήτης είναι ένα από τα αρχαιότερα Τεχνολογικά
Ιδρύματα. Το ΤΕΙ Κρήτης, ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, έχει ως Αποστολή, σύμφωνα και
με το ισχύον συνταγματικό και νομικό πλαίσιο, να παρέχει Προπτυχιακή και Μεταπτυχιακή
Ανώτατη Εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, να διεξάγει Έρευνα για παραγωγή νέας γνώσης, και
να παράγει Καινοτομία συμβάλλοντας με άμεσες δράσεις στην ανάπτυξη της οικονομίας και
της κοινωνίας, της Κρήτης και της Χώρας.
Η έρευνα αποτελεί κορυφαία στρατηγική προτεραιότητα για το ΤΕΙ Κρήτης, ως το δεύτερο
κύριο μέρος της καταστατικής αποστολής του. Η ερευνητική πολιτική του Ιδρύματος εστιάζει
σε βασική, τεχνολογική ή εφαρμοσμένη έρευνα που προάγει την επιστήμη και την ανάπτυξη
και σέβεται την ακαδημαϊκή δεοντολογία. Ταυτόχρονα δε, προωθεί την ευρύτερη δυνατή διεπιστημονική συνεργασία με τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς
φορείς.
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Αποτέλεσμα της κατά προτεραιότητα θεσμικής και οικονομικής υποστήριξης της έρευνας στο
ΤΕΙ Κρήτης είναι το γεγονός ότι το ΤΕΙ Κρήτης κατατάσσεται, με βάση τις μετρήσεις του Εθνικού
Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)1, πρώτο μεταξύ των ΤΕΙ της χώρας σε έρευνα και μπροστά από 8
ΑΕΙ του Πανεπιστημιακού Τομέα της Εκπαίδευσης. Αυτό το αποδεικνύουν και οι επιδόσεις του
στην διεκδίκηση ερευνητικών προγραμμάτων ανταγωνιστικής χρηματοδότησης. Σύμφωνα με
τα στατιστικά στοιχεία της βάσης (research rankings)2 για τα ερευνητικά προγράμματα της Ε.Ε.,
το ΤΕΙ Κρήτης: α) κατατάσσεται 25ο μεταξύ όλων των Ελληνικών φορέων του δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα αναφορικά με την άντληση Ευρωπαϊκής ανταγωνιστικής χρηματοδότησης
για Έρευνα και Ανάπτυξη, β) κατατάσσεται δέκατο μεταξύ των Ελληνικών ΑΕΙ αναφορικά με
την συνολική χρηματοδότηση που έχει αντλήσει από ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στους επομένους δύο πίνακες
(Πίνακας 1 και 2).
Πίνακας 1: Κατάταξη των Ελληνικών Φορέων αναφορικά με την άντληση ανταγωνιστικής
Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για Έρευνα και Ανάπτυξη

Organization

1
2

Ranking

NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS NTUA

1

CENTRE FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY HELLAS

2

FOUNDATION FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY HELLAS

3

NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH “”DEMOKRITOS””

4

NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION

5

INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS

6

ETHNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTIMIO ATHINON

7

UNIVERSITY OF PATRAS

8

ATHENA RESEARCH AND INNOVATION CENTER IN INFORMATION COMMUNICATION
& KNOWLEDGE TECHNOLOGIES

9

ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS

10

CENTER FOR SECURITY STUDIES

11

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI

12

HELLENIC CENTRE FOR MARINE RESEARCH

13

HAROKOPIO UNIVERSITY

14

MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE GREECE

15

CENTRE FOR RENEWABLE ENERGY SOURCES

16

INNORA PROIGMENA TECHNOLOGIKA SYSTIMATA KAI YPIRESIES ANONYMI ETAIREIA

17

SINGULARLOGIC ANONYMI ETAIRIA PLIROFORIAKON SISTIMATON KAI EFARMOGON
PLIROFORIKIS

18

POSTSCRIPTUM PLIROFORIKI EPIKOINONIAS EPE

19

DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE

20

PANEPISTIMIO AIGAIOU

21

ATHENS TECHNOLOGY CENTER

22

PANEPISTIMIO THESSALIAS

23

EPSILON INTERNASIONAL ANONYMI ETAIREIA MELETON KAI SYMVOULON

24

TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF CRETE

25

http://report03.metrics.ekt.gr/el/chapter1
http://www.researchranking.org/index.php?action=country&country=GR&year=2014
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Ο πίνακας για τα ΑΕΙ της Ελλάδας που έχουν συμμετοχή σε ένα σημαντικό ποσοστό σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα είναι:
Πίνακας 2: Πίνακας των ΑΕΙ της Ελλάδας που έχουν συμμετοχή σε ένα σημαντικό ποσοστό
σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα

Ranking

Organization

Funding
(MEuro)

1

NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS

37.93

2

TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE

33.56

3

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI

33.20

4

NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS

33.08

5

UNIVERSITY OF PATRAS

32.02

6

INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS

30.71

7

UNIVERSITY OF THESSALY

28.69

8

DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE

26.46

9

AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS

26.31

10

UNIVERSITY OF CRETE

17.74

11

UNIVERSITY OF IOANNINA

17.55

12

ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS

15.67

13

TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF CRETE

10.34

Παράλληλα με τα ποσοτικά αυτά στοιχεία, είναι επίσης σημαντικό ότι τα ερευνητικά αποτελέσματα του ΤΕΙ Κρήτης διακρίνονται όσον αφορά στην ποιότητά τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, στην τελευταία διαθέσιμη μελέτη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) στην οποία
αποτυπώνονται οι επιδόσεις και καταγράφεται η παραγωγή του επιστημονικού δυναμικού σε
δημοσιεύσεις και η απήχηση του ερευνητικού του έργου διεθνώς, το ΤΕΙ Κρήτης αναδεικνύεται
στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας
στις ερευνητικές δημοσιεύσεις με τη μεγαλύτερη απήχηση (citations) και καταγράφει δείκτη
απήχησης που ξεπερνάει τον παγκόσμιο μέσο όρο3.
Το ΤΕΙ Κρήτης έχει μεγάλη πολυεδρικότητα, με έξι (6) σημεία λειτουργίας. Έχει τις παρακάτω
Σχολές και Τμήματα Προπτυχιακών Σπουδών:
￭￭ Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων: (1) Τεχνολόγων Γεωπόνων
στο Ηράκλειο, (2) Διατροφής και Διαιτολογίας στη Σητεία.

￭￭ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας: (3) Λογιστικής και Χρηματοoικονομικής στο Ηράκλειο
(4) Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Ηράκλειο, (5) Διοίκησης Επιχειρήσεων στον Άγιο Νικόλαο
και (6) Εμπορίας και Διαφήμισης στην Ιεράπετρα (με λήξη λειτουργίας το 2018).
￭￭ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας: (7) Νοσηλευτικής και (8) Κοινωνικής Εργασίας, στο
Ηράκλειο.
￭￭ Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών: (9) Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε., (10) Μηχανικών
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. στα Χανιά και (11) Μηχανικών Μουσικής
Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. στο Ρέθυμνο.
3

http://report03.metrics.ekt.gr/el/chapter5.3
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￭￭ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών: (12) Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., (13) Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών Τ.Ε., (14) Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. και (15) Πολιτικών Μηχανικών (με
λήξη λειτουργίας το 2018), στο Ηράκλειο.
Το ΤΕΙ Κρήτης σήμερα έχει 12.090 ενεργούς φοιτητές στα κανονικά εξάμηνα σπουδών (έως έτος
ν+2) και 18.309 εγγεγραμμένους, σύμφωνα με τα δεδομένα του χειμερινού εξαμήνου του Ακαδ.
Έτους 2015-2016. Το Προσωπικό του απαρτίζεται από 154 Μέλη ΕΠ, 28 ΕΤΕΠ, 3 ΕΔΙΠ και 115 Μέλη
Διοικητικού Προσωπικού (Μόνιμο και ΙΔΑΧ).
Σε επίπεδο διεθνών Ακαδημαϊκών Σχέσεων υπάρχουν συμφωνίες με περισσότερα από 150
Πανεπιστήμια, ενώ στο Ίδρυμα έχουν απονεμηθεί το 2ο Πανευρωπαϊκό βραβείο ERASMUS για
τα Θερινά Εντατικά Προγράμματα επί πολλά έτη, καθώς και τα 6 από τα 12 Βραβεία ΙΚΥ για το
ίδιο αντικείμενο το έτος 2015.
Ιδιαίτερης σημασίας για την έρευνα και ανάπτυξη έχουν τα προγράμματα μεταπτυχιακών
σπουδών (ΠΜΣ). Ειδικότερο στόχο σε σχέση με τα ΠΜΣ αποτελούν: (α) η σύνδεσή τους με
την έρευνα στο Ίδρυμα, με ουσιαστική συμμετοχή των φοιτητών, (β) η αμφίδρομη σχέση των
Προγραμμάτων με φορείς και οργανισμούς που μπορούν να προσφέρουν στη μεταπτυχιακή
εκπαίδευση αλλά και να αξιοποιήσουν Διπλωματούχους της και (γ) η διεύρυνση της βάσης που
αυτά αποτελούν για τις Διδακτορικές Σπουδές (οι οποίες από πολλών ετών διεξάγονται στο
Ίδρυμα). Στο ΤΕΙ Κρήτης λειτουργούν 8 αυτοδύναμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
που διαχειρίζονται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας, τα οποία αποσκοπούν
στην προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας. Τα ακόλουθα πέντε (5) ιδρύθηκαν
από τις Συνελεύσεις Ειδικής Σύνθεσης του ΤΕΙ Κρήτης, κατά την τριετία 2013-2015:
￭￭ Ενεργειακά Συστήματα - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
και του Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. – ΦΕΚ 2076 τ.Β΄/26.08.2013.
￭￭ Γεωπεριβαλλοντικοί Πόροι και Κίνδυνοι - Master in Geoenvironmental Resources and
Risks - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων
και Περιβάλλοντος Τ.Ε. – ΦΕΚ 9τ.Β΄/08.01.2014.
￭￭ Φυσική Πλάσματος και Εφαρμογές με τρεις κατευθύνσεις: α) Αδρανειακής Σύντηξης,
β) Φυσικής Laser, γ) Επιστήμης Πλάσματος, – Plasma Physics and applications with three
directions a) Inertial Fusion, b) Laser Physics, c) Plasma Science - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. – ΦΕΚ 2205 τ.Β΄/12.08.2014
￭￭ Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία - MSc (Master of Science) in
Applied Science and Technology in Agricultural Production - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων – ΦΕΚ 903 τ.Β΄/19.05.2015

￭￭ Οργάνωση και Διοίκηση Για Μηχανικούς - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής
Τεχνολογικών Εφαρμογών και του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (με έδρα το
Ηράκλειο) της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας – ΦΕΚ 1036 τ.Β΄/03.06.2015.
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Στρατηγική Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης
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Στρατηγική Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης

1.1. Ερευνητική Πολιτική του ΤΕΙ Κρήτης
Η ερευνητική στρατηγική του ΤΕΙ Κρήτης, εκτός από την αναγνώριση της ανάγκης για να ενθαρρύνει την έρευνα που βασίζεται στην επιστημονική περιέργεια, εστιάζει στην καινοτόμα
διεπιστημονική ερευνητική διερεύνηση με στόχο να δημιουργήσει άμεσα, μεσοπρόθεσμα και
μακροπρόθεσμα, οφέλη στην εθνική κοινωνία και οικονομία και την ανθρωπότητα γενικότερα,
και σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις θεμελιώδεις αξίες μας.
Η ερευνητική πολιτική του ΤΕΙ Κρήτης εστιάζει στη δημιουργία κουλτούρας ποιότητας και αριστείας. Απαιτεί, ως εκ τούτου την ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και την αναγνώριση ότι
η συμβολή των όσων ο καθένας από εμάς είναι σε θέση να συνεισφέρει είναι πολύ μεγαλύτερη
όταν γίνεται σε συνεννόηση. Η πολιτική αυτή στηρίζεται:
￭￭ στο σεβασμό της εξειδικευμένης γνώσης, ενώ προωθεί τη κατάργηση των εμποδίων για
τη διασταύρωσή της (cross-fertilization),

￭￭ στην υποστήριξη της σύνθεσης της νέας γνώσης, τόσο εντός όσο και μεταξύ των
επιστημονικών τομέων και κλάδων που θεραπεύει,
￭￭ στη διευκόλυνση των συλλογικών, συνεργατικών πρακτικών εργασίας, προκειμένου να
δημιουργηθούν νέες δυνατότητες και προοπτικές υψηλού επιπέδου έρευνας.

Η πολιτική ποιότητας εστιάζει στην εσωτερική οργάνωση των ερευνητικών μονάδων του Ιδρύματος και βασίζεται σε εφαρμογή συστημάτων ποιότητας τα οποία εγγυώνται, μέσω διαδικασιών που συνεχώς βελτιώνονται, την παραγωγή επιστημονικής έρευνας υψηλής ποιότητας.
Η πολιτική αριστείας τροφοδοτεί με κίνητρα το ανθρώπινο δυναμικό και αφορά στην ενθάρρυνση της επιστημονικής διάκρισης των ερευνητών σε όλα τα πεδία. Η επιβράβευση των υψηλών ατομικών επιδόσεων, η δημιουργία νέων ερευνητικών ομάδων, η δημιουργία ευνοϊκού
περιβάλλοντος για καινοτομία, είναι συστατικά της πολιτικής αριστείας.
Ως αποτέλεσμα, η ερευνητική πολιτική του Ιδρύματος εστιάζει σε βασική, τεχνολογική ή εφαρμοσμένη έρευνα που προάγει την επιστήμη και την ανάπτυξη και σέβεται την ακαδημαϊκή
δεοντολογία. Ταυτόχρονα προωθεί την ευρύτερη δυνατή διεπιστημονική συνεργασία με τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς. Η πολιτική έρευνας του
ΤΕΙ Κρήτης αποσκοπεί:
￭￭ Στην υποστήριξη της Βασικής και Εφαρμοσμένης Έρευνας

￭￭ Στην προώθηση της αριστείας των ερευνητικών ομάδων και εργαστηρίων, για την
παραγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων με διεθνή αναγνώριση.

￭￭ Στη δημιουργία κατάλληλου ερευνητικού περιβάλλοντος για όλους τους ερευνητές του
ΤΕΙ Κρήτης με υποστηρικτικές δράσεις σχετικά με την υποβολή και διαχείριση ερευνητικών
έργων, στη δημιουργία μεγάλων ιδρυματικών υποδομών, στην κατοχύρωση της
πνευματικής ιδιοκτησίας.
￭￭ Στην υποστήριξη της Έρευνας και των δραστηριοτήτων μεταφοράς τεχνολογίας,
διάχυσης γνώσης προς άλλους δημόσιους ερευνητικούς φορείς και στην κοινωνία
γενικότερα.
￭￭ Στην ανταγωνιστική ανταπόκριση του ΤΕΙ Κρήτης σε διεκδικήσεις χρηματοδοτήσεων.
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Οι Ερευνητές του ΤΕΙ Κρήτης έχουν σήμερα εκτεταμένες επιστημονικές δραστηριότητες σε συνεργασία και με ξένες ερευνητικές ομάδες που έχουν οδηγήσει αφ’ ενός σε σημαντικά ερευνητικά αποτελέσματα και αφ’ ετέρου στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων με διεθνή αναγνώριση.
Τα κονδύλια από τα Ερευνητικά - Αναπτυξιακά Έργα ανήλθαν το 2013-2015 στα 20 εκατ. ευρώ
περίπου, ποσό που είναι μεγαλύτερο από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και τις Δημόσιες Επενδύσεις μαζί.
Τα παραπάνω αποδεικνύουν την πολύ καλή θέση του ΤΕΙ Κρήτης στον τομέα της έρευνας ανάμεσα στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Ταυτόχρονα όμως, οι σημαντικές διακρίσεις στο διεθνή χώρο των μελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του καθώς και
των φοιτητών του ΤΕΙ Κρήτης αποτελούν τα καλύτερα πειστήρια της απήχησης της έρευνας
που διεξάγεται στα εργαστήρια και τις ερευνητικές μονάδες του Ιδρύματος.
Η Βασική και Εφαρμοσμένη Έρευνα στο ΤΕΙ Κρήτης εστιάζεται σε ερευνητικούς τομείς αιχμής,
στις επιστήμες μηχανικού, στις επιστήμες υγείας, στις επιστήμες γεωπονίας και περιβάλλοντος,
στις επιστήμες υλικών, στις θετικές επιστήμες, στις οικονομικές επιστήμες, στις ανθρωπιστικές
και κοινωνικές επιστήμες.
Η Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ Κρήτης σε συνεργασία με τη Διοίκηση του Ιδρύματος έχει σχεδιάσει και σταδιακά προωθεί ένα σύνολο από εργαλεία υλοποίησης της ερευνητικής στρατηγικής
της αλλά και της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων έρευνας, όπως:
￭￭ Θεσμοθέτηση ερευνητικών δομών.

￭￭ Πρόγραμμα εσωτερικής χρηματοδότησης έρευνας.

￭￭ Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων για συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς ή πιστοποίηση
εργαστηρίων (π.χ. απόκτηση πιστοποίησης ISO).
￭￭ Υποστήριξη συνεδρίων και λοιπών δράσεων προβολής των αποτελεσμάτων έργων
όπου κρίνεται σκόπιμο.
￭￭ Ενεργή συμμετοχή σε δράσεις περιφερειακής και εθνικής εμβέλειας (π.χ. εκπροσώπηση
σε περιφερειακά όργανα)
￭￭ Προώθηση διεπιχειρησιακών συνεργασιών με ερευνητικά ιδρύματα και φορείς.

￭￭ Ενεργή υποστήριξη των Ερευνητών στην υποστήριξη των Ερευνητικών Υποδομών
του «Εθνικού Οδικού Χάρτη» και άλλες διεθνείς δράσεις υψηλής αναγνωσιμότητας και
σημασίας (flagships) των Ερευνητών μας.
￭￭ Ουσιαστική υποστήριξη ερευνητών για τη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων (spin - off)
σε επιλεγμένες περιοχές.

Παράλληλα, η Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ Κρήτης καταβάλει συνεχώς προσπάθειες για βελτίωση της λειτουργίας της υπηρεσίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας με στόχο την
αποτελεσματικότερη υποστήριξη των Ερευνητών στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων και στη
διαχείριση των έργων Έρευνας και Ανάπτυξης.
Ερευνητικές περιοχές
Οι ερευνητικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούνται τα εργαστήρια και οι ερευνητικές μονάδες του ΤΕΙ Κρήτης αναγράφονται στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές σελίδες τους
(www.teicrete.gr).

Κεφάλαιο 2

Όργανα Υλοποίησης της Στρατηγικής
της Έρευνας
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Όργανα Υλοποίησης της Στρατηγικής της Έρευνας

Τα όργανα που έχουν επιφορτιστεί για τη χάραξη (σε συνεργασία με τη Διοίκηση του Ιδρύματος) και την υλοποίηση της προαναφερθείσας Στρατηγικής για την Έρευνα στο ΤΕΙ Κρήτης είναι
η Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ Κρήτης και ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), τα
οποία περιγράφονται παρακάτω.
Παρά το γεγονός ότι ο νέος Οργανισμός του ΤΕΙ Κρήτης δεν έχει ακόμη τύχει της έγκρισης του
Υπουργείου, η Επιτροπή καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για εξέλιξη του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης προς την κατεύθυνση που αποτυπώνεται στην
πρόταση του νέου Οργανισμού (αναφορά στο Κεφάλαιο 2.5).

2.1. Όργανα Διοίκησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού
Τα Όργανα Διοίκησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού είναι η Επιτροπή Ερευνών
και η Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού, των οποίων η σύνθεση, συγκρότηση, λειτουργία
και ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων αναφέρονται στα άρθρα 4, 5 και 6 της ΚΥΑ 679/22.8.96
(ΦΕΚ 826 τ. Β΄). Η Επιτροπή Ερευνών αποτελείται από τον Πρόεδρο και Μέλη εκλεγμένους εκπροσώπους (με τους αναπληρωτές τους) όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης. Σε περίπτωση
κωλύματος του Προέδρου της Επιτροπής, αυτός αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο σε όλα
τα καθήκοντά του, όπως ορίζονται στην Κ.Υ.Α. 679/22.8.96 (ΦΕΚ 826 τ. Β΄).
Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο εκάστοτε αρμόδιος Αναπληρωτής Προέδρου/Αντιπρόεδρος,
που ορίζεται από τον Πρόεδρο του ΤΕΙ. Κατά την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής εκλέγεται
μεταξύ των μελών της ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και στη συνέχεια πέντε από τα τακτικά
μέλη, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 της ΚΥΑ 679/22.8.96, ΦΕΚ 826 τ. Β΄, που προβλέπει τη δυνατότητα εκλογής ενός επταμελούς οργάνου μεταξύ της Επιτροπής Ερευνών, στο οποίο μπορούν
να μεταβιβαστούν με απόφασή της Ολομέλειας όλες οι αρμοδιότητες της Επιτροπής, όπως
αναφέρονται παρακάτω με εξαίρεση τις Α,Β, ΙΒ, ΙΓ και ΙΔ.

2.2. Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ
Η Επιτροπή Ερευνών είναι αποφασιστικό όργανο και έχει τις εξής αρμοδιότητες σύμφωνα με
το άρθρο 4 παρ. 6 της ΚΥΑ 679/22.8.96, ΦΕΚ 826 τ. Β΄:
I. Επεξεργάζεται προτάσεις προς τη Συνέλευση του ΤΕΙ, για την ερευνητική πολιτική του
Ιδρύματος.
II. Επικουρεί τη Διοίκηση και τη Συνέλευση του ΤΕΙ στο συντονισμό των ερευνητικών,
εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών έργων των ΤΕΙ. που χρηματοδοτούνται μέσω του
Ειδικού Λογαριασμού και εισηγείται σχετικά με τη λήψη μέτρων για την εξασφάλιση
πόρων του Λογαριασμού.
III. Προτείνει στη Συνέλευση, σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες διαδικασίες, τρόπους
αξιολόγησης, επιλογής, χρηματοδότησης, πληρωμής των δαπανών και παραλαβής των
αποτελεσμάτων των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και τεχνολογικών έργων και γενικά
όσων αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της ΚΥΑ 679/22.8.9 , ΦΕΚ 826 τ. Β΄ και των γενικών
διατάξεων.
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IV. Εγκρίνει, σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες, προτάσεις για χρηματοδότηση
ερευνητικών, τεχνολογικών, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών έργων από τον Ειδικό
Λογαριασμό με τη συνεργασία των Τομέων, των Τμημάτων και των Σχολών.
V. Καταρτίζει ετήσιο επιστημονικό προγραμματισμό, οικονομικό προϋπολογισμό και
απολογισμό κινήσεως του Ειδικού Λογαριασμού και παρέχει κάθε αναγκαία ενημέρωση
προς τον Πρόεδρο του ΤΕΙ, τη Συνέλευση, τα αρμόδια Υπουργεία και όλους τους λοιπούς
ενδιαφερόμενους, με εκθέσεις ή ειδικές εκδόσεις.
VI. Συντάσσει τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού,
στον οποίον περιγράφονται τα όργανά του, οι διαδικασίες αξιολόγησης, επιλογής,
χρηματοδότησης και οικονομικής διαχείρισης, καθώς και οι τρόποι και οι διαδικασίες
διάδοσης, εκμετάλλευσης αλλά και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων και των προϊόντων
των ερευνητικών και άλλων δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται μέσω του Ειδικού
Λογαριασμού. Στον Οδηγό καθορίζονται οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των
Υπευθύνων των Έργων για τις διάφορες κατηγορίες δραστηριοτήτων, το πλαίσιο και
τα θέματα αμοιβών όσων συμμετέχουν σε έργα που χρηματοδοτεί και διαχειρίζεται
ο Ειδικός Λογαριασμός καθώς και κάθε περίπτωση χρηματοδότησης και οικονομικής
διαχείρισης που δεν προβλέπεται από την Υ.Α. ΚΑ/679.22.8.96, ΦΕΚ 826 τ. Β΄.
VII. Αναθέτει έρευνες, μελέτες και εργασίες με αμοιβή για την εξυπηρέτηση των σκοπών
της στο προσωπικό του Ιδρύματος ή σε τρίτους, μετά από τεκμηριωμένη έκθεση της
σκοπιμότητάς τους και με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον Οδηγό Διαχείρισης
και Χρηματοδότησης του.
VIII. Αποδέχεται τις κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων στον Ειδικό
Λογαριασμό και καθορίζει τους ειδικότερους όρους αποδοχής και διάθεσής τους.
IX. Αναζητεί πηγές χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού και ενεργεί κάθε πράξη που
είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση χρηματικών πόρων.
X. Φροντίζει για την έγκαιρη ενημέρωση της Ακαδημαϊκής κοινότητας του ΤΕΙ σχετικά με
προγράμματα και έργα που έρχονται σε γνώση της.
XI. Χορηγεί υποτροφίες σύμφωνα με Ειδικό Κανονισμό που εγκρίνει η Συνέλευση του
Ιδρύματος.
XII. Προσλαμβάνει ειδικό προσωπικό για τη στελέχωση της Γραμματείας του Ειδικού
Λογαριασμού.
XIII. Εποπτεύει το έργο της Γραμματείας και ορίζει τον προϊστάμενό της.
XIV. Διατηρεί αρχείο των τελικών αρχείων των χρηματοδοτούμενων μέσω του Ειδικού
Λογαριασμού προγραμμάτων και έργων.

2.3. Γραμματεία
Η Γραμματεία έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
￭￭ Παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κίνηση του Ειδικού Λογαριασμού και
προβαίνει στην πληρωμή των δαπανών μετά από εντολή του Επιστημονικού Υπευθύνου
κάθε έργου, εφόσον η δαπάνη προβλέπεται ρητά στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του
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έργου. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται και η έγκριση του Προέδρου της Επιτροπής,
ή άλλου οργάνου που ορίζεται από τον Οδηγό.

￭￭ Εξυπηρετεί γραμματειακώς την Επιτροπή και εισηγείται θέματα της αρμοδιότητάς της.

￭￭ Μελετά και επεξεργάζεται με τα μέλη της ή σε συνεργασία με άλλα πρόσωπα τις
κατευθύνσεις που προδιαγράφει η Επιτροπή, ή υποβάλλει στην Επιτροπή προτάσεις για
νέες κατευθύνσεις.
￭￭ Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής.

2.4. Οργάνωση και Λειτουργία της Επιτροπής Ερευνών
Η συγκρότηση της υφιστάμενης Επιτροπής Ερευνών έγινε με τη με αρ. πρωτ. 4652/02.10.2013
διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του ΤΕΙ Κρήτης, έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης, με
θητεία από 1/9/2013-31/8/2016.
Το Σώμα της που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την παραπάνω πράξη, σήμερα απαρτίζεται από
τα παρακάτω Μέλη ως εξής:
Πρόεδρος: Εμμανουήλ Τσικνάκης, Αναπληρωτής Προέδρου
Τακτικά Μέλη

Αναπληρωματικά Μέλη

Ιωάννης Χλιαουτάκης

Σοφία Κουκούλη

Ζαχαρένια Ανδρουλάκη

Αρετή Σταυροπούλου

Κωνσταντίνος Λουλακάκης

Φίλιππος Βερβερίδης

Γεώργιος Φραγκιαδάκης

Βασίλειος Ζαφειρόπουλος

Δημήτριος Μιχαηλίδης

Κλεάνθης Θωμαϊδης

Χρήστος Φλώρος

Γεώργιος Ιατράκης

Ιωάννης Κοπανάκης

Γεώργιος Μαστοράκης

Μιχαήλ Ταταράκης

Ιωάννης Μακρής

Ευθύμιος Μπακαρέζος

-

Φίλιππος Βαλλιανάτος

Νικόλαος Λυδάκης-Σημαντήρης

Φώτης Μαυροματάκης

Νικόλαος Κατσαράκης

Δημοσθένης Ακουμιανάκης

Ιωάννης Παχουλάκης

Η Επιτροπή Ερευνών τον Οκτώβριο του 2013 εξέλεξε το 7μελές Όργανό της ως εξής:
Πρόεδρος: Εμμανουήλ Τσικνάκης
Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Λουλακάκης
Μέλη: Ιωάννης Κοπανάκης, Χρήστος Φλώρος, Δημοσθένης Ακουμιανάκης, Μιχαήλ Ταταράκης και Φίλιππος Βαλλιανάτος.
Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά διαστήματα, με ακαδημαϊκό χρονοδιάγραμμα συνεδριάσεων,
ενώ δύναται αν παρουσιαστεί κάποιος ιδιαίτερος λόγος (π.χ. επείγοντα θέματα, απουσία του
Προέδρου της λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων), οι συνεδριάσεις να γίνονται έκτακτα εφόσον υπάρχει η σχετική απαρτία.
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Συνοπτική περιγραφή των συνεδριάσεων κατά τα έτη 2013-2015 καθώς και των θεμάτων που
συζητήθηκαν και το πλήθος της λήψης αποφάσεων παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 3: Πλήθος Συνεδριάσεων 2013-2015

2013

2014

2015

Πλήθος
Συνεδριάσεων

23
(3 συνεδριάσεις
Ολομέλειας - 20
συνεδριάσεις 7μελούς)

38
(11 συνεδριάσεις
Ολομέλειας 27 συνεδριάσεις 7μελούς)

39
(12 συνεδριάσεις Ολομέλειας
– 27 συνεδριάσεις 7μελούς)

Αριθμός
αποφάσεων

1187

1458

1564

Στα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζεται συνοπτικά η λειτουργία της Επιτροπής Ερευνών
σε σχέση με το πλήθος των συνεδριάσεων και των θεμάτων που συζητήθηκαν για λήψη απόφασης κατά την τριετία 2013-2015:
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Γράφημα 1: Πλήθος Συνεδριάσεων 2013-2015
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Γράφημα 2: Σύνολο θεμάτων που συζητήθηκαν και ελήφθησαν οι σχετικές αποφάσεις
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Είναι φανερό ότι κατά την τριετία 2013-2015 παρατηρείται:
￭￭ Αύξηση αριθμού συνεδριάσεων της Ολομέλειας

￭￭ Αύξηση συνολικού αριθμού ετήσιων συνεδριάσεων και

￭￭ Αύξηση συνολικού αριθμού θεμάτων προς συζήτηση και λήψης σχετικών αποφάσεων
από την Επιτροπή.
Η αύξηση αυτή οφείλεται σε δύο κυρίους λόγους: α) για την ομαλή εξέλιξη των έργων και την
απρόσκοπτη υλοποίησή τους και β) για την υλοποίηση των δράσεων της Στρατηγικής της
Έρευνας (βλ. Κεφάλαιο 3), η Επιτροπή συνεδρίαζε σε τακτά χρονικά διαστήματα αφενός λόγω
του πλήθους των αιτημάτων των Ε.Υ. και αφετέρου λόγω της σημαντικότητας των θεμάτων
των δράσεων.

2.5. Γραμματεία ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης – Στελέχωση & Αρμοδιότητες
Η Γραμματεία στελεχώνεται, ανάλογα με τις ανάγκες, είτε από προσωπικό του Τ.Ε.Ι. - επιστημονικό ή άλλο, που διατίθεται με απόφαση της Συνελεύσης του ΤΕΙ, ύστερα από πρόταση της
Επιτροπής Ερευνών, είτε από νέο προσωπικό που προσλαμβάνεται με απόφαση της Επιτροπής
και αμείβεται από τα κονδύλια του Λογαριασμού.
Η στελέχωση της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού τα τρία τελευταία χρόνια σε πλήθος
ατόμων καταγράφεται συνοπτικά ως εξής:
Κατανομή

2013

2014

2015

ΤΕΙ Κρήτης - Ηράκλειο

10
(9 ΠΕ/ΤΕ, 1 ΔΕ)

12
(11 ΠΕ/ΤΕ, 1 ΔΕ)

12
(11 ΠΕ/ΤΕ, 1 ΔΕ)

ΤΕΙ Κρήτης - Χανιά

1 ΠΕ/ΤΕ

1 ΠΕ/ΤΕ

2 ΠΕ/ΤΕ

2.6. Οργανωτική Δομή της Γραμματείας του ΕΛΚΕ - Δραστηριότητες
A. Νέο Οργανόγραμμα ΕΛΚΕ
Έπειτα από έκφραση γνώμης της Συνέλευσης του ΤΕΙ Κρήτης προς το Συμβούλιο του Ιδρύματος
(απόφαση με αρ. πράξης 43/Θ.2/30.06.2014), το Συμβούλιο Ιδρύματος του ΤΕΙ Κρήτης με τη με
αρ. πράξης 39/Θ.1/30.06.2014 ενέκρινε το νέο Οργανισμό του ΤΕΙ Κρήτης. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ενσωματώθηκε στο νέο προτεινόμενο Οργανισμό του ΤΕΙ Κρήτης ως
εξής:
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Άρθρο 101
Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας

Τμήμα Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης

Διοικητική υποστήριξη στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, τήρηση πρακτικών.
Καταχώρηση και ανάρτηση διοικητικών στοιχείων και αποφάσεων στο μηχανογραφικό σύστημα
του ΕΛΚΕ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Ενημέρωση ιστοσελίδας του ΕΛΚΕ. Ενημέρωση επιστημονικών
υπευθύνων σχετικά με αποφάσεις της Επιτροπής Δ. ΕΛΚΕ. Ενημέρωση των φακέλων των
έργων με διοικητικά έγγραφα και αποφάσεις. Διεκπεραίωση δαπανών σύμφωνα με το Ελληνικό
Λογιστικό Σχέδιο και την ισχύουσα νομοθεσία. Παρακολούθηση τραπεζικών λογαριασμών του
ΕΛΚΕ. Αποδόσεις κρατήσεων ασφαλιστικών ταμείων, φόρων και ΦΠΑ. Σύνταξη και υποβολή
στη ΓΓΠΣ ετήσιων συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών και ισοζυγίων,
δηλώσεων ΦΠΑ, εκκαθαριστικής ΦΠΑ, φορολογικής δήλωσης, δήλωσης φόρου μισθωτών
υπηρεσιών και λοιπών φόρων. Σύνταξη ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός
κλπ.). Συνεργασία με Ορκωτούς Ελεγκτές για τον ετήσιο οικονομικό έλεγχο του ΕΛΚΕ, καθώς
και των επιμέρους ελέγχων που διενεργούνται στα έργα. Κατάρτιση ετήσιου προϋπολογισμού
και απολογισμού.
Στατιστικά στοιχεία, επεξεργασία και ανάλυση. Συνεργασία με επιστημονικούς υπεύθυνους
έργων χρηματοδοτικούς φορείς για επίλυση προβλημάτων. Εξωτερικές οικονομικές εργασίες
(Τράπεζες, Εφορία, ΙΚΑ κλπ).

Τμήμα Προμηθειών

Διαγωνισμοί προμηθειών: Προκηρύξεις, μέριμνα ολοκλήρωσης, με νομική υποστήριξη για
την ορθή διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών. Υποστήριξη διαδικασιών συμβάσεων.
Ανάθεση ιδιωτικού έργου σε εξωτερικούς συνεργάτες και λοιπούς συμβασιούχους σε συνεργασία
με τους επιστημονικούς υπεύθυνους των έργων. Τήρηση αρχείου συμβάσεων.

Τμήμα Καινοτομίας και Ανάπτυξης

Αναζήτηση προκηρύξεων, επεξεργασία πληροφορίας και διάδοσή της. Τεχνική βοήθεια
στη διαδικασία υποβολής προτάσεων. Προγραμματισμός ενημερωτικών εκδηλώσεων για
ευκαιρίες χρηματοδότησης. Καταγραφή των δυνατοτήτων παροχής τεχνολογικών υπηρεσιών
ή άλλων ερευνητικών προϊόντων του ΤΕΙ. Δράσεις για την σύνδεση της εκπαίδευσης σε
θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας και της αγοράς εργασίας αφενός και αφετέρου
την καλλιέργεια πνεύματος επιχειρηματικότητας στους φοιτητές και το προσωπικό του
ΤΕΙ. Προβολή των δυνατοτήτων παροχής τεχνολογικών ή άλλων ερευνητικών προϊόντων
του ΤΕΙ. Υποστήριξη δράσεων τεχνολογικού marketing και ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων για
την προώθηση των τεχνολογικών υπηρεσιών του ΤΕΙ. Ανάπτυξη μηχανισμών Μεταφοράς
Τεχνολογίας, αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων και διαχείριση-προστασία της
βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας (πατέντες-εταιρίες spin off) σε συνεργασία με το
ΝΠΙΔ.
Γραφείο Νομικής Υποστήριξης

Έλεγχος όλων προκηρύξεων, των προσκλήσεων και των συμβάσεων που συνάπτει ο ΕΛΚΕ.
Παρακολούθηση και έλεγχος των διαγωνιστικών διαδικασιών. Χειρισμός ενστάσεων.
Παρακολούθηση ισχύουσας νομοθεσίας και ενημέρωση της Γραμματείας του ΕΛΚΕ. Διατύπωση
νομικών γνωμοδοτήσεων σε θέματα που προκύπτουν και αφορούν το νομικό πλαίσιο που
διέπει τη λειτουργία του ΕΛΚΕ ή άλλα θέματα. Λοιπά νομικά ζητήματα.
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Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου (υπάγεται στην Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ)

Καθορισμός κανόνων και διαδικασιών για τον έλεγχο και τη διασφάλιση της σωστής διαχείρισης
των έργων. Διενέργεια ειδικών ελέγχων και σύνταξη εκθέσεων ελέγχου. Υποστήριξη
Επιστημονικών Υπευθύνων σε εξειδικευμένα θέματα. Επικοινωνία με εξωτερικούς ελεγκτές
για το συντονισμό και τη διενέργεια διαφόρων ελέγχων (ορκωτοί, ελεγκτές χρηματοδοτικών
φορέων κλπ). Τήρηση αρχείου εσωτερικού ελέγχου. Έκθεση ελέγχου στην Επιτροπή Διαχείρισης
του ΕΛΚΕ. Υποβολή προτάσεων για βελτίωση του τρόπου λειτουργίας και αναβάθμισης των
υπηρεσιών του ΕΛΚΕ.
B. Υφιστάμενη Κατάσταση Οργανογράμματος ΕΛΚΕ
Η Γραμματεία του ΕΛΚΕ συνεργάζεται καθημερινά με τα μέλη ΕΠ του ΤΕΙ Κρήτης και τους συνεργάτες τους για την επεξεργασία διάφορων θεμάτων που αφορούν τα έργα που διαχειρίζεται
ο Ειδικός Λογαριασμός, για τη διεκπεραίωση των πάσης φύσεως αιτημάτων τους. Παράλληλα
το προσωπικό βρίσκεται σε καθημερινή τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία για παροχή
διευκρινήσεων και πληροφοριών.
Η Οργανωτική Δομή της Γραμματείας του ΕΛΚΕ αποτελείται από τέσσερις (4) μονάδες:
I. Μονάδα Προγραμματισμού, Παρακολούθησης και Διαχείρισης Έργων
II. Μονάδα Οικονομικής Υποστήριξης
III. Μονάδα Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών
IV. Μονάδα Οργάνωσης Υποστήριξης
Οι μονάδες αυτές έχουν ιδίως τις εξής δραστηριότητες:
I. Μονάδα Προγραμματισμού, Παρακολούθησης και Διαχείρισης Έργων
￭￭ Μεριμνά για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των έργων του ΕΛΚΕ μετά από
συνεργασία με τη μονάδα οικονομικής διαχείρισης και την υποβολή του προς έγκριση
στα αρμόδια όργανα.
￭￭ Μεριμνά για την αναθεώρηση του ετήσιου προγραμματισμού, όταν απαιτείται και τον
υποβάλει για έγκριση από τα αρμόδια όργανα.

￭￭ Σε συνεργασία με τους Επιστημονικούς Υπευθύνους μεριμνά για το σχεδιασμό και
προγραμματισμό των απαραιτήτων ενεργειών ωρίμανσης των έργων και τον υποβάλει
για έγκριση στην Επιτροπή Ερευνών.
￭￭ Αναζητά νέες πηγές χρηματοδότησης ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων σε εθνικό
και ευρωπαϊκό επίπεδο και υποβάλλει στην Επιτροπή Ερευνών προτάσεις για νέες
κατευθύνσεις.

￭￭ Ενημερώνει την κοινότητα του ιδρύματος σχετικά με νέες προτάσεις έρευνας με
πληροφοριακό υλικό και διοργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων δημοσιότητας.
￭￭ Οργανώνει και παρακολουθεί τη δημοσιότητα των έργων που χρηματοδοτεί ή
διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους κανονισμούς που θέτει ο
εκάστοτε φορέας χρηματοδότησης.
￭￭ Συνεργάζεται με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες και δημόσιους φορείς, καθώς και με τους
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φορείς χρηματοδότησης των έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ.

￭￭ Προγραμματίζει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προκήρυξη χρηματοδότησης
νέων έργων και για την υλοποίηση των υφιστάμενων σύμφωνα πάντα με τον οδηγό
χρηματοδότησης και διαχείρισης του ΕΛΚΕ.
￭￭ Τηρεί πλήρη διοικητικό φάκελο για κάθε έργο και για όλες τις ενέργειες στο πλαίσιο του
έργου, σε όλες τις φάσεις εκτέλεσής του.

￭￭ Εντοπίζει τα κάθε είδους προβλήματα που προκύπτουν κατά την πορεία υλοποίησης
των έργων και εισηγείται τρόπους επίλυσής των στα αρμόδια Όργανα.
￭￭ Ελέγχει και παραλαμβάνει τις εντολές πληρωμής υλικών, υπηρεσιών, μετακινήσεων και
αμοιβών, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου.
￭￭ Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού των Έργων.
￭￭ Συλλέγει και καταχωρεί τα μηνιαία φύλλα εργασίας.
￭￭ Συλλέγει και καταχωρεί τις συμβάσεις.

￭￭ Εντοπίζει τα προβλήματα που προκύπτουν κατά την πορεία υλοποίησης των έργων και
εισηγείται τρόπους επίλυσης στα αρμόδια Όργανα.
Η Μονάδα απαρτίζεται από τρία (3) εξειδικευμένα στελέχη που απασχολούνται με συμβάσεις
έργου. Τα δύο στελέχη από αυτά είναι Πτυχιούχοι ΑΕΙ. Το τρίτο στέλεχος αυτής της μονάδας
έχει πολύχρονη εμπειρία στη Διαχείριση Έργων στο ΤΕΙ Κρήτης σε έργα ΕΣΠΑ.
Παράλληλα λειτουργεί στη Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών στα Χανιά Γραφείο ΕΛΚΕ σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ Κρήτης (αρ. πράξης 1269/2012) για την κάλυψη των
αναγκών διοικητικής υποστήριξης ερευνητικών εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων. Απαρτίζεται από δύο (2) εξειδικευμένα στελέχη στη διαχείριση έργων, πτυχιούχους
ΑΕΙ, ένα Μέλος ΙΔΑΧ του ΤΕΙ Κρήτης και ένα μέλος που απασχολείται με ανάθεση έργου.
II. Μονάδα Οικονομικής Υποστήριξης
Η Μονάδα Οικονομικής Υποστήριξης δέχεται καθημερινά τους επιστημονικά υπεύθυνους των
ερευνητικών έργων καθώς και τους συνεργάτες τους, για την παραλαβή, επεξεργασία, προώθηση και διεκπεραίωση των οικονομικών αιτημάτων στα οποία είναι αρμόδια. Επιπλέον εκτός
από την καθημερινή υποδοχή, βρίσκεται σε τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία με τους
ενδιαφερόμενους για την παροχή πληροφοριών, σχετικά με τις διαδικασίες οικονομικής διαχείρισης των έργων.
Στις γενικές υποχρεώσεις της Μονάδας αυτής περιλαμβάνεται η παροχή στοιχείων για ελέγχους από τους ορκωτούς ελεγκτές, το ελεγκτικό συνέδριο, τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, τους εθνικούς και διεθνείς φορείς χρηματοδότησης, καθώς και τις ευρωπαϊκές και
ελληνικές δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες. Παράλληλα παρακολουθεί τις αλλαγές της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.
Η Μονάδα αυτή έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
￭￭ Μέριμνα για την παρακράτηση και απόδοση φορολογικών υποχρεώσεων προς το
Δημόσιο και ασφαλιστικών εισφορών προς ασφαλιστικούς οργανισμούς.

￭￭ Μέριμνα για την τήρηση των διατάξεων της φορολογικής και της λοιπής νομοθεσίας
που αφορούν τον τρόπο και χρόνο ενημέρωσης των βιβλίων καθώς και την τήρηση των
εσωτερικών κανόνων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.
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￭￭ Παροχή λογιστικών στοιχείων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους.

￭￭ Ενσωμάτωση στο λογιστικό σύστημα των αλλαγών σε διατάξεις και καθεστώτα Ερευνών.

￭￭ Άντληση χρηματοοικονομικών πληροφοριών καθώς και εξαγωγή αναλυτικής, συνολικής,
προοδευτικής και τελικής εικόνας των έργων και των στοιχείων της λογιστικής.
￭￭ Σύνταξη καταστάσεων προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και λοιπούς φορείς.

￭￭ Εξωτερικές εργασίες για επίδοση και παραλαβή στοιχείων και εγγράφων (Τράπεζες,
Εφορία, κλπ.).

￭￭ Παραλαβή, έλεγχος και κατανομή των εισερχομένων στοιχείων και λογιστικές
καταχωρήσεις.
￭￭ Έγκαιρη και ορθή ενημέρωση των βιβλίων μέσω ημερησίων ελέγχων.

￭￭ Τήρηση αρχείου των θεωρημένων βιβλίων και Επεξεργασία στοιχείων.
￭￭ Διαχείριση μισθοδοσιών έργων.

￭￭ Διαχείριση και καταχώρηση εισαγωγών από το εξωτερικό.

￭￭ Διαχείριση ΦΠΑ (Σύνταξη δηλώσεων, επιστροφές ΦΠΑ, απαλλαγές ΦΠΑ)

￭￭ Συμπλήρωση δηλώσεων και καταστάσεων για το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.
(ασφαλιστικοί οργανισμοί, εφορία, ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΚΕΠΥΟ, ΓΛΚ, ΙΚΑ, κλπ.) και τήρηση σχετικού
αρχείου.

￭￭ Έλεγχος και συμφωνία έργων, σύνταξη οικονομικών καταστάσεων (ισοζύγια, καταστάσεις
συμφωνιών, απολογισμοί, αποτελέσματα χρήσης και ισολογισμοί) και τήρηση αρχείου
οικονομικών καταστάσεων.

￭￭ Έλεγχος και συμφωνία των λογιστικών καταχωρήσεων με τις κατατεθειμένες δηλώσεις
και καταστάσεις στο Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.
￭￭ Έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών.

￭￭ Παραλαβή, έλεγχος, χαρακτηρισμός, ταξινόμηση, επεξεργασία και αρχειοθέτηση
χρηματοδοτήσεων έργων και παραστατικών καταθέσεων.
￭￭ Διαχείριση χρηματοδοτήσεων.

￭￭ Χορηγήσεις και επιστροφές ταμειακών διευκολύνσεων έργων.

￭￭ Έκδοση φορολογικών στοιχείων για καταθέσεις (τιμολόγια επιχορήγησης και παροχής
υπηρεσιών) και τήρηση αρχείου φορολογικών στοιχείων (στελέχη τιμολογίων, ΔΑ,
Γραμμάτια Είσπραξης).
￭￭ Καταχώρηση και ταυτοποίηση καταθέσεων.

￭￭ Έκδοση Τραπεζικών Επιταγών, εμβασμάτων και τραπεζικών εντολών για την πληρωμή
δαπανών.
￭￭ Ημερήσιος έλεγχος και αντιπαραβολή των τραπεζικών στοιχείων και εγγραφών στα
βιβλία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.

￭￭ Τήρηση ημερολογιακού αρχείου των καταθέσεων, ταμειακών διευκολύνσεων και
επιστροφών (παραστατικά και έγγραφα).
￭￭ Διενέργεια τραπεζικών εργασιών και τήρηση αρχείου τραπεζικών λογαριασμών και
αποθήκης επιταγών.

￭￭ Οικονομική παρακολούθηση των έργων λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων
Έρευνας.
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￭￭ Διαχείριση κρατήσεων επί αμοιβών μελών ΕΠ.
￭￭ Διαχείριση γενικών εξόδων έργων.

￭￭ Ταξινόμηση, επικοινωνία και παράδοση των επιταγών στους τελικούς δικαιούχους με
παραλαβή αποδεικτικού στοιχείου πληρωμής και καταχώρησή τους στο πληροφοριακό
σύστημα.
Η Μονάδα Οικονομικής Διαχείρισης έχει στελεχωθεί από πέντε (5) εξειδικευμένα στελέχη που
απασχολούνται με συμβάσεις ανάθεσης έργου, πτυχιούχους ΑΕΙ και στην πλειοψηφία τους
είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος και άδειας Λογιστή Α΄ τάξης.
III. Μονάδα Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών
Οι αρμοδιότητες της μονάδας αυτής αφορούν τις προμήθειες και τις προσλήψεις και αναθέσεις
υπηρεσιών με κύρια αντικείμενα:
￭￭ Ενημέρωση, ταξινόμηση και εφαρμογή του πλαισίου προμηθειών.

￭￭ Τήρηση αρχείου προτύπων διακηρύξεων στις διάφορες κατηγορίες έργων.
￭￭ Παραλαβή των αποφάσεων προμήθειας αγαθών ή υπηρεσιών.
￭￭ Προετοιμασία των τευχών δημοπράτησης.
￭￭ Έλεγχος τήρησης πλαισίου προμηθειών.

￭￭ Διαδικασίες προεγκρίσεων (προδημοπρασιακός και προσυμβατικός έλεγχος).

￭￭ Μέριμνα για την ενημέρωση των επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και επιτροπών
παραλαβής εξοπλισμού, οργάνων, αναλώσιμων υλικών και υπηρεσιών.
￭￭ Διοικητική υποστήριξη διεξαγωγής διαγωνισμών.
￭￭ Διαχείριση εγγυητικών επιστολών.

￭￭ Διοικητική υποστήριξη διαδικασίας συμβασιοποίησης.

￭￭ Τήρηση και παρακολούθηση αρχείου συμβάσεων προμηθειών.

￭￭ Τήρηση και διαχείριση καταλόγου Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ).
￭￭ Τήρηση αρχείου διαγωνισμών.

￭￭ Αναρτήσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και τήρηση του αντίστοιχου αρχείου.
￭￭ Τήρηση αρχείου νομοθεσίας περί προμηθειών.

￭￭ Τήρηση αρχείου προτύπων προσκλήσεων στις διάφορες κατηγορίες έργων.
￭￭ Παραλαβή αποφάσεων υπηρεσιών.
￭￭ Τήρηση κανόνων δημοσιότητας.

￭￭ Μέριμνα για την ενημέρωση των επιτροπών αξιολόγησης και ενστάσεων.
￭￭ Διοικητική υποστήριξη διαδικασίας συμβασιοποίησης.
￭￭ Τήρηση και παρακολούθηση αρχείου συμβάσεων.

￭￭ Τήρηση αρχείου νομοθεσίας περί προσλήψεων και ανάθεσης υπηρεσιών.
￭￭ Διεκπεραίωση αλληλογραφίας.

Η Μονάδα Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών έχει στελεχωθεί από δύο (2) εξειδικευμένα στελέχη που απασχολούνται με συμβάσεις έργου πτυχιούχους ΑΕΙ.
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IV. Μονάδα Οργάνωσης Υποστήριξης
Η εν λόγω Μονάδα συνεργάζεται καθημερινά με τα Μέλη ΕΠ του ΤΕΙ Κρήτης και τους συνεργάτες τους για την επεξεργασία διάφορων θεμάτων, όπως η σύνταξη διοικητικών εγγράφων, η
έκδοση βεβαιώσεων, η διεκπεραίωση των πάσης φύσεων αιτημάτων που αφορούν στα διάφορα προγράμματα, ενώ υποστηρίζει διοικητικά τα θέματα που υποβάλλονται για έγκριση από
την Επιτροπή Ερευνών (σύνταξη, έκδοση αποφάσεων και ανάρτηση τους στο Πρόγραμμα «Διαύγεια»). Επιπλέον έχει την ευθύνη τήρησης του πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων
εγγράφων και τη διακίνηση του αρχείου σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες του Ειδικού
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.
Είναι στελεχωμένη από ένα (1) εξειδικευμένο άτομο, πτυχιούχο ΑΕΙ, που απασχολείται με σύμβαση έργου.

Κεφάλαιο 3

Δράσεις για την Υλοποίησης της
Στρατηγικής της Έρευνας

[

[
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Δράσεις για την Υλοποίηση της Στρατηγικής της Έρευνας

3.1. Δράσεις Οργανωτικού Εκσυγχρονισμού της Υπηρεσίας του Ειδικού
Λογαριασμού του ΤΕΙ Κρήτης
Οι στόχοι και επιδιώξεις, που, από την αρχή της θητείας της, έθεσε η Επιτροπή Ερευνών για
την υποστήριξη της έρευνας καταγράφονται στην παρούσα έκθεση μαζί με τις κυριότερες
δράσεις που υλοποίηθηκαν την τελευταία τριετία.
3.1.1.

Δράσεις για τη βελτίωση της Υπηρεσίας του ΕΛΚΕ

Η Επιτροπή Ερευνών από την έναρξη της θητείας της αποφάσισε ότι είναι σημαντικό να βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της Υπηρεσίας του Ειδικού Λογαριασμού
προς το ερευνητικό προσωπικό του Ιδρύματος με δράσεις, οι σημαντικότερες από τις οποίες
καταγράφονται παρακάτω:
Νομική Υποστήριξη ΕΛΚΕ
Από το Φεβρουάριο του 2014, η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε την ενίσχυση του ΕΛΚΕ με ένα
Νομικό Σύμβουλο για την υποστήριξη θεμάτων όπως:
￭￭ Νομικός έλεγχος των συμβάσεων χρηματοδότησης και των διοικητικών πράξεων
(συμβάσεις, διακηρύξεις, διαγωνισμοί, κ.α.).

￭￭ Νομικές γνωμοδοτήσεις επί θεμάτων που αφορούν τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων
Έρευνας.
￭￭ Δικαστική υποστήριξη για θέματα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.

￭￭ Νομική και συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα κατοχύρωσης δικαιωμάτων έρευνας
και συμφωνιών συνεργασίας (πνευματικά δικαιώματα, πατέντες) και υποβολή των
σχετικών αιτήσεων.
￭￭ Σύννομη δραστηριότητα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.
Ενίσχυση του Γραφείου Προγραμματισμού - Διαχείρισης Έργων
Εντός του 2014 ενισχύθηκε το γραφείο υποστήριξης – διαχείρισης των Ερευνητικών Προγραμμάτων (κυρίως των Ευρωπαϊκών), με δύο (2) εξειδικευμένα στελέχη για την αναβάθμιση των
παρεχόμενων υπηρεσιών της Υπηρεσίας, η οποία λειτουργούσε πριν με ένα (1) στέλεχος. Η λειτουργία του γραφείου μέχρι τώρα κρίνεται ικανοποιητική, καθώς η ανάδραση που λαμβάνει
από το Ακαδημαϊκό Προσωπικό του Ιδρύματος είναι θετική.
Δημιουργία Πρότυπων Εντύπων για την Τυποποίηση Διαδικασιών
Το 2014 δημιουργήθηκαν μία σειρά από τυποποιημένα πρότυπα έντυπα για τη βελτίωση των
διαδικασιών με σκοπό να καλύψουν τις ανάγκες των Επιστημονικών Υπεύθυνων αλλά και της
Υπηρεσίας στο μεγαλύτερο μέρος των αιτημάτων προς έγκριση από την Επιτροπή Ερευνών
(προμήθειες, μετακινήσεις, προκηρύξεις, αναθέσεις κλπ.). Τα πρότυπα αυτά εγκρίθηκαν από
την Επιτροπή το Δεκέμβριο του 2014 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 2013-2015

27

Συγκεκριμένα δημιουργήθηκαν πρότυπα έντυπα για διαχείριση προγραμμάτων (έντυπα Α1Α9), μετακινήσεων (έντυπο Β1), προσωπικού και αναθέσεων έργου (έντυπα Γ1-Γ10) και προμηθειών αγαθών/υπηρεσιών/διενέργειας διαγωνισμών (έντυπα Δ1-Δ4).
Αντικατάσταση Πληροφοριακού Συστήματος
Έπειτα από συζητήσεις που έγιναν η Επιτροπή Ερευνών, αναγνώρισε την αναγκαιότητα αντικατάστασης του πληροφοριακού συστήματος του ΕΛΚΕ με ένα νέο ολοκληρωμένο διαχειριστικό και λογιστικό πρόγραμμα. Μετά από πρόσκληση του ΕΛΚΕ, τον Οκτώβριο του 2014 έγινε
παρουσίαση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης έργων resCom από
τον Ειδικό Λογαριασμό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η Επιτροπή στη συνέχεια ενέκρινε τον προγραμματισμό των ενεργειών καθώς και των αναγκαίων διαβουλεύσεων με τον ΕΛΚΕ του ΑΠΘ για την προμήθεια και την εγκατάσταση του συστήματος.
Η προμήθεια του εξειδικευμένου αυτού λογισμικού αποφασίστηκε τελικά το Φεβρουάριο του
2016, μετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων ενεργειών.
Αντικατάσταση – Βελτίωση Εξοπλισμού
Στη Γραμματεία του ΕΛΚΕ αντικαταστάθηκε το μεγαλύτερο μέρος των παλαιών και φθαρμένων επίπλων γραφείου, δημιουργήθηκαν επιπλέον θέσεις εργασίας στους ίδιους χώρους,
αναβαθμίστηκαν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, αντικαταστάθηκαν εκτυπωτικά μηχανήματα με
νέα, ενώ δημιουργήθηκε και επιπλέον χώρος για το αρχείο του Ειδικού Λογαριασμού.
Επιμόρφωση και Εκπαίδευση του προσωπικού της Γραμματείας του ΕΛΚΕ
￭￭ Ένα στέλεχος από τη Μονάδα Προγραμματισμού, Παρακολούθησης και Διαχείρισης έργων
συμμετείχε στην εκπαίδευση σεμιναριακού τύπου στην ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ, το Νοέμβριο του
2013 στην Αθήνα για τη λειτουργία του Πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης
Υποέργων Αυτεπιστασίας των έργων ΕΣΠΑ.
￭￭ Ένα στέλεχος από τη Μονάδα Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών παρακολούθησε
εκπαιδευτικό σεμινάριο για το «Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Διαγωνιστικών
Διαδικασιών» της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ, το Δεκέμβριο του 2013 στην Αθήνα.
￭￭ Δύο στελέχη από τη Μονάδα Οργάνωσης - Υποστήριξης και τη Μονάδα Προμήθειας
Αγαθών και Υπηρεσιών παρακολούθησαν το σεμινάριο «Προγραμματισμός Εκπαίδευσης
στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» στις 3-5/12/2014,
που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά.

￭￭ Δύο στελέχη από τη Μονάδα Διαχείρισης Έργων παρακολούθησαν την ενημερωτική
ημερίδα για το πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020" που οργάνωσε το Δίκτυο Πράξη στις
27/2/2015 στην Αθήνα.
￭￭ Δύο στελέχη του ΕΛΚΕ από τη Μονάδα Οργάνωσης - Υποστήριξης και τη Μονάδα
Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών παρακολούθησαν το σεμινάριο δημοσίου τομέα που
διοργάνωσε ο όμιλος εταιρειών "ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ SEMINARS Α.Ε." και αφορούσε σε
διαγωνισμούς προμηθειών δημοσίου Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. – Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ, στις 19 και 20/11/2015
στην Αθήνα.
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3.1.2. Δράσεις βελτίωσης διαγωνιστικών διαδικασιών
Τον Οκτώβριο του 2015 η αρμόδια Μονάδα σε συνεργασία με το Νομικό Σύμβουλο του ΕΛΚΕ
προχώρησε σε τροποποίηση όλων των εντύπων υποβολής προτάσεων σύναψης σύμβασης
συμβάσεων μίσθωσης έργου, διενέργειας διαγωνισμών, ώστε αυτά να είναι περισσότερο λειτουργικά και πληροφοριακά για τους ενδιαφερόμενους. Επιπλέον εμπλουτίστηκαν με περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τις διαδικασίες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Για τη
μεγαλύτερη διαφάνεια των διαγωνιστικών διαδικασιών, από το έτος 2015 άρχισαν να στέλνονται ηλεκτρονικά (επί αποδείξει), όλα τα πρακτικά των Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών,
στις υποψήφιες οντότητες που έλαβαν μέρος.
3.1.3. Βελτίωση της λειτουργίας των συνεδριάσεων της Επιτροπής
Από το 2013 ξεκίνησε η λειτουργία ψηφιακής πλατφόρμας με τη συνδρομή Μέλους της Επιτροπής Ερευνών για την κατασκευή και λειτουργία της και με σκοπό την ηλεκτρονική υποβολή
θεμάτων των Επιστημονικών Υπευθύνων των έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ προς την Επιτροπή για συζήτηση και λήψη των σχετικών αποφάσεων.
Αυτή η διαδικασία έχει διευκολύνει αφενός τη λειτουργία της Επιτροπής και τη λήψη των
αποφάσεων καθώς οι εισηγήσεις και όλα τα συμπληρωματικά προς την εισήγηση έγγραφα
αναρτώνται πλέον ηλεκτρονικά και αφετέρου τους Ε.Υ. ως προς τη μείωση της συχνότητας
επισκέψεων στην Υπηρεσία του ΕΛΚΕ για την κατάθεση των αιτημάτων τους.
Η χρησιμότητα της ψηφιακής πλατφόρμας έχει κριθεί θετικά και από την Υπηρεσία του ΕΛΚΕ
καθώς υπάρχει η δυνατότητα της ιστορικής παρουσίασης των αποφάσεων για κάθε έργο που
διαχειρίζεται. Επιπλέον με τη διαδικασία αυτή, η οποία λειτουργεί με επιτυχία μέχρι και σήμερα έχει επιτευχθεί εξοικονόμηση πόρων όπως το κόστος αναλωσίμων (χαρτί, μελάνι) και το
κόστος ανθρωποωρών.

3.2. Δράσεις Ενίσχυσης της Ερευνητικής Πολιτικής του ΤΕΙ Κρήτης
Οι σημαντικότερες δράσεις που υλοποιήθηκαν σε σχέση με την Ερευνητική Πολιτική του ΤΕΙ
Κρήτης καταγράφονται στη συνέχεια:
3.2.1. Θεσμοθέτηση Ερευνητικών Εργαστηρίων
Η θεσμοθέτηση των Ερευνητικών Εργαστηρίων του ΤΕΙ Κρήτης ξεκίνησε ως διαδικασία στο
Ίδρυμα το 2014 και υλοποιήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών μετά απο διαβούλευση με τα Μέλη
ΕΠ του Ιδρύματος.
Για τις ανάγκες υποβολής των προτάσεων, μετά από πρόταση της Επιτροπής, δημιουργήθηκε
ειδική πλατφόρμα από Μέλος της, όπου το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Ιδρύματος μπορούσε
να υποβάλλει ηλεκτρονικά τις προτάσεις τους. Η Επιτροπή μετά το πέρας της διαδικασίας αυτής έκρινε σκόπιμη και απαραίτητη την παρουσίαση των προτάσεων για τα υπό θεσμοθέτηση
ερευνητικά εργαστήρια του ΤΕΙ Κρήτης. Για το λόγο αυτό ακολούθησε παρουσίαση των προτάσεων σε διαδοχικές συνεδριάσεις της Επιτροπής από Μέλη ΕΠ του Ιδρύματος των Σχολών με
έδρα το Ηράκλειο και το Μάρτιο του 2015 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Επιτροπής στα
Χανιά, ώστε να γίνουν και οι αντίστοιχες παρουσιάσεις Μελών ΕΠ της Σχολής Εφαρμοσμένων
Επιστημών.
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Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας το Μάιο του 2015 και ειδικότερα με την υποβολή, παρουσίαση και συζήτηση επί των προτάσεων των εργαστηρίων του ΤΕΙ Κρήτης για τη θεσμοθέτηση
ερευνητικών εργαστηρίων, η Επιτροπή Ερευνών αποφάσισε να σταλεί η καταγραφή της διαδικασίας για τη λήψη τελικής απόφασης από τη Συνέλευση. Η διαδικασία θεσμοθέτησης ολοκληρώθηκε με τη σχετική απόφαση από τη Συνέλευση του ΤΕΙ Κρήτης και τη δημοσίευση των
ερευνητικών εργαστηρίων στο ΦΕΚ 2461/τ.Β΄/16-11-2015 (τα εργαστήρια αυτά αναφέρονται στο
Παράρτημα 1 της έκθεσης).
3.2.2. 1ο Πρόγραμμα εσωτερικής χρηματοδότησης της έρευνας
Με γνώμονα ότι το ΤΕΙ Κρήτης έχει ως στόχο του τη συνεχή ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας με κάθε δυνατό τρόπο και με δεδομένο ότι η Εκπαίδευση και η Έρευνα αποτελούν θεμελιώδεις και άρρηκτα συνδεδεμένες δραστηριότητες της ακαδημαϊκής ζωής, το 2015, με απόφαση
της Ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών, προκηρύχθηκε το «1ο εσωτερικό πρόγραμμα Ενίσχυσης της Έρευνας». Στόχος του προγράμματος αυτού ήταν η οικονομική ενίσχυση των μελών
ΕΠ των χαμηλότερων βαθμίδων του Ιδρύματος και εμμέσως των μεταπτυχιακών και άλλων
φοιτητών, ώστε να μπορέσουν να υλοποιήσουν νέες ιδέες και να ενισχύσουν τις ερευνητικές
τους δραστηριότητες με επιδίωξη την οικονομική υποστήριξη της βασικής και εφαρμοσμένης
έρευνας σε όλους τους τομείς, ιδιαίτερα όμως στους τομείς προτεραιότητας του προγράμματος «Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης». Το πρόγραμμα αυτό αποφασίστηκε να
υποστηριχθεί οικονομικά από τα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ
Κρήτης με ποσό 50.000 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ).
Για τη διασφάλιση της αντικειμενικής αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων που υποβλήθηκαν προς χρηματοδότηση, από την Επιτροπή Ερευνών αποφασίστηκε κάθε πρόταση να
αξιολογηθεί από δύο κριτές οι οποίοι να προέρχονται από τα Μητρώα Εξωτερικών Κριτών με
κριτήριο επιλογής την, κατά το δυνατόν, συνάφεια με το αντικείμενο της πρότασης.
Με τη συνεργασία της Γραμματείας της Επιτροπής έγιναν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες
αποστολής των προτάσεων στους κριτές καθώς και η δημιουργία ενός πρότυπου εγγράφου
αξιολόγησης για τη λήψη της σχετικής βαθμολογίας.
Η διαδικασία της ανάδρασης από τους κριτές αποδείχθηκε ότι απαιτούσε περισσότερο χρόνο
από τον αρχικά προβλεπόμενο και παρόλες τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν δεν κατέστη
εφικτό η ολοκλήρωση της αξιολόγησης και η επιλογή των τελικών προς χρηματοδότηση προτάσεων μέσα στο αναμενόμενο διάστημα.
Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης και της λήψης σχετικής απόφασης της Επιτροπής πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 2016 όπου με κριτήριο την τελική βαθμολογία των κριτών, επιλέχθηκαν οι δέκα (10) ερευνητικές προτάσεις των Μελών ΕΠ για χρηματοδότηση από τον ΕΛΚΕ.
3.2.3. Συμμετοχή σε δράσεις περιφερειακής και εθνικής εμβέλειας
Με στόχο την ανάπτυξη σημαντικών ευκαιριών τόσο για την αξιοποίηση αποτελεσμάτων
έρευνας των ερευνητικών ομάδων του ΤΕΙ Κρήτης, αλλά και ως συνεισφορά της δικτύωσής
τους με Παραγωγικούς Φορείς της Κρήτης και με Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα και
τους θεσμικούς της φορείς, τη διετία 2014-2015 διευρύνθηκαν συνεργασίες με τη συνδρομή του
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης.
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Ειδικότερα:
￭￭ Η Συνέλευση του ΤΕΙ Κρήτης το Φεβρουάριο του 2014, έπειτα από εισήγηση της
Επιτροπής Ερευνών αποφάσισε να κάνει δεκτή την εισήγησή της, για τη σκοπιμότητα
συμμετοχής του Ιδρύματος στο Μετοχικό Κεφάλαιο του «Αγροτικού Κέντρου Καινοτομίας
και Επιχειρηματικότητας Κρήτης» υπό τη Διοίκηση και διαχείριση ενός υπό σύσταση
φορέα ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών και
επιχειρηματικών υπηρεσιών, με έδρα την Ιεράπετρα και με καταστατικό σκοπό την
επέκταση του, σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης. Η Επιτροπή το Νοέμβριο του 2015, έπειτα
από τη σύσταση του φορέα, ενέκρινε την καταβολή της συμμετοχής του ΤΕΙ ύψους
10.000 € από τα αποθεματικά του ΕΛΚΕ.

￭￭ Η Συνέλευση του ΤΕΙ Κρήτης τον Αύγουστο του 2015 συζήτησε για τη σημασία του
τουρισμού για την ανάπτυξη της Κρήτης και αποφάσισε τη συμμετοχή του ΤΕΙ στην
Αναπτυξιακή Εταιρία της Περιφέρειας Κρήτης (η οποία προβλέπεται να δώσει ιδιαίτερη
έμφαση σε θέματα τουρισμού) με το ποσό των 10.000,00 €. Το Σεπτέμβριο του 2015, η
Επιτροπή Ερευνών αποφάσισε να διατεθεί το απαραίτητο κεφάλαιο από τα αποθεματικά
του ΕΛΚΕ για την κάλυψη της συμμετοχής του Ιδρύματος στην υπό ίδρυση Αναπτυξιακή
Εταιρεία της Περιφέρειας Κρήτης και την καταβολή του ποσού αυτού μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας ίδρυσης της εταιρείας.
3.2.4. Ενίσχυση και υποστήριξη της έρευνας
Για την ενίσχυση και την υποστήριξη της έρευνας, η Επιτροπή Ερευνών υποστήριξε με χρηματοδότηση διάφορες δράσεις όπως:
￭￭ Διαπίστευση και Πιστοποίηση Εργαστηρίων. Τον Ιούλιο του 2013, η Επιτροπή αποφάσισε
τη χορήγηση ποσού ύψους 6.780,00 € από τα αποθεματικά του Ειδικού Λογαριασμού
προς το Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας του ΤΕΙ Κρήτης για την κάλυψη εξόδων που
απαιτούνται για τον Ετήσιο Έλεγχο Διαπίστευσής του. Τον Οκτώβριο του 2014 αποφάσισε
την κάλυψη δαπάνης προμήθειας προτύπων ΕΛΟΤ ύψους 530,00 € για τις εκπαιδευτικές
και ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου «Ενεργειακών και Φωτοβολταϊκών
Συστημάτων του Ιδρύματος από τα αποθεματικά του Ειδικού Λογαριασμού.

￭￭ Συμμετοχή του ΤΕΙ Κρήτης σε Δίκτυο Έρευνας. Η Επιτροπή αποφάσισε τον Αύγουστο
του 2013 τη χορήγηση ποσού ύψους 3.000,00 € από τα αποθεματικά του Ειδικού
Λογαριασμού για την ετήσια συνδρομή συμμετοχής του ΤΕΙ Κρήτης στο Δίκτυο Έρευνας
(Research Network) του European Science Foundation (ESF) και συγκεκριμένα στο Ερευνητικό
Πρόγραμμα με διακριτικό τίτλο «POLATOM».
￭￭ Ενίσχυση Σχολής Δια Βίου Μάθησης. Η Επιτροπή αποφάσισε το Μάρτιο του 2014 τη
στήριξη της λειτουργίας της Σχολής Δια Βίου Μάθησης του ΤΕΙ Κρήτης με τη χορήγηση
ποσού ύψους 4.000,00 € από τα αποθεματικά του Ειδικού Λογαριασμού.
￭￭ Ενίσχυση Συνεδρίων. Το Μάρτιο του 2014, η Επιτροπή για την υποστήριξη του
Συνεδρίου «ΝHIBE 2013» κάλυψε από τα αποθεματικά του Ειδικού Λογαριασμού
ποσό ύψους 525,00 € που ήταν το κόστος συμμετοχής Μελών ΕΠ του Ιδρύματος στο
Συνέδριο. Επίσης η Επιτροπή ενέκρινε τον Ιούνιο του 2015 την κάλυψη δαπάνης ύψους
100,00 € από τα αποθεματικά του ΕΛΚΕ, για την αγορά domain.org, με σκοπό την
υποστήριξη του συνεδρίου “DEMSEE 2016”, που θα πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα.
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3.3. Δράσεις Ενίσχυσης της Εξωστρέφειας
3.3.1. Υποστήριξη των συναντήσεων ΕΛΚΕ των ΤΕΙ της χώρας
Ο ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης υποστήριξε ουσιαστικά την προσπάθεια κοινών συναντήσεων των
ΕΛΚΕ των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας. Συγκεκριμένα:
￭￭ Ο ΕΛΚΕ διοργάνωσε τον Ιούνιο του 2014 (26-27/6/2014) διήμερη τεχνική συνάντηση των
ΕΛΚΕ των ΤΕΙ της χώρας στο Ηράκλειο. Η συνάντηση αυτή είχε καθολική παρουσία από
όλα τα Ιδρύματα ΤΕΙ καθώς και σημαντική συμμετοχή των Προέδρων των Επιτροπών
Ερευνών.

￭￭ Για την τεχνική συνάντηση των ΕΛΚΕ στην Αθήνα, στις 24/4/2013 με την παρουσία δύο
(2) στελεχών του ΕΛΚΕ.

￭￭ Για την εκπροσώπηση στη Σύνοδο Προέδρων – Αναπληρωτών Προέδρων ΤΕΙ και στην
τεχνική συνάντηση των ΕΛΚΕ στην Αθήνα, στις 6-7/2/2014 με τη συμμετοχή του Προέδρου
του ΕΛΚΕ και στις 6/2/2014 με τη συμμετοχή της Προϊσταμένης της Γραμματείας του
ΕΛΚΕ.
￭￭ Για την τεχνική συνάντηση των ΕΛΚΕ στην Άρτα, στις 6-7/3/2014 με την παρουσία δύο
(2) στελεχών του ΕΛΚΕ.
￭￭ Για την τεχνική συνάντηση των ΕΛΚΕ στον Πειραιά, στις 18-19/9/2014 με την παρουσία
της Προϊσταμένης της Γραμματείας και ενός στελέχους του ΕΛΚΕ.

3.4. Δράσεις Υλοποίησης στο άμεσο μέλλον
Δράσεις της Επιτροπής Ερευνών που έχουν ήδη προγραμματιστεί και αναμένεται να υλοποιηθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα είναι η έκδοση κανονισμού λειτουργίας των ερευνητικών
εργαστηρίων (βρίσκεται στο στάδιο της οριστικοποίησης για λήψη σχετικής απόφασης), η νέα
έκδοση του οδηγού διαχείρισης και χρηματοδότησης και του οδηγού σύναψης μίσθωσης έργου, η επεξεργασία του «Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας» του ΤΕΙ Κρήτης (έχουν
ήδη γίνει οι προκαταρκτικές ενέργειες), η δημιουργία της αναγκαίας «Επιτροπής Βιοηθικής και
Δεοντολογίας της Έρευνας» και η επεξεργασία της «Χάρτας του Ερευνητή» με βάση τις σχετικές
Ευρωπαϊκές οδηγίες και καλές πρακτικές.

Κεφάλαιο 4
Έργα Έρευνας και Ανάπτυξης
του ΤΕΙ Κρήτης
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Έργα Έρευνας και Ανάπτυξης του ΤΕΙ Κρήτης

4.1. Επιχορηγήσεις Ετών 2013-2015
Τα έσοδα από επιχορηγήσεις των έργων που διαχειρίστηκε ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων
Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης την τριετία 2013-2015 ανήλθαν σε 20 εκατ. ευρώ περίπου. Το 2014 το
ΤΕΙ Κρήτης για πρώτη φορά επιχορηγήθηκε σε ποσοστό 11% επί της εγκεκριμένης εθνικής συμμετοχής περιόδου 2010-2013 για τα Ευρωπαϊκά Ερευνητικά έργα. Οι πηγές χρηματοδότησης με
αναφορά στα οικονομικά μεγέθη της τριετίας απεικονίζεται στον πίνακα 4. Η κάθε κατηγορία
επιχορήγησης αναλύεται ως εξής:
Πίνακας 4: Σύνολο Επιχορηγήσεων ανά κατηγορία έργων και πηγών χρηματοδότησης

Επιχορηγήσεις – Έσοδα Έργων (€)
Κατηγορία

2013

2014

2015

Σύνολο

Ποσοστό
%

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα
Ε.Κ.Τ. - ΕΤΠΑ (ΕΣΠΑ - Γ.Γ.Ε.Τ. INTERREG κ.λπ.)

3.279.360,91€

3.568.542,27€

6.362.488,86€

13.210.392,04€

65,9%

Ευρωπαϊκά & Διεθνή
Έργα (FP7 - HORIZON
2020-ERASMUS IKY ERASMUS+ - LIFE-LLP κ.λπ.)

2.182.071,19€

1.036.744,17€

1.860.461,40€

5.079.276,76€

25,3%

Μεταπτυχιακά
Προγράμματα Σπουδών
(Αυτοχρηματοδοτούμενα)

332.127,67€

285.064,05€

276.605,00€

893.796,72€

4,5%

Έργα Παροχής
Υπηρεσιών & Σεμιναρίων
(Αυτοχρηματοδοτούμενα)
μέσω των Εργαστηρίων & του
Επιστημονικού Προσωπικού
του Ιδρύματος

258.052,57€

269.502,72€

259.017,78€

786.573,07€

3,9%

Διοργάνωση Συνεδρίων
(Αυτοχρηματοδοτούμενα)

24.418,09€

26.011,54€

12.500,00€

62.929,63€

0,3%

Λοιπά Έσοδα (Τόκοι)

9.659,67€

3.676,65€

2.318,05€

15.654,37€

0,1%

Σύνολο

6.085.690,10€

5.189.541,40€

8.773.391,09€

20.048.622,59€
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0,1%
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα Ε.Κ.Τ. ΕΣΠΑ
Ευρωπαϊκά & Διεθνή Έργα

25,3%
Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Σπουδών

65,9%

Έργα Παροχής Υπηρεσιών &
Σεμιναρίων
Διοργάνωση Συνεδρίων
Λοιπά Έσοδα (Τόκοι)

Γράφημα 3: Ποσοστιαία αναπαράσταση συνολικών Επιχορηγήσεων ανά Φορέα Χρηματοδότησης 2013-2015

0,00 €

2014

2.318,05 €

12.500,00 €

1.860.461,40 €
3.676,65 €

269.502,72 €

26.011,54 €

285.064,05 €

1.036.744,17 €

3.568.542,27

2013

9.659,67 €

1.000.000,00 €

24.418,09 €

2.000.000,00 €

258.052,57 €

3.000.000,00 €

2.182.071,19 €

4.000.000,00 €

332.127,67 €

5.000.000,00 €

3.279.360,91

6.000.000,00 €

259.017,78 €

7.000.000,00 €

276.605,00 €

6.362.488,86

Από τα έσοδα αυτά, το 65,9% των επιχορηγήσεων προήλθε από τις χρηματοδοτήσεις των συγχρηματοδοτούμενων έργων, το 25,3% από τις χρηματοδοτήσεις των Ευρωπαϊκών έργων, το
4,5% από τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ και το 3,9% από
Έργα Παροχής Υπηρεσιών.

2015

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα Ε.Κ.Τ. - ΕΣΠΑ

Ευρωπαϊκά & Διεθνή Έργα

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Έργα Παροχής Υπηρεσιών & Σεμιναρίων

Διοργάνωση Συνεδρίων

Λοιπά Έσοδα (Τόκοι)

Γράφημα 4: Συγκριτική Ανάλυση Επιχορηγήσεων ανά Φορέα Χρηματοδότησης 2013-2015

Σε μια συγκριτική παράθεση των χρηματοδοτήσεων την τριετία 2013-2015 ανά κατηγορία έργων και πηγή χρηματοδότησης (γράφημα 4), προκύπτουν τα εξής αποτελέσματα:
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￭￭ Στο έτος 2015 υπήρξε διπλασιασμός στη ροή χρηματοδότησης των συγχρηματοδοτούμενων
έργων αφενός λόγω των έργων ΕΣΠΑ με λήξη φυσικού ή και οικονομικού αντικειμένου
στις 31/12/2015 και της εισροής των εγκεκριμένων χρηματοδοτήσεων τους εντός του
έτους από το ΠΔΕ και αφετέρου στην αύξηση των Ευρωπαϊκών έργων που διαχειρίστηκε
ο ΕΛΚΕ. Οι χρηματοδοτήσεις του έτους ανήλθαν στο ποσό των 8,7 εκατ. ευρώ περίπου
αυξημένες σε σχέση με αυτές του 2014 κατά 3,6 εκατ. ευρώ (Πίνακας 4).
￭￭ Το 2014 στα Ευρωπαϊκά και Διεθνή έργα υπήρξε μείωση της ροής χρηματοδότησης
οφειλόμενη κυρίως στο γεγονός ότι μεγάλα ευρωπαϊκά έργα χρηματοδοτήθηκαν το
2013 κατά την έναρξή τους και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμά τους οι επόμενες
χρηματοδοτήσεις πραγματοποιήθηκαν μετά το 2014. Επιπροσθέτως, νέες δράσεις
Ευρωπαϊκών έργων όπως τα έργα HORIZON άρχισαν να υλοποιούνται το 2015.

￭￭ Τα έσοδα που προέρχονται από τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και τα έργα
Παροχής Υπηρεσιών κατά της διάρκεια τριετίας παρουσιάζουν σχετική σταθερότητα με
μικρές διακυμάνσεις.

￭￭ Τα λοιπά έσοδα (κυρίως τόκοι) εμφανίζουν σταθερή μείωση οφειλόμενη στην πτώση
των επιτοκίων που χορηγούν οι τράπεζες τα τελευταία έτη αλλά και στην πολιτική της
Επιτροπής για κάλυψη της χρηματοδότησης των έργων όπου ήταν αναγκαίο με δανεισμό
από τα αποθεματικά του ΕΛΚΕ, προκειμένου να μην δημιουργηθούν καθυστερήσεις στην
υλοποίηση των ερευνητικών έργων.

4.2. Κατανομή Επιχορηγήσεων 2013-2015
Στον πίνακα 5, καταγράφεται η κατανομή των επιχορηγήσεων που έλαβε ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας την τριετία 2013-2015.
Η ανάλυση και η κατανομή των επιχορηγήσεων στις Σχολές του Ιδρύματος έγινε με κριτήριο
την αντιστοίχιση του Ε.Υ. των έργων με τις Σχολές στις οποίες ανήκει διοικητικά.
Τα Ιδρυματικά και λοιπά έργα της περιόδου αυτής που δεν εντάσσονται σε Σχολές εμφανίζονται ευδιάκριτα στον πίνακα 5 (Κεντρική Δράση Αρχιμήδη ΙΙΙ, ΔΑΣΤΑ, ΜΟΔΙΠ, ΜΟΚΕ, Γραφείο
Διεθνών Σχέσεων, Ψηφιακή Σύγκλιση, Αυτεπιστασία Πρακτικής Άσκησης, Ανάπτυξη οδικού
Χάρτη κλπ.).
Πίνακας 5: Κατανομή Επιχορηγήσεων 2013-2015

Ιδρυματικά Έργα & Σχολές

2013

2014

2015

Σύνολο

Ποσοστό %

Διοίκησης & Οικονομίας

469.986,17€

267.503,02€

340.016,47€

1.077.505,66€

5,37%

Επαγγελμάτων Υγείας &
Πρόνοιας

434.055,36€

285.273,55€

455.404,22€

1.174.733,13€

5,86%

Εφαρμοσμένων Επιστημών

1.064.898,99€

1.111.278,68€

3.405.521,58€

5.581.699,25€

27,84%

Τεχνολογίας Γεωπονίας &
Τεχνολογίας Τροφίμων

675.884,50€

581.188,93€

510.106,00€

1.767.179,43€

8,81%

Τεχνολογικών Εφαρμογών

1.711.935,92€

1.591.801,84€

1.933.816,37€

5.237.554,13€

26,12%

Ιδρυματικά & Λοιπά Έργα

1.728.929,16€

1.352.495,38€

2.128.526,45€

5.209.950,99€

25,99%

Σύνολο

6.085.690,10€

5.189.541,40€

8.773.391,09€

20.048.622,59€
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0,00 €

455.404,22 €

2014

Διοίκησης & Οικονομίας

510.106,00 €

1.352.495,38 €

1.591.801,84 €
581.188,93 €

1.111.278,68 €

2013

340.016,47 €

500.000,00 €

285.273,55 €

267.503,02 €

675.884,50 €

1.000.000,00 €

434.055,36 €

1.500.000,00 €

469.986,17 €

2.000.000,00 €

1.064.898,99 €

2.500.000,00 €

1.728.929,16 €

1.711.935,92 €

3.000.000,00 €

2.128.526,45 €

3.500.000,00 €

1.933.816,37 €

3.405.521,58 €

Από τον παραπάνω πίνακα αξιολογείται ότι η Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών και η Σχολή
Τεχνολογικών Εφαρμογών είναι οι Σχολές του Ιδρύματος οι οποίες στην τριετία 2013-2015 χρηματοδοτήθηκαν μέσω των έργων που ανέλαβαν οι Ε.Υ. με τις μεγαλύτερες επιχορηγήσεις στην
έρευνα. Η αύξηση στις επιχορηγήσεις του 2015 οφείλεται κυρίως στο έργο «Εθνική Ερευνητική
Υποδομή για το HiPER» προϋπολογισμού 2,3 εκατ. Ευρώ, ένα από τα μεγαλύτερα έργα απόκτησης εξοπλισμού (υπερ-ισχυρό σύστημα laser) του Ιδρύματος. Η συνεισφορά των Ιδρυματικών
έργων είναι πολύ σημαντική καθώς αποτελεί το ¼ των χρηματοδοτήσεων που εισέρευσαν
στον Ειδικό Λογαριασμό.

2015

Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας

Εφαρμοσμένων Επιστημών

Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων

Τεχνολογικών Εφαρμογών

Ιδρυματικά & Λοιπά Έργα

Γράφημα 5: Κατανομή Επιχορηγήσεων 2013-2015

Στο γράφημα 5 καταγράφεται η κατανομή των επιχορηγήσεων - εσόδων συνολικά για τα έτη
2013-2015 στις Σχολές και στα Ιδρυματικά έργα. Είναι φανερή η αύξηση του έτους 2015 λόγω
των χρηματοδοτήσεων, κυρίως των έργων ΕΣΠΑ.

5,37%

5,86%

Επαγγελμάτων Υγείας &
Πρόνοιας

25,99%
27,84%
26,12%

Διοίκησης & Οικονομίας

8,81%

Εφαρμοσμένων Επιστημών
Τεχνολογίας Γεωπονίας &
Τεχνολογίας Τροφίμων
Τεχνολογικών Εφαρμογών
Ιδρυματικά & Λοιπά Έργα

Γράφημα 6: Επιχορηγήσεις Ιδρυματικών Έργων & Σχολών 2013-2015
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Ως προς την ποσοστιαία συμμετοχή των επιχορηγήσεων προκύπτει ότι η Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών συμμετείχε με ποσοστό 27,84% με τη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών να
ακολουθεί με ποσοστό 26,12% και τα Ιδρυματικά έργα να είναι τρίτα με ποσοστό 25,99%. Με
μικρότερα ποσοστά και συγκεκριμένα με 8,81% συμμετείχε η Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και
Τεχνολογίας Τροφίμων, με 5,86% η Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας και με 5,37% η
Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας.
Οι Σχολές Διοίκησης και Οικονομίας και Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας έχουν τη μικρότερη συμμετοχή στην κατανομή λόγω της έλλειψης ευκαιριών χρηματοδότησης της έρευνας,
ενώ οι Σχολές Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εφαρμοσμένων Επιστημών έχουν τη μεγαλύτερη
συμμετοχή λόγω της δραστηριότητάς τους και της ύπαρξης μεγαλύτερου πεδίου χρηματοδότησης της έρευνας.

Κεφάλαιο 5
Ποσοτικά Στοιχεία Λειτουργίας
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Ποσοτικά Στοιχεία Λειτουργίας

5.1. Δείκτες λειτουργίας Μονάδων ΕΛΚΕ
5.1.1.

Μονάδα Προγραμματισμού, παρακολούθησης και διαχείρισης έργων

Ενδεικτικά, παρατίθεται συγκεντρωτικός πίνακας απολογιστικών στοιχείων ετών 2013-2015,
σε σχέση με τις οικονομικές εκθέσεις έργων ΕΣΠΑ που υποβλήθηκαν από τη Μονάδα. Στον πίνακα 6 καταγράφεται το πλήθος των οικονομικών αναφορών που η Μονάδα σε συνεργασία
με τους Ε.Υ. υπέβαλλε στους φορείς χρηματοδότησης των έργων αυτών.
Πίνακας 6

Οικονομικές Εκθέσεις Έργων ΕΣΠΑ 2013-2015
Είδος

Πλήθος

Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών

1407

Εξαμηνιαία Δελτία Παρακολούθησης Πράξης

91

Τροποποιήσεις Τεχνικών Δελτίων Πράξης (ΤΔΠ)

18

Τροποποιήσεις Τεχνικών Δελτίων Υποέργων (ΤΔΥ)

167

Διοικητικές Επαληθεύσεις

272

Για τα ευρωπαϊκά έργα υπήρχε ενεργή συνεργασία των στελεχών της Μονάδας με τους Επιστημονικά Υπεύθυνους κυρίως την περίοδο 2014-2015 με τη βελτίωση των υπηρεσιών του
ΕΛΚΕ, οφειλόμενη στην αύξηση του στελεχιακού δυναμικού της Μονάδας αυτής.
5.1.2. Μονάδα Οικονομικής Διαχείρισης
Ενδεικτικές δραστηριότητες της Μονάδας παρατίθενται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των
θέσεων εργασίας που το απαρτίζουν:
Πίνακας 7

Δραστηριότητες

2013

2014

2015

Πλήθος εντολών πληρωμής – απόδοσης (υλικών,
υπηρεσιών, αμοιβών)

2737

3173

3855

Πλήθος εντολών πληρωμής – απόδοσης
μετακινήσεων

442

753

545

Πλήθος εκδοθέντων ενταλμάτων πληρωμής και
ανάρτηση αυτών στη «Διαύγεια»

3766

4790

5403

Πλήθος πιστώσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς

4182

6468

7453

Πλήθος εκδοθέντων επιταγών

1070

733

543

Από τον παραπάνω πίνακα είναι φανερή η αύξηση του φόρτου εργασίας της Μονάδας Οικονομικής Διαχείρισης την τριετία 2013-2015 αφενός λόγω των έργων ΕΣΠΑ και αφετέρου λόγω
της αύξησης των έργων που διαχειρίστηκε ο ΕΛΚΕ στο διάστημα αυτό.
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Γράφημα 7: Πλήθος Καταθέσεων και Εκδοθέντων Επιταγών 2013-2015

Η υπηρεσία παράλληλα προσπάθησε να μειώσει το πλήθος των εκδοθέντων επιταγών και της
παράδοσης αυτών με την πίστωση των υποχρεώσεων της σε τραπεζικούς λογαριασμούς των
δικαιούχων, όπως εμφανίζεται στο γράφημα 7.
5.1.3. Μονάδα Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών
Η δραστηριότητα της Μονάδας, κατά τη διάρκεια των ετών 2013-2015 στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της καταγράφεται ως εξής:
Πίνακας 8

Διαγωνισμοί
Συνοπτικοί

Τακτικοί

Διεθνείς

Κατηγορίες Έργων

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Συγχρηματοδοτούμενα

23

49

56

2

5
(1 άγονος)

1

0

1

1
(άγονος)

Αυτοχρηματοδοτούμενα

2

4

5

0

0

0

0

0

0

Ευρωπαϊκά

2

5

5

0

0

0

1
(άγονος)

1

0

Λοιπά

1

0

2

0

0

0

0

0

0

Σύνολο ανά Κατηγορία

28*

58*

66*

2

5

1

1

2

1

*Ο αριθμός των άγονων συνοπτικών διαγωνισμών που επαναπροκυρήχθηκαν για το έτος 2013 ήταν 4, για το έτος 2014 ήταν
16 και για το έτος 2015 ήταν 13. Οι επαναπροκηρύξεις των διαγωνισμών αυτών οι οποίες απαιτούν ανάλογη διαδικασία με την
προκήρυξη νέων διαγωνισμών δεν περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα.

Από το γράφημα 8 προκύπτει ότι το 2014 σε σχέση με το έτος 2013, η αύξηση του φόρτου εργασίας της Μονάδας διπλασιάστηκε. Το 2015 η αυξητική τάση αυτή ήταν ακόμη μεγαλύτερη
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καθώς οι διαγωνιστικές διαδικασίες σε επίπεδο κυρίως συνοπτικών διαγωνισμών εμφάνισαν
κατακόρυφη αύξηση.
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Γράφημα 8: Συνολικός αριθμός Διαγωνισμών 2013-2015

Όσον αφορά την κατανομή των συνοπτικών διαγωνισμών, τα συγχρηματοδοτούμενα έργα
καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο όγκο διαδικασιών που απαιτήθηκαν την περίοδο 2013-2015,
όπως εμφανίζεται στο γράφημα 9.
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Γράφημα 9: Αριθμός Συνοπτικών Διαγωνισμών ανά κατηγορία Έργου 2013-2015

Όπως καταγράφεται στον πίνακα 9 προκύπτει ότι στην τριετία 2013-2015 ο φόρτος εργασίας
της Μονάδας παρέμεινε σταθερός χωρίς σημαντικές διακυμάνσεις.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η διαδικασία των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη μίσθωσης έργου μέχρι και τη δημοσίευσή τους έχει καταστεί περισσότερο περίπλοκη και
χρονοβόρα τα τελευταία χρόνια. Απαιτείται πλέον έλεγχος περισσότερων σημείων και η αναφορά συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης και βαθμολόγησής τους, τα οποία προϋποθέτουν
διάθεση περισσότερου χρόνου για την σύνταξη και τον έλεγχο των προσκλήσεων καθώς και
για την επικοινωνία με τους Επιστημονικούς Υπευθύνους.
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Πίνακας 9

Προσκλήσεις

Κατηγορίες Έργων

Συγχρηματοδοτούμενα

2013

2014

2015

2

4

3

72

Αυτοχρηματοδοτούμενα

68

63

Ευρωπαϊκά

10

13

10

Σύνολο

87

88

87

Λοιπά

3

3

11

Όσον αφορά στην κατανομή των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τα συγχρηματοδοτούμενα έργα καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο όγκο διαδικασιών που απαιτήθηκαν την περίοδο 2013-2015, όπως εμφανίζεται στο γράφημα 10.
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Γράφημα 10: Αριθμός Προσκλήσεων ανά Κατηγορία Έργου 2013-2015

Στον πίνακα 10 καταγράφεται το πλήθος και η αξία των συμβάσεων πρόσθετης απασχόλησης
και μίσθωσης έργου που υλοποιήθηκε κατά την τριετία 2013-2015. Η συνολική αξία των συμβάσεων ανήλθε στα 11,33 εκατομμύρια ευρώ με τη μεγαλύτερη αξία, 5,8 εκατομμύρια ευρώ, να
αντιστοιχεί σε συμβάσεις Εξωτερικών Συνεργατών.
Πίνακας 10

Πλήθος συμβάσεων ανά κατηγορία αναδόχου

2013

2014

2015

Αξία συμβάσεων

Ακαδημαϊκό Προσωπικό ΤΕΙ Κρήτης

302

178

158

1.587.759,22 €

Μέλη ΔΕΠ/ΕΠ Άλλων Ιδρυμάτων

32

52

74

266.674,74 €

Εξωτερικοί Συνεργάτες

362

327

425

5.798.642,75 €

804

626

797

11.329.838,98

Συμβάσεις Προμηθειών

Σύνολα*

108

69

140

3.676.762,27 €

*Από τις παραπάνω συμβάσεις ένας μεγάλος αριθμός τροποποιήθηκε κυρίως λόγω παράτασης του φυσικού αντικειμένου
των έργων το 2015, πλήθος που δεν περιλαμβάνεται στον παραπάνω πίνακα

Στο γράφημα 11 παρουσιάζεται η απασχόληση της Μονάδας σε σχέση με τον παραπάνω πίνακα. Παρατηρείται μια πτωτική τάση του αριθμού των συμβάσεων του Ακαδημαϊκού Προσω-
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πικού του Ιδρύματος με ταυτόχρονη αύξηση κυρίως των συμβάσεων των εξωτερικών συνεργατών καθώς και αυτών των μελών ΔΕΠ/ΕΠ άλλων Ιδρυμάτων. Η τάση αυτή συνάδει με την
κοινωνική πολιτική της Επιτροπής ως προς την ενίσχυση της εξωστρέφειας του Ιδρύματος
στον τομέα των αναθέσεων έργου με σκοπό την όσο δυνατόν καλύτερη προσέλκυση και αξιοποίηση συνεργατών υψηλών προσόντων.
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Γράφημα 11: Αριθμός Συμβάσεων ανά Κατηγορία Αναδόχου 2013-2015

5.1.4. Μονάδα Οργάνωσης Υποστήριξης
Την τριετία 2013-2015 στις 74 Συνεδριάσεις του Επταμελούς Οργάνου και στις 26 της Ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών, απαιτήθηκε η επεξεργασία 4209 θεμάτων, η έκδοση των αποσπασμάτων και των ανάλογων εκατό (100) πρακτικών.
Από 1/1/2014 το πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ έγινε ηλεκτρονικό, ώστε να είναι εφικτή η καλύτερη
διαχείρισή του, η παροχή πληροφοριών για στατιστικούς και άλλους λόγους και η ορθότερη
διακίνηση της πληροφορίας εντός και εκτός της Υπηρεσίας.
Για το έτος 2014 το σύνολο των εισερχομένων εγγράφων ανήλθε σε 918 και των εξερχομένων
εγγράφων σε 1857 εκ των οποίων, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος, εκδόθηκαν:
￭￭ 120 βεβαιώσεις προϋπηρεσίας για μέλη ΕΠ και εξωτερικούς συνεργάτες,
￭￭ 9 βεβαιώσεις για διακοπή από ΟΑΕΕ,

￭￭ 7 βεβαιώσεις για εκτέλεση έργων στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων που
χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (για χορήγηση απαλλαγής ΦΠΑ από
αρμόδια ΔΟΥ),
￭￭ 9 βεβαιώσεις απασχόλησης συνταξιούχων για χρήση στην Υπηρεσία Συντάξεων του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
￭￭ 6 βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών, προμήθειας εξοπλισμού/
αναλωσίμων.
Για το έτος 2015 το σύνολο των εισερχομένων εγγράφων ανήλθε σε 1247 και των εξερχομένων
εγγράφων σε 2472 εκ των οποίων, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος, εκδόθηκαν:
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￭￭ 155 βεβαιώσεις προϋπηρεσίας για μέλη ΕΠ και εξωτερικούς συνεργάτες,
￭￭ 35 βεβαιώσεις για διακοπή από ΟΑΕΕ,

￭￭ 8 βεβαιώσεις για εκτέλεση έργων στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων που
χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (για χορήγηση απαλλαγής ΦΠΑ από
αρμόδια ΔΟΥ),

￭￭ 6 βεβαιώσεις απασχόλησης συνταξιούχων για χρήση στην Υπηρεσία Συντάξεων του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
￭￭ 2 βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών, προμήθειας εξοπλισμού/
αναλωσίμων.
Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζεται η αυξητική τάση της απασχόλησης της Μονάδας κατά
τη διετία 2014-2015, σε σχέση με τον αριθμό εισερχόμενων και εξερχομένων εγγράφων.
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1500
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500
0
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Γράφημα 12: Αριθμός Εγγράφων Πρωτοκόλλου

5.2. Οικονομικά Αποτελέσματα
5.2.1. Έσοδα Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
Τα συνολικά έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας την τριετία 2013-2015 ανήλθαν στο ποσό των 1.431.770,96 ευρώ. Τα έσοδα αυτά αναλύονται σε έσοδα από κρατήσεις των
έργων που διαχειρίστηκε ο ΕΛΚΕ και έσοδα από το σχηματισμό αποθεματικών.
I. Έσοδα από κρατήσεις έργων
Οι εισροές προέρχονται από τις κρατήσεις που ενεργούνται στα έργα σύμφωνα με τις οδηγίες
των φορέων χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ, Λοιπά Συγχρηματοδοτούμενα και Ευρωπαϊκά έργα), του
Οδηγού Διαχείρισης και Χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ αλλά και αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών. Τα έσοδα αυτά ανήλθαν στο ποσό των 1.221.033,67 ευρώ.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 2013-2015

45

Οι εισροές αυτές αποτελούν και τα έσοδα των αντίστοιχων οικονομικών ετών που διατίθενται
στη χρήση για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του ΕΛΚΕ.
Πίνακας 11

Έσοδα ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης 2015 (από κρατήσεις έργων)
Έργα

2013

2014

2015

Σύνολο

Ποσοστό

ΕΣΠΑ

139.334,25 €

230.553,04 €

219.887,71 €

589.775,00 €

48,30%

Ευρωπαϊκά

15.570,67 €

173.371,25 €

95.564,41 €

284.506,33 €

23,30%

Λοιπές Ερευνητικές
Δραστηριότητες

3.974,85 €

110.981,64 €

34.047,95 €

149.004,44 €

12,20%

Μεταπτυχιακά
Προγράμματα Σπουδών

21.261,13 €

0,00 €

30.626,88 €

51.888,01 €

4,25%

Αναπτυξιακά
Προγράμματα Εργαστήρια & Συνέδρια

49.346,47 €

64.129,89 €

23.627,83 €

137.104,19 €

11,23%

1.000,00 €

4.300,00 €

3.455,70 €

8.755,70 €

0,72%

230.487,37 €

583.335,82 €

407.210,48 €

1.221.033,67 €

Δωρεές
Σύνολο

Από το σύνολο των εισροών που εμφανίζονται στον παραπάνω πίνακα και στο γράφημα 13,
περίπου το ήμισυ των εσόδων από κρατήσεις έργων προέρχεται από τα Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ. Οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοδοτήσεων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ αφορά στην υλοποίηση αυτών των έργων, αξιοποιώντας
την προγενέστερη εμπειρία και γνώση των ερευνητών του Ιδρύματος.
Ακολουθούν τα προγράμματα που οι χρηματοδοτήσεις τους πηγάζουν από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή (7th Framework Programs, Life Long Learning Programs κλπ.) και τα οποία συνολικά
συνέβαλαν κατά το ¼ περίπου.
Οι δωρεές προέρχονται από φορείς όπως το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας αλλά και ιδιώτες και αφορούν κυρίως τη συμμετοχή του Ιδρύματος ως συνδιοργανωτής σε συνέδρια που έγιναν την τριετία αυτή.
Συμπερασματικά τα έσοδα του ΕΛΚΕ από κρατήσεις έργων σε σχέση με το έτος 2013 αυξήθηκαν
και σχεδόν διπλασιάστηκαν τα δύο επόμενα έτη.
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12,20%

Λοιπές Ερευνητικές
Δραστηριότητες
Μεταπτυχιακά
Προγράμματα Σπουδών

23,30%

Αναπτυξιακά - Εργαστήρια
Προγράμματα & Συνέδρια
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Γράφημα 13: Κατανομή Συνολικών Εσόδων από Κρατήσεις Έργων 2013-2015

Από το γράφημα 14 προκύπτει ότι τα έσοδα του 2015 εμφανίζουν πτωτική τάση σε σχέση με το
έτος 2014 αλλά αυξητική τάση συγκρίνοντας τα αντίστοιχα μεγέθη με το έτος 2013.
Τα έσοδα από Ευρωπαϊκά έργα εμφανίζουν υψηλότερες τιμές κατά το έτος 2014. Σε αυτό συνέβαλε η πολιτική της Επιτροπής Ερευνών και η σχετική απόφαση της (αρ. πράξης 630/26.2.2014)
για την κράτηση των έργων αυτών με ποσοστό 10% επί της χρηματοδότησής τους όπου αυτό
ήταν εφικτό.

0,00 €
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ΕΣΠΑ
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Λοιπές Ερευνητικές Δραστηριότητες
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Γράφημα 14: Έσοδα από Κρατήσεις Έργων 2013-2015

3.455,70 €

23.627,83 €

30.626,88 €

34.047,95 €

95.564,41 €

219.887,71 €

0,00 €

4.300,00 €

64.129,89 €

110.981,64 €

1.000,00 €

21.261,13 €

50.000,00 €

3.974,85 €

15.570,67 €

100.000,00 €

49.346,47 €

150.000,00 €

139.334,25 €

200.000,00 €

230.553,04 €

250.000,00 €

173.371,25 €

Πτωτική τάση παρατηρείται στα Αναπτυξιακά έργα το 2015 η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι
το κύριο μέρος των χρηματοδοτήσεων τους χορηγήθηκε στα έτη 2013-2014.
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Τα παραπάνω οικονομικά μεγέθη εσόδων υπογραμμίζουν την ανοδική πορεία που ακολουθεί
ο ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης την τελευταία τριετία, παρόλο το ασταθές και ραγδαία μεταβαλλόμενο
οικονομικό περιβάλλον που επηρέασε και το ρυθμό ανάπτυξης της έρευνας και της καινοτομίας στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη
συνετή διαχείριση που ασκήθηκε από τους διοικούντες σε συνεργασία με την υπηρεσία του
ΕΛΚΕ.
II. Έσοδα από το σχηματισμό Αποθεματικών
Τα έσοδα από το σχηματισμό αποθεματικών ανήλθαν την τριετία 2013-2015 στο ποσό των
210.737,29 ευρώ.
Πίνακας 12

Αποθεματικά ανά έτος

2013

2014

2015

Σύνολο

Σύνολο

74.061,71 €

70.941,36 €

65.734,22 €

210.737,29 €

Στο σχηματισμό συνέβαλαν κυρίως η κράτηση 5% Αμοιβών Μελών ΕΠ και η κράτηση 15% των
Αμοιβών Μελών ΕΠ επί της Παροχής Υπηρεσιών τους (Ν.2530/1997, Ν. 2817/2000 και Απόφαση
Επιτροπής 540/2011), κρατήσεις οι όποιες αποτελούν την κυριότερη πηγή των αποθεματικών
του ΕΛΚΕ.
III. Λειτουργικές Δαπάνες Επιτροπής Ερευνών
Οι λειτουργικές δαπάνες του Ειδικού Λογαριασμού για την τριετία 2013-2015 παρουσιάζουν
(πίνακας 13) αύξηση αντίστοιχη των εσόδων της ίδιας περιόδου καθώς για την υλοποίηση
των έργων που διαχειρίστηκε ο ΕΛΚΕ και τις αυξανόμενες ανάγκες τους απαιτήθηκε η χρήση
επιπλέον πόρων.
Πίνακας 13

Λειτουργικές Δαπάνες ΕΛΚΕ

2013

2014

2015

Αμοιβές Προσωπικού

122.071,68 €

101.509,50 €

177.439,90 €

Αμοιβές Τρίτων

9.130,29 €

14.998,75 €

19.636,82 €

Παροχές Τρίτων

10.056,83 €

17.307,45 €

7.474,23 €

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
Προγραμμάτων μη Εκπιπτόμενος

229,98 €

129,50 €

-€

Διάφορα Έξοδα

23.089,36 €

116.488,59 €

60.180,51 €

Τόκοι και Συναφή Έξοδα Προγραμμάτων

314,91 €

305,68 €

1.691,12 €

Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων

1.130,60 €

3.756,28 €

7.318,23 €

Σύνολο Λειτουργικών Δαπανών ΕΛΚΕ

166.023,65 €

254.495,75 €

273.740,81 €

Έμμεσες Δαπάνες Για την Ανάπτυξη της
Έρευνας των προγραμμάτων

16.850,19 €

101.792,60 €

55.965,37 €

Σύνολο Δαπανών Χρήσης

182.873,84 €

356.288,35 €

329.706,18 €

[

Κεφάλαιο 6
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Συμπεράσματα - Πλαίσιο Άμεσων Δράσεων (Στόχοι)

6.1. Συγκεκριμένοι στόχοι και χρονοδιάγραμμα
Οι στόχοι για την επιτυχή υποστήριξη της ερευνητικής στρατηγικής του Ιδρύματος είναι απαραίτητο να συνδέονται με:
1. Ανάπτυξη ή Εκσυγχρονισμό των Υποδομών Έρευνας (χώροι και ερευνητικός εξοπλισμός)
2. Ανθρώπινο δυναμικό
3. Χρηματοδότηση

Οι στόχοι μας σε σχέση με τους τομείς αυτούς είναι:
6.1.1.

Υποδομές Έρευνας

Προγραμματιζόμενες Δράσεις
i. Συνέχιση και ολοκλήρωση
υποδομών
όλων
των

της προσπάθειας εκσυγχρονισμού των κτιριακών
θεσμοθετημένων
Εργαστηρίων
του
Ιδρύματος.

Ενέργειες: Έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ένα σύνολο δράσεων
που στοχεύουν στη συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό των κτιριακών υποδομών
του ΤΕΙ Κρήτης. Προτεραιότητα για την τριετία 2016-2018 αποτελεί η περάτωση των
εργασιών εκσυγχρονισμού των κτιριακών υποδομών των Ερευνητικών Εργαστηρίων.
Στόχος: Η λειτουργία όλων των Θεσμοθετημένων Εργαστηρίων σε σύγχρονους και
πλήρως ανακαινισμένους χώρους έως το έτος 2018.

ii. Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του ερευνητικού εξοπλισμού των Εργαστηρίων.
Ενέργειες: Πρόσφατα εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του
ΤΕΙ Κρήτης σχετικό έργο με προϋπολογισμό τριετίας (2016-2018) 1,6 εκατ. Ευρώ.
Στόχος: Χρηματοδότηση των αναγκών των Εργαστηρίων σε νέο ερευνητικό εξοπλισμό
με 200 χιλ. ευρώ το 2016, 400 χιλ. ευρώ το 2017 και 500 χιλ. ευρώ το 2018.

iii. Δημιουργία
σύγχρονου
υπολογιστικού
κέντρου.
Ουσιαστική
συνεισφορά
στην αναβάθμιση της ικανότητας των Εργαστηρίων θα είναι η δημιουργία
σύγχρονου
υπολογιστικού
κέντρου
(Data
and
Computer
Center).
Ενέργειες: Σε συνεργασία με την Διοίκηση του Ιδρύματος και με χρηματοδότηση από το
Δ.Ε. υλοποιήθηκε η Φάση 1 – διαμόρφωση χώρων το 2015, προς αυτή την κατεύθυνση.
Στόχος: Σχεδιάζεται η προκήρυξη της κατασκευής το τελευταίο τρίμηνο του έτους 2016
και η ολοκλήρωσή του εντός του έτους 2017. Η δαπάνη (εκτιμάται σε 300 χιλ. ευρώ)
θα προέλθει από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2017. Η Επιτροπή Ερευνών θα
συνδράμει με κάθε πρόσφορο μέσο προς την κατεύθυνση υλοποίησης του στόχου αυτού.
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i. Προκήρυξη

Εσωτερικού

προγράμματος

μεταδιδακτορικής
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έρευνας.

Ενέργειες: Η Επιτροπή Ερευνών έχει ήδη αποφασίσει την προκήρυξης προγράμματος
ανταγωνιστικών υποτροφιών για περίπου 10 μεταδιδάκτορες. Η προκήρυξη πρόκειται να
αναρτηθεί κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2016, με στόχο υλοποίησης τα έτη 2017 και 2018.
Στόχος: Εκτιμώμενος προϋπολογισμός δράσης ανέρχεται στο ποσό των 100 χιλ. ευρώ
για το έτος 2017 και των 150 χιλ. ευρώ για το έτος 2018. Το ακριβές ύψος της δαπάνης
θα εξαρτηθεί από την πορεία των εσόδων του ΕΛΚΕ κατά τη διάρκεια του τρέχοντος
οικονομικού έτους.
6.1.3. Χρηματοδότηση
Υποστήριξη των μελών ΕΠ και των Ερευνητών για την αναζήτηση πόρων χρηματοδότησης.
Ενέργειες: Η πολιτική της Επιτροπής Ερευνών κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο
εστίασε:
￭￭ στη θεσμοθέτηση Ερευνητικών Εργαστηρίων,
￭￭ στη δρομολόγηση του 1ου Εσωτερικού προγράμματος εσωτερικής χρηματοδότησης της
έρευνας
￭￭ στη στήριξη της εξωστρέφειας με κάθε πρόσφορο μέσο και
￭￭ στην προώθηση δι-ιδρυματικών συνεργασιών τόσο με Ερευνητικά & Ακαδημαϊκά
Ιδρύματα όσο και με λοιπούς Φορείς που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κρήτης.

Στόχος:
1. 10% ετήσια αύξηση των χρηματοδοτικών εισροών ερευνητικών πόρων από Ευρωπαϊκά
Προγράμματα (Horizon, Life, κλπ) και
2. 15% ετήσια αύξηση (για την τριετία 2016 – 2018) των χρηματοδοτικών εισροών από
συμβόλαια παροχής υπηρεσιών και τεχνογνωσίας με φορείς του ιδιωτικού και του
δημόσιου τομέα.

6.2. Συμπεράσματα
Επιδίωξη τόσο της Διοίκησης και της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Κρήτης όσο και των μελών της
ακαδημαϊκής κοινότητας είναι η ενεργή παρουσία του Ιδρύματος στο χώρο της έρευνας τόσο
σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο με μακροπρόθεσμα οφέλη για την περαιτέρω ανάπτυξη
της ερευνητικής του δραστηριότητας. Στόχος μας για επόμενο ορατό διάστημα θα αποτελέσει
η περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας και η υποστήριξη της δυναμικής του Ιδρύματος για
την διεκδίκηση αλλά και επιτυχή ολοκλήρωση υψηλού επιπέδου ερευνητικών έργων βασικής
και εφαρμοσμένης έρευνας, στις επιστημονικές περιοχές του Ιδρύματος. Παράλληλα θα μας
απασχολήσει όλο και περισσότερο η ενίσχυση της ικανότητας του Ιδρύματος για μετατροπή
των αποτελεσμάτων της έρευνας σε καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες. Προς την κατεύθυνσή
αυτή χρειάζονται ακόμη να γίνουν πολλά.
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Τα θεσμοθετημένα πλέον εργαστήρια του ΤΕΙ Κρήτης πιστεύουμε ότι θα αποτελέσουν τον κύριο πυρήνα διεξαγωγής ερευνητικών δραστηριοτήτων και το μοχλό ανάπτυξης νέων καινοτόμων δράσεων. Η έκδοση του κανονισμού λειτουργίας των εργαστηρίων, σε σύντομο χρονικό
διάστημα, η οποία είναι στην άμεση προτεραιότητα της Επιτροπής στοχεύει στη συγκρότηση
ερευνητικών οντοτήτων με διοικητική και επιστημονική ευθύνη και αυτοδυναμία.

[

Παράρτημα Α

Θεσμοθετημένα Ερευνητικά Εργαστήρια
του ΤΕΙ Κρήτης

[

]
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Παράρτημα Α. Θεσμοθετημένα Ερευνητικά Εργαστήρια του ΤΕΙ Κρήτης
Στη Συνέλευση του ΤΕΙ Κρήτης με αρ. πράξης 90/19-10-2015 εγκρίθηκε μετά από εισήγηση
της Επιτροπής Ερευνών, η ίδρυση είκοσι εννέα (29) Εργαστηρίων στις Σχολές του ΤΕΙ
Κρήτης. Η απόφαση δημοσιεύτηκε στις 16/11/2015 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
(ΦΕΚ 2461 τ.Β΄16.11.2015). Τα εργαστήρια αυτά ανά Σχολή είναι τα ακόλουθα:
1. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας:
i. Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Ευφυΐας
ii. Εργαστήριο Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας
iii. Εργαστήριο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης
2. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας:
i. Εργαστήριο Υγείας και Οδικής Ασφάλειας
ii. Εργαστήριο Επιδημιολογίας και Πρόληψης & Διαχείρισης Νοσημάτων
iii. Εργαστήριο Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής
3. Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

Κέντρο Φυσικής Πλάσματος & Λέιζερ
Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών & Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών
Εργαστήριο Τεχνολογίας Κυκλωμάτων και Αυτοματισμών
Εργαστήριο Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Κατασκευών
Εργαστήριο Σχεδιομελέτης & Κατεργασιών
Εργαστήριο Γεωφυσικής και Σεισμολογίας
Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Υδατικών & Εδαφικών Πόρων
Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας & Βιοχημικών Διεργασιών
Εργαστήριο Ανανεώσιμων Ενεργειακών Τεχνολογιών

4. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων:
i.
ii.
iii.
iv.

Εργαστήριο
Εργαστήριο
Εργαστήριο
Εργαστήριο

Παραγωγής Γεωργικών Προϊόντων & Πολλαπλασιαστικού Υλικού
Βιολογικών & Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών
Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής
Διαιτητικής και Σύστασης Σώματος Ανθρώπου

5. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας και Σύνθεσης Ενεργειακών Συστημάτων
Εργαστήριο Μηχανολογίας Ακριβείας και Αντίστροφης Μηχανικής
Εργαστήριο Ενεργειακών και Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Κέντρο Τεχνολογίας Υλικών και Φωτονικής
Εργαστήριο Συστημάτων Ελέγχου και Ρομποτικής
Εργαστήριο Εφαρμοσμένης και Διαδραστικής Πληροφορικής
Εργαστήριο Πολυμέσων, Δικτύων και Επικοινωνιών
Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων
Εργαστήριο Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών
Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Συστημάτων
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Στο ΦΕΚ των παραπάνω εργαστήριων εκτός της Ίδρυσής τους δημοσιεύτηκε και μια σύντομη
περιγραφή του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας τους, σε σχέση με την αποστολή, το
προσωπικό, τη Διοίκηση και τις αρμοδιότητες των εργαστηρίων, τις εγκαταστάσεις και τη
λειτουργία, τα έσοδα και τη διαχείριση αυτών από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας
και τέλος τα τηρούμενα βιβλία και την περιοδική αξιολόγηση των εργαστηρίων αυτών.

Παράρτημα Β

Πολιτική για την Πνευματική Ιδιοκτησία

[

[
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Παράρτημα Β. Πολιτική για την Πνευματική Ιδιοκτησία
Η Συνέλευση του ΤΕΙ Κρήτης το 2015 (αρ. πράξης 74), μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών
για την «Πολιτική για την Πνευματική Ιδιοκτησία του ΤΕΙ Κρήτης», αποφάσισε την έγκριση της
εισήγησης της Επιτροπής αναφορικά με την πολιτική του Ιδρύματος σε σχέση με:
￭￭ Την Πνευματική Ιδιοκτησία
￭￭ Την Κατοχύρωση εφευρέσεων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
￭￭ Την συμμετοχή του Ιδρύματος σε εταιρείες Τεχνοβλαστούς (Spin off).
￭￭ Επιπλέον η Συνέλευση ενέκρινε τον παρακάτω σχετικό Κανονισμό.

«Η νομική βάση για τα πνευματικά δικαιώματα δημιουργού βασίζεται στο Ν.2121/1993 όπως
ισχύει. Η νομική βάση για την αξιοποίηση της πνευματικής ιδιοκτησίας από τα ΑΕΙ βασίζεται:
￭￭ Στο Ν.2843/2000, και ειδικότερα στο Άρθρο 34 που αναφέρεται στην αξιοποίηση των
ερευνητικών αποτελεσμάτων.
￭￭ Στην ΚΥΑ/679/22.8.1996 περί «σύστασης Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση
ερευνητικών έργων και σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα
Α.Ε.Ι. της χώρας», και ειδικότερα στο Άρθρο 1 παρ. 2, Άρθρο 2, παρ. 1 δ και Άρθρο 4 παρ.
6 στ.

και εξειδικεύεται για το ΤΕΙ Κρήτης:
1. στον Κώδικα Δεοντολογίας Έρευνας,
2. στον Οδηγό Χρηματοδότησης Έρευνας, και
3. στον Οδηγό Μεταφοράς Τεχνολογίας

Η νομική βάση για τις εφευρέσεις, τα σχέδια και υποδείγματα, τη μεταφορά τεχνολογίας και
τις τοπογραφίες προϊόντων ημιαγωγών στην Ελλάδα βασίζεται στα ακόλουθα νομοθετήματα:
1. Νόμος 1733/1987 περί μεταφοράς τεχνολογίας, εφευρέσεων και τεχνολογικής καινοτομίας,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρ. 9 του Ν. 2359/1995. (ΠΔ 54/14.02.1992, (ΦΕΚ
Α’ 171)“Τροποποίηση διάταξης του Νόμου 1733/1987 (ΦΕΚ Α’ 171) ‘Μεταφορά τεχνολογίας,
εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας’ σε
συμμόρφωση προς τη Συνθήκη ΕΟΚ”).
2. ΥΑ 15928/ΕΦΑ/1253/1987 περί κατάθεσης αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας
ή πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας στον ΟΒΙ και τήρηση βιβλίων.
3. ΥΑ 5326/ΕΦΑ/485/1988 περί ειδικών εντύπων για τις συμβάσεις μεταφοράς τεχνολογίας.
4. ΠΔ 77/1988 περί διατάξεων εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986.(ΠΔ 46/23.04.2012, (ΦΕΚ
Α’ 95) “Τροποποίηση του ΠΔ 77/1988 (Α’ 33) κατ’ εφαρμογή της Πράξης Αναθεώρησης
της Σύμβασης για τη χορήγηση των ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της 29ης
Νοεμβρίου 2000 που κυρώθηκε με το Ν. 3396/2005 (Α’ 246)”).
5. ΠΔ 16/1991 περί διατάξεων εφαρμογής της σύμβασης για τη συνθήκη συνεργασίας για τα
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διπλώματα ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το Νόμο 1883/1990.
6. Κανονισμός ΕΟΚ 1786/1992 του Συμβουλίου σχετικά με την καθιέρωση συμπληρωματικού
πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα (Κανονισμός (ΕΚ) 469/2009 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 “Περί του συμπληρωματικού
πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα”).
7. ΠΔ 45/1991 περί νομικής προστασίας των τοπογραφιών προϊόντων ημιαγωγών σε
συμμόρφωση με την Οδηγία 87/54/ΕΟΚ της 16.12.1986 συμπληρώθηκε από της αποφάσεις
87/532/ΕΟΚ, 88/311/ΕΟΚ και το ΠΔ 415/1995.
8. Νόμος 2417/1996 περί κύρωσης του διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάσταση
των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων της 6.11.1925, αναθεωρήθηκε στη
Χάγη της 28.11.1960 και της Συμπληρωματικής Πράξης της Στοκχόλμης της 14.7.1967,
τροποποιήθηκε στη Στοκχόλμη της 28.9.1979.
9. Κανονισμός ΕΚ/1610/1996 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με την
καθιέρωση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φυτοπροστατευτικά
προϊόντα.
10. Νόμος 2919/2001 “Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες
διατάξεις”.
11. ΠΔ 161/31.05.2002 “Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος 259/1997 προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 98/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
13ης Οκτωβρίου 1998 για τη νομική προστασία σχεδίων και υποδειγμάτων”.(ΦΕΚ Α’
149/26.06.2002).
12. Νόμος 3396/2005 “Κύρωση της Πράξης Αναθεώρησης της Σύμβασης για τη χορήγηση
των ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (Σύμβαση για το ευρωπαϊκό δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας της 5ης Οκτωβρίου 1973, η οποία τροποποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 1991)
της 29ης Νοεμβρίου 2000”.
13. ΥΑ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β’/1165/25.06.2008 “Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ
για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού
προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα”.
14. ΥΑ 10374/ΦΕΚ Β’/1594/04.08.2009 “Διαδικασία κατάρτισης της έκθεσης έρευνας ή της
τελικής έκθεσης έρευνας από τον ΟΒΙ”.
15. Νόμος 3966/ΦΕΚ 118 Α’/24.05.2011 “Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών
Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις”, άρθρο 53
“Εναρμόνιση εθνικού δικαίου με την Οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με την επιβολή δικαιωμάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας”.
16. Νόμος 3842/ΦΕΚ Α’ 58/23.04.2010 “Αποκατάσταση
αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις”.

φορολογικής

δικαιοσύνης,

17. ΥΑ 11970/Β0012/ΠΟΛ.1203/10 (ΦΕΚ 214 Β’/31.12.2010 “Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων,
και διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71 ‘Φορολογικά κίνητρα
ευρεσιτεχνίας’ του N. 3842/2010 (ΦΕΚ Α΄/58/23.4.2010)”.
18. ΥΑ 30560/544 περί κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για χορήγηση συμπληρωματικού
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πιστοποιητικού προστασίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
19. ΥΑ 259/1997 περί διατάξεων εφαρμογής του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή
κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων που κυρώθηκε με το Νόμο
2417/1996 και διατάξεις για τον εθνικό τίτλο προστασίας.(Κανονισμός 6/2002 για τα
κοινοτικά σχέδια & υποδείγματα).
20. ΥΑ 14905/ΕΦΑ/3058 περί κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για χορήγηση συμπληρωματικού
πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα.
21. Νόμος 2943/2001, Άρθ. 6 έως και 11 που αφορούν τη σύσταση και δικαιοδοσία των
δικαστηρίων κοινοτικών σημάτων τα οποία εκδικάζουν υποθέσεις εφευρέσεων,
βιομηχανικών σχεδίων και μεταφοράς τεχνολογίας - Κεφάλαιο 3ο «Τμήματα Κοινοτικών
Σημάτων».
22. ΠΔ 321/2001 περί προσαρμογής στην Οδηγία 98/44/ΕΚ για την έννομη προστασία των
βιοτεχνολογικών εφευρέσεων.
23. ΚΥΑ 14113/ΕΦΑ/3850 περί βραβείων και οικονομικής ενίσχυσης εφευρετών που τροποποιεί
την ΚΥΑ 12149/ΕΦΑ/2248.

Γενική Πολιτική για τη Διανοητική Ιδιοκτησία
Στο ΤΕΙ Κρήτης ανήκει το περιουσιακό δικαίωμα επί των έργων που δημιουργήθηκαν:
1. Από μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) του σε εκτέλεση του υπηρεσιακού τους
καθήκοντος (άρθρο 8 ν. 2121/91) ή κατά την εκτέλεση έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός
Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης), εφόσον δεν προβλέπεται κάτι
διαφορετικό στη σχετική σύμβαση χρηματοδότησης του συγκεκριμένου έργου.
2. Από τρίτους που απασχολούνται στο ΤΕΙ Κρήτης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας/έργου
και έχουν αποδεχτεί τη ρύθμιση αυτή στις σχετικές συμβάσεις που έχουν υπογράψει.
3. Τα περιουσιακά δικαιώματα του Ιδρύματος σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία
που δημιουργήθηκε από κάθε μία από τις παραπάνω πηγές μπορούν να αίρονται ή
να τροποποιούνται κατόπιν απόφασης των αρμοδίων οργάνων, δηλαδή του Ειδικού
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης, και έγγραφης συμφωνίας με τα
ενδιαφερόμενα πρόσωπα.
Το περιουσιακό δικαίωμα του ΤΕΙ Κρήτης αφορά:
1. Κάθε εφεύρεση ή ερευνητικό αποτέλεσμα που δημιουργήθηκε με χρήση υλικών ή άυλων
πόρων, που ανήκουν ή λειτουργούν στο ΤΕΙ Κρήτης (ΕΛΚΕ) ή προσφέρονται από το ΤΕΙ
Κρήτης.
2. Ταινίες, βιντεοταινίες, ψηφιακά μέσα, πολυμέσα, σημειώσεις, κείμενα και κάθε έντυπο
έργο που δημιουργήθηκε με τη χρήση των υποδομών του ΤΕΙ Κρήτης.
3. Εφευρέσεις, ανεξαρτήτως αν μπορούν να κατοχυρωθούν ή όχι (με την επιφύλαξη των
όσων ειδικά ορίζονται για την πνευματική ιδιοκτησία).
4. Σχέδια, ποικιλίες φυτών, τοπολογίες κυκλωμάτων.
5. Κάθε ερευνητικό αποτέλεσμα που παράχθηκε για λογαριασμό ή εντός του Ιδρύματος και
δεν περιγράφεται στα σημεία 1 έως 4 παραπάνω.
6. Βάσεις δεδομένων, λογισμικό, υλικολογισμικό, υλικό μαθημάτων και κάθε σχετικό έργο
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που δεν περιλαμβάνεται στα σημεία 1 έως 5 παραπάνω.
7. Τεχνογνωσία και πληροφορίες που σχετίζονται με τα σημεία 1 έως 6 παραπάνω.
8. Το ΤΕΙ Κρήτης ορίζει με ειδικούς κανονισμούς την εφαρμογή των παραπάνω, με την
επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου 1733/1987 όπως ισχύει.

Εφευρέσεις / Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας
Σύμφωνα με το Ν. 1733/1987, Άρθρο 5:
1. Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (Δ.Ε.) χορηγούνται για επινοήματα νέα που εμπεριέχουν
εφευρετική δραστηριότητα και είναι επιδεκτικά βιομηχανικής εφαρμογής. Η εφεύρεση
μπορεί να αναφέρεται σε προϊόν, μέθοδο ή βιομηχανική εφαρμογή.
2. Δεν θεωρούνται εφευρέσεις κατά την έννοια της παραγράφου 1:
￭￭ Οι επιστημονικές θεωρίες και οι μαθηματικές μέθοδοι.
￭￭ Οι αισθητικές δημιουργίες.
￭￭ Τα σχέδια, οι κανόνες και οι μέθοδοι για την άσκηση πνευματικών δραστηριοτήτων,
για παιχνίδια και για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων καθώς και τα
προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.
￭￭ Η παρουσίαση πληροφοριών.
3. Μια εφεύρεση κρίνεται νέα, αν δεν ανήκει στη στάθμη της τεχνικής. Ως στάθμη της τεχνικής
νοείται κάθε τι που είναι γνωστό οπουδήποτε στον κόσμο από γραπτή ή προφορική
περιγραφή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της
αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή την ημερομηνία προτεραιότητας.
4. Μια εφεύρεση εμπεριέχει εφευρετική δραστηριότητα αν, κατά την κρίση ειδικού, δεν
προκύπτει με προφανή τρόπο από την υπάρχουσα στάθμη της τεχνικής.
5. Μια εφεύρεση θεωρείται επιδεκτική βιομηχανικής εφαρμογής αν το αντικείμενό της μπορεί
να παραχθεί ή να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε τομέα παραγωγικής δραστηριότητας.
6. Δε θεωρούνται εφευρέσεις επιδεκτικές βιομηχανικής εφαρμογής κατά την έννοια της
παρ. 5:
￭￭ Οι μέθοδοι χειρουργικής και θεραπευτικής αγωγής του ανθρώπινου σώματος ή
του σώματος ζώων.
￭￭ Οι διαγνωστικές μέθοδοι που εφαρμόζονται στο ανθρώπινο σώμα ή στο σώμα
των ζώων.
7. Οι εξαιρέσεις της παραγράφου 6 δεν ισχύουν για προϊόντα και ιδίως για ουσίες ή
συνθέσεις που χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή των παραπάνω μεθόδων.
8. Δε χορηγούνται διπλώματα ευρεσιτεχνίας στις εξής περιπτώσεις:
￭￭ Για εφευρέσεις των οποίων η δημοσίευση ή η εφαρμογή αντίκεινται στη δημόσια
τάξη ή στα χρηστά ήθη.
￭￭ Για ποικιλίες φυτών ή είδη ζώων ή βιολογικές μεθόδους παραγωγής φυτών ή
ζώων, εκτός από μικροβιολογικές μεθόδους και προϊόντα που παράγονται με
αυτές τις μεθόδους.
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Κατηγορίες εφευρέσεων
Σύμφωνα με τον Νόμο 1733/1987 υπάρχουν τρεις κατηγορίες εφευρέσεων:
1. Η Υπηρεσιακή Εφεύρεση, είναι το προϊόν συμβατικής σχέσης εργαζομένου με εργοδότη
για την ανάπτυξη εφευρετικής δράσης. Στην περίπτωση πραγματοποίησης υπηρεσιακής
εφεύρεσης τα δικαιώματα της εφεύρεσης ανήκουν εξολοκλήρου στον εργοδότη ενώ ο
δημιουργός δικαιούται πρόσθετη εύλογη αμοιβή, αν η εφεύρεση είναι ιδιαίτερα επωφελής
για τον εργοδότη.
2. Η Εξαρτημένη Εφεύρεση, είναι η εφεύρεση που πραγματοποιείται από τον δημιουργό
με τη χρήση υλικών, μέσων ή πληροφοριών του Επιχείρησης/Οργανισμού στον οποία
εργάζεται. Η εξαρτημένη εφεύρεση ανήκει κατά 40% στον εργοδότη και κατά 60% στο
εργαζόμενο. Ο εργοδότης δικαιούται να εκμεταλλευτεί την εξαρτημένη εφεύρεση κατά
προτεραιότητα έναντι αμοιβής προς τον εφευρέτη. Ο εφευρέτης εξαρτημένης εφεύρεσης
γνωστοποιεί εγγράφως στον εργοδότη την πραγματοποίηση της εφεύρεσης και παρέχει
τα αναγκαία στοιχεία για την από κοινού υποβολή αίτησης χορήγησης Διπλώματος
Ευρεσιτεχνίας (Δ.Ε.). Αν ο εργοδότης δεν δηλώσει εγγράφως στον εργαζόμενο, εντός
διαστήματος 4 μηνών από την γνωστοποίηση ότι ενδιαφέρεται να συνυποβάλλει
αίτηση για Δ.Ε., ο εργαζόμενος μπορεί να υποβάλλει αίτηση Δ.Ε. για λογαριασμό του. Στη
περίπτωση δε αυτή η εφεύρεση ανήκει εξ ολοκλήρου στον εργαζόμενο.
3. Η Ελεύθερη Εφεύρεση, η οποία είναι εφεύρεση που δεν εμπίπτει στα 1 ή 2 πιο πάνω και η
οποία πραγματοποιείται από ιδιώτη ανεξάρτητο εφευρέτη, ανήκει εξ ολοκλήρου σ' αυτόν.

Η εργασιακή σχέση μελών του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ), μελών του Ειδικού
Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(ΕΤΕΠ) είναι αυτή της εξαρτημένης εργασίας και ως εκ τούτου κάθε εφεύρεση, η οποία
αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας χώρους και υπηρεσίες του ΤΕΙ Κρήτης, εμπίπτει στην
κατηγορία των εξαρτημένων εφευρέσεων.
Πολιτική για τις Εφευρέσεις
Κάθε εφεύρεση που μπορεί να οδηγήσει σε Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (Δ.Ε.) και προέρχεται, εξ
ολοκλήρου ή εν μέρει, από Μέλη ΕΠ και τυχόν άλλα μέλη ερευνητικής ομάδας, στο πλαίσιο των
καθηκόντων τους ή κατά την υλοποίηση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων,
θα πρέπει να γνωστοποιείται έγκαιρα και εγγράφως στο Ίδρυμα. Το Ίδρυμα, μέσω του Ειδικού
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), είναι συνδικαιούχος κάθε εφεύρεσης κατά τα
ανωτέρω με ποσοστό 40% ενώ 60% είναι το ποσοστό για τον δημιουργό ή τους δημιουργούς,
εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις συμβάσεις που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο ενός
χρηματοδοτούμενου έργου.

Το Ίδρυμα (ΕΛΚΕ) εφόσον υπάρχει απόφαση του διαχειριστικού του οργάνου (Επιτροπής
Ερευνών του ΕΛKE), δύναται να αναλάβει το σύνολο ή μέρος των δαπανών για την απόκτηση και
συντήρηση τίτλων προστασίας των εφευρέσεων και να προβαίνει στην κατανομή των εσόδων
που προκύπτουν από κάθε εφεύρεση, στην οποία είναι συν δικαιούχος με τον δημιουργό. Το
διάστημα χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης για την συντήρηση τίτλων προστασίας των
εφευρέσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 έτη από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης
στον Ο.Β.Ι., εφόσον το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (Δ.Ε.) δεν έχει αξιοποιηθεί εμπορικά.

Εφόσον κατατεθεί η αίτηση για την απόκτηση διπλώματος, oι δημιουργοί, ενεργώντας συλλογικά,
όταν είναι περισσότεροι του ενός, μπορούν ελεύθερα να δημοσιοποιούν τις εφευρέσεις, αν
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κατά την κρίση τους, αυτό είναι προς όφελος της επιστήμης και της τεχνολογίας, αρκεί να μην
παραβιάζονται έτσι όροι ή συμφωνίες που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση της ερευνητικής
τους εργασίας.

Εάν το Ίδρυμα (ΕΛΚΕ) δεν δύναται να, ή αποφασίσει να μην, προχωρήσει εντός εύλογου
χρονικού διαστήματος, το οποίο ορίζεται σε έξι ημερολογιακούς μήνες, από τη γνωστοποίηση
κάθε εφεύρεσης στην υποβολή αιτήματος χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή αντίστοιχου
τίτλου, ο δημιουργός μπορεί να την υποβάλει ο ίδιος, οπότε η εφεύρεση ανήκει εξολοκλήρου σ'
αυτόν, με την επιφύλαξη των όρων ή συμφωνιών που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση της
ερευνητικής του εργασίας.

Το ΤΕΙ Κρήτης διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη χρηματοδότηση της διαδικασίας έκδοσης
ή συντήρησης του Δ.Ε., οποτεδήποτε αυτό κρίνει σκόπιμο, ιδίως στην περίπτωση κατά την
οποία εκτιμάται ότι η ευρεσιτεχνία δεν είναι αξιοποιήσιμη εμπορικά. Στην περίπτωση αυτή
ο δημιουργός ή δημιουργοί έχουν το δικαίωμα να συνεχίσουν τη διαδικασία με δική τους
χρηματοδότηση και η εφεύρεση πλέον θα θεωρείται «ελεύθερη εφεύρεση», συμφωνά με το
Άρθρο 6 του Ν. 1733/1987.

Εάν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έκδοσης Δ.Ε. (ή πριν από τη έναρξη της διαδικασίας)
εκδηλωθεί ενδιαφέρον εκμετάλλευσης από τρίτο, (με σκοπό την συνεκμετάλλευση του Δ.Ε. ή
της εφεύρεσης) ή, εάν σύμφωνα με τη σύμβαση χρηματοδότησης της έρευνας, από την οποία
προήλθε η εφεύρεση, συμμετέχει αυτοδίκαια στο Δ.Ε. και τρίτος φορέας, τότε το Ίδρυμα, μέσω
του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης, και ο τρίτος διαπραγματεύονται
από κοινού την κατανομή του κόστους (τέλη) της έκδοσης και συντήρησης του Δ.Ε. καθώς και
την κατανομή του οικονομικού οφέλους, που τυχόν θα προκύψει.

Οι προβλέψεις της παρούσας πολιτικής μπορούν να τροποποιούνται ή να αναιρούνται με
απόφαση των αρμοδίων οργάνων (Επιτροπή Ερευνών Ειδικού Λογαριασμού) του ΤΕΙ Κρήτης.
Συμμετοχή σε εταιρίες Τεχνοβλαστούς (Spin off)

Ως τεχνοβλαστός ορίζεται κάθε νομικό πρόσωπο (με τη μορφή της Εταιρίας Περιορισμένης
Ευθύνης ή Ανώνυμης Εταιρίας) που συστήνεται για την εμπορική αξιοποίηση και εκμετάλλευση
των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας, που προήλθαν από ερευνητικά έργα,
χρηματοδοτούμενα ή μη, που εκτελέστηκαν στο Ίδρυμα (Ειδικός Λογαριασμός).

Για τη διευκόλυνση της πρακτικής εφαρμογής εφευρέσεων/ ερευνητικών αποτελεσμάτων
που έγιναν στο Ίδρυμα (ΕΛΚΕ), καθώς και προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, το ΤΕΙ
Κρήτης (ΕΛΚΕ) δύναται να συμμετάσχει ως εταίρος στο εν λόγω εταιρικό σχήμα. Η εταιρική
συμμετοχή του ΤΕΙ Κρήτης (ΕΛΚΕ) γίνεται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
και μπορεί να έχει τη μορφή χρηματικής εισφοράς ή εισφοράς σε είδος (ως είδος νοούμενου
του αποτελέσματος της ερευνητικής δραστηριότητας, η χρήση του οποίου εισφέρεται στο
εταιρικό σχήμα).

Το καταστατικό του τεχνοβλαστού δύναται να αναγνωρίζει στο ΤΕΙ Κρήτης (ΕΛΚΕ) δικαίωμα
προτίμησης, έναντι των λοιπών μετόχων στον τεχνοβλαστό, σε περιπτώσεις μεταβίβασης
τμήματος του μετοχικού κεφαλαίου σ’ αυτό.

Η συμμετοχή του ΤΕΙ Κρήτης (ΕΛΚΕ) στον τεχνοβλαστό θα διέπεται και από τους υφιστάμενους
κώδικες δεοντολογίας, τον Οδηγό Χρηματοδότησης Ερευνών και τις οικείες διατάξεις τους
ΥΑ/679/96 και την υφιστάμενη νομοθεσία για την υπηρεσιακή κατάσταση των Μελών ΕΠ.

Σε περίπτωση που το ΤΕΙ Κρήτης (ΕΛΚΕ) δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στον υπό ίδρυση
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τεχνοβλαστό, και προκειμένου να παραχωρηθεί η χρήση και εκμετάλλευση του προϊόντος
διανοίας (ανακάλυψης, εφεύρεσης, ερευνητικού αποτελέσματος), θα συνάπτεται σύμβαση
μεταφοράς τεχνολογίας ή παραχώρησης εκμετάλλευσης ή χρήσης ή άλλη συναφής σύμβαση
μεταξύ του ΤΕΙ Κρήτης (ΕΛΚΕ), του δημιουργού και του υπό ίδρυση τεχνοβλαστού, στην οποία
θα καθορίζονται λεπτομερώς οι όροι της παραχώρησης του προϊόντος και το οικονομικό
αντάλλαγμά του.

Η συμμετοχή μελών του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (μέλη ΕΠ) του ΤΕΙ Κρήτης σε επιχειρηματικές
δραστηριότητες εκμετάλλευσης της γνώσης και των αποτελεσμάτων της έρευνας και της
τεχνολογικής ανάπτυξης δεν αντίκειται προς την ιδιότητα τους, επιτρέπεται όμως μετά τη
συμπλήρωση τριετίας από το διορισμό τους και μετά από απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ
Κρήτης. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται ο τρόπος και η έκταση συμμετοχής προς τις ανωτέρω
επιχειρήσεις. Ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μέλους του Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΠ) του
ΤΕΙ Κρήτης θεωρείται η κατοχή σημαντικών θέσεων Ερευνών ή διοίκησης (π.χ. Διευθύνοντος
Συμβούλου, Διαχειριστή) του τεχνοβλαστού».
Παράλληλα η Συνέλευση εξουσιοδοτεί την Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης να
επεξεργασθεί, σε εύλογο χρονικό διάστημα, τον απαραίτητο Κώδικα Δεοντολογίας της Έρευνας
και αναλυτικό οδηγό μεταφοράς τεχνολογίας για ψήφισή τους από τη Συνέλευση του ΤΕΙ.

Ο παραπάνω Κανονισμός για την πολιτική του Ιδρύματος σε σχέση με την Πνευματική
Ιδιοκτησία, την Κατοχύρωση εφευρέσεων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και τη συμμετοχή
του Ιδρύματος σε εταιρείες Τεχνοβλαστούς (Spin off), ισχύει με τη δημοσίευση της παρούσας
απόφασης»

[

Παράρτημα Γ
Έργα Έρευνας & Ανάπτυξης

[

]
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Παράρτημα Γ. Έργα Έρευνας & Ανάπτυξης
1. Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΣΠΑ 2007-2013
Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΣΠΑ 2007-2013
Επιστημονικά
Υπεύθυνος

Τίτλος Έργου

Εγκεκριμένος
Προϋπολογισμός

I. Επιχειρησιακά Προγράμματα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΠΕΔΒΜ)»
Κουδουμάς
Εμμανουήλ

679.530,00 €

Διερεύνηση των Επιδόσεων των Ελληνικών
Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και της
Ανταγωνιστικότητας τους

ΨιμάρνηΒούλγαρη
Φωτεινή

75.500,00 €

Ταυτοποίηση της Περιβαλλοντικής
Αντίληψης του Αγροτικού Πληθυσμού της
Κρήτης και των Αιτιών Διαμόρφωσής της

Μαρκάκης
Γιώργος

79.000,00 €

Η διαδικασία της μετάβασης από τη νεότητα
στην ενηλικίωση. Μία μελέτη για τους νέους
της Κρήτης

Κουκούλη
Σοφία

70.645,00 €

Διερεύνηση της επιβάρυνσης του πληθυσμού
και του περιβάλλοντος της νοτιοανατολικής
Κρήτης από τη χρόνια και εντατική χρήση
σύγχρονων φυτοπροστατευτικών ουσιών

Φραγκιαδάκης
Γεώργιος

82.000,00 €

Εγκεκριμένος
Προϋπολογισμός
4.000.000 €

Διερεύνηση του κοινωνικού κεφαλαίου και
άλλων παραγόντων ως προσδιοριστών
των αλλαγών στις συμπεριφορές υψηλού
υγειονομικού κινδύνου κατά την έναρξη της
ενήλικης ζωής: προοπτική μελέτη 36 μηνών

Κριτσωτάκης
Γιώργος

73.500,00 €

Χρονική Διάρκεια:
06/10/2011 – 30/11/2015

Αξιολόγηση Διατροφικής Παρέμβασης μέσω
Διαδικτύου σε παιδιά Δημοτικών Σχολείων
της Κρήτης

Ζαφειρόπουλος
Βασίλης

82.000,00 €

Ξεζωνάκης
Ιωάννης

78.400,00 €

Βαλλιανάτος
Φίλιππος

80.000,00 €

Κουδουμάς
Εμμανουήλ

79.500,00 €

Μαυροματάκης
Φώτιος

78.480,00 €

Κεντρική δράση ΤΕΙ Κρήτης

Αρχιμήδης ΙΙΙ –
Ενίσχυση Ερευνητικών
Ομάδων στο ΤΕΙ
Κρήτης

Ιδρυματικός
Υπεύθυνος: Εμμανουήλ
Κουδουμάς

Μηχανισμοί παραγωγής ήχου από τρία είδη
ψαριών (τσιπούρα, λαβράκι και zebrafish) και
χαρακτηριστικά της σκέδασης του ήχου από
αυτά
Πολυπαραμετρική μελέτη των φυσικών
παραμέτρων στο γεωδυναμικό &
Σεισμοτεκτονικό σύστημα του Νοτίου
Αιγαίου (Μέτωπο Ελληνικού Τόξου
Σχεδιασμός και κατασκευή νανοδομημένων
οργανικών φωτοβολταϊκών στοιχείων με
βελτιστοποιημένη συμπεριφορά
Ανάπτυξη μοντέλου πρόγνωσης της
ηλεκτρικής ισχύος από φωτοβολταϊκά
συστήματα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 2013-2015
Αξιοποίηση γενετικών πόρων οργανισμών
στη γεωργία για την ετερόλογη βιοσύνθεση
βιοενεργών ουσιών φυτικής προέλευσης
από ζύμη και E. coli μέσω της τεχνολογίας
μεταβολικής μηχανικής

Βερβερίδης
Φίλιππος

77.600,00 €

Διεπιστημονική μελέτη για την διερεύνηση,
κατανόηση της λειτουργίας και διαχείριση
των υπόγειων υδατικών πόρων. Πιλοτικό
πεδίο έρευνας η ΒΔ και Κεντρική Κρήτη

Σουπιός
Παντελεήμων

76.500,00 €

Λουλακάκης
Κων/νος

82.000,00 €

Σταυρουλάκης
Γεώργιος

80.800,00 €

Σχεδίαση και ανάπτυξη πηγής νετρονίων με
εφαρμογή στην ανίχνευση εκρηκτικών υλών

Ταταράκης
Μιχάλης

80.300,00 €

Συγκριτική μελέτη της συσσώρευσης
βαρέων μετάλλων από φυτοπλαγκτονικούς
οργανισμούς επιφανειακών και θαλασσίων
νερών. (Α) Μηχανισμοί αλληλεπίδρασης
βαρέων μετάλλων-πρωτεϊνών, (Β) Χρήση
των φωτοσυνθετικών αλγών ως βιοδείκτες
ρύπανσης από βαρέα μέταλλα και/ή ως
παράγοντες βιοαποκατάστασης

Λυδάκης –
Σημαντήρης
Νικόλαος

81.200,00 €

Υπερ-ρευστότητα και σολιτονικά κύματα σε
μίγματα μποζονικών ατόμων

Καβουλάκης
Γεώργιος

77.500,00 €

Καινοτόμος οπτοακουστική διάταξη για
τον τρισδιάστατο χωροχρονικό μικροχαρακτηρισμό σύνθετων υλικών βασισμένη
σε υπερβραχείς παλμούς λέιζερ

Παπαδογιάννης
Νεκτάριος

79.200,00 €

Κατσαράκης
Νικόλαος

80.300,00 €

Βαϊρης
Αχιλλέας

75.700,00 €

Στρατάκης
Δημήτρης

75.500,00 €

Μακρής
Ιωάννης

80.400,00 €

Καραπιδάκης
Εμμανουήλ

67.392,00 €

Αξιοποίηση αιθέριων ελαίων στη συντήρηση
νωπών γεωργικών προϊόντων της Κρήτης
Μοντέλο πολυπαραμετρικής εκτίμησης
βαθμού επικινδυνότητας του ρυπαντικού
φορτίου των αγωγών ομβρίων υδάτων
στον κόλπο Χανίων

Ανάπτυξη νανοδομημένων οξειδίων
μετάλλων με φωτοκαταλυτική δράση στο
ορατό φως
Ανάπτυξη νανοδομημένων υλικών με
νανοσωλήνες άνθρακα για χρήση σε
εφαρμογές υψηλής αντοχής
Ανάπτυξη τεχνικών μετρήσεων έΝτασης
Ηλεκτρικού πεδίου για Την αξιολόγηση
της ηλεκτρομαγνητικής Επιβάρυνσης και
της αξιοπιστίας της κατά τη λειτουργία
συστημάτωΝ σύγχρονων Ασυρμάτων
επικοινωνιών (ΑΝΤΕΝΑ)
Συγκερασμός Τεχνολογιών για Ολιστική
Σεισμοηλεκτρομαγνητική Έρευνα (σύζευξη
Λιθόσφαιρας-Ατμόσφαιρας-Ιονόσφαιρας)
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ευφυούς
Συστήματος Διαχείρισης Ισχύος Πραγματικού
Χρόνου στο ΣΗΕ Κρήτης με Πολύ Υψηλή
Διείσδυση ΑΠΕ
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Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος
για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας
δολωματικού ψεκασμού κατά του δάκου, με
χρήση σύγχρονων τεχνικών αυτοματισμού

Φουσκιτάκης
Γεώργιος

77.500,00 €

Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός καινοτόμων
νανοδομημένων επιστρώσεων κατάλληλων
για ηλεκτρομαγνητική θωράκιση στη
περιοχή των GHz

Δρακάκης
Εμμανουήλ

78.974,00 €

Σφακιωτάκης
Μιχάλης

80.040,00 €

Κυμάκης
Εμμανουήλ

80.500,00 €

Τριανταφυλλίδης
Γιώργος/
Κοσμόπουλος
Δημήτριος/
Γεώργιος
Παπαδουράκης

78.500,00 €

Καπετανάκης
Ελευθέριος

81.500,00 €

Ιεραρχικά Κοινόχρηστα Συστήματα Μνήμης
για Ενσωματωμένες Εφαρμογές

Γραμματικάκης
Μιλτιάδης

66.200,00 €

DECO-DECoration Ontology. Οντολογία και
εφαρμογές σημασιολογικής αναζήτησης και
υποστήριξης στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό
εσωτερικού χώρου και τη διακόσμηση

Μαλάμος
Αθανάσιος

71.500,00 €

Κατανεμημένα Συστήματα Ευρείας Κλίμακας
– Ανάπτυξη Προηγμένων Πρωτοκόλλων και
Εφαρμογές των Διομότιμων Συστημάτων

Φραγκοπούλου
Παρασκευή

65.850,00 €

Βέλτιστη ΕκμετάΛΛευση των διαθΕσιμων
πόΡων και Ενοποιημένη διαχείριση των
χρηστών/υπηρεσιών σε υποδομές επίγειας
ψηΦιακής διαδραστικής ευρυ-εκπΟμπής,
για τηΝ παροχή οπτικοακουσΤικού
περιεχομένου εγγυημένης ποιότΗτας, σε
πολίτεΣ “λιγότερο ανεπτυγμένων” περιοχών

Πάλλης
Ευάγγελος

58.165,00 €

Νέες μέθοδοι επεξεργασίας τρισδιάστατων
δεδομένων επίγειας σάρωσης μεγάλου
βεληνεκούς με κάθετες εφαρμογές

Μαραβελάκης
Εμμανουήλ

72.200,00 €

Ανάπτυξη συσκευής στερεάς κατάστασης
για την σε πραγματικό χρόνο απεικόνιση
του ενεργειακού προφίλ δέσμης νετρονίων

Χατζάκης
Ιωάννης

79.500,00 €

Ανδρουλάκη
Ζαχαρένια

75.000,00 €

Ανάπτυξη βιομιμητικού υποβρύχιου
ρομπότ με σύστημα πρόωσης πτερυγίων
κυματοειδούς κίνησης
Εύκαμπτα στοιχεία οθονών εκπομπής
πεδίου βασισμένα σε μικρό/νάνο σύνθετες
γραφενικές δομές
Ανάπτυξη καινοτόμων αλγορίθμων και
συστήματος υποστήριξης αποφάσεων
για το σχεδιασμό συστημάτων αστικών
συγκοινωνιών
Οργανικές Ηλεκτρονικές Διατάξεις
Ανίχνευσης Ακτινοβολίας

Επιδημιολογική καταγραφή των
προβλημάτων υγείας, διερεύνηση των
αναγκών υγείας και παρέμβαση αγωγής
υγείας στον αγροτικό πληθυσμό της Κρήτης’
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P-nets: Εικονικά δίκτυα πρακτικής Διαδικασίες αναδυόμενης γνώσης σε
εικονικές συμπράξεις

Ακουμιανάκης
Δημοσθένης

72.000,00 €

Συνομιλία με κινητό κατά την οδήγηση και η
επίδρασή της στην οδηγική συμπεριφορά

Χλιαουτάκης
Ιωάννης

75.499,00 €

Μεγιστοποίηση της Δυνατότητας
Παραγωγής Βιοαερίου υφιστάμενων και εν
λειτουργία αναερόβιων αντιδραστήρων

Θρασύβουλος
Μανιός

80.200,00 €

Κων/νος
Σαββάκης

80.450,00 €

Προμήθεια συμβατικού εξοπλισμού

Εμμανουήλ
Κουδουμάς

117.951,00 €

Προμήθεια γραφικής ύλης, μελανιών και
χαρτικών

Εμμανουήλ
Κουδουμάς

46.377,00 €

Προμήθεια συμβατικού εξοπλισμού (άγονα
1ου διαγωνισμού)

Εμμανουήλ
Κουδουμάς

33.980,00 €

Προμήθεια αναλωσίμων γραφείου, Η/Υ και
εκτυπωτών (2ος διαγωνισμός και άγονα 1ου
διαγωνισμού)

Εμμανουήλ
Κουδουμάς

40.718,50 €

Προμήθεια αναλωσίμων γραφείου, Η/Υ και
εκτυπωτών (3ος διαγωνισμός)

Εμμανουήλ
Κουδουμάς

14.448,50 €

Προηγμένα χαμηλού κόστους
ηλεκτροχρωμικά παράθυρα

ΘΑΛΗΣ
ΤΕΙ Κρήτης

SEISMO FEAR HELLARC Ενοποιημένη Προσέγγιση στην
ερμηνεία της σεισμικότητας
με τη συνδυασμένη χρήση
Εργαστηριακών Πειραμάτων
θραύσης και καινοτόμων
μεθοδολογιών επεξεργασίας
σεισμολογικών δεδομένων &
Στατιστικής Φυσικής- Εφαρμογή
στο γεωδυναμικό σύστημα του
Ελληνικού Τόξου

07/10/2011
–
30/11/2015

Φίλιππος
Βαλλιανάτος

535.345,20 €

ΓΕΩΔΙΑΜΕΤΡΙΣ Ολοκληρωμένες Τεχνολογίες
Γεωπληροφορικής για την
Διαχρονική Παρακολούθηση
της Ρύπανσης των Εδαφών
από την Διάθεση Αποβλήτων
Ελαιοτριβείων

01/02/2012
–
30/11/2015

Παντελεήμων
Σουπιός

469.602,90 €

Χρήση μεταβολικής μηχανικής
για την ετερόλογη βιοσύνθεση
υδροξυτυροσόλης από τον
Saccharomyces cerevisiae και
το Chlamydomonas reinhardtii
με την αξιοποίηση γενετικών
πόρων ελαίας, Arabidopsis
thaliana και μικροοργανισμών
με εφαρμογές στη
φυτοπροστασία

01/05/2012
–
30/11/2015

Φίλιππος
Βερβερίδης

525.857,54 €

67

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 2013-2015

Πρακτική Βασισμένη σε
Ενδείξεις στη Νοσηλευτική

03/02/2014
–
31/10/2015

Αρετή
Σταυροπούλου

118.050,66 €

Φωτοβολταϊκά Ενεργειακά
Συστήματα

01/06/2014
–
31/10/2015

Φώτης
Μαυροματάκης

64.108,98 €

Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών ΤΕΙ Κρήτης

01/09/2010
–
31/10/2015

Κωνσταντίνος
Λουλακάκης

5.405.084,96 €

Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Κρήτης

01/10/2010
–
31/10/2015

Γεώργιος
Παπαδουράκης

423.502,89 €

ΜΟΔΙΠ - Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του ΤΕΙ
Κρήτης

01/09/2010
–
31/10/2015

Κωνσταντίνος
Σαββάκης

442.800,00 €

ΔΑΣΤΑ - Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΤΕΙ
Κρήτης

01/11/2010
–
31/10/2015

Νικόλαος
Κορνήλιος

281.523,63 €

ΜΚΕ - Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
του ΤΕΙ Κρήτης

01/01/2011
–
31/10/2015

Ανδρέας
Αναστασάκης

346.767,75 €

Penelope - Πλασμονικά νανοσωματίδια για αποδοτικές,
σταθερές και φθηνές οργανικές φωτοβολταϊκές
διατάξεις

01/09/2014
–
31/10/2015

Εμμανουήλ
Κυμάκης

216.000,00 €

Ανάπτυξη και υλοποίηση του εκπαιδευτικού
περιεχομένου και υποδομών της Πράξης Βιωματικά
Πολιτισμικά Περιβάλλοντα

01/03/2014
–
30/11/2015

Ιωάννης
Καλιακάτσος

112.599,00 €

MT GEAR - MagnetoTellurics in studying Geodynamics
of the hEllenic ARc (Μαγνητοτελλουρικά για τη
Γεωδυναμική Μελέτη του Ελληνικού Τόξου)

15/12/2011
–
14/02/2015

Ιωάννης
Μακρής

150.000,00 €

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα του ΤΕΙ Κρήτης

01/01/2012
–
30/11/2015

Αθανάσιος
Μαλάμος

469.385,00 €

ΠΕΓΑ - Πρόγραμμα
Επικαιροποίησης
Γνώσεων Αποφοίτων

II. Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ)»
Εθνική Ερευνητική Υποδομή για το HiPER

01/03/2012
–
31/12/2015

Μιχαήλ
Ταταράκης

2.282.900,00 €

ΒΙΟ ΔΡΑΣΙΣ - Προώθηση Βιολογικών καλλιεργειών μέσω
Διαδικτυακών συμπράξεων Συνεργασίας (Promoting
organic farming through virtual alliances)

01/7/2013
–
31/10/2015

Δημοσθένης
Ακουμιανάκης

1.838.430,00 €
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Ευρείας κλίμακας πλατφόρμα παροχής διαδραστικών
υπηρεσιών ηλεκτρονικής προώθησης προϊόντων και
ηλεκτρονικής καμπάνιας με δυνατότητα υποστήριξης
μεγάλης ποικιλομορφίας εφαρμογών και υψηλή
προσωποποίηση (personalization) του περιεχομένου

10/12/2012
–
09/01/2015

Αθανάσιος
Μαλάμος

150.000,00 €

POLYDIAGNO - Διερεύνηση της συμπεριφοράς
συνθετικών/πολυμερικών μονωτήρων/υλικών σε
εφαρμογές υπαίθριων εγκαταστάσεων υψηλών τάσεων
και ανάπτυξη διαγνωστικής τεχνικής για την εξ
αποστάσεως και σε πραγματικό χρόνο αξιολόγηση της
λειτουργικότητας τους

01/04/2013
–
31/10/2015

Εμμανουήλ
Κουδουμάς

139.753,00 €

ΕΞΟΘΕΡΜΟ - Έξυπνα & Οικονομικά Θερμοχρωμικά
Παράθυρα για Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια

29/03/2012
–
28/03/2015

Εμμανουήλ
Κουδουμάς

100.000,00 €

3DΣΥΣΤΕΚ - Σύστημα Τεκμηρίωσης – Ανάδειξης –
Αξιοποίησης Μνημείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Μέσω Ολοκληρωμένης Τρισδιάστατης Αποτύπωσης,
Μοντελοποίησης και Καταγραφής Μεταδεδομένων

18/04/2011
–
18/08/2014

Εμμανουήλ
Μαραβελάκης

141.500,00 €

III. Επιχειρησιακά Προγράμματα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»
Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την αναβάθμιση της
λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ
ΚΡΗΤΗΣ

04/09/2012
26/03/2013

Κωνσταντίνος
Σαββάκης

30.990,00 €

IV. Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ψηφιακή Σύγκλιση»
Ολοκλήρωσης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών – e – University

01/09/2011
–
31/10/2015

Κωνσταντίνος
Βασιλάκης

302.300,00 €

Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών – e – University

04/11/2011
–
31/10/2015

Μιχαήλ
Παναγιωτάκης

305.240,00 €

Οργάνωση, ανάδειξη και προβολή το ακαδημαϊκού
περιεχομένου του ΤΕΙ Κρήτης

01/06/2011
–
31/10/2015

Μιχαήλ
Παναγιωτάκης

314.346,46 €

Σύνολο Επιχειρησιακών Έργων ΕΣΠΑ 2007-2013
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2. Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Προγράμματα

FP7 - Seventh
Framework
Programme

HORIZON 2020

Τίτλος Έργου

Χρονική
Διάρκεια

Επιστημονικά
Υπεύθυνος

Εγκεκριμένος
Προϋπολογισμός

ALICANTE - MediA Ecosystem
Deployment through Ubiquitous ContentAware Network Environments

1/3/2010
28/2/2013

Ευάγγελος
Πάλλης

314.994,85 €

vIrtical - SW/HW Extensions for
Virtualized Heterogeneous Multicore
Platforms

15/7/2011
14/10/2014

Γεώργιος
Κορνάρος

291.988,00 €

TRESCCA - TRustworthy Embedded
Systems for Secure Cloud Computing
Applications

1/10/2012
30/9/2015

Μιλτιάδης
Γραμματικάκης

344.558,00 €

MyHealthAvatar - A Demonstration
of 4D Digital Avatar Infrastructure for
Access of Complete Patient Information

1/3/2013
28/2/2016

Εμμανουήλ
Τσικνάκης

100.800,00 €

CHIC - Computational Horizons In
Cancer: Developing Meta- and HyperMultiscale Models and Repositories for
In Silico Oncology

1/4/2013
31/3/2017

Εμμανουήλ
Τσικνάκης

60.040,00 €

SAVE - Self-Adaptive VirtualisationAware High-Performance/Low-Energy
Heterogeneous System Architectures

1/9/2013
31/8/2016

Γεώργιος
Κορνάρος

332.000,00 €

Graphene - Graphene-Based Revolutions
in ICT and Beyond

1/10/2013
31/3/2016

Εμμανουήλ
Κυμάκης

708.961,27 €

DREAMS - Distributed REal-time
Architecture for Mixed Criticality Systems

1/10/2014
30/9/2017

Μιλτιάδης
Γραμματικάκης

570.400,00 €

T-NOVA- Network Functions as-a-Service
over Virtualised Infrastructures

1/1/2014
31/12/2016

Ευάγγελος
Πάλλης

273.600,00 €

ENTOMATIC - Novel automatic and
stand-alone integrated pest management
tool for remote count and bioacoustic
identification of the Olive Fly (Bactrocera
oleae) in the field

1/9/2014
31/8/2017

Ηλίας Ποταμίτης

723.122,00 €

TAPPS - Trusted Apps for open CPSs

1/1/2015
31/12/2017

Γεώργιος
Κορνάρος

255.462,50 €

EMYNOS - nExt generation eMergencY
commuNicatiOnS

1/9/2015
28/2/2018

Ευάγγελος
Πάλλης

501.250,00 €
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The LIFE
Programme

Λοιπά Ευρωπαϊκά
Έργα

CONDENSE - Τhe Condense Managing
System: Production of Novel Fertilizers
from Manure & Olive Mill Wastewater

1/9/2011
30/6/2016

Θρασύβουλος
Μανιός

367.882,00 €

PURE - From Treated Wastewater to
Alternative Water Resources in Semi-Arid
Regions

1/1/2010
30/3/2014

Θρασύβουλος
Μανιός

605.138,00 €

AmiBio - Automatic acoustic Monitoring
and. Inventorying of BIOdiversity

1/2/2010
30/6/2013

Ηλίας Ποταμίτης

299.495,00 €

Βιο-οικολογική και μοριακή μελέτη και
ολοκληρωμένη διαχείριση του κόκκινου
ρυγχωτού κάνθαρου Ρhynchophorus
ferrugineus και του Paysandisia archon
των φοινικοειδών

1/2/2012
14/8/2014

Ηλίας Ποταμίτης

7.300,00 €

Y-SAV - Understanding and addressing
youth sexual coercion and violence
as a threat to young people’s sexual
health in Europe

23/2/2012
31/12/2013

Ιωάννης
Χλιαουτάκης

68.680,84 €

Rehabil-Aid - Reducing the harm and
the burden of injuries and human loss
caused by road traffic crashes and
addressing injury demands through
effective interventions

23/8/2012
1/12/2015

Ιωάννης
Χλιαουτάκης

109.857,00 €

Commun-Aid - Increasing the capacity
of domestic workers of different origins
to respond to sexual violence through
community-based interventions

1/1/2013
31/12/2014

Ιωάννης
Χλιαουτάκης

401.986,76 €

Wom-Power - Empowering women to
fight against domestic violence through
an integrated model of training, support
and counseling

1/1/2013
31/12/2014

Ιωάννης
Χλιαουτάκης

58.750,43 €

GRAIL - Holy Grail: Mystic Routes and
Activities to improve Local Toursim

1/8/2014
31/12/2015

Αλέξανδρος
Αποστολάκης

20.313,67 €

NEREIDs - Embracing Innovation for
Preparedness in Civil Protection &
Marine Pollution

1/1/2013
31/12/2014

Ελένη Κόκκινου

52.162,00 €

REE_TROFIT - Training on Renewable
Energy solutions and Energy Efficiency
in reTROFITting

1/5/2010
30/4/2013

Εμμανουήλ
Καραπιδάκης

193.676,26 €

HOPE - Helmet OPtimization in Europe
- Towards safer bicycling through
optimization of bicycle helmets and
usage

1/12/2012
31/12/2015

Ιωάννης
Χλιαουτάκης

1.320,00 €

3D-ConTourNet - 3D content creation,
coding and transmission over future
media networks

14/5/2014
15/5/2014

Ευάγγελος
Πάλλης

1.600,00 €
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Lifelong Learning
Programme

European Center for Project/Internship
Excellence-PRAXIS

01/10/2011
30/09/2014

Γεώργιος
Παπαδουράκης

6.424,00 €

SALEIE - Strategic Alignment of Electrical
and Information Engineering in European
Higher Education Institutions

01/10/2012
30/09/2015

Γεώργιος
Παπαδουράκης

10.488,00 €

VIREG - European Islands Continue
Education on Resources Efficiency
Virtual Gateway

01/10/2013
31/03/2016

Αλέξανδρος
Αποστολάκης

31.935,00 €

EduEval - Evaluation for the Professional
Development of Adult Education Staff

01/01/2014
29/02/2016

Γεώργιος
Κριτσωτάκης

45.467,00 €

OR.E.A - ORganic Eletronics and
Applications

01/10/2013
31/12/2015

Κωνσταντίνος
Πετρίδης

421.114,00 €

Σύνολο Ευρωπαϊκών Έργων

30

7.180.766,58 €

3. Εθνική Συμμετοχή Ευρωπαϊκών Έργων (Matching Funds) 2010-2013
Εθνική Συμμετοχή Ευρωπαϊκών Έργων (Matching Funds) 2010-2013
Χρονική Διάρκεια 01/09/2014 – 31/12/2015
Επιστημονικά
Υπεύθυνος

Εγκεκριμένος
Προϋπολογισμός

ALICANTE - MediA Ecosystem Deployment
through Ubiquitous Content-Aware Network
Environments

Ευάγγελος Πάλλης

10.751,41 €

vIrtical - SW/HW Extensions for Virtualized
Heterogeneous Multicore Platforms

Γεώργιος Κορνάρος

7.958,92 €

TRESCCA - TRustworthy Embedded Systems
for Secure Cloud Computing Applications

Μιλτιάδης
Γραμματικάκης

3.910,38 €

MyHealthAvatar - A Demonstration of 4D
Digital Avatar Infrastructure for Access of
Complete Patient Information

Εμμανουήλ
Τσικνάκης

697,03 €

CHIC - Computational Horizons In Cancer:
Developing Meta- and Hyper-Multiscale
Models and Repositories for In Silico Oncology

Εμμανουήλ
Τσικνάκης

389,02 €

SAVE - Self-Adaptive Virtualisation-Aware
High-Performance/Low-Energy Heterogeneous
System Architectures

Γεώργιος Κορνάρος

1.135,91€

Τίτλος Έργου

FP7 - Seventh
Framework
Programme
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The LIFE
Programme

Λοιπά Ευρωπαϊκά
Έργα

Graphene - Graphene-Based Revolutions
in ICT and Beyond

Εμμανουήλ Κυμάκης

1.824,23 €

DREAMS - Distributed REal-time Architecture
for Mixed Criticality Systems

Μιλτιάδης
Γραμματικάκης

1.200,19 €

PROMHTHEUS – Prediction and interpretation
of human behavior based on probabilistic
structures and heterogeneous sensors

Ηλίας Ποταμίτης

2.294,81 €

CONTRACT – Consent in a Trial and Care
Environment

Εμμανουήλ
Τσικνάκης

1.206,76 €

Establishing an efficient network for cancer
communication in Europe

Ακουμιανάκης
Δημοσθένης

1.481,74 €

HIPER – DIRECT VOTE MONEY – European
High Power Laser Energy Research, FacilityPreparatory Phase Study X

Μιχαήλ Ταταράκης

960,07 €

Support action for innovation driver clusters
in construction. Regional approaches,
multi-stakeholder engagement and cross
regional co-operation

Νεκτάριος Βιδάκης

548,53 €

Embedding P2P technology in Next Generation
Networks: A New Communication Paradigm
& Experimentation Infrastructure

Ευάγγελος Πάλλης

5.863,41 €

CONDENSE - Τhe Condense Managing
System: Production of Novel Fertilizers from
Manure & Olive Mill Wastewater

Θρασύβουλος
Μανιός

20.181,18 €

LIFE PURE - From Treated Wastewater to
Alternative Water Resources in Semi-Arid
Regions

Θρασύβουλος
Μανιός

31.209,89 €

AmiBio - Automatic acoustic Monitoring
and. Inventorying of BIOdiversity

Ηλίας Ποταμίτης

16.384,34 €

Y-SAV - Understanding and addressing youth
sexual coercion and violence as a threat
to young people’s sexual health in Europe

Ιωάννης
Χλιαουτάκης

7.803,31 €

Rehabil-Aid - Reducing the harm and the
burden of injuries and human loss caused
by road traffic crashes and addressing injury
demands through effective interventions

Ιωάννης
Χλιαουτάκης

5.351,08 €

Commun-Aid - Increasing the capacity
of domestic workers of different origins
to respond to sexual violence through
community-based interventions

Ιωάννης
Χλιαουτάκης

1.478,46 €

Wom-Power - Empowering women to
fight against domestic violence through
an integrated model of training, support
and counseling

Ιωάννης
Χλιαουτάκης

643,88 €
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NEREIDs - Embracing Innovation for
Preparedness in Civil Protection & Marine
Pollution

Ελένη Κόκκινου

952,80 €

OMIWAT – Olive Mill Wastewater Treatment

Θρασύβουλος
Μανιός

5.543,29 €

COOL ROOFS – Promotion of Cool Roofs
in EU

Εμμανουήλ
Καραπιδάκης

1.844,29 €

REE_TROFIT - Training on Renewable
Energy solutions and Energy Efficiency in
reTROFITting

Εμμανουήλ
Καραπιδάκης

4.746,13€

Σύνολο Εθνικής Συμμετοχής Ευρωπαϊκών Έργων

136.361,06 €

25

4. INTERREG
INTERREG
Τίτλος Έργου

Χρονική
Διάρκεια

Επιστημονικά
Υπεύθυνος

Συνολικός
Προϋπολογισμός

SHAAMS - Strategic Hubs for the Acceleration of the
Mediterranean Solar Sector

13/12/2012
–
31/03/2016

Ιωάννης
Βουρδουμπάς

139.342,00 €-

CypFire - Αντιπυρικές λωρίδες από κυπαρίσσι για
πρόληψη πυρκαγιών: μια λύση ρεαλιστική, οικολογική
και οικονομική για προστασία των μεσογειακών
χωρών

01/06/2010
–
31/05/2013

Ευάγγελος
Καπετανάκης

145.000,00 €

IMAST - Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση
Κτηνοτροφικών Αποβλήτων

13/06/2011
–
12/06/2013

Θρασύβουλος
Μανιός

197.500,00 €

BIOMASS - Ανάπτυξη Συστήματος Παραγωγής και
Αξιοποίησης Ξυλώδους Βιομάζας για τη Θέρμανση
Δημοτικών Κτηρίων

01/10/2012
–
30/11/2015

Θρασύβουλος
Μανιός

142.100,00 €

Σύνολο INTERREG

4

623.942,00 €
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5. Συνεργασίες με άλλα Πανεπιστήμια
Συνεργασίες με άλλα Πανεπιστήμια
Χρονική
Διάρκεια

Επιστημονικά
Υπεύθυνος

Εγκεκριμένος
Προϋπολογισμός

University of Νewcastle -Field course

01/01/2010
–
31/12/2018

Ελένη Γουμενάκη

15.358,60 €

Εκτέλεση γεωφυσικών διασκοπήσεων στην ευρύτερη
περιοχή του Ναυπλίου στα πλαίσια συνεργασίας με το
πανεπιστήμιο της Κολωνίας

13/06/2013
–
28/06/2013

Παντελεήμων
Σουπιός

1.500,00 €

Hazards in the Aegean - Deep Electromagnetic and
Seismic Experiment-HADES-2

01/09/2014
–
31/12/2016

Φίλιππος
Βαλλιανάτος

45.000,00 €

Τίτλος Έργου

Σύνολο

3

61.858,60€

6. Λοιπά Αυτοχρηματοδοτούμενα
Λοιπά Αυτοχρηματοδοτούμενα
Τίτλος Έργου

Επιστημονικά
Υπεύθυνος

Εγκεκριμένος
Προϋπολογισμός

Διερεύνηση και αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων
ρύπανσης Μονωτήρων υψηλής τάσης - Ανάπτυξη μετρητικής
διάταξης επιτήρησης του ρεύματος διαρροής (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)

Κυριάκος
Σιδεράκης

14.000,00 €

Διαχείριση των κλαδοκάθαρων του Δήμου Ηλιούπολης με την
τεχνολογία της κομποστοποίησης

Θρασύβουλος
Μανιός

149.430,09 €

Δημήτριος
Γκούμας

25.457,32 €

Ελένη Κόκκινου

18.000,00 €

Εξέταση καλλιεργητικής συμπεριφοράς της Roussanne
(Vitis vinifera L) - Ποιοτικοί χαρακτήρες παραγομένων
αμπελοοινικών προϊόντων

Ιωάννης
Φυσαράκης

4.000,00 €

Βελτίωση ποιότητας σταφυλιών των νέων επιτραπέζιων
ποικιλιών Crimson Seedless, Red Globe και Flame Seedless (Vitis
vinifera L)

Ιωάννης
Φυσαράκης

8.000,00 €

ΜΑ-ΤΕ ταινία με θέμα την «εξέλιξη της περιοχής του
Μινωικού Ανακτόρου και κατ’ επέκταση της Κρήτης μέσα
στους αιώνες»

Αθανάσιος
Μαλάμος

50.000,00 €

Προώθηση του Γεωργικού τομέα στο Δήμο Ιεράπετρας

Ιωάννης
Κοπανάκης

25.121,95 €

Ανάθεση Ερευνητικού Προγράμματος στο ΤΕΙ Κρήτης για την
Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών της Δ.Ε. Λεύκης και της Τ.Κ.
Ζάκρου
Γεωλογική - Τεκτονική και Υδρογεωλογική Προσέγγιση των
συνθηκών στην περιοχή του ορεινού Μυλοποτάμου του
Δήμου Μυλοποτάμου
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Διερεύνηση πιθανών αιτιών της σκουριάς των ραγών της
επιτραπέζιας Σουλτανίνας

Ιωάννης
Φυσαράκης

9.500,00 €

Γενετικό υλικό υβριδίων μεγαλόκαρπου αγγουριού

Νικόλαος
Φανουράκης

8.849,56 €

Ευάγγελος
Τσουκάτος

813,01 €

Εκτέλεση γεωφυσικών διασκοπήσεων στην ευρύτερη περιοχή
Μονής Αγ. Γεωργίου Επανωσήφη στο Ηράκλειο

Παντελεήμων
Σουπιός

2.650,00 €

Αγρονομική Αξιολόγηση του Κόμποστ που παράγεται στις
εγκαταστάσεις του Βιολογικού ΔΕΥΑ Ρεθύμνου

Θρασύβουλος
Μανιός

40.000,00 €

Υπηρεσίες μέτρησης της έντασης της μη ιονίζουσας Η/Μ
ακτινοβολίας από κεραίες κινητής τηλεφωνίας

Δημήτριος
Στρατάκης

3.600,00 €

Σχεδιασμός και ανάπτυξη υβριδικής περσίδας για παραγωγή
ενέργειας σκίαση και φωτισμό βασισμένη σε εύκαμπτες
οργανικές φωτοβολταϊκές κυψελίδες

Εμμανουήλ
Κυμάκης

7.380,00 €

«WeMP - Wellness Management Platform»

Εμμανουήλ
Τσικνάκης

55.000,00 €

Υλοποίηση μελέτης για τη προστασία των υδατικών πόρων
του Δήμου Αποκόρωνα

Γεώργιος
Σταυρουλάκης

20.325,20 €

Συνεργασία με την Eταιρεία «Υδροαιολική Αιγαίου A.E.» για
εκπόνηση μελέτης ευστάθειας και μεταβατικής λειτουργίας
του ΣΗΕ Κρήτης

Εμμανουήλ
Καραπιδάκης

15.000,00 €

Δημήτριος
Γκούμας

8.000,00 €

Συνεργασία με την εταιρεία RT-Safe Ι.Κ.Ε. για παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών 3D

Εμμανουήλ
Μαραβελάκης

813,01 €

Πιλοτική ανάπτυξη, λειτουργία και αξιολόγηση ενός
συνδυασμένου συστήματος διαχείρισης των βιολογικών
υπολειμμάτων του Δήμου Ηλιούπολης

Θρασύβουλος
Μανιός

214.000,00 €

Δημήτριος
Γκούμας

24.390,24 €

Γαρυφαλιά
ΓραμματικάκηΑυγελή

150.000,00 €

Εκμετάλλευση κλειστού αθλητικού κέντρου «ΜΑΡΚΟΣ
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ»

Ευάγγελος
Τσουκάτος

12.924,90 €

Διατμηματικό κέντρο Φυσικής Πλάσματος και Laser - Δράσεις
CPPL

Μιχαήλ
Ταταράκης

16.184,27 €

Υλοποίηση συνεργασίας μεταξύ τμήματος Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Κρήτης και της εταιρείας ΟΤΕ
Ασφάλιση

Συνεργασία με την Εταιρεία «Αγροτικός Οίκος Σπύρου
Α.Ε.Β.Ε.» σε θέματα Φυτοϋγείας Σπορόφυτων

Έρευνα για ανίχνευση του βακτηρίου Xylella Fastidiosa στην
Κρήτη
Διατήρηση και αξιολόγηση αυτοχθόνων οινοποιήσιμων
ποικιλιών της Πάρου και Αντίπαρου με δημιουργία πιλοτικού
αμπελώνα
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Επισκοπήσεις για την αναγνώριση και διατήρηση της Χώρας
ως προστατευόμενης Ζώνης κατά ορισμένων επιβλαβών
οργανισμών καραντίνας για το έτος 2013

Δημήτριος
Γκούμας

10.100,00 €

Επισκοπήσεις (surveys) για την αναγνώριση και διατήρηση
της Χώρας ως προστατευόμενης Ζώνης κατά ορισμένων
επιβλαβών οργανισμών καραντίνας για το έτος 2014

Δημήτριος
Γκούμας

10.100,00 €

Επισκοπήσεις (surveys) για την αναγνώριση και διατήρηση
της Χώρας ως προστατευόμενης Ζώνης κατά ορισμένων
επιβλαβών οργανισμών καραντίνας για το έτος 2015

Δημήτριος
Γκούμας

10.050,00 €

Φίλιππος
Βαλλιανάτος

23.500,00 €

Διαχείριση Εσόδων Αγροκτήματος ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

Μιχαήλ
Παπαδημητρίου

26.600,00 €

Αξιολόγηση απόδοσης χορτοδοτικών ειδών (ψυχανθών και
αγροστωδών) στις τοπικές συνθήκες

Γαρυφαλιά
ΓραμματικάκηΑυγελή

5.507,07 €

Διάθεση Καρτών Φωτοτυπικού Κεντρικής Βιβλιοθήκης
Ηρακλείου

Μαρία
Βαργιακάκη

19.482,31 €

Διαχείριση εσόδων παροχής υπηρεσιών αναπαραγωγής
εντύπων με φωτοαντιγραφικό μηχάνημα προς τους χρήστες
της ΣΕΥΠ

Ιωάννης
Χλιαουτάκης

2.865,93 €

Διάθεση Καρτών Φωτοτυπικού Κεντρικής Βιβλιοθήκης Χανίων

Μαρία
Βαργιακάκη

1.409,85 €

Συνεργασία με την εταιρεία MOBILE COMPOSTING A.E.
στα πλαίσια του έργου «Δημιουργία-υποστήριξη νέων
καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης
(Spin-off και Spin-out)»

Θρασύβουλος
Μανιός

105.000,00 €

Παραγωγή Οργανικών Λιπασμάτων και Βιοκαυσίμων από τα
απόβλητα Ελαιοτριβείων

Θρασύβουλος
Μανιός

58.000,00 €

Συνεργασία με την εταιρεία ACRON ΜΟΝ Ε.Π.Ε. στα πλαίσια
του έργου «Υβριδικοί Σταθμοί Φόρτισης Ηλεκτρικών
Ποδηλάτων Διασυνδεδεμένοι στα Δίκτυα Διανομής» - ΠΑΒΕΤ
2013

Εμμανουήλ
Καραπιδάκης

3.000,00 €

Συνεργασία με την εταιρεία ΔΥΑΛΥΝΑΣ Α.Ε. στα πλαίσια του
έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Νερού σε Αστικά Οικιστικά
Συγκροτήματα» - ΠΑΒΕΤ 2013

Θρασύβουλος
Μανιός

30.000,00 €

Συνεργασία με την εταιρεία ENVIROPLAN Α.Ε. στα πλαίσια του
έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Νερού σε Αστικά Οικιστικά
Συγκροτήματα» - ΠΑΒΕΤ 2013

Θρασύβουλος
Μανιός

20.000,00 €

Συνεργασία με την εταιρεία ENVIROPLAN στα πλαίσια του
έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Νερού σε Αστικά Οικιστικά
Συγκροτήματα - ΠΑΒΕΤ 2013

Αθανάσιος
Μαλάμος

25.000,00 €

Φώτης
Μαροματάκης

20.910,00 €

Δράσεις Γεωφυσικής και Σεισμολογίας

Παραγωγή αγροτικών προϊόντων με τη χρήση της ηλιακής
ενέργειας.
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MINOTAURUS - Λειτουργία και παρακολούθηση μονάδων
υγροβιοτόπων (τύπου FWS και HSF) που δέχονται
επεξεργασμένα λύματα από γειτονική Εγκατάσταση
Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων

Θρασύβουλος
Μανιός

42

Σύνολο
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14.950,00 €

1.269.914,71 €

7. Αυτοδύναμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Αυτοδύναμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Είδος
Προγράμματος

Διευθυντής
Σπουδών

2013

2014

2015

Σύνολο

Οργάνωση και
Διοίκηση Για
Μηχανικούς

Διατμηματικό
Π.Μ.Σ. του
Τμήματος
Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών
Τ.Ε. της Σχολής
Τεχνολογικών
Εφαρμογών και
του Τμήματος
Διοίκησης
Επιχειρήσεων (με
έδρα το Ηράκλειο)
της Σχολής
Διοίκησης και
Οικονομίας

Κουδουμάς
Εμμανουήλ

-

-

-

-

Εφαρμοσμένη
Επιστήμη και
Τεχνολογία
στη Γεωπονία
- MSc (Master
of Science) in
Applied Science
and Technology
in Agricultural
Production

Π.Μ.Σ. του
Τμήματος
Τεχνολόγων
Γεωπόνων

Μανιός
Θρασύβουλος

-

-

29.700,00€

29.700,00€

Π.Μ.Σ. του
Τμήματος
Ηλεκτρονικών
Μηχανικών Τ.Ε.

Ταταράκης
Μιχαήλ

-

2.500,00 €

3.050,00 €

5.550,00€

Τίτλος Έργου

Φυσική
Πλάσματος
και Εφαρμογές
με τρεις
κατευθύνσεις:
α) Αδρανειακής
Σύντηξης, β)
Φυσικής Laser,
γ) Επιστήμης
Πλάσματος Plasma Physics
and applications
with three
directions a)
Inertial Fusion, b)
Laser Physics, c)
Plasma Science
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Γεωπεριβαλλοντικοί
Πόροι και
Κίνδυνοι Master in
Geoenvironmental
Resources and
Risks

Π.Μ.Σ. του
Τμήματος
Μηχανικών
Φυσικών Πόρων
και Περιβάλλοντος
Τ.Ε.

Βαλλιανάτος
Φίλιππος

-

7.000,00 €

10.250,00 €

17.250,00 €

Ενεργειακά
Συστήματα

Διατμηματικό
Π.Μ.Σ. του
Τμήματος
Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών Τ.Ε.,
του Τμήματος
Μηχανολόγων
Μηχανικών Τ.Ε.
και του Τμήματος
Φυσικών Πόρων
και Περιβάλλοντος
Τ.Ε.

Καραπιδάκης
Εμμανουήλ

-

23.800,50 €

38.120,00 €

61.920,50€

Προηγμένα
Συστήματα
Παραγωγής,
Αυτοματισμού
και Ρομποτικής

Διατμηματικό
Π.Μ.Σ. των
Τμημάτων
Μηχανολόγων
Μηχανικών Τ.Ε.
και Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών Τ.Ε

Φασουλάς
Ιωάννης

39.350,00 €

39.200,00 €

30.300,00 €

108.850,00 €

Πληροφορική
και Πολυμέσα –
Informatics and
Multimedia

Π.Μ.Σ. του
Τμήματος
Μηχανικών
Πληροφορικής Τ.Ε.

Παπαδουράκης
Γεώργιος

56.400,00 €

55.000,00 €

43.900,00 €

155.300,00 €

MSc in Business
Economics,
Finance and
Banking
σύμπραξης του
ΤΕΙ Κρήτης, με
το Πανεπιστήμιο
του Portsmouth
του Ηνωμένου
Βασιλείου

Π.Μ.Σ. του
Τμήματος
Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής

Βούλγαρη
Ψιμάρνη
Φωτεινή

82.998,37 €

1.700,00 €

-

84.698,37 €

Λογιστική και
Ελεγκτική

Π.Μ.Σ. του
Τμήματος
Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής

Σταματόπουλος
Θεόδωρος

151.331,06 €

154.603,96 €

121.285,00
€

427.220,02 €

330.079,43€

283.804,46€

276.605€

890.488,89€

Σύνολο Εσόδων από Δίδακτρα των Αυτοδύναμων
Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων
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8. ERASMUS+
ERASMUS+
Τίτλος Έργου

Χρονική Διάρκεια

Επιστημονικά Υπεύθυνος

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων ΤΕΙ Κρήτης 2012 – 2013

01/06/2012 – 30/09/2013

Ιωάννης Βλάχος

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων ΤΕΙ Κρήτης 2013 – 2014

01/06/2013 – 30/09/2014

Ιωάννης Καλιακάτσος

Κινητικότητα Φοιτητών και Προσωπικού Ιδρυμάτων
Ανώτατης Εκπαίδευσης 2014 – 2015

01/06/2014 – 30/09/2015

Ιωάννης Καλιακάτσος

Κινητικότητα Φοιτητών και Προσωπικού Ιδρυμάτων
Ανώτατης Εκπαίδευσης 2015 – 2016

01/06/2015 – 30/09/2016

Ιωάννης Καλιακάτσος

Ανώτατη Εκπαίδευση μεταξύ Χωρών του Προγράμματος
και Χωρών Εταίρων 2015 – 2016

01/09/2015 – 30/09/2016

Ιωάννης Καλιακάτσος

Destiny - Developing Employability Skills Through Innovative
Education using MOOCS for Youth

01/10/2014 – 31/08/2017

Κωνσταντίνος Πετρίδης

ELBYSIER - Electronics Beyond Sillicon Era

01/09/2015 – 31/08/2018

Ιωάννης Καλιακάτσος

blended-AIM - Blended Academic International Mobility

01/09/2015 – 01/09/2018

Γεώργιος Παπαδουράκης

9. Θερινά Σχολεία - Erasmus Intensive Programme (ΙP)
Θερινά Σχολεία - Erasmus Intensive Programme (ΙP)
Τίτλος Έργου

Χρονική Διάρκεια

Επιστημονικά Υπεύθυνος

SPEA 2012-2013 - Spintronics and Applications

01/09/2012 – 31/08/2013

Κωνσταντίνος Πετρίδης

TRANSPARENT ELECTRONICS 2012-2013 - From Materials
and Devices to Circuits and Systems (TRANSELECT-IP)

01/09/2012 – 31/08/2013

Ιωάννης Καλιακάτσος

HIPOLIN 2012-2013 - An Introduction to High Power
Light-Matter Interactions

01/09/2012 – 31/08/2013

Μιχαήλ Ταταράκης

PERSEUS 2012-2013 - PervasivE netwoRks and ServicE
infrastructures

01/09/2012 – 31/08/2013

Ευάγγελος Πάλλης

ComVICS 2012-2013 - Computer Vision and Intelligent
Computer Systems

01/09/2012 – 31/08/2013

Γεώργιος Παπαδουράκης

Modern Data Transfer Standards for Industrial Automation
με συντονίζον Ίδρυμα το “AGH University of Science and
Technology” στη Κρακοβία της Πολωνίας

01/09/2012 – 31/08/2013

Γεώργιος Παπαδουράκης

SPEA 2013-2014 - Spintronics and Applications

01/09/2013 – 31/08/2014

Κωνσταντίνος Πετρίδης

TRANSPARENT ELECTRONICS 2013-2014 - From Materials
and Devices to Circuits and Systems (TRANSELECT IP)

01/09/2013 – 31/08/2014

Ιωάννης Καλιακάτσος

PERSEUS 2013-2014 - Computer Vision and Intelligent
Computer Systems

01/09/2013 – 31/08/2014

Ευάγγελος Πάλλης
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European Recovery Leadership – Striving Forward 2013-2014

01/09/2013 – 31/08/2014

Ευάγγελος Τσουκάτος

HIPOLIN 2013-2014 - An Introduction to High Power
Light-Matter Interactions

01/09/2013 – 31/08/2014

Μιχαήλ Ταταράκης

ComVICS 2013-2014 - Computer Vision and Intelligent
Computer Systems

01/09/2013 – 31/08/2014

Γεώργιος Παπαδουράκης

Deploying IT Infrastructure Solutions (DITS) με συντονίζον
Ίδρυμα το “The Estonian Information Technology College”
στο Ταλίν της Εσθονίας

01/09/2013 – 31/08/2014

Γεώργιος Παπαδουράκης

10. Συνέδρια
Συνέδρια
Χρονική Διάρκεια

Επιστημονικά
Υπεύθυνος

The 24th EAEEIE - «European Association for Education
in Electrical and Information Engineering» Annual
Conference

30/05/2013 – 30/06/2013

Γεώργιος
Παπαδουράκης

NHIBE 2013 - The 8th International Conference «New
Horizons in Industry, Business and Education»

29/08/2013 – 30/09/2013

Γεώργιος
Παπαδουράκης

TEMU 2014 - «The International Conference on
Telecommunications and Multimedia»

15/03/2014 – 31/12/2014

Ευάγγελος Πάλλης

NHIBE 2015 - The 9th International Conference «New
Horizons in Industry, Business and Education»

28/08/2015 – 30/08/2015

Γεώργιος
Παπαδουράκης

TEDx TEI of Crete

18/03/2015 – 17/03/2016

Σπυρίδων
Παναγιωτάκης

Τίτλος Έργου

11. Έργα Ινστιτούτου Δια Βίου Μάθησης (ΙΔΒΕ)
Έργα Χρηματοδoτούμενα από το Ινστιτούτο
Δια Βίου Μάθησης (ΙΔΒΕ)
Τίτλος Έργου

Επιστημονικά Υπεύθυνος

Επιθεώρηση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων – Υπεύθυνη Δήλωση
Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη & Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης

Χαράλαμπος Κουτρούλης

Σεμινάριο στο Μάρκετινγκ Μικρό – Μεσαίων Επιχειρήσεων

Αλέξανδρος Αποστολάκης

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Στρατηγικές Εξαγωγικού και
Εγχώριου Μάρκετινγκ και δημιουργία Επιχειρηματικού Πλάνου

Αλεξία-Μαίρη Τζωρτζάκη

Πιστοποίηση Γνώσεων Ορθής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων
(Ιεράπετρα)

Ιωάννης Κοπανάκης

Πιστοποίηση Γνώσεων Ορθής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων
(Ηρακλείου - Χανίων)

Ιωάννης Κοπανάκης

Σεμινάριο σε CCNA Routing and Switching

Ιωάννης Μπαρμπουνάκης

Linux Essentials - Εισαγωγή στο Linux

Ιωάννης Μπαρμπουνάκης

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
Σταυρωμένος, Ηράκλειο
Τ.Θ. 1939 / Τ.Κ. 71410
Tηλ: 2810 379315
Fax : 2810 379340
Web : www.elke.teicrete.gr

