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Γραμματέας: Η κα Δ. Χαβρέ υπάλληλος ΙΔΑΧ, βαθμός A’ 
 
Επίσης, παρευρίσκεται ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κων/νος 
Πατεράκης για την παρουσίαση των Τεχνικών Θεμάτων.  
 
 

Θέμα 2ο: Επικαιροποίηση κριτηρίων Βραβείων Αριστείας και Επίδοσης σε προπτυχιακούς φοιτητές 

Ο Πρύτανης υπενθυμίζει στο Σώμα ότι σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου 345/22-11-2012 
όπως ισχύει έως σήμερα, είχε αποφασιστεί όπως για τα Βραβεία Αριστείας, και συγκεκριμένα το 
κριτήριο Α1, ισχύουν τα εξής: 
 
Α. ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ: 
Α1. Ο μεγαλύτερος μέσος όρος βαθμολογίας Μ.Ο. στα  μ  μαθήματα του ακαδημαϊκού έτους, για το 
οποίο κρίνεται η επίδοσή του, τα οποία πέρασε επιτυχώς ο φοιτητής με τον περιορισμό ότι μ/ΠΠΣ >= 
0,85. 
 
Πρόκειται για τα Βραβεία Αριστείας που δίνονται κάθε χρόνο στους πρώτους φοιτητές κάθε έτους 
από όλες τις Σχολές. Πιστεύει ότι το παραπάνω κριτήριο πρέπει να διασαφηνιστεί, με σκοπό να 
αφορά τα μαθήματα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους και μόνο.  

Ένα δεύτερο θέμα που τίθεται είναι ο Μέσος Όρος (Μ.Ο.) αυτός καθ’ εαυτός.  

Στα περισσότερα βραβεία αριστείας ο μέσος όρος είναι τουλάχιστον ‘Λίαν Καλώς’ δηλαδή από 7,5 και 
πάνω. Μέχρι σήμερα δεν έχει τεθεί κάποιος κατώτατος περιορισμός. Δεδομένου ότι πρόκειται για 
βραβείο αριστείας, και λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις όπου ο πρώτος 
φοιτητής ενός έτους μπορεί να έχει μέσο όρο γύρω στο 6,5 - όπως έτυχε να συμβεί φέτος- θεωρεί ότι 
θα πρέπει να θεσπιστεί ένα κατώτατο όριο και προτείνει στο Σώμα όπως αυτό ορισθεί στο 7,5. Αν δεν 
υπάρχει δικαιούχος υποψήφιος να πληροί τα παραπάνω, δεν θα δίνεται βραβείο αριστείας για το 



αντίστοιχο έτος και την αντίστοιχη Σχολή. Επομένως, ο Πρύτανης προτείνει τη διαμόρφωσή του 
κριτηρίου Α1 ως εξής:  
 
Βραβεία Αριστείας 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
Α1. Ο μεγαλύτερος μέσος όρος βαθμολογίας Μ.Ο. στα  μ  μαθήματα του ακαδημαϊκού έτους, για το 
οποίο κρίνεται η επίδοσή του, τα οποία πέρασε επιτυχώς ο φοιτητής, με τους περιορισμούς ότι μ/ΠΠΣ 
>= 0,85 και Μ.Ο. >= 7,5. Τα μαθήματα αυτά είναι τα μαθήματα του πρότυπου προγράμματος 
σπουδών που ακολουθεί ο φοιτητής και ανήκουν μόνο στο ακαδημαϊκό έτος για το οποίο κρίνεται η 
επίδοσή του. Αν κάποιο από αυτά τα μαθήματα ο φοιτητής το έχει περάσει επιτυχώς σε προηγούμενο 
έτος, αυτό προσμετράται κανονικά στον υπολογισμό των μαθημάτων αυτών.  
 

Η εισήγηση του Πρύτανη γίνεται ομόφωνα δεκτή. 

Ως εκ τούτου το κριτήριο Α1 για τα Βραβεία Αριστείας  διαμορφώνεται ως ανωτέρω.  
 

  
Ο Πρύτανης 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Χανιά, 11/11/2016 

 
 

 
Η Γραμματέας 

 
 
 
 

Βασίλειος Β. Διγαλάκης  Δήμητρα Χαβρέ 
 




