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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
 Η παρούσα µελέτη εξετάζει την κατάσταση των πολυτεχνικών σπουδών στην 

Ελλάδα. Αρχικά παρουσιάζεται ένα σύντοµο ιστορικό για τα δύο Πολυτεχνεία της 

χώρας, δηλαδή το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πολυτεχνείο Κρήτης, και για 

όλες τις πολυτεχνικές σχολές και τα πολυτεχνικά τµήµατα των πανεπιστηµίων στην 

Ελλάδα. Εν συνεχεία, όλα τα πολυτεχνικά τµήµατα της χώρας ταξινοµούνται σε οµάδες 

κοινού γνωστικού αντικειµένου ώστε να γίνει ευκολότερη η µελέτη τους.  

Στη συνέχεια η παρούσα έρευνα:  

1. εξετάζει την κατάσταση του διδακτικού και του ερευνητικού προσωπικού των 

πολυτεχνικών τµηµάτων συνολικά, αλλά και ανά τµήµα και βαθµίδα 

προσωπικού·  

2. ασχολείται µε στοιχεία για το φοιτητικό πληθυσµό των πολυτεχνικών τµηµάτων 

τόσο σε  προπτυχιακό όσο και σε µεταπτυχιακό επίπεδο·  

3. µελετά τον εξοπλισµό και τις εργαστηριακές οµάδες των Πολυτεχνείων και των 

πανεπιστηµίων που προσφέρουν πολυτεχνικές σπουδές·  

4. καταγράφει τις προσφερόµενες µεταπτυχιακές σπουδές τόσο σε επίπεδο 

µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης όσο και σε επίπεδο διδακτορικού 

διπλώµατος· και, τέλος,  

5. παρουσιάζει τα συµπεράσµατα και προτείνει ορισµένες προτάσεις πολιτικής.  

Η µελέτη πραγµατοποιείται µε στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από την Εθνική 

Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, τις Πρυτανικές Αρχές των ανώτατων ιδρυµάτων, τις 

γραµµατείες των επιµέρους τµηµάτων, τις υπηρεσίες φοιτητικής µέριµνας και τις 

διοικητικές υπηρεσίες των πολυτεχνείων και πανεπιστηµίων.  

Στο Παράρτηµα Α της µελέτης παρουσιάζονται πιο αναλυτικά αριθµητικά 

στοιχεία για το φοιτητικό πληθυσµό ανά πολυτεχνικό τµήµα. Αντίστοιχη παρουσίαση, 

ανά πολυτεχνικό τµήµα, αλλά σχετικά µε τα εργαστήρια και τις εργαστηριακές οµάδες, 

γίνεται στο Παράρτηµα Β της µελέτης.  

Σκοπός της µελέτης είναι εντέλει η εξαγωγή συµπερασµάτων, µε βάση όλα αυτά 

τα στοιχεία, για την κατάσταση των πολυτεχνικών σπουδών στην Ελλάδα, τα οποία και 

θα συµβάλουν στον εντοπισµό των όποιων ελλείψεων και προβληµάτων στον τοµέα 
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αυτόν. Ειδικά συµπεράσµατα παρουσιάζονται σε κάθε επιµέρους κεφάλαιο αλλά και 

συγκεντρωτικά στο τέλος της µελέτης, όπου και συνοδεύονται από ενδεικτικές προτάσεις 

πολιτικής, που έχουν ως στόχο την αντιµετώπιση των προβληµάτων και την τόνωση της 

δραστηριότητας των πολυτεχνικών τµηµάτων.  
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1. Εισαγωγή 

 Οι σπουδές µηχανικού στην Ελλάδα προσφέρονται α) από τα δύο Πολυτεχνεία 

της χώρας, δηλαδή το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) και το Πολυτεχνείο 

Κρήτης, β) από τις πέντε πολυτεχνικές σχολές που υπάγονται σε αντίστοιχα 

πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, καθώς και γ) από τα τρία πολυτεχνικά τµήµατα που ανήκουν 

σε διαφορετικές σχολές στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Σε όλα τα πολυτεχνικά τµήµατα οι 

σπουδές είναι πενταετείς. Οι απόφοιτοί τους µπορούν να εγγραφούν µετά από εξετάσεις 

στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και να αποκτήσουν τα επαγγελµατικά 

δικαιώµατα του µηχανικού στον τοµέα ειδίκευσής τους.  

Στόχος της παρούσας µελέτης, η οποία έχει το χαρακτήρα διαπίστωσης, είναι να 

καταγράψει την υπάρχουσα κατάσταση όσον αφορά το σύνολο των δραστηριοτήτων 

ενός πολυτεχνικού τµήµατος στη χώρα µας. Ο αναγνώστης ίσως αισθανθεί να 

επιβαρύνεται από τον όγκο των στοιχείων (η µελέτη περιλαµβάνει 77 στατιστικούς 

πίνακες και 44 σχήµατα –“pie-charts”). Όµως άποψή µας είναι ότι η λεπτοµερής 

καταγραφή της κατάστασης (υποδοµές, προσωπικό κ.λπ.) δεν είναι άνευ σηµασίας, αφού 

πραγµατοποιείται µε χρήση αντικειµενικών ποσοτικών δεικτών ώστε να εντοπιστούν 

τυχόν προβλήµατα και να µπορέσουν να βρεθούν οι ενδεδειγµένοι τρόποι αντιµετώπισής 

τους.  

Στο πλαίσιο της καλύτερης καταγραφής της υφιστάµενης κατάστασης, τα 

πολυτεχνικά τµήµατα κατηγοριοποιούνται σε οµάδες κοινού γνωστικού αντικειµένου. Στη 

συνέχεια γίνεται συγκριτική µελέτη των τµηµάτων που ανήκουν στην ίδια οµάδα, 

προκειµένου να φανούν πιθανές ελλείψεις.  

  Η παρούσα µελέτη αφορά το σύνολο των πολυτεχνικών τµηµάτων στην Ελλάδα 

και περιλαµβάνει: 

1. την καταγραφή των πολυτεχνικών τµηµάτων ονοµαστικά και µε την έδρα τους·  

2. την ταξινόµηση των πολυτεχνικών τµηµάτων σε οµάδες κοινού γνωστικού 

αντικειµένου, ώστε να διευκολυνθεί η συγκριτική µελέτη τους· 

3. την έρευνα του αριθµού των µελών ∆ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού 

(∆.Ε.Π.), είτε µόνιµου είτε έκτακτου (η εν λόγω µελέτη πραγµατοποιείται ανά 



 7

βαθµίδα, π.χ. καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές, επίκουροι καθηγητές, 

λέκτορες και έκτακτο προσωπικό)·  

4. την αναλογία των εγγεγραµµένων φοιτητών των τµηµάτων προς τα µέλη ∆.Ε.Π.·  

5. την καταγραφή του εργαστηριακού και του διοικητικού προσωπικού στα δύο 

πολυτεχνεία της χώρας και στις πολυτεχνικές σχολές·  

6. τη σύγκριση τµηµάτων κοινού γνωστικού αντικειµένου ως προς τον αριθµό των 

φοιτητών, την κατανοµή των ενεργών ή µη ενεργών φοιτητών, την κατανοµή των 

αποφοίτων ανά βαθµό πτυχίου («Άριστα», «Λίαν καλώς», «Καλώς») και, φυσικά, 

τον αριθµό των µεταπτυχιακών φοιτητών, είτε υποψήφιων διδακτόρων είτε 

φοιτητών σε µεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης·  

7. την καταγραφή και σύγκριση των προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών· 

8. την καταγραφή του εργαστηριακού εξοπλισµού και των εργαστηριακών οµάδων 

ανά πολυτεχνικό τµήµα·  

9. τη µελέτη του τρόπου εισαγωγής στα πολυτεχνικά τµήµατα και τον εντοπισµό 

αδυναµιών στο σύστηµα εισαγωγής· και, τέλος,  

10. τη µελέτη των ανωτέρω στατιστικών στοιχείων ανά πολυτεχνική σχολή ή 

πολυτεχνείο σε τµήµατα διαφορετικού γνωστικού αντικειµένου.  

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η παρούσα µελέτη δεν αποσκοπεί στην αξιολόγηση 

των πολυτεχνικών τµηµάτων ή στην καταγραφή κριτηρίων αξιολόγησής τους. Πρόκειται 

απλώς για µια καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, η οποία όµως δίνεται 

παραστατικά µε διαγράµµατα και ποσοτικά στατιστικά στοιχεία, ώστε να µπορούν να 

εντοπιστούν τυχόν προβλήµατα στη λειτουργία των πολυτεχνικών τµηµάτων.  

Για τη διεξαγωγή της έρευνας υιοθετήθηκε µια µεθοδολογία η οποία 

περιγράφεται στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας µελέτης. Τα ποσοτικά στοιχεία που 

έχουν χρησιµοποιηθεί έχουν συλλεχθεί από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος 

(Ε.Σ.Υ.Ε.), η οποία και έχει επιλεχθεί ως η πιο αξιόπιστη πηγή. Τα στοιχεία αφορούν 

κυρίως το ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004. Συµπληρωµατικά, µε επιτόπιες επισκέψεις ή µε 

προσωπική επικοινωνία µελών της οµάδας έρευνας του ΕΛΙΑΜΕΠ, έχουν συλλεχθεί 

επιπλέον ποσοτικά στοιχεία από τις γραµµατείες των τµηµάτων, τις Πρυτανικές Αρχές, 

τις διοικητικές υπηρεσίες των πανεπιστηµίων. Τέλος, έχουν συγκεντρωθεί στοιχεία και 

από τις ιστοσελίδες των τµηµάτων. 
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Το τρίτο κεφάλαιο της µελέτης για τα πολυτεχνεία εξετάζει τις πολυτεχνικές 

σπουδές στην Ελλάδα και τις ιδιαιτερότητες της επιστήµης του µηχανικού. Το κεφάλαιο 

ξεκινά µε µια ιστορική αναδροµή στις πολυτεχνικές σχολές και στα δύο πολυτεχνεία της 

χώρας. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά τα πολυτεχνικά τµήµατα και οι 

πολυτεχνικές σχολές σήµερα. Στο ίδιο κεφάλαιο καταγράφεται η έδρα του κάθε 

τµήµατος ή της κάθε σχολής και τα επιµέρους τµήµατα ταξινοµούνται σε κατηγορίες 

κοινού γνωστικού αντικειµένου.  

Το πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζει τη µελέτη που αφορά τα µέλη ∆.Ε.Π. των 

πολυτεχνικών τµηµάτων, είτε µόνιµα είτε έκτακτα1. Η µελέτη δεν συγκρίνει στοιχεία 

σχετικά µε τον αριθµό των διδασκόντων ανά τµήµα, αλλά χρησιµοποιεί την αναλογία 

φοιτητών προς διδάσκοντες (µέλη ∆.Ε.Π. και έκτακτο διδακτικό προσωπικό) µε βάση 

την εξής σκέψη: ο αριθµός των εγγεγραµµένων φοιτητών µπορεί να διαφέρει από 

µερικές χιλιάδες έως λίγες εκατοντάδες από τµήµα σε τµήµα, γεγονός που καθιστά την 

άµεση σύγκριση του απόλυτου αριθµού των µελών ∆.Ε.Π. µεταξύ τµηµάτων πολύ 

λιγότερο χρήσιµη µεταβλητή.  

Η καταγραφή του ειδικού τεχνικού και του διοικητικού προσωπικού γίνεται στο 

έκτο κεφάλαιο της παρούσας µελέτης, ενώ το έβδοµο κεφάλαιο εξετάζει θέµατα που 

αφορούν τη ζήτηση των πολυτεχνικών τµηµάτων σε σχέση µε σχολές και τµήµατα 

διαφορετικού γνωστικού αντικειµένου. Τα στοιχεία για το φοιτητικό πληθυσµό των 

πολυτεχνικών τµηµάτων παρουσιάζονται στο όγδοο κεφάλαιο ανά τµήµατα κοινού 

γνωστικού ενδιαφέροντος και αφορούν τα εξής:  

α) τον αριθµό των φοιτητών,  

β) τα ποσοστά των µη ενεργών φοιτητών και  

γ) την κατανοµή των αποφοίτων ανά βαθµό πτυχίου και ανά τµήµα.  

Στο φοιτητικό πληθυσµό συµπεριλαµβάνονται οι µεταπτυχιακοί φοιτητές των 

πολυτεχνικών τµηµάτων.  

Το ένατο κεφάλαιο µελετά τα εργαστήρια και τον εξοπλισµό των πολυτεχνικών 

τµηµάτων, και το δέκατο κεφάλαιο τους διαφορετικούς τρόπους εισαγωγής στα 

                                                 
1 Ως µόνιµα µέλη ∆.Ε.Π. θεωρούµε και τα µέλη στις βαθµίδες του λέκτορα και του µη µόνιµου επίκουρου 
καθηγητή, η θητεία των οποίων είναι εκ του νόµου ορισµένη. Αντίθετα, ως έκτακτο προσωπικό θεωρούµε 
τους διδάσκοντες µε βάση το Π.∆. 407/1980 οι οποίοι αναλαµβάνουν διδασκαλία µε σύµβαση εργασίας το 
πολύ έως τρία συνεχόµενα έτη στο ίδιο τµήµα.   
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πολυτεχνικά τµήµατα και τις επιπτώσεις των τρόπων αυτών στον απόλυτο αριθµό και 

στο επίπεδο των φοιτητών. Οι µεταπτυχιακές σπουδές εξετάζονται στο ενδέκατο 

κεφάλαιο, ξεχωριστά για κάθε πολυτεχνείο ή πολυτεχνική σχολή. Τέλος, συµπεράσµατα 

δίνονται στο δωδέκατο κεφάλαιο, ενώ στο τελευταίο, δέκατο τρίτο κεφάλαιο 

παρατίθενται συγκεκριµένες προτάσεις για νέα µέτρα πολιτικής, µε σκοπό τη βελτίωση 

των πολυτεχνικών σπουδών στη χώρα µας.  

Στο παράρτηµα Α της παρούσας µελέτης παρουσιάζονται αριθµητικά στοιχεία 

για το φοιτητικό πληθυσµό (προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές) όπως έχουν 

καταγραφτεί ανά πανεπιστήµιο ή πολυτεχνείο για τµήµατα διαφορετικού γνωστικού 

αντικειµένου.  

Το τελευταίο µέρος της παρούσας µελέτης, που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα 

Β, έγκειται στην πλήρη καταγραφή των εργαστηρίων ή των εργαστηριακών οµάδων των 

πολυτεχνικών τµηµάτων, όπως επίσης του εξοπλισµού τους. Στο ίδιο παράρτηµα 

δίνονται οι τίτλοι των µεταπτυχιακών προγραµµάτων και οι τοµείς τους οποίους 

περιλαµβάνει το κάθε τµήµα, και τα διδακτορικά προγράµµατα µε τα τµήµατα που τα 

υποστηρίζουν.      
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2. Πηγές και µεθοδολογία της έρευνας 

 Για τη διεξαγωγή της έρευνας αξιοποιήθηκαν πολλές πηγές µε διάφορους 

τρόπους. Συγκεκριµένα, πρόκειται για:   

• επιτόπιες επισκέψεις σε γραµµατείες πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων, 

• στοιχεία από Πρυτανικές Αρχές, 

• έρευνα στις κατά τόπους υπηρεσίες φοιτητικής µέριµνας,  

• έρευνα στο διαδίκτυο και στις ιστοσελίδες των τµηµάτων, 

• αξιοποίηση σχετικών άρθρων στον Τύπο, 

• επίσκεψη σε επαγγελµατικούς συλλόγους (όπως το Τ.Ε.Ε.), 

• χρήση στοιχείων από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, και 

• έρευνα σε διεθνείς βάσεις δεδοµένων και σε δηµοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά που 

αφορούν τις τεχνικές επιστήµες. 

 

2.1.  Προβλήµατα στη διεξαγωγή της έρευνας  

 
 Η συλλογή των στοιχείων δεν ήταν σε όλες τις περιπτώσεις µια εύκολη υπόθεση. 

Μερικές φορές ανέκυπταν προβλήµατα όπως: 

• Γραφειοκρατικά κωλύµατα (π.χ. για να χορηγηθούν τα στοιχεία, έπρεπε να 

υποβληθούν αιτήσεις σε ορισµένες γραµµατείες Α.Ε.Ι. οι οποίες δεν καθόριζαν τον 

πιθανό χρόνο ανταπόκρισής τους –ορισµένες γραµµατείες δεν έχουν ακόµη 

απαντήσει στα αιτήµατα των ερευνητών για χορήγηση στοιχείων).  

• Έλλειψη συγκεντρωτικών στοιχείων ή αρχείων από ορισµένους φορείς. 

• Έλλειψη καθορισµένου πλαισίου συλλογής των δεδοµένων που να διασφαλίζει το 

απόρρητο. 
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3. Οι πολυτεχνικές σπουδές και οι ιδιαιτερότητες της επιστήµης του  
µηχανικού 

 Οι πολυτεχνικές σπουδές ολοκληρώνονται µε την απονοµή διπλώµατος 

µηχανικού. Οι απόφοιτοι των πολυτεχνικών τµηµάτων µπορούν στη συνέχεια να 

κατοχυρώσουν τα επαγγελµατικά τους δικαιώµατα ως µηχανικών στην αντίστοιχη 

ειδικότητα µε την εγγραφή τους στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) κατόπιν 

εξετάσεων.  

Το πρόγραµµα σπουδών στα πολυτεχνικά τµήµατα περιλαµβάνει, εκτός από τη 

θεωρητική κατάρτιση του µελλοντικού επιστήµονα, και πρακτική εφαρµογή της θεωρίας, 

η οποία συνιστά ίσως το σηµαντικότερο τµήµα της εκπαίδευσης. Είναι αυτονόητο, για 

παράδειγµα, ότι ένας µηχανολόγος µηχανικός πρέπει να γνωρίζει, πέρα από την ίδια τη 

θεωρία, πώς αυτή εφαρµόζεται στην πράξη στον επιστηµονικό του τοµέα. Με αυτό τον 

τρόπο θα είναι σε θέση να εφαρµόσει τις θεωρητικές του γνώσεις κατά την 

επαγγελµατική του δραστηριότητα.  

Γι’ αυτόν το λόγο οι πολυτεχνικές σχολές διαθέτουν, µαζί µε τα αµφιθέατρα και 

τις αίθουσες διδασκαλίας, εξειδικευµένα εργαστήρια που αποσκοπούν ακριβώς στην 

αξιοποίηση και διεύρυνση της θεωρητικής γνώσης των φοιτητών µέσα από πρακτικές 

εφαρµογές της. Πολλά µαθήµατα συνοδεύονται µάλιστα από εργαστηριακές ασκήσεις, 

ακόµη και αν δεν είναι τα ίδια αµιγώς εργαστηριακά, ή από µεγάλες εργασίες 

(“projects”) που συµµετέχουν µε υψηλό ποσοστό στη βαθµολογία κατά την εξέταση του 

µαθήµατος. Επίσης σε ορισµένες σχολές, για παράδειγµα στους Αγρονόµους 

Τοπογράφους Μηχανικούς, υπάρχουν µεγάλες ασκήσεις, δηλαδή µαθήµατα αµιγώς 

πρακτικά µε ιδιαίτερο βαθµολογικό βάρος για το δίπλωµα. Πέραν όλων αυτών θα πρέπει 

να επισηµανθεί επιπλέον η σπουδαιότητα της διπλωµατικής εργασίας, που στόχο έχει την 

εξοικείωση του φοιτητή µε το επαγγελµατικό περιβάλλον και την πρακτική εφαρµογή 

της γνώσης που αυτός έχει ήδη αποκτήσει.   

Οι σπουδές µηχανικού στην Ελλάδα ακολουθούν το γερµανικό και το γαλλικό 

µοντέλο και είναι πενταετούς διάρκειας για όλα τα τµήµατα µηχανικών. Σπουδές 

διάρκειας µικρότερης των πέντε ετών δεν γίνονται δεκτές ως σπουδές µηχανικού και 

συνήθως αφορούν τεχνολογικές σπουδές µηχανικού, όπως αυτές που παρέχονται από τα 
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Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.). Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι απόφοιτοι των 

Τ.Ε.Ι. δεν έχουν δυνατότητα εγγραφής στο Τ.Ε.Ε.  

Στο τελευταίο εξάµηνο των σπουδών εκπονείται η διπλωµατική εργασία. Η 

εργασία αυτή δεν είναι το ίδιο µε τη γνωστή πτυχιακή εργασία των άλλων τµηµάτων, 

λόγω αφενός του πολύ µεγάλου βαθµολογικού βάρους της και αφετέρου της διάρκειας 

και του προσανατολισµού της. Με τη διπλωµατική εργασία επιδιώκεται να αποκτήσει ο 

φοιτητής επιπλέον εφόδια τα οποία απαιτούνται ειδικά για τη µετέπειτα ένταξή του στην 

αγορά εργασίας ως µηχανικού. Η διπλωµατική εργασία κατοχυρώνει επίσης τον τίτλο 

«διπλωµατούχος µηχανικός» που απονέµεται από τις πολυτεχνικές σχολές στους 

αποφοίτους διαχωρίζοντάς τους από τους τεχνολόγους µηχανικούς των Τ.Ε.Ι.        

  Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο Πολυτεχνεία, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

(Ε.Μ.Π.) και το Πολυτεχνείο Κρήτης, και πέντε πολυτεχνικές σχολές που ανήκουν σε 

πέντε διαφορετικά πανεπιστήµια της χώρας: στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), στο ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης (∆.Π.Θ.), στο 

Πανεπιστήµιο Πατρών (Παν. Π.), στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (Παν. Θεσ.) και στο 

Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας (Παν. ∆.Μ.). Υπάρχουν επίσης τρία πολυτεχνικά 

τµήµατα στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου (Παν. Αιγαίου), τα οποία όµως ανήκουν σε τρεις 

διαφορετικές µη πολυτεχνικές σχολές.  

Πρέπει εδώ να τονιστεί ότι αρκετές πολυτεχνικές σχολές, όπως του Α.Π.Θ. και 

του Πανεπιστηµίου Πατρών, περιλαµβάνουν και Γενικό Τµήµα, αντικείµενο του οποίου 

είναι η διδασκαλία της φυσικής, των µαθηµατικών και της χηµείας, καθώς και του 

προγραµµατισµού και της µηχανικής µε τρόπο προσανατολισµένο στις ανάγκες του 

µηχανικού. Στο ∆.Π.Θ. το γενικό τµήµα ουσιαστικά ενσωµατώνεται στα υπόλοιπα 

πολυτεχνικά τµήµατα του Πανεπιστηµίου µέσα από τα αντίστοιχα γνωστικά αντικείµενα 

(π.χ. στατική στους Πολιτικούς Μηχανικούς, φυσική στους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς 

και Μηχανικούς Υπολογιστών κ.λπ.).  

 Είναι χαρακτηριστικό ότι τα µαθήµατα αυτά θα µπορούσαν θεωρητικά να 

καλυφθούν από τα αντίστοιχα τµήµατα της σχολής θετικών επιστηµών (π.χ. από το 

µαθηµατικό τµήµα), που επίσης υπάρχουν στα ανωτέρω πανεπιστηµιακά ιδρύµατα  

Όµως, προτιµάται η εξειδικευµένη διδασκαλία των γενικών µαθηµάτων από ένα τµήµα 

ειδικό στις πολυτεχνικές σπουδές, ώστε να είναι πλήρως προσανατολισµένη στις 



 13

συγκεκριµένες ανάγκες του µηχανικού. Το σκεπτικό αυτό ακολουθούν και τα δύο 

Πολυτεχνεία, που έχουν το δικό τους Γενικό Τµήµα το οποίο καλύπτει τις διδακτικές 

ανάγκες όλων των πολυτεχνικών τµηµάτων. Στην περίπτωση του Ε.Μ.Π., το 

συγκεκριµένο τµήµα δέχεται φοιτητές µέσω του συστήµατος των Πανελλήνιων 

Εξετάσεων, ακριβώς όπως και οι υπόλοιπες σχολές του, και ονοµάζεται Τµήµα 

Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών. Οι απόφοιτοι αυτού του 

τµήµατος δεν εγγράφονται στο Τ.Ε.Ε. και δεν θεωρούνται µηχανικοί.  

Ειδικά το Ε.Μ.Π. οργανώνεται σε σχολές αντί για τµήµατα, και κάθε σχολή 

οργανώνεται σε τοµείς. Έτσι στο Ε.Μ.Π. υπάρχει Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ενώ στα 

υπόλοιπα πανεπιστήµια και στο Πολυτεχνείο Κρήτης η αντίστοιχη ακαδηµαϊκή µονάδα 

καλείται Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών.             

 

3.1. Ιστορικά στοιχεία 

3.1.1. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

 Η εµφάνιση των πολυτεχνικών σχολών στην Ελλάδα συνδέεται µε την ίδρυση 

του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.)2, η οποία ανάγεται στο 1836, δηλαδή 

λίγα µόλις χρόνια µετά την ίδρυση του νεότερου ελληνικού κράτους. Εκείνη τη χρονιά 

ιδρύθηκε το Βασιλικό Σχολείο των Τεχνών υπό την πλέον στοιχειώδη µορφή 

εκπαιδευτικού ιδρύµατος, ως δηµοτικό σχολείο τεχνικής εκπαίδευσης. Το «τεχνικό» 

αυτό σχολείο στεγάστηκε στην οικία Γ. Bλαχούτση (όπου αργότερα στεγάστηκε το 

Ωδείο Αθηνών) και αρχικά λειτουργούσε µόνο Κυριακές, γιορτές και αργίες 

προσφέροντας µαθήµατα σε τεχνίτες (µάστορες, οικοδόµοι, αρχιµάστορες). Γρήγορα 

έγινε γνωστό ως «Πολυτεχνείο». Στα πρώτα χρόνια του νεοελληνικού κράτους δεν 

υπήρχαν σχολές ούτε άλλοι τρόποι για την εκπαίδευση των µηχανικών ή ακόµη και των 

τεχνιτών. Έτσι, µε την ίδρυση της πρώτης σχολής τεχνικής εκπαίδευσης έγινε ένα 

αποφασιστικό βήµα στη διαµόρφωση του µελλοντικού πλαισίου της τεχνικής και της 

τεχνολογικής κατάρτισης στη χώρα µας. 

Η προσέλευση µαθητών ήταν τόσο µεγάλη, παρά το αποµακρυσµένο της 

περιοχής, ώστε την άνοιξη του 1840 προστίθεται σχολείο συνεχούς (καθηµερινής) 

                                                 
2 Τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα του Ε.Μ.Π., στο www.ntua.gr . 
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λειτουργίας παράλληλα µε το κυριακάτικο, µε αντίστοιχη αύξηση και διεύρυνση των 

µαθηµάτων. Τότε είναι που το Πολυτεχνείο εγκαθίσταται σε δικό του κτίριο στην οδό 

Πειραιώς. Χάρη στο ζήλο των µαθητών και των διδασκόντων, το σχολείο αναπτύσσεται 

συνεχώς ανεβάζοντας το επίπεδό του. 

Το 1843 ονοµάζεται Σχολή των Βιοµηχανικών και Ωραίων Τεχνών. Ως τέχνες 

νοούνται τόσο τα τεχνικά επαγγέλµατα όσο και οι καλές τέχνες. Βρίσκουµε εδώ τις ρίζες 

µιας παράδοσης που επιζεί ως τις µέρες µας, αφού το σηµερινό Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, ένα Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και 

διατηρεί πάντα στενές σχέσεις µε την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, που στο µεταξύ 

έχει γίνει ανεξάρτητο ίδρυµα. 

Έτσι, λοιπόν, το 1873 εγκαθίσταται σε συγκρότηµα κτιρίων στο κέντρο της 

πρωτεύουσας, στα µισοτελειωµένα ακόµη κτίρια της οδού Πατησίων, και ονοµάζεται 

Εθνικόν Mετσόβιον Πολυτεχνείον, συντετµηµένα Ε.Μ.Π., προς τιµήν των µεγάλων 

ευεργετών Γ. Aβέρωφ, N. Στουρνάρη και E. Tοσίτσα, των οποίων η γενέτειρα ήταν το 

Mέτσοβο.  

Τρίτη αναδιοργάνωση πραγµατοποιείται το 1887, όταν στο Ε.Μ.Π. ιδρύονται 

τρεις (3) σχολές τετραετούς φοίτησης. Η έως τότε Σχολή Τεχνών προάγεται σε Ανώτατο 

Εκπαιδευτικό Ίδρυµα για ∆οµικούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες Μηχανικούς και 

Μηχανολόγους Μηχανικούς. Από τότε κυρίως αρχίζει η ανάπτυξη και εξέλιξη του 

Ιδρύµατος, η οποία συµβαδίζει µε την τεχνική και την οικονοµική πρόοδο της χώρας. Η 

λειτουργία των Σχολών συνεχίζεται έως το 1914, όταν το Ίδρυµα υπάγεται στο 

Υπουργείο ∆ηµοσίων Έργων και καθιερώνεται οριστικά ως Εθνικό Mετσόβιο 

Πολυτεχνείο. Συγχρόνως δηµιουργούνται νέες σχολές µηχανικών.  

 

3.1.2. Πολυτεχνική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

 Η ίδρυση του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης ως του δεύτερου ελληνικού 

πανεπιστηµίου θεσπίστηκε µε το Νόµο 3341/1925 υπό την πρωθυπουργία του 

Αλέξανδρου Παπαναστασίου3. Σύµφωνα µάλιστα µε τους σχεδιασµούς του Ελευθέριου 

Βενιζέλου, αµέσως µετά τη λήξη του Α΄ Παγκόσµιου Πολέµου η Σµύρνη θα αποτελούσε 

                                                 
3 Τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα του Α.Π.Θ., στο  www.auth.gr . 
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την έδρα του δεύτερου ελληνικού πανεπιστηµίου και η Θεσσαλονίκη την έδρα του 

τρίτου, σχεδιασµοί οι οποίοι ανατράπηκαν βέβαια από τις εξελίξεις που συνδέονται µε τα 

γεγονότα στη Μικρά Ασία (1922). 

Μετά τις πρώτες δεκαετίες και κατά τη δεύτερη φάση ανάπτυξής του (1951-

1975), αρχίζει να λειτουργεί η Πολυτεχνική Σχολή, η οποία στην πραγµατικότητα 

αντιστοιχεί στο αυτοτελές ίδρυµα που καθιερώθηκε να ονοµάζεται Πολυτεχνείο ή 

Τεχνικό Πανεπιστήµιο. Ώστε στα πρώτα πενήντα χρόνια λειτουργίας του το Α.Π.Θ. 

ενσωµατώνει δύο ιδρύµατα τα οποία, όπως αλλού, έτσι και στη χώρα µας λειτουργούν 

ανεξάρτητα, το Πανεπιστήµιο και το Πολυτεχνείο. 

 Με την ίδρυση της Πολυτεχνικής Σχολής (1955) αρχίζει να λειτουργεί το Τµήµα 

Πολιτικών Μηχανικών (1955), ακολουθεί το Τµήµα Αρχιτεκτόνων (1957), το Τµήµα 

Αγρονόµων Τοπογράφων (1962), και στη συνέχεια δηµιουργούνται το Τµήµα Χηµικών 

Μηχανικών και το Τµήµα Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (1971). Το 

τελευταίο δίνει τη θέση του σε δύο Τµήµατα, το Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών 

(1976) και το Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (1976). Μετά τις νοµοθετικές ρυθµίσεις 

στις αρχές της δεκαετίας του ’80 ιδρύεται και το Γενικό Τµήµα ως το έβδοµο τµήµα της 

Πολυτεχνικής Σχολής. 

 

3.1.3. Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστηµίου Πατρών  

 Το Πανεπιστήµιο Πατρών είναι το τρίτο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα της χώρας 

ως προς τον αριθµό φοιτητών, διδακτικού και λοιπού προσωπικού και ακαδηµαϊκών 

τµηµάτων, και ένα δυναµικά αναπτυσσόµενο κέντρο διδασκαλίας και έρευνας. Το 

Πανεπιστήµιο ιδρύθηκε µε το Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 4425 της 11ης Νοεµβρίου 1964 ως 

αυτοδιοικούµενο Ν.Π.∆.∆. υπό την εποπτεία του Κράτους, στο πλαίσιο του 

Προγράµµατος ∆ιοικητικής Ανάπτυξης της χώρας4. Σκοπός της ίδρυσης του 

Πανεπιστηµίου Πατρών, όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνόδευε το 

σχέδιο του Νοµοθετικού ∆ιατάγµατος στη Βουλή, ήταν:  

                                                                                                                                                 
 
4 Τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήµιο Πατρών, δηλαδή στο  
www.upatras.gr . 
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• Η διδασκαλία και η έρευνα θεµάτων σχετικών µε την οικονοµική ανάπτυξη της 

χώρας, µε έµφαση στις Θετικές Επιστήµες, την Τεχνολογία, τις Οικονοµικές και 

Κοινωνικές Επιστήµες και την Οργάνωση και ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων. 

• Η εκπαίδευση εξειδικευµένου επιστηµονικού και τεχνικού δυναµικού για την 

κάλυψη των αναγκών της χώρας.  

• Η µείωση της διαρροής των Ελλήνων φοιτητών στο εξωτερικό. 

• Η διευκόλυνση της επανόδου στη χώρα Ελλήνων επιστηµόνων και καθηγητών 

που σταδιοδροµούν στα πανεπιστήµια της αλλοδαπής.  

 Πέρα από τα παραπάνω, η ίδρυση του Πανεπιστηµίου Πατρών είχε και έναν 

περισσότερο φιλόδοξο στόχο: την ίδρυση ενός πρότυπου πανεπιστηµίου, το οποίο θα 

επέφερε αυτόµατη βελτίωση στα προγράµµατα διδασκαλίας των άλλων πανεπιστηµίων 

της χώρας και θα διευκόλυνε την προσαρµογή τους στις νέες συνθήκες οικονοµικής και 

τεχνολογικής ανάπτυξης. Παράλληλα, στο πνεύµα της διεθνούς συνεργασίας, το 

Πανεπιστήµιο θα παρείχε υπηρεσίες και σε άλλες χώρες που βρίσκονταν στο ίδιο επίπεδο 

ανάπτυξης, προσδίδοντας έτσι διεθνή χαρακτήρα στην αποστολή του. Τα εγκαίνια της 

λειτουργίας του Πανεπιστηµίου έγιναν στις 30 Νοεµβρίου 1966.  

Η Πολυτεχνική Σχολή ιδρύθηκε στις 25 Σεπτεµβρίου του 1967. Περιλαµβάνει τα 

εξής τµήµατα µε το αντίστοιχο έτος ίδρυσης: 

• Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, 1967 (έχει µετονοµαστεί σε Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών)· 

• Μηχανολόγων Μηχανικών, 1972  (έχει µετονοµαστεί σε Μηχανολόγων και 

Αεροναυπηγών Μηχανικών)· 

• Πολιτικών Μηχανικών, 1972· 

• Χηµικών Μηχανικών, 1977·  

• Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, 1980·  

• Γενικό Τµήµα, 1983·  

• Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 1999. 
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3.1.4. Πολυτεχνική Σχολή ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης 

Το ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης (∆.Π.Θ.) ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1973 µε 

το Νοµοθετικό ∆ιάταγµα υπ’ αριθµόν 87 της 27ης Ιουλίου 1973 και ξεκίνησε να 

λειτουργεί το ακαδηµαϊκό έτος 1974-19755. Ονοµάστηκε «∆ηµοκρίτειο» προς τιµήν του 

αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου ∆ηµόκριτου, ο οποίος καταγόταν από την πόλη Άβδηρα της 

Θράκης. 

Η διοίκηση του ∆.Π.Θ. έχει ως έδρα της την Κοµοτηνή, η οποία είναι η 

πρωτεύουσα της ∆ιοικητικής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στο 

∆.Π.Θ. λειτουργούν σήµερα δύο Σχολές και δεκαοκτώ Τµήµατα σε τέσσερις πόλεις της 

Θράκης –επτά στην Κοµοτηνή, πέντε στην Ξάνθη, τέσσερα στην Αλεξανδρούπολη και 

δύο στην Ορεστιάδα.  

Από τις δύο σχολές που λειτουργούν στο ∆.Π.Θ. η µία είναι η Πολυτεχνική 

Σχολή, η οποία περιλαµβάνει τα εξής τµήµατα: 

• Πολιτικών Μηχανικών, 

• Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,  

• Μηχανικών Περιβάλλοντος,  

• Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, και  

• Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης. 

  

3.1.5. Πολυτεχνείο Κρήτης 

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης ιδρύθηκε στα Χανιά το 1977 και δέχτηκε τους πρώτους 

φοιτητές το 19846. Σκοπός της ίδρυσής του ήταν η ανάπτυξη σύγχρονων ειδικοτήτων 

µηχανικών, πρωτοποριακών για την Ελλάδα, όπως επίσης η ανάπτυξη της έρευνας σε 

προηγµένες τεχνολογίες και η σύνδεσή της µε τις βιοµηχανικές και παραγωγικές µονάδες 

της χώρας. Στο Πολυτεχνείο Κρήτης υπάρχουν τέσσερα τµήµατα µηχανικών και ένα 

Γενικό Τµήµα. Όλα τα τµήµατα έχουν οργανωµένες µεταπτυχιακές σπουδές και είναι τα 

ακόλουθα: 

• Γενικό Τµήµα,  

                                                 
5 Τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα του ∆.Π.Θ, στο  www.duth.gr . 
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• Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης (Μ.Π.∆.),  

• Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 

• Τµήµα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Μηχ. Ο.Π.),  

• Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών (Η.Μ.Μ.Υ.), 

• Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος (Μηχ. Περ.). 

 

3.1.6 Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 

Το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ιδρύθηκε (µαζί µε το Πανεπιστήµιο Αιγαίου και το 

Ιόνιο Πανεπιστήµιο) το 1984 µε το Π.∆. 83/1984, που τροποποιήθηκε το 1985 µε το Π.∆. 

302/1985. Έδρα του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ορίστηκε ο Βόλος7. Σύµφωνα µε το 

ιδρυτικό διάταγµα, το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας περιλάµβανε τα ακόλουθα τµήµατα:  

• Τµήµα Γεωπονίας, Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής, 

• Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, 

• Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, 

• Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών, 

• Τµήµα Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.  

 

∆ηλαδή, στην αρχή το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας δεν περιλάµβανε καµιά πολυτεχνική 

σχολή ή τµήµα. Το 1985, µε την τροποποίηση του πρώτου διατάγµατος, ιδρύθηκαν η 

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστηµών (µε τα δύο Παιδαγωγικά Τµήµατα και το Γενικό 

Τµήµα) και η Σχολή Επιστηµών Παραγωγής (µε το Τµήµα Γεωπονίας, Φυτικής και 

Ζωικής Παραγωγής, το Τµήµα Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, και το Τµήµα 

Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας). Επιπλέον, ιδρύθηκαν ως ανεξάρτητα τµήµατα 

το Τµήµα Ιατρικής και το Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού.  

Από το ακαδηµαϊκό έτος 1989-1990 άρχισε η λειτουργία του Τµήµατος 

Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ενώ κατά το ακαδηµαϊκό έτος 1990-1991 

άρχισαν να λειτουργούν τα Τµήµατα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας και το 

                                                                                                                                                 
6 Τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο  www.tuc.gr . 
7 Τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήµιου Θεσσαλίας, στο www.uth.gr . 
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Τµήµα Ιατρικής. Επίσης, το Γενικό Τµήµα άρχισε να παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες 

στα άλλα τµήµατα.  

Το 2000 άρχισε να λειτουργεί και το Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Βόλο, 

το οποίο ιδρύθηκε µε το Π.∆. 201/3.9.99. Τέλος, το ακαδηµαϊκό έτος 2000-2001 άρχισε 

να λειτουργεί το νέο τµήµα Μηχανικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων 

στο Βόλο. Κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2000-2001 ιδρύθηκε τελικά η Πολυτεχνική Σχολή 

του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. 

 

3.1.7. Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας 

 

Το πρώτο τµήµα της Πολυτεχνικής Σχολής ήταν το Τµήµα Μηχανικών 

∆ιαχείρισης Ενεργειακών Πόρων µε έδρα την Κοζάνη. Αυτό ήταν ένα από τα νέα 

τµήµατα του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και ιδρύθηκε το 1999 στο 

πλαίσιο της διεύρυνσης της ανώτατης εκπαίδευσης. Ως έδρα του τµήµατος ορίστηκε η 

πόλη της Κοζάνης που συνδέεται άρρηκτα µε το αντικείµενο της ενέργειας, αφού στην 

περιοχή παράγεται το 70% περίπου της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα µας. Με 

απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, τέσσερα τµήµατα του Α.Π.Θ. εντάχθηκαν 

στο νέο Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας, ανάµεσά τους και το νέο πολυτεχνικό 

τµήµα8. Από το ακαδηµαϊκό έτος 2005-2006 άρχισε να λειτουργεί και το νέο Τµήµα 

Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών µε έδρα επίσης την Κοζάνη.  

 

3.1.8. Τµήµατα Μηχανικών στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου  

 
 Η ίδρυση του Πανεπιστηµίου Αιγαίου έχει τις ρίζες της στο 1918 όταν, στο 

ευρύτερο πλαίσιο των εθνικών και οικονοµικών ανακατατάξεων που ακολούθησαν την 

ανακωχή του Μούδρου (17/30 Οκτώβρη 1918), η Ελλάδα εξουσιοδοτείται από το 

Συµβούλιο των Τεσσάρων Μεγάλων ∆υνάµεων, τον Απρίλιο του 1919, να καταλάβει 

στρατιωτικά την περιοχή της Σµύρνης9. Τότε ο καθηγητής του Πανεπιστηµίου του 

                                                 
8 Τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας, στο  
www.uowm.gr . 
9 Τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, στο  www.aegean.gr . 
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Βερολίνου Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή προτείνει την ίδρυση νέου Πανεπιστηµίου. 

Ενόψει, λοιπόν, της οριστικοποίησης των κυριαρχικών δικαιωµάτων της Ελλάδας επί της 

«Ζώνης της Σµύρνης», ο διαπρεπής µαθηµατικός υποβάλλει, στις 20 Οκτωβρίου του 

1919, «Σχέδιον περί ιδρύσεως νέου πανεπιστηµίου εν Ελλάδι, υποβληθέν εις την 

ελληνικήν Κυβέρνησιν». Προτείνει την ίδρυση Ιωνικού Πανεπιστηµίου βασιζόµενος 

στην επέκταση της ελληνικής επικράτειας και στον αδιαµφισβήτητο ρόλο της Ελλάδας 

ως διαµεσολαβητή µεταξύ του σλαβικού και τουρκο-αραβικού κόσµου και του κόσµου 

της ∆ύσης.  

O διεθνούς κύρους επιστήµονας θεωρεί ότι η Αθήνα, ως το µοναδικό κέντρο 

παιδείας του Ελληνισµού, δεν επαρκεί πλέον για τις ανάγκες του, ιδιαίτερα ως προς το 

ανατολικό τµήµα του. Προτείνει εναλλακτικά τρεις έδρες για την ίδρυση του νέου 

πανεπιστηµίου: τη Σµύρνη, τη Θεσσαλονίκη και τη Χίο. Το Ιδρυτικό ∆ιάταγµα του 

Πανεπιστηµίου Σµύρνης εκδίδεται την 1η ∆εκεµβρίου του 1920 από την Ύπατη 

Αρµοστεία της Ελλάδας. Επίσηµος οργανωτής διορίζεται ο Κωνσταντίνος 

Καραθεοδωρή. Παρ’ όλα αυτά, το νέο πανεπιστήµιο δεν µπόρεσε ποτέ να λειτουργήσει 

λόγω της Μικρασιατικής Καταστροφής.  

Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου αποτελεί συνέχεια του οράµατος του Κωνσταντίνου 

Καραθεοδωρή. Επανιδρύθηκε το 1984 και είναι ένα από τα νεότερα πανεπιστήµια στην 

Ελλάδα. Σήµερα, σχεδόν µια εικοσαετία µετά, έχοντας ολοκληρώσει τη δεύτερη φάση 

της ανάπτυξής του, µε 16 τµήµατα και 15 προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών, το 

Πανεπιστήµιο Αιγαίου κατατάσσεται ανάµεσα στα µεγαλύτερα πανεπιστήµια της χώρας. 

Με διοικητική έδρα τη Μυτιλήνη, το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, λόγω της γεωγραφικής του 

θέσης, είναι κατανεµηµένο σε πολλά νησιά του Αιγαίου πελάγους. Στο εν λόγω 

Πανεπιστήµιο δεν υπάρχει πολυτεχνική σχολή, όµως λειτουργούν τρία τµήµατα 

µηχανικών που ανήκουν σε διαφορετικές σχολές και εδρεύουν σε διαφορετικά νησιά του 

Αιγαίου. Το Τµήµα Μηχανικών Επικοινωνιακών και Πληροφοριακών Συστηµάτων στο 

Καρλόβασι της Σάµου ανήκει στη Σχολή Θετικών Επιστηµών. Το Τµήµα Μηχανικών 

Οικονοµίας και ∆ιοίκησης εδρεύει στην πόλη της Χίου και ανήκει διοικητικά στη Σχολή 

Επιστηµών της ∆ιοίκησης. Τέλος, στο ίδιο Πανεπιστήµιο υπάρχει και το ανεξάρτητο 
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Τµήµα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων µε έδρα την Ερµούπολη της 

Σύρου.     

 

4. Αριθµός, διασπορά και γνωστικά αντικείµενα των πολυτεχνικών 
τµηµάτων και σχολών στην Ελλάδα 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στην Ελλάδα υπάρχουν δύο (2) Πολυτεχνεία, πέντε (5) 

πανεπιστήµια µε πολυτεχνικές σχολές και ένα πανεπιστήµιο µε τρία τµήµατα µηχανικών 

τα οποία βρίσκονται σε τρεις διαφορετικές σχολές και πόλεις. Σε όλα τα πανεπιστήµια οι 

πολυτεχνικές σχολές χωρίζονται σε τµήµατα, εκτός από το Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο, όπου τα πολυτεχνικά τµήµατα λέγονται σχολές, οι οποίες χωρίζονται σε 

τοµείς.    

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται συνοπτικά τα τµήµατα µηχανικών στην Ελλάδα 

και η έδρα του κάθε τµήµατος. Σε αυτόν παρατηρούµε τη µεγάλη γεωγραφική διασπορά 

των πολυτεχνικών σχολών στην Ελλάδα. Μόνο στην Ήπειρο και τα νησιά του Ιονίου δεν 

υπάρχουν σήµερα πολυτεχνικές σχολές ή πολυτεχνικά τµήµατα. Η γεωγραφική αυτή 

κατανοµή κρίνεται απόλυτα ικανοποιητική. 

   Στον Πίνακα 1 παρατηρούµε επίσης τη µεγάλη ποικιλία στην ονοµασία των 

πολυτεχνικών τµηµάτων, φαινόµενο που έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια. Φυσικά, 

από τη µια µεριά, οι σπουδές του µηχανικού συνδέονται άµεσα µε την τεχνολογική 

εξέλιξη, οπότε η ίδρυση νέων τµηµάτων αλλά και η προσαρµογή του προγράµµατος 

σπουδών των υφιστάµενων τµηµάτων είναι αναγκαίες. Χαρακτηριστικό παράδειγµα 

ίδρυσης νέων τµηµάτων λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων είναι η διάσπαση του 

Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών σε δύο ανεξάρτητα τµήµατα µε 

ξεχωριστούς τοµείς δράσης, και η µετέπειτα ενσωµάτωση της ειδικότητας του 

Μηχανικού Υπολογιστών στο Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.  

Από την άλλη µεριά, όµως, οι παραλλαγές της ονοµασίας τµηµάτων µε µικρές 

και συχνά µη ουσιαστικές διαφορές στην τεχνική κατάρτιση την οποία προσφέρουν, 

προκαλούν σύγχυση που δεν βοηθά τις σπουδές του µηχανικού και, πολύ περισσότερο, 

τον επαγγελµατικό προσδιορισµό του. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν τα 

τµήµατα Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Μηχανικών Πληροφορικής και 
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Επικοινωνιών, Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων, και 

Μηχανικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων, τα οποία εν πολλοίς 

πραγµατεύονται παρόµοια γνωστικά αντικείµενα, αλλά φέρουν τέσσερις διαφορετικές 

ονοµασίες. 

 

Πρόταση 

Προτείνεται η οµογενοποίηση της ονοµασίας των τµηµάτων και ο καθορισµός 

τους µε βάση τις απαιτήσεις της τεχνολογικής εξέλιξης και όχι άλλους, µη 

επιστηµονικούς παράγοντες. Το πρόβληµα εντοπίζεται ακριβώς στο θέµα των 

επαγγελµατικών δικαιωµάτων, όπως αυτά προσδιορίζονται από το Τ.Ε.Ε. Με αυτό τον 

τρόπο θα παγιωθεί και θα ενισχυθεί η ήδη σηµαντική προσφορά των πολυτεχνικών 

τµηµάτων στη χώρα µέσα από σαφή επαγγελµατικά χαρακτηριστικά. 
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Πίνακας 1. Γεωγραφική κατανοµή πολυτεχνικών σχολών στην Ελλάδα 

 

Πανεπιστήµιο/Πολυτεχνείο Σχολή/Τµήµα Έδρα 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  Αθήνα 
1 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 

Υπολογιστών 
Αθήνα 

2 Μηχανολόγων Μηχανικών Αθήνα 
3 Πολιτικών Μηχανικών Αθήνα 
4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Αθήνα 
5 Χηµικών Μηχανικών Αθήνα 
6 Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών Αθήνα 
7 Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Αθήνα 
8 Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Αθήνα 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης 

 Θεσσαλονίκη 

9 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 
Υπολογιστών 

Θεσσαλονίκη 

10 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκη 
11 Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκη 
12 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλονίκη 
13 Χηµικών Μηχανικών Θεσσαλονίκη 
14 Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών Θεσσαλονίκη 
15 Μηχανικών Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Βέροια 

Πανεπιστήµιο Πατρών  Πάτρα 
16 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών &  

Τεχνολογίας Υπολογιστών 
Πάτρα 

17 Μηχανικών Υπολογιστών & Πληροφορικής  Πάτρα 
18 Μηχανολόγων Αεροναυπηγών Μηχανικών Πάτρα 
19 Πολιτικών Μηχανικών Πάτρα 
20 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πάτρα 
21 Χηµικών Μηχανικών Πάτρα 

∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης  Ξάνθη 
22 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 

Υπολογιστών 
Ξάνθη 

23 Μηχανικών Παραγωγής & ∆ιοίκησης Ξάνθη 
24 Πολιτικών Μηχανικών Ξάνθη 
25 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ξάνθη 
26 Μηχανικών Περιβάλλοντος Ξάνθη 

Πολυτεχνείο Κρήτης  Χανιά 
27 Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών 

Υπολογιστών 
Χανιά 

28 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Χανιά 
29 Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Χανιά 
30 Μηχανικών Παραγωγής & ∆ιοίκησης Χανιά 
31 Μηχανικών Περιβάλλοντος Χανιά 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας  Βόλος 
32 Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, 

Τηλεπικοινωνιών &ι ∆ικτύων 
Βόλος 

33 Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας Βόλος 
34 Πολιτικών Μηχανικών Βόλος 
35 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  Βόλος 
36 Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας & 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 
Βόλος 

Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας  Κοζάνη 
37 Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Κοζάνη 
38 Μηχανικών ∆ιαχείρισης Ενεργειακών Πόρων Κοζάνη 
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Πανεπιστήµιο Αιγαίου  Μυτιλήνη  
39 Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών 

Συστηµάτων  
Καρλόβασι 

40 Μηχανικών Οικονοµίας & ∆ιοίκησης  Χίος 
41 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & 

Συστηµάτων 
Ερµούπολη 

Πηγή: Στοιχεία ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

 

4.1. Κριτήρια ίδρυσης νέων πολυτεχνικών σχολών 

 

Οι πολυτεχνικές σχολές σχετίζονται από τη φύση τους µε την οικονοµική 

ανάπτυξη. Συνεπώς, τα κριτήρια για την ίδρυση νέων πολυτεχνικών σχολών αφορούν 

κυρίως αναπτυξιακούς λόγους είτε στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο είτε σε τοπικό επίπεδο. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα, στη δεύτερη αυτή περίπτωση, είναι η ίδρυση της 

Πολυτεχνικής Σχολής της Θράκης, η οποία κρίνεται ιδιαίτερα επιτυχηµένη καθώς παίζει 

καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της περιοχής.  

Όπως προαναφέρθηκε, ο πολυκερµατισµός της ονοµασίας των πολυτεχνικών 

σχολών και κυρίως των νέων τµηµάτων οδηγεί σε σύγχυση γύρω από την επαγγελµατική  

ταυτότητα των αποφοίτων τους και µειώνει τον αναπτυξιακό ρόλο των τµηµάτων αυτών. 

Θα πρέπει συνεπώς να προτιµηθεί η οµογενοποίηση της ονοµασίας των τµηµάτων µε 

βάση τις πραγµατικές απαιτήσεις από τις τεχνολογικές εξελίξεις και όχι κριτήρια που 

σχετίζονται µε εξασφάλιση χρηµατοδότησης.        

Στο Πίνακα 2 ταξινοµούµε τα πολυτεχνικά τµήµατα στην Ελλάδα µε βάση το 

γνωστικό τους αντικείµενο. Η ταξινόµηση δεν είναι η µοναδική που θα µπορούσε να 

γίνει, όµως συµφωνεί µε τον κύριο χαρακτήρα των τµηµάτων. Γενικά θα πρέπει να 

τονιστεί ότι υπάρχουν τµήµατα ειδικού ενδιαφέροντος και τµήµατα που καλύπτουν 

οµοειδή ευρύτερα γνωστικά αντικείµενα. Συνεπώς, µπορεί κάποιος άλλος µελετητής να 

καταλήξει σε λίγο διαφορετικές ως προς το γνωστικό αντικείµενο κατηγορίες µε βάση τις 

οποίες να ταξινοµήσει τα τµήµατα. 

Στο πλαίσιο της ταξινόµησής µας, στις πιο συναφείς οµάδες έχουν επίσης υπαχθεί 

ορισµένα αυτοτελή τµήµατα, ώστε να µπορούν να µελετηθούν σε σχέση µε τα υπόλοιπα 

στην Ελλάδα. Η ταξινόµηση γίνεται πάντοτε λαµβάνοντας υπόψη το κοινό γνωστικό 

αντικείµενο των τµηµάτων.  
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Σε κάθε περίπτωση, στη µελέτη µας τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται αφορούν 

κάθε τµήµα ξεχωριστά, οπότε η ταξινόµησή τους σε άλλη οµάδα δεν θα επηρέαζε τα 

ερευνητικά µας αποτελέσµατα.   
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Πίνακας 2. Ταξινόµηση των πολυτεχνικών τµηµάτων ως προς το γνωστικό αντικείµενό 

τους 

 

Α/Α Τµήµα/Σχολή Κατηγορία 
1 - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 

Ε.Μ.Π., Α.Π.Θ., ∆.Π.Θ. 
- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών 
Πανεπιστηµίου Πατρών 
- Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 
Πολυτεχνείου Κρήτης 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & 
Μηχανικών Υπολογιστών 

3 - Μηχανικών Υπολογιστών & Πληροφορικής 
Πανεπιστηµίου Πατρών 
- Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών 
Συστηµάτων Πανεπιστηµίου Αιγαίου  
- Μηχανικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 
- Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας 

Μηχανικών Υπολογιστών 

3 Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π., Α.Π.Θ., ∆.Π.Θ., 
Πανεπιστηµίου Πατρών,  Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 

Πολιτικών Μηχανικών 

4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π., Α.Π.Θ., Πανεπιστηµίου 
Πατρών, ∆.Π.Θ., Πολυτεχνείου Κρήτης, Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλίας  

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

5 Χηµικών Μηχανικών Ε.Μ.Π, Α.Π.Θ. και Πανεπιστηµίου 
Πατρών 

Χηµικών Μηχανικών 

6 - Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π. και Α.Π.Θ. 
- Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλίας 
- Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π. 
- Μηχανολόγων Αεροναυπηγών Μηχανικών Πανεπιστηµίου 
Πατρών 
- Μηχανικών ∆ιαχείρισης Ενεργειακών Πόρων  
Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας 

Μηχανολόγων Μηχανικών 

7 Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. και Α.Π.Θ.  Αγρονόµων Τοπογράφων 
Μηχανικών 

8 - Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Ε.Μ.Π. 
- Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείου Κρήτης 

Μεταλλειολόγων Μηχανικών 

9 - Μηχανικών Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. 
- Μηχανικών Περιβάλλοντος ∆.Π.Θ. και Πολυτεχνείου 
Κρήτης 
- Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας & Περιφερειακής 
Ανάπτυξης Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 

Μηχανικών Χωροταξίας & 
Περιβάλλοντος 

10 - Μηχανικών Παραγωγής & ∆ιοίκησης Πολυτεχνείου 
Κρήτης  και ∆.Π.Θ. 
- Μηχανικών Οικονοµίας & ∆ιοίκησης Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου 
- Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστηµάτων 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου 

Μηχανικών Παραγωγής & 
∆ιοίκησης 
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Η πρώτη κατηγορία είναι των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών και περιλαµβάνει τα οµώνυµα τµήµατα στο Ε.Μ.Π., στην Πολυτεχνική 

Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και στην Πολυτεχνική Σχολή 

του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης. Στην ίδια κατηγορία εντάσσεται το Τµήµα 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του 

Πανεπιστηµίου Πατρών, όπως επίσης το Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & 

Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Το τελευταίο τµήµα δεν 

περιλαµβάνει τον τοµέα ενεργειακής κατεύθυνσης, αλλά παρέχει όλες τις υπόλοιπες 

σπουδές του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών.   

Η δεύτερη κατηγορία είναι εκείνη των Μηχανικών Υπολογιστών. Μολονότι οι 

σπουδές Ηλεκτρολόγου Μηχανικού περιλαµβάνουν και τις σπουδές Μηχανικού 

Υπολογιστών, η ύπαρξη πολλών τµηµάτων που παρέχουν µόνο τις σπουδές Μηχανικού 

Υπολογιστών µάς αναγκάζει να τη θεωρήσουµε ξεχωριστή κατηγορία. Στη συγκεκριµένη 

κατηγορία, λοιπόν, ανήκουν τα τµήµατα  Μηχανικών Υπολογιστών & Πληροφορικής 

του Πανεπιστηµίου Πατρών, Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών 

Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Μηχανικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών 

& ∆ικτύων του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, και Μηχανικών Πληροφορικής & 

Επικοινωνιών του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας. Όπως έχει ήδη επισηµανθεί, η 

οµάδα αυτή θα µπορούσε να ενσωµατωθεί στην κατηγορία των Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών.  

Μια άλλη κατηγορία είναι εκείνη των Πολιτικών Μηχανικών. Σε αυτήν ανήκουν 

τα οµώνυµα και οµοειδή τµήµατα του Ε.Μ.Π., του Α.Π.Θ., του Πανεπιστηµίου Πατρών, 

του ∆.Π.Θ. και του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. 

Η κατηγορία Αρχιτεκτόνων Μηχανικών περιλαµβάνει τα οµώνυµα και οµοειδή 

τµήµα του Ε.Μ.Π., του Α.Π.Θ., του Πανεπιστηµίου Πατρών, του ∆.Π.Θ., του 

Πολυτεχνείου Κρήτης και του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. 

Η κατηγορία Μηχανολόγων Μηχανικών περιλαµβάνει τα Τµήµατα 

Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. και του Α.Π.Θ., και το Τµήµα Μηχανολόγων 

Μηχανικών Βιοµηχανίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Στην ίδια κατηγορία 

ταξινοµούνται επίσης δύο παραπλήσιες σχολές, εκείνες των Ναυπηγών Μηχανολόγων 

Μηχανικών του Ε.Μ.Π. και των Μηχανολόγων Αεροναυπηγών Μηχανικών του 
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Πανεπιστηµίου Πατρών. Σε αυτή την κατηγορία ταξινοµούµε και το Τµήµα Μηχανικών 

∆ιαχείρισης Ενεργειακών Πόρων του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας, το οποίο 

ασχολείται µόνο µε τα ενεργειακά συστήµατα.   

Η κατηγορία Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών περιλαµβάνει τα αντίστοιχα 

τµήµατα του Ε.Μ.Π. και του Α.Π.Θ.   

Η κατηγορία Μεταλλειολόγων Μηχανικών περιλαµβάνει τα Τµήµατα 

Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. και Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 

του Πολυτεχνείου Κρήτης.    

Η κατηγορία των Μηχανικών Χωροταξίας και Περιβάλλοντος περιλαµβάνει το 

αντίστοιχο τµήµα του Α.Π.Θ., τα Τµήµατα Μηχανικών Περιβάλλοντος του ∆.Π.Θ. και 

του Πολυτεχνείου Κρήτης και το Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας & 

Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Πρέπει να σηµειωθεί ότι το 

τελευταίο τµήµα θα µπορούσε να ταξινοµηθεί και στην κατηγορία των Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών ή των Πολιτικών Μηχανικών.   

Στην κατηγορία Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης ανήκουν τα αντίστοιχα 

τµήµατα του Πολυτεχνείου Κρήτης και του ∆.Π.Θ. Στην ίδια κατηγορία ανήκει και το 

Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας & ∆ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, το οποίο, 

όπως φαίνεται και από τον τίτλο του, ειδικεύεται σε θέµατα οικονοµίας και διοίκησης. 

Τέλος, στην αυτή κατηγορία ταξινοµείται το αυτοτελές Τµήµα Μηχανικών Σχεδίασης 

Προϊόντων & Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 

Από όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι προφανές ότι θα µπορούσε να γίνει ένας 

γενικότερος σχεδιασµός ή, µάλλον, ανασχεδιασµός µε βάση το γνωστικό αντικείµενο και 

τον τόπο εγκατάστασης των πολυτεχνικών τµηµάτων στο πλαίσιο του συστήµατος των 

Α.Ε.Ι. της χώρας µας. Τέτοιος σφαιρικός σχεδιασµός δεν φαίνεται να έγινε. 
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5. ∆ιδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό  

 
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται ο αριθµός του ∆ιδακτικού και Ερευνητικού 

Προσωπικού (∆.Ε.Π.) των τµηµάτων των πολυτεχνικών σχολών στην Ελλάδα. Όπως 

προαναφέρθηκε, ως πολυτεχνικά τµήµατα εννοούµε εκείνα που απονέµουν δίπλωµα 

µηχανικού και αναγνωρίζονται από το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.). Ως 

γνωστόν, το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό αναλύεται στις εξής τέσσερις 

βαθµίδες: καθηγητής, αναπληρωτής καθηγητής, επίκουρος καθηγητής και λέκτορας. 

Ωστόσο, στην έρευνα αυτή και σε όλους τους σχετικούς πίνακες του Κεφαλαίου 5 στη 

συνέχεια έχει συµπεριληφθεί και ο αριθµός των έκτακτων διδασκόντων µε βάση το Π.∆. 

407/1980, οι οποίοι συχνά αναλαµβάνουν µεγάλο βάρος διδακτικών καθηκόντων. Ο 

αριθµός µελών ∆.Ε.Π. προκύπτει από στοιχεία που έχουν δοθεί από τις Πρυτανικές 

Αρχές, τις γραµµατείες των επιµέρους σχολών ή την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της 

Ελλάδας (ειδικά τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. αφορούν το ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004). 

Στην αρχή γίνεται µια καταγραφή των στοιχείων για την κάθε κατηγορία του 

Πίνακα 2, δηλαδή συνολικά για τα τµήµατα που περιλαµβάνει η καθεµιά. Στη συνέχεια 

παρουσιάζεται ο αριθµός των µελών ∆.Ε.Π. για κάθε τµήµα χωριστά.  

 

5.1. Συγκριτικά στοιχεία για όλες τις πολυτεχνικές σχολές 

 

Μια ενδιαφέρουσα µεταβλητή είναι η αναλογία των διδασκοµένων προς τους 

διδάσκοντες σε κάθε πολυτεχνικό τµήµα. Στους επόµενους πίνακες παρουσιάζουµε την 

αναλογία των φοιτητών προς τους διδάσκοντες στα αντίστοιχα τµήµατα. Ως αριθµό 

φοιτητών ορίζουµε το συνολικό αριθµό των φοιτητών (ενεργών και µη ενεργών). Ως 

διδάσκοντες ορίζουµε τόσο το µόνιµο προσωπικό (µέλη ∆.Ε.Π.) όσο και το έκτακτο 

προσωπικό, όπως σαφώς διακρίνονται µεταξύ τους (βλ. και σηµείωση 1, σελ. 18). 

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζεται η παραπάνω αναλογία για κάθε κατηγορία του 

Πίνακα 2. Η αναλογία αυτή στηρίζεται στο σύνολο των διδασκόντων και στο σύνολο 

των φοιτητών όλων των τµηµάτων µίας κατηγορίας. Η ταξινόµηση παρουσιάζεται ανά 

βαθµίδα διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, δηλαδή καθηγητές, αναπληρωτές 
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καθηγητές, επίκουροι καθηγητές, λέκτορες και, τέλος, έκτακτοι διδάσκοντες µε βάση τις 

διατάξεις του Π.∆. 407/1980 και επιστηµονικοί συνεργάτες.  

Στο σύνολο των πολυτεχνικών σχολών και τµηµάτων της χώρας η µικρότερη 

αναλογία φοιτητών προς διδάσκοντες εµφανίζεται στη βαθµίδα του καθηγητή µε 80,0  

φοιτητές ανά πρωτοβάθµιο καθηγητή, και ακολουθούν οι έκτακτοι διδάσκοντες µε 84,6 

φοιτητές ανά διδάσκοντα. Τη µεγαλύτερη αναλογία παρουσιάζει η βαθµίδα του λέκτορα 

µε 168,1 φοιτητές ανά λέκτορα. Για τους αναπληρωτές και για τους επίκουρους 

καθηγητές η αναλογία αυτή είναι γύρω στους 115 φοιτητές. 

 

 

Πίνακας 3. Η αναλογία των φοιτητών προς τους διδάσκοντες ανά βαθµίδα ∆.Ε.Π. στις 

κατηγορίες πολυτεχνικών τµηµάτων 

 
Κατηγορίες Πολυτεχνικών Τµηµάτων 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 
Καθηγητές Αναπληρωτές 

Καθηγητές 
Επίκουροι 
Καθηγητές 

Λέκτορες ∆ιδάσκοντες Π.∆. 
407/Επιστηµονικοί 

Συνεργάτες 
79,6 131,5 157,8 347,1 184,1 

Μηχανολόγων Μηχανικών 
Καθηγητές Αναπληρωτές 

Καθηγητές 
Επίκουροι 
Καθηγητές 

Λέκτορες ∆ιδάσκοντες Π.∆. 
407/Επιστηµονικοί 

Συνεργάτες 
108,6 133,0 143,8 197,1 166,3 

Πολιτικών Μηχανικών 
Καθηγητές Αναπληρωτές 

Καθηγητές 
Επίκουροι 
Καθηγητές 

Λέκτορες ∆ιδάσκοντες Π.∆. 
407/Επιστηµονικοί 

Συνεργάτες 
57,9 105,1 90,1 111,3 153,4 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών10 
Καθηγητές Αναπληρωτές 

Καθηγητές 
Επίκουροι 
Καθηγητές 

Λέκτορες ∆ιδάσκοντες Π.∆. 
407/Επιστηµονικοί 

Συνεργάτες 
138,3 108,3 105,2 266,8 85,6 

Χηµικών Μηχανικών 
Καθηγητές Αναπληρωτές 

Καθηγητές 
Επίκουροι 
Καθηγητές 

Λέκτορες ∆ιδάσκοντες Π.∆. 
407/Επιστηµονικοί 

Συνεργάτες 
52,5 84,7 101,0 105,0 875,0 

Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών 
Καθηγητές Αναπληρωτές 

Καθηγητές 
Επίκουροι 
Καθηγητές 

Λέκτορες ∆ιδάσκοντες Π.∆. 
407/Επιστηµονικοί 

Συνεργάτες 
44,1 81,2 128,6 110,2 1543,0 

                                                 
10 Στα στοιχεία δεν περιλαµβάνεται το Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης. 
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Μεταλλειολόγων Μηχανικών  
Καθηγητές Αναπληρωτές 

Καθηγητές 
Επίκουροι 
Καθηγητές 

Λέκτορες ∆ιδάσκοντες Π.∆. 
407/Επιστηµονικοί 

Συνεργάτες 
65,7 76,7 184,0 115,0 21,9 

Μηχανικών Υπολογιστών 
Καθηγητές Αναπληρωτές 

Καθηγητές 
Επίκουροι 
Καθηγητές 

Λέκτορες ∆ιδάσκοντες Π.∆. 
407/Επιστηµονικοί 

Συνεργάτες 
99,3 231,7 173,8 160,4 31,1 

Μηχανικών Χωροταξίας & Περιβάλλοντος11 
57,7 92,3 65,9 42,0 13,6 

Μηχανικών Παραγωγής & ∆ιοίκησης 
117,5 117,5 128,2 282,0 28,8 

Σύνολο Κατηγοριών Πολυτεχνικών Τµηµάτων 
80,0 113,8 119,8 168,1 84,6 
Πηγή: Επεξεργασία δεδοµένων της Ε.Σ.Υ.Ε. 

 

Εξετάζοντας συγκριτικά τις κατηγορίες των τµηµάτων, διαπιστώνουµε ότι τη 

µεγαλύτερη αναλογία στην ανώτερη βαθµίδα ∆.Ε.Π. έχει η κατηγορία των Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών µε 138,3 φοιτητές ανά καθηγητή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν 

ιδρυθεί πολλά νέα τµήµατα αρχιτεκτονικής τα οποία δεν έχουν στελεχωθεί ακόµη µε 

ικανό αριθµό πρωτοβάθµιων καθηγητών. Ακολουθούν οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί µε 

108,6 φοιτητές ανά καθηγητή, ενώ η µικρότερη τιµή (44,1) εµφανίζεται στην κατηγορία 

των Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών.  

Στη βαθµίδα των αναπληρωτών καθηγητών τη µεγαλύτερη αναλογία φοιτητών 

προς διδάσκοντες έχει η κατηγορία των Μηχανικών Υπολογιστών µε µεγάλη διαφορά 

από τις υπόλοιπες (231,7 φοιτητές ανά αναπληρωτή καθηγητή). Ακολουθούν οι 

Μηχανολόγοι Μηχανικοί και οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών 

µε περίπου 130 φοιτητές ανά αναπληρωτή καθηγητή. Η µικρότερη αναλογία εντοπίζεται 

στους Μεταλλειολόγους Μηχανικούς µε 76,7 φοιτητές.  

Για τη βαθµίδα των επίκουρων καθηγητών η µικρότερη αναλογία είναι αυτή της 

κατηγορίας των Μηχανικών Χωροταξίας και Περιβάλλοντος µε 65,9 φοιτητές ανά 

επίκουρο, και η µεγαλύτερη εκείνη της κατηγορίας των Μεταλλειολόγων Μηχανικών µε 

184,0 φοιτητές ανά επίκουρο. Η κατηγορία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών εµφανίζει τη µεγαλύτερη αναλογία στη βαθµίδα του λέκτορα µε 347,1 

                                                 
11 Στα στοιχεία δεν περιλαµβάνεται  το Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ.  
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φοιτητές ανά λέκτορα, και η κατηγορία των Μηχανικών Χωροταξίας και Περιβάλλοντος 

τη µικρότερη αναλογία µε 42,0 φοιτητές ανά λέκτορα.  

Συνολικά για τους διδάσκοντες όλων των βαθµίδων ∆.Ε.Π., τα αποτελέσµατα για 

κάθε κατηγορία τµηµάτων φαίνονται στον Πίνακα 4.  

 

Πίνακας 4. Η αναλογία των φοιτητών προς τους διδάσκοντες στις κατηγορίες 

πολυτεχνικών τµηµάτων 

 

Κατηγορία Πολυτεχνικών Τµηµάτων  
Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί & Μηχανικοί 
Υπολογιστών 

28,7 
 

Μηχανολόγοι Μηχανικοί 28,7 
Πολιτικοί Μηχανικοί 18,7 
Αρχιτέκτονες Μηχανικοί 24,1 
Χηµικοί Μηχανικοί 19,4 
Αγρονόµοι Τοπογράφοι Μηχανικοί 19,0 
Μεταλλειολόγοι Μηχανικοί 11,4 
Μηχανικοί Υπολογιστών 17,0 
Μηχανικοί Χωροταξίας & Περιβάλλοντος   7,1 
Μηχανικοί Παραγωγής & ∆ιοίκησης 15,8 

Πηγή: Επεξεργασία δεδοµένων της Ε.ΣΥ.Ε. 

 

Παρατηρούµε ότι η κατηγορία των Μηχανικών Χωροταξίας και Περιβάλλοντος 

παρουσιάζει τη µικρότερη αναλογία µε 7,1 φοιτητές ανά διδάσκοντα. Ακολουθούν οι 

κατηγορίες των Μεταλλειολόγων Μηχανικών µε 11,4 φοιτητές ανά µέλος ∆.Ε.Π. και των 

Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης µε 15,8. Τη µεγαλύτερη αναλογία, δηλαδή τις 

µεγαλύτερες ελλείψεις προσωπικού, παρουσιάζουν η κατηγορία των Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και αυτή των Μηχανολόγων Μηχανικών µε  

28,7 φοιτητές ανά µέλος ∆.Ε.Π. Η διαφορά των κατηγοριών αυτών ως προς εκείνη των 

Μηχανικών Χωροταξίας και Περιβάλλοντος είναι 4 προς 1, φαίνεται δηλαδή ότι αυτά τα 

τµήµατα τεχνολογικών σπουδών είναι τέσσερις φορές λιγότερο στελεχωµένα σε σχέση 

µε εκείνα των χωροταξικών σπουδών.   
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5.2. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο   

 
Η αναλογία των φοιτητών προς τους διδάσκοντες ανά βαθµίδα ∆.Ε.Π. για τις 

σχολές του Ε.Μ.Π. φαίνεται στον Πίνακα 5. Όπως παρατηρούµε, στο σύνολο των 

σχολών του Ε.Μ.Π. η µεγαλύτερη αναλογία εµφανίζεται στους έκτακτους διδάσκοντες 

µε 375,9 φοιτητές ανά διδάσκοντα. ∆ηλαδή, οι έκτακτοι διδάσκοντες είναι συγκριτικά 

λίγοι. Το γεγονός αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό, αφού το Ε.Μ.Π. είναι το πλέον 

ιστορικό ανώτατο ίδρυµα της χώρας, µε αποτέλεσµα να υπάρχει µόνιµο προσωπικό για 

την κάλυψη των διδακτικών αναγκών. 

Στις βαθµίδες µόνιµου ∆.Ε.Π. η µεγαλύτερη αναλογία εµφανίζεται στους 

λέκτορες και αµέσως µετά κατά σειρά στους επίκουρους καθηγητές: 132,7 φοιτητές για 

κάθε λέκτορα και 122,6 φοιτητές για κάθε επίκουρο καθηγητή. Ακολουθούν οι 

αναπληρωτές µε 81,7 φοιτητές ανά αναπληρωτή καθηγητή, και οι καθηγητές µε 64,8 

φοιτητές ανά καθηγητή. Παρατηρούµε εδώ την αναστροφή της πυραµίδας ως προς τη 

βαθµίδα των µόνιµων µελών ∆.Ε.Π.: υπάρχουν συγκριτικά περισσότεροι υψηλόβαθµοι 

καθηγητές από ό,τι χαµηλόβαθµοι, φαινόµενο που δεν περιορίζεται µόνο στις 

πολυτεχνικές σχολές, αλλά ισχύει και για άλλα πανεπιστηµιακά τµήµατα στη χώρα µας. 

Η µεγαλύτερη αναλογία φοιτητών προς λέκτορες παρατηρείται στη Σχολή 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (428,7 φοιτητές για κάθε 

λέκτορα), και η µικρότερη στη Σχολή Χηµικών Μηχανικών (66,7 φοιτητές για κάθε 

λέκτορα). Παρόµοια αποτελέσµατα παρατηρούνται και για τη βαθµίδα του επίκουρου 

καθηγητή, όπου η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών και η Σχολή Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών εµφανίζουν τη µεγαλύτερη αναλογία, η πρώτη 

µε 326,0 φοιτητές ανά επίκουρο και η δεύτερη µε 300,1 φοιτητές ανά επίκουρο 

καθηγητή. Από την άλλη µεριά, η µικρότερη αναλογία παρατηρείται στις Σχολές 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (65,2 φοιτητές ανά επίκουρο καθηγητή) και Ναυπηγών 

Μηχανολόγων Μηχανικών (50,5 φοιτητές ανά επίκουρο καθηγητή).  

Η µεγαλύτερη αναλογία φοιτητών προς αναπληρωτές καθηγητές εµφανίζεται και 

πάλι στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών µε 200,1 

φοιτητές ανά αναπληρωτή, και ακολουθεί µε µεγάλη διαφορά η Σχολή Πολιτικών 

Μηχανικών µε 104,1 φοιτητές ανά αναπληρωτή καθηγητή. Η µικρότερη αναλογία 
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παρατηρείται στις Σχολές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Χηµικών Μηχανικών µε 46,3 

και 45,4 φοιτητές, αντίστοιχα, για κάθε αναπληρωτή καθηγητή. Τέλος, για τους 

πρωτοβάθµιους καθηγητές η µεγαλύτερη αναλογία εµφανίζεται στη Σχολή 

Μηχανολόγων Μηχανικών (116,4 φοιτητές ανά καθηγητή), και η µικρότερη αναλογία 

στη Σχολή Χηµικών Μηχανικών (34,4 φοιτητές ανά καθηγητή). 

 

Πίνακας 5. Η αναλογία των φοιτητών προς τους διδάσκοντες ανά βαθµίδα ∆.Ε.Π. στις 

σχολές του Ε.Μ.Π. 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 
Καθηγητές Αναπληρωτές 

Καθηγητές 
Επίκουροι 
Καθηγητές 

Λέκτορες ∆ιδάσκοντες Π.∆. 
407/Επιστηµονικοί 

Συνεργάτες 
57,7 200,1 300,1 428,7 300,1 

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 
Καθηγητές Αναπληρωτές 

Καθηγητές 
Επίκουροι 
Καθηγητές 

Λέκτορες ∆ιδάσκοντες Π.∆. 
407/Επιστηµονικοί 

Συνεργάτες 
116,4 101,9 326,0 232,9 1630,0 

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών 
Καθηγητές Αναπληρωτές 

Καθηγητές 
Επίκουροι 
Καθηγητές 

Λέκτορες ∆ιδάσκοντες Π.∆. 
407/Επιστηµονικοί 

Συνεργάτες 
98,6 104,1 110,2 98,6 936,5 

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
Καθηγητές Αναπληρωτές 

Καθηγητές 
Επίκουροι 
Καθηγητές 

Λέκτορες ∆ιδάσκοντες Π.∆. 
407/Επιστηµονικοί 

Συνεργάτες 
70,4 46,3 65,2 110,0 220,0 

Σχολή Χηµικών Μηχανικών 
Καθηγητές Αναπληρωτές 

Καθηγητές 
Επίκουροι 
Καθηγητές 

Λέκτορες ∆ιδάσκοντες Π.∆. 
407/Επιστηµονικοί 

Συνεργάτες 
34,4 45,4 75,6 66,7 1134,0 

Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών 
Καθηγητές Αναπληρωτές 

Καθηγητές 
Επίκουροι 
Καθηγητές 

Λέκτορες ∆ιδάσκοντες Π.∆. 
407/Επιστηµονικοί 

Συνεργάτες 
57,3 57,3 200,5 72,9 802,0 

Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών 
Καθηγητές Αναπληρωτές 

Καθηγητές 
Επίκουροι 
Καθηγητές 

Λέκτορες ∆ιδάσκοντες Π.∆. 
407/Επιστηµονικοί 

Συνεργάτες 
86,8 86,8 173,7 130,3 173,7 

Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών 
Καθηγητές Αναπληρωτές 

Καθηγητές 
Επίκουροι 
Καθηγητές 

Λέκτορες ∆ιδάσκοντες Π.∆. 
407/Επιστηµονικοί 

Συνεργάτες 
50,5 92,7 50,5 139,0 139,0 
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Σύνολο για τις Σχολές του Ε.Μ.Π. 
64,8 81,7 122,6 132,7 375,9 
Πηγή: Επεξεργασία δεδοµένων της Ε.Σ.Υ.Ε. 
 

 

Ο Πίνακας 6 παρουσιάζει την αναλογία των φοιτητών προς τους µόνιµους και 

τους έκτακτους διδάσκοντες για τις σχολές του Ε.Μ.Π. Όπως φαίνεται από αυτόν, η 

αναλογία των φοιτητών προς τα µόνιµα µέλη ∆.Ε.Π. για τις σχολές του Ε.Μ.Π., εκτός 

από τη Σχολή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών, είναι 23,1 

φοιτητές ανά µόνιµο µέλος ∆.Ε.Π., ενώ στο σύνολο, µαζί µε τους έκτακτους, η αναλογία 

«πέφτει» σε 21,8 φοιτητές ανά διδάσκοντα.   

 
Πίνακας 6. Η αναλογία των φοιτητών προς τους µόνιµους και τους έκτακτους 

διδάσκοντες στις σχολές του Ε.Μ.Π. 

 
Α/Α Σχολή Μέλη  

∆.Ε.Π. 
Έκτακτοι 
διδάσκοντες 

Σύνολο 

1 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
& Μηχανικών Υπολογιστών 

35,7 300,1 31,9 

2 Μηχανολόγων Μηχανικών 38,8 1630,0 37,9 
3 Πολιτικών Μηχανικών 25,7 936,5 25,0 
4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  16,6 220,0 15,4 
5 Χηµικών Μηχανικών 12,6 1134,0 19,3 
6 Αγρονόµων Τοπογράφων 

Μηχανικών 
18,7 802,0 18,2 

7 Μηχανικών Μεταλλείων-
Μεταλλουργών 

27,4 173,7 23,7 

8 Ναυπηγών Μηχανολόγων 
Μηχανικών  

17,4 139,0 15,4 

9 Σύνολο 23,1 375,9 21,8 
Πηγή: Επεξεργασία δεδοµένων της Ε.Σ.Υ.Ε. 

 
Είναι φανερό από τον Πίνακα 6 ότι η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών και η 

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών εµφανίζουν τη 

µεγαλύτερη αναλογία φοιτητών προς µόνιµα µέλη ∆.Ε.Π. µε 38,8 και 35,7 φοιτητές ανά 

µέλος, αντίστοιχα. Η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών εµφανίζει επίσης τη µεγαλύτερη 

αναλογία φοιτητών προς έκτακτους διδάσκοντες. Αντίθετα, οι Σχολές Χηµικών 

Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών παρουσιάζουν τη µικρότερη αναλογία 

φοιτητών προς µόνιµους διδάσκοντες µε 12,6 και 16,6 φοιτητές ανά µέλος ∆.Ε.Π., 
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αντίστοιχα. Στο σύνολο των σχολών του Ε.Μ.Π. η αναλογία είναι 23,1 φοιτητές για κάθε 

µόνιµο µέλος ∆.Ε.Π. και 375,9 για κάθε µέλος του έκτακτου προσωπικού. 

Ως προς το σύνολο των διδασκόντων, οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί έχουν τη 

µεγαλύτερη αναλογία (37,9 φοιτητές ανά διδάσκοντα), και ακολουθούν οι Ηλεκτρολόγοι 

Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών (31,9 φοιτητές ανά διδάσκοντα). Οι µικρότερες 

αναλογίες παρουσιάζονται στις Σχολές Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών και 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών µε 15,4 φοιτητές ανά διδάσκοντα.      

Ειδικά ως προς τα µέλη ∆.Ε.Π., πρέπει να σηµειωθεί ότι η µεγαλύτερη αναλογία 

φοιτητών προς µόνιµους διδάσκοντες, δηλαδή αυτή της Σχολής Μηχανολόγων 

Μηχανικών, είναι τριπλάσια της µικρότερης αντίστοιχης αναλογίας, που είναι αυτή της 

Σχολής Χηµικών Μηχανικών. Η ποιότητα της διδασκαλίας στις σχολές του Ε.Μ.Π. 

επιβαρύνεται ανάλογα, πιθανότατα σε βάρος της σχολής µε τη µεγαλύτερη αναλογία 

φοιτητών προς µόνιµους διδάσκοντες. Οι διαφορές αυτές δεν φαίνονται να είναι 

αποτέλεσµα σχεδιασµού, αλλά µάλλον ερµηνεύονται στο πλαίσιο της εξάρτησης των 

σχολών και των τµηµάτων των Α.Ε.Ι. (και φυσικά και του Ε.Μ.Π.) από το Υπουργείο 

Εθνικής Παιδείας τόσο ως προς τον ετήσιο αριθµό εισακτέων φοιτητών όσο και ως προς 

τις προσλήψεις διδακτικού προσωπικού. Μια σειρά ανορθολογικών και απρόβλεπτων 

αποφάσεων, που εντέλει παραπέµπουν µάλλον σε  πελατειακές σχέσεις, έχει επηρεάσει 

ύστερα από χρόνια τα βασικά µακροσκοπικά µεγέθη της τεχνολογικής εκπαίδευσης, 

ακριβώς όπως συµβαίνει και στα υπόλοιπα επιστηµονικά πεδία.  

 

5.3. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης  

 

 Στον Πίνακα 7 παρουσιάζεται ο λόγος φοιτητών προς των αριθµό του µόνιµου 

και έκτακτου ∆.Ε.Π.  για όλα τα τµήµατα της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.  
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Πίνακας 7. Η αναλογία των φοιτητών προς τους διδάσκοντες ανά βαθµίδα ∆.Ε.Π. στα 

τµήµατα της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. 

 
Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. 

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 
Καθηγητές Αναπληρωτές 

Καθηγητές 
Επίκουροι 
Καθηγητές 

Λέκτορες ∆ιδάσκοντες  
Π.∆. 407 

123,3 140,9 246,5 328,7 123,3 
Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών 

Καθηγητές Αναπληρωτές 
Καθηγητές 

Επίκουροι 
Καθηγητές 

Λέκτορες ∆ιδάσκοντες  
Π.∆. 407 

243,8 731,5 365,8 365,8 243,8 
Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών 

Καθηγητές Αναπληρωτές 
Καθηγητές 

Επίκουροι 
Καθηγητές 

Λέκτορες ∆ιδάσκοντες  
Π.∆. 407 

47,5 167,9 167,9 179,9 839,7 
Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

Καθηγητές Αναπληρωτές 
Καθηγητές 

Επίκουροι 
Καθηγητές 

Λέκτορες ∆ιδάσκοντες  
Π.∆. 407 

72,6 69,5 61,5 228,3 177,6 
Τµήµα Χηµικών Μηχανικών 

Καθηγητές Αναπληρωτές 
Καθηγητές 

Επίκουροι 
Καθηγητές 

Λέκτορες ∆ιδάσκοντες  
Π.∆. 407 

327,3 327,3 163,7 327,3 - 
Τµήµα Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών 

Καθηγητές Αναπληρωτές 
Καθηγητές 

Επίκουροι 
Καθηγητές 

Λέκτορες ∆ιδάσκοντες  
Π.∆. 407 

35,3 148,2 92,7 247,0 - 
Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας & Περιβάλλοντος 

Καθηγητές Αναπληρωτές 
Καθηγητές 

Επίκουροι 
Καθηγητές 

Λέκτορες ∆ιδάσκοντες  
Π.∆. 407 

- - - - - 
Σύνολο Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. 

76,7 149,6 138,4 250,7 244,1 
Πηγή: Επεξεργασία δεδοµένων της Ε.Σ.Υ.Ε.  
 

Στο σύνολο των πολυτεχνικών τµηµάτων του Α.Π.Θ. η µεγαλύτερη αναλογία 

φοιτητών προς διδάσκοντες παρατηρείται στους λέκτορες µε 250,7 φοιτητές ανά 

λέκτορα. Ακολουθούν οι αναπληρωτές καθηγητές µε 149,6 φοιτητές ανά αναπληρωτή 

καθηγητή, οι επίκουροι µε 138,4 φοιτητές ανά µέλος ∆.Ε.Π. και οι καθηγητές µε 76,7 

φοιτητές ανά καθηγητή. Παρατηρούµε και εδώ την αναστροφή της πυραµίδας ως προς τη 

βαθµίδα µελών ∆.Ε.Π. Εµφανίζεται επίσης σχετικά µικρή αναλογία φοιτητών προς 

έκτακτους διδάσκοντες, αφού στο Α.Π.Θ., όπως και στην περίπτωση του Ε.Μ.Π, έχουµε 

µια πολυτεχνική σχολή µε µακρά ιστορία.  
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Όσον αφορά τη βαθµίδα του λέκτορα, η µεγαλύτερη αναλογία φοιτητών προς 

διδάσκοντες παρατηρείται στο Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών (365,8 φοιτητές ανά 

λέκτορα) και στο Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

(328,7 φοιτητές ανά λέκτορα). Αντίθετα, οι µικρότερες αναλογίες εµφανίζονται στα 

Τµήµατα Πολιτικών Μηχανικών (179,9 φοιτητές ανά λέκτορα) και Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών (228,3 φοιτητές ανά λέκτορα). Για τη βαθµίδα του επίκουρου καθηγητή οι 

µεγαλύτερες αναλογίες εµφανίζονται επίσης στα Τµήµατα Μηχανολόγων Μηχανικών 

(365,8 φοιτητές ανά επίκουρο) και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών (246,5 φοιτητές ανά επίκουρο), ενώ και πάλι οι µικρότερες αναλογίες 

εµφανίζονται στο Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (61 φοιτητές ανά επίκουρο 

καθηγητή). Στη βαθµίδα του αναπληρωτή καθηγητή η µεγαλύτερη αναλογία, και 

µάλιστα µε διαφορά, παρατηρείται στο Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών (731,5 

φοιτητές ανά αναπληρωτή καθηγητή). Η µικρότερη αναλογία παρατηρείται και πάλι στο 

Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών µε 69,5 φοιτητές ανά αναπληρωτή καθηγητή. Τέλος, 

για την πρώτη βαθµίδα του καθηγητή, η µεγαλύτερη αναλογία εµφανίζεται στα Τµήµατα 

Χηµικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών (327,3, 243,8 και 123,3 φοιτητές ανά καθηγητή αντίστοιχα). 

Οι µικρότερες αναλογίες παρατηρούνται στα Τµήµατα Αγρονόµων Τοπογράφων 

Μηχανικών και Πολιτικών Μηχανικών (35,3 και 47,5 φοιτητές ανά καθηγητή 

αντίστοιχα). 

 
Πίνακας 8. Η αναλογία των φοιτητών προς τους µόνιµους και τους έκτακτους 

διδάσκοντες στα τµήµατα της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.  

Α/Α Τµήµα Μέλη ∆.Ε.Π. Έκτακτοι 
διδάσκοντες 

Σύνολο 

1 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & 
Μηχανικών Υπολογιστών 

44,8 123,3 
44,8 

2 Μηχανολόγων Μηχανικών 97,7 243,8 66,5 
3 Πολιτικών Μηχανικών 25,9 839,7 25,2 
4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  20,5 177,6 18,4 
5 Χηµικών Μηχανικών 65,5 - 65,5 
6 Αγρονόµων Τοπογράφων 

Μηχανικών 
20,0 - 

20,0 
7 Μηχανικών Χωροταξίας & 

Περιβάλλοντος 
- - 

44,8 
8 Σύνολο 32,3 38,1 325,0 

Πηγή: Επεξεργασία δεδοµένων της Ε.Σ.Υ.Ε. 
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Ο Πίνακας 8 παρουσιάζει, µεταξύ άλλων, την αναλογία των φοιτητών προς τα 

µέλη ∆.Ε.Π. στα πολυτεχνικά τµήµατα του Α.Π.Θ. Όπως φαίνεται, η µεγαλύτερη 

αναλογία εµφανίζεται στο Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών (97,7 φοιτητές ανά 

διδάσκοντα). Το ίδιο τµήµα παρουσιάζει και πολύ υψηλή αναλογία φοιτητών προς 

έκτακτους διδάσκοντες (243,8 φοιτητές ανά µέλος έκτακτου προσωπικού). Ακολουθεί το 

Τµήµα Χηµικών Μηχανικών µε 65,5 φοιτητές ανά µέλος ∆.Ε.Π. και το Τµήµα 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών µε 44,8 φοιτητές ανά µέλος 

∆.Ε.Π. Οι µικρότερες αναλογίες παρατηρούνται στα Τµήµατα Αγρονόµων Τοπογράφων 

Μηχανικών (20,0 φοιτητές ανά µέλος ∆.Ε.Π.), Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (20,5 φοιτητές 

ανά µέλος ∆.Ε.Π.) και Πολιτικών Μηχανικών (25,9 φοιτητές ανά  µέλος ∆.Ε.Π.).     

Είναι αξιοπρόσεκτο ότι παρόµοια αποτελέσµατα προκύπτουν και για τις σχολές 

του Ε.Μ.Π. (βλ. ενότητα 5.2). Οι αντίστοιχες αναλογίες φοιτητών προς µέλη ∆.Ε.Π. είναι 

µεγαλύτερες για τις Σχολές Μηχανολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

και Μηχανικών Υπολογιστών, ενώ είναι µικρές για τις Σχολές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

και Πολιτικών Μηχανικών. Αποκαλύπτεται έτσι ότι στις δύο µεγαλύτερες πολυτεχνικές 

σχολές της χώρας υπάρχει µια ανισορροπία µεταξύ των τµηµάτων στο εσωτερικό της 

καθεµιάς ως προς τον αριθµό των διδασκόντων και, κατά συνέπεια, την αναλογία των 

φοιτητών προς αυτούς. Τα τµήµατα που σχετίζονται περισσότερο µε την τεχνολογία και 

την ανάπτυξη, δηλαδή εκείνα των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών και των Μηχανολόγων Μηχανικών, εµφανίζουν τις µεγαλύτερες αναλογίες 

φοιτητών προς διδάσκοντες. Τα πιο παραδοσιακά τµήµατα, που συνδέονται κυρίως µε 

τον κατασκευαστικό κλάδο, δηλαδή εκείνα των Πολιτικών Μηχανικών και των 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, εµφανίζουν τις µικρότερες αναλογίες. Οι συνέπειες για την 

εκπαίδευση των φοιτητών στις σχολές µε τις µεγαλύτερες αναλογίες φοιτητών προς 

διδάσκοντες είναι προφανείς. 

 

5.4. Πανεπιστήµιο Πατρών  

 
Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζουµε τον αριθµό των φοιτητών ανά διδάσκοντα για όλες 

τις βαθµίδες ∆.Ε.Π. για τα πολυτεχνικά τµήµατα του Πανεπιστηµίου Πατρών (Πίνακας 

9).  
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Στο σύνολο, λοιπόν, των πολυτεχνικών τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Πατρών, η 

µεγαλύτερη αναλογία φοιτητών προς διδάσκοντες παρατηρείται στους λέκτορες µε  

248,4 φοιτητές ανά λέκτορα. Ακολουθούν οι αναπληρωτές καθηγητές µε 167,5 φοιτητές 

ανά αναπληρωτή καθηγητή και οι επίκουροι µε 150,1 φοιτητές ανά επίκουρο καθηγητή. 

Οι µικρότερες αναλογίες παρατηρούνται και πάλι στους πρωτοβάθµιους καθηγητές. Στα 

πολυτεχνικά τµήµατα του Πανεπιστηµίου Πατρών εµφανίζεται η µεγαλύτερη αναλογία 

φοιτητών προς έκτακτους διδάσκοντες σε σχέση µε την αντίστοιχη των πολυτεχνικών 

τµηµάτων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, παρόλο που η Πολυτεχνική Σχολή του 

Πανεπιστηµίου Πατρών έχει επίσης µακρά ιστορία.  

Αναλυτικά για τα τµήµατα, οι µεγαλύτερες αναλογίες φοιτητών προς λέκτορες 

παρατηρούνται στο Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών (380,5 φοιτητές ανά λέκτορα) και στο 

Τµήµα Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (350,5 φοιτητές ανά λέκτορα). 

Αντίθετα, η µικρότερη αναλογία εµφανίζεται στο Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών µε 

102,4 φοιτητές ανά λέκτορα. Για τη βαθµίδα του επίκουρου καθηγητή η µεγαλύτερη 

αναλογία εµφανίζεται στο Τµήµα Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής µε 350,5 

φοιτητές ανά επίκουρο, και η µικρότερη στο Τµήµα Χηµικών Μηχανικών µε 72,7 

φοιτητές ανά επίκουρο καθηγητή. Η µεγαλύτερη αναλογία φοιτητών προς αναπληρωτές 

καθηγητές παρατηρείται στο Τµήµα Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (350,5 

φοιτητές ανά αναπληρωτή) και η µικρότερη στο Τµήµα Μηχανολόγων και 

Αεροναυπηγών Μηχανικών (121,7 φοιτητές ανά αναπληρωτή καθηγητή). Τέλος, για την 

πρώτη βαθµίδα του καθηγητή τη µεγαλύτερη αναλογία παρουσιάζει το Τµήµα Χηµικών 

Μηχανικών µε 169,7 φοιτητές ανά καθηγητή, και τη µικρότερη το Τµήµα Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών µε 36,6 φοιτητές ανά πρωτοβάθµιο καθηγητή).          
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Πίνακας 9. Η αναλογία των φοιτητών προς τους διδάσκοντες ανά βαθµίδα ∆.Ε.Π. στα 

τµήµατα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών 

 
Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστηµίου Πατρών 

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών 
Καθηγητές Αναπληρωτές 

Καθηγητές 
Επίκουροι 
Καθηγητές 

Λέκτορες ∆ιδάσκοντες  
Π.∆. 407 

105,8 128,4 163,5 256,9 105,7 
Τµήµα Μηχανικών Υπολογιστών & Πληροφορικής 

Καθηγητές Αναπληρωτές 
Καθηγητές 

Επίκουροι 
Καθηγητές 

Λέκτορες ∆ιδάσκοντες  
Π.∆. 407 

100,1 350,5 350,5 350,5 60,9 
Τµήµα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών 

Καθηγητές Αναπληρωτές 
Καθηγητές 

Επίκουροι 
Καθηγητές 

Λέκτορες ∆ιδάσκοντες  
Π.∆. 407 

132,7 121,7 132,7 162,2 730,0 
Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών 

Καθηγητές Αναπληρωτές 
Καθηγητές 

Επίκουροι 
Καθηγητές 

Λέκτορες ∆ιδάσκοντες  
Π.∆. 407 

169,1 253,7 152,2 380,5 380,5 
Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

Καθηγητές Αναπληρωτές 
Καθηγητές 

Επίκουροι 
Καθηγητές 

Λέκτορες ∆ιδάσκοντες  
Π.∆. 407 

36,6 170,7 102,4 102,4 256,0 
Τµήµα Χηµικών Μηχανικών 

Καθηγητές Αναπληρωτές 
Καθηγητές 

Επίκουροι 
Καθηγητές 

Λέκτορες ∆ιδάσκοντες  
Π.∆. 407 

169,7 127,3 72,7 - 28,3 
Σύνολο Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών 

105,9 167,5 150,1 248,4 147,0 
 

Πηγή: Επεξεργασία δεδοµένων της Ε.Σ.Υ.Ε. 

 

Ο Πίνακας 10 παρουσιάζει τον αριθµό των φοιτητών ανά µόνιµο και έκτακτο 

διδάσκοντα στα πολυτεχνικά τµήµατα του Πανεπιστηµίου Πατρών. Παρατηρούµε ότι ο 

µεγαλύτερος αριθµός φοιτητών (53,9) ανά µέλος ∆.Ε.Π. εµφανίζεται στο Τµήµα 

Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής. Ακολουθεί το Τµήµα Πολιτικών 

Μηχανικών µε 52,5 φοιτητές ανά µέλος ∆.Ε.Π., ενώ η µικρότερη σχετική αναλογία 

παρατηρείται στο Τµήµα Χηµικών Μηχανικών µε 18,9 φοιτητές ανά µέλος ∆.Ε.Π. 

 Όσον αφορά το σύνολο των διδασκόντων, µόνιµων και έκτακτων, το Τµήµα 

Πολιτικών Μηχανικών εξακολουθεί να εµφανίζει τη µεγαλύτερη αναλογία µε 46,1 

φοιτητές ανά διδάσκοντα. Την καλύτερη, δηλαδή τη µικρότερη, αναλογία έχει το Τµήµα 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, µε µόλις 16,0 φοιτητές ανά διδάσκοντα.  
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Παρατηρούµε και πάλι ότι τα τµήµατα της τεχνολογικής ακµής, όπως αυτά των 

Μηχανικών Υπολογιστών, παρουσιάζουν µεγάλη αναλογία φοιτητών προς µέλη ∆.Ε.Π. 

Ειδικά στο Τµήµα Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πάτρας η έλλειψη 

διδασκόντων είναι εµφανής, παρά το γεγονός ότι αποτελεί το πλέον ιστορικό Τµήµα 

Μηχανικών Υπολογιστών στη χώρα µε περίπου 20 χρόνια από την ίδρυσή του.   

 

Πίνακας 10. Η αναλογία των φοιτητών προς τους µόνιµους και τους έκτακτους 

διδάσκοντες στα τµήµατα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών 

 
Α/Α Τµήµα Μέλη  

∆.Ε.Π. 
Έκτακτοι 
διδάσκοντες 

Σύνολο 

1 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & 
Τεχνολογίας Υπολογιστών 36,7 - 36,7 

2 Μηχανικών Υπολογιστών & 
Πληροφορικής 53,9 61,0 28,6 

3 Μηχανολόγων & 
Αεροναυπηγών Μηχανικών 34,0 730,0 32,4 

4 Πολιτικών Μηχανικών 52,5 380,5 46,1 
5 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 36,6 28,4 16,0 
6 Χηµικών Μηχανικών 18,9 254,5 17,6 
7 Σύνολο 38,3 147,0 30,4 

 
Πηγή: Επεξεργασία δεδοµένων της Ε.Σ.Υ.Ε. 

 

Από την άλλη µεριά, το Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών εµφανίζει και εδώ τις 

µικρότερες αναλογίες φοιτητών προς διδάσκοντες. Παρατηρούµε όµως ότι, αντίθετα µε 

το Ε.Μ.Π. και την Πολυτεχνική Σχολή της Θεσσαλονίκης, το Τµήµα Πολιτικών 

Μηχανικών της Πάτρας εµφανίζει αρκετά µεγάλες αναλογίες φοιτητών προς µέλη ∆.Ε.Π. 

και έκτακτο προσωπικό. 

 

 

5.5. ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης  

Η Πολυτεχνική Σχολή του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης έχει την έδρα της στην 

Ξάνθη. Στον Πίνακα 11 παρουσιάζουµε τον αριθµό των φοιτητών ανά διδάσκοντα για 

διαφορετικές βαθµίδες ∆.Ε.Π. στα πολυτεχνικά τµήµατα του ∆.Π.Θ.   

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 11 και για το σύνολο των πολυτεχνικών 

τµηµάτων του ∆.Π.Θ., υπάρχει µεγάλος αριθµός έκτακτου προσωπικού (51,6 φοιτητές 
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ανά µέλος έκτακτου προσωπικού), γεγονός που αποδεικνύει ότι τα πολυτεχνικά τµήµατα 

του ∆.Π.Θ. δεν είναι πλήρως στελεχωµένα. Σε ορισµένα νέα τµήµατα ο αριθµός των 

µελών έκτακτου προσωπικού είναι ιδιαίτερα µεγάλος όπως, για παράδειγµα, στο Τµήµα 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και στο Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος (µόλις 17,6 και 

19,2 φοιτητές ανά έκτακτο διδάσκοντα, αντίστοιχα). Από την άλλη µεριά, παρατηρείται 

και πάλι το φαινόµενο της ανάστροφης πυραµίδας µε 87,5 φοιτητές ανά τακτικό 

καθηγητή και 126,0 φοιτητές ανά λέκτορα. 

 

Πίνακας 11. Η αναλογία των φοιτητών προς τους διδάσκοντες ανά βαθµίδα ∆.Ε.Π. στα 

τµήµατα της Πολυτεχνικής Σχολής του ∆.Π.Θ.  
Πολυτεχνική Σχολή του ∆.Π.Θ. 
Τµήµα  Πολιτικών Μηχανικών 

Καθηγητές Αναπληρωτές 
Καθηγητές 

Επίκουροι 
Καθηγητές 

Λέκτορες ∆ιδάσκοντες 
Π.∆. 407 

84,7 115,5 79,4 105,8 - 
Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 

Καθηγητές Αναπληρωτές 
Καθηγητές 

Επίκουροι 
Καθηγητές 

Λέκτορες ∆ιδάσκοντες 
 Π.∆. 407 

77,2 47,2 56,6 212,6 94,3 
Μηχανικών Περιβάλλοντος 

Καθηγητές Αναπληρωτές 
Καθηγητές 

Επίκουροι 
Καθηγητές 

Λέκτορες ∆ιδάσκοντες  
Π.∆. 407 

57,6 144,0 144,0 57,6 19,2 
Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

Καθηγητές Αναπληρωτές 
Καθηγητές 

Επίκουροι 
Καθηγητές 

Λέκτορες ∆ιδάσκοντες  
Π.∆. 407 

135,0 405,0 202,5 202,5 17,6 
Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής & ∆ιοίκησης 

Καθηγητές Αναπληρωτές 
Καθηγητές 

Επίκουροι 
Καθηγητές 

Λέκτορες ∆ιδάσκοντες  
Π.∆. 407 

168,5 168,5 168,5 168,5 24,1 
Σύνολο Πολυτεχνικής Σχολής ∆.Π.Θ. 

87,5 92,6 85,1 126,0 51,6 
 
Πηγή: Επεξεργασία δεδοµένων της Ε.Σ.Υ.Ε. 
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Πίνακας 12. Η αναλογία των φοιτητών προς τους µόνιµους και τους έκτακτους 

διδάσκοντες στα τµήµατα της Πολυτεχνικής Σχολής του ∆.Π.Θ.  

 

Α/Α Τµήµα Μέλη 
∆.Ε.Π. 

Έκτακτο 
προσωπικό 

Σύνολο 

1 Πολιτικών Μηχανικών 23,5 - 23,5 
2 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & 

Μηχανικών Η/Υ 17,7 94,3 14,9 
3 Μηχανικών Περιβάλλοντος 20,6 19,2 9,9 
4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 50,5 17,6 13,1 
5 Μηχανικών Παραγωγής & 

∆ιοίκησης 42,1 24,1 15,3 
6 Σύνολο 23,9 51,6 16,3 

 
Πηγή: Επεξεργασία δεδοµένων της Ε.Σ.Υ.Ε. 

 

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 12, για τα µόνιµα µέλη ∆.Ε.Π. οι µεγαλύτερες 

αναλογίες φοιτητών προς διδάσκοντες παρατηρούνται στο Τµήµα Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών και στο Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης (50,5 και 42,1 

φοιτητές ανά διδάσκοντα). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα συγκεκριµένα τµήµατα 

είναι καινούρια σε σχέση µε τα υπόλοιπα της Πολυτεχνικής Σχολή του ∆.Π.Θ. και έχουν 

προσλάβει περισσότερους έκτακτους διδάσκοντες από ό,τι τα παλιότερα τµήµατα. Γι’ 

αυτό και εµφανίζουν συγκριτικά  µικρό αριθµό φοιτητών για κάθε µέλος έκτακτου 

προσωπικού (17,6 φοιτητές ανά µέλος στο Τµήµα Αρχιτεκτόνων). Αντίθετα, τα 

παλιότερα τµήµατα των Πολιτικών Μηχανικών και των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλές αναλογίες φοιτητών προς 

έκτακτους διδάσκοντες.  

 

5.6. Πολυτεχνείο Κρήτης  

 

Στο σύνολο των τµηµάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης παρατηρείται µεγάλος αριθµός 

έκτακτων διδασκόντων και κατά συνέπεια µικρή αναλογία των φοιτητών προς αυτούς. 

Μάλιστα, η συγκεκριµένη αναλογία είναι η µικρότερη από όλες τις άλλες που αφορούν 

τις υπόλοιπες βαθµίδες ∆.Ε.Π. Στο µόνιµο προσωπικό εµφανίζεται και πάλι η αναστροφή 
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της πυραµίδας µε µικρότερο αριθµό φοιτητών ανά καθηγητή και µε µεγαλύτερο αριθµό 

φοιτητών ανά λέκτορα.  

 

 

Πίνακας 13. Η αναλογία των φοιτητών προς τους διδάσκοντες ανά βαθµίδα ∆.Ε.Π. στα 

τµήµατα του Πολυτεχνείου Κρήτης 

 
Πολυτεχνείο Κρήτης 

Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 
Καθηγητές Αναπληρωτές 

Καθηγητές 
Επίκουροι 
Καθηγητές 

Λέκτορες ∆ιδάσκοντες Π.∆. 
407 

57,3 114,6 81,9 - 35,9 
Τµήµα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 

Καθηγητές Αναπληρωτές 
Καθηγητές 

Επίκουροι 
Καθηγητές 

Λέκτορες ∆ιδάσκοντες Π.∆. 
407 

49,9 66,5 199,5 99,8 10,2 
Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής & ∆ιοίκησης 

Καθηγητές Αναπληρωτές 
Καθηγητές 

Επίκουροι 
Καθηγητές 

Λέκτορες ∆ιδάσκοντες Π.∆. 
407 

102,7 88,0 308,0 205,3 102,7 
Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος 

Καθηγητές Αναπληρωτές 
Καθηγητές 

Επίκουροι 
Καθηγητές 

Λέκτορες ∆ιδάσκοντες Π.∆. 
407 

82,5 110,0 110,0 82,5 9,7 
Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

Καθηγητές Αναπληρωτές 
Καθηγητές 

Επίκουροι 
Καθηγητές 

Λέκτορες ∆ιδάσκοντες Π.∆. 
407 

3 3 6 3 - 
Σύνολο Πολυτεχνείου Κρήτης 

61,9 79,9 95,9 137,0 20,2 
 
Πηγή: Επεξεργασία δεδοµένων της Ε.Σ.Υ.Ε.
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Πίνακας 14. Η αναλογία των φοιτητών προς τους µόνιµους και τους έκτακτους 

διδάσκοντες στα τµήµατα του Πολυτεχνείου Κρήτης 

Α/Α Τµήµα Μέλη 
∆.Ε.Π. 

Έκτακτοι 
διδάσκοντες 

Σύνολο 

1 Ηλεκτρονικών Μηχανικών & 
Μηχανικών Υπολογιστών 26,0 35,8 15,1 

2 Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 20,0 10,2 6,8 
3 Μηχανικών Παραγωγής & 

∆ιοίκησης 34,2 102,7 25,7 
4 Μηχανικών Περιβάλλοντος 23,6 9,7 8,7 
5 Τµήµα Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών - - - 
6 Σύνολο 21,6 20,2 11,1 

 
Πηγή: Επεξεργασία δεδοµένων της Ε.Σ.Υ.Ε. 

 

Από όλα τα τµήµατα του Πολυτεχνείου Κρήτης, τη µεγαλύτερη αναλογία 

φοιτητών προς έκτακτους διδάσκοντες (δηλαδή το µικρότερο αριθµό µελών έκτακτου 

προσωπικού) εµφανίζει το Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης. Το Τµήµα 

αυτό έχει 102,7 φοιτητές ανά έκτακτο διδάσκοντα. Αντίθετα, τη µικρότερη αναλογία 

εµφανίζει το Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος µε 9,7 φοιτητές ανά µέλος έκτακτου 

προσωπικού.  

Το Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης παρουσιάζει επίσης τις 

µεγαλύτερες αναλογίες φοιτητών προς διδάσκοντες για τις βαθµίδες του πρωτοβάθµιου 

καθηγητή, του επίκουρου καθηγητή και του λέκτορα. Πρέπει να τονιστεί ότι οι 

συγκεκριµένες αναλογίες για το εν λόγω τµήµα είναι κατά πολύ µεγαλύτερες από τις 

αντίστοιχες αναλογίες των υπόλοιπων τµηµάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης (βλ. Πίνακα 

13).  

Σε ό,τι αφορά το σύνολο των διδασκόντων, οι αναλογίες των φοιτητών προς 

αυτούς παρουσιάζονται στον Πίνακα 14, µε τη µεγαλύτερη αναλογία να παρατηρείται 

και πάλι στο Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης µε 25,7 φοιτητές ανά 

διδάσκοντα. Η µικρότερη αναλογία εµφανίζεται στο Τµήµα Μηχανικών Ορυκτών 

Πόρων µε 6,8 φοιτητές ανά διδάσκοντα, και στο Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος µε 

8,7 φοιτητές ανά διδάσκοντα. Παρόµοια είναι η εικόνα σε σχέση ειδικά µε το µόνιµο 

προσωπικό (δηλαδή τα µέλη ∆.Ε.Π.), όπου το Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και 

∆ιοίκησης εµφανίζει και πάλι τη µεγαλύτερη αναλογία µε 34,2 φοιτητές ανά µέλος 
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∆.Ε.Π.. Το Τµήµα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, µε 20,0 φοιτητές ανά µέλος ∆.Ε.Π., 

παρουσιάζει τη µικρότερη αναλογία.  

 

5.7. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας  

 

Η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας έχει την έδρα της στην πόλη του 

Βόλου. Ο αριθµός των φοιτητών ανά διδάσκοντα για όλες τις βαθµίδες ∆.Ε.Π. 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 15.  

Όπως και στα υπόλοιπα περιφερειακά τµήµατα, η αναλογία των φοιτητών προς 

το έκτακτο προσωπικό είναι πολύ µικρότερη σε σχέση µε την αντίστοιχη αναλογία για 

την κάθε βαθµίδα µόνιµου προσωπικού. Μάλιστα, η αναλογία αυτή είναι περίπου η ίδια 

για όλα τα τµήµατα (γύρω από την τιµή 15). Ως προς το µόνιµο προσωπικό, δεν 

παρατηρείται η αναστροφή της πυραµίδας, καθώς η αναλογία των φοιτητών προς τους 

αναπληρωτές καθηγητές υπερέχει στο σύνολο των τµηµάτων. Αµέσως µετά έρχονται οι 

πρωτοβάθµιοι καθηγητές και µετά ακολουθούν οι επίκουροι καθηγητές και οι λέκτορες.    
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Πίνακας 15. Η αναλογία των φοιτητών προς τους διδάσκοντες ανά βαθµίδα ∆.Ε.Π. στα 

τµήµατα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 
Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 

Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης 
Καθηγητές Αναπληρωτές 

Καθηγητές 
Επίκουροι 
Καθηγητές 

Λέκτορες ∆ιδάσκοντες 
Π.∆. 407 

43,6 61,0 33,9 23,5 16,1 
Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών  Βιοµηχανίας 

Καθηγητές Αναπληρωτές 
Καθηγητές 

Επίκουροι 
Καθηγητές 

Λέκτορες ∆ιδάσκοντες 
Π.∆. 407 

34,4 60,3 40,2 80,3 12,7 
Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών 

Καθηγητές Αναπληρωτές 
Καθηγητές 

Επίκουροι 
Καθηγητές 

Λέκτορες ∆ιδάσκοντες 
Π.∆. 407 

143,0 71,5 57,2 143,0 10,2 
Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

463,0 154,3 51,4 154,3 16,0 
Τµήµα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών & ∆ικτύων 

Καθηγητές Αναπληρωτές 
Καθηγητές 

Επίκουροι 
Καθηγητές 

Λέκτορες ∆ιδάσκοντες 
Π.∆. 407 

87,6 175,5 117,0 87,6 19,5 
Σύνολο Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 

78,3 91,4 51,4 65,8 14,6 
 
Πηγή: Επεξεργασία δεδοµένων της Ε.Σ.Υ.Ε. 

 

Πίνακας 16. Η αναλογία των φοιτητών προς τους µόνιµους και τους έκτακτους 

διδάσκοντες στα τµήµατα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 

Α/Α Τµήµα Μέλη  
∆.Ε.Π. 

Έκτακτοι 
διδάσκοντες 

Σύνολο 

1 Μηχανικών Χωροταξίας, 
Πολεοδοµίας & Περιφερειακής 
Ανάπτυξης 9,0 16,1 5,8 

2 Μηχανολόγων Μηχανικών 
Βιοµηχανίας 12,1 12,7 6,2 

3 Πολιτικών Μηχανικών 22,0 10,2 7,0 
4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 28,9 16,0 10,3 
5 Μηχανικών Η/Υ, 

Τηλεπικοινωνιών & ∆ικτύων  27,0 19,5 11,3 
6 Σύνολο 17,1 14,6 7,9 

 
Πηγή: Επεξεργασία δεδοµένων της Ε.Σ.Υ.Ε. 

 

Στον Πίνακα 16 παρουσιάζεται η αναλογία των φοιτητών προς το σύνολο των 

διδασκόντων, µόνιµων και έκτακτων, για όλα τα τµήµατα της Πολυτεχνικής Σχολής του 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Παρατηρούµε ότι το Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

παρουσιάζει τη µεγαλύτερη αναλογία φοιτητών προς µέλη ∆.Ε.Π., ενώ το Τµήµα 
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Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης τη µικρότερη 

αναλογία µε 9,0 φοιτητές ανά µέλος ∆.Ε.Π.  

 

5.8. Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας - Πανεπιστήµιο Αιγαίου 

 
 Τα πανεπιστήµια αυτά έχουν λίγα πολυτεχνικά τµήµατα, αρκετά από τα οποία 

είναι εγκατεσπαρµένα σε διαφορετικές πόλεις.  

 

Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας 

 

 Το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας είναι καινούριο. Έχει δύο πολυτεχνικά 

τµήµατα µε έδρα την πόλη της Κοζάνης: το Τµήµα Μηχανικών ∆ιαχείρισης Ενεργειακών 

Πόρων (έτος ίδρυσης 1999) και το Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών (2005).  

 

Πίνακας 17. Η αναλογία των φοιτητών προς τους διδάσκοντες ανά βαθµίδα ∆.Ε.Π. στα 

τµήµατα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας  
Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας 
Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 

Καθηγητές Αναπληρωτές 
Καθηγητές 

Επίκουροι 
Καθηγητές 

Λέκτορες ∆ιδάσκοντες  
Π.∆. 407 

- - - - 6,25 
Τµήµα Μηχανικών ∆ιαχείρισης Ενεργειακών Πόρων 

Καθηγητές Αναπληρωτές 
Καθηγητές 

Επίκουροι 
Καθηγητές 

Λέκτορες ∆ιδάσκοντες  
Π.∆. 407 

161,3 - 121,0 484,0 40,3 
Σύνολο Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας 

178,0 - 133,5 534,0 26,7 
 
Πηγή: Επεξεργασία δεδοµένων της Ε.Σ.Υ.Ε. 

 

Το Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών λειτουργεί από το 

ακαδηµαϊκό έτος 2005-2006 και διαθέτει µόνο έκτακτο προσωπικό (διδάσκοντες κατά το 

Π.∆. 407/1980). Το Τµήµα Μηχανικών ∆ιαχείρισης Ενεργειακών Πόρων διαθέτει 

περισσότερο έκτακτο από µόνιµο προσωπικό. Η αναλογία των φοιτητών προς τους 

διδάσκοντες ανά βαθµίδα ∆.Ε.Π. για τα δύο αυτά τµήµατα παρουσιάζεται στον Πίνακα 
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17. Η αναλογία των φοιτητών προς το σύνολο των µόνιµων και των έκτακτων 

διδασκόντων στα πολυτεχνικά τµήµατα του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 1812. 

 

Πίνακας 18. Η αναλογία των φοιτητών προς τους µόνιµους και τους έκτακτους 

διδάσκοντες στα τµήµατα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου ∆υτικής 

Μακεδονίας  

 

Α/Α Τµήµα Μέλη  
∆.Ε.Π. 

Έκτακτοι 
διδάσκοντες 

Σύνολο 

1 Μηχανικών Πληροφορικής & 
Τηλεπικοινωνιών 

- 6,25 6,25 

2 Μηχανικών ∆ιαχείρισης 
Ενεργειακών Πόρων  

60,5 40,3 24,2 

3 Σύνολο 66,8 26,7 19,1 
 
Πηγή: Επεξεργασία δεδοµένων της Ε.Σ.Υ.Ε.  

 

Στο σύνολο των διδασκόντων και των δύο πολυτεχνικών τµηµάτων αναλογούν 

19,1 φοιτητές ανά διδάσκοντα και 66,8 φοιτητές ανά µέλος ∆.Ε.Π. Ο αριθµός των 

φοιτητών ανά µέλος έκτακτου προσωπικού είναι 26,7 ακριβώς επειδή τα δύο τµήµατα 

είναι καινούρια και φαίνεται ότι λειτουργούν κατά κύριο λόγο µε διδάσκοντες κατά το 

Π.∆. 407/1980. 

 

Πανεπιστήµιο Αιγαίου 

 

Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου δεν διαθέτει πολυτεχνική σχολή αλλά τρία πολυτεχνικά 

τµήµατα τα οποία ανήκουν σε τρεις διαφορετικές σχολές. Πρόκειται για το Τµήµα 

                                                 
12 ∆εν έχουν προκηρυχθεί ακόµα θέσεις ∆.Ε.Π. για το νέο Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών. Συνεπώς, σε ό,τι αφορά το µόνιµο προσωπικό, στον Πίνακα 18 παρουσιάζεται η 

αναλογία των φοιτητών προς τα µέλη ∆.Ε.Π. µόνο για το Τµήµα Μηχανικών ∆ιαχείρισης Ενεργειακών 

Πόρων. Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι το νέο Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών έχει 

φοιτητές µόνο στο πρώτο έτος σπουδών, εποµένως δεν γίνεται διδασκαλία µαθηµάτων για τα επόµενα έτη 

(2ο έως και 5ο). 
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Μηχανικών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης της Σχολής Επιστηµών ∆ιοίκησης που εδρεύει 

στη Χίο, το ανεξάρτητο Τµήµα  Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων που 

εδρεύει στη Σύρο, και το Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών 

Συστηµάτων της Σχολής Θετικών Επιστηµών που εδρεύσει στη Σάµο. Η αναλογία των 

φοιτητών προς τους διδάσκοντες ανά βαθµίδα ∆.Ε.Π. για τα τρία αυτά τµήαµτα 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 19.  

 

Πίνακας 19. Η αναλογία των φοιτητών προς τους διδάσκοντες ανά βαθµίδα ∆.Ε.Π. στα 

Τµήµατα Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου 

Τµήµα  Μηχανικών Οικονοµίας & ∆ιοίκησης 
Καθηγητές Αναπληρωτές 

Καθηγητές 
Επίκουροι 
Καθηγητές 

Λέκτορες ∆ιδάσκοντες Π.∆. 
407 

103,5 103,5 34,5 - 15,9 
Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων 

Καθηγητές Αναπληρωτές 
Καθηγητές 

Επίκουροι 
Καθηγητές 

Λέκτορες ∆ιδάσκοντες Π.∆. 
407 

94,0 94,0 56,4 56,4 15,7 
Τµήµα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστηµάτων 

Καθηγητές Αναπληρωτές 
Καθηγητές 

Επίκουροι 
Καθηγητές 

Λέκτορες ∆ιδάσκοντες Π.∆. 
407 

125,0 250,0 250,0 - 15,6 
Σύνολο Τµηµάτων Μηχανικών 

105,6 123,2 61,7 147,8 15,7 
 
Πηγή: Επεξεργασία δεδοµένων της Ε.Σ.Υ.Ε.  

 

Παρατηρούµε ότι, όπως στα υπόλοιπα περιφερειακά πολυτεχνικά τµήµατα, έτσι 

στα τµήµατα µηχανικών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου ο αριθµός των φοιτητών ανά µέλος 

έκτακτου προσωπικού είναι ο µικρότερος (15,7 φοιτητές ανά έκτακτο διδάσκοντα). 

Αντίθετα, οι αναλογίες φοιτητών προς διδάσκοντες για τις βαθµίδες µόνιµου 

προσωπικού είναι ιδιαίτερα υψηλές (147,8 φοιτητές ανά λέκτορα, 61,7 ανά επίκουρο, 

123,2 ανά αναπληρωτή και 105,6 ανά καθηγητή). Όπως φαίνεται εδώ, οι σχετικές 

αναλογίες είναι µεγαλύτερες στους λέκτορες, και ακολουθούν κατά σειρά οι 

αναπληρωτές καθηγητές, οι καθηγητές και τέλος οι επίκουροι. ∆εν παρουσιάζεται 

ακριβώς αναστροφή της πυραµίδας, όπως έχουµε δει ότι προκύπτει για τα κεντρικά 

πανεπιστήµια. Παρατηρούµε επίσης ότι δύο τµήµατα, των Μηχανικών Οικονοµίας και 
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∆ιοίκησης και των Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων, δεν έχουν 

καθόλου µέλη ∆.Ε.Π. στη βαθµίδα του λέκτορα. 

 Όσον αφορά τη βαθµίδα του επίκουρου καθηγητή, η µεγαλύτερη αναλογία 

παρατηρείται στο Τµήµα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων (µε 250,0 

φοιτητές ανά επίκουρο καθηγητή), ενώ η µικρότερη αναλογία παρουσιάζεται στο Τµήµα 

Μηχανικών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης µε 34,5 φοιτητές ανά επίκουρο καθηγητή. Στη 

βαθµίδα του αναπληρωτή καθηγητή η µεγαλύτερη αναλογία παρατηρείται και πάλι στο 

Τµήµα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων µε 250,0 φοιτητές ανά 

αναπληρωτή καθηγητή, ενώ η µικρότερη στο Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και 

Επικοινωνιακών Συστηµάτων µε 94,0 φοιτητές ανά αναπληρωτή καθηγητή. Τέλος, η ίδια 

τάση εµφανίζεται στη βαθµίδα του καθηγητή, µε τη µεγαλύτερη αναλογία φοιτητών προς 

διδάσκοντες στο Τµήµα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων (125,0 

φοιτητές ανά καθηγητή) και τη µικρότερη στο Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και 

Επικοινωνιακών Συστηµάτων (94,0 φοιτητές ανά καθηγητή).          

Η αναλογία των φοιτητών προς το σύνολο των διδασκόντων, µόνιµων και 

έκτακτων, παρουσιάζεται στον Πίνακα 20. 

 

Πίνακας 20. Η αναλογία των φοιτητών προς τους µόνιµους και τους έκτακτους 

διδάσκοντες στα Τµήµατα Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 

Α/Α Τµήµα Μέλη  
∆.Ε.Π. 

Έκτακτοι 
διδάσκοντες 

Σύνολο 

1 Μηχανικών Πληροφοριακών & 
Επικοινωνιακών Συστηµάτων  17,6 15,7 8,3 

2 Μηχανικών Οικονοµίας & 
∆ιοίκησης 20,7 15,9 9,0 

3 Μηχανικών Σχεδίασης 
Προϊόντων & Συστηµάτων  62,5 15,6 12,5 

4 Σύνολο 24,6 15,7 9,6 
 
Πηγή: Επεξεργασία δεδοµένων της Ε.Σ.Υ.Ε. 

 

Στο σύνολο των τµηµάτων η αναλογία των φοιτητών προς το µόνιµο προσωπικό 

είναι 24,6 φοιτητές ανά διδάσκοντα, ενώ προς το έκτακτο προσωπικό είναι 9,6 φοιτητές 

ανά διδάσκοντα. Συγκρίνοντας τα τµήµατα µεταξύ τους, ως προς το µόνιµο προσωπικό 

το Τµήµα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων παρουσιάζει την 
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υψηλότερη αναλογία µε 62,5 φοιτητές ανά µέλος ∆.Ε.Π., και το Τµήµα Μηχανικών 

Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων τη µικρότερη µε 17,6 φοιτητές ανά 

µέλος ∆.Ε.Π. Τέλος, όσον αφορά το έκτακτο προσωπικό όλα τα τµήµατα παρουσιάζουν 

την ίδια περίπου αναλογία (γύρω στους 15 φοιτητές ανά έκτακτο διδάσκοντα).     

 

5.9. Συµπεράσµατα 

 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που συγκεντρώσαµε στο κεφάλαιο αυτό για τους µόνιµους και 

τους έκτακτους διδάσκοντες στα πολυτεχνικά τµήµατα της Ελλάδας, καταλήγουµε στα 

ακόλουθα πρώτα συµπεράσµατα: 

• Υπάρχει µεγάλος αριθµός έκτακτου προσωπικού στα περιφερειακά πανεπιστήµια, 

ακόµη και σε τµήµατα που συµπληρώνουν πολλά χρόνια λειτουργίας.  

• Ο αριθµός των φοιτητών ανά διδάσκοντα είναι µεγαλύτερος στα τεχνολογικά 

τµήµατα µηχανικών, όπως είναι το Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών ή το Τµήµα Μηχανικών Υπολογιστών και 

Πληροφορικής. Αντίθετα, µικρές αναλογίες φοιτητών προς διδάσκοντες 

παρατηρούνται στα παραδοσιακά τµήµατα των Πολιτικών Μηχανικών και των 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.  

• Τα κεντρικά τµήµατα παρουσιάζουν τις µεγαλύτερες αναλογίες φοιτητών προς 

διδάσκοντες σε σχέση µε τα περιφερειακά τµήµατα. Συµπεραίνεται λοιπόν ότι τα 

κεντρικά τµήµατα, αν και παλιότερα όλων, δεν είναι καλύτερα στελεχωµένα σε 

σχέση τα περιφερειακά τµήµατα.  

• Στο πλαίσιο του ίδιου ιδρύµατος (πολυτεχνείο ή πολυτεχνική σχολή 

πανεπιστηµίου) υπάρχουν πολυτεχνικά τµήµατα τα οποία, συγκριτικά µε άλλα, 

παρουσιάζουν τριπλάσιο αριθµό φοιτητών ανά µέλος ∆.Ε.Π. Με άλλα λόγια, 

υπάρχει αισθητή ανοµοιογένεια. 

• Σε πολλά τµήµατα παρατηρείται αναστροφή στην πυραµίδα των βαθµίδων 

∆.Ε.Π., δηλαδή οι υψηλόβαθµοι καθηγητές είναι περισσότεροι από τους 

καθηγητές κατώτερης βαθµίδας. Τα αίτια γι’ αυτή τη διαφορά στις αναλογίες 

είναι, µεταξύ άλλων, τα εξής:   
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o Η ηλικία του Τµήµατος. Στα παλιότερα τµήµατα πολλά  µέλη ∆.Ε.Π. 

αποτελούν παλιούς βοηθούς οι οποίοι εντάχθηκαν στο ∆.Ε.Π. τη δεκαετία 

του 1980. Αυτό εξηγεί εν µέρει και την αναστροφή της πυραµίδας των 

βαθµίδων, καθώς η προαγωγή των παλιότερων σε υψηλότερες βαθµίδες 

δεν συνοδεύτηκε από τη δηµιουργία νέων θέσεων χαµηλότερων 

βαθµίδων,  ενώ παράλληλα δεν υπάρχει πια ο θεσµός του Επιστηµονικού 

Συνεργάτη. 

o Η «νοοτροπία» του τµήµατος. Σε κάποια τµήµατα η λογική της Έδρας 

(ένας καθηγητής ανά εργαστήριο) παρέµεινε επί µακρόν ισχυρή. 

o Τα περιφερειακά τµήµατα, τα οποία, αφού ξεπέρασαν τα προβλήµατα 

βρεφικής ηλικίας (λίγα µέλη ∆.Ε.Π., πολλοί ειδικοί επιστήµονες σύµφωνα 

µε το Π.∆. 407/1980), στελεχώθηκαν ταχύτατα. Παράλληλα όµως υπάρχει 

µια µόνιµη διαρροή φοιτητών, λόγω µετεγγραφών προς τα πολυτεχνεία 

Αθηνών και Θεσσαλονίκης, που βελτιώνει τις αναλογίες φοιτητών-

διδασκόντων. 

 

 

6. ∆ιοικητικό προσωπικό 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται ο αριθµός των µελών του διοικητικού προσωπικού 

και του ειδικού τεχνικού προσωπικού τα οποία στελεχώνουν τα Πολυτεχνεία και τις 

πολυτεχνικές σχολές της χώρας µας. Στον Πίνακα 21 παρουσιάζεται πώς το προσωπικό 

αυτό κατανέµεται αριθµητικά σε κάθε Πολυτεχνείο και σε κάθε πολυτεχνική σχολή. Το 

προσωπικό διακρίνεται σε µόνιµο και σε προσωπικό µε σύµβαση εργασίας, στη δεύτερη 

περίπτωση διαχωρίζεται σε όσους έχουν σύµβαση εργασίας ορισµένου και σε όσους 

έχουν σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου, ενώ για όλες τις κατηγορίες-σχέσεις 

εργασίας οι υπάλληλοι διακρίνονται περαιτέρω, µε βάση το µορφωτικό τους επίπεδο, σε 

πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης (ΠΕ), τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ) και δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης (∆Ε).  
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Πίνακας 21. Κατανοµή του ειδικού τεχνικού και του διοικητικού προσωπικού, ανά 

σχέση εργασίας και ανά µορφωτικό επίπεδο, στα Πολυτεχνεία και στα πολυτεχνικά 

τµήµατα των Πανεπιστηµίων στην Ελλάδα    

 

Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό ∆ιοικητικό Προσωπικό 

Μόνιµοι Με σύµβαση Μόνιµοι Με σύµβαση 

 ορισµένου χρόνου  αορίστου χρόνου  

ΠΕ ΤΕ ∆Ε ΠΕ ΤΕ ∆Ε ΠΕ ΤΕ ∆Ε ΠΕ ΤΕ ∆Ε ΠΕ ΤΕ ∆Ε 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

12 16 94 - - - - - - 18 1 45 65 14 48 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης  

22 29 69 - - - - - - 5 1 21 11 1 3 

Πανεπιστήµιο Πατρών 

11 12 45 - - - 1 - - 6 3 12 1 3 10 

Πολυτεχνείο Κρήτης  

17 3 6 3 - - - - - 2 - 6 6 - 2 

∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης  

12 18 64 - - - - - - 6 2 8 2 - - 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 

8 6 5 - - - - - - 2 - 3 22 2 5 

Πανεπιστήµιο Αιγαίου  

- 2 1 3 - - - - - 2 - 3 11 3 7 

Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας 

- - - - - - - - - 1 - - 7 10 1 

Πηγή: ∆ιοικητικές υπηρεσίες των ανώτατων ιδρυµάτων 

 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι το προσωπικό των δύο Πολυτεχνείων της χώρας, 

δηλαδή του Ε.Μ.Π. και του Πολυτεχνείου Κρήτης, επιβαρύνεται και µε γενικές 

αρµοδιότητες, οι οποίες στα άλλα πανεπιστήµια δεν υπάγονται κατ’ ανάγκη στην 

πολυτεχνική σχολή αλλά στις κεντρικές πανεπιστηµιακές υπηρεσίες. Εποµένως, είναι 

φανερό ότι τα δύο Πολυτεχνεία, αντίθετα µε τις υπόλοιπες πολυτεχνικές σχολές, 
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απαιτούν περισσότερο διοικητικό αλλά και ειδικό τεχνικό προσωπικό για τη στελέχωσή 

τους.  

Επίσης, από τα στοιχεία του Πίνακα 21 προκύπτει ότι, ειδικά στα καινούρια 

τµήµατα, «µόνιµη» υπαλληλική σχέση έχει εξασφαλίσει ένας σχετικά µικρός αριθµός 

µελών του συνολικού προσωπικού. Σε τέτοια τµήµατα οι διοικητικές ανάγκες 

καλύπτονται από προσωπικό µε σύµβαση εργασίας αορίστου ή ορισµένου χρόνου. 

Πάντως, σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου έχει επίσης ένας σηµαντικός αριθµός 

διοικητικών υπαλλήλων των παλιότερων πολυτεχνικών σχολών, όπως του Ε.Μ.Π., του 

Α.Π.Θ., του Πανεπιστηµίου Πατρών και του ∆.Π.Θ. Ένα επίσης χαρακτηριστικό 

στοιχείο είναι ο γεωγραφικός πολυκερµατισµός του Πανεπιστηµίου Αιγαίου σε διάφορα 

νησιά της χώρας, γεγονός που συνεπάγεται την ανάγκη για επιπλέον προσωπικό στις 

υπηρεσίες των τµηµάτων του.  

Στον Πίνακα 22 παρουσιάζεται ο συνολικός αριθµός του διοικητικού 

προσωπικού, µόνιµου και µε σύµβαση εργασίας ορισµένου και αορίστου χρόνου, στα 

δύο Πολυτεχνεία και στα Πανεπιστήµια που διαθέτουν πολυτεχνικές σχολές και 

πολυτεχνικά τµήµατα. Από τον Πίνακα αυτόν παρατηρούµε ότι τα κεντρικά πολυτεχνικά 

τµήµατα είναι καλύτερα στελεχωµένα ως προς το διοικητικό προσωπικό. Αντίθετα, τα 

περιφερειακά τµήµατα έχουν µεγάλες ελλείψεις τέτοιου προσωπικού. Από τις επιτόπιες 

επισκέψεις και έρευνες διαπιστώθηκε ότι σε πολλά τµήµατα οι γραµµατείες είναι 

στελεχωµένες µε ένα µόνο µέλος µόνιµου προσωπικού, ενώ υπάρχουν τµήµατα που, σε 

σχέση µε το µεγάλο αριθµό φοιτητών, διαθέτουν αναλογικά µάλλον µικρό αριθµό 

διοικητικών υπαλλήλων, όπως το Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης στο 

Πολυτεχνείο Κρήτης, 

Στον Πίνακα 22 παρουσιάζονται επίσης τα αποτελέσµατα σε σχέση µε το 

µορφωτικό επίπεδο του διοικητικού προσωπικού. Παρατηρούµε αισθητά µεγάλο αριθµό 

υπαλλήλων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (∆Ε). Στο σύνολο του προσωπικού, περίπου οι 

µισοί υπάλληλοι είναι ∆Ε. Παρότι οι ανάγκες σε διοικητικό προσωπικό ενός ιδρύµατος ή 

µιας πολυτεχνικής σχολής δεν απαιτούν πάντοτε υπαλλήλους πανεπιστηµιακού επιπέδου, 

το γεγονός ότι το µισό διοικητικό προσωπικό των πολυτεχνικών τµηµάτων ανήκει στην 

κατηγορία ∆Ε σίγουρα δεν αναβαθµίζει τις προσφερόµενες υπηρεσίες σε ένα ανώτατο 

ίδρυµα. Από την άλλη µεριά, ο µικρότερος αριθµός διοικητικού προσωπικού εµφανίζεται 
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στην κατηγορία της τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ). Πρέπει βέβαια να επισηµανθεί ότι 

σε καινούρια πολυτεχνικά τµήµατα και σχολές παρατηρείται µεταβολή των αριθµών 

υπέρ της κατηγορίας υπαλλήλων πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης (ΠΕ), όπως συµβαίνει, 

για παράδειγµα, στα Πανεπιστήµια Αιγαίου και Θεσσαλίας.    

 

Πίνακας 22. Κατανοµή του ειδικού τεχνικού και του διοικητικού προσωπικού, ανά 

µορφωτικό επίπεδο, στα Πολυτεχνεία και στα πολυτεχνικά τµήµατα των Πανεπιστηµίων 

στην Ελλάδα 

 
Πολυτεχνείο/Πανεπιστήµιο 

 

Σύνολο 

ΠΕ 

Σύνολο 

ΤΕ 

Σύνολο  

∆Ε 

Γενικό 

σύνολο 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  95 31 187 313 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλονίκης (Πολυτεχνική Σχολή) 

38 31 93 

162 
Πανεπιστήµιο Πατρών  

(Πολυτεχνική Σχολή) 

19 18 67 

104 
Πολυτεχνείο Κρήτης  28 3 14 45 
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 

(Πολυτεχνική Σχολή) 

20 20 72 

112 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας  

(Πολυτεχνική Σχολή) 

32 8 13 

53 
Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας 

(Πολυτεχνική Σχολή) 

8 10 1 

19 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου 

(Τµήµατα µηχανικών) 

16 5 11 

32 
Σύνολο 256 126 458 840 

Πηγή: ∆ιοικητικές υπηρεσίες των ανώτατων ιδρυµάτων 
 

Στον Πίνακα 23 φαίνεται πώς το συνολικό αυτό εργαστηριακό και διοικητικό 

προσωπικό των δύο Πολυτεχνείων και των πολυτεχνικών σχολών στη χώρα µας 

κατανέµεται µε βάση τη σχέση εργασίας. Το σύνολο των υπαλλήλων διακρίνεται, 

δηλαδή, σε «µόνιµο» προσωπικό και σε προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ορισµένου ή 

αορίστου χρόνου. 
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Εκτός από το Ε.Μ.Π. και το Πολυτεχνείο Κρήτης, τα υπόλοιπα ΑΕΙ µπορούν να 

κάνουν οικονοµίες κλίµακας του διοικητικού προσωπικού, εξυπηρετώντας και τις 

πολυτεχνικές σχολές τους. Για τα πολυτεχνικά τµήµατα ή τις πολυτεχνικές σχολές που 

υπάγονται σε κάποιο ΑΕΙ, οι γενικές διοικητικές υπηρεσίες καλύπτονται από τις γενικές 

υπηρεσίες του πανεπιστηµίου, και συνεπώς οι ανάγκες διοικητικού προσωπικού ειδικά 

για τις πολυτεχνικές σχολές είναι σχετικά µειωµένες. Αντίθετα, τα δύο Πολυτεχνεία της 

χώρας, δηλαδή το Ε.Μ.Π. και το Πολυτεχνείο Κρήτης, ως ανεξάρτητα ιδρύµατα, 

χρειάζονται εν γένει περισσότερο ειδικό τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, αφού ως 

τέτοια, είναι επιφορτισµένα µε το σύνολο των υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για τη 

λειτουργία ενός ΑΕΙ (διοικητικές, οικονοµικές, Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων 

Έρευνας κ.λπ.). Παρ’ όλα αυτά, παρατηρούµε ότι το σύνολο του διοικητικού 

προσωπικού στο Πολυτεχνείο Κρήτης είναι 45 άτοµα, ενώ σε άλλες πολυτεχνικές 

σχολές, όπως του ∆.Π.Θ. και του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, είναι 112 και 53 

αντίστοιχα. Αυτή η ανοµοιογένεια πρέπει να αντιµετωπιστεί µε την πρόσληψη 

προσωπικού κυρίως στις σχολές όπου υπάρχει ανάγκη.  
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Πίνακας 23. Κατανοµή του ειδικού τεχνικού και του διοικητικού προσωπικού, ανά 

σχέση εργασίας, στα Πολυτεχνεία και στις Πολυτεχνικές Σχολές των Α.Ε.Ι. στην 

Ελλάδα, 2004-2005 

 
 Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό ∆ιοικητικό Προσωπικό 

Πολυτεχνείο /Πανεπιστήµιο 

 

Σύνολο 

µονίµων 

Σύνολο µε 

σύµβαση 

Σύνολο 

µονίµων 

Σύνολο µε 

σύµβαση 

Σύνολο 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  122 0 64 127 313 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλονίκης (Πολυτεχνική Σχολή) 

120 0 27 15 

162 
Πανεπιστήµιο Πατρών  

(Πολυτεχνική Σχολή) 

68 1 21 14 

104 
Πολυτεχνείο Κρήτης  26 3 8 8 45 
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 

(Πολυτεχνική Σχολή) 

94 0 16 2 

112 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας  

(Πολυτεχνική Σχολή) 

19 0 5 29 

53 
Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας 

(Πολυτεχνική Σχολή) 

0 0 1 18 

19 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου 

(Τµήµατα µηχανικών) 

3 3 5 21 

32 
Σύνολο 

452 7 147 
 

234  
Γενικό Σύνολο 840 

Πηγή: Πρυτανικές Αρχές ΑΕΙ (ακαδηµαϊκό έτος 2005-2006) 

 

6.1. Συµπεράσµατα 

 
Σχετικά µε το ειδικό τεχνικό και το διοικητικό προσωπικό των δύο Πολυτεχνείων και 

των Πανεπιστηµίων που διαθέτουν πολυτεχνικές σχολές ή πολυτεχνικά τµήµατα στην 

Ελλάδα, µπορούν να εξαχθούν τα εξής πρώτα συµπεράσµατα:  

1. ∆εν υπάρχει επαρκής αριθµός διοικητικού προσωπικού κυρίως στα περιφερειακά 

πανεπιστήµια. 

2. Παρατηρείται µεγάλος αριθµός διοικητικού προσωπικού δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης (περίπου το µισό του συνολικού αριθµού υπαλλήλων). 
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3. Τµήµα του διοικητικού προσωπικού εργάζεται µε σύµβαση εργασίας ορισµένου 

χρόνου, το οποίο σηµαίνει ότι πολλές φορές πληρώνεται µετά από κάποια 

χρονική περίοδο. 

4. Οι γραµµατείες και τα εργαστήρια κυρίως των περιφερειακών πανεπιστηµίων δεν 

είναι επαρκώς στελεχωµένα. 

5. Αν εξετάσει κανείς τις αναλογίες µελών ∆.Ε.Π. προς φοιτητές σε πολυτεχνεία 

άλλων χωρών, θα δει ότι είναι 1 προς 3 ή  1 προς 4. Εδώ είναι το αντίστροφο. Να 

σηµειωθεί ότι η ύπαρξη Ε.∆Ι.Π. είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία των 

εργαστηρίων και για την επιτέλεση των ασκήσεων. 
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7.  Ζήτηση για τα πολυτεχνικά τµήµατα 

 

Όπως είναι γνωστό, η ζήτηση για πολυτεχνικές σπουδές από τους αποφοίτους των 

λυκείων είναι πολύ µεγάλη. Από τα στοιχεία των Πανελλήνιων Εξετάσεων εισαγωγής 

στην τριτοβάθµια εκπαίδευση για τα έτη 2004 και 2005 µπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι 

η σχετική ζήτηση είναι πολύ υψηλή ακόµη και για τα περιφερειακά πανεπιστήµια. 

Πρέπει να τονιστεί ότι η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών και  η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π., µαζί µε το Τµήµα 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλονίκης συγκαταλέγονται µεταξύ των δέκα τµηµάτων που είναι πρώτα σε ζήτηση 

από τους υποψηφίους των Πανελλήνιων Εξετάσεων, και αυτό επί του συνόλου των 

πανεπιστηµίων και των τµηµάτων, µε εξαίρεση εκείνα όπου απαιτείται εξέταση σε ειδικά 

µαθήµατα (π.χ. αρχιτεκτονική), εξαιτίας των οποίων και αυξάνονται οι βάσεις 

εισαγωγής, και µε εξαίρεση τις στρατιωτικές σχολές ειδικής κατηγορίας.  

Στον Πίνακα 24 παρουσιάζουµε ενδεικτικά για ορισµένα πολυτεχνικά τµήµατα 

τις βάσεις εισαγωγής για τα έτη 2004 και 2005. Είναι αξιοπρόσεκτο ότι σχετικά υψηλές 

βάσεις εισαγωγής έχουν και καινούρια τµήµατα σε περιφερειακά πανεπιστήµια, όπως το 

Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης ή το 

Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστηµίου ∆υτικής 

Μακεδονίας (Κοζάνη).   
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Πίνακας 24. Ενδεικτικές βάσεις εισαγωγής στο πρώτο έτος σπουδών πολυτεχνικών 

τµηµάτων, 2004 και 2005 

 

Τµήµα Βάση εισαγωγής 2004 Βάση εισαγωγής 2005 
Hλεκτρολόγων  Μηχανικών & 
Μηχανικών Υπολογιστών Ε.Μ.Π.    

19077 18929 

Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. 18792 18648 
Hλεκτρολόγων  Μηχανικών & 
Μηχανικών Υπολογιστών Α.Π.Θ. 

18712 18585 

Μηχανολόγων Μηχανικών 
Ε.Μ.Π. 

18552 18504 

Hλεκτρολόγων  Μηχανικών & 
Τεχνολογίας Υπολογιστών 
Πανεπιστηµίου Πατρών  

18226 18201 

Πολιτικών Μηχανικών 
Πανεπιστηµίου Πατρών 

18099 18191 

Πολιτικών Μηχανικών  
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 

18056 18129 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & 
Μηχανικών Υπολογιστών ∆.Π.Θ. 

17739 17809 

Μηχανολόγων Μηχανικών 
Α.Π.Θ. 

17619 17851 

Μηχανικών Περιβάλλοντος 
∆.Π.Θ. 

16321 16975 

Μηχανικών Πληροφορικής & 
Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστηµίου 
∆υτικής Μακεδονίας 

- 17546 

 
Πηγή: ΥΠ.Ε.Π.Θ., 2004 και 2005 
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8. Στοιχεία για τους φοιτητές στα πολυτεχνικά τµήµατα  

 Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει στατιστικά στοιχεία για τους φοιτητές ανά 

πολυτεχνικό τµήµα για όλα τα ανώτατα ιδρύµατα, Πολυτεχνεία και Πανεπιστήµια. Τα 

περισσότερα στατιστικά στοιχεία, που παραθέτουµε µε τη µορφή πινάκων και σχηµάτων, 

έχουν προέλθει από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.) και αφορούν 

το ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004.      

Στην επόµενη ενότητα παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα µε βάση τις κατηγορίες 

πολυτεχνικών τµηµάτων όπως αυτές διαµορφώθηκαν στον Πίνακα 2 για όλες τις σχολές 

και τα τµήµατα. Παρουσιάζουµε επίσης στοιχεία ξεχωριστά για κάθε ίδρυµα 

(Πολυτεχνείο ή Πανεπιστήµιο). 

 

8.1. Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών 

 
Το Σχήµα 1 δείχνει την ποσοστιαία κατανοµή των φοιτητών στα Τµήµατα 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ανά την Ελλάδα.   

 

Σχήµα 1 

Ποσοστιαία κατανοµή των φοιτητών στα Τµήµατα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & 

Μηχανικών Υπολογιστών των Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα 

 

Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών

34%

22%

21%

10%

7% 6%

Ε.Μ.Π
Α.Π.Θ.
Παν. Π.
∆.Π.Θ.
Πολ. Κ
Παν.∆Μ

 
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 
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Είναι εµφανές από το Σχήµα 1 ότι το µεγαλύτερο ποσοστό ενεργών φοιτητών ανά 

την Ελλάδα στη συγκεκριµένη κατηγορία πολυτεχνικών τµηµάτων αντιστοιχεί στο 

Ε.Μ.Π. µε 34%. ∆ηλαδή, στο Ε.Μ.Π φοιτά το 34% των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών. Ακολουθούν το Α.Π.Θ. µε ποσοστό 22% και το 

Πανεπιστήµιο Πατρών µε 21%. Πρέπει να επισηµανθεί ότι η Πολυτεχνική Σχολή της 

Πάτρας περιλαµβάνει και το συναφές Τµήµα Μηχανικών Υπολογιστών και 

Πληροφορικής, το οποίο όµως δεν συµπεριλαµβάνεται στο Σχήµα 1, γιατί έχει 

ταξινοµηθεί στην επόµενη κατηγορία πολυτεχνικών τµηµάτων (βλ. 8.2. Μηχανικοί 

Υπολογιστών). 

 Από το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας συµπεριλαµβάνουµε το αυτοτελές 

Τµήµα Μηχανικών ∆ιαχείρισης Ενεργειακών Πόρων, εφόσον καλύπτει το γνωστικό 

αντικείµενο του Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Είναι συνεπώς φυσικό το 

τµήµα αυτό να καλύπτει µικρό ποσοστό του συνόλου των φοιτητών σε αυτή την 

κατηγορία (6%). Ανάλογο ποσοστό εντοπίζεται και στο Τµήµα Ηλεκτρονικών 

Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης (7%).  

Είναι εµφανής η µη αποκέντρωση του συστήµατος µε την πλειονότητα των 

φοιτητών στη συγκεκριµένη κατηγορία πολυτεχνικών τµηµάτων να συγκεντρώνεται στα 

αστικά κέντρα της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας. Το άθροισµα σε αυτά τα 

τµήµατα ισούται µε το 77% των ενεργών φοιτητών στα Τµήµατα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. 

 

Πίνακας 25. Ποσοστιαία κατανοµή των µη ενεργών φοιτητών στα Τµήµατα  

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών των Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα 
Α.Ε.Ι. Ποσοστό (%) µη ενεργών φοιτητών 
Ε.Μ.Π. 19 
Α.Π.Θ. 28 

Πανεπιστήµιο Πατρών 34 
∆.Π.Θ. 31 

Πολυτεχνείο Κρήτης 12 
Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας13 0 

 
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 

                                                 
13 Στα διαθέσιµα στοιχεία δεν δίνεται αριθµός µη ενεργών φοιτητών. 
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Σχήµα 2  

Ποσοστιαία κατανοµή των µη ενεργών φοιτητών στα Τµήµατα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών των Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα 

Μη Ενεργοί Φοιτητές

15%

23%

27%

25%

10% 0%

Ε.Μ.Π
Α.Π.Θ.
Παν. Π.
∆.Π.Θ.
Πολ. Κ
Παν.∆Μ

 
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 

 

Στον Πίνακα 25 παρουσιάζονται τα ποσοστά των µη ενεργών φοιτητών για τα 

αντίστοιχα Τµήµατα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών των 

ελληνικών Πολυτεχνείων και Πανεπιστηµίων. Ως µη ενεργούς ορίζουµε εκείνους τους 

φοιτητές που εξακολουθούν να φοιτούν πέραν της κανονικής διάρκειας σπουδών. Να 

σηµειωθεί ότι τα ποσοστά αυτά έχουν στρογγυλοποιηθεί στον πλησιέστερο ακέραιο. 

Το µεγαλύτερο ποσοστό εντοπίζεται στο Πανεπιστήµιο Πατρών, όπου περίπου το 

1/3 των φοιτητών του αντίστοιχου Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών είναι µη 

ενεργοί. Παρόµοιο ποσοστό καταγράφεται στο ∆.Π.Θ. (31%). Από την άλλη µεριά, το 

µικρότερο ποσοστό εντοπίζεται στο Πολυτεχνείο Κρήτης µε 12% µη ενεργούς φοιτητές. 

Με βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, το Τµήµα Μηχανικών ∆ιαχείρισης Ενεργειακών Πόρων 

δεν έχει φοιτητές που φοιτούν πέραν των κανονικών εξαµήνων.  (Στο Σχήµα 2 

παρουσιάζουµε τα αντίστοιχα ποσοστά.) 

Από το Σχήµα 2 φαίνεται ότι το 27% των µη ενεργών φοιτητών στους 

Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Υπολογιστών βρίσκεται στο Πανεπιστήµιο 

Πατρών. Το 15% των µη ενεργών φοιτητών είναι στο Ε.Μ.Π. και το 10% στο 

Πολυτεχνείο Κρήτης. Εάν το ποσοστό του Ε.Μ.Π. µπορεί εν µέρει να δικαιολογηθεί από 

τις υψηλότερες, συγκριτικά µε τα υπόλοιπα τµήµατα (Πανεπιστήµιο Πατρών, 

Πολυτεχνείο Κρήτης), βάσεις εισαγωγής που έχει, η διαφορά µεταξύ του Πανεπιστηµίου 

Πατρών και του Πολυτεχνείου Κρήτης δεν είναι εµφανώς εξηγήσιµη.  
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Σχήµα 3  

Ποσοστιαία κατανοµή των αριστούχων φοιτητών στα Τµήµατα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών των Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα 

Αριστούχοι

46%

24%

7%

0%

23%

Ε.Μ.Π
Α.Π.Θ.
Παν. Π.
∆.Π.Θ.
Πολ. Κ

 
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 

 

Στο Σχήµα 3 παρουσιάζουµε τα ποσοστά των αριστούχων φοιτητών στα Τµήµατα 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ανά την Ελλάδα. Είναι φανερό 

ότι η πλειονότητα των αριστούχων φοιτητών (το 46%) βρίσκεται στο τµήµα του Ε.Μ.Π. 

Ακολουθεί το Α.Π.Θ. µε 24% των αριστούχων και το Πολυτεχνείο Κρήτης µε 23%. Το 

∆.Π.Θ. δεν έχει κανένα αριστούχο φοιτητή στους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και 

Μηχανικούς Υπολογιστών, ενώ το Πανεπιστήµιο Πατρών έχει ποσοστό 7%. Η µεγάλη 

αύξηση των αριστούχων στο Ε.Μ.Π. δικαιολογείται από τις υψηλές βάσεις εισαγωγής σε 

αυτό το τµήµα, που είναι σαφώς υψηλότερες από τις βάσεις εισαγωγής στα υπόλοιπα 

περιφερειακά τµήµατα. Το Α.Π.Θ., που έχει κατά σειρά τις δεύτερες πιο υψηλές βάσεις 

εισαγωγής, κατέχει και τη δεύτερη θέση στους αριστούχους φοιτητές.    

Τα ποσοστά των υποψήφιων διδακτόρων στα Τµήµατα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στα Πολυτεχνεία και τα Πανεπιστήµια της 

χώρας παρουσιάζονται στο Σχήµα 4.  

Η πλειονότητα, λοιπόν, των υποψήφιων διδακτόρων στην κατηγορία των 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ανήκει στο Ε.Μ.Π. (ποσοστό 

59%). Ακολουθεί το Πανεπιστήµιο Πατρών µε 21%, το Α.Π.Θ. µε 12%, το ∆.Π.Θ. µε 

7% και, τέλος, το Πολυτεχνείο Κρήτης στο οποίο δεν εµφανίζονται υποψήφιοι 

διδάκτορες. Είναι αξιοσηµείωτο ότι το Πανεπιστήµιο Πατρών, παρά την ύπαρξη 
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ανταγωνιστικού τµήµατος στην ίδια σχολή, δηλαδή του Τµήµατος Μηχανικών 

Υπολογιστών, κατατάσσεται δεύτερο ως προς τους υποψήφιους διδάκτορες.   

 

Σχήµα 4 

Ποσοστιαία κατανοµή των υποψήφιων διδακτόρων στα Τµήµατα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών των Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα 

Υπ. ∆ιδάκτορες

59%

12%

21%

7% 0%1%

Ε.Μ.Π
Α.Π.Θ.
Παν. Π.
∆.Π.Θ.
Πολ. Κ
Παν.∆Μ

 
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 

 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο αριθµός των υποψήφιων διδακτόρων στα Τµήµατα  

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών είναι πολύ µεγάλος σε 

σύγκριση µε τα υπόλοιπα τµήµατα µηχανικών, µε εξαίρεση τα συναφή Τµήµατα 

Μηχανικών Υπολογιστών. Αυτό πιθανώς ερµηνεύεται από τους εξής παράγοντες: 

• Στα τµήµατα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,  τα 

οποία παρακολουθούν άµεσα και συχνά πρωτοστατούν στις εξελίξεις και τις 

νέες εφαρµογές της τεχνολογίας, τα ερευνητικά προγράµµατα είναι σαφώς 

περισσότερα από ό,τι εκείνα σε πιο παραδοσιακά τµήµατα. 

• Το πεδίο της συγκεκριµένης κατηγορίας µηχανικών αναπτύσσεται ταχύτατα 

(επικοινωνίες, πληροφορική, βιοϊατρική και βιοτεχνολογία, τεχνολογίες 

αναζήτησης δεδοµένων, πληροφοριακά συστήµατα, ασφάλεια, ευφυή 

συστήµατα, ροµποτική κ.λπ.), µε αποτέλεσµα να υπάρχουν συνεχώς ανάγκες 

για εξειδικευµένες πρωτότυπες εργασίες. 

• Τα συγκεκριµένα τµήµατα µηχανικών διαθέτουν την κατάλληλη τεχνολογική 

υποδοµή για τη διεξαγωγή της έρευνας. 
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• Ένα άλλο στοιχείο που δικαιολογεί το µεγάλο αριθµό µεταπτυχιακών 

προγραµµάτων και κατά συνέπεια διδακτορικών διατριβών σε αυτά τα 

πολυτεχνικά τµήµατα είναι η ανάλογη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Λόγω 

των τεχνολογικών εξελίξεων, η αγορά εργασίας απαιτεί νέες εξειδικεύσεις οι 

οποίες και καλύπτονται µέσα από µεταπτυχιακά προγράµµατα για τους 

Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Υπολογιστών. 

Πρέπει να τονιστεί ότι οι ερευνητικές οµάδες των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών συµµετέχουν σε διεθνή και ιδιαίτερα ανταγωνιστικά 

ευρωπαϊκά προγράµµατα (η αντίστοιχη σχολή του Ε.Μ.Π. είχε καταταχθεί τρίτη στην 

Ευρώπη ως προς τη συµµετοχή σε ευρωπαϊκά έργα κατά τη δεύτερη προκήρυξη του 

έκτου πλαισίου στήριξης, FP6), σε ελληνικά ερευνητικά έργα, σε µελέτες πληροφορικής, 

επικοινωνιών και τεχνολογίας υπολογιστών, κ.λπ. Επίσης, έχουν δηµοσιεύσεις στα πιο 

έγκυρα περιοδικά και παρουσιάσεις στα πιο γνωστά επιστηµονικά συνέδρια του χώρου, 

και η έρευνά τους είναι εφάµιλλη εκείνης που διεξάγεται στις Η.Π.Α. και στις χώρες της 

∆υτικής Ευρώπης.  

 

8.2. Μηχανικοί Υπολογιστών 

 
Το Σχήµα 5 δείχνει πώς κατανέµονται οι φοιτητές (ποσοστό %) στα τµήµατα των 

Μηχανικών Υπολογιστών ανά την Ελλάδα. Παρατηρούµε ότι το αντίστοιχο τµήµα του 

Πανεπιστηµίου Πατρών συγκεντρώνει τα 2/3 (το 67%) των φοιτητών της συγκεκριµένης 

κατηγορίας µηχανικών. Το τµήµα στο Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας είναι 

νεοϊδρυθέν (λειτουργεί από το ακαδηµαϊκό έτος 2005-2006), γι’ αυτό και εµφανίζει 

ποσοστό µόλις 2%. Το 17% των φοιτητών των Τµηµάτων Μηχανικών Υπολογιστών 

ανήκει στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας και το 14% στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου.  

Το Τµήµα Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής στην Πάτρα είναι το 

παλιότερο τµήµα στην κατηγορία Μηχανικών Υπολογιστών στην Ελλάδα και το πρώτο 

που εισήγαγε στη χώρα την ειδικότητα του Μηχανικού Υπολογιστών (computer 

engineer), όπως αυτή έχει αναπτυχθεί στις Η.Π.Α. και την Ευρώπη. Είναι αξιοσηµείωτο 

ότι οι πολυτεχνικές σχολές στις µεγάλες πόλεις (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) δεν διαθέτουν 
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ξεχωριστό Tµήµα Mηχανικών Υπολογιστών, αλλά ενσωµατώνουν αυτή την ειδικότητα 

στα Τµήµατα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.  

 

Σχήµα 5 

Ποσοστιαία κατανοµή των φοιτητών στα Τµήµατα Μηχανικών Υπολογιστών των Α.Ε.Ι. 

στην Ελλάδα 

 

Μηχ. Υπολογιστών

67%

17%

2%
14%

Παν. Π
Παν. Θεσ.
Παν. ∆Μ
Παν. Αιγ.

 
Πηγή: E.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 

 

Τα ποσοστά των µη ενεργών φοιτητών για τα τέσσερα Τµήµατα Μηχανικών 

Υπολογιστών στην Ελλάδα παρουσιάζονται στον Πίνακα  26.  

 

Πίνακας 26. Ποσοστιαία κατανοµή των µη ενεργών φοιτητών στα Τµήµατα Μηχανικών 

Υπολογιστών των Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα 
Α.Ε.Ι. Ποσοστό (%) µη ενεργών φοιτητών 

Πανεπιστήµιο Πατρών 22 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας14 0 

Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας15 0 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου 22 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 
 

Τα τµήµατα της κατηγορίας Μηχανικών Υπολογιστών στο Πανεπιστήµιο 

∆υτικής Μακεδονίας και στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας έχουν ιδρυθεί πρόσφατα και δεν 

                                                 
14 Στα διαθέσιµα στοιχεία δεν υπάρχει αριθµός µη ενεργών φοιτητών. 
 
15 Στα διαθέσιµα στοιχεία δεν υπάρχει αριθµός µη ενεργών φοιτητών. 
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έχουν καθόλου µη ενεργούς φοιτητές. Σε καθένα από τα υπόλοιπα δύο τµήµατα της 

κατηγορίας Μηχανικών Υπολογιστών (Πανεπιστήµιο Πατρών και Αιγαίου) το 22% των 

φοιτητών είναι µη ενεργοί. Αν σκεφτεί κανείς ότι οι σπουδές είναι πενταετείς, το 

ποσοστό αυτό αντιστοιχεί περίπου σε ένα έτος. ∆εν αποτελεί εποµένως πολύ υψηλό 

ποσοστό. 

Η κατανοµή των αριστούχων φοιτητών στα ανωτέρω τµήµατα είναι 12,88% για 

το τµήµα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών και 6,45% για το τµήµα 

του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Τα άλλα τµήµατα δεν έχουν αποφοίτους στο ακαδηµαϊκό 

έτος 2003-2004, για το οποίο η παρούσα µελέτη έχει διαθέσιµα στοιχεία. Ο αριθµός των 

υποψήφιων διδακτόρων σε αυτά τα τµήµατα είναι επίσης υψηλός και συγκρίσιµος µε τον 

αντίστοιχο της προηγούµενης κατηγορίας µηχανικών, δηλαδή των Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (322 φοιτητές σε µεταπτυχιακό δίπλωµα 

ειδίκευσης και 82 σε διδακτορικό στο Πανεπιστήµιο Πατρών, 56 µεταπτυχιακοί και 29 

υποψήφιοι διδάκτορες στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, και 30 µεταπτυχιακοί και 58 

υποψήφιοι διδάκτορες στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου). 

Όπως φαίνεται και από τα στοιχεία ανά Α.Ε.Ι. (βλ. Παράρτηµα Α της παρούσας 

µελέτης), ο αριθµός των υποψήφιων διδακτόρων στα Τµήµατα Μηχανικών Υπολογιστών 

είναι µεγαλύτερος συγκριτικά µε τον αντίστοιχο αριθµό στις υπόλοιπες κατηγορίες 

πολυτεχνικών τµηµάτων, µε εξαίρεση τα συναφή Τµήµατα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

και Μηχανικών Υπολογιστών. Η τάση αυτή ερµηνεύεται πιθανώς ως εξής:  

• Όπως σχολιάσαµε και παραπάνω, τα ερευνητικά προγράµµατα που 

απευθύνονται σε Μηχανικούς Υπολογιστών υπερτερούν σε σχέση µε 

εκείνα που θα µπορούσαν να υποστηριχτούν από πιο παραδοσιακά 

πολυτεχνικά τµήµατα. 

• Το πεδίο του Μηχανικού Υπολογιστών εξελίσσεται ταχύτατα (λογισµικό, 

επικοινωνίες, δίκτυα υπολογιστών, ευφυή συστήµατα), οπότε υπάρχουν 

αυξηµένες ανάγκες για επιστηµονικές έρευνες.  

• Υπάρχει επαρκής τεχνολογική υποδοµή στα αντίστοιχα τµήµατα για τη 

διεξαγωγή των ερευνών. 
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Οι ερευνητικές οµάδες των Μηχανικών Υπολογιστών µετέχουν σε διεθνή και 

πλήρως ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράµµατα, σε ελληνικά ερευνητικά έργα, καθώς 

και σε µελέτες πληροφορικής, επικοινωνιών και τεχνολογίας υπολογιστών.   

 

8.3. Πολιτικοί Μηχανικοί 

 

Το Σχήµα 6 δείχνει πώς κατανέµονται οι φοιτητές (ποσοστό %) στα Τµήµατα  Πολιτικών 

Μηχανικών ανά την Ελλάδα. Οι περισσότεροι υποψήφιοι Πολιτικοί Μηχανικοί 

σπουδάζουν στο Α.Π.Θ. και όχι στο Ε.Μ.Π., το οποίο έχει το δεύτερο µεγαλύτερο 

ποσοστό µε 25%. Ακολουθούν το Πανεπιστήµιο Πατρών µε 20%, το ∆.Π.Θ. µε 17% και, 

τέλος, το καινούριο Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας µε 4%. 

Και πάλι παρατηρείται συγκέντρωση στα µεγάλα αστικά κέντρα της Αθήνας, της 

Θεσσαλονίκης και της Πάτρας µε σύνολο 81%, δηλαδή µε ποσοστό λίγο µεγαλύτερο από 

το αντίστοιχο των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών που 

σηµειώσαµε στις προηγούµενες ενότητες (8.1 και 8.2).  

Εδώ, στην κατηγορία των Πολιτικών Μηχανικών, είναι αξιοσηµείωτη η άνιση 

κατανοµή του συνόλου των φοιτητών στα Α.Ε.Ι. της χώρας, µε τους περισσότερους 

φοιτητές της συγκεκριµένης ειδικότητας να µοιράζονται ανάµεσα στην Αθήνα και τη 

Θεσσαλονίκη υπέρ της δεύτερης. Το γεγονός αυτό ίσως αντανακλά το γνωστό, από 

αντίστοιχες µελέτες για τα υπόλοιπα επιστηµονικά πεδία (ιατρική, νοµική), 

ανορθολογικό τρόπο κατανοµής των εισακτέων φοιτητών στα ίδια τµήµατα των 

διάφορων Α.Ε.Ι.: οι αποφάσεις λαµβάνονται κάθε χρόνο σε κεντρικό υπουργικό επίπεδο 

και ανεξάρτητα από τα τµήµατα και τις ανάγκες τους. Από την άλλη µεριά, θα µπορούσε 

κάποιος να υποθέσει και το εξής: Τα ποσοστά αυτά ίσως υποδηλώνουν µια ενίσχυση της 

παρουσίας της Βόρειας Ελλάδας στον κατασκευαστικό τοµέα, δεδοµένου ότι εκτιµάται 

πως οι περισσότεροι φοιτητές του Α.Π.Θ. προέρχονται κυρίως από το χώρο της Βόρειας 

Ελλάδας.  
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Σχήµα 6 

Ποσοστιαία κατανοµή των φοιτητών στα Τµήµατα Πολιτικών Μηχανικών των Α.Ε.Ι. 

στην Ελλάδα 

Πολιτικών Μηχ.

25%

34%

20%

17%
4%

Ε.Μ.Π.
Α.Π.Θ.
Παν. Π.
∆.Π.Θ.
Παν. Θεσ.

 
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 

 

Η ποσοστιαία κατανοµή των µη ενεργών φοιτητών στα συγκεκριµένα 

πολυτεχνικά τµήµατα παρουσιάζεται στον Πίνακα 27.    

 

Πίνακας 27. Ποσοστιαία κατανοµή των µη ενεργών φοιτητών στα Τµήµατα 

Πολιτικών Μηχανικών των Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα 
Α.Ε.Ι. Ποσοστό (%) µη ενεργών φοιτητών 
Ε.Μ.Π. 23 
Α.Π.Θ. 36 

Πανεπιστήµιο Πατρών 31 
∆.Π.Θ. 32 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 17 
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 

 

Το µεγαλύτερο ποσοστό µη ενεργών φοιτητών εντοπίζεται στο Α.Π.Θ. (36%). 

Επίσης, περίπου το 1/3 των φοιτητών στο Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών είναι µη ενεργοί 

στο Πανεπιστήµιο Πατρών και στο ∆.Π.Θ. Τα αντίστοιχα ποσοστά µειώνονται στο 

Ε.Μ.Π. στο 23% και στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας στο 17%. Πιθανή αιτία για το µικρό 

ποσοστό στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας είναι το γεγονός ότι το τµήµα δεν λειτουργεί 

παρά µόνο λίγα έτη και εποµένως δεν έχουν συσσωρευτεί ακόµη µη ενεργοί φοιτητές. Τα 

ποσοστά των µη ενεργών φοιτητών στα Τµήµατα Πολιτικών Μηχανικών είναι λίγο 

µεγαλύτερα από εκείνα των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
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και των Μηχανικών Υπολογιστών. Ωστόσο, δεν είναι ιδιαίτερα υψηλά σε σχέση µε άλλες 

κατηγορίες πολυτεχνικών τµηµάτων.  

Το Σχήµα 7 δείχνει την ποσοστιαία κατανοµή των αριστούχων φοιτητών για τα 

Τµήµατα Πολιτικών Μηχανικών. Παρότι το Α.Π.Θ. συγκεντρώνει το 49% των 

αριστούχων, το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στην πραγµατικότητα σε έναν ιδιαίτερα µικρό 

αριθµό αριστούχων φοιτητών. Πράγµατι, στο πλαίσιο κάθε Τµήµατος Πολιτικών 

Μηχανικών χωριστά, οι αριστούχοι φοιτητές είναι πολύ λίγοι. Πιο αναλυτικά, στη Σχολή 

Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. το ποσοστό των αριστούχων είναι µόλις 0,55%, στο 

Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. είναι 1,14%, στο αντίστοιχο Τµήµα του 

∆.Π.Θ. είναι 0,67% και στο Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών 

είναι 0%. ∆εν υπάρχουν στοιχεία για το Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής 

Σχολής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.  

 

Σχήµα 7 

Ποσοστιαία κατανοµή των αριστούχων φοιτητών στα Τµήµατα Πολιτικών Μηχανικών 

των Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα 
Αριστούχοι

23%

49%

0%

28%

Ε.Μ.Π.
Α.Π.Θ.
Παν. Π.
∆.Π.Θ.

 
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 

 

Τα ποσοστά των αριστούχων φοιτητών στα Τµήµατα Πολιτικών Μηχανικών 

είναι σαφώς µικρότερα από εκείνα στα Τµήµατα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών, καθώς και στα Τµήµατα Μηχανικών Υπολογιστών. Αυτό 

ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι οι Πολιτικοί Μηχανικοί εξετάζονται σε ένα σύνολο από 

εργαστηριακές ασκήσεις και δύσκολα µαθηµατικά µοντέλα στατικής, συγκοινωνιακής 

πολιτικής και µοντελοποίησης κτιρίων τα οποία εµποδίζουν τη βαθµολογική επιτυχία.  
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Όσον αφορά τις διδακτορικές και µεταπτυχιακές σπουδές, τα ποσοστά των 

φοιτητών στα Τµήµατα Πολιτικών Μηχανικών που σπουδάζουν στο επίπεδο αυτό 

παρουσιάζονται στα Σχήµατα 8 και 9, αντίστοιχα.  

 

Σχήµα 8 

Ποσοστιαία κατανοµή των υποψήφιων διδακτόρων στα Τµήµατα Πολιτικών Μηχανικών 

των Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα 

 

Υπ. ∆ιδάκτορες

35%

59%

5% 1%

Ε.Μ.Π.
Α.Π.Θ.
Παν. Π.
∆.Π.Θ.

 
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 

 

Είναι αξιοπρόσεκτο ότι το 59% των υποψήφιων διδακτόρων στην κατηγορία 

Πολιτικών Μηχανικών ανήκουν στην Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ., και ακολουθεί το 

Ε.Μ.Π. µε ποσοστό 35%. Το Πανεπιστήµιο Πατρών συγκεντρώνει µόλις το 5% των 

υποψήφιων διδακτόρων, ενώ το ∆.Π.Θ. το 1%. Είναι γεγονός ότι το Τµήµα Πολιτικών 

Μηχανικών του Α.Π.Θ. έχει περισσότερους φοιτητές από τα υπόλοιπα τµήµατα. Ίσως 

αυτό εξηγεί και το συγκριτικά µεγάλο αριθµό υποψήφιων διδακτόρων στο συγκεκριµένο 

τµήµα του Α.Π.Θ. Υποθέτουµε, όµως, ότι το Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. 

έχει, επιπλέον, πραγµατικές ανάγκες ή έστω καλή οργάνωση σε ό,τι αφορά την εκπόνηση 

διδακτορικών διατριβών. 
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Σχήµα 9 

Ποσοστιαία κατανοµή των µεταπτυχιακών φοιτητών στα Τµήµατα Πολιτικών 

Μηχανικών των Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα 
Μεταπτυχιακοί

45%

20%

13%

22%

Ε.Μ.Π.
Α.Π.Θ.
Παν. Π.
∆.Π.Θ.

 
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 

 

Η εικόνα αυτή αντιστρέφεται στα µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών (βλ. 

Σχήµα 9), µε το Ε.Μ.Π. να προηγείται συγκεντρώνοντας το 45% των µεταπτυχιακών 

φοιτητών για τα Τµήµατα Πολιτικών Μηχανικών. Ακολουθεί το ∆.Π.Θ. µε 22% και το 

Α.Π.Θ. µε 20%. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι στο Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών 

του Α.Π.Θ. δίνεται έµφαση στις διδακτορικές διατριβές και όχι στα µεταπτυχιακά 

προγράµµατα σπουδών, ακριβώς αντίθετα µε το Ε.Μ.Π., όπου δίνεται µεγαλύτερη 

έµφαση στα προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών παρά στις διδακτορικές διατριβές.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο αριθµός των µεταπτυχιακών φοιτητών στα Τµήµατα 

Πολιτικών Μηχανικών είναι µικρότερος από τον αντίστοιχο των Τµηµάτων 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, αλλά και των Τµηµάτων 

Μηχανικών Πληροφορικής. Χαρακτηριστικά είναι τα εξής συγκριτικά στοιχεία: Το 

Τµήµα Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Πατρών έχει 

322 µεταπτυχιακούς φοιτητές, ενώ το Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π., που 

έχει το µεγαλύτερο αριθµό µεταπτυχιακών φοιτητών από όλα τα άλλα Τµήµατα 

Πολιτικών Μηχανικών, έχει 150 µεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι διαφορές γίνονται 

µεγαλύτερες, αν ληφθεί επίσης υπόψη ότι ο αριθµός των υποψήφιων διδακτόρων στους 

Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. είναι πάνω από 

600, ενώ στους Πολιτικούς Μηχανικούς του Α.Π.Θ. (που παρουσιάζουν και το 

µεγαλύτερο ποσοστό υποψήφιων διδακτόρων ανάµεσα σε όλα τα Τµήµατα Πολιτικών 

Μηχανικών)  είναι κάτω από 300.  
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Φυσικά, τα παραπάνω συγκριτικά στοιχεία σε καµιά περίπτωση δεν οδηγούν στο 

συµπέρασµα ότι οι σπουδές Πολιτικού Μηχανικού έχουν χαµηλή ζήτηση, τουλάχιστον 

σε προπτυχιακό επίπεδο. Οι αριθµοί των υποψήφιων φοιτητών για τα Τµήµατα  

Πολιτικών Μηχανικών εξακολουθούν να είναι αρκετά υψηλοί. Γενικότερα, η πληθώρα 

νέων και η ολοκλήρωση παλιότερων µεγάλων κατασκευαστικών έργων τα τελευταία 

χρόνια στην Ελλάδα έχουν φέρει νέα τεχνογνωσία και έχουν οδηγήσει σε µεγάλη αύξηση 

της ζήτησης για το πολυτεχνικό Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών.  

 

8.4. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί  

 
Το Σχήµα 10 δείχνει την ποσοστιαία κατανοµή των φοιτητών στα Τµήµατα 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ανά την Ελλάδα.  Στο σχήµα αυτό δεν έχουµε συµπεριλάβει 

το αντίστοιχο τµήµα του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιµα 

στοιχεία. Παρατηρείται µια ισοκατανοµή ανάµεσα στο Ε.Μ.Π. και στο Α.Π.Θ. µε 

ποσοστά 36% και 34%, αντίστοιχα. Ακολουθούν τα υπόλοιπα τµήµατα µε ποσοστά γύρω 

στο 10%. Και εδώ διαπιστώνεται το φαινόµενο το 80% των φοιτητών να κατανέµεται 

στα µεγάλα αστικά κέντρα της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας.  

 

Σχήµα 10 

Ποσοστιαία κατανοµή των φοιτητών στα Τµήµατα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών των Α.Ε.Ι. 

στην Ελλάδα 

Αρχιτεκτόνων Μηχ.

36%

34%

11%

9%
10%

Ε.Μ.Π.
Α.Π.Θ.
Παν.Π.
∆.Π.Θ. 
Παν. Θεσ.

 
Πηγή: E.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 

 

Η κατανοµή των µη ενεργών φοιτητών στα Τµήµατα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 28.  



 77

Πίνακας 28. Ποσοστιαία κατανοµή των µη ενεργών φοιτητών στα Τµήµατα 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών των Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα 
Α.Ε.Ι. Ποσοστό (%) µη ενεργών φοιτητών 
Ε.Μ.Π 29 
Α.Π.Θ. 24 

Πανεπιστήµιο Πατρών 0 
∆.Π.Θ. 0 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 0 
Πηγή: E.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 

 

Εκτός από τα δύο τµήµατα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, τα υπόλοιπα είναι 

καινούρια. Συνεπώς δεν υπάρχουν µη ενεργοί φοιτητές, δηλαδή φοιτητές που 

σπουδάζουν πέραν της κανονικής διάρκειας σπουδών. Από τα δύο παλιότερα τµήµατα, 

εκείνο του Ε.Μ.Π. έχει το µεγαλύτερο ποσοστό µη ενεργών φοιτητών (29%), µε το 

τµήµα του Α.Π.Θ. να ακολουθεί από κοντά (24%). Τα ποσοστά αυτά δεν είναι υψηλά 

και, επιπλέον, είναι µικρότερα από τα αντίστοιχα ποσοστά των Τµηµάτων Πολιτικών 

Μηχανικών.  

Όσον αφορά τους αριστούχους φοιτητές, αυτοί είναι µικρό ποσοστό επί του 

συνόλου των φοιτητών σε κάθε τµήµα. ∆ηλαδή, αριστούχοι είναι το 3,24% των φοιτητών 

της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Ε.Μ.Π. και το 28,40% του αντίστοιχου τµήµατος του 

Α.Π.Θ. (για τα υπόλοιπα τµήµατα δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία). Το ποσοστό των 

αριστούχων στο Τµήµα Αρχιτεκτονικής του Α.Π.Θ. εκτιµάται ότι είναι αρκετά υψηλό, 

δεδοµένου µάλιστα ότι είναι µεγαλύτερο από το αντίστοιχο σε όλα τα υπόλοιπα τµήµατα 

τόσο στο Α.Π.Θ. όσο και στις υπόλοιπες πολυτεχνικές σχολές.  

Είναι δύσκολο να ερµηνευτεί αυτή η διαφορά ως προς τους αριστούχους ανάµεσα 

στα δύο τµήµατα αρχιτεκτονικής. ∆εν θα µπορούσε να υποστηριχτεί ότι οι αριστούχοι 

απόφοιτοι λυκείων που θέλουν να σπουδάσουν αρχιτεκτονική κατευθύνονται σχεδόν 

αποκλειστικά στο Τµήµα Αρχιτεκτονικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Το 

δυσεξήγητο αυτό φαινόµενο, µαζί µε κάποια άλλα παράδοξα (καταγράφονται µόνο 

τέσσερις υποψήφιοι διδάκτορες Αρχιτεκτονικής στο Πανεπιστήµιο Πατρών), εγείρουν 

αµφιβολίες για την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων που παραδίδουν οι  διοικητικές 

υπηρεσίες των Α.Ε.Ι. στο ΥΠ.Ε.Π.Θ., τα οποία στη συνέχεια αξιοποιούνται και από την 

Ε.Σ.Υ.Ε. 
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Τέλος, σχετικά µε τα µεταπτυχιακά προγράµµατα και τους υποψήφιους 

διδάκτορες, το Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών έχει 4 

υποψήφιους διδάκτορες, η αντίστοιχη σχολή του Ε.Μ.Π. έχει 205 µεταπτυχιακούς 

φοιτητές και 291 υποψήφιους διδάκτορες, και το Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του 

Α.Π.Θ. έχει 68 µεταπτυχιακούς φοιτητές και 168 υποψήφιους διδάκτορες. Οι αριθµοί 

αυτοί είναι µικρότεροι από εκείνους που καταγράφονται για την κατηγορία των 

Πολιτικών Μηχανικών, γενικά όµως θεωρούνται αρκετά υψηλοί και δείχνουν τη ζήτηση 

για πολυτεχνικές σπουδές Αρχιτεκτονικής. Τα υπόλοιπα Τµήµατα Αρχιτεκτονικής 

(Πατρών, ∆.Π.Θ., Θεσσαλίας) είναι σχετικά καινούρια και δεν έχουν το ίδιο πολλούς 

µεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες. Με την πάροδο του χρόνου, λόγω 

της ίδρυσης των νέων τµηµάτων αλλά και της σχετικής ανεργίας στον κλάδο, αναµένεται 

αύξηση του αριθµού των µεταπτυχιακών φοιτητών Αρχιτεκτονικής στις πόλεις όπου 

βρίσκονται τα νέα αυτά τµήµατα (Πάτρα, Ξάνθη, Βόλος). 

 

8.5. Χηµικοί Μηχανικοί  

Το Σχήµα 11 δείχνει πώς κατανέµονται (ποσοστό %) οι φοιτητές στα Τµήµατα Χηµικών 

Μηχανικών ανά την Ελλάδα. Από τα τρία Τµήµατα Χηµικών Μηχανικών, το Ε.Μ.Π. 

έχει το µεγαλύτερο ποσοστό φοιτητών µε 44%. Ακολουθεί το Α.Π.Θ. µε 37% και το 

Πανεπιστήµιο Πατρών µε 19%. 

 

Σχήµα 11 

Ποσοστιαία κατανοµή των φοιτητών στα Τµήµατα Χηµικών Μηχανικών των Α.Ε.Ι. στην 

Ελλάδα 
Χηµικών Μηχ.

44%

37%

19%

Ε.Μ.Π.
Α.Π.Θ.
Παν. Π.

 
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 
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Η κατανοµή των µη ενεργών φοιτητών στα Τµήµατα Χηµικών Μηχανικών 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 29. Το µικρότερο ποσοστό µη ενεργών φοιτητών 

παρατηρείται στο Ε.Μ.Π. (12%). Το ποσοστό αυτό είναι µάλιστα το πιο µικρό ανάµεσα 

σε όλες τις σχολές του Ε.Μ.Π. Το µεγαλύτερο ποσοστό εντοπίζεται στο Α.Π.Θ. µε το 

38% των φοιτητών του Τµήµατος Χηµικών Μηχανικών να είναι µη ενεργοί. Το 

αντίστοιχο τµήµα στην Πάτρα έχει ποσοστό 27%. Πρέπει να επισηµανθεί ότι η µεγάλη 

αναλογία των µη ενεργών φοιτητών ως προς το σύνολο των φοιτητών του Τµήµατος 

Χηµικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. αλλά και η αρκετά υψηλή αυτή αναλογία στο ίδιο 

Τµήµα του Πανεπιστηµίου Πατρών δύσκολα εξηγούνται µόνο από το γεγονός της 

διαφοράς στις βάσεις εισαγωγής, καθώς είναι µικρή η βαθµολογική διαφορά των 

αποφοίτων λυκείου που τελικά εισάγονται στα Τµήµατα Χηµικών Μηχανικών στην 

Ελλάδα. 

 

Πίνακας 29. Ποσοστιαία κατανοµή των µη ενεργών φοιτητών στα Τµήµατα Χηµικών 

Mηχανικών των Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα 
Α.Ε.Ι. Ποσοστό (%) µη ενεργών φοιτητών 
Ε.Μ.Π. 12 
Α.Π.Θ. 38 

Πανεπιστήµιο Πατρών 
 27 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 

 

Όσον αφορά τα µεταπτυχιακά προγράµµατα και τους υποψήφιους διδάκτορες στα 

Τµήµατα Χηµικών Μηχανικών, το Ε.Μ.Π. έχει 57 µεταπτυχιακούς φοιτητές και 27 

υποψήφιους διδάκτορες, στην Πάτρα υπάρχουν 110 µεταπτυχιακοί και 30 υποψήφιοι 

διδάκτορες, ενώ για το Α.Π.Θ. δεν διαθέτουµε στοιχεία. Είναι αξιοπρόσεκτο ότι, ενώ το 

Πανεπιστήµιο Πατρών έχει το µικρότερο αριθµό φοιτητών στους Χηµικούς Μηχανικούς 

(19%), διαθέτει το µεγαλύτερο αριθµό µεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων 

διδακτόρων. Επίσης, πρέπει να επισηµανθεί ότι στο Τµήµα Χηµικών Μηχανικών του 

Πανεπιστηµίου Πατρών το ποσοστό µεταπτυχιακών φοιτητών είναι σχεδόν διπλάσιο από 

εκείνο της Σχολής Χηµικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.  

Τέλος, σχετικά µε τους αριστούχους φοιτητές στα Τµήµατα Χηµικών 

Μηχανικών, παρατηρούνται τα εξής ποσοστά: 2,5% στο Ε.Μ.Π., 7,06% στο Α.Π.Θ. και 
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4,35% στο Πανεπιστήµιο Πατρών. Αυτές οι διαφορές ίσως να µην είναι συστηµατικές 

και να οφείλονται στις επιδόσεις των φοιτητών τη συγκεκριµένη χρονιά (2003-2004). 

 

8.6. Αγρονόµοι Τοπογράφοι Μηχανικοί 

 
Αυτή η ειδικότητα περιλαµβάνει µόνο τα αντίστοιχα τµήµατα στο Ε.Μ.Π. και στο 

Α.Π.Θ. Ο αριθµός των εγγεγραµµένων φοιτητών κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 

ήταν 802 στη Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών στο Ε.Μ.Π. και 741 φοιτητές 

στο Τµήµα Αγρονόµων Τοπογράφων του Α.Π.Θ. Παρατηρούµε µια αρκετά ίση 

κατανοµή µε µικρή µόνο ποσοτική υπεροχή των φοιτητών του Ε.Μ.Π. Οι φοιτητές στους 

Αγρονόµους Τοπογράφους Μηχανικούς είναι αρκετά λιγότεροι σε σχέση µε άλλα 

πολυτεχνικά τµήµατα στο Ε.Μ.Π. και στο Α.Π.Θ. αντίστοιχα. Πρέπει βέβαια να τονιστεί 

ότι και άλλα τµήµατα, όπως εκείνο των Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών στο 

Ε.Μ.Π., έχουν ακόµη µικρότερο αριθµό εγγεγραµµένων φοιτητών.  

Το ποσοστό των µη ενεργών φοιτητών στα δύο Τµήµατα Αγρονόµων 

Τοπογράφων Μηχανικών είναι 18% στο Ε.Μ.Π. και 30% στο Α.Π.Θ. Συνεπώς, µε βάση 

τα συγκεκριµένα ποσοστά, οι µη ενεργοί φοιτητές στο Ε.Μ.Π. είναι περίπου οι µισοί από 

τους µη ενεργούς φοιτητές στο Α.Π.Θ. Η παραπάνω διαφορά ίσως εξηγείται από τις 

βάσεις εισαγωγής για τα δύο αυτά πολυτεχνικά τµήµατα –για το Ε.Μ.Π. η βάση είναι 

υψηλότερη, εποµένως οι φοιτητές είναι καλύτεροι και δεν παρατείνουν τις σπουδές τους. 

Πρέπει να τονιστεί ότι, σε αντίθεση µε τµήµατα άλλων ειδικοτήτων, στα δύο Τµήµατα 

Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών δεν υπάρχει περίπτωση µετεγγραφής σε αυτά 

φοιτητών από άλλα περιφερειακά Α.Ε.Ι., αφού οι έδρες και των δύο τµηµάτων είναι στα 

µεγάλα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.  

Οι αριστούχοι φοιτητές στους Αγρονόµους Τοπογράφους Μηχανικούς του 

Ε.Μ.Π. είναι το 1,8% των αποφοίτων, και στο Α.Π.Θ. το 2,8%. Τα ποσοστά αυτά είναι 

προφανώς χαµηλά. 

Και τα δύο τµήµατα προσφέρουν µεταπτυχιακές σπουδές και σπουδές που 

οδηγούν στην απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος. Για παράδειγµα, η Σχολή 

Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. είναι ο κύριος συντονιστής του δια-
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τµηµατικού µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών Γεωπληροφορική, ενός νέου και 

τεχνολογικά εξελισσόµενου πεδίου στην ειδικότητα του Τοπογράφου Μηχανικού. Η 

συγκεκριµένη Σχολή του Ε.Μ.Π. έχει 105 φοιτητές σε πρόγραµµα µεταπτυχιακών 

σπουδών το οποίο προσφέρει µεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης, και 92 υποψήφιους 

διδάκτορες. Για το αντίστοιχο τµήµα του Α.Π.Θ. οι αριθµοί είναι 63 φοιτητές σε 

πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών και 40 υποψήφιοι διδάκτορες. Από τα παραπάνω 

διαπιστώνεται ότι µερικές εκατοντάδες αποφοίτων των Τµηµάτων Αγρονόµων 

Τοπογράφων Μηχανικών συνεχίζουν τις σπουδές τους στον ίδιο τοµέα. (Για µια 

πληρέστερη εξέταση του θέµατος θα έπρεπε βέβαια να συνυπολογιστούν οι απόφοιτοι 

των δύο αυτών τµηµάτων οι οποίοι εκπονούν διδακτορική διατριβή ή πραγµατοποιούν 

µεταπτυχιακές σπουδές σε άλλα τµήµατα στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό). Γενικά 

πάντως διαφαίνεται µια τάση για  υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης των Αγρονόµων 

Τοπογράφων Μηχανικών.           

   

8.7. Μεταλλειολόγοι Μηχανικοί 

 
Όπως έχει ήδη εξηγηθεί στον Πίνακα 2, η ειδικότητα των Μεταλλειολόγων Μηχανικών 

προσφέρεται από δύο τµήµατα µε διαφορετικές ονοµασίες, από τις οποίες καµία δεν 

περιέχει τον τίτλο «Μεταλλειολόγος Μηχανικός» που είναι ο ευρύτερα γνωστός για τις 

σπουδές εκείνες που σχετίζονται µε την εξόρυξη ορυκτών πόρων και την επεξεργασία 

µεταλλευµάτων. Πρόκειται για τη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών στο 

Ε.Μ.Π. και το Τµήµα Μηχανικών Εξόρυξης Ορυκτών Πόρων στο Πολυτεχνείο Κρήτης.  

Οι αριθµοί των φοιτητών και στα δύο αυτά τµήµατα είναι ιδιαίτερα µικροί, 

τουλάχιστον σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες σχολές και τµήµατα µηχανικών: 521 φοιτητές 

σπουδάζουν στο Ε.Μ.Π. και 399 φοιτητές στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Συνεπώς, όσον 

αφορά την κατηγορία Μεταλλειολόγων Μηχανικών, το 56,6%  των φοιτητών σπουδάζει 

στο Ε.Μ.Π. και το υπόλοιπο 43,4% στο Τµήµα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων στο 

Πολυτεχνείο Κρήτης.  

Η κατανοµή των µη ενεργών φοιτητών στα δύο τµήµατα έχει ως εξής: 17% µη 

ενεργοί φοιτητές για τη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. και 

26% µη ενεργοί φοιτητές για το Τµήµα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου 
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Κρήτης. Η διαφορά ανάµεσα στα δύο τµήµατα µπορεί να δικαιολογηθεί εν µέρει από τη 

βάση εισαγωγής, η οποία είναι υψηλότερη για τη Σχολή του Ε.Μ.Π. Ένας άλλος λόγος 

είναι η περιφερειακή έδρα του Τµήµατος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, κάτι το οποίο 

δυσχεραίνει τις σπουδές για τους φοιτητές που προέρχονται από περιοχές µακριά από την 

Κρήτη.  

Το ποσοστό των αριστούχων φοιτητών στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-

Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. είναι µηδενικό, ενώ οι λίαν καλοί φοιτητές αποτελούν το 

77,78%. Μηδενικό είναι το ποσοστό των αριστούχων φοιτητών και για το αντίστοιχο 

τµήµα του Πολυτεχνείου Κρήτης. Οι περισσότεροι φοιτητές των δύο αυτών τµηµάτων 

αποφοιτούν µε βαθµό «λίαν καλώς» (στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-

2004).   

Όσον αφορά τις µεταπτυχιακές σπουδές στα δύο Τµήµατα Μεταλλειολόγων 

Μηχανικών, στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. υπάρχουν 

29 µεταπτυχιακοί φοιτητές και 19 υποψήφιοι διδάκτορες. Στο Τµήµα Μηχανικών 

Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης υπάρχουν 39 µεταπτυχιακοί φοιτητές και 24 

υποψήφιοι διδάκτορες. Είναι αξιοσηµείωτο ότι το τµήµα του Πολυτεχνείου Κρήτης 

διαθέτει µεγαλύτερο αριθµό µεταπτυχιακών φοιτητών, αν και είναι περιφερειακό τµήµα 

και αριθµεί συνολικά λιγότερους φοιτητές. Σε ποσοστά οι µεταπτυχιακοί φοιτητές των 

Τµηµάτων Μεταλλειολόγων κατανέµονται ως εξής: 42,6% στο Ε.Μ.Π. και 57,4% στο 

Πολυτεχνείο Κρήτης. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τους υποψήφιους διδάκτορες 

διαµορφώνονται σε 44,2% για το Ε.Μ.Π. και 55,8% για το Πολυτεχνείο Κρήτης.  
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8.8. Μηχανολόγοι Μηχανικοί 

 

Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει τη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π., το 

Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ., και το Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών 

Βιοµηχανίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Στην ίδια κατηγορία, για λόγους 

απλούστευσης της ταξινόµησης και διευκόλυνσης της έρευνας, εντάσσουµε επίσης τη 

Σχολή  Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. και το Τµήµα Μηχανολόγων 

Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών. Η συγκεκριµένη σχολή του 

Ε.Μ.Π είναι η µοναδική στη χώρα µε ειδίκευση στη ναυπηγική επιστήµη. Παρά τη  

µοναδικότητά της αυτή, υπάγεται, όπως είπαµε, για λόγους οµαδοποίησης και 

διευκόλυνσης της µελέτης µας, στην κατηγορία των Μηχανολόγων Μηχανικών. Πρέπει 

να τονιστεί ότι, όπως φαίνεται και από την ονοµασία της σχολής, οι απόφοιτοί της 

κατοχυρώνουν επίσηµα από το Τ.Ε.Ε. όλα τα δικαιώµατα του Μηχανολόγου Μηχανικού 

µαζί µε εκείνα του Ναυπηγού.  

 

Σχήµα 12 

Ποσοστιαία κατανοµή των φοιτητών στα Τµήµατα Μηχανολόγων Μηχανικών των Α.Ε.Ι. 

στην Ελλάδα 

 

Μηχανολόγων Μηχ.

30%

10%
28%

27%

5%
Ε.Μ.Π. Μηχ.
Ε.Μ.Π. Ναυπ.
Α.Π.Θ.
Παν. Π.
Παν. Θεσ.

 
Πηγή: E.Σ.Y.E., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 
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Η κατανοµή των φοιτητών στα τµήµατα της κατηγορίας των Μηχανολόγων 

Μηχανικών ανά την Ελλάδα παρουσιάζεται στο Σχήµα 12.  Η Σχολή Μηχανολόγων 

Μηχανικών του Ε.Μ.Π. συγκεντρώνει το 30% όλων των φοιτητών της ειδικότητας 

Μηχανολόγου Μηχανικού στην Ελλάδα. Το 28% βρίσκεται στο Α.Π.Θ. και το 27% στο 

Πανεπιστήµιο Πατρών. Παρατηρούµε ότι οι φοιτητές κατανέµονται σχεδόν ίσα στα 

αντίστοιχα τµήµατα των τριών αυτών Α.Ε.Ι. Η Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων 

Μηχανικών του Ε.Μ.Π. δικαιολογηµένα περιλαµβάνει λίγους φοιτητές λόγω της 

ιδιαιτερότητάς του και της ειδίκευσής του στη ναυπηγική επιστήµη. Από την άλλη µεριά, 

το Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας είναι 

σχετικά νέο και συνεπώς δεν µπορεί να εξυπηρετήσει πολλούς φοιτητές.  

Η κατανοµή των µη ενεργών φοιτητών σε αυτά τα τµήµατα παρουσιάζεται στον 

Πίνακα 30. Από αυτόν προκύπτει ότι το µεγαλύτερο ποσοστό µη ενεργών φοιτητών 

βρίσκεται στο Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ. (45%). Τα υπόλοιπα 

τµήµατα παρουσιάζουν επίσης υψηλά ποσοστά µη ενεργών φοιτητών τα οποία 

κυµαίνονται από 31% έως 37%. Πρέπει να επισηµανθεί ότι το µικρό ποσοστό (1%) για 

το Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 

οφείλεται στην πρόσφατη έναρξη της λειτουργίας του (δεν υπάρχει ακόµη συσσώρευση 

φοιτητών πέραν των κανονικών εξαµήνων). 

 

Πίνακας 30.  Ποσοστιαία κατανοµή των µη ενεργών φοιτητών στα Τµήµατα 

Μηχανολόγων Μηχανικών των Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα 

   
Α.Ε.Ι. Ποσοστό (%) µη ενεργών φοιτητών 
Ε.Μ.Π  

(Μηχανολόγων Μηχανικών) 31 
Ε.Μ.Π. (Ναυπηγών  

Μηχανολόγων Μηχανικών) 37 
Α.Π.Θ.  45 

Πανεπιστήµιο Πατρών 33 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 1 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004              

 

Τα ποσοστά των µη ενεργών φοιτητών στην κατηγορία Μηχανολόγων 

Μηχανικών είναι τα υψηλότερα µεταξύ όλων των κατηγοριών. Αυτό ίσως οφείλεται στα 
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δύσκολα και επίπονα εργαστήρια των Μηχανολόγων Μηχανικών που εµποδίζουν την 

επιτυχή συµµετοχή των φοιτητών στις εξετάσεις στο πλαίσιο των  κανονικών εξαµήνων. 
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Σχήµα 13  

Ποσοστιαία κατανοµή των µεταπτυχιακών φοιτητών στα Τµήµατα Μηχανολόγων 

Μηχανικών των Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα 

 

Μεταπτυχιακοί

57%
16%

6%
0%

21%
Ε.Μ.Π. Μηχ.
Ε.Μ.Π. Ναυπ.
Α.Π.Θ.
Παν. Π.
Παν. Θεσ.

 
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004             

 

Τα ποσοστά των αριστούχων φοιτητών στους Μηχανολόγους Μηχανικούς είναι 

επίσης αρκετά χαµηλά. Στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. οι αριστούχοι 

αποτελούν το 0,55% των αποφοίτων, και οι απόφοιτοι µε βαθµό «λίαν καλώς» το 

40,66%. Πρέπει να επισηµανθεί ότι οι βαθµολογίες αυτές δεν συµβαδίζουν µε τις 

ιδιαίτερα υψηλές βάσεις εισαγωγής στα Τµήµατα Μηχανολόγων Μηχανικών, γεγονός 

που οδηγεί στο συµπέρασµα ότι το επίπεδο των φοιτητών είναι ιδιαίτερα υψηλό, 

δεδοµένης και της δυσκολίας των σπουδών του Μηχανολόγου Μηχανικού. Στο Τµήµα 

Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ. οι αριστούχοι είναι το 0,94% των αποφοίτων, ενώ 

στην Πάτρα αντιστοιχούν στο 1,16% των αποφοίτων. Τέλος, δεν υπάρχει κανένας 

αριστούχος απόφοιτος για το νεοϊδρυθέν Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας 

του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Η Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του 

Ε.Μ.Π. δεν έχει επίσης κανένα αριστούχο απόφοιτο, γεγονός που µάλλον αναδεικνύει τις 

δυσκολίες στην επιστήµη του Ναυπηγού Μηχανικού.  

Από το Σχήµα 13 γίνεται αντιληπτό ότι η πλειονότητα των µεταπτυχιακών 

φοιτητών συγκεντρώνεται στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. (ποσοστό 

57%), αποδεικνύοντας έτσι τον κυρίαρχο ρόλο του Ε.Μ.Π. στις µεταπτυχιακές σπουδές. 

Ο ρόλος αυτός ενισχύεται και από το γεγονός ότι το Τµήµα Ναυπηγών Μηχανολόγων 

Μηχανικών του Ε.Μ.Π., αν και έχει πολύ λιγότερους φοιτητές, κατέχει την τρίτη θέση µε 
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16% των µεταπτυχιακών φοιτητών στην κατηγορία των Μηχανολόγων Μηχανικών. 

Ακολουθεί το καινούριο τµήµα του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας µε 21%, το οποίο και 

είναι ενδεικτικό της έντονης δραστηριότητας του συγκεκριµένου τµήµατος παρά το 

σχετικά µικρό χρόνο λειτουργίας του. Το αντίστοιχο τµήµα του Α.Π.Θ. βρίσκεται µόλις 

τέταρτο µε ποσοστό 6% στους µεταπτυχιακούς φοιτητές των Μηχανολόγων Μηχανικών. 

Από µια άποψη, βέβαια, το πενταετές πρόγραµµα σπουδών του εν λόγω τµήµατος 

εµπεριέχει και το µεταπτυχιακό επίπεδο master. 

Η κατανοµή των υποψήφιων διδακτόρων στα Τµήµατα Μηχανολόγων 

Μηχανικών  παρουσιάζεται στο Σχήµα 14.  

 

Σχήµα 14  

Ποσοστιαία κατανοµή των υποψήφιων διδακτόρων στα Τµήµατα Μηχανολόγων 

Μηχανικών των Α.Ε.Ι στην Ελλάδα 

 

Υπ. ∆ιδάκτορες

44%

10%0%

41%

5%
Ε.Μ.Π. Μηχ.
Ε.Μ.Π. Ναυπ.
Α.Π.Θ.
Παν. Π.
Παν. Θεσ.

 
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004          

 

Φαίνεται ότι η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. διαθέτει και πάλι 

τον υψηλότερο αριθµό, αυτή τη φορά φοιτητών που εκπονούν διδακτορική διατριβή 

(44%), ενώ ακολουθεί το αντίστοιχο τµήµα του Πανεπιστηµίου Πατρών µε 41%. Οι 

Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί του Ε.Μ.Π. εµφανίζουν ποσοστό υποψήφιων 

διδακτόρων 10% λόγω κυρίως του περιορισµένου χαρακτήρα της Σχολής, και οι 

Μηχανολόγοι Μηχανικοί της Θεσσαλίας ποσοστό 5%. Εποµένως, το Ε.Μ.Π. αλλά και το 

Πανεπιστήµιο Πατρών περιλαµβάνουν µεγάλο αριθµό µεταπτυχιακών φοιτητών στην 

κατηγορία των Μηχανολόγων Μηχανικών, κάτι που οφείλεται προφανώς στη συµµετοχή 

των αντίστοιχων δύο τµηµάτων σε µεγάλα ευρωπαϊκά προγράµµατα αλλά και σε 
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ελληνικά έργα και µελέτες. Τα αποτελέσµατα είναι πολύ ικανοποιητικά και για το Τµήµα 

Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας παρά το σχετικά 

πρόσφατο της λειτουργίας του16.   

 

8.9. Μηχανικοί Χωροταξίας και Περιβάλλοντος  

 

Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει το οµώνυµο τµήµα του Α.Π.Θ., για το οποίο όµως δεν 

υπάρχουν στοιχεία (είναι καινούριο τµήµα), οπότε δεν συµπεριλαµβάνεται στη µελέτη 

µας. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν επίσης τα δύο Τµήµατα Μηχανικών Περιβάλλοντος 

στο ∆.Π.Θ. και στο Πολυτεχνείο Κρήτης, καθώς και το Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, 

Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. Το τελευταίο 

τµήµα θα µπορούσε να ενταχθεί και στους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς ή στους 

Πολιτικούς Μηχανικούς.  

Η κατανοµή των φοιτητών στα τµήµατα αυτά παρουσιάζεται στο Σχήµα 15.    

 

Σχήµα 15  

Ποσοστιαία κατανοµή των φοιτητών στα Τµήµατα Μηχανικών Χωροταξίας και 

Περιβάλλοντος των Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα 

Μηχ. Χωροταξίας & Περιβάλλοντος

31%

36%

33%
∆.Π.Θ.
Πολ. Κ.
Παν. Θεσ.

 
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004             

 

Είναι φανερό, από το Σχήµα 15, ότι και τα τρία τµήµατα έχουν περίπου ίσο 

αριθµό φοιτητών. Είναι σηµαντικό, δεδοµένου του «αθηνοκεντρικού» χαρακτήρα του 

                                                 
16 Στο Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ. υπάρχουν 85 υποψήφιοι διδάκτορες, από τους 
οποίους περίπου οι 50 είναι ενεργοί. 
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ελληνικού κράτους, ότι και τα τρία τµήµατα βρίσκονται σε περιφερειακά και µάλιστα 

σχετικά νέα πανεπιστήµια. Επιπλέον, το οµώνυµο τέταρτο, καινούριο τµήµα, που 

αναφέραµε στην αρχή και ανήκει στο Α.Π.Θ., έχει την έδρα του στη Βέροια και όχι στη 

Θεσσαλονίκη. Εποµένως, στο σύνολό τους οι Μηχανικοί Χωροταξίας και 

Περιβάλλοντος φοιτούν µακριά από τα µεγάλα αστικά κέντρα της Αθήνας, της 

Θεσσαλονίκης και της Πάτρας.  

 

Πίνακας 31. Ποσοστιαία κατανοµή των µη ενεργών φοιτητών στα Τµήµατα Μηχανικών 

Χωροταξίας & Περιβάλλοντος των Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα 

 
Α.Ε.Ι. Ποσοστό (%) µη ενεργών φοιτητών 
∆.Π.Θ. 8 

Πολυτεχνείο Κρήτης 4 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 9 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004             

 

Οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι ο αριθµός των φοιτητών στα παραπάνω τµήµατα 

είναι ιδιαίτερα µικρός σε σχέση µε τις υπόλοιπες κατηγορίες Μηχανικών. Το Τµήµα 

Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, που έχει και το µεγαλύτερο 

αριθµό φοιτητών, περιλαµβάνει συνολικά µόλις 330 φοιτητές. 

Η κατανοµή των µη ενεργών φοιτητών στα τµήµατα αυτά παρουσιάζεται στον 

Πίνακα 31. Συγκριτικά µε τις υπόλοιπες κατηγορίες πολυτεχνικών τµηµάτων, τα 

ποσοστά είναι ιδιαίτερα χαµηλά και στα τρία υπό εξέταση τµήµατα. Στη χειρότερη 

περίπτωση οι µη ενεργοί φοιτητές δεν ξεπερνούν το 9%, ενώ στο Πολυτεχνείο Κρήτης 

είναι µόλις το 4%. Οι λόγοι γι’ αυτά τα χαµηλά ποσοστά είναι οι εξής:  

• Τα εν λόγω τµήµατα λειτουργούν σχετικά µικρό χρονικό διάστηµα και 

δεν έχει ακόµη συσσωρευτεί µεγάλος αριθµός µη ενεργών φοιτητών. 

• Σε κάθε έτος φοιτά µικρός αριθµός σπουδαστών, γεγονός που επιτείνει 

τον ανταγωνισµό µεταξύ τους. 

• Η µικρή αναλογία των φοιτητών προς τους διδάσκοντες διευκολύνει την 

καλύτερη µετάδοση της γνώσης και την καλύτερη κατανόηση της ύλης. 

Οι φοιτητές που πραγµατοποιούν µεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείµενο των  

Μηχανικών Χωροταξίας και Περιβάλλοντος κατανέµονται όπως φαίνεται στο Σχήµα 16.  
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Σχήµα 16  

Ποσοστιαία κατανοµή των µεταπτυχιακών φοιτητών στα Τµήµατα Μηχανικών 

Χωροταξίας & Περιβάλλοντος των Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα 

Μεταπτυχιακοί

0%

64%

36%
∆.Π.Θ.
Πολ. Κ.
Παν. Θεσ.

 
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004           

 

Η πλειονότητα των µεταπτυχιακών φοιτητών της συγκεκριµένης κατηγορίας 

Μηχανικών βρίσκεται στο Πολυτεχνείο Κρήτης (64%). Το 36% των µεταπτυχιακών 

φοιτητών σπουδάζει στο Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και 

Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, ενώ δεν υπάρχουν 

µεταπτυχιακοί φοιτητές στο Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος του ∆.Π.Θ.  

Σε ό,τι αφορά τους υποψήφιους διδάκτορες, η κατανοµή φαίνεται στο Σχήµα 17. 

Το Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος του ∆.Π.Θ., αν και δεν έχει µεταπτυχιακούς 

φοιτητές, κατέχει το δεύτερο µεγαλύτερο ποσοστό υποψήφιων διδακτόρων µε 39%. 

Πρώτο έρχεται το αντίστοιχο τµήµα του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας µε 41%, και 

τελευταίο στη σειρά είναι το αντίστοιχο τµήµα στο Πολυτεχνείο Κρήτης, το οποίο 

συγκεντρώνει το 20% των υποψήφιων διδακτόρων στην κατηγορία Μηχανικών 

Χωροταξίας και Περιβάλλοντος.  

Έχει ενδιαφέρον ότι στο Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και 

Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ο συνολικός αριθµός 

µεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων αντιστοιχεί περίπου στο 28% των 

εγγεγραµµένων φοιτητών του τµήµατος, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό. Ακόµη µεγαλύτερο 

ποσοστό µεταπτυχιακών φοιτητών, που αγγίζει το 33% του συνολικού αριθµού των 

φοιτητών του τµήµατος, παρατηρείται στο Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος του 

Πολυτεχνείου Κρήτης. Οι τάσεις αυτές ίσως οφείλονται στη σηµασία του γνωστικού 

αντικειµένου των Τµηµάτων Χωροταξίας και Περιβάλλοντος για την ανάπτυξη σήµερα 
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(οικιστική ανάπτυξη, περιβαλλοντικές επιπτώσεις µεγάλων έργων κ.λπ.). Ίσως πάλι 

οφείλονται γενικά στην υψηλή ζήτηση για µεταπτυχιακές σπουδές σε διάφορους 

επιστηµονικούς τοµείς.   

 

Σχήµα 17  

Ποσοστιαία κατανοµή των υποψήφιων διδακτόρων στα Τµήµατα Μηχανικών 

Χωροταξίας & Περιβάλλοντος των Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα 

Υπ. ∆ιδάκτορες

39%

20%

41% ∆.Π.Θ.
Πολ. Κ.
Παν. Θεσ.

 
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 

 

Τέλος, η κατανοµή των αριστούχων φοιτητών είναι η ακόλουθη: στο Τµήµα 

Μηχανικών Περιβάλλοντος στο Πολυτεχνείο Κρήτης το 2,13% των αποφοίτων είναι 

αριστούχοι, και το 58% «λίαν καλοί». Στο αντίστοιχο τµήµα του ∆.Π.Θ. τα ποσοστά 

µεταβάλλονται: 10,27% των αποφοίτων είναι αριστούχοι και 87,18% είναι «λίαν καλοί». 

Παρατηρείται λοιπόν διαφορά ως προς το ποσοστό των αριστούχων. Τα ποσοστά για το 

Τµήµα Χωροταξίας και Πολεοδοµίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας είναι 9,09% 

αριστούχοι και 88,83% «λίαν καλοί» απόφοιτοι. 

 

8.10. Μηχανικοί Παραγωγής και ∆ιοίκησης 

 
Η τελευταία πολυτεχνική κατηγορία περιλαµβάνει δύο Τµήµατα Μηχανικών Παραγωγής 

και ∆ιοίκησης, ένα στο ∆.Π.Θ. και ένα στο Πολυτεχνείο Κρήτης, όπως επίσης το Τµήµα 

Μηχανικών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου µε έδρα τη Χίο και 

το Τµήµα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων του ίδιου Πανεπιστηµίου 

µε έδρα την Ερµούπολη (Σύρος).  
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Η κατανοµή των φοιτητών στα τέσσερα αυτά τµήµατα παρουσιάζεται στο Σχήµα 

18. Το µεγαλύτερο ποσοστό παρατηρείται στο Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και 

∆ιοίκησης στο Πολυτεχνείο Κρήτης (43%). Ακολουθούν το τµήµα στο ∆.Π.Θ. µε 24% 

και τα δύο τµήµατα στα Πανεπιστήµιο Αιγαίου µε 15% για εκείνο της Χίου και 18% για 

εκείνο της Ερµούπολης.  

 

Σχήµα 18 

Ποσοστιαία κατανοµή των φοιτητών στα Τµήµατα Μηχανικών Παραγωγής & ∆ιοίκησης 

των Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα 

Μηχ. Παραγωγής & ∆ιοίκησης

24%

43%

15%

18%

∆.Π.Θ.
Πολ.Κ.
Παν. Αιγ. ΜΟ∆
Παν. Αιγ. ΜΣΣ

 
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004           

 

Και τα τέσσερα τµήµατα υπάγονται σε περιφερειακά πανεπιστήµια και έχουν την 

έδρα τους σε επαρχιακές πόλεις (Ξάνθη, Χανιά, Χίος, Ερµούπολη). Εποµένως, το 

σύνολο των φοιτητών στους Μηχανικούς Παραγωγής και ∆ιοίκησης σπουδάζει µακριά 

από τα µεγάλα αστικά κέντρα της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας.  

 

Πίνακας 32. Ποσοστιαία κατανοµή των µη ενεργών φοιτητών στα Τµήµατα Μηχανικών 

Παραγωγής & ∆ιοίκησης των Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα 
Α.Ε.Ι. Ποσοστό (%) µη ενεργών φοιτητών 
∆.Π.Θ.17 0 

Πολυτεχνείο Κρήτης 25 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου ΜΟ∆18 0 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου ΜΣΣ19 0 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004            

                                                 
17 Είναι καινούριο τµήµα και δεν υπάρχουν στοιχεία. 
18 Είναι καινούριο τµήµα και δεν υπάρχουν στοιχεία. 
19 Είναι καινούριο τµήµα και δεν υπάρχουν στοιχεία. 
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Οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι ο αριθµός των φοιτητών στα συγκεκριµένα 

τµήµατα είναι ιδιαίτερα µικρός σε σχέση µε τις υπόλοιπες κατηγορίες Μηχανικών. Το 

Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, που έχει και το 

µεγαλύτερο αριθµό φοιτητών, αριθµεί στο σύνολο 616 εγγεγραµµένους φοιτητές. 

Τα ποσοστά των µη ενεργών φοιτητών στα τµήµατα αυτά παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 32. Στο Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης του Πολυτεχνείου 

Κρήτης, ως το µόνο που δεν είναι και τόσο καινούριο, το 25% των φοιτητών είναι µη 

ενεργοί. Στα υπόλοιπα τµήµατα της κατηγορίας αυτής δεν καταγράφεται µη ενεργός 

αριθµός φοιτητών. Το ποσοστό 25% του τµήµατος του Πολυτεχνείου Κρήτης αγγίζει το 

µέσο όρο των µη ενεργών φοιτητών στις πολυτεχνικές σχολές και τµήµατα.  

Ο αριθµός των αριστούχων είναι µηδενικός για το Τµήµα Μηχανικών 

Παραγωγής και ∆ιοίκησης στο Πολυτεχνείο Κρήτης, ενώ το αντίστοιχο τµήµα στο 

∆.Π.Θ. δεν είχε ακόµη αποφοίτους το ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004, το οποίο και αφορά η 

έρευνά µας. Ούτε και τα δύο τµήµατα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου είχαν αποφοίτους το 

ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 (στοιχεία Ε.Σ.Υ.Ε.).  

 

Σχήµα 19  

Ποσοστιαία κατανοµή των µεταπτυχιακών φοιτητών στα Τµήµατα Μηχανικών 

Παραγωγής & ∆ιοίκησης των Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα 

 

Μεταπτυχιακοί

90%

0% 10%

Πολ.Κ.
Παν. Αιγ. ΜΟ∆
Παν. Αιγ. ΜΣΣ

 
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004              

 

Στοιχεία για τους µεταπτυχιακούς φοιτητές στα Τµήµατα Μηχανικών Παραγωγής 

και ∆ιοίκησης παρουσιάζονται στο Σχήµα 19. 
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Είναι φανερό ότι σχεδόν το σύνολο των µεταπτυχιακών φοιτητών σπουδάζει στο 

Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης (90%). Το 

υπόλοιπο 10% βρίσκεται στο Τµήµα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων 

του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Το Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης δεν έχει 

µεταπτυχιακούς φοιτητές κατά το εξεταζόµενο ακαδηµαϊκό έτος.  

Όσον αφορά τους υποψήφιους διδάκτορες στην κατηγορία Μηχανικών 

Παραγωγής και ∆ιοίκησης, τα ποσοστά δίνονται στο Σχήµα 20. 

 

Σχήµα 20  

Ποσοστιαία κατανοµή των υποψήφιων διδακτόρων στα Τµήµατα Μηχανικών 

Παραγωγής & ∆ιοίκησης των Α.Ε.Ι στην Ελλάδα 

Υπ. ∆ιδάκτορες

58%
16%

26%

Πολ.Κ.
Παν. Αιγ. ΜΟ∆
Παν. Αιγ. ΜΣΣ

 
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004              

 

Η πλειονότητα των υποψήφιων διδακτόρων συγκεντρώνεται και πάλι στο Τµήµα 

Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης (58%). Ακολουθούν 

κατά σειρά το Τµήµα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων (26%) και το 

Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης (16%) του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.  

Για την κατηγορία Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης αξίζει να σηµειωθεί 

ότι: 

• Στο Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης 

περίπου το 1/3 των φοιτητών είναι µεταπτυχιακοί, γεγονός που δείχνει τη 

συµβολή του τµήµατος στις µεταπτυχιακές σπουδές στη χώρα µας. Τα ποσοστά 

αυτά είναι ιδιαίτερα υψηλά συγκριτικά µε άλλες σχολές ή τµήµατα µηχανικών. 
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• Τα νεοϊδρυθέντα τµήµατα έχουν ήδη αξιόλογο αριθµό µεταπτυχιακών φοιτητών, 

παρόλο που δεν έχουν ακόµη αποφοίτους.  

• Η µεγάλη πλειονότητα των µεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων 

διδακτόρων βρίσκεται στο Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης του 

Πολυτεχνείου Κρήτης.   

 

8.11. Συµπεράσµατα 

 

Από το τελευταίο αυτό κεφάλαιο, όπου µελετήσαµε ποσοτικά δεδοµένα σχετικά µε το  

φοιτητικό πληθυσµό των πολυτεχνικών σχολών και τµηµάτων στην Ελλάδα, µπορούν να 

εξαχθούν ορισµένα πρώτα συµπεράσµατα:  

1. Τα τµήµατα ή οι σχολές που προσφέρουν τις παραδοσιακές ειδικότητες 

Μηχανικών βρίσκονται συνήθως στα αστικά κέντρα της Αθήνας, της 

Θεσσαλονίκης και της Πάτρας και έχουν συγκριτικά το µεγαλύτερο 

αριθµό φοιτητών. 

2. Νέες ειδικότητες Μηχανικών, όπως οι Μηχανικοί Χωροταξίας και 

Περιβάλλοντος ή οι Μηχανικοί Παραγωγής και ∆ιοίκησης, παρέχονται 

µόνο από περιφερειακά πανεπιστήµια. 

3. Εξειδικευµένες σπουδές Μηχανικού Υπολογιστών παρέχονται από το 

Πανεπιστήµιο Πατρών και ορισµένα περιφερειακά πανεπιστήµια. Οι 

σπουδές αυτές στα µεγάλα αστικά κέντρα καλύπτονται πλήρως από την 

ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών.   

4. Ο µεγαλύτερος αριθµός µεταπτυχιακών προγραµµάτων και θέσεων 

διδακτόρων παρατηρείται στις σχολές και τα τµήµατα που σχετίζονται 

άµεσα µε την τεχνολογική ανάπτυξη, όπως είναι οι Ηλεκτρολόγοι 

Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών και οι Μηχανικοί Πληροφορικής. 

Οι σπουδές αυτές συνήθως επιδοτούνται µέσα από ερευνητικά 

προγράµµατα.  
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5. Τµήµατα σε νέες ειδικότητες έχουν επίσης µεγάλο αριθµό µεταπτυχιακών 

φοιτητών, όπως το Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης και το 

Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

6. Οι µη ενεργοί φοιτητές είναι περίπου το 25% του συνόλου των φοιτητών 

στις πολυτεχνικές σχολές και στα πολυτεχνικά τµήµατα της Ελλάδας, 

αλλά το ποσοστό διαφέρει ανάλογα µε το τµήµα και την ειδικότητα. 

7. Οι αριστούχοι φοιτητές είναι γύρω στο 3% του συνόλου των φοιτητών 

στις πολυτεχνικές σχολές και στα πολυτεχνικά τµήµατα της Ελλάδας, 

αλλά το ποσοστό διαφέρει ανάλογα µε το τµήµα και την ειδικότητα.  

8. Παρατηρείται µεγάλη ζήτηση για µεταπτυχιακές σπουδές ακόµα και από 

µη µηχανικούς, αποφοίτους άλλων σχολών. 

 

Στο Παράρτηµα Α παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία για το φοιτητικό πληθυσµό 

(προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές) ξεχωριστά για κάθε ανώτατο ίδρυµα 

(Πολυτεχνείο ή Πανεπιστήµιο) που προσφέρει πολυτεχνικές σπουδές.  
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9. Εργαστήρια και εξοπλισµός 

 
 Οι πολυτεχνικές σχολές και τα πολυτεχνικά τµήµατα της χώρας διαθέτουν 

εργαστήρια, τα οποία είναι απαραίτητα: 

• για τη διεξαγωγή έρευνας,  

• για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, και 

• για την πραγµατοποίηση µαθηµάτων και εργαστηριακών ασκήσεων. 

Όλα αυτά σχετίζονται άµεσα µε το γεγονός ότι οι πολυτεχνικές σπουδές είναι από τη 

φύση τους προσανατολισµένες στην εφαρµοσµένη έρευνα. 

Ο Πίνακας 33 παρουσιάζει τον αριθµό των εργαστηρίων ανά τµήµα στις 

Πολυτεχνικές Σχολές και τα Πολυτεχνεία της Ελλάδας. Είναι φανερό ότι τα περισσότερα 

τµήµατα είναι εξοπλισµένα µε εργαστήρια. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η Σχολή 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. όπου υπάρχουν 50 

εργαστήρια ή εργαστηριακές οµάδες. Παρατηρούµε ότι ο αριθµός των εργαστηριακών 

οµάδων στην παραπάνω Σχολή του Ε.Μ.Π. είναι πολύ µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο 

αριθµό στις υπόλοιπες σχολές και τµήµατα. Οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί 

Υπολογιστών στο Α.Π.Θ. έχουν 15 εργαστήρια και οµάδες, ενώ στο αντίστοιχο Τµήµα 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου Πατρών 

υπάρχουν 17 εργαστήρια και οµάδες. Ικανοποιητικό αριθµό εργαστηρίων εµφανίζονται 

να έχουν και οι άλλες σχολές: οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί στο Ε.Μ.Π. διαθέτουν 18 

εργαστήρια και οι Χηµικοί Μηχανικοί στο Ε.Μ.Π. 21 εργαστήρια. Έλλειψη εργαστηρίων 

παρατηρείται σε ορισµένα περιφερειακά τµήµατα όπως του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Πιο 

συγκεκριµένα, το Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων 

του Πανεπιστηµίου Αιγαίου διαθέτει µόλις 3 εργαστήρια, ενώ το αντίστοιχο του 

Πανεπιστηµίου Πατρών διαθέτει 12.  
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Πίνακας 33 

 Κατανοµή των εργαστηρίων στις πολυτεχνικές σχολές ή τµήµατα όλης της χώρας 
Σχολή/Τµήµα Αριθµός εργαστηρίων 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ 50 

Μηχανολόγων Μηχανικών 18 
Πολιτικών Μηχανικών 14 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών - 
Χηµικών Μηχανικών 21 

Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών 11 
Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών 11 
Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών 4 

Πολυτεχνική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ 15 

Μηχανολόγων Μηχανικών 10 
Πολιτικών Μηχανικών 4 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 4 
Χηµικών Μηχανικών - 

Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών - 
Μηχανικών Χωροταξίας & Περιβάλλοντος - 

Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστηµίου Πατρών 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών 17 

Μηχανικών Υπολογιστών & Πληροφορικής  12 
Μηχανολόγων Αεροναυπηγών Μηχανικών 16 

Πολιτικών Μηχανικών 8 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1 

Πολυτεχνική Σχολή ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ 18 

Μηχανικών Παραγωγής & ∆ιοίκησης 7 
Πολιτικών Μηχανικών 14 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 7 
Μηχανικών Περιβάλλοντος 7 

Πολυτεχνείο Κρήτης 
Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 10 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών - 
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 17 

Μηχανικών Παραγωγής & ∆ιοίκησης 11 
Μηχανικών Περιβάλλοντος 12 

Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,  

Τηλεπικοινωνιών & ∆ικτύων 
- 

Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας 10 
Πολιτικών Μηχανικών 9 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  1 

Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας  
& Περιφερειακής Ανάπτυξης 

13 

Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας 
Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 1 
Μηχανικών ∆ιαχείρισης Ενεργειακών Πόρων - 

Τµήµατα Μηχανικών Πανεπιστηµίου Αιγαίου 
Μηχανικών Πληροφοριακών  

& Επικοινωνιακών Συστηµάτων  
3 

Μηχανικών Οικονοµίας & ∆ιοίκησης  - 
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστηµάτων - 
 
Πηγή: Γραµµατείες και ιστοσελίδες των πολυτεχνικών σχολών και τµηµάτων 
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Όπως προκύπτει από το Παράρτηµα Β της παρούσας µελέτης, όλα σχεδόν τα 

εργαστήρια είναι εξοπλισµένα µε κατάλληλα µέσα και υλικό. Πρέπει να επισηµανθεί ότι 

για τις πολυτεχνικές σχολές και τα πολυτεχνικά τµήµατα οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

είναι µάλλον ένας απλός και σχετικά φθηνός εξοπλισµός σε σχέση µε τα ειδικά 

συστήµατα και µηχανήµατα που απαιτούνται για τις κατασκευές, την εξόρυξη 

µεταλλευµάτων, την αεροναυπηγική µελέτη, τη µελέτη πλοίου κ.λπ. Τα περισσότερα 

τµήµατα στις Πολυτεχνικές Σχολές και στα Πολυτεχνεία είναι λοιπόν εξοπλισµένα µε 

εξειδικευµένο εξοπλισµό. Κρίνεται όµως αναγκαία η χρηµατοδότηση τόσο των 

περιφερειακών όσο και των κεντρικών πολυτεχνικών τµηµάτων για την κάλυψη των 

αναγκών τους σε εξοπλισµό, ώστε να µπορούν να βρίσκονται πάντοτε στο επίκεντρο της 

τεχνολογικής προόδου, ενισχύοντας την ανάπτυξη και την οικονοµία της χώρας –ας µην 

ξεχνάµε ότι οι πολυτεχνικές σπουδές είναι κατά κύριο λόγο τεχνολογικές και 

εφαρµοσµένες σπουδές. Επίσης, πρέπει να έχει κανείς κατά νου ότι ο εξοπλισµός 

παλιώνει πάρα πολύ γρήγορα: όργανα του 1995 λίγα χρόνια µετά θεωρούνται  

ξεπερασµένα και χρειάζονται αντικατάσταση. Εποµένως, η ύπαρξη απλώς εξοπλισµού 

δεν σηµαίνει τίποτα, εάν ο εξοπλισµός αυτός δεν ανανεώνεται συχνά.  

 

9.3. Συµπεράσµατα - Προτάσεις    

 Όσον αφορά, λοιπόν, τα εργαστήρια και τον εξοπλισµό τους στις πολυτεχνικές 

σχολές και τµήµατα της Ελλάδας, µπορούµε να επισηµάνουµε και να προτείνουµε τα 

εξής: 

1. Να ενισχυθεί η υλικοτεχνική υποδοµή κυρίως στα περιφερειακά πανεπιστήµια 

της χώρας που διαθέτουν πολυτεχνικές σχολές και τµήµατα.  

2. Να προκηρυχθούν προγράµµατα ενίσχυσης της υλικοτεχνικής υποδοµής µε 

µεγαλύτερη έµφαση κυρίως στην περιφέρεια ή στις νέες ερευνητικές οµάδες. Ας 

σηµειωθεί ότι τέτοια προγράµµατα επιχορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

3. Να ενισχυθεί το εργαστηριακό προσωπικό και να εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη και 

απρόσκοπτη λειτουργία των εργαστηρίων. Είναι ανάγκη να παρέχεται 

δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους φοιτητές, αφού προσληφθούν 

περισσότεροι υπάλληλοι της κατηγορίας Ε.∆Ι.Π. (εργαστηριακό προσωπικό).  



 100

4. Να είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση εργαστηρίων και η εκπόνηση µεγάλων 

ασκήσεων από τους φοιτητές, ώστε ο απόφοιτος µηχανικός να έχει όλα τα εφόδια 

για την άµεση ένταξή του στην αγορά εργασίας. 

 

10. Τρόποι εισαγωγής φοιτητών 

 
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι εισαγωγής των φοιτητών στις πολυτεχνικές σχολές, όπως 

βέβαια και στις άλλες σχολές των Α.Ε.Ι., πέρα από τον πολύ γνωστό τρόπο των 

Πανελλήνιων Εξετάσεων. Οι διάφορες αυτές περιπτώσεις και τρόποι είναι οι εξής:20 

1. Πανελλήνιες Εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.  

2. Με το 10%21.  

3. Κύπριοι φοιτητές. 

4. Οµογενείς. 

5. Αλλοεθνείς. 

6. Αθλητές. 

7. Μέλη µουσουλµανικής µειονότητας.  

8. Μετεγγραφές από ΑΕΙ άλλων πόλεων. 

9. Λόγοι υγείας (τρόπος που έχει περιοριστεί πολύ). 

10. Κατατάξεις πτυχιούχων από άλλα ΑΕΙ/ΤΕΙ. 

 

Όπως φαίνεται από τα ανωτέρω, οι περιπτώσεις και οι τρόποι εισαγωγής 

φοιτητών στα πολυτεχνικά τµήµατα, πέραν της κανονικής οδού των Πανελλήνιων 

Εξετάσεων, είναι αρκετοί ώστε να αλλοιώνουν τα προβλεπόµενα ποσοστά εισαγωγής, 

παρόλο που ο αριθµός φοιτητών για κάθε ιδιαίτερη κατηγορία είναι µικρός. 

Για παράδειγµα, στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π., ενώ 

εισάγονται κάθε χρονιά 111 φοιτητές στο πρώτο έτος µε Πανελλήνιες Εξετάσεις, ο 

συνολικός αριθµός των φοιτητών που τελικά εισάγονται στη Σχολή είναι 236, δηλαδή 

αυξηµένος κατά 2,3 περίπου φορές. Το φαινόµενο αυτό είναι εντονότερο στα 

                                                 
20 Τα στοιχεία έχουν προέλθει από τις υπηρεσίες φοιτητικής µέριµνας. 
 
21 Οι µαθητές που έχουν αποτύχει στις Πανελλήνιες Εξετάσεις µπορούν να διατηρήσουν τη βαθµολογία 
τους για την επόµενη χρονιά και να περάσουν σε τµήµατα ως υπεράριθµοι µέχρι το 10%.   
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πολυτεχνικά τµήµατα των µεγάλων αστικών κέντρων αλλά και σε εκείνα που εµφανίζουν 

µεγάλη ζήτηση στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.  

Η ποιότητα των φοιτητών που εισάγονται µε τρόπους που δεν περιλαµβάνουν 

εξετάσεις (π.χ. για λόγους υγείας) δεν είναι –κατά µέσο όρο– η ίδια µε εκείνη των 

φοιτητών που εισάγονται µε τις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Εποµένως, ο τρόπος εισαγωγής 

δεν επηρεάζει µόνο τον αριθµό των εισακτέων αλλά και την ποιότητα των φοιτητών και 

κατ’ επέκταση συνολικά το επίπεδο των προσφερόµενων σπουδών σε κάθε τµήµα. Όταν 

µάλιστα ο αριθµός των εισαχθέντων φοιτητών πέραν των Πανελλήνιων Εξετάσεων είναι 

υπερδιπλάσιος σε σχέση µε τους εισαχθέντες µε τις Εξετάσεις αυτές φοιτητές, τότε η 

αλλοίωση της ποιότητας γίνεται έντονα αισθητή. Ίσως ένα µεγάλο ποσοστό των µη 

ενεργών φοιτητών να προέρχεται από αυτές τις κατηγορίες.  

Η εισαγωγή φοιτητών είναι σε ορισµένες περιπτώσεις, πέραν των µετεγγραφών, 

κοινωνικά άδικη και αντιβαίνει την αρχή της ίσης µεταχείρισης των πολιτών. Για 

παράδειγµα, η εισαγωγή πρωταθλητών διάφορων αγωνισµάτων σε οποιαδήποτε σχολή 

Α.Ε.Ι. δεν συµβαδίζει µε τις αντίστοιχες µαθησιακές τους γνώσεις. Επίσης, η ειδική 

περίπτωση των οµογενών, οι οποίοι εισάγονται µε κριτήρια σίγουρα ασαφή, συχνά 

εµποδίζει την ορθή χρήση του εν λόγω µέτρου.  



 102

11. Πολυτεχνικές µεταπτυχιακές σπουδές  

Στις πολυτεχνικές σχολές και τµήµατα στην Ελλάδα οργανώνονται διάφορα 

µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών, διατµηµατικά προγράµµατα αλλά και 

προγράµµατα που καταλήγουν σε διδακτορικό δίπλωµα. Στο τελευταίο αυτό κεφάλαιο 

της µελέτης παρουσιάζονται στοιχεία για τα µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών που 

διεξάγονται στα Πολυτεχνεία και στις Πολυτεχνικές Σχολές και Τµήµατα της χώρας µας. 

 

11.3. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

 Τα µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών που προσφέρουν ή στα οποία 

συµµετέχουν οι Σχολές Μηχανικών του Ε.Μ.Π. παρουσιάζονται στον Πίνακα 34. 

 

Πίνακας 34. Κατανοµή µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών ανά σχολή του Ε.Μ.Π. 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

Σχολή Μεταπτυχιακά 
προγράµµατα (κύριος 

συντονιστής)22 

Συµµετοχή σε 
µεταπτυχιακά 
προγράµµατα 

 

Μεταπτυχιακό 
πρόγραµµα για 
διδακτορικό 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
& Μηχανικών Υπολογιστών 

1 12 ΝΑΙ 

Μηχανολόγων Μηχανικών 3 6 ΝΑΙ 
Πολιτικών Μηχανικών 2 6 ΝΑΙ 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 2 2 ΝΑΙ 
Χηµικών Μηχανικών 3 2 ΝΑΙ 

Αγρονόµων Τοπογράφων 
Μηχανικών 

2 3 ΝΑΙ 

Μηχανικών Μεταλλείων-
Μεταλλουργών 

1 5 ΝΑΙ 

Ναυπηγών Μηχανολόγων 
Μηχανικών 

1 4 ΝΑΙ 

Πηγή: Ιστοσελίδα Ε.Μ.Π. 

 

Φαίνεται ότι όλες οι Σχολές του Ε.Μ.Π. έχουν µεταπτυχιακά προγράµµατα 

σπουδών, ενώ οι περισσότερες έχουν ρόλο κύριου συντονιστή, δηλαδή συντονίζουν άλλα 

τµήµατα ή σχολές, σε περισσότερα από ένα προγράµµατα. Η Σχολή Ηλεκτρολόγων 

                                                 
22 Ο κύριος συντονισµός αφορά την ευθύνη οργάνωσης και διαχείρισης του µεταπτυχιακού προγράµµατος 
από ένα πολυτεχνικό τµήµα, το οποίο και συντονίζει τα υπόλοιπα τµήµατα που µετέχουν στο 
συγκεκριµένο πρόγραµµα.  
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Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών συµµετέχει έµµεσα σε 12 µεταπτυχιακά 

προγράµµατα, ενώ όλες οι Σχολές του Ε.Μ.Π. συµµετέχουν έµµεσα σε πάνω από δύο 

προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών.  

Η ύπαρξη µεγάλου αριθµού µεταπτυχιακών φοιτητών στο Ε.Μ.Π. δικαιολογείται 

από τη συµµετοχή των σχολών του σε προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών. Το 

γεγονός αυτό συνεπάγεται όµως την αισθητή αύξηση της αναλογίας των φοιτητών προς 

τα µέλη ∆.Ε.Π., η οποία, όπως έχουµε δει, είναι ιδιαίτερα υψηλή για τις σχολές του 

Ε.Μ.Π. Συνεπώς, η µεγάλη συµµετοχή του Ε.Μ.Π. σε µεταπτυχιακά προγράµµατα 

σπουδών θα πρέπει να ενισχυθεί και µε την ανάλογη αύξηση του αριθµού των µελών 

∆.Ε.Π., ώστε οι µεταπτυχιακές σπουδές να µπορούν να προσφέρονται ικανοποιητικά και 

να είναι υψηλού επιπέδου23.  

        

11.4. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 

 
 Τα µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών για τα πολυτεχνικά τµήµατα του Α.Π.Θ. 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 35.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Περισσότερες πληροφορίες και λεπτοµερής ανάλυση των επιµέρους µεταπτυχιακών προγραµµάτων 

προσφέρονται στο Παράρτηµα Β της παρούσας µελέτης.   
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Πίνακας 35. Κατανοµή µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών ανά τµήµα της 

Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ 

Πολυτεχνική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

Τµήµα Μεταπτυχιακά 
προγράµµατα 

(κύριος 
συντονιστής) 

Συµµετοχή σε 
µεταπτυχιακά 
προγράµµατα 

Μεταπτυχιακό 
πρόγραµµα για 
διδακτορικό 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
& Μηχανικών Υπολογιστών 

1 1 ΝΑΙ 

Μηχανολόγων Μηχανικών - 1 ΝΑΙ 
Πολιτικών Μηχανικών 3 - ΝΑΙ 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 3 - ΝΑΙ 
Χηµικών Μηχανικών 1 1 ΝΑΙ 

Αγρονόµων Τοπογράφων 
Μηχανικών24 

- 1 ΝΑΙ 

Μηχανικών Χωροταξίας  
& Περιβάλλοντος25 

- - - 

Πηγή: Ιστοσελίδα Α.Π.Θ. 

 

Όπως διαπιστώνεται από τον Πίνακα 35, υπάρχουν λιγότερα µεταπτυχιακά 

προγράµµατα στην Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ. Τα περισσότερα τµήµατα της 

Πολυτεχνικής Σχολής έχουν συµµετοχή σε κάποιο µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών. 

Μόνο το Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών είναι κύριος συντονιστής σε περισσότερα από 

ένα µεταπτυχιακά προγράµµατα. Παρατηρείται συνεπώς αισθητή διαφορά σε σχέση µε 

τα προγράµµατα που προσφέρονται από το Ε.Μ.Π. στην Αθήνα. Στο Α.Π.Θ. το Τµήµα 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών συντονίζει επιπρόσθετα δυο άλλα προγράµµατα µε τη 

συµµετοχή των Μηχανολόγων Μηχανικών, των Χηµικών Μηχανικών και των 

Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών. 

 

11.5. Πανεπιστήµιο Πατρών 

 

 Τα µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών για τα τµήµατα της Πολυτεχνικής 

Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών παρουσιάζονται στον Πίνακα 3626. 

                                                 
24 ∆εν υπάρχουν στοιχεία. 
 
25 ∆εν υπάρχουν στοιχεία. 
 
26 Λεπτοµερή στοιχεία παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Β της παρούσας µελέτης. 
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Πίνακας 36.  Κατανοµή µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών ανά τµήµα της 

Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών 

Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστηµίου Πατρών 

Τµήµα Μεταπτυχιακά 
προγράµµατα 

 

Μεταπτυχιακό πρόγραµµα  
για διδακτορικό 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  
& Τεχνολογίας Υπολογιστών 

- ΝΑΙ 

Μηχανικών Υπολογιστών 
 & Πληροφορικής  

4 και 2 ως συµµετέχον τµήµα ΝΑΙ 

Μηχανολόγων Αεροναυπηγών 
Μηχανικών 

- ΝΑΙ 

Πολιτικών Μηχανικών 27 - - 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1 ΝΑΙ 

Πηγή: Ιστοσελίδα Πανεπιστηµίου Πατρών 

 

Ο αριθµός των µεταπτυχιακών προγραµµάτων στα πολυτεχνικά τµήµατα του 

Πανεπιστηµίου Πατρών είναι ακόµη µικρότερος σε σχέση µε το Ε.Μ.Π. και το Α.Π.Θ. 

Υπάρχουν όµως τµήµατα, όπως των Μηχανικών Υπολογιστών, που εµφανίζουν µεγάλη 

δραστηριότητα στις µεταπτυχιακές σπουδές, όπως και άλλα που έχουν µεγάλο αριθµό 

υποψήφιων διδακτόρων, όπως το Τµήµα Μηχανολόγων Αεροναυπηγών Μηχανικών.  

 

11.6.  ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 

 

 Στον Πίνακα 37 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα µεταπτυχιακά προγράµµατα 

σπουδών για όλα τα τµήµατα της Πολυτεχνικής Σχολής του ∆ηµοκρίτειου 

Πανεπιστηµίου Θράκης.  Εκτός από τα δύο παλιότερα τµήµατά του, δηλαδή των 

Πολιτικών Μηχανικών και των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών, που συµµετέχουν σε διάφορα µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών, τα 

άλλα τµήµατα είναι καινούρια και δεν έχουν ανάλογη συµµετοχή.  
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Πίνακας 37. Κατανοµή µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών ανά τµήµα της 

Πολυτεχνικής Σχολής του ∆.Π.Θ. 

 

Πολυτεχνική Σχολή ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης 

Τµήµα Μεταπτυχιακά 
προγράµµατα 

 

Μεταπτυχιακό πρόγραµµα  
για διδακτορικό 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  
& Μηχανικών Υπολογιστών 

2 και 1 ως συµµετέχον τµήµα ΝΑΙ 

Μηχανικών Παραγωγής  
& ∆ιοίκησης 

- - 

Πολιτικών Μηχανικών 3 ΝΑΙ 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών - ΝΑΙ 
Μηχανικών Περιβάλλοντος - ΝΑΙ 

Πηγή: Ιστοσελίδα ∆.Π.Θ. 

 

11.7. Πολυτεχνείο Κρήτης 

 
Οι µεταπτυχιακές σπουδές στο Πολυτεχνείο Κρήτης συνοψίζονται στον Πίνακα 38. 

Όπως παρατηρούµε, τα τµήµατα του Πολυτεχνείου Κρήτης συµµετέχουν τόσο σε 

προγράµµατα ειδίκευσης όσο και σε προγράµµατα που αποσκοπούν στην εκπόνηση 

διδακτορικής διατριβής.  

                                                                                                                                                 
27 ∆εν υπάρχουν στοιχεία 
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Πίνακας 38. Κατανοµή µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών ανά τµήµα του 

Πολυτεχνείου Κρήτης   

Πολυτεχνείο Κρήτης  

Τµήµα Μεταπτυχιακά 
προγράµµατα 

 

Μεταπτυχιακό πρόγραµµα  
για διδακτορικό 

Ηλεκτρονικών Μηχανικών   
& Μηχανικών Υπολογιστών 

1 ΝΑΙ 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών28 - - 

Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 1 ΝΑΙ 

Μηχανικών Παραγωγής  
& ∆ιοίκησης 

3 ΝΑΙ 

Μηχανικών Περιβάλλοντος 1 ΝΑΙ 

 
Πηγή: Ιστοσελίδα Πολυτεχνείου Κρήτης 

 

Το Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης είναι το πλέον δραστήριο σε 

µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών. Το τµήµα αυτό περιλαµβάνει σχεδόν το σύνολο 

των µεταπτυχιακών φοιτητών στην ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής και 

∆ιοίκησης στην Ελλάδα, όπως έχουµε πει προηγουµένως, και συντονίζει τρία 

µεταπτυχιακά προγράµµατα. Τα υπόλοιπα τµήµατα, εκτός από το νεοϊδρυθέν Τµήµα 

Αρχιτεκτονικής, προσφέρουν από ένα µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην 

ειδικότητά τους29.  

   

11.8. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 

παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 39. 

                                                 
28 ∆εν υπάρχουν στοιχεία. 
29 Λεπτοµερής περιγραφή των µεταπτυχιακών προγραµµάτων παρέχεται στο Παράρτηµα Β της παρούσας 
µελέτης. 

Σχόλιο [AT1]: ∆εν δίνονται 
αναλυτικά (συµµετοχή ή 
συντονισµός) 
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Πίνακας 39. Κατανοµή µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών ανά τµήµα της 

Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 

Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας  

Τµήµα Μεταπτυχιακά 
προγράµµατα 

 

Μεταπτυχιακό πρόγραµµα  
για διδακτορικό 

Μηχανικών Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών  

& ∆ικτύων 

1 ΝΑΙ 

Μηχανολόγων Μηχανικών 
Βιοµηχανίας 

1 ΝΑΙ 

Πολιτικών Μηχανικών 1 ΝΑΙ 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών30  - - 
Μηχανικών Χωροταξίας, 

Πολεοδοµίας &  
Περιφερειακής Ανάπτυξης 

1 ΝΑΙ 

Πηγή: Ιστοσελίδα Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 

 

Παρατηρούµε ότι όλα τα τµήµατα διαθέτουν από ένα µεταπτυχιακό πρόγραµµα 

σπουδών, όπως επίσης ότι όλα προσφέρουν τη δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής 

διατριβής.  

 

11.9. Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας 

 
Όσον αφορά τις µεταπτυχιακές σπουδές στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστηµίου 

∆υτικής Μακεδονίας, δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για το Τµήµα Μηχανικών 

∆ιαχείρισης Ενεργειακών Πόρων. Από την άλλη µεριά, το Τµήµα Μηχανικών 

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδηµαϊκό 

έτος 2005-2006 και δεν προσφέρει ακόµη µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών.   

 

11.10. Πανεπιστήµιο Αιγαίου 

 
Οι µεταπτυχιακές σπουδές στα Πολυτεχνικά Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 40. 

 

                                                 
30 ∆εν υπάρχουν στοιχεία. 
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Πίνακας 40. Κατανοµή µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών ανά Πολυτεχνικό 

Τµήµα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 

Πολυτεχνικά Τµήµατα Πανεπιστηµίου Αιγαίου 

Τµήµα Μεταπτυχιακά 
προγράµµατα 

 

Μεταπτυχιακό πρόγραµµα  
για διδακτορικό 

Μηχανικών Πληροφοριακών & 
Επικοινωνιακών Συστηµάτων  

1 ΝΑΙ 

Μηχανικών Οικονοµίας 
 & ∆ιοίκησης  

1 ΝΑΙ 

Μηχανικών Σχεδίασης 
 Προϊόντων & Συστηµάτων 

1 ΝΑΙ 

Πηγή: Ιστοσελίδα Πανεπιστηµίου Αιγαίου 

 

Παρατηρούµε ότι όλα τα τµήµατα διαθέτουν από ένα µεταπτυχιακό πρόγραµµα 

σπουδών στην ειδικότητά τους. Επίσης, σε όλα τα τµήµατα προσφέρεται η δυνατότητα 

εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.  

 

 

12.  Συµπεράσµατα της µελέτης 

 
Από όλα τα παραπάνω στοιχεία και τη µελέτη για τα Πολυτεχνεία, τις 

Πολυτεχνικές Σχολές και τα Πολυτεχνικά Τµήµατα που υπάρχουν στην Ελλάδα, 

µπορούν να εξαχθούν τα ακόλουθα συµπεράσµατα: 

1. Παρατηρείται µεγάλη ανοµοιογένεια στην ονοµασία τµηµάτων µε παρόµοιο 

γνωστικό αντικείµενο, για παράδειγµα: Μηχανικών Υπολογιστών και 

Πληροφορικής στην Πάτρα, Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

στην Κοζάνη, Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων στο 

Καρλόβασι, Μηχανικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων στο Βόλο.  

2. Υπάρχουν τµήµατα που επικαλύπτονται ως προς γνωστικά αντικείµενα που είναι 

διεπιστηµονικά. Για παράδειγµα, το Τµήµα Μηχανικών ∆ιαχείρισης Ενεργειακών 

Πόρων στην  Κοζάνη καλύπτει οριζόντια τον ενεργειακό τοµέα των 

Μηχανολόγων, των Ηλεκτρολόγων και των Πολιτικών Μηχανικών.  
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3. Η αναλογία φοιτητών προς µέλη ∆.Ε.Π. είναι σχετικά υψηλή κυρίως στα 

πολυτεχνικά τµήµατα στα κεντρικά ανώτατα ιδρύµατα. Η αναλογία αυτή, που 

είναι σαφώς µεγαλύτερη από ό,τι σε άλλες σχολές µε εργαστηριακές εργασίες, 

αυξάνεται από την ύπαρξη µεγάλου αριθµού µεταπτυχιακών φοιτητών και 

υποψήφιων διδακτόρων στα πολυτεχνικά τµήµατα οι οποίοι προέρχονται και από 

άλλα τµήµατα θετικών επιστηµών. 

4. Η αναλογία φοιτητών προς µέλη ∆.Ε.Π. είναι µικρότερη στα περιφερειακά 

πανεπιστήµια. Σε αυτή την περίπτωση, όµως, τα περισσότερα µέλη του 

διδακτικού προσωπικού των πολυτεχνικών τµηµάτων προέρχονται από έκτακτο 

προσωπικό, ακόµη και σε ιδρύµατα µε σχετικά µακρά λειτουργία. 

5. Τα τµήµατα που συνδέονται άµεσα µε τις τεχνολογικές εξελίξεις, δηλαδή των 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, των Μηχανικών 

Πληροφορικής, αλλά και των Μηχανολόγων Μηχανικών, παρουσιάζουν τη 

χειρότερη αναλογία φοιτητών προς µέλη ∆.Ε.Π. 

6. Στις πολυτεχνικές σχολές και τµήµατα Πληροφορικής υπάρχει µεγάλη ζήτηση για 

µεταπτυχιακές σπουδές, γεγονός που επιβαρύνει ακόµη περισσότερο την 

αναλογία φοιτητών προς µέλη ∆.Ε.Π.  

7.  Παρατηρείται έλλειψη διοικητικού προσωπικού κυρίως στα περιφερειακά 

πανεπιστήµια. 

8. Σχεδόν το µισό του συνολικού διοικητικού προσωπικού των Πολυτεχνείων και 

Πολυτεχνικών Σχολών είναι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης  (∆Ε), όσον αφορά το 

µορφωτικό του επίπεδο.  

9. Υπάρχει µεγάλος αριθµός διοικητικών υπαλλήλων που απασχολούνται µε 

συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου, µε αποτέλεσµα, πολλές φορές, να 

πληρώνονται σε άτακτα χρονικά διαστήµατα. 

10. Η µεγάλη πλειονότητα των φοιτητών στις Σχολές και στα Τµήµατα Μηχανικών 

βρίσκεται συγκεντρωµένη στα µεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και 

Πάτρα). 

11. Νέες ειδικότητες, όπως οι Μηχανικοί Χωροταξίας και Περιβάλλοντος και οι 

Μηχανικοί Παραγωγής και ∆ιοίκησης, παρέχονται µόνο από περιφερειακά 

πανεπιστήµια. Στα κεντρικά πανεπιστήµια οι ειδικότητες αυτές καλύπτονται από 
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παραδοσιακά τµήµατα, όπως τα Τµήµατα Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών και Μηχανολόγων Μηχανικών.    

12. Τα τεχνολογικά πολυτεχνικά τµήµατα συµµετέχουν σε πολλά ερευνητικά έργα 

κυρίως από σχετικές προκηρύξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στην 

Ελλάδα. 

13. Τα περισσότερα µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών προσφέρονται από τα 

τεχνολογικά τµήµατα, όπως το Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και  

Μηχανικών Υπολογιστών και το Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής. Σε αυτά 

υπάρχει και ο µεγαλύτερος αριθµός µεταπτυχιακών φοιτητών.  

14.  Στα πολυτεχνικά τµήµατα περίπου το 1/4 των φοιτητών είναι µη ενεργοί. Η 

αναλογία αυτή κρίνεται σχετικά µικρή σε σχέση µε άλλες επιστηµονικές 

ειδικότητες.  

15. Το ποσοστό των αριστούχων αποφοίτων είναι µικρό, αν και διαφέρει ανάλογα µε 

το τµήµα και την ειδικότητα. Εν πολλοίς αυτό είναι απόρροια α) της διάρθρωσης 

του προγράµµατος σπουδών, το οποίο είναι επιβαρηµένο µε εργασίες, και β) µιας 

νοοτροπίας «λιτότητας» στη βαθµολόγηση. Και σε αυτά όµως υπάρχουν 

διαφορές από πολυτεχνικό τµήµα σε τµήµα. 

16. Παρατηρείται µεγάλη ζήτηση για µεταπτυχιακές σπουδές στα πολυτεχνικά 

τµήµατα ακόµη και από µη µηχανικούς αποφοίτους. 

17. Σχεδόν όλα τα πολυτεχνικά τµήµατα έχουν εργαστήρια και εργαστηριακές 

οµάδες. Ελλείψεις εντοπίζονται σε καινούρια περιφερειακά τµήµατα. 

18.  Υπάρχει µεγάλος αριθµός µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών κυρίως στο 

Ε.Μ.Π., όπου κάθε σχολή συµµετέχει σε πάνω από δύο δια-τµηµατικά 

µεταπτυχιακά προγράµµατα. 

19. Όπως σε άλλες σχολές ή τµήµατα, έτσι και για τις πολυτεχνικές σχολές και 

τµήµατα υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι εισαγωγής των υποψηφίων πέραν των 

Πανελλήνιων Εξετάσεων, γεγονός που αυξάνει σηµαντικά τον αριθµό των 

φοιτητών σε σχέση µε τον αρχικά προγραµµατισµένο αριθµό, όπως αυτός 

προκύπτει από τις Πανελλήνιες Εξετάσεις.  
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13. Προτάσεις πολιτικής 

 
 Ακολουθούν ορισµένες ενδεικτικές προτάσεις που αποσκοπούν στην 

αντιµετώπιση των προβληµάτων και των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν στην παρούσα 

µελέτη σχετικά µε τις πολυτεχνικές σπουδές στη χώρα µας.  

1. Να προκηρυχθούν θέσεις ∆.Ε.Π. στα κεντρικά ανώτατα ιδρύµατα, ώστε να 

µειωθεί η αναλογία φοιτητών προς µέλη ∆.Ε.Π. και κατά συνέπεια να βελτιωθεί η 

ποιότητα των σπουδών. 

2. Να προκηρυχθούν θέσεις ∆.Ε.Π. στα περιφερειακά ανώτατα ιδρύµατα ώστε να 

µειωθεί η εξάρτηση των πολυτεχνικών τµηµάτων από έκτακτο διδακτικό 

προσωπικό. 

3. Να εισαχθούν αντικειµενικοί µετρήσιµοι δείκτες στην επιλογή του διδακτικού 

προσωπικού, ώστε να µην αποκλείονται ικανοί υποψήφιοι. 

4. Να διευρυνθεί το γνωστικό αντικείµενο στην προκήρυξη των θέσεων  ∆.Ε.Π., 

ώστε να αντιστοιχεί στο αντικείµενο του τοµέα ή του τµήµατος (όπως συµβαίνει, 

για παράδειγµα, στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες στην Ευρώπη). Έτσι δεν θα 

αποκλείονται ικανοί υποψήφιοι λόγω των περιοριστικών γνωστικών 

αντικειµένων.     

5. Να ενισχυθεί το διοικητικό και το εργαστηριακό προσωπικό των πολυτεχνικών 

τµηµάτων κυρίως στα περιφερειακά πανεπιστήµια και να ανανεωθεί µε 

επιστήµονες της νεότερης γενιάς. Είναι σηµαντικό να εξασφαλιστεί 

εξειδικευµένο προσωπικό πανεπιστηµιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης και να 

περιοριστεί το προσωπικό µε χαµηλότερο µορφωτικό επίπεδο (δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης). 

6. Να διαδώσουν και να µοιραστούν οι αρµόδιοι φορείς και οι Πρυτανικές Αρχές τη 

γνώση και την εµπειρία τους σε σχέση µε χρηµατοδοτικά προγράµµατα, ώστε 

ακριβώς να ενισχυθεί η χρηµατοδότηση των ιδρυµάτων. 

7. Να βελτιωθεί η υλικοτεχνική υποδοµή, κυρίως στα περιφερειακά ιδρύµατα, είτε 

άµεσα είτε έµµεσα, και στη δεύτερη αυτή περίπτωση να επιδιωχθεί η αξιοποίηση 

των επιχορηγήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τέτοιες δράσεις. 
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8. Να ελέγχεται ο τρόπος εισαγωγής τυχόν επιπλέον φοιτητών στις πολυτεχνικές 

σχολές και τµήµατα, πέραν των Πανελλήνιων Εξετάσεων, ώστε να µην 

ανατρέπεται ο προβλεπόµενος, µε βάση ακριβώς τις Πανελλήνιες Εξετάσεις, 

αριθµός εισακτέων. 

9. Να οµογενοποιηθεί η ονοµασία των νέων πολυτεχνικών τµηµάτων. Ο σηµερινός 

πολυκερµατισµός της ονοµασίας τους προκαλεί σύγχυση όσον αφορά τον 

επαγγελµατικό προσανατολισµό των αποφοίτων τους.  

10. Να διατηρηθούν τα ισχύοντα, προσαρµοζόµενα στις επιστηµονικές εξελίξεις, 

προγράµµατα σπουδών, ώστε οι σπουδές να ανταποκρίνονται στα βήµατα 

τεχνολογικής προόδου που συνεχώς γίνονται.  

11. Να οριστούν αντικειµενικά κριτήρια επιλογής µεταπτυχιακών φοιτητών.  

12. Να ενισχυθούν µε διδακτικό προσωπικό πολυτεχνικές σχολές και τµήµατα  που 

προσφέρουν µεγάλο αριθµό µεταπτυχιακών προγραµµάτων.  

13. Να επανεξεταστεί το ζήτηµα του αριθµού των εισακτέων συνολικά, σε σχέση µε 

τον αριθµό µηχανικών που έχει ανάγκη η χώρα, και οποίος πρέπει επίσης να 

διερευνηθεί. Ας σηµειωθεί ότι κατά τις δεκαετίες του 1950 και του 1960 από τα 

δύο τότε Πολυτεχνεία της χώρας (Ε.Μ.Π. και Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ.) 

αποφοιτούσαν µόνο 300-350 µηχανικοί το χρόνο.  
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14.  Ευχαριστίες 

 Οι ερευνητές επιθυµούν να ευχαριστήσουν θερµά τις Αντιπρυτανείες 

Ακαδηµαϊκών Θεµάτων των δύο Πολυτεχνείων και των Πανεπιστηµίων µε Πολυτεχνικές 

Σχολές και Πολυτεχνικά Τµήµατα. Επίσης, θερµές ευχαριστίες οφείλουν στις υπηρεσίες 

φοιτητικής µέριµνας, στις γραµµατείες και το διοικητικό προσωπικό των πολυτεχνικών 

σχολών και τµηµάτων για την άµεση ανταπόκρισή τους στην παροχή στοιχείων, καθώς 

και κάθε εµπλεκόµενο φορέα για τη συµπαράστασή του στην εκπόνηση της παρούσας 

µελέτης. 
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Παράρτηµα Α: Ανάλυση στοιχείων για τους φοιτητές ανά Α.Ε.Ι. 

(Πολυτεχνείο ή Πανεπιστήµιο) 

1 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

1.1 Αριθµός προπτυχιακών φοιτητών 

Το σύνολο των φοιτητών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) και το πώς 

αυτοί κατανέµονται ανά σχολή και ανά έτος σπουδών παρουσιάζονται στον Πίνακα Α1. 

Πρέπει να τονιστεί ότι τα στοιχεία έχουν συλλεχθεί από την Εθνική Στατιστική 

Υπηρεσία (ΕΣΥΕ) και αφορούν το ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004. 

 

Πίνακας Α1.  

Κατανοµή των φοιτητών των σχολών του Ε.Μ.Π., σε απόλυτους αριθµούς, ανά έτος 

σπουδών 

 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

Σχολή 1ο έτος 2ο έτος 3ο  έτος 4ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 
και άνω 

Σύνολο 

Ηλεκτρολόγων Μηχ.  
& Μηχ. Υπολογιστών 

425 425 418 366 805 562 3001 

Μηχανολόγων. Μηχ. 198 229 260 219 220 504 1630 
Πολιτικών Μηχ. 229 276 303 338 303 424 1873 
Αρχιτεκτόνων Μηχ. 185 221 278  303 254 519 1760 
Χηµικών Μηχ. 182 198 208 229 183 134 1134 
Αγρονόµων 
Τοπογράφων Μηχ. 

114 135 143 142 120 148 802 
 

Μηχ. Μεταλλείων-
Μεταλλουργών 

74 71 70 79 138 89 521 

Ναυπηγών 
Μηχανολόγων Μηχ. 

71 73 67 72 67 206 556 

Σύνολο 1478 1628 1747 1748 2090 2586 11277 
 
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 

 

Στα Σχήµατα Α1 και Α2 παρουσιάζονται τα ποσοστά των φοιτητών ανά έτος 

σπουδών και  ανά σχολή στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 
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Σχήµα Α1.  

Ποσοστιαία κατανοµή των φοιτητών του Ε.Μ.Π. στις Σχολές (α) Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, (β) Μηχανολόγων Μηχανικών, (γ) Πολιτικών 

Μηχανικών και (δ) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ανά έτος σπουδών 

 
Ηλεκτ/γών Μηχ. & Μηχ. Η/Υ

14%

14%

14%
12%

27%

19%
1 Έτος
2 Έτος
3  Έτος
4 Έτος
5 Έτος
6-άνω Έτος

 

Μηχανολόγων Μηχ.

12%

14%

16%

13%
13%

32% 1 Έτος
2 Έτος
3  Έτος
4 Έτος
5 Έτος
6-άνω Έτος

 
(α) (β) 

Πολιτικών Μηχ.

12%

15%

16%

18%

16%

23%
1 Έτος
2 Έτος
3  Έτος
4 Έτος
5 Έτος
6-άνω Έτος

 

Αρχιτεκτόνων Μηχ.

11%

13%

16%

17%
14%

29% 1 Έτος
2 Έτος
3  Έτος
4 Έτος
5 Έτος
6-άνω Έτος

 
(γ) (δ) 

 

Σχήµα Α2. 

Ποσοστιαία κατανοµή των φοιτητών του Ε.Μ.Π. στις Σχολές (α) Χηµικών Μηχανικών, 

(β) Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών, (γ) Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών 

και (δ) Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ανά έτος σπουδών   
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Χηµικών Μηχ.

16%

17%

18%21%

16%

12%
1 Έτος
2 Έτος
3  Έτος
4 Έτος
5 Έτος
6-άνω Έτος

 

Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχ.

14%

17%

18%18%

15%

18%
1 Έτος
2 Έτος
3  Έτος
4 Έτος
5 Έτος
6-άνω Έτος

 
(α) (β) 

Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών

14%

14%

13%

15%

27%

17%
1 Έτος
2 Έτος
3  Έτος
4 Έτος
5 Έτος
6-άνω Έτος

 

Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχ.

13%

13%

12%

13%12%

37%
1 Έτος
2 Έτος
3  Έτος
4 Έτος
5 Έτος
6-άνω Έτος

 
(γ) (δ) 

 
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 

 

1.2 Κατανοµή µη ενεργών προπτυχιακών φοιτητών  

Στον Πίνακα Α2 παρουσιάζεται το ποσοστό των µη ενεργών φοιτητών ανά σχολή στο 

Ε.Μ.Π. ως προς το συνολικό αριθµό των φοιτητών της κάθε σχολής. Ως µη ενεργούς 

φοιτητές ορίζουµε εκείνους που φοιτούν πέραν της κανονικής διάρκειας σπουδών, 

δηλαδή πέραν του δέκατου (10ου) εξαµήνου. Να σηµειωθεί ότι τα ποσοστά έχουν 

στρογγυλοποιηθεί προς τον πλησιέστερο ακέραιο. 

 

Πίνακας Α2.  

Ποσοστιαία κατανοµή των µη ενεργών φοιτητών ανά σχολή του Ε.Μ.Π.  

 
Σχολή Ποσοστό (%) µη ενεργών φοιτητών 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 19 
Μηχανολόγων Μηχανικών 31 
Πολιτικών Μηχανικών 23 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 29 
Χηµικών Μηχανικών 12 

Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών 18 
Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών 17 
Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών 37 

Σύνολο 22,93* 
* Πρόκειται για ποσοστό επί του συνόλου των φοιτητών του Ε.Μ.Π. 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 
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1.3 Κατανοµή αποφοίτων ανά βαθµό πτυχίου  

Ο Πίνακας Α3 παρουσιάζει την κατανοµή των αποφοίτων στις σχολές του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανά βαθµό πτυχίου. Ανάλογα µε το βαθµό αυτόν, ορίζονται οι 

εξής βαθµολογικές κλίµακες: 

• «Άριστα» (9-10), 

• «Λίαν καλώς» (7-9) και  

• «Καλώς» (5-7). 

Συνεπώς, βαθµολογία 8,99 υπάγεται στην κλίµακα «Λίαν καλώς», ενώ βαθµολογία 6,99 

στην κλίµακα «Καλώς».    

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας Α3.  

Κατανοµή των αποφοίτων των σχολών του Ε.Μ.Π., σε απόλυτους αριθµούς, ανά βαθµό 

πτυχίου  

 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

Σχολή Άριστα Λίαν καλώς Καλώς Σύνολο 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & 
Μηχανικών Υπολογιστών 

25 218 45 288 

Μηχανολόγων Μηχανικών 1 74 107 182 
Πολιτικών Μηχανικών 5 111 112 228 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 7 202 7 216 
Χηµικών Μηχανικών 4 134 22 160 
Αγρονόµων  Τοπογράφων 
Μηχανικών 

2 50 57 109 

Μηχανικών Μεταλλείων-
Μεταλλουργών 

0 49 14 63 

Ναυπηγών Μηχανολόγων 
Μηχανικών 

0 25 24 49 

Σύνολο 44 863 388 1295 
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Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 

 

Ο Πίνακας Α4 δείχνει τα ποσοστά των αποφοίτων του Ε.Μ.Π. ανά βαθµολογική 

κλίµακα (µηχανικοί που έχουν αποφοιτήσει µε βαθµό «Άριστα», «Λίαν Καλώς» και 

«Καλώς») και ανά σχολή. Τα ποσοστά αφορούν το ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004.     

Όπως διαπιστώνουµε από τον Πίνακα Α4, το µεγαλύτερο ποσοστό αριστούχων 

αποφοίτων εµφανίζει η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

(8,68%), και ακολουθεί η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (3,24%). Οι Σχολές 

Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών και Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών δεν 

έχουν κανένα αριστούχο απόφοιτο κατά το εξεταζόµενο ακαδηµαϊκό έτος. Επίσης, στη 

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών µόλις το 0,5% των αποφοίτων είναι αριστούχοι. Στο 

σύνολο των αποφοίτων του Ε.Μ.Π. οι αριστούχοι ανέρχονται σε ποσοστό 3,40%.  

Από την άλλη µεριά, το µεγαλύτερο ποσοστό των αποφοίτων συνολικά του 

Ε.Μ.Π. έχει βαθµολογία «Λίαν καλώς» (πιο συγκεκριµένα, το 66,64%). Ανά σχολή, το 

µεγαλύτερο ποσοστό αποφοίτων µε βαθµό  «Λίαν καλώς» παρατηρείται στη Σχολή 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (93,52%), όπου οι απόφοιτοι αυτής της βαθµολογικής 

κλίµακας αποτελούν σχεδόν το σύνολο των Αρχιτεκτόνων που αποφοίτησαν τη 

συγκεκριµένη ακαδηµαϊκή χρονιά. Ακολουθεί η Σχολή Χηµικών Μηχανικών µε ποσοστό 

83,85%, ενώ το πιο χαµηλό ποσοστό αποφοίτων µε βαθµό «Λίαν καλώς» παρουσιάζει η 

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών (40,66%), όπου κάτω από τους µισούς αποφοίτους 

ανήκουν βαθµολογικά σε αυτή την κλίµακα.  

Τέλος, µε βαθµολογία «Καλώς» αποφοίτησε το ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 από 

το Ε.Μ.Π. περίπου το 30% των φοιτητών. Αναλυτικότερα για κάθε σχολή, τα 

µεγαλύτερα ποσοστά αποφοίτων µε βαθµό «Καλώς» παρατηρούνται στις Σχολές 

Μηχανολόγων Μηχανικών (58,79%) και Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών 

(52,29%), και τα µικρότερα ποσοστά στις Σχολές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών µε 3,24% 

και Χηµικών Μηχανικών µε 13,75%.      

 

Πίνακας Α4. 

Ποσοστιαία κατανοµή των αποφοίτων των σχολών του Ε.Μ.Π. ανά βαθµό πτυχίου 
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Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

Σχολή Άριστα Λίαν καλώς Καλώς 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  
& Μηχανικών Υπολογιστών 8,68% 75,69% 15,63% 
Μηχανολόγων Μηχανικών 0,55% 40,66% 58,79% 
Πολιτικών Μηχανικών 2,19% 48,68% 49,12% 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 3,24% 93,52% 3,24% 
Χηµικών Μηχανικών 2,5% 83,75% 13,75% 
Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών 1,8% 45,87% 52,29% 
Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών 0% 77,78% 22,22% 
Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών 0% 51,02% 48,98% 
Σύνολο 3,40%* 66,64%* 29,96%* 

*Πρόκειται για ποσοστά επί του συνόλου των αποφοίτων του Ε.Μ.Π. 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 

 

Στο Σχήµα Α3 µπορούµε να δούµε για κάθε βαθµολογική κλίµακα χωριστά 

(Αριστούχοι, «Λίαν καλώς» και «Καλώς») πώς κατανέµονται οι απόφοιτοι του Ε.Μ.Π. 

(ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004) στις σχολές του. Παρατηρούµε ότι στους 100 αριστούχους 

αποφοίτους του Ε.Μ.Π. οι 45 προέρχονται από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών και οι 17 από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Από την 

άλλη µεριά, από τους 100 αποφοίτους µε βαθµό «Λίαν καλώς» οι 18 προέρχονται από τη 

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Τέλος, όσον αφορά τη βαθµολογική κλίµακα 

«Καλώς», από τους 100 αποφοίτους του Ε.Μ.Π. οι 22 ανήκουν στη Σχολή Μηχανολόγων 

Μηχανικών και οι 20 στη Σχολή  Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών. Πρέπει να 

τονιστεί ότι τα ανωτέρω αποτελέσµατα έχουν κανονικοποιηθεί ως προς το συνολικό 

αριθµό των αποφοίτων ανά σχολή που δεν είναι ο ίδιος παντού.  
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Σχήµα Α3.  

Ποσοστιαία κατανοµή των αποφοίτων του Ε.Μ.Π. ανά βαθµό πτυχίου [(α) Αριστούχοι, 

(β) «Λίαν καλώς», (γ) «Καλώς»] και ανά σχολή 

 
Κατανοµή Αριστούχων

45%

3%12%

17%

13%
10% 0%0%

Ηλεκτ/γών Μηχ. & Μηχ. Η/Υ

Μηχαν. Μηχ.

Πολιτικών Μηχ.

Αρχιτεκτόνων Μηχ.

Χηµικών Μηχ.

Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχ.

Μηχ. Μεταλλείων-
Μεταλλουργών
Ναυπηγών Μηχαν. Μηχ  

Κατανοµή των "Λίαν Καλώς"

15%

8%

9%

18%16%

9%

15%

10%

Ηλεκτ/γών Μηχ. & Μηχ. Η/Υ

Μηχαν. Μηχ.

Πολιτικών Μηχ.

Αρχιτεκτόνων Μηχ.

Χηµικών Μηχ.

Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχ.

Μηχ. Μεταλλείων-
Μεταλλουργών
Ναυπηγών Μηχαν. Μηχ  

(α) (β) 
  

Κατανοµή των "Καλώς"

6%

22%

19%
1%5%

20%

8%

19%

Ηλεκτ/γών Μηχ. & Μηχ. Η/Υ

Μηχαν. Μηχ.

Πολιτικών Μηχ.

Αρχιτεκτόνων Μηχ.

Χηµικών Μηχ.

Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχ.

Μηχ. Μεταλλείων-
Μεταλλουργών
Ναυπηγών Μηχαν. Μηχ  

(γ) 
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 

 

1.4 Μεταπτυχιακοί φοιτητές  

Στη συνέχεια παρουσιάζουµε στοιχεία που αφορούν τους µεταπτυχιακούς φοιτητές στο 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές στο Ε.Μ.Π. χωρίζονται σε 

δύο κατηγορίες: α) σε εκείνους που παρακολουθούν πρόγραµµα σπουδών το οποίο 

οδηγεί στην απόκτηση µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης, και β) σε εκείνους που 

εκπονούν διδακτορική διατριβή.  

Ο Πίνακας Α5 παρουσιάζει τον αριθµό των µεταπτυχιακών φοιτητών ανά σχολή 

του Ε.Μ.Π. και για τις δύο παραπάνω κατηγορίες (µεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης και 

διδακτορικό δίπλωµα).   

Τα αντίστοιχα ποσοστά των µεταπτυχιακών φοιτητών ανά σχολή παρουσιάζονται 

στο Σχήµα Α4. Στο Σχήµα αυτό τα ποσοστά των φοιτητών που παρακολουθούν 

πρόγραµµα σπουδών για µεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης υπολογίζονται επί του 

συνολικού αριθµού των µεταπτυχιακών φοιτητών του Ε.Μ.Π. και τα ποσοστά των 
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φοιτητών που εκπονούν διδακτορική διατριβή επί του συνόλου των υποψήφιων 

διδακτόρων του Ε.Μ.Π.  

 

 

 

 

Πίνακας Α5.  

Κατανοµή των µεταπτυχιακών φοιτητών του Ε.Μ.Π., σε απόλυτους αριθµούς, ανά σχολή 

και ανά µεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών 

 

Σχολή Μεταπτυχιακό 
δίπλωµα ειδίκευσης  

∆ιδακτορικό 
δίπλωµα 

Σύνολο 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  
& Μηχανικών Υπολογιστών 0 614 614 
Μηχανολόγων Μηχανικών 148 197 345 
Πολιτικών Μηχανικών 150 174 324 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 205 291 496 
Χηµικών Μηχανικών 57 25 82 

Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών  105 92 197 
Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών 29 19 48 
Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών 

43 
 

47 90 
Σύνολο 737 1459 2196 

 
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 

 

Σχήµα Α4.  

Ποσοστιαία κατανοµή των µεταπτυχιακών φοιτητών του Ε.Μ.Π. ανά µεταπτυχιακό 

επίπεδο σπουδών [(α) δίπλωµα ειδίκευσης και (β) διδακτορικό δίπλωµα] και ανά σχολή 

 
Ποσοστά Μετ/χιακών Φοιτητών

0% 20%

20%

28%

8%

14%
4% 6% 0%

Ηλεκτ/γών Μηχ. & Μηχ. Η/Υ

Μηχαν. Μηχ.

Πολιτικών Μηχ.

Αρχιτεκτόνων Μηχ.

Χηµικών Μηχ.

Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχ.

Μηχ. Μεταλλείων-
Μεταλλουργών
Ναυπηγών Μηχαν. Μηχανικών  

Κατανοµή Υπ. ∆ιδακτόρων

42%

14%
12%

20%

2% 6% 1%3%

Ηλεκτ/γών Μηχ. & Μηχ. Η/Υ

Μηχαν. Μηχ.

Πολιτικών Μηχ.

Αρχιτεκτόνων Μηχ.

Χηµικών Μηχ.

Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχ.

Μηχ. Μεταλλείων-
Μεταλλουργών
Ναυπηγών Μηχαν. Μηχ  

(α) (β) 
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Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 

 

Παρατηρούµε ότι το 28% των µεταπτυχιακών φοιτητών σε δίπλωµα ειδίκευσης 

στο Ε.Μ.Π. κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 ανήκει στη Σχολή Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών, το 20% στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών και ένα άλλο 20% στη Σχολή 

Μηχανολόγων Μηχανικών. Όσον αφορά τους υποψήφιους διδάκτορες του Ε.Μ.Π. την 

ίδια αυτή ακαδηµαϊκή χρονιά, το 42% ανήκει στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών, το 20% στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και το 14% στη 

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών.    

Τέλος, συνολικά για τις σχολές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου τα 

αντίστοιχα ποσοστά διαµορφώνονται ως εξής: από τους µεταπτυχιακούς φοιτητές του 

Ε.Μ.Π. κατά τη συγκεκριµένη ακαδηµαϊκή περίοδο, το 33,56% είναι φοιτητές σε 

δίπλωµα ειδίκευσης και το υπόλοιπο 66,44% είναι υποψήφιοι διδάκτορες.  

1.5 Τρόποι εισαγωγής  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν τον τρόπο εισαγωγής των φοιτητών 

στις σχολές του Ε.Μ.Π. Πρέπει να τονιστεί ότι τα στοιχεία αυτά, τα οποία και 

παρατίθενται στον Πίνακα Α6, έχουν προέλθει από την Πρυτανεία του Ε.Μ.Π. και 

αφορούν το ακαδηµαϊκό έτος 2005-2006. 

 
Πίνακας Α6. 

Κατανοµή των φοιτητών του Ε.Μ.Π., σε απόλυτους αριθµούς, ανά σχολή και ανάλογα 

µε τον τρόπο εισαγωγής τους στο πρώτο έτος σπουδών  

 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

Πανελλήνιες 
Εξετάσεις 

10% Οµογενείς Αλλοεθνείς Μετεγγραφή Λόγοι 
υγείας 

Κατατάξεις 
 

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών 
       

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 
128 - 14 1 19 - 25 

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 
255 33 31 2 110 5 24 

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
111 7231 12 5 43 3 17 

Σχολή Χηµικών Μηχανικών 
                                                 
31 Αναφέρεται σε ειδική κατηγορία εισακτέων. 
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845 54 85 10 113 5 40 
Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών 

91 5 8 2 3 3 12 
Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών 

55 6 6 2 0 0 2 
Πηγή: Ε.Μ.Π., ακαδηµαϊκό έτος 2005-2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 

2.1 Αριθµός προπτυχιακών φοιτητών 

Η κατανοµή των φοιτητών στα τµήµατα της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) ανά έτος σπουδών φαίνεται στον Πίνακα Α7.  

 

Πίνακας Α7. 

Κατανοµή των φοιτητών των τµηµάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., σε 

απόλυτους αριθµούς, ανά έτος σπουδών    

 

Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. 

Τµήµα 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 
και άνω 

Σύνολο 

Ηλεκτρολόγων Μηχ.  
& Μηχ. Υπολογιστών 

337 295 267 268 246 559 1972 

Μηχανoλόγων Μηχ. 145 170 140 171 170 667 1463 
Πολιτικών Μηχ. 273 307 338 373 319 909 2519 
Αρχιτεκτόνων Μηχ. 179 196 249 250 331 393 1598 
Χηµικών Μηχ. 116 128 114 132 117 375 982 
Αγρονόµων 
Τοπογράφων Μηχ. 

101 115 108 114 76 227 741 
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Σύνολο 1151 1211 1216 1308 1259 3130 9275 
 
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 

 

Στο Σχήµα Α5 παρουσιάζονται τα ποσοστά των φοιτητών ανά έτος σπουδών και 

ανά τµήµα για την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλονίκης. 

 

2.2 Κατανοµή µη ενεργών προπτυχιακών φοιτητών  

Στον Πίνακα Α8 φαίνονται τα ποσοστά των µη ενεργών φοιτητών ανά τµήµα στην 

Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ. ως προς το συνολικό αριθµό των φοιτητών κάθε 

τµήµατος. Επισηµαίνουµε και πάλι ότι ως µη ενεργούς φοιτητές ορίζουµε εκείνους που 

φοιτούν πέραν των δέκα (10) κανονικών εξαµήνων.  Και εδώ τα ποσοστά έχουν 

στρογγυλοποιηθεί προς τον πλησιέστερο ακέραιο.    

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα Α5.  

Ποσοστιαία κατανοµή των φοιτητών στα Τµήµατα (α) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & 

Μηχανικών Υπολογιστών, (β) Μηχανολόγων Μηχανικών, (γ) Πολιτικών Μηχανικών, (δ) 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, (ε) Χηµικών Μηχανικών και (στ) Αγρονόµων Τοπογράφων 

Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. ανά έτος σπουδών 
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Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Η/Υ

17%

15%

14%
14%

12%

28% 1 Έτος
2 Έτος
3  Έτος
4 Έτος
5 Έτος
6-άνω Έτος

 

Μηχανολόγων Μηχ.

10%

11%

10%

12%
12%

45%

1 Έτος
2 Έτος
3  Έτος
4 Έτος
5 Έτος
6-άνω Έτος

 
(α) (β) 

Πολιτικών Μηχ.

11%

12%

13%

15%13%

36% 1 Έτος
2 Έτος
3  Έτος
4 Έτος
5 Έτος
6-άνω Έτος

 

Αρχιτεκτόνων Μηχ.

11%

12%

16%

16%
21%

24%
1 Έτος
2 Έτος
3  Έτος
4 Έτος
5 Έτος
6-άνω Έτος

 
(γ) (δ) 

Χηµικών Μηχ.

12%

13%

12%

13%12%

38%
1 Έτος
2 Έτος
3  Έτος
4 Έτος
5 Έτος
6-άνω Έτος

 

Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχ.

14%

16%

15%
15%

10%

30% 1 Έτος
2 Έτος
3  Έτος
4 Έτος
5 Έτος
6-άνω Έτος

 
(ε) (στ) 

 
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 

 

Πίνακας Α8.  

Ποσοστιαία κατανοµή των µη ενεργών φοιτητών ανά τµήµα της Πολυτεχνικής Σχολής 

του Α.Π.Θ. 

 

Τµήµα Ποσοστό (%) µη ενεργών φοιτητών 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 28 

Μηχανολόγων Μηχανικών 45 
Πολιτικών Μηχανικών 36 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 24 
Χηµικών Μηχανικών 38 

Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών 30 
Σύνολο 33,74* 

* Πρόκειται για ποσοστό επί του συνόλου των φοιτητών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 
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Όπως παρατηρούµε από τον Πίνακα Α8, το 45% των φοιτητών στο Τµήµα 

Μηχανολόγων Μηχανικών φοιτά πέραν της κανονικής διάρκειας σπουδών, όπως και το 

38% των φοιτητών του Τµήµατος Χηµικών Μηχανικών. Τους λιγότερους µη ενεργούς 

φοιτητές έχει το Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών µε ποσοστό 24%.   

 

2.3 Κατανοµή αποφοίτων ανά βαθµολογία  

Ο Πίνακας Α9 δείχνει πώς κατανέµονται οι απόφοιτοι στα τµήµατα της Πολυτεχνικής 

Σχολής του Α.Π.Θ. ανάλογα µε το βαθµό πτυχίου τους.  

Πρέπει να τονιστεί ότι στο Α.Π.Θ. οι βαθµολογικές κλίµακες διαµορφώνονται ως 

εξής: 

• «Άριστα»: 8,5-10, 

• «Λίαν καλώς|»: 6,5-8,5, και  

• «Καλώς»: 5-6,5. 

Συνεπώς, βαθµολογία 8,99 ισοδυναµεί µε «Άριστα», εν αντιθέσει µε το Ε.Μ.Π. 

όπου η ίδια βαθµολογία χαρακτηρίζεται ως «Λίαν καλώς». Με τον ίδιο τρόπο, 

βαθµολογία 6,78 αντιστοιχεί στην κλίµακα «Καλώς» για τις σχολές του Ε.Μ.Π., ενώ στο 

Α.Π.Θ. στην κλίµακα «Λίαν καλώς».    

 

Πίνακας Α9.  

Κατανοµή των αποφοίτων των τµηµάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., σε 

απόλυτους αριθµούς, ανά βαθµό πτυχίου  

 

Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. 

Τµήµα Άριστα Λίαν καλώς Καλώς Σύνολο 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  
& Μηχανικών Υπολογιστών 

8 157 14 179 

Μηχανολόγων Μηχανικών 1 71 34 106 
Πολιτικών Μηχανικών 3 235 26 264 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 48 121 0 169 
Χηµικών Μηχανικών 6 70 9 85 
Αγρονόµων Τοπογράφων 
Μηχανικών 

3 101 3 107 

Σύνολο 69 755 86 910 
 
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 
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Τα ποσοστά των αποφοίτων ανά βαθµολογική κλίµακα για κάθε πολυτεχνικό 

τµήµα του Α.Π.Θ. παρουσιάζονται στον Πίνακα Α10. 

 

 

Πίνακας Α10. 

Ποσοστιαία κατανοµή των αποφοίτων των τµηµάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του 

Α.Π.Θ. ανά βαθµό πτυχίου 

 

Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. 

Σχολή Άριστα Λίαν καλώς Καλώς 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  
& Μηχανικών Υπολογιστών 4,47% 87,71% 7,82% 
Μηχανολόγων Μηχανικών 0,94% 66,98% 32,08% 
Πολιτικών Μηχανικών 1,14% 89,02% 9,85% 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 28,40% 71,60% 0% 
Χηµικών Μηχανικών 7,06% 82,35% 10,59% 
Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών 2,80% 94,39% 2,80% 
Σύνολο 7,58%* 82,97%* 9,45%* 

* Πρόκειται για ποσοστά επί του συνόλου των αποφοίτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 
 

Παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό αριστούχων αποφοίτων για το 

ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 έχει το Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (24,80%) και 

αµέσως µετά το Τµήµα Χηµικών Μηχανικών µε ποσοστό 7,06%. Από την άλλη µεριά, 

τα µικρότερα ποσοστά αριστούχων εντοπίζονται στο Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών 

(0,94%) και στο Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών (1,14%). Συνολικά στην Πολυτεχνική 

Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης το 7,58% των αποφοίτων της 

συγκεκριµένης χρονιάς ανήκει βαθµολογικά στους αριστούχους.   

Το µεγαλύτερο ποσοστό (82,97%) των αποφοίτων της Πολυτεχνικής Σχολής του 

Α.Π.Θ. έχει βαθµό πτυχίου «Λίαν καλώς». Από αυτούς οι περισσότεροι προέρχονται από 

το Τµήµα Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών, του οποίου το 94,39% των αποφοίτων 

έχουν βαθµό πτυχίου «Λίαν καλώς», και από το Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, του 

οποίου το 89,02% των αποφοίτων έχει πετύχει τέτοια βαθµολογία. Τη µικρότερη 
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συνεισφορά έχει εδώ το Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, που εµφανίζει και το 

χαµηλότερο αντίστοιχο ποσοστό (66,98%). 

Τέλος, βαθµολογία «Καλώς» έχει στο σύνολο των πολυτεχνικών τµηµάτων του 

Α.Π.Θ. λίγο λιγότερο από το 10% των αποφοίτων. Αναλυτικότερα για τα τµήµατα τα 

µεγαλύτερα ποσοστά παρουσιάζουν το Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών (32,08%) και 

το Τµήµα Χηµικών Μηχανικών (10,59%).  

Στο Σχήµα Α6 φαίνεται πώς κατανέµονται οι αριστούχοι και οι απόφοιτοι µε 

βαθµό «Λίαν καλώς» και «Καλώς» ανά Πολυτεχνικό Τµήµα στο Α.Π.Θ. για την 

ακαδηµαϊκή χρονιά 2003-2004. 

 

 

 

 

Σχήµα Α6. 

Ποσοστιαία κατανοµή των αποφοίτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. ανά βαθµό 

πτυχίου [(α) Αριστούχοι, (β) «Λίαν καλώς», (γ) «Καλώς»] και ανά τµήµα   

 
Κατανοµή Αριστούχων

10% 2%3%

63%

16%
6% Ηλεκτ/γών Μηχ. & Μηχ. Η/Υ

Μηχαν. Μηχ.
Πολιτικών Μηχ.
Αρχιτεκτόνων Μηχ.
Χηµικών Μηχ.
Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχ.

 

Κατανοµή των "Λίαν Καλώς"

18%

14%

18%15%

17%

18% Ηλεκτ/γών Μηχ. & Μηχ. Η/Υ
Μηχαν. Μηχ.
Πολιτικών Μηχ.
Αρχιτεκτόνων Μηχ.
Χηµικών Μηχ.
Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχ.

 
(α) (β) 

Κατανοµή των "Καλώς"

12%

51%

16%

0%

17%
4% Ηλεκτ/γών Μηχ. & Μηχ. Η/Υ

Μηχαν. Μηχ.
Πολιτικών Μηχ.
Αρχιτεκτόνων Μηχ.
Χηµικών Μηχ.
Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχ.

 
(γ) 

 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 
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Παρατηρούµε ότι στους 100 αριστούχους αποφοίτους της Πολυτεχνικής Σχολής 

του Α.Π.Θ. κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 οι 63 προέρχονται από το Τµήµα 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και οι 16 από το Τµήµα Χηµικών Μηχανικών. Τα µικρότερα 

ποσοστά παρατηρούνται στα Τµήµατα Μηχανολόγων Μηχανικών και Πολιτικών 

Μηχανικών (2% και 5% αντίστοιχα). Όσον αφορά τη βαθµολογία «Λίαν καλώς», οι 

απόφοιτοι κατανέµονται σχεδόν ίσα στα πολυτεχνικά τµήµατα του Α.Π.Θ. Τέλος, από 

τους 100 αποφοίτους µε βαθµό πτυχίου «Καλώς» οι 51 ανήκουν στο Τµήµα 

Μηχανολόγων Μηχανικών και οι 17 στο Τµήµα Χηµικών Μηχανικών.  

 

2.4 Μεταπτυχιακοί φοιτητές  

Στη συνέχεια παρουσιάζουµε στοιχεία που αφορούν τους µεταπτυχιακούς φοιτητές που 

φοιτούν στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. 

Όπως προαναφέρθηκε, οι µεταπτυχιακοί φοιτητές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: σε 

όσους παρακολουθούν µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση 

διπλώµατος ειδίκευσης και σε όσους εκπονούν διδακτορική διατριβή.  

Ο Πίνακας Α11 παρουσιάζει τον αριθµό των φοιτητών ανά τµήµα της 

Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. και για τις δύο παραπάνω κατηγορίες.   

Πίνακας Α11.  

Κατανοµή των µεταπτυχιακών φοιτητών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., σε 

απόλυτους αριθµούς, ανά τµήµα και ανά µεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών 

 

Τµήµα Μεταπτυχιακό 
δίπλωµα ειδίκευσης  

∆ιδακτορικό 
δίπλωµα 

Σύνολο 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  
& Μηχανικών Υπολογιστών 0 129 129 
Μηχανολόγων Μηχανικών 17 0 17 
Πολιτικών Μηχανικών 67 291 358 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 68 160 228 
Χηµικών Μηχανικών 32 - - - 

Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών 63 40 103 
Σύνολο 215 620 835 

 
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2005-2006 
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Τα αντίστοιχα ποσοστά των µεταπτυχιακών φοιτητών ανά τµήµα παρουσιάζονται 

στο  Σχήµα Α7. Στο Σχήµα αυτό παρουσιάζονται για κάθε τµήµα τα ποσοστά των 

µεταπτυχιακών φοιτητών σε δίπλωµα ειδίκευσης επί του συνολικού αριθµού των 

µεταπτυχιακών φοιτητών του Α.Π.Θ. και τα ποσοστά των υποψήφιων διδακτόρων κάθε 

τµήµατος επί του συνόλου του υποψήφιων διδακτόρων του Α.Π.Θ.  

 

Σχήµα Α7.  

Ποσοστιαία κατανοµή των µεταπτυχιακών φοιτητών της Πολυτεχνικής Σχολής του 

Α.Π.Θ. ανά µεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών [(α) δίπλωµα ειδίκευσης και (β) διδακτορικό 

δίπλωµα] και ανά τµήµα 

 
Ποσοστό Μετ/χιακών Φοιτητών

0% 8%

31%

32%

29% Ηλεκτ/γών Μηχ. & Μηχ. Η/Υ
Μηχαν. Μηχ.
Πολιτικών Μηχ.
Αρχιτεκτόνων Μηχ.
Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχ.

 

Κατανοµή Υπ. ∆ιδακτόρων

21%

0%

47%

26%

6%
Ηλεκτ/γών Μηχ. & Μηχ. Η/Υ
Μηχαν. Μηχ.
Πολιτικών Μηχ.
Αρχιτεκτόνων Μηχ.
Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχ.

 
(α) (β) 

 
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2005-2006 

 

3 Πανεπιστήµιο Πατρών  

3.1 Αριθµός προπτυχιακών φοιτητών 

Η κατανοµή των φοιτητών στα τµήµατα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου 

Πατρών ανά έτος σπουδών παρουσιάζεται στον Πίνακα Α12.  

 

Πίνακας Α12. 

Κατανοµή των φοιτητών των τµηµάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου 

Πατρών, σε απόλυτους αριθµούς, ανά έτος σπουδών   

                                                                                                                                                 
32 ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία. 
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Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστηµίου Πατρών 

Τµήµα 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος  4ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 
και άνω 

Σύνολο 

Ηλεκτρολόγων Μηχ. & 
Τεχνολογίας 
Υπολογιστών 

280 257 223 226 196 616 1798 

Μηχ. Υπολογιστών & 
Πληροφορικής 

278 222 194 169 224 315 1402 

Μηχανολόγων 
Αεροναυπηγών Μηχ. 

204 189 202 223 151 491 1460 

Πολιτικών Μηχ. 195 218 211 226 188 484 1522 
Αρχιτεκτόνων Μηχ.33 85 93 112 128 94 0 512 
Χηµικών Μηχ. 91 67 80 71 63 137 509 
Σύνολο 1133 1046 1022 1043 916 2043 7203 

 
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2005-2006 

 

Στο Σχήµα Α8 παρουσιάζονται τα ποσοστά των φοιτητών ανά έτος και ανά τµήµα 

για την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστηµίου Πατρών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα Α8.  

Ποσοστιαία κατανοµή των φοιτητών στα Τµήµατα (α) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & 

Τεχνολογίας Υπολογιστών, (β) Μηχανικών Υπολογιστών & Πληροφορικής, (γ) 

Μηχανολόγων Αεροναυπηγών Μηχανικών, (δ) Πολιτικών Μηχανικών, (ε) Αρχιτεκτόνων 

                                                 
33 Το Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών ιδρύθηκε το 1999 και ως εκ τούτου 
κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 δεν έχει φοιτητές οι οποίοι να έχουν ξεπεράσει το 10ο εξάµηνο 
σπουδών.  
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Μηχανικών και (στ) Χηµικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου 

Πατρών ανά έτος σπουδών 

 
Ηλεκτ/γών Μηχ. & Τεχν. Υπ.Sheet1!$A$2

16%

14%

12%
13%11%

34%
1 Έτος
2 Έτος
3  Έτος
4 Έτος
5 Έτος
6-άνω Έτος

 

Μηχ. Υπολ. & Πληροφορικής

20%

16%

14%12%

16%

22% 1 Έτος
2 Έτος
3  Έτος
4 Έτος
5 Έτος
6-άνω Έτος

 
(α) (β) 

Μηαχν. Αερ/γών Μηχ.

14%

13%

14%
15%

10%

34%
1 Έτος
2 Έτος
3  Έτος
4 Έτος
5 Έτος
6-άνω Έτος

 

Πολιτικών Μηχ.

13%

14%

14%
15%

12%

32%
1 Έτος
2 Έτος
3  Έτος
4 Έτος
5 Έτος
6-άνω Έτος

 
(γ) (δ) 

Αρχιτεκτόνων Μηχ.

17%

18%

22%

25%

18% 0%
1 Έτος
2 Έτος
3  Έτος
4 Έτος
5 Έτος
6-άνω Έτος

 

Χηµικών Μηχ.

18%

13%

16%14%

12%

27% 1 Έτος
2 Έτος
3  Έτος
4 Έτος
5 Έτος
6-άνω Έτος

 
(ε) (στ) 

 
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2005-2006 

 

3.2 Κατανοµή µη ενεργών προπτυχιακών φοιτητών  

Στον Πίνακα Α13 παρουσιάζεται το ποσοστό των µη ενεργών φοιτητών ανά τµήµα στην 

Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστηµίου Πατρών. Μη ενεργούς φοιτητές θεωρούµε 

εκείνους που φοιτούν πέραν των δέκα (10) εξαµήνων, στα οποία και ορίζεται η κανονική 

διάρκεια σπουδών για τα πολυτεχνικά τµήµατα. Πρέπει να τονιστεί ότι τα ποσοστά έχουν 

στρογγυλοποιηθεί στον πλησιέστερο  ακέραιο. 
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Πίνακας Α13.  

Ποσοστιαία κατανοµή των µη ενεργών φοιτητών ανά τµήµα της Πολυτεχνικής Σχολής 

του Πανεπιστηµίου Πατρών     

Τµήµα Ποσοστό (%) µη ενεργών φοιτητών 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών 34 

Μηχανικών Υπολογιστών & Πληροφορικής 22 
Μηχανολόγων Αεροναυπηγών Μηχανικών 33 

Πολιτικών Μηχανικών 31 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 0 
Χηµικών Μηχανικών 27 

Σύνολο* 28 
 *  Πρόκειται για ποσοστό επί του συνόλου των φοιτητών της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστηµίου  Πατρών. 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2005-2006 

 

Στον Πίνακα Α13 παρατηρούµε ότι το 34% των φοιτητών στο Τµήµα 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών φοιτά πέραν των κανονικών 

εξαµήνων, όπως και το 33% των φοιτητών του Τµήµατος Μηχανολόγων Αεροναυπηγών 

Μηχανικών. Το µηδενικό ποσοστό που αντιστοιχεί στους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς 

οφείλεται στο γεγονός ότι το συγκεκριµένο τµήµα κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 

δεν είχε φοιτητές εγγεγραµµένους πέραν των κανονικών εξαµήνων (πρόκειται για 

νεοϊδρυθέν τµήµα).  

 

3.3 Κατανοµή αποφοίτων  ανά βαθµολογία  

Ο Πίνακας Α14 δείχνει πώς κατανέµονται οι απόφοιτοι των πολυτεχνικών τµηµάτων του 

Πανεπιστηµίου Πατρών µε βάση το βαθµό πτυχίου τους. 

 

Πίνακας Α14.  

Κατανοµή των αποφοίτων των τµηµάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου 

Πατρών, σε απόλυτους αριθµούς, ανά βαθµό πτυχίου  

Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστηµίου Πατρών  

Τµήµα Άριστα Λίαν καλώς Καλώς Σύνολο 

Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Τεχνολογίας 
Υπολογιστών 

2 98 45 145 
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Μηχ. Υπολογιστών & Πληροφορικής 17 115 0 132 
Μηχανολόγων Αεροναυπηγών Μηχ. 1 85 0 86 

Πολιτικών Μηχ. - - - - 
Αρχιτεκτόνων Μηχ. - - - - 
Χηµικών Μηχ. 3 60 6 69 

Σύνολο 23 358 51 300 
 
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 

Τα ποσοστά των αποφοίτων σε κάθε βαθµολογική κλίµακα («Άριστα», «Λίαν 

καλώς», «Καλώς») ανά τµήµα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών 

παρουσιάζονται στον Πίνακα Α15.   

 

Πίνακας Α15.  

Ποσοστιαία κατανοµή των αποφοίτων των τµηµάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του 

Πανεπιστηµίου Πατρών ανά βαθµό πτυχίου 

 

Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστηµίου Πατρών  

Τµήµα Άριστα Λίαν καλώς Καλώς 

Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Τεχνολογίας 
Υπολογιστών 1,38% 67,59% 31,03% 

Μηχ. Υπολογιστών & Πληροφορικής 12,88% 87,12% 0% 
Μηχανολόγων Αεροναυπηγών Μηχ. 1,16% 98,84% 0% 

Πολιτικών Μηχ.34 - - - 
Αρχιτεκτόνων Μηχ.35 - - - 

Χηµικών Μηχ. 4,35% 86,96% 8,70% 
Σύνολο 5,32%* 82,87%* 11,81%* 

* Πρόκειται για ποσοστά επί του συνόλου των αποφοίτων της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστηµίου  Πατρών. 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 
 

Παρατηρούµε ότι το Τµήµα Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής έχει το 

µεγαλύτερο ποσοστό αριστούχων αποφοίτων (12,88%), µε αµέσως επόµενο στη σειρά το 

Τµήµα Χηµικών Μηχανικών µε ποσοστό 4,35%. Στο σύνολο των αποφοίτων όλων των 

τµηµάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών οι αριστούχοι 

αποτελούν το 5,32%.  

                                                 
34 ∆εν υπάρχουν στοιχεία διαθέσιµα από την Ε.Σ.Υ.Ε.  
 
35 ∆εν υπήρχαν απόφοιτοι κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 το οποίο εξετάζουµε.  
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Για τη χρονιά 2003-2004 το µεγαλύτερο ποσοστό των αποφοίτων όλων των 

πολυτεχνικών τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Πατρών έχει βαθµό «Λίαν καλώς» 

(82,87%). Ως προς τη συγκεκριµένη βαθµολογία, ειδικότερα για κάθε τµήµα, τα 

µεγαλύτερα ποσοστά παρουσιάζουν το Τµήµα Μηχανολόγων Αεροναυπηγών 

Μηχανικών (98,84%) και το Τµήµα Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής 

(87,12%). Αντίθετα, το µικρότερο ποσοστό σε αυτή τη βαθµολογική κλίµακα ανήκει στο 

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών και ανέρχεται σε 

67,59%.  

Τέλος, βαθµολογία «Καλώς» στο σύνολο των τµηµάτων της Πολυτεχνικής 

Σχολής στην Πάτρα έχει λίγο πάνω από το 10% των αποφοίτων, ενώ ανά τµήµατα τα 

µεγαλύτερα ποσοστά εµφανίζουν το Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας 

Υπολογιστών  (31,03%) και το Τµήµα Χηµικών Μηχανικών (8,70%).  

Στο Σχήµα Α9 φαίνεται πώς κατανέµονται (σε ποσοστό %) οι απόφοιτοι 

(ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών µε 

βάση το βαθµό πτυχίου τους  (Αριστούχοι, «Λίαν καλώς» και «Καλώς») ανά τµήµα. 

 

Σχήµα Α9. 

Ποσοστιαία κατανοµή των αποφοίτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου 

Πατρών ανά βαθµό πτυχίου [(α) Αριστούχοι, (β) «Λίαν καλώς», (γ) «Καλώς»] και ανά 

τµήµα 

 
Κατανοµή των Αριστούχων

7%

65%

6%

22%
Ηλεκτ/γών Μηχ. & Τεχν.
Υπολ.
Μηχ. Υπολογιστών

Μηχαν. Αερ/γών Μηχ.

Χηµικών Μηχ.

 

Κατανοµή των "Λίαν Καλώς"

20%

26%
28%

26%

Ηλεκτ/γών Μηχ. & Τεχν.
Υπολ.
Μηχ. Υπολογιστών

Μηχαν. Αερ/γών Μηχ.

Χηµικών Μηχ.

 
(α) (β) 
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Κατανοµή των "Καλώς"

78%

0%0%

22%
Ηλεκτ/γών Μηχ. & Τεχν.
Υπολ.
Μηχ. Υπολογιστών

Μηχαν. Αερ/γών Μηχ.

Χηµικών Μηχ.

 
(γ) 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 
 

Παρατηρούµε ότι στους 100 αριστούχους φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής του 

Πανεπιστηµίου Πατρών οι 65 είναι απόφοιτοι του Τµήµατος Μηχανικών Υπολογιστών 

και Πληροφορικής και οι 22 του Τµήµατος Χηµικών Μηχανικών. Τα µικρότερα ποσοστά 

παρατηρούνται στα Τµήµατα των Μηχανολόγων Αεροναυπηγών Μηχανικών και των 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών. Οι απόφοιτοι µε βαθµό 

πτυχίου «Λίαν καλώς», όπως φαίνεται καθαρά στο Σχήµα Α9, κατανέµονται περίπου ίσα 

σε όλα τα τµήµατα της Πολυτεχνικής Σχολής στην Πάτρα. Τέλος, στους 100 αποφοίτους 

µε βαθµό πτυχίου «Καλώς», οι 78 ανήκουν στο Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Τεχνολογίας Υπολογιστών, και οι 22 στους Χηµικούς Μηχανικούς.  

 

3.4 Μεταπτυχιακοί φοιτητές  

Στη συνέχεια παρουσιάζουµε στοιχεία που αφορούν τους µεταπτυχιακούς φοιτητές που 

φοιτούν στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστηµίου Πατρών. Όπως αναφέρθηκε 

προηγουµένως, οι µεταπτυχιακοί φοιτητές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: σε εκείνους 

που τελικά αποκτούν µεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης και σε εκείνους που εκπονούν 

διδακτορική διατριβή.  

Ο Πίνακας Α16 παρουσιάζει τον αριθµό των φοιτητών ανά τµήµα της 

Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών και για τις δύο αυτές κατηγορίες.   

 

Πίνακας Α16.  

Κατανοµή των µεταπτυχιακών φοιτητών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου 

Πατρών, σε απόλυτους αριθµούς, ανά τµήµα και ανά µεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών 

Τµήµα Μεταπτυχιακό ∆ιδακτορικό Σύνολο 
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δίπλωµα ειδίκευσης  δίπλωµα 
 

Ηλεκτρολόγων Μηχ.  
& Τεχνολογίας Υπολογιστών 0 222 222 

Μηχ. Υπολογιστών & Πληροφορικής 322 82 404 
Μηχανολόγων Αεροναυπηγών Μηχ. 0 189 189 

Πολιτικών Μηχ. 45 26 71 
Αρχιτεκτόνων Μηχ. 0 4 4 
Χηµικών Μηχ. 110 30 140 

Σύνολο 477 553 1030 
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2005-2006 

 

Τα αντίστοιχα ποσοστά των µεταπτυχιακών φοιτητών ανά τµήµα παρουσιάζονται 

στο Σχήµα Α10. Στο Σχήµα αυτό παρουσιάζονται για κάθε τµήµα τα ποσοστά των 

µεταπτυχιακών φοιτητών σε δίπλωµα ειδίκευσης και των υποψήφιων διδακτόρων επί του 

συνολικού αριθµού, αντίστοιχα, των µεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων 

διδακτόρων της Πολυτεχνικής Σχολής της Πάτρας.  

 

Σχήµα Α10.  

Ποσοστιαία κατανοµή των µεταπτυχιακών φοιτητών της Πολυτεχνικής Σχολής του 

Πανεπιστηµίου Πατρών ανά µεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών [(α) δίπλωµα ειδίκευσης και 

(β) διδακτορικό δίπλωµα] και ανά τµήµα 

 
Ποσοστό Μετ/χιακών Φοιτητών

0%

68%0%
9%

0%

23% Ηλεκτ/γών Μηχ. & Τεχν. Υπολ.
Μηχ. Υπολογιστών
Μηχαν. Αερ/γών Μηχ.
Πολιτικών Μηχ.
Αρχιτεκτόνων Μηχ.
Χηµικών Μηχ.

 

Κατανοµή Υπ. ∆ιδακτόρων

40%

15%

34%

5%1% 5%
Ηλεκτ/γών Μηχ. & Τεχν. Υπολ.
Μηχ. Υπολογιστών
Μηχαν. Αερ/γών Μηχ.
Πολιτικών Μηχ.
Αρχιτεκτόνων Μηχ.
Χηµικών Μηχ.

 
(α) (β) 

 
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2005-2006 
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4 ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης  

4.1 Αριθµός προπτυχιακών φοιτητών 

Η κατανοµή του αριθµού των φοιτητών στα τµήµατα της Πολυτεχνικής Σχολής του 

∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης ανά έτος σπουδών παρουσιάζεται στον Πίνακα 

Α17.  

 

Πίνακας Α17.  

Κατανοµή των φοιτητών των τµηµάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του ∆.Π.Θ., σε 

απόλυτους αριθµούς, ανά έτος σπουδών    

 

Πολυτεχνική Σχολή ∆.Π.Θ. 

Τµήµα 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 
και άνω 

Σύνολο 

Ηλεκτρολόγων Μηχ. & 
Μηχ. Υπολογιστών 

115 147 114 109 99 265 849 

Μηχ. Παραγωγής  
& ∆ιοίκησης36 

77 85 90 85 0 0 337 

Πολιτικών Μηχ. 150 185 168 200 153 414 1270 
Αρχιτεκτόνων Μηχ.37 81 65 86 97 76 0 405 
Μηχ. Περιβάλλοντος 49 57 54 54 50 24 288 

Σύνολο 472 539 512 545 378 703 3149 
 
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 

 

Στο Σχήµα Α11 παρουσιάζονται τα ποσοστά των φοιτητών για την Πολυτεχνική 

Σχολή του ∆.Π.Θ. και για το ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 ανά τµήµα και ανά έτος 

σπουδών. 

 

 

 

 

 

                                                 
36 ∆εν υπήρχαν φοιτητές στο πέµπτο έτος σπουδών, και κατά συνέπεια ούτε πέραν αυτού του έτους, κατά 
την ακαδηµαϊκή χρονιά 2003-2004.  
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Σχήµα Α11.   

Ποσοστιαία κατανοµή των φοιτητών στα Τµήµατα (α) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & 

Μηχανικών Υπολογιστών, (β) Μηχανικών Παραγωγής & ∆ιοίκησης, (γ) Πολιτικών 

Μηχανικών, (δ) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και (ε) Μηχανικών Περιβάλλοντος της 

Πολυτεχνικής Σχολής του ∆.Π.Θ. ανά έτος σπουδών 

 
Ηλεκτ/γών Μηχ. & Μηχ. Η/Υ

14%

17%

13%
13%

12%

31% 1 Έτος
2 Έτος
3  Έτος
4 Έτος
5 Έτος
6-άνω Έτος

 

Μηχ. Παραγωγής & ∆ιοίκησης

23%

25%
27%

25%
0%0%

1 Έτος
2 Έτος
3  Έτος
4 Έτος
5 Έτος
6-άνω Έτος

 
(α) (β) 

Πολιτικών Μηχ.

12%

15%

13%

16%
12%

32% 1 Έτος
2 Έτος
3  Έτος
4 Έτος
5 Έτος
6-άνω Έτος

 

Αρχιτεκτόνων Μηχ.

20%

16%

21%

24%

19% 0%

1 Έτος
2 Έτος
3  Έτος
4 Έτος
5 Έτος
6-άνω Έτος

 
(γ) (δ) 

Μηχ. Περιβάλλοντος

17%

20%

19%
19%

17%

8%

1 Έτος
2 Έτος
3  Έτος
4 Έτος
5 Έτος
6-άνω Έτος

 
(ε) 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 

                                                                                                                                                 
37 Κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 δεν υπήρχαν φοιτητές στο έκτο έτος σπουδών και πάνω. 
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4.2 Κατανοµή µη ενεργών προπτυχιακών φοιτητών  

 
Στον Πίνακα Α18 µπορούµε να δούµε το ποσοστό των µη ενεργών επί του συνόλου των 

φοιτητών σε κάθε τµήµα της Πολυτεχνικής Σχολής του ∆.Π.Θ. Τα ποσοστά έχουν 

στρογγυλοποιηθεί προς τον πλησιέστερο ακέραιο.    

 

 

 

 

 

Πίνακας Α18. 

Ποσοστιαία κατανοµή των µη ενεργών φοιτητών ανά τµήµα της Πολυτεχνικής Σχολής 

του ∆.Π.Θ.     

 

Τµήµα Ποσοστό (%) µη ενεργών φοιτητών 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 31 

Μηχανικών Παραγωγής & ∆ιοίκησης38 0 
Πολιτικών Μηχανικών 32 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 39 0 
Μηχανικών Περιβάλλοντος 8 

Σύνολο 22* 
* Πρόκειται για ποσοστό επί του συνόλου των φοιτητών της Πολυτεχνικής Σχολής του ∆.Π.Θ. 
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 

 

Στον Πίνακα Α18 παρατηρούµε ότι το 32% των φοιτητών στο Τµήµα Πολιτικών 

Μηχανικών φοιτά για πάνω από δέκα εξάµηνα, όπως και το 31% των φοιτητών του 

Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Το µηδενικό 

ποσοστό (0%) που αντιστοιχεί στους Αρχιτέκτονες και στους Μηχανικούς Παραγωγής 

και ∆ιοίκησης οφείλεται στο γεγονός ότι τα τµήµατα αυτά κατά το ακαδηµαϊκό έτος 

2003-2004 δεν είχαν εγγεγραµµένους φοιτητές πέραν των κανονικών εξαµήνων (βλ. και 

σηµειώσεις 8 και 9). 

                                                 
38 ∆εν υπήρχαν φοιτητές πέραν του πέµπτου έτους σπουδών κατά την ακαδηµαϊκή χρονιά 2003-2004.  
 
39 ∆εν υπήρχαν φοιτητές πέραν του πέµπτου έτους σπουδών κατά την ακαδηµαϊκή χρονιά 2003-2004  
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4.3 Κατανοµή αποφοίτων ανά βαθµολογία  

Ο Πίνακας Α19 παρουσιάζει την κατανοµή των αποφοίτων (απόλυτοι αριθµοί), µε βάση 

τον τελικό βαθµό πτυχίου τους, στα τµήµατα της Πολυτεχνικής Σχολής του 

∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης.  

Τα ποσοστά των αποφοίτων ανά βαθµό πτυχίου σε κάθε τµήµα της Πολυτεχνικής 

Σχολής  του ∆.Π.Θ. παρουσιάζονται στον Πίνακα Α20. Πιο συγκεκριµένα, στον Πίνακα 

Α20 παρουσιάζεται το ποσοστό των αριστούχων αποφοίτων, των αποφοίτων µε βαθµό 

«Λίαν καλώς» και των αποφοίτων µε βαθµό «Καλώς» επί του συνόλου των αποφοίτων 

του τµήµατος για το ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004.   

 

 

 

 

 

 

Πίνακας Α19.  

Κατανοµή των αποφοίτων των τµηµάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του ∆.Π.Θ., σε 

απόλυτους αριθµούς, ανά βαθµό πτυχίου   

 

Πολυτεχνική Σχολή ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης  

Τµήµα Άριστα Λίαν καλώς Καλώς Σύνολο 

Ηλεκτρολόγων Μηχ.  
& Μηχ. Υπολογιστών 

0 75 26 101 

Μηχ. Παραγωγής & ∆ιοίκησης40 - - - - 
Πολιτικών Μηχ. 1 48 100 149 

Αρχιτεκτόνων Μηχ.41 - - -  
Μηχ. Περιβάλλοντος 4 34 1 39 

Σύνολο 5 157 127 289 
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 

 

                                                 
40 ∆εν υπήρχαν φοιτητές στο πέµπτο έτος σπουδών και άνω για το ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004.  

41 ∆εν υπήρχαν φοιτητές στο έκτο έτος και άνω για το ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004. 
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Πίνακας Α20. 

Ποσοστιαία κατανοµή των αποφοίτων των τµηµάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του 

∆.Π.Θ. ανά βαθµό πτυχίου   

  

Πολυτεχνική Σχολή ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης  

Τµήµα Άριστα Λίαν καλώς Καλώς 

Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Η/Υ 0% 74,26% 25,74% 
Μηχ. Παραγωγής & ∆ιοίκησης42 - - - 

Πολιτικών Μηχ. 0,67% 32,21% 67,11% 
Αρχιτεκτόνων Μηχ.43 - - - 
Μηχ. Περιβάλλοντος 10,26% 87,18% 2,56% 

Σύνολο 1,73%* 54,33%* 43,94%* 
* Πρόκειται για ποσοστά επί του συνόλου των αποφοίτων της Πολυτεχνικής Σχολής του ∆.Π.Θ. 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 
 

Όπως διαπιστώνουµε από τον Πίνακα Α20, το µεγαλύτερο ποσοστό αριστούχων 

αποφοίτων εντοπίζεται στο Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος (10,26%), και ακολουθεί 

το Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών µε ποσοστό 0,67%. Στο σύνολο της Πολυτεχνικής 

Σχολής του ∆.Π.Θ. οι αριστούχοι ανέρχονται στο 1,73%.  

Το µεγαλύτερο ποσοστό των αποφοίτων της Πολυτεχνικής Σχολής του ∆.Π.Θ. 

για το ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 έχει βαθµό πτυχίου «Λίαν καλώς» (54,33%). 

Συγκριτικά µεταξύ των τµηµάτων, τα πιο µεγαλύτερα ποσοστά αποφοίτων στη 

συγκεκριµένη βαθµολογική κλίµακα εµφανίζουν το Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

και Μηχανικών Υπολογιστών µε 74,26% και το Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος µε 

87,18%. Το µικρότερο ποσοστό το έχει εδώ το Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών µε 

ποσοστό 32,21%.  

Τέλος, µε βαθµολογία «Καλώς» αποφοίτησαν από το σύνολο της Πολυτεχνικής 

Σχολής του ∆.Π.Θ. το 43,94% των σπουδαστών, µε µεγαλύτερο ποσοστό στα επιµέρους 

τµήµατα να παρουσιάζουν οι Πολιτικοί Μηχανικοί µε 67,11% και οι Ηλεκτρολόγοι 

Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών µε 25,74%.  

                                                 
42 ∆εν υπήρχαν φοιτητές στο πέµπτο έτος και άνω για το ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004. 

43 ∆εν υπήρχαν φοιτητές στο έκτο έτος και άνω για το ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004. 
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Στο Σχήµα Α12, εικονίζεται η κατανοµή των αριστούχων, «Λίαν Καλώς» και 

«Καλώς» αποφοίτων ανά τµήµα στην Πολυτεχνική Σχολή του ∆ηµοκρίτειου 

Πανεπιστηµίου Θράκης. 

 

Σχήµα Α12.  

Ποσοστιαία κατανοµή των αποφοίτων της Πολυτεχνικής Σχολής του ∆.Π.Θ. ανά βαθµό 

πτυχίου [(α) Αριστούχοι, (β) «Λίαν καλώς», (γ) «Καλώς»] και ανά τµήµα  

 

Κατανοµή των Αριστούχων

0% 6%

94%

Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ.
Η/Υ
Πολιτικών Μηχ.

Μηχ. Περιβάλλοντος

 

Κατανοµή των "Λίαν Καλώς"

38%

17%

45%
Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ.
Η/Υ
Πολιτικών Μηχ.

Μηχ. Περιβάλλοντος

 
(α) (β) 

Κατανοµή των "Καλώς"

27%

70%

3%
Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ.
Η/Υ
Πολιτικών Μηχ.

Μηχ. Περιβάλλοντος

 
 

(γ) 
 
 
 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 

     

Παρατηρούµε ότι στους 100 αριστούχους αποφοίτους της Πολυτεχνικής Σχολής 

του ∆.Π.Θ. οι 94 είναι απόφοιτοι του Τµήµατος Μηχανικών Περιβάλλοντος και οι 6 του 

Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών. Όσον αφορά τους αποφοίτους µε βαθµολογία «Λίαν 

καλώς», το 45% βρίσκεται στο Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος και το 36% στο 

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τέλος, στους 100  

αποφοίτους µε βαθµό πτυχίου «Καλώς» οι 70 έχουν αποφοιτήσει από το Τµήµα 

Πολιτικών Μηχανικών, οι 27 από το Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών και µόλις οι 3 από το Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Πρέπει να 
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τονιστεί ότι τα ανωτέρω αποτελέσµατα έχουν κανονικοποιηθεί ως προς το συνολικό 

αριθµό των αποφοίτων. 

 

4.4 Μεταπτυχιακοί φοιτητές  

Στη συνέχεια παρουσιάζουµε στοιχεία για τους µεταπτυχιακούς φοιτητές της 

Πολυτεχνικής Σχολής του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης. Και εδώ λαµβάνεται 

υπόψη και ακολουθείται η διάκριση στις δύο σχετικές κατηγορίες, δηλαδή στους 

µεταπτυχιακούς φοιτητές που µετά το πέρας του προγράµµατος αποκτούν µεταπτυχιακό 

δίπλωµα ειδίκευσης και σε εκείνους που εκπονούν διδακτορική διατριβή.  

Ο Πίνακας Α21 παρουσιάζει τον αριθµό των φοιτητών ανά τµήµα της 

Πολυτεχνικής Σχολής του ∆.Π.Θ. και για τις δύο ανωτέρω κατηγορίες.   

 

Πίνακας Α21. 

Κατανοµή των µεταπτυχιακών φοιτητών της Πολυτεχνικής Σχολής του ∆.Π.Θ., σε 

απόλυτους αριθµούς, ανά τµήµα και ανά µεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών 

 

Τµήµα Μεταπτυχιακό 
δίπλωµα ειδίκευσης  

∆ιδακτορικό 
δίπλωµα 

Σύνολο 

Ηλεκτρολόγων Μηχ.  
& Μηχ. Υπολογιστών 66 73 139 

Μηχ. Παραγωγής & ∆ιοίκησης44 - - - 
Πολιτικών Μηχ. 74 4 78 

Αρχιτεκτόνων Μηχ.45 - - - 
Μηχ. Περιβάλλοντος 0 27 27 

Σύνολο 140 104 244 
 
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 

 

Τα αντίστοιχα ποσοστά των µεταπτυχιακών φοιτητών ανά τµήµα παρουσιάζονται 

στο ακόλουθο Σχήµα Α13. Εδώ τα ποσοστά των µεταπτυχιακών φοιτητών σε δίπλωµα 

ειδίκευσης και τα ποσοστά των φοιτητών που εκπονούν διδακτορική διατριβή 

                                                 
44 ∆εν υπήρχαν φοιτητές για το ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 στο πέµπτο έτος και άνω.  
 
45 ∆εν υπήρχαν φοιτητές για το ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 στο έκτο έτος και άνω. 
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υπολογίζονται επί του συνολικού αριθµού των µεταπτυχιακών φοιτητών και των 

υποψήφιων διδακτόρων, αντίστοιχα, της Πολυτεχνικής Σχολής του ∆.Π.Θ..  
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Σχήµα Α13.  

Ποσοστιαία κατανοµή των µεταπτυχιακών φοιτητών της Πολυτεχνικής Σχολής του 

∆.Π.Θ. ανά µεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών [(α) δίπλωµα ειδίκευσης και (β) διδακτορικό 

δίπλωµα] και ανά τµήµα 

 
Κατανοµή Μετ/χιακών Φοιτητών

47%

53%

0%
Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ.
Η/Υ
Πολιτικών Μηχ.

Μηχ. Περιβάλλοντος

 

Κατανοµή Υπ. ∆ιδακτόρων

70%
4%

26% Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ.
Η/Υ
Πολιτικών Μηχ.

Μηχ. Περιβάλλοντος

 
(α) (β) 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 

 

5 Πολυτεχνείο Κρήτης 

5.1 Αριθµός προπτυχιακών φοιτητών 

Η κατανοµή των φοιτητών στα τµήµατα του Πολυτεχνείου Κρήτης ανά έτος σπουδών 

παρουσιάζεται στον Πίνακα Α22. Το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει την έδρα του στα Χανιά 

και περιλαµβάνει 5 τµήµατα. Για το Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών δεν υπάρχουν 

διαθέσιµα στοιχεία.  

 

Πίνακας Α22.  

Κατανοµή των φοιτητών των τµηµάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης, σε απόλυτους 

αριθµούς, ανά έτος σπουδών   

 

Πολυτεχνείο Κρήτης 

Τµήµα 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 
και άνω 

Σύνολο 

Ηλεκτρονικών Μηχ. & 
Μηχ. Υπολογιστών 

119 129 89 101 65 70 573 

Αρχιτεκτόνων Μηχ.46 - - - - - - - 

                                                 
46 ∆εν υπάρχουν στοιχεία. 
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Μηχ. Ορυκτών Πόρων 61 63 64 63 44 104 399 
Μηχ. Παραγωγής & 

∆ιοίκησης 
103 101 94 99 64 155 616 

Μηχ. Περιβάλλοντος 69 67 62 67 51 14 330 
Σύνολο 352 360 309 330 224 343 1918 

 
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 

Στο παρακάτω Σχήµα Α14 φαίνονται τα ποσοστά των φοιτητών ανά τµήµα και 

ανά έτος σπουδών για το Πολυτεχνείο Κρήτης.  

 

Σχήµα Α14.  

Ποσοστιαία κατανοµή των φοιτητών στα Τµήµατα (α) Ηλεκτρονικών Μηχανικών & 

Μηχανικών Υπολογιστών, (β) Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, (γ) Μηχανικών Παραγωγής 

και ∆ιοίκησης και (δ) Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης ανά έτος 

σπουδών 

 
Ηλεκτρον/κών Μηχ. & Μηχ. Η/Υ

21%

22%

16%

18%

11%

12%
1 Έτος
2 Έτος
3  Έτος
4 Έτος
5 Έτος
6-άνω Έτος

 

Μηχ. Ορυκτών Πόρων

15%

16%

16%
16%

11%

26%
1 Έτος
2 Έτος
3  Έτος
4 Έτος
5 Έτος
6-άνω Έτος

 
(α) (β) 

Μηχ. Παραγωγής & ∆ιοίκησης

17%

16%

15%16%

10%

26%
1 Έτος
2 Έτος
3  Έτος
4 Έτος
5 Έτος
6-άνω Έτος

 

Μηχ. Περιβάλλοντος

22%

20%

19%

20%

15%
4%

1 Έτος
2 Έτος
3  Έτος
4 Έτος
5 Έτος
6-άνω Έτος

 
(γ) (δ) 

 
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 

 

5.2 Κατανοµή µη ενεργών προπτυχιακών φοιτητών  

Στον Πίνακα Α23 παρουσιάζονται τα ποσοστά των µη ενεργών φοιτητών ανά τµήµα στο 

Πολυτεχνείο Κρήτης ως προς το συνολικό αριθµό των φοιτητών του κάθε τµήµατος 
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αντίστοιχα. Όπως και προηγουµένως, τα ποσοστά έχουν στρογγυλοποιηθεί στον 

πλησιέστερο ακέραιο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας Α23. 

Ποσοστιαία κατανοµή των µη ενεργών φοιτητών ανά τµήµα του Πολυτεχνείου Κρήτης 

 

Τµήµα Ποσοστό (%) µη ενεργών φοιτητών 
Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 12 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών47 -  
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 26 

Μηχανικών Παραγωγής & ∆ιοίκησης 25 
Μηχανικών Περιβάλλοντος 4 

Σύνολο 18* 
 
* Πρόκειται για ποσοστό επί του συνόλου των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης. 
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004. 
 

Στον Πίνακα Α23 βλέπουµε ότι το 26% των φοιτητών στο Τµήµα Μηχανικών 

Ορυκτών Πόρων φοιτά πέραν των 10 εξαµήνων, που είναι και η κανονική διάρκεια 

σπουδών, όπως άλλωστε και το 25% των φοιτητών του Τµήµατος Μηχανικών 

Παραγωγής και ∆ιοίκησης. Το χαµηλότερο ποσοστό µη ενεργών φοιτητών εµφανίζει το 

Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος µε 4%.  

 

                                                 
47 ∆εν υπάρχουν στοιχεία. 
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5.3 Κατανοµή αποφοίτων ανά βαθµολογία  

Ο Πίνακας Α24 παρουσιάζει την κατανοµή των αποφοίτων του ακαδηµαϊκού έτους 

2003-2004 στα  τµήµατα του Πολυτεχνείου Κρήτης µε βάση τη βαθµολογία που 

συγκέντρωσαν στο πτυχίο τους.  

 

Πίνακας Α24. 

Κατανοµή των αποφοίτων των τµηµάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης, σε απόλυτους 

αριθµούς, ανά βαθµό πτυχίου  

 

Πολυτεχνείο Κρήτης 

Τµήµα Άριστα Λίαν καλώς Καλώς Σύνολο 

Ηλεκτρονικών Μηχανικών & 
Μηχανικών Υπολογιστών 

2 43 0 45 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών48 - - - - 
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 0 27 1 28 

Μηχανικών Παραγωγής & ∆ιοίκησης 0 38 0 38 
Μηχανικών Περιβάλλοντος 1 28 18 47 

Σύνολο 3 136 19 158 
 
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 

 

Τα ποσοστά των βαθµολογιών ανά τµήµα του Πολυτεχνείου Κρήτης και ανά 

βαθµό πτυχίου παρουσιάζονται στον Πίνακα Α25.  

 

Πίνακας Α25. 

Ποσοστιαία κατανοµή των αποφοίτων των τµηµάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης ανά 

βαθµό πτυχίου  

 

Πολυτεχνείο Κρήτης  

Τµήµα Άριστα Λίαν καλώς Καλώς 

Ηλεκτρονικών Μηχανικών  
& Μηχανικών Υπολογιστών 4,44% 95,56% 0% 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 49 - - - 
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 0% 96,43% 3,57% 

                                                 
48 ∆εν υπάρχουν στοιχεία. 
49 ∆εν υπάρχουν στοιχεία. 
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Μηχανικών Παραγωγής & ∆ιοίκησης 0% 100% 0% 
Μηχανικών Περιβάλλοντος 2,13% 59,57% 38,30% 

Σύνολο 1,90%* 86,08%* 12,03%* 
* Πρόκειται για ποσοστά επί του συνόλου των αποφοίτων του Πολυτεχνείου Κρήτης 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 

 

Παρατηρούµε ότι το Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών έχει το µεγαλύτερο ποσοστό αριστούχων αποφοίτων µε 4,44%. Στο 

σύνολο του Πολυτεχνείου Κρήτης οι αριστούχοι αποτελούν το 1,90% του συνόλου των 

αποφοίτων για το ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004, ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό των 

αποφοίτων αυτών βρίσκεται στη βαθµολογική κλίµακα «Λίαν καλώς» (περίπου το 86%).  

Τα επιµέρους ποσοστά αποφοίτων µε βαθµό «Λίαν καλώς» κατανέµονται ως 

εξής: 1) Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης 100%, 2) Τµήµα Μηχανικών 

Ορυκτών Πόρων 96,43%, 3) Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών 95,56%, και 4) Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος 59,57%.  

Τέλος, στο σύνολο των τµηµάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης βαθµολογία 

«Καλώς» έχει το 12,03% των αποφοίτων. Αναλυτικά για τα τµήµατα, το µεγαλύτερο 

ποσοστό αποφοίτων µε αυτή τη βαθµολογία παρουσιάζει το Τµήµα Μηχανικών 

Περιβάλλοντος µε 38,30% και το Τµήµα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων µε 3,57%.  

Το Σχήµα Α15 µας δείχνει πώς κατανέµονται τα ποσοστά των αποφοίτων στα 

τµήµατα του Πολυτεχνείου Κρήτης για την καθεµιά βαθµολογική κλίµακα.  

 

 

 

Σχήµα Α15. 

Ποσοστιαία κατανοµή των αποφοίτων του Πολυτεχνείου Κρήτης ανά βαθµό πτυχίου [(α) 

Αριστούχοι, (β) «Λίαν καλώς», (γ) «Καλώς»] και ανά τµήµα 
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Κατανοµή Αριστούχων

68%0%0%

32%

Ηλεκτρονικών Μηχ. &
Μηχ. Υπολογιστών
Μηχ. Ορυκτών Πόρων

Μηχ. Παραγωγής &
∆ιοίκησης
Μηχ. Περιβάλλοντος

 

Κατανοµή των ¨Λίαν Καλώς"

27%

27%

29%

17% Ηλεκτρονικών Μηχ. & Μηχ.
Υπολογιστών
Μηχ. Ορυκτών Πόρων

Μηχ. Παραγωγής & ∆ιοίκησης

Μηχ. Περιβάλλοντος

 
(α) (β) 

Κατανοµή των "Καλώς"

0% 9% 0%

91%

Ηλεκτρονικών Μηχ. & Μηχ.
Υπολογιστών
Μηχ. Ορυκτών Πόρων

Μηχ. Παραγωγής & ∆ιοίκησης

Μηχ. Περιβάλλοντος

 
(γ) 

Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 
 

Παρατηρούµε ότι στους 100 αριστούχους αποφοίτους του Πολυτεχνείου Κρήτης οι 68 

είναι απόφοιτοι του Τµήµατος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

και οι υπόλοιποι 32 του Τµήµατος Μηχανικών Περιβάλλοντος. Το 29% των αποφοίτων 

µε βαθµολογία «Λίαν καλώς» προέρχεται από τους Μηχανικούς Παραγωγής και 

∆ιοίκησης, ενώ το ίδιο ποσοστό (27%) έχουν οι Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων και οι 

Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών. Τέλος, στους 100 αποφοίτους µε 

βαθµό πτυχίου «Καλώς» οι 91 ανήκουν στο Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος ενώ οι  

υπόλοιποι 9 στο Τµήµα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων.  

 

5.4 Μεταπτυχιακοί φοιτητές  

Στη συνέχεια παρουσιάζουµε στοιχεία σχετικά µε τους µεταπτυχιακούς φοιτητές που 

φοιτούν στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Ο Πίνακας Α26 παρουσιάζει τον αριθµό των 

µεταπτυχιακών φοιτητών για κάθε τµήµα του Πολυτεχνείου Κρήτης και ανά επίπεδο 

µεταπτυχιακών σπουδών (δίπλωµα ειδίκευσης ή διδακτορικό δίπλωµα) για το 

ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004.     
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Πίνακας Α26.  

Κατανοµή των µεταπτυχιακών φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης, σε απόλυτους 

αριθµούς, ανά τµήµα και ανά µεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών 

 

Τµήµα Μεταπτυχιακό 
δίπλωµα ειδίκευσης 

∆ιδακτορικό 
δίπλωµα 

Σύνολο 

Ηλεκτρονικών Μηχανικών 
 & Μηχανικών Υπολογιστών 11 0 11 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών50 - - - 
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 39 24 63 

Μηχανικών Παραγωγής & ∆ιοίκησης 163 35 198 
Μηχανικών Περιβάλλοντος 98 14 112 

Σύνολο 311 73 384 
 
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 

 

Τα αντίστοιχα ποσοστά των µεταπτυχιακών φοιτητών ανά τµήµα του 

Πολυτεχνείου Κρήτης παρουσιάζονται στο Σχήµα Α16. Σε αυτό τα ποσοστά των 

µεταπτυχιακών φοιτητών που σπουδάζουν για δίπλωµα ειδίκευσης και τα ποσοστά των 

φοιτητών που εκπονούν διδακτορική διατριβή υπολογίζονται επί του συνολικού αριθµού 

των µεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων, αντίστοιχα, των 

τµηµάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

 

Σχήµα Α16.  

Ποσοστιαία κατανοµή των µεταπτυχιακών φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης ανά 

µεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών [(α) δίπλωµα ειδίκευσης και (β) διδακτορικό δίπλωµα] 

και ανά τµήµα 

 

                                                 
50 ∆εν υπάρχουν στοιχεία. 
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Κατανοµή Μετ/χιακών Φοιτητών

4% 13%

51%

32%
Ηλεκτρονικών Μηχ. & Μηχ.
Υπολογιστών
Μηχ. Ορυκτών Πόρων

Μηχ. Παραγωγής & ∆ιοίκησης

Μηχ. Περιβάλλοντος

 

Κατανοµή Υπ. ∆ιδακτόρων

0%

33%

48%

19% Ηλεκτρονικών Μηχ. & Μηχ.
Υπολογιστών
Μηχ. Ορυκτών Πόρων

Μηχ. Παραγωγής & ∆ιοίκησης

Μηχ. Περιβάλλοντος

 
(α) (β) 

 
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 

 

Παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό µεταπτυχιακών φοιτητών και 

υποψήφιων διδακτόρων βρίσκεται στο Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης 

(γύρω στο 50% και για τις δύο κατηγορίες µεταπτυχιακών φοιτητών).  

 

6 Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας  

6.1 Αριθµός προπτυχιακών  φοιτητών 

Η κατανοµή των φοιτητών στα τµήµατα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλίας ανά έτος σπουδών παρουσιάζεται στον Πίνακα Α27.  

 

Πίνακας Α27.  

Κατανοµή των φοιτητών των τµηµάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλίας, σε απόλυτους αριθµούς, ανά έτος σπουδών 

 

Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 

Τµήµα 1ε έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 
και άνω 

Σύνολο 

Μηχ. Η/Υ, 
Τηλεπικοινωνιών & 

∆ικτύων 

96 96 88 71 0 0 351 

Μηχανολόγων Μηχ. 
Βιοµηχανίας 

45 47 45 48 53 3 241 

Πολιτικών Μηχ. 35 43 58 61 41 48 286 
Αρχιτεκτόνων Μηχ.  82 72 87 107 115 0 463 
Μηχ. Χωροταξίας, 
Πολεοδοµίας & 
Περιφερειακής 
Ανάπτυξης 

53 60 58 52 54 24 305 
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Σύνολο 311 318 336 339 263 79 1646 
 
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 

 

Στο παρακάτω Σχήµα Α17 µπορούµε να δούµε τα ποσοστά των φοιτητών ανά 

έτος σπουδών και ανά πολυτεχνικό τµήµα για το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας.  
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Σχήµα Α17.  

Ποσοστιαία κατανοµή των φοιτητών στα Τµήµατα (α) Μηχανικών Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών & ∆ικτύων, (β) Μηχανολόγων Μηχανικών 

Βιοµηχανίας, (γ) Πολιτικών Μηχανικών, (δ) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και (ε) 

Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής 

Σχολής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ανά έτος σπουδών 

 
Μηχ. Η/Υ, Τηλεπ/νιών και ∆ικτύων

28%

27%

25%

20%
0%0%

1 Έτος
2 Έτος
3  Έτος
4 Έτος
5 Έτος
6-άνω Έτος

 

Μηχαν. Μηχ. Βιοµηχανίας

19%

20%

19%

20%

21%
1%

1 Έτος
2 Έτος
3  Έτος
4 Έτος
5 Έτος
6-άνω Έτος

 
(α) (β) 

Πολιτικών Μηχ.

12%

15%

20%
22%

14%

17%
1 Έτος
2 Έτος
3  Έτος
4 Έτος
5 Έτος
6-άνω Έτος

 

Αρχιτεκτόνων Μηχ. 

18%

16%

19%
23%

24%
0%

1 Έτος
2 Έτος
3  Έτος
4 Έτος
5 Έτος
6-άνω Έτος

 
(γ) (δ) 

Μηχ. Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφ/κής Ανάπτυξης

17%

20%

19%
17%

18%

9%

1 Έτος
2 Έτος
3  Έτος
4 Έτος
5 Έτος
6-άνω Έτος

 
(ε) 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 

 

6.2 Κατανοµή µη ενεργών προπτυχιακών φοιτητών  

Στον Πίνακα Α28 δίνονται τα ποσοστά των µη ενεργών φοιτητών ανά τµήµα στην 

Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ως προς το συνολικό αριθµό των 

φοιτητών του κάθε τµήµατος. Ως µη ενεργούς φοιτητές ορίζουµε εκείνους που φοιτούν 

πέραν των κανονικών δέκα (10) εξαµήνων. Πρέπει να τονιστεί ότι τα ποσοστά έχουν 

στρογγυλοποιηθεί στον πλησιέστερο ακέραιο. 
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Πίνακας Α28. 

Ποσοστιαία κατανοµή των µη ενεργών φοιτητών ανά τµήµα της Πολυτεχνικής Σχολής 

του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας  

 

Τµήµα Ποσοστό (%) µη ενεργών φοιτητών 
Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών & ∆ικτύων 0 
Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας 1 
Πολιτικών Μηχανικών 17 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 0 
Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας  
& Περιφερειακής Ανάπτυξης 9 

 
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 

 

Στον Πίνακα Α28 παρατηρούµε ότι το 17% των φοιτητών στο Τµήµα Πολιτικών 

Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας φοιτά πέραν των κανονικών δέκα εξαµήνων, 

και ακολουθεί το Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής 

Ανάπτυξης µε 9% των φοιτητών του να είναι µη ενεργοί. Στα υπόλοιπα τµήµατα οι µη 

ενεργοί φοιτητές είναι µηδενικοί ή πολύ κοντά στο µηδέν.  

 

6.3 Κατανοµή αποφοίτων ανά βαθµολογία  

Ο Πίνακας Α29 παρουσιάζει την κατανοµή των αποφοίτων στα τµήµατα της 

Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας µε βάση το βαθµό πτυχίου τους.  

 

Πίνακας Α29.  

Κατανοµή των αποφοίτων των τµηµάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλίας, σε απόλυτους αριθµούς, ανά βαθµό πτυχίου  

 

Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 

Τµήµα Άριστα Λίαν καλώς Καλώς Σύνολο 

Μηχ. Η/Υ, Τηλεπ/νιών & ∆ικτύων51 - - - - 
Μηχανολόγων Μηχ. Βιοµηχανίας 0 42 0 42 
Πολιτικών Μηχ. 0 37 0 37 

                                                 
51 ∆εν υπάρχουν στοιχεία για το συγκεκριµένο τµήµα γιατί είναι καινούριο. 
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Αρχιτεκτόνων Μηχ. 52 - - - - 
Μηχ. Χωροταξίας, Πολεοδοµίας & 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 

4 39 1 44 

Σύνολο 4 118 1 123 
 
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 

Τα αντίστοιχα ποσοστά των αποφοίτων στα τµήµατα της Πολυτεχνικής Σχολής 

του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ανά βαθµολογική κλίµακα για το ακαδηµαϊκό έτος 2003-

2004 παρουσιάζονται στον Πίνακα Α30. 

 

Πίνακας Α30.  

Ποσοστιαία κατανοµή των αποφοίτων των τµηµάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ανά βαθµό πτυχίου  

 

Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 

Τµήµα Άριστα Λίαν καλώς Καλώς 

Μηχ. Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών & ∆ικτύων53 - - - 
Μηχανολόγων Μηχ. Βιοµηχανίας 0% 100% 0% 
Πολιτικών Μηχ. 0% 100% 0% 
Αρχιτεκτόνων Μηχ. 54 - - - 
Μηχ. Χωροταξίας, Πολεοδοµίας & 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 9,09% 88,63% 2,27% 
Σύνολο 3,25%* 95,93%* 0,81%* 

* Πρόκειται για ποσοστά επί του συνόλου των αποφοίτων της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστηµίου  Θεσσαλίας. 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 
 

Παρατηρούµε ότι το Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και 

Περιφερειακής Ανάπτυξης έχει το µεγαλύτερο ποσοστό αριστούχων αποφοίτων µε 

9,09%. Στο σύνολο της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας οι 

αριστούχοι αντιστοιχούν στο 3,25%.  

Το µεγαλύτερο ποσοστό των αποφοίτων ανήκει στη βαθµολογική κλίµακα «Λίαν 

καλώς» (περίπου το 96%). Ειδικά για το Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών και το Τµήµα 

Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας, στη συγκεκριµένη κατηγορία βαθµολογίας 

εντάσσεται το σύνολο των αποφοίτων τους.  

                                                 
52 ∆εν υπάρχουν στοιχεία για το Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών γιατί είναι καινούριο. 
53 ∆εν υπάρχουν στοιχεία. 
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Τέλος, βαθµολογία «Καλώς» έχει µονάχα ένα µικρό ποσοστό στο Τµήµα 

Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (περίπου το 2%).   

Στο Σχήµα Α18 µπορούµε να δούµε πώς κατανέµονται τα ποσοστά των 

αποφοίτων µε βαθµό πτυχίου «Λίαν καλώς» στα τµήµατα της Πολυτεχνικής Σχολής του 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας για το ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004. ∆εν παρουσιάζουµε την 

κατανοµή των αποφοίτων που έλαβαν «Άριστα» και «Καλώς» επειδή αυτές οι 

βαθµολογικές κλίµακες εµφανίζονται µονάχα στο Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, 

Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

 

 

Σχήµα Α18.  

Ποσοστιαία κατανοµή των αποφοίτων µε βαθµό πτυχίου «Λίαν καλώς» ανά τµήµα της 

Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 

 
Κατανοµή των "Λίαν Καλώς"

34%

35%

31%
Μηχαν. Μηχ. Βιοµηχανίας

Πολιτικών Μηχ.

Μηχ. Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και
Περιφ/κής Ανάπτυξης

 
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 

 

6.4 Μεταπτυχιακοί φοιτητές  

Στη συνέχεια παρουσιάζουµε στοιχεία που αφορούν τους µεταπτυχιακούς φοιτητές που 

φοιτούν στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Ο Πίνακας Α31 

παρουσιάζει τον αριθµό των φοιτητών ανά τµήµα της Πολυτεχνικής Σχολής και για τις 

δύο κατηγορίες µεταπτυχιακών σπουδών (δίπλωµα ειδίκευσης και διδακτορικό 

δίπλωµα).   

 

Πίνακας Α31.  

                                                                                                                                                 
54 ∆εν υπάρχουν στοιχεία για το Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών γιατί είναι καινούριο. 
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Κατανοµή των µεταπτυχιακών φοιτητών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλίας, σε απόλυτους αριθµούς, ανά τµήµα και ανά µεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών 

 

Τµήµα Μεταπτυχιακό 
δίπλωµα ειδίκευσης 

∆ιδακτορικό 
δίπλωµα 

Σύνολο 

Μηχ. Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών & ∆ικτύων 56 29 85 
Μηχανολόγων Μηχ. Βιοµηχανίας 54 25 79 

Πολιτικών Μηχ.55 - - - 
Αρχιτεκτόνων Μηχ.56 - - - 

Μηχ. Χωροταξίας, Πολεοδοµίας & 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 31 

 
62 93 

Σύνολο    
  
 Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 
 

Τα αντίστοιχα ποσοστά των µεταπτυχιακών φοιτητών ανά τµήµα παρουσιάζονται 

στο Σχήµα Α19. Σε αυτό τα ποσοστά των µεταπτυχιακών φοιτητών σε µεταπτυχιακό 

δίπλωµα ειδίκευσης και τα ποσοστά των φοιτητών που εκπονούν διδακτορική διατριβή 

υπολογίζονται, αντίστοιχα, επί του συνολικού αριθµού των µεταπτυχιακών φοιτητών και 

των υποψήφιων διδακτόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. 

 

Σχήµα Α19.  

Ποσοστιαία κατανοµή των µεταπτυχιακών φοιτητών της Πολυτεχνικής Σχολής του 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ανά µεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών [(α) δίπλωµα ειδίκευσης 

και (β) διδακτορικό δίπλωµα] και ανά τµήµα 

 
Κατανοµή των Μετ/χιακών Φοιτητών

40%

38%

22% Μηχ. Η/Υ, Τηλεπ/νιών και
∆ικτύων
Μηχαν. Μηχ. Βιοµηχανίας

Μηχ. Χωροταξίας, Πολεοδοµίας
και Περιφ/κής Ανάπτυξης

 

Κατανοµή των Υπ. ∆ιδακτόρων

25%

22%

53%

Μηχ. Η/Υ, Τηλεπ/νιών και
∆ικτύων
Μηχαν. Μηχ. Βιοµηχανίας

Μηχ. Χωροταξίας, Πολεοδοµίας
και Περιφ/κής Ανάπτυξης

 
(α) (β) 

 
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 

                                                 
55 ∆εν υπάρχουν στοιχεία. 
 
56 ∆εν υπάρχουν στοιχεία για το Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών γιατί είναι καινούριο. 
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Παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό µεταπτυχιακών φοιτητών (40%) έχει 

το Τµήµα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων, ενώ, 

όσον αφορά τους υποψήφιους διδάκτορες, το 53% εκπονεί διδακτορική διατριβή στους 

Μηχανικούς Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.  

 

 

7 Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας 

 

7.1 Αριθµός προπτυχιακών φοιτητών 

Η Πολυτεχνική Σχολή του νεοϊδρυθέντος Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας έχει την 

έδρα της στην πόλη της Κοζάνης. Η κατανοµή των φοιτητών στα δύο τµήµατα της 

Πολυτεχνικής Σχολής ανά έτος σπουδών παρουσιάζεται στον Πίνακα Α32.  

 

 

 

 

 

 

Πίνακας Α32.  

Κατανοµή των φοιτητών των τµηµάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου 

∆υτικής Μακεδονίας, σε απόλυτους αριθµούς, ανά έτος σπουδών     

 

Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας 

Τµήµα 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 
και άνω 

Σύνολο 

Μηχ. Πληροφορικής & 
Τηλεπικοινωνιών57 

50 - - - - - 50 

Μηχ. ∆ιαχείρισης 
Ενεργειακών Πόρων  

86 100 91 97 110 0 484 

 

                                                 
57 Το τµήµα λειτουργεί από το ακαδηµαϊκό έτος 2005-2006 και τα στοιχεία αναφέρονται στους 
εγγεγραµµένους αυτής της ακαδηµαϊκής χρονιάς. 



 163

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2005-2006 

 

Στο Σχήµα Α20 παρουσιάζονται τα ποσοστά των φοιτητών ανά έτος σπουδών για 

το Τµήµα Μηχανικών ∆ιαχείρισης Ενεργειακών Πόρων, αφού το Τµήµα Πληροφορικής 

και Τηλεπικοινωνιών έχει ιδρυθεί πρόσφατα και έχει φοιτητές µόνο στο πρώτο έτος 

σπουδών.  

 

Σχήµα Α20.  

Ποσοστιαία κατανοµή των φοιτητών στο Τµήµα Μηχανικών ∆ιαχείρισης Ενεργειακών 

Πόρων του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας ανά έτος σπουδών 

 

Μηχ. ∆ιαχ/σης Ενεργειακών Πόρων

18%

21%

19%

20%

22%
0%

1 Έτος
2 Έτος
3  Έτος
4 Έτος
5 Έτος
6-άνω Έτος

 
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2005-2006 

 

7.2 Κατανοµή µη ενεργών προπτυχιακών φοιτητών  

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω στοιχεία, το Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών δεν έχει µη ενεργούς φοιτητές, δηλαδή φοιτητές πέραν του πέµπτου 

έτους σπουδών. Σύµφωνα όµως µε τα στοιχεία της Αντιπρυτανείας, 6 από τους 50 

εγγεγραµµένους φοιτητές στο πρώτο έτος, δηλαδή ποσοστό 12%, είναι µη ενεργοί στα 

µαθήµατα.  

Για το έτερο Τµήµα Μηχανικών ∆ιαχείρισης Ενεργειακών Πόρων δεν υπάρχουν 

στοιχεία για µη ενεργούς φοιτητές. Επιπλέον, δεν υπάρχουν φοιτητές  πάνω από το 

πέµπτο έτος.    
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7.3 Κατανοµή αποφοίτων ανά βαθµολογία  

Το Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών δεν έχει ακόµη αποφοίτους. 

Ούτε όµως και για το Τµήµα Μηχανικών ∆ιαχείρισης Ενεργειακών Πόρων υπάρχουν 

στοιχεία, αφού κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία 

της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος δεν υπήρχαν απόφοιτοι.  

 

7.4 Μεταπτυχιακοί φοιτητές  

Στο νεοϊδρυθέν Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών δεν υπάρχουν 

µεταπτυχιακοί φοιτητές, αφού δεν έχουν ακόµη οργανωθεί αντίστοιχα προγράµµατα 

σπουδών. Το Τµήµα Μηχανικών ∆ιαχείρισης Ενεργειακών Πόρων δεν έχει επίσης 

µεταπτυχιακούς φοιτητές, έχει όµως 14 υποψήφιοι διδάκτορες.    

 

8 Πανεπιστήµιο Αιγαίου  

Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, το Πανεπιστήµιο Αιγαίου δεν διαθέτει Πολυτεχνική Σχολή, 

αλλά τρία Τµήµατα Μηχανικών που ανήκουν σε τρεις διαφορετικές σχολές του και τα 

οποία έχουν την έδρα τους στο Καρλόβασι της Σάµου, στη Χίο και στην Ερµούπολη της 

Σύρου αντίστοιχα.  

 

8.1 Αριθµός προπτυχιακών φοιτητών 

Η κατανοµή των φοιτητών στα Τµήµατα Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου ανά 

έτος σπουδών παρουσιάζεται στον Πίνακα Α33. 
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Πίνακας Α33.  

Κατανοµή των φοιτητών των Τµηµάτων Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, σε 

απόλυτους αριθµούς, ανά έτος σπουδών 

 

Τµήµατα Μηχανικών Πανεπιστηµίου Αιγαίου 

Τµήµα 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 
και άνω 

Σύνολο 

Μηχ. Πληροφοριακών 
& Επικοινωνιακών 

Συστηµάτων  

59 57 53 51 0 62 282 

Μηχ. Οικονοµίας & 
∆ιοίκησης  

47 46 56 58 0 0 207 

Μηχ. Σχεδίασης 
Προϊόντων & 
Συστηµάτων 

54 55 65 76 0 0 250 

Σύνολο 160 158 174 185 0 62 739 
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2005-2006 

 

Στο Σχήµα Α21 φαίνονται τα ποσοστά των φοιτητών ανά έτος και ανά 

πολυτεχνικό τµήµα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.  

 

Σχήµα Α21.  

Ποσοστιαία κατανοµή των φοιτητών στα Τµήµατα (α) Μηχανικών Πληροφοριακών & 

Επικοινωνιακών Συστηµάτων, (β) Μηχανικών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης και (γ) 

Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου ανά έτος 

σπουδών 

 
Μηχ. Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων 

21%

20%

19%

18%

0%

22%
1 Έτος
2 Έτος
3  Έτος
4 Έτος
5 Έτος
6-άνω Έτος

 

Μηχ. Οικονοµίας & ∆ιοίκησης 

23%

22%
27%

28%
0%0%

1 Έτος
2 Έτος
3  Έτος
4 Έτος
5 Έτος
6-άνω Έτος

 
(α) (β) 
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Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων & Συστηµάτων

22%

22%

26%

30%

0%0%

1 Έτος
2 Έτος
3  Έτος
4 Έτος
5 Έτος
6-άνω Έτος

 
(γ) 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2005-2006 

 

8.2 Κατανοµή µη ενεργών προπτυχιακών φοιτητών  

Στον Πίνακα Α34 δίνονται τα ποσοστά των µη ενεργών φοιτητών ανά Τµήµα 

Μηχανικών στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Ως µη ενεργούς φοιτητές ορίζουµε εκείνους που 

φοιτούν πέραν της κανονικής διάρκειας των δέκα εξαµήνων. Τα ποσοστά έχουν 

στρογγυλοποιηθεί στον πλησιέστερο ακέραιο.   

 

Πίνακας Α34. 

Ποσοστιαία κατανοµή µη ενεργών φοιτητών ανά Τµήµα Μηχανικών του Πανεπιστηµίου 

Αιγαίου 

 

Τµήµα Ποσοστό (%) µη ενεργών φοιτητών 
Μηχ. Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων  22 

Μηχ. Οικονοµίας & ∆ιοίκησης  0 
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων & Συστηµάτων 0 

Σύνολο 8 
 
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2005-2006 

 

Στον Πίνακα Α34 παρατηρούµε ότι το 8% των φοιτητών στο Πανεπιστήµιο 

Αιγαίου είναι µη ενεργοί και ότι αυτοί προέρχονται από το Τµήµα Μηχανικών 

Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων. Τα υπόλοιπα δύο τµήµατα είναι 

νεοϊδρυθέντα και δεν έχουν φοιτητές πέραν των κανονικών εξαµήνων.  
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8.3 Κατανοµή αποφοίτων ανά βαθµολογία  

Ο Πίνακας Α35 παρουσιάζει την κατανοµή των αποφοίτων στα Τµήµατα Μηχανικών 

του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (απόλυτοι αριθµοί) ανάλογα µε το βαθµό πτυχίου τους για 

το ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας Α35.  

Κατανοµή των αποφοίτων των Τµηµάτων Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, σε 

απόλυτους αριθµούς, ανά βαθµό πτυχίου  

 

Τµήµατα Μηχανικών Πανεπιστηµίου Αιγαίου 

Τµήµα Άριστα Λίαν καλώς Καλώς Σύνολο 

Μηχ. Πληροφοριακών & 
Επικοινωνιακών Συστηµάτων  

2 27 2 31 

Μηχ. Οικονοµίας & ∆ιοίκησης58  - - - - 
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων & 

Συστηµάτων59 
- - - - 

Σύνολο 2 27 2 31 
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 

 

                                                 
58 ∆εν υπάρχουν στοιχεία. 
 
59 ∆εν υπάρχουν στοιχεία. 
 



 168

Τα αντίστοιχα ποσοστά των αποφοίτων ανά Τµήµα Μηχανικών του 

Πανεπιστήµιου Αιγαίου και ανά βαθµολογική κλίµακα παρουσιάζονται στον Πίνακα 

Α36. 

 

Πίνακας Α36.  

Ποσοστιαία κατανοµή των αποφοίτων των Τµηµάτων Μηχανικών του Πανεπιστηµίου 

Αιγαίου ανά βαθµό πτυχίου 

 

Τµήµατα Μηχανικών Πανεπιστηµίου Αιγαίου 

Τµήµα Άριστα Λίαν καλώς Καλώς 

Μηχ. Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών 
Συστηµάτων  6,45% 87,10% 6,45% 

Μηχ. Οικονοµίας & ∆ιοίκησης60  - - - 
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων & Συστηµάτων61 - - - 

Σύνολο 6,45% 87,10% 6,45% 
 
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 

 

8.4 Μεταπτυχιακοί φοιτητές  

Στη συνέχεια παρουσιάζουµε στοιχεία σχετικά µε τους µεταπτυχιακούς φοιτητές που 

φοιτούν στα Τµήµατα Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Ο Πίνακας Α37 

παρουσιάζει τον αριθµό των φοιτητών ανά τµήµα και για τις δύο κατηγορίες 

µεταπτυχιακών σπουδών (µεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης και εκπόνηση διδακτορικής 

διατριβής).   

 

Πίνακας Α37.  

Κατανοµή των µεταπτυχιακών φοιτητών των Τµηµάτων Μηχανικών του Πανεπιστηµίου 

Αιγαίου, σε απόλυτους αριθµούς, ανά τµήµα και ανά µεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών 

 

Tµήµα Μεταπτυχιακό 
δίπλωµα ειδίκευσης 

∆ιδακτορικό 
δίπλωµα 

Σύνολο 

                                                 
60 ∆εν υπάρχουν στοιχεία. 
 
61 ∆εν υπάρχουν στοιχεία. 
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Μηχ. Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών 
Συστηµάτων  30 58 88 

Μηχ. Οικονοµίας & ∆ιοίκησης  0 10 10 
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων & 

Συστηµάτων 18 
 

16 34 
Σύνολο 48 84 132 

 
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2005-2006 

 

Τα αντίστοιχα ποσοστά των µεταπτυχιακών φοιτητών ανά Τµήµα Μηχανικών του 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου παρουσιάζονται στο Σχήµα Α22. Εκεί, τα ποσοστά των 

µεταπτυχιακών φοιτητών σε µεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης και τα ποσοστά των 

φοιτητών που εκπονούν διδακτορική διατριβή έχουν υπολογιστεί, αντίστοιχα, επί του 

συνολικού αριθµού των µεταπτυχιακών φοιτητών και επί του συνόλου των υποψήφιων 

διδακτόρων των πολυτεχνικών τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.  

 

Σχήµα Α22.  

Ποσοστιαία κατανοµή των µεταπτυχιακών φοιτητών των Τµηµάτων Μηχανικών του 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου ανά µεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών [(α) δίπλωµα ειδίκευσης και 

(β) διδακτορικό δίπλωµα] και ανά τµήµα  

 
Κατανοµή Μετ/χιακών Φοιτητών

62%
0%

38%
Μηχ. Πληροφοριακών &
Επικοινωνιακών Συστηµάτων 
Μηχ. Οικονοµίας & ∆ιοίκησης 

Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων &
Συστηµάτων

 

Κατανοµή Υπ. ∆ιδακτόρων

69%

12%

19%
Μηχ. Πληροφοριακών &
Επικοινωνιακών Συστηµάτων 
Μηχ. Οικονοµίας & ∆ιοίκησης 

Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων &
Συστηµάτων

 
(α) (β) 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., ακαδηµαϊκό έτος 2005-2006 

 

Παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό µεταπτυχιακών φοιτητών (62%) 

ανήκει στο Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων, το 

οποίο εξάλλου συγκεντρώνει και το 69% των υποψήφιων διδακτόρων στο σύνολο των 

πολυτεχνικών τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.  
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