
Αλλαγές στις ονομασίες τμημάτων στο “Open eClass” 

Με την εφαρμογή του Π.Δ. 104 (ΦΕΚ 137 / 5-6-2013)  μέχρι την έναρξη του Χειμερινού εξαμήνου 

2013 στη πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης “Open eClass”  του ΤΕΙ Κρήτης πρέπει να γίνουν 

ορισμένες τροποποιήσεις. Οι τροποποιήσεις αυτές αφορούν σε ονομασίες Τμημάτων του εικονικού 

χώρου του “Open eClass”  και όχι στις επίσημες ονομασίες  των Εκπαιδευτικών Τμημάτων. 

Α. Μετονομασίες Εκπαιδευτικών Τμημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 104. 

Στο “Open eClass”, οι αλλαγές σε ονομασίες θα έχουν ως εξής: 

 ΣΤΕΦ / ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ σε ΣΤΕΦ / ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ . 

 ΣΤΕΦ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  σε ΣΤΕΦ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.  

 ΣΤΕΦ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  σε ΣΤΕΦ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. 

 ΣΤΕΦ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ σε ΣΕΦΕ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ). 

 ΣΤΕΦ / ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) σε ΣΕΦΕ / ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ). 

 ΣΤΕΦ / ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) σε ΣΕΦΕ -/ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ). 

 ΣΕΥΠ / ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ σε ΣΤΕΓΤΕΤ / ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 

(ΣΗΤΕΙΑ).   

Επισήμανση: οι αλλαγές στις ονομασίες των Τμημάτων του “Open eClass” δεν θα επιφέρουν καμία 

αλλαγή στις ονομασίες και στο περιεχόμενο των μαθημάτων, ούτε και στο χαρτοφυλάκιο των 

χρηστών.  

Β. Δημιουργία νέων  Εκπαιδευτικών Τμημάτων (συγχωνεύσεις σύμφωνα με το ΠΔ 104) 

Πρόκειται για Τμήματα που προκύπτουν από συγχωνεύσεις  Τμημάτων. Στο “Open eClass”, οι 

ονομασίες των αυτών των Τμημάτων θα έχουν ως εξής: 

 ΣΤΕΓΤΕΤ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (συγχώνευση των παλαιών Τμημάτων της ΣΤΕΓ). 

 ΣΔΟ / ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (συγχώνευση των Τμημάτων ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ). 

 ΣΔΟ / ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (συγχώνευση των Τμημάτων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και ΕΜΠΟΡΙΑΣ & 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ). 

 ΣΔΟ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ   ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (συγχώνευση αντίστοιχων Τμημάτων). 

Επισήμανση: Τα νέα Τμήματα του “Open eClass”  δεν θα περιέχουν μαθήματα.  Μαθήματα στα νέα 

Τμήματα θα μπορούν να δημιουργήσουν οι υπεύθυνοι μαθημάτων, είτε εξ’ αρχής, είτε 

μεταφέροντας(*)  μαθήματα από άλλα  Τμήματα του “Open eClass” πάντα με ευθύνη του 

Εκπαιδευτικού Τμήματος. 

 

 



Γ. Εκπαιδευτικά Τμήματα σε μεταβατική κατάσταση, σύμφωνα με το ΠΔ 104 

Στο “Open eClass”, τα τμήματα: 

 ΣΔΟ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ)  και  

 ΣΤΕΦ / ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   (TD)   

θα παραμείνουν ως έχουν μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2018 (ορίζεται στο Π.Δ. 104). 

Επισήμανση: Δεν θα υπάρχει καμία αλλαγή στις ονομασίες και στο περιεχόμενο των μαθημάτων, 

ούτε και στο χαρτοφυλάκιο των χρηστών.  

Δ. Εκπαιδευτικά Τμήματα που σύμφωνα με το ΠΔ 104 καταργούνται ή συγχωνεύονται 

 Πρόκειται για τα εκπαιδευτικά Τμήματα: 

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Θ.Ε. (καταργείται) 

 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ και ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ  (συγχώνευση στο νέο 

Τμήμα ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ) 

 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   (συγχώνευση στο νέο Τμήμα ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ) 

 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (συγχώνευση στο νέο Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ   ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ) 

 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ  (συγχώνευση στο νέο Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ   ΚΑΙ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ) 

 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  (συγχώνευση στο νέο Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ) 

 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (συγχώνευση στο νέο Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ )  

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (συγχώνευση στο νέο 

Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αγίου Νικολάου) 

Στο “Open eClass”,  σε αυτά τα Τμήματα θα αλλάξουν όνομα και θα μπει το πρόθεμα ΧOLD στη θέση 

της Σχολής.  

Επισήμανση: Δεν θα υπάρχει καμία αλλαγή στις ονομασίες και στο περιεχόμενο των μαθημάτων, 

ούτε και στο χαρτοφυλάκιο των χρηστών. Τα Τμήματα θα διατηρηθούν στην πλατφόρμα όσο 

χρειαστεί για να καταστεί δυνατή η μεταφορά(*) μαθημάτων σε άλλα Τμήματα. 

Α. Τμήματα που παραμένουν ως έχουν 

 ΣΕΥΠ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   

 ΣΕΥΠ / ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ   

 

Από τη Ομάδα Διαχείρισης του Open eClass 

 

(*) Μεταφορά μαθημάτων: 

Η μεταφορά μαθήματος από ένα Τμήμα σε κάποιο άλλο, γίνεται εύκολα στο “Open eClass” από τη 

«Διαχείριση Μαθήματος» (Εργαλεία διαχείρισης) στη ενότητα «Ταυτότητα μαθήματος». 


