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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ
Το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017 υπήρξε έτος με πολλές ιδιαιτερότητες, στις οποίες εντάσσονται
και οι αποχωρήσεις από τις θέσεις Προεδρίας και αναπληρωτών Προέδρων αξιόλογων
συναδέλφων, με τους οποίους η συνεργασία μας υπήρξε άριστη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες
και όλους για το πνεύμα συνεργασίας και το ακαδημαϊκό ήθος που ανέδειξαν σε όλες τις
προσπάθειες που κατέβαλε η Κοσμητεία για την πρόοδό της. Ειδικότερα, ευχαριστώ τους
Προέδρους των Τμημάτων κ. Κωνσταντίνο Χρυσάφη (διατέλεσε και αναπληρωτής Κοσμήτορας για
τρία έτη), κ. Νικόλαο Καραμπετάκη, κ. Μηνά Γιάγκου, κ. Ιωάννη Βλαχάβα, κ. Δώρα - Χολή
Παπαδοπούλου και κ. Μιχάλη Βαβελίδη. Ευχαριστίες, όμως, οφείλω και στους Αναπληρωτές
Προέδρους κ. Κωνσταντίνα Σαμαρά, κ. Γιώργο Βουγιατζή, κ. Γεώργιο Τσακλίδη, κ. Αθανάσιο
Παπαδόπουλο, κ. Χαράλαμπο Φείδα και κ. Ελευθέριο Αγγελή.

Θερμές ευχαριστίες οφείλω στο διοικητικό προσωπικό της Κοσμητείας. Πάντα με άοκνες
προσπάθειες εργάστηκε για την εύρυθμη λειτουργία της διοίκησης με έξυπνες και ευέλικτες
ενέργειες. Πάντα με διάθεση βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και περιορισμού της
γραφειοκρατίας. Ειδικότερα, ευχαριστώ θερμά τη Γραμματέα κα. Δρ. Ελένη Ραφτοπούλου, τον κ.
Ιωάννη Παπαδόπουλο και τον κ. Γεώργιο Αβραμίδη. Ευχαριστίες οφείλουμε και σε όλα τα μέλη της
Σχολής που στελέχωσαν τις Επιτροπές της Κοσμητείας. Παρακάτω γίνεται σχετική αναφορά στο
έργο τους.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στο σύνολο των Πρυτανικών αρχών και ιδιαίτερα στον Πρύτανη
κ. Περικλή Μήτκα για την άριστη συνεργασία μας, αλλά και τους κ.κ. Θ. Λαόπουλο, Π.
Αργυροπούλου-Πατάκα, Δ. Κλαβανίδου, Α. Στογιαννίδου και Ν. Βαρσακέλη.

Θερμές ευχαριστίες και στον κ. Δημήτρη Ευαγγελινό, εργολαβικό υπάλληλο γραφείου του
Τμήματος Φυσικής, ο οποίος συνεχίζει το ανεκτίμητο έργο προς την Σχολή αλλά και τη στήριξη της
Μονάδας Παραγωγής Υγρού Αζώτου με την οποία τροφοδοτεί τις ερευνητικές δραστηριότητες 45
Εργαστηρίων του Πανεπιστημίου μας.
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Σύνοψη Α π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ 2017
Στον απολογισμό του 2017 συγκρίνεται το έργο της Κοσμητείας για τα τρία τελευταία έτη (2015,
2016, 2017). Στη σύγκριση περιλαμβάνονται ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του
διοικητικού έργου της Κοσμητείας για τις ακόλουθες ενότητες: (α) Φόρτος εργασίας του
προσωπικού και των θεσμικών οργάνων της Κοσμητείας, (β) Επιτροπές και έργο, (γ) έργα
συντήρησης υποδομών και (δ) οικονομικά της Κοσμητείας.

(α) Φόρτος εργασίας Κοσμητείας: Οι αποκλίσεις στον φόρτο εργασίας είναι αμελητέες και
οφείλονται κυρίως στην αποσυμφόρηση της Κοσμητείας από τις διαδικασίες εξελίξεων του
προσωπικού, εξαιτίας της ισχύουσας νομοθεσίας.
(β) Επιτροπές και έργο: στο έργο των επιτροπών εκτός από τις διοργανώσεις των εκδηλώσεων για
τα 90χρονα της Σχολής, εντάχθηκαν και συζητήσεις οι οποίες στόχευαν στην αναμόρφωση των ΠΠΣ
των Τμημάτων, στην βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου καθώς και στην ανάπτυξη
προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της διεπιστημονικότητας. Παράλληλα θεσμοθέτησε την αριστεία,
αφού για πρώτη φορά θα αποδοθούν βραβεία αριστείας, ενώ συγκροτήθηκαν επιτροπές όπως
αυτές της Φύλου και Ισότητας, Φροντίδας ΑΜΕΑ, Διάδοσης – Ενημέρωσης Διεκδίκησης
Ερευνητικών Προγραμμάτων και άλλες, οι οποίες εργάστηκαν και συνεχίζουν να εργάζονται
προβάλλοντας ένα δυναμικό της Σχολής με αξιοσημείωτα παραδοτέα. Πραγματοποιήθηκαν
προσπάθειες για την δημιουργία κουλτούρας διατμηματικών ΠΜΣ με μικρή επιτυχία αλλά κρίνεται
αναγκαία η συνέχιση κάθε είδους παρόμοιας προσπάθειας. Έγιναν προσπάθειες ανάπτυξης
πρωτοβουλιών για προγράμματα δια βίου μάθησης. Βελτιώθηκε η ιστοσελίδα της Σχολής, στην
οποία πλέον θα είναι δυνατόν να αναρτώνται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν στη
δομή και λειτουργία της. Η Σχολή δραστηριοποιήθηκε στο μέτρο του δυνατού στις εκδηλώσεις για
τα 90χρονα του ΑΠΘ με σημαντική επιτυχία.
Έγιναν προσπάθειες εξωστρέφειας της Σχολής με την πραγματοποίηση της συνάντησης των
Κοσμητόρων των Σχολών Θετικών Επιστημών των Πανεπιστημίων της Ελλάδας με θέμα το παρόν
και μέλλον των Θετικών Επιστημών. Επίσης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Κοσμήτορα με
τους Προέδρους και τους Αναπληρωτές Προέδρους στο Κέντρο Βιολογικών Εφαρμογών στο
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Αγγελοχώρι, στο πλαίσιο της οποίας έγινε ανταλλαγή απόψεων για τη Στρατηγική Ανάπτυξης της
Σχολής.
(γ) Έργα συντήρησης υποδομών: Η Κοσμητεία από την πλευρά της έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη
συντήρηση

των

υποδομών

(π.χ.

έργα

στεγανοποίησης,

θέρμανσης/ψύξης,

λειτουργία

ανελκυστήρων, υποδομές ΑΜΕΑ, κ.ά.)

(δ) Οικονομικά της Σχολής: Στον τακτικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2016, πιστώθηκε
το ποσό των 125496,03 € για τις ανάγκες λειτουργίας της Σχολής, από το οποίο τα 26722,71 €
αφορούσε σε δίδακτρα του ΠΜΣ του Τμήματος Βιολογίας. Το υπόλοιπο ποσό των 98773,32 €
κατανεμήθηκε στα Τμήματα της Σχολής σύμφωνα με τον προβλεπόμενο αλγόριθμο της Κοσμητείας
και στη βάση των αποφάσεών της. Από το ποσό αυτό απορροφήθηκαν 82.342,13 €, ενώ το
υπόλοιπο 17.381,19 € οφείλεται σε μη εκτέλεση του Διαγωνισμού για τους Η/Υ και σε μικρά ποσά
τα οποία δεν απορροφήθηκαν. Οι δαπάνες της Κοσμητείας από τον τακτικό προϋπολογισμό του
έτους 2016 ανέρχονται στο ποσό των 4788,68 €.
Επιπλέον στον οικονομικό απολογισμό της Σχολής, η Σχολή ενισχύθηκε από τον ΕΛΚΕ το έτος 2016
με το ποσό των 205148,76 €, το οποίο κατανεμήθηκε στα Τμήματα με βάση τον προβλεπόμενο
αλγόριθμο της Κοσμητείας. Από το ποσό αυτό η Κοσμητεία ενισχύθηκε με το ποσό των 20514,87 €.
Η Κοσμητεία διαχειρίστηκε συνολικά (τακτικός προϋπολογισμός και οικονομική ενίσχυση ΕΛΚΕ)
για το έτος 2016 το ποσό των 25303,55 €.

Σημείωση: Το 2017 ήταν η χρονιά που ο τακτικός προϋπολογισμός ήταν μηδενικός, αφού οι
ανάγκες του ΑΠΘ δεν επέτρεψαν να κάνει διανομή στις Σχολές και τα Τμήματα. Οι μοναδικές
εισροές προέρχονταν από την οικονομική ενίσχυση του ΕΛΚΕ, η οποία ανήλθε στο ποσό των
18699,4 €.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 συνεχίστηκε η υποχρηματοδότηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
και ψηφίστηκε ο νέος νόμος για την τριτοβάθμια ν.4485/4.8.2017.
Η βιωσιμότητα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στηρίζεται στο ανθρώπινο δυναμικό του
(Καθηγητές, Λέκτορες, Διοικητικό και λοιπό προσωπικό), και στην πολυετή ορθολογική διαχείριση
των κρατικών πόρων εκ μέρους των ηγεσιών των Τμημάτων, στη σημαντική συνεισφορά της
Επιτροπής Ερευνών (ΕΛΚΕ) και στη συνδρομή της Εταιρείας Αξιοποίησης Πανεπιστημιακής
Περιουσίας.
Ο απολογισμός αυτός γίνεται στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας (παρ. 12, άρθρο 19 του
N.4485/20171 και αποσκοπεί στο να παραθέσει συνοπτικά το σύνολο των ενεργειών που
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2016-17.
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Άρθρο 19 (Κοσμήτορας), παρ. 12. Ο Κοσμήτορας συντάσσει ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου του, την οποία
υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση της Σχολής.
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Α. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ (Εικ. 1)
Χρονικό Διάστημα Υπηρεσιών Κοσμητείας: Σεπτέμβριος 2016 – Σεπτέμβριος 2017
Αριθμός Συνεδριάσεων Κοσμητείας: 17 συνεδριάσεις
Συνεδριάσεις Συγκλήτου: 11 Συνεδριάσεις
Συνεδριάσεις ΠΦΛ2: Δέκα εννιά (19).
Συνολικός Αριθμός Σελίδων Πρακτικών των 18 συνεδριάσεων: 209σελ.
Συνολικός Αριθμός Διεκπεραιωμένων Εγγράφων: 2006 (βλ.Εικ.2)
Συνολικός Αριθμός Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης: 134 θέματα
Αριθμός Διαδικασιών ΕΕΕ για εξελίξεις – μονιμοποιήσεις ΔΕΠ: τριάντα τρείς (33) συνεδριάσεις.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Εικόνα 1. Κατανομή των συνεδριάσεων σε θεσμικά όργανα στο χρόνο.

Η μείωση του αριθμού των εξελίξεων αποδίδεται στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου. Οι
μικρές διαφοροποιήσεις στις άλλες κατηγορίες κρίνονται ως αμελητέες.
2

ΠΦΛ: Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης
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Εικόνα 2: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Εικόνα 2. Κατανομή των εγγράφων/κατηγορία που διεκπεραιώθηκαν το 2014-15, το 2015-16 και το 20162017 από τη διοίκηση της Κοσμητείας.

Ο φόρτος απασχόλησης της Κοσμητείας βρίσκεται στα ίδια επίπεδα των προηγούμενων ετών.
Σημαντική είναι η διαφορά στην κατηγορία των εξελίξεων των μελών ΔΕΠ, για το οποίο έχει γίνει
ήδη ανάλογος σχολιασμός παραπάνω.
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B. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
Τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχόλησαν την Κοσμητεία είναι εκείνα για τη λειτουργία των
βιβλιοθηκών της Σχολής, τη στελέχωση των εργαστηρίων και τη φύλαξη - ασφάλεια των υποδομών
της Σχολής. Τα ζητήματα αυτά απασχολούν εδώ και μια εικοσαετία τη Σχολή αλλά και το ΑΠΘ. Οι
λύσεις που δίνονται κρίνονται ως προσωρινού χαρακτήρα. Οι πρόσφατες ζημιές που υπέστησαν οι
κτηριακές υποδομές της Σχολής έθεσε νέους ορίζοντες στην επίλυση των ζητημάτων φύλαξης των
υποδομών. Οι φθορές είναι αβάσταχτες από οικονομικής τουλάχιστον άποψης. Γενικά οφείλουμε
να κινηθούμε προς τη λήψη νέων μέτρων.
Ενδεικτικά παρακάτω αναφέρονται τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχόλησαν σε πολύωρες
συνεδριάσεις την Κοσμητεία (Πίνακα 1, Εικ. 3).
Πίνακας 1. Θέματα που συζητήθηκαν & απασχόλησαν τις συνεδριάσεις της Κοσμητείας της ΣΘΕ (1.9.2016 –
31.8.2017)
1. Εκλογές-Εξελίξεις-Μονιμοποιήσεις μελών ΔΕΠ (σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας
για συγκρότηση ΕΕΕ, έγκριση-τροποποίηση-επικαιροποίηση μητρώων εσωτερικών
και εξωτερικών μελών επιλογής ή εξέλιξης καθηγητών).
2. Θέματα καθηγητών και λεκτόρων (Χορηγήσεις επιστημονικών αδειών και αδειών
άνευ αποδοχών, καθηγητής μερικής απασχόλησης, επισκέπτης καθηγητής).
3. Απονομές τίτλων του Ομότιμου Καθηγητή, του Επίτιμου Διδάκτορα και του
Επίτιμου Καθηγητή-Αναγορεύσεις Επιτίμων Διδακτόρων και Επίτιμου Καθηγητή.
4. Ένταξη μόνιμων υπαλλήλων & ΙΔΑΧ σε θέσεις ΕΤΕΠ - Ένταξη υπαλλήλων ΕΤΕΠ σε
θέσεις ΕΔΙΠ-Μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης σε θέσεις ΕΔΙΠ.
5. Οικονομικά θέματα (κατανομή πιστώσεων τακτικού προϋπολογισμού και
πιστώσεων του ΕΛΚΕ, έγκριση δαπανών).
6. Φοιτητικά (ορκωμοσίες, επανεξέταση μαθημάτων, πειθαρχική ποινή σε φοιτητή,
φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων, θέματα
ηλεκτρονικής Γραμματείας, θεατρικές ομάδες).
7. Συντήρηση και ασφάλεια υποδομών της Σ.Θ.Ε.
8. Ίδρυση, μετονομασία, συγχώνευση ή κατάργηση εργαστηρίων της Σ.Θ.Ε.
9. Θέματα Βιβλιοθήκης της Σ.Θ.Ε.
10. Στρατηγική Ανάπτυξη και Προγραμματισμός της Σ.Θ.Ε.
11. Αιτήσεις-Προτάσεις Επιτροπών Σ.Θ.Ε.
12. Διοικητικά θέματα (επικύρωση πρακτικών, πρόσβαση σε έγγραφα, Γενική
Συνέλευση Σχολής)
13. Διάφορα Θέματα (επισκέψεις σχολείων, διοργάνωση εκδηλώσεων για τα 90
χρόνια της Σ.Θ.Ε.)
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Εικόνα 3. Κατανομή των θεμάτων στις κατηγορίες που συζητήθηκαν στις συνελεύσεις της Κοσμητείας.
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Επιτροπές Κοσμητείας
Οι λειτουργικές ανάγκες της Σχολής καλύπτονται σε σημαντικό βαθμό με τις φιλότιμες
προσπάθειες του ΔΕΠ και του διοικητικού προσωπικού. Οι επιτροπές που συγκροτήθηκαν είτε με
απόφαση της Κοσμητείας είτε του ίδιου του Κοσμήτορα, λειτούργησαν με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο.
Το σύνολο των επιτροπών της Σχολής που δραστηριοποιήθηκαν το 2016-2017 δίνονται στον
παρακάτω Πίνακα 2.
Στο πλαίσιο των ενεργειών της Κοσμητείας η συγκρότηση των επιτροπών αποφασίστηκε να γίνεται
στη βάση μιας εθελοντικής προσφοράς. Έτσι, κάθε φορά που διαπιστωνόταν η αναγκαιότητα
ίδρυσης μιας επιτροπής ακολουθούσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η διαδικασία αυτή
θα ακολουθηθεί και για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, καθώς διαπιστώθηκε η αποδοτικότητα της
πρακτικής αυτής. Ωστόσο αποφασίστηκε από την Κοσμητεία να θεσμοθετηθούν στο μέτρο του
δυνατού κοινές επιτροπές σε επίπεδο Τμήματος και Κοσμητείας, ώστε οι συντονιστές των
επιτροπών των Τμημάτων να συγκροτούν την επιτροπή της Κοσμητείας.
Με την έναρξη του νέου έτους πρόκειται να ανακοινωθούν οι επιτροπές που θα λειτουργήσουν
στο πλαίσιο των αναγκών της Κοσμητείας.
Η Κοσμητεία και ο Κοσμήτορας ευχαριστούν θερμά όλα τα μέλη των επιτροπών για τις πολύτιμες
υπηρεσίες που προσέφεραν.

Πίνακας 2. Επιτροπές της Κοσμητείας 2016-2017
Κτηριακών Υποδομών
Μέλη: κ.κ. Γ. Κίτης (Τμ. Φυσικής), Μ. Τρανός (Τμ. Γεωλογίας), Γ. Τσακλίδης (Τμ. Μαθηματικών), Ν. Μαντούβαλος
(Τμ. Μαθηματικών), Δ. Μπετσάκος (Τμ. Μαθηματικών), Φ. Πεταλίδου (Τμ. Μαθηματικών), Γ. Ραχώνης (Τμ.
Μαθηματικών), Αθ. Παπαδόπουλος (Τμ. Βιολογίας), Γ. Θεοχάρη (Τμ. Πληροφορικής), Ε. Ρέκκα (Τμ.
Φαρμακευτικής), Α. Ανθεμίδης (Τμ. Χημείας), Κ. Λίτινας (Τμ. Χημείας), Θ. Καρακώστας (Τμ. Γεωλογίας), Χρ.
Τσάγκας (Τμ. Φυσικής). Βασ. Καρακώστας (Τμ. Γεωλογίας) και Μαν. Σκορδύλης (Τμ. Γεωλογίας)
Επιτροπή Βιβλιοθηκών της Σχολής
Μέλη: κ.κ. Νικόλαος Βλάχος Τμήμα Φυσικής (Συντονιστής Επιτροπής), Α. Τέφας (Τμ. Πληροφορικής), Ελένη
Βουλτσιάδου (Τμ. Βιολογίας), Αριστομένης Συσκάκης (Τμ. Μαθηματικών), Αλέξανδρος Χατζηπέτρος (Τμ.
Γεωλογίας).
Σημασιολογικού ιστού
Μέλη: κ.κ. Ι. Αντωνίου (Τμ. Μαθηματικών), Ν. Βασιλειάδης (Τμ. Πληροφορικής), Π. Τζουνάκης (Τμ. Μαθηματικών)
και Στ. Σγαρδέλης (Τμ. Βιολογίας).
Αιθουσών της ΣΘΕ
Μέλη: Ε. Τσουκαλά (συντονίστρια, Τμ. Γεωλογίας), Δ. Παπαδοπούλου (Τμ. Μαθηματικών), Ε. Παυλίδου και Α.
Ιωαννίδου-Σαρικούδη (Τμ. Φυσικής), Α. Κουβάτση (Τμ. Βιολογίας), Κ. Τσίχλας & Α. Παπαδόπουλος (Τμ.
Πληροφορικής), Δ. Ζαμπούλης (Τμ. Χημείας). (Συμπληρωματικά, συμμετέχει και το Τμήμα Φαρμακευτικής με τους
Α. Γερονικάκη& Ι. Νικολακάκη)
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ERASMUS
Μέλη: κ.κ. Βαρέλλα Ευαγγελία (συντονίστρια, Τμ. Χημείας), Ελένη Παλούρα (Τμ. Φυσικής), Ευθύμιος Κάππος (Τμ.
Μαθηματικών), Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης (Τμ. Βιολογίας), Αμαλία Μήλιου (Τμ. Πληροφορικής), Βασίλειος
Καρακώστας (Τμ. Γεωλογίας).
Σχεδιασμού Εκδηλώσεων της ΣΘΕ
Μέλη: κ.κ. Ευαγγελία Βαρέλλα (συντονίστρια, Τμ. Χημείας), Θ. Σαββίδης (Τμ. Βιολογίας), Α. Μήλιου (Τμ.
Πληροφορικής), Β. Μέλφος (Τμ. Γεωλογίας) και Μ. Καλλέρη - Βλάχου (Τμ. Φυσικής).
Προγραμμάτων Διδακτικής και Παιδαγωγικής Επάρκειας
Μέλη: κ.κ. Ευρ. Χατζηκρανιώτης (Τμ. Φυσικής), Αθ. Πάπιστας (Τμ. Μαθηματικών), Μ. Σιγάλας (Τμ. Χημείας), Σ.
Αναπληρωματικά μέλη (Κ. Καραμπετάκης, Παν. Γιανακουδάκης, Μ. Καλλέρη, Κ. Βουδούρης, Θρ. Τσιάτσος και Αλ.
Στάϊκου).
Σχεδιασμού και Ενημέρωσης Προπτυχιακών Σπουδών
Μέλη: κ.κ. Γ. Κίτης (συντονιστής: Τμ. Φυσικής), Α. Κουβάτση (Τμ. Βιολογίας), Μ. Σιγάλας (Τμ. Χημείας), Κ.
Παπαζάχος (Τμ. Γεωλογίας), Π. Νικοπολιτίδης (Τμ. Πληροφορικής) και Γ. Τσακλίδης (Τμ. Μαθηματικών)
Ιστοσελίδας ΣΘΕ
Μέλη: κ.κ. Ν. Βασιλειάδης (Συντονιστής: Τμ. Πληροφορικής), Σ. Σγαρδέλης (Τμ. Βιολογίας), Γ.Δημητρακόπουλος
(Τμ. Φυσικής με αναπληρωματικό τον κ. Τ. Χατζηαντωνίου), Τ. Σολδάτος (Τμ. Γεωλογίας), Ν. Χαριστός (Τμ.
Χημείας), Π. Τζουνάκης (Τμ. Μαθηματικών).
Τύπου και Επικοινωνίας
Μέλη: κ.κ. Π. Τζουνάκης (Τμ. Μαθηματικών), Τσιάτσος Θρασύβουλος (Τμ. Πληροφορικής), Τσουμάκας Γρηγόρης
(Τμ. Πληροφορικής), Γκέλης Σπυρίδων (Τμ. Βιολογίας), Πολάτογλου Χαρίτων (Τμ. Φυσικής), Ν. Χαριστός (Τμ.
Χημείας) και η γ.γ. κ. Δρ. Ραφτοπούλου Ελένη.
Φύλου και Ισότητας
Μέλη: κ.κ. Χαρά-Μυρτώ-Αγάπη Χαραλάμπους (Τμ. Μαθηματικών), Αναστάσιος Λίολιος (Τμ. Φυσικής), Ελένη
Κατράγκου (Τμ. Γεωλογίας)
90χρονα+ ΑΠΘ
Μέλη: κ.κ. Ευαγγελία Βαρέλλα (Τμ. Χημείας), Βάρβογλης Χαράλαμπος (Τμ. Φυσικής), Σαμανίδου Βικτωρία (Τμ.
Χημείας), Στάικου Αλεξάνδρα (Τμ. Βιολογίας), Αναγνωστοπούλου Χριστίνα (Τμ. Γεωλογίας), Αντωνίου Ιωάννης (Τμ.
Μαθηματικών), Κονοφάος Νικόλαος (Τμ. Πληροφορικής).
Φροντίδας ΑΜΕΑ
Μέλη: κ.κ. Μαρία Τσιμίδου (συντονίστρια: Τμ. Χημείας), Αγγελής Ελευθέριος(Τμ. Πληροφορικής), Χαρίτων
Πολάτογλου (Τμ. Φυσικής), Γουσίδου-ΚουτίταΜαρία (Τμ. Μαθηματικών), Μουρατίδης Αντώνιος (Τμ. Γεωλογίας),
Μπόμπορη Δήμητρα (Τμ. Βιολογίας), Αναστασιάδης Σάββας (Υπάλληλος ΚΗΔ)
ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Μέλη: κ.κ. Ευαγγελία Βαρέλλα (Τμήμα Χημείας), Μαρία Καλλέρη (Τμήμα Φυσικής), Τσιάτσος Θρασύβουλος
(Τμήμα Πληροφορικής)
Διάδοσης – Ενημέρωσης Διεκδίκησης Ερευνητικών Προγραμμάτων
Μέλη: κ.κ. Αργυράκης Παναγιώτης (Τμ. Φυσικής), Λάζου Αντιγόνη (Τμ. Βιολογίας), Λογοθετίδης Στέργιος (Τμ.
Φυσικής), ΠαπαζάχοςΚωνσταντίνος (Τμ. Γεωλογίας), Πλέρος Νικόλαος (Τμ. Πληροφορικής), Τσόκας Γρηγόριος (Τμ.
Γεωλογίας), Χολή-Παπαδοπούλου Θεοδώρα (Τμ. Χημείας) Λασκαράκης Αργύριος (Τμ. Φυσικής)
Υποδοχής και Ξενάγησης στη ΣΘΕ
Μέλη: κ.κ. Μαρία Αργυροπούλου και Ελένη Ραφτοπούλου
90 χρόνια Σ.Θ.Ε.
Μέλη: κ.κ. Χαρίτων-Σαρλ Χιντήρογλου (Κοσμήτορας), Ευαγγελία Βαρέλλα (Τμήμα Χημείας), Σπυρίδων Παυλίδης
(Τμήμα Γεωλογίας), Χαρίτων Πολάτογλου (Τμήμα Φυσικής), Βασίλειος Μέλφος (Τμήμα Γεωλογίας), Ελένη
Ραφτοπούλου (Γραμματεία Κοσμητείας Σ.Θ.Ε.)
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Συναντήσεις με Θεατρικές Ομάδες Φοιτητών: Πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον έξη (6)
συναντήσεις με εκπροσώπους θεατρικών ομάδων, προκειμένου να δοθεί λύση σε διάφορα
ζητήματα που τους αφορούσαν (φύλαξη, ασφάλεια, αδειοδότηση χρήσης χώρων των κτηριακών
υποδομών κ.ά.) Στη διαχείριση των ζητημάτων αυτών καθοριστική ήταν η συνδρομή του καθηγητή
κ. Γ. Κίτη με τον οποίο δεχόμασταν από κοινού τους φοιτητές και συζητούσαμε τα αιτήματά τους.
Αποφασίστηκε μάλιστα κάθε φορά που θα ζητούν τη χρήση χώρων για εκδηλώσεις να κάνουν
σχετικό αίτημα στο οποίο προβλέπονται και οι σχετικές υποχρεώσεις των φοιτητών ως προς τη
χρήση των χώρων.

Ευχαριστούμε όλους τους/τις φοιτητές/τριες των θεατρικών ομάδων για την άριστη συνεργασία
μας. Θέλουμε να πιστεύουμε στην σύντομη επίλυση των υπαρκτών ζητημάτων που υφίστανται.
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Υλοποίηση Έργων Υποδομής
Η Κοσμητεία συνέβαλε στην υλοποίηση των έργων που αναφέρονται στον Πίνακα 3.

Πίνακας 3. Έργα που υλοποιήθηκαν στην Κοσμητεία το 2016-2017

Εργασίες κτηρίων Παλαιού-Νέου ΦΜΣ, Βιολογικού, Γραμματειών
Ιούλιος 2016 –Νοέμβριος 2017 (ενδεικτικά)
Πραγματοποιήθηκε ελαιοχρωματισμός όλων των γραμματειών του κτηρίου της Κοσμητείας.
Συντηρήθηκαν καθίσματα και έδρανα αιθουσών διδασκαλίας του κτηρίου ΦΜΣ και του Κεντρικού
αμφιθεάτρου «Εμπειρίκος».
Αποκαταστάθηκε η απώλεια μικροφωνικής εγκατάστασης στο «Εμπειρίκος»
Απομακρύνθηκαν πάνω από τρεις φορές παλιά έπιπλα και απορρίμματα από ταράτσες και υπόγεια της
Σχολής.
Αποκατάσταση της βόρειας πρόσοψης του Νέου κτηρίου ΦΜΣ – κάλυψη συνθημάτων, βαφή και
τακτικός έλεγχος και αποκατάσταση βανδαλισμών.
Συντήρηση συμπιεστών, επισκευή ανεμιστήρων κλιματιστικών μηχανημάτων και επισκευές σωληνώσεων
κλιματισμού Νέου κτηρίου.
Αγορά δύο τηβέννων για τις εκδηλώσεις επιτιμοποιήσεων. (Σχεδιάζεται η σταδιακή αντικατάσταση όλων
των παλιών τηβέννων και η καθαριότητα των παλιών)
Τακτική συνεισφορά στην προμήθεια υλικών για την βαφή αιθουσών διδασκαλίας, την αποκατάσταση
του φωτισμού, την επισκευή των υδραυλικών των WC, την επισκευή υδραυλικών και κυκλοφορητών
εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης, καθώς και την προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαρισμού για τους
κοινόχρηστους χώρους της ΣΘΕ (WC κτηρίου Βιολογίας και Δυτικής πτέρυγας ΦΜΣ)
Συντήρηση μονάδας παραγωγής υγρού αζώτου ΑΠΘ.
Αγορά και τοποθέτηση σήμανσης για θέσεις παρκαρίσματος ΑΜΕΑ. Συντήρηση των υποδομών
παρκαρίσματος (πασαλάκια, διαγραμμίσεις κ.ά.)
Αντικατάσταση θυρών σε αποθήκες των θεατρικών ομάδων «Εμπειρίκος»
Αντικατάσταση μεταλλικής πόρτας εισόδου στην ανατολική πτέρυγα του κτηρίου ΦΜΣ.
Ασφάλιση με κλειδαριές, λουκέτα και κιγκλιδώματα αφύλακτων χώρων στα κτήρια της ΣΘΕ προς
αντιμετώπιση προβλημάτων ασφάλειας.
Επιδιορθώσεις σε δώματα των βιβλιοθηκών στο κτήριο Βιολογίας.
Τακτική αποκατάσταση βανδαλισμών με σπρέι των εσωτερικών τοίχων και των WC του κτηρίου ΦΜΣ.
Τακτική αποκατάσταση βανδαλισμών με σπρέι των εισόδων και των εξωτερικών τοίχων περιμετρικά των
κτηρίων ΦΜΣ, Βιολογίας και Γραμματειών – τακτικός έλεγχος, αφαίρεση αφισών και αποκατάσταση
βαφής.
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Οικονομικός Απολογισμός
Στον τακτικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2016 (Πίνακας 4), πιστώθηκε το ποσό των
125496,03 € για τις ανάγκες λειτουργίας της Σχολής, από το οποίο τα 26722,71 € αφορούν σε
δίδακτρα του ΠΜΣ του Τμήματος Βιολογίας. Το υπόλοιπο ποσό των 98773,32 € κατανεμήθηκε στα
Τμήματα της Σχολής σύμφωνα με τον προβλεπόμενο αλγόριθμο της Κοσμητείας και στη βάση των
αποφάσεών της. Από το ποσό αυτό απορροφήθηκαν 82.342,13 €, ενώ το υπόλοιπο 17.381,19 €
οφείλεται σε μη εκτέλεση του Διαγωνισμού για τους Η/Υ και σε μικρά ποσά τα οποία δεν
απορροφήθηκαν. Οι δαπάνες της Κοσμητείας από τον τακτικό προϋπολογισμό του έτους 2016
ανέρχονται στο ποσό των 4788,68 €.

Στον Πίνακα 5 φαίνεται η ανάλυση του τακτικού προϋπολογισμού της Σχολής για το έτος 2016.

Πίνακας 4. Κατανομή του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016
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Πίνακας 5. Ανάλυση του τακτικού προϋπολογισμού της Σχολής έτους 2016
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016
Προϋπολογισμός
Δαπάνες
Υπόλοιπα**
Αναλώσιμα ,
διάφορες δαπάνες,
βιβλία, Η/Υ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
Επισ. Κέντρο
Ολύμπου
Σεισμολογικός
Σταθμός
ΠΜΣ Τμ. Βιολογίας
ΣΥΝΟΛΑ

91.723,79 €

74.597,23 €

17.126,56 €

2.999,53 €

2.784,06 €

215,47 €

1.500,00 €

1.499,99 €

0,01 €

3.500,00 €

3.460,85 €

39,15 €

26.722,71 €
126446,03 €***

26.648,86 €
82.342,13 €

73,85 €
17.381,19 €

*** Η διαφορά των 950€ από τον αρχικό προϋπολογισμό των 125496,03€
προκύπτει από επιπρόσθετη οικονομική ενίσχυση του Τμήματος Χημείας
** Το υπόλοιπο στην κατηγορία «αναλώσιμα, διάφορες δαπάνες, βιβλία, Η/Υ»
οφείλονται σε μη εκτέλεση του Διαγωνισμού για τους Η/Υ

Επιπλέον στον οικονομικό απολογισμό της Σχολής, η Σχολή ενισχύθηκε από τον ΕΛΚΕ το έτος 2016
με το ποσό των 205148,76 €, το οποίο κατανεμήθηκε στα Τμήματα με βάση τον προβλεπόμενο
αλγόριθμο της Κοσμητείας. Από το ποσό αυτό η Κοσμητεία ενισχύθηκε με το ποσό των 20514,87 €.
Η Κοσμητεία διαχειρίστηκε συνολικά (τακτικός προϋπολογισμός και οικονομική ενίσχυση ΕΛΚΕ)
για το έτος 2016 το ποσό των 25303,55 €.

Σημείωση: Το 2017 ήταν η χρονιά που ο τακτικός προϋπολογισμός ήταν μηδενικός, αφού οι
ανάγκες του ΑΠΘ δεν επέτρεψαν να κάνει διανομή στις σχολές και τα τμήματα. Οι μοναδικές
εισροές προέρχονταν από την οικονομική ενίσχυση του ΕΛΚΕ, η οποία ανήλθε στο ποσό των
18699,4 €.
Παρακάτω στον Πίνακα 6, δίνονται τα ποσά που δαπανήθηκαν, αφού προηγουμένως εντάχθηκαν
σε κατηγορίες Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ’ στη βάση μιας πρακτικής αντίληψης (Πίνακας 7).
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Πίνακας 6. Δαπάνες της Κοσμητείας που κάλυψε ο ΕΛΚΕ το 2016-2017.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ: 2016-2017
Κωδικός : 50472
Αρχικό ποσό: 20514,87 €
Δαπάνες : 20477,79€
Υπόλοιπο:
37,08€
ΠΟΣΟ €
ΔΑΠΑΝΗ
662,57
Κάλυψη εκκρεμών δαπανών από το 2015
Προμήθεια Υδραυλικών Υλικών
1025,98
Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή καθισμάτων και εδράνων σε αίθουσες της
Σ.Θ.Ε.
2202,24
Προμήθεια σιδηρικών υλικών για κατασκευή πλέγματος σε τζάμια
544,98
Προμήθεια εξώπορτας για την ανατολική είσοδο του κεντρικού κτηρίου της Σ.Θ.Ε.
1240
Προμήθεια υλικών αναβάθμισης Η/Υ της Κοσμητείας
700
Προμήθεια Banner Ψηφιακής Εκτύπωσης για τα 2400 Χρόνια από τη Γέννηση του
Αριστοτέλη
297,6
Προμήθεια Υδραυλικών Υλικών
1212,23
Προμήθεια εντύπων συγχαρητηρίων για τις Ορκωμοσίες των αποφοίτων των
Τμημάτων της Σ.Θ.Ε.
300
Προμήθεια 8 πινακίδων ΑΜΕΑ για τη Σ.Θ.Ε.
188,48
Προμήθεια έντυπου υλικού και γραφικής ύλης για εκδηλώσεις της Κοσμητείας
1000
Προμήθεια ηχητικών μηχανημάτων για το Αμφιθέατρο Ν. Εμπειρίκος
330,5
Απασχόληση ατόμου στη Βιβλιοθήκη του Τμ. Μαθηματικών από 1/11/16 έως
31/11/16
600
Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για το Γυάλινο κτήριο (Τμ. Μαθηματικών)
84,76
Παράθεση μικρού γεύματος για την Ημερίδα του Απολογισμού της Κοσμητείας
104,16
Προμήθεια ηλεκτρολογικών-υδραυλικών υλικών και χρωμάτων για τη Σ.Θ.Ε.
1499,52
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση 4 κλιματιστικών στο κτήριο Βιολογίας
472,56
Στελέχωση φαρμακείου υποχρεωτικών φαρμάκων και υλικών Τμ. Μαθηματικών
129,31
Έξοδα μετακίνησης κ. Κοσμήτορα στην Αθήνα για τη Σύνοδο των Κοσμητόρων
145
Προμήθεια έντυπου υλικού και γραφικής ύλης για εκδηλώσεις της Κοσμητείας
999,99
Κοπή Βασιλόπιτας Κοσμητείας της ΣΘΕ
135
Τιμητικές Πλακέτες
130,2
Προμήθεια χρωμάτων και υδραυλικών υλικών
999,92
Προμήθεια ειδών catering στη συνέντευξη τύπου για την έκδοση του ψηφιακού
βιβλίου «Ο Υπολογιστής των Αντικηθύρων».
100,44
Κατασκευή πόρτας σε χώρο της Σ.Θ.Ε. για τις θεατρικές ομάδες της Σχολής
58,24
Υλοποίηση μίνι γεύματος στην εναρκτήρια εκδήλωση για τα 90 χρόνια της Σ.Θ.Ε.
179,8
Συντήρηση και επισκευή σωλήνων και κλιματιστικών σε αίθουσες και εργαστήρια
του κτηρίου Βιολογίας
150,04
Αεροπορικά εισιτήρια για επιτιμοποίηση κ. Κevin Gaston
243,56
Προμήθεια χρωμάτων και υδραυλικών υλικών
999,91
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (25 λάμπες LED)
112,53
Προμήθεια φακού για βιντεοκάμερα για το γύρισμα του ντοκιμαντέρ της Σ.Θ.Ε.
219
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (κανάλια καλωδίων, πολύμπριζα, φισ μπουάτ
κ.λ.π.)
500,6
Προμήθεια ξυλείας για εύρυθμη λειτουργία πειραμάτων σε εργαστήρια της ΣΘΕ
80,33
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Προμήθεια αναλώσιμων υλικών και γραφικής ύλης για τα γραφεία της Κοσμητείας
της Σ.Θ.Ε.
Προμήθεια εργαστηριακών υλικών για τα πειράματα της Εβδομάδας Επιστημών
(Τμ. Χημείας)
Βαφή αιθουσών κτιρίων της ΣΘΕ
Coffee break στην ημερίδα της Εβδομάδας Επιστημών
Προμήθεια toners για εκτυπωτές της Κοσμητείας
Εκτύπωση γραμμάτων και βιβλιοδεσία βιβλίων πρακτικών των συνεδριάσεων της
Κοσμητείας
ΣΥΝΟΛΟ

1000
311,54
353,4
186
500
477,4
20477,79 €

*Η Οικονομική ενίσχυση της Επιτροπής Ερευνών για την Κοσμητεία μετά από την κατανομή στα Τμήματα της Σ.Θ.Ε. για το 2017 ανέρχεται στο
ποσό των: 18699,4€. Το υπόλοιπο από το 2016 είναι 37,08. Το σύνολο για το 2017είναι 18736,48€.

Τα αθροίσματα των κατηγοριών δίνονται στον Πίνακα 7, ενώ η κατανομή τους σε *% ποσοστό
δίνεται στην εικόνα 4.
Από την κατανομή των ποσοστών προκύπτει πως περίπου 50% του συνόλου των δαπανών
αποδόθηκε στη συντήρηση των κτηριακών υποδομών της Σχολής (Εικ. 4). Περίπου το 30% αφορούν
γενικές δαπάνες της Κοσμητείας, μεταξύ των οποίων και οι δαπάνες των εκδηλώσεων για τα
90χρονα. Δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφορές μεταξύ των προϋπολογισμών προηγούμενων
ετών 2014-15, 2015-16.
Πίνακας 7. Κατανομή δαπανών της Κοσμητείας ΣΘΕ το 2016-2017
(Α) Σιδερικά Είδη - Χρώματα –ΥδραυλικάΗλεκτρολογικά-Πινακίδες ΑΜΕΑ-Ξυλεία κ.ά.)

7721,8 €

(Β) Φοιτητικές δαπάνες
(Γ) Συντήρηση και Αντικατάσταση Υποδομών
(έδρανα – αίθ. διδασκαλίας – κλιματιστικάελαιοχρωματισμός κ.ά.)
(Δ) Δαπάνες εκδηλώσεων (90 χρόνια Σ.Θ.Ε,
επιτιμοποιήσεις κ.α.)
(Ε) Δαπάνες Κοσμητείας (αναλώσιμα,
δαπάνες μετακινήσεων κ.ά.)

300 €
4334,42 €

(ΣΤ’)ΣυντήρησηΤηβέννων
(Ζ) Κάλυψη εκκρεμών δαπανών από το 2015
(Η) Δαπάνες Στελέχωσης Κοσμητείας
(Θ)Δαπάνη Στελέχωσης Βιβλιοθήκης Τμ.
Μαθηματικών
(Ι) Διάφορες Δαπάνες
Σύνολο Δαπανών
Αρχικό Ποσό Ενίσχυσης
Νέο Υπόλοιπο

662,57 €
600 €

2668,13 €
4061,56 €

129,31 €
20477,79 €
20514,87 €
37,08 €
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Εικόνα 4. Κατανομή των διαφόρων κατηγοριοποιημένων δαπανών για έργα συντήρησης υποδομών της
Σχολής.

14

Εκδηλώσεις Σ.Θ.Ε. 2016-2017 (μέχρι 31-12-2017)
- Ημερίδα με θέμα «100 χρόνια από τη Γέννηση του Ilya Prigogine», 25 Ιανουαρίου 2017,
Συνεδριακό Κέντρο ΚΕΔΕΑ.
- Χοροεσπερίδα της Σχολής Θετικών Επιστημών, 26 Ιανουαρίου 2017, Εστιατόριο «Kazaviti»,
Θεσσαλονίκη.
- Παρουσίαση του Υπολογιστή των Αντικυθήρων, 9 Φεβρουαρίου 2017, Δημαρχιακό Μέγαρο
Δήμου Θεσσαλονίκης, Αίθουσα «Μανόλης Αναγνωστάκης».
- «Εναρκτήρια εκδήλωση για τον εορτασμό των 90 χρόνων της Σ.Θ.Ε.» 22 Φεβρουαρίου 2017,
Αίθουσα Α31, κεντρικό κτήριο Σ.Θ.Ε.
- Εβδομάδα Επιστημών 2017 με θέμα «Η επιστήμη στην καθημερινότητα», 4-6 Μαΐου 2017,
Αμφιθέατρο Μετεωροσκοπείου Α.Π.Θ.
- Συνάντηση με τους Προέδρους και τους Αναπληρωτές Προέδρους των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε. για
συζήτηση με θέμα ημερήσιας διάταξης «Στρατηγική Ανάπτυξης της Σχολής Θετικών Επιστημών
Α.Π.Θ.», Συνεδρίαση της Κοσμητείας Σ.Θ.Ε. αριθμ. 250, 16 Ιουνίου 2017, Κέντρο Βιολογικών
Εφαρμογών, Αγγελοχώρι (βλ. συνημμένο Απόσπασμα Πρακτικών της συνεδρίασης της
Κοσμητείας αριθμ. 250/16-6-2017 στο Παράρτημα 3)
- Ημερίδα με θέμα «Αστικό Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη», 2 Οκτωβρίου 2017, Αίθουσα
Α31, Κεντρικό κτήριο Σ.Θ.Ε.
-

- Εσπερίδα με θέμα «Η βιολογική ποικιλότητα σε παλαιότερες γεωλογικές και ιστορικές
περιόδους (Biological Diversity in past geological and historical periods)», 29 Νοεμβρίου 2017,
Αίθουσα Τελετών Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ.
- Εκδήλωση με θέμα «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΙΝΑ: Η Συνάντηση των δυο Πολιτισμών στην Φιλοσοφία και τις
Θετικές Επιστήμες».13 Δεκεμβρίου 2017, Αίθουσα Τελετών Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ.
Συνδιοργάνωση με τη Φιλοσοφική Σχολή και το Εργ. Νανοτεχνολογίας κ.κ. Σ. Λογοθετίδη (Τμήμα
Φυσικής)
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Τελετές Απονομής του τίτλου του Επίτιμου Καθηγητή και Επίτιμου
Διδάκτορα 2016-2017 (μέχρι 31-12-2017)
- Τελετή απονομής του τίτλου του Επίτιμου Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής στον κ.
Κωνσταντίνο Κόκκοτα, καθηγητή του Πανεπιστημίου του Tubingen της Γερμανίας. 23 Μαΐου
2017, Αίθουσα Τελετών Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ
- Τελετή απονομής του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα του Τμήματος Γεωλογίας στον κ. Xiao Yun
Zheng, Καθηγητή της Ακαδημίας Yunnan της Κίνας. 31 Μαΐου 2017, Αίθουσα Τελετών Παλαιάς
Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ.
- Τελετή απονομής του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα του Τμήματος Πληροφορικής στον κ.
Ιωάννη Μυλόπουλο, Ομότιμο Καθηγητή των Πανεπιστημίων Τορόντο και Τρέντο. 2 Ιουνίου
2017, Αίθουσα Τελετών Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ.
- Τελετή απονομής του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα του Τμήματος Βιολογίας στον κ. Νικόλαο
Κυρπίδη, Διευθυντή του Προγράμματος Προκαρυωτικής Βιολογίας του Joint Genome Ιnstitute
του Μπέρκλεϋ των Ηνωμένων Πολιτειών. 6 Ιουλίου 2017, Αίθουσα Τελετών Παλαιάς
Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ.
- Τελετή απονομής του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα του Τμήματος Βιολογίας στον κ. Kevin
Gaston, Καθηγητή του Πανεπιστημίου του Exeter του Ηνωμένου Βασιλείου. 29 Νοεμβρίου 2017,
Αίθουσα Τελετών Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ.
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Υποθέσεις Αμείωτου Ενδιαφέροντος
(Α) Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης (ΑΜΦΙΘ)
Η Κοσμητεία θεωρεί πως το Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας αποτελεί πλέον ένα θεσμό
που θα πρέπει να αναδεικνύεται με κάθε ευκαιρία. Είναι γνωστό πως η πλειοψηφία των μελών του
ΔΣ3 είναι μέλη ΔΕΠ της Σχολής Θετικών Επιστημών. Το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 το ΔΣ εργάστηκε
προκειμένου ο θεσμός να αποκτήσει σταδιακά κοινωνική προβολή. Πέραν των συναντήσεων που
έγιναν με τον Δήμαρχο της Πόλης, Γ. Μπουτάρη, του οποίου το ενδιαφέρον για το ΑΜΦΙΘ
παραμένει αμείωτο, πραγματοποιήθηκαν δύο μεγάλες προσπάθειες αναζήτησης πόρων για την
περαιτέρω ανάπτυξη του Μουσείου. Υποβλήθηκαν δύο προτάσεις. Η μία αφορούσε στα
προγράμματα ΕΣΠΑ σε συνεργασία με την εταιρεία TETRAGON. Και η δεύτερη η οποία αφορά
δίκτυο μουσείων περισσότερων των 50 σε τουλάχιστον 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(πρόταση DISSCO = Distributed System of Scientific Collections). Η δεύτερη πρόταση, της οποίας
συντονίστριες χώρες είναι η Μεγάλη Βρετανία και η Ολλανδία και επισπεύδον Μουσείο για τη
χώρα μας το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Ηράκλειο Κρήτης, βρίσκεται σε φάση αξιολόγηση.
Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζονται, οι προσπάθειες συνεχίζονται. Στις προσπάθειες αυτές
εντάσσονται δύο μεγάλες δράσεις. Η πρώτη αφορούσε την από κοινού οργάνωση μιας έκθεσης με
τίτλο το «Δάσος κάτω από το δρόμο» με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μυτιλήνης σε συνεργασία
με το Δήμο Θεσσαλονίκης (βλ. Εικόνες) και η προβολή του ντοκιμαντέρ Όλυμπος.
Προγραμματίζεται έκθεση πινάκων Ζωολογικού Περιεχομένου στη Βίλλα Μπιάνκα το Φλεβάρη του
2018.

3

Πρόεδρος του ΔΣ είναι ο καθηγητής κ. Σ. Παυλίδης
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(Β) Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια
Οι προσπάθειες που έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα για την ολοκλήρωση των Προγραμμάτων
Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας έχουν προσωρινά παγώσει, ενόψει του νέου θεσμικού
πλαισίου που πρόκειται να εκδώσει το Υπουργείο. Σε κάθε περίπτωση η Σχολή μας, σε συνεργασία
με τη Φιλοσοφική Σχολή έχουν κοινοποιήσει τις προτάσεις τους τόσο προς την Πρυτανεία όσο και
προς το Υπουργείο. Οι προτάσεις μας κοινοποιήθηκαν και σε άλλες αντίστοιχες Σχολές όλων των
Πανεπιστημίων της χώρας.

Άλλες ενέργειες
Διοργάνωση Ημερίδας Ανταλλαγής Απόψεων μεταξύ των Τμημάτων της ΣΘΕ
Η δεύτερη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Αγγελοχώρι στις 16.6.2017, στις εγκαταστάσεις του
Κέντρου Βιολογικών Εφαρμογών του Τμήματος Βιολογίας. Σκοπός της συνάντησης ήταν η
ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με την Εκπαιδευτική, Ερευνητική και Διοικητική Εμπειρία και
Στρατηγική των Τμημάτων, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη κοινών επιδιώξεων και στρατηγικών
προς όφελος της Σχολής. Η διάχυση εμπειριών μεταξύ των Τμημάτων σε ζητήματα που έχουν να
κάνουν με τα Προγράμματα Σπουδών (ΠΠΣ, ΠΜΣ), την οργάνωση των Τμημάτων κ.ά. αποτελεί
πεποίθηση όλων για την απόκτηση κοινής αντίληψης για την διεπιστημονικότητα και τη
διασύνδεση των Τμημάτων.
Τα αποτελέσματα της ημερίδας και των παρουσιάσεων έχουν αναρτηθεί στη σελίδα της Σχολής. Οι
πρακτικές αυτές που άρχισαν με πρωτοβουλία των Πρυτανικών αρχών, κρίνονται ως ιδιαίτερα
σημαντικά εργαλεία ανάπτυξης της αναγκαίας συνοχής και κουλτούρας της ακαδημαϊκής συνοχής.
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2016-2017
Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται απογραφή των στόχων και των σχετικών ενεργειών που
πραγματοποιήθηκαν από την Κοσμητεία τα τελευταία τρία χρόνια. Είναι προφανές πως στις
προτεραιότητές μας παραμένουν ως ζητούμενα οι πρωτοβουλίες ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος με
τη δρομολόγηση συζητήσεων σχετικών με την ανάπτυξη των ΠΜΣ, συζητήσεις βέλτιστης απόδοσης
του εκπαιδευτικού και ερευνητικού μας έργου και σύνδεσής μας με τον κοινωνικό και οικονομικό
ιστό, όχι μόνο της Περιφέρειας αλλά και της χώρας. Στη βάση, λοιπόν, των όσων είχαν διατυπωθεί
το 2014-15 αναφέρονται συγκριτικά τα ακόλουθα:
2014-2015

2015-2016

Διαρκής συντήρηση των υποδομών στην
βάση ενός καταλόγου προτεραιοτήτων
που συντάχθηκε από τα ίδια τα Τμήματα.
Ο πίνακας θα επικαιροποιείται κάθε
φορά που θα προκύπτει κάτι
σημαντικότερο.

Υπήρξε διαρκής συντήρηση των
υποδομών πάντα σε συνεργασία με την
Πρυτανεία. Πραγματοποιήθηκαν
σημαντικά έργα στεγανοποίησης και
διασφάλισης της θέρμανσης, συντήρηση
και αποκατάσταση ανελκυστήρων κ.ά.

Ανάπτυξη σε συνεργασία με την
Πρυτανεία διαύλου επικοινωνίας με την
κοινωνία και τον οικονομικό ιστό της
χώρας, ώστε η Σχολή μας να συμμετέχει
στις κλαδικές εκθέσεις της πόλης (π.χ
ΔΕΘ).

Δεν πραγματοποιήθηκε κάτι σχετικό. Η
Σχολή δεν ήταν κατάλληλα
προετοιμασμένη ώστε να συμμετάσχει
ακόμα και στην ΔΕΘ. Ωστόσο, σχεδιάζεται
να δημιουργηθεί ένα ντοκιμαντέρ μικρού
μήκους στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος,
ώστε να προβάλλεται το έργο και η
ιστορία της Σχολής.

Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για νέα
διατμηματικά ΠΜΣ, που θα προσελκύουν
τους νέους.

Πραγματοποιήθηκαν προσπάθειες,
ωστόσο τα αποτελέσματα δεν έχουν γίνει
ακόμα ορατά. Ελπίζουμε να δώσουν
καρπούς το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.
Αυτό που προγραμματίζεται να γίνει είναι
η ενημέρωση της Κοσμητείας από όλους
τους συντονιστές, ώστε κάθε σχετική
δράση να αναρτάται στη ιστοσελίδα της
Σχολής.
Ενώ έχουν γίνει ενέργειες εντούτοις
αναμένονται τα αποτελέσματα των
δράσεων. Αυτό που προγραμματίζεται να
γίνει είναι η ενημέρωση της Κοσμητείας
από όλους τους συντονιστές, ώστε κάθε
σχετική δράση να αναρτάται στην
ιστοσελίδα της Σχολής.
Η Σχολή έχει αποκτήσει μια νέα
ιστοσελίδα. Γίνονται ενέργειες
βελτιστοποίησής της με στόχο τη
διαδραστικότητα και την συνεχή
επικαιροποίηση. Σχεδιάστηκε και
πρόκειται να αναρτηθεί με κατάλληλο
τρόπο όλο το αρχείο που δημιουργήθηκε
από τα μέλη ΔΕΠ, με τα επιστημονικά και
ερευνητικά τους ενδιαφέροντα, τις
δεξιότητές τους, μετά την εισήγηση της

Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για
προγράμματα ΔΙΑ ΒΙΟΥ μάθησης.

Βελτίωση της σελίδας της Σχολής με
εργαλεία διαδραστικότητας. Στόχος η
προβολή και οι δυνατότητες της Σχολής
στον εκπαιδευτικό και ερευνητικό τομέα.

2016-2017
Οι συντηρήσεις των υποδομών
συνεχίστηκαν σε συνεργασία με την
Πρυτανεία. Ανακαινίστηκαν δύο WC , και
σχεδιάζεται να ανακαινιστούν και άλλα
δύο. Ένα από αυτά θα είναι για ΑΜΕΑ.
Έγινε εξωραϊσμός της κεντρικής εισόδου
της Σχολής, επιδιορθώθηκαν καθίσματα
σε διάφορες αίθουσες & Εμπειρίκο.
Αντικαταστάθηκε ένας σημαντικός
αριθμός μαυροπινάκων και έχουν γίνει
μελέτες για την αντικατάσταση
καθισμάτων.
Στο πλαίσιο του εορτασμού των
90χρονων πραγματοποιήθηκε δεκάλεπτο
ντοκιμαντέρ της Σχολής το οποίο ήδη
βρίσκεται στην ιστοσελίδα της. Το
πλήρες, περίπου 45 min, είναι σε φάση
ολοκλήρωσης. Πρόκειται να προβληθεί σε
προσεχή εκδήλωση. Το ντοκιμαντέρ θα
προβάλεται στη ΔΕΘ στον εκθεσιακό
χώρο του ΑΠΘ.
Οι προσπάθειες οργάνωσης
διατμηματικών ΠΜΣ συνεχίζονται. Ήδη
έχουν προχωρήσει συνεργασίες μεταξύ
των Τμημάτων Βιολογίας και Γεωλογίας.
Οι παρατηρούμενες καθυστερήσεις
αποδίδονται στο θεσμικό πλαίσιο
λειτουργίας των ΠΜΣ, το οποίο
πρόσφατα έχει ψηφιστεί.
Μέχρι στιγμής η διάχυση των σχετικών
πληροφοριών δεν έχει προχωρήσει
επιτυχώς. Παρά τις καθυστερήσεις στις
προθέσεις της Κοσμητείας τα εν λόγω
προγράμματα
κρίνονται
ιδιαίτερα
σημαντικά για τη Σχολή μας.
Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ της Σχολής συνεχώς
βελτιώνεται.
Προσφέρει
πλήθος
χρήσιμων πληροφοριών στους επισκέπτες
της. Εκτός από τις ανακοινώσεις
εκδηλώσεων και άλλων συναφών
πληροφοριών, προσφέρεται για την
προβολή των επιστημονικών δεξιοτήτων
των Τμημάτων και των Εργαστηρίων της
Σχολής. Ευχή της Κοσμητείας να
ολοκληρωθεί
ο
κατάλογος
των
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επιτροπής Διάδοσης – Ενημέρωσης
Διεκδίκησης Ερευνητικών
Προγραμμάτων. Παρόμοιες δράσεις θα
ενδυναμώσουν το προφίλ της Σχολής
στην διεθνή επιστημονική κοινότητα.
Βρισκόμαστε ακόμα στο στάδιο
διερευνήσεων σε συνεργασία με την
Πρυτανεία.

επιστημονικών
ενδιαφερόντων
προσωπικού της ΣΧΟΛΗΣ.

Ανάπτυξη πολιτιστικών εκδηλώσεων με
στόχο τη σύνδεσή μας με την κοινωνία
παράλληλα με την ενδυνάμωση της
Αριστείας.

Με πρωτοβουλία της Κοσμητείας για
πρώτη φορά δίνονται αριστείες στο
πλαίσιο του απολογισμού της Κοσμητείας
στη ΓΣ. Όλα τα Τμήματα της Σχολής
πραγματοποίησαν ή συμμετείχαν σε
εκδηλώσεις στο πλαίσιο των 90χρονων
του ΑΠΘ. Όλες έχουν στεφθεί με
επιτυχία. Πραγματοποιήθηκε για πρώτη
φορά χοροεσπερίδα εορτασμού του νέου
έτους. Σαράντα (40) περίπου μέλη της
Σχολής βρεθήκαμε ανταλλάσοντας ευχές
με ένα ποτήρι κρασί ενώ ο χορός μας
ένωσε ίσως για πρώτη φορά. Ελπίζουμε ο
θεσμός να τύχει μεγαλύτερης απήχησης
φέτος.

Ο θεσμός της Αριστείας συνεχίζεται και το
2017. Για αυτό το ακαδημαϊκό έτος θα
βραβευτεί ομάδας φοιτητών των
Τμημάτων
Βιολογίας,
Φυσικής,
Πληροφορικής, Χημικών Μηχανικών,
Ιατρικής του Α.Π.Θ. και Μοριακής
Βιολογίας & Γενετικής του Δ.Π.Θ. με το
Βραβείο
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ.
Πρόκειται για ομάδα που πήρε το Χρυσό
μετάλλιο για τον σχεδιασμό μίας νέας
θεραπευτικής
μεθόδου
για
την
αντιμετώπιση του καρκίνου του παχέος
εντέρου και προτάθηκαν από τους
συντελεστές του διαγωνισμού ως “Best
Therapeutics Project” του διαγωνισμού.

Ενδυνάμωση των προσπαθειών μας για
την επίλυση ζητημάτων που αφορούν
στις πολιτιστικές δραστηριότητες της
φοιτητικής μας κοινότητας.

Οι προσπάθειες συνεχίστηκαν αμείωτες.
Δυστυχώς όμως το πλήθος των
υποχρεώσεων και η γραφειοκρατία δεν
έδωσε ακόμα τα αναμενόμενα
αποτελέσματα που δεν είναι άλλα από το
να δημιουργηθεί μια εστία πολιτιστικών
εκδηλώσεων και δράσεων της φοιτητικής
κοινότητας του ΑΠΘ στην ΠΦΛ.
Απαιτείται ακόμα χρόνος.
Η Κοσμητεία ανταποκρίθηκε με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο στη διασφάλιση
της ασφάλειας των κτηριακών υποδομών
της Σχολής, όποτε αυτή κρίθηκε
απαραίτητη (π.χ. NoBorderCamp), και
βρίσκεται σε διαρκή προσπάθεια
βελτίωσής της. Επιπρόσθετα, τόσο η
Πρυτανεία όσο και η Κοσμητεία και η
επιτροπή που δημιουργήθηκε ακριβώς
για το λόγο της παρακολούθησης και
ενίσχυσης των προσπαθειών για την
βελτίωση της προσβασιμότητας των
ΑΜΕΑ κινήθηκαν προς την κατεύθυνση
επίλυσης πλήθους προβλημάτων. Έχουν
καταγραφεί σχεδόν όλα τα προβλήματα
προσβασιμότητας και αναγκών. Τα έργα
βρίσκονται σε διάφορες φάσεις
υλοποίησης. Σύντομα θα έχουν ορατά
αποτελέσματα. Ωστόσο, όλα κρίνονται
από το επίπεδο και της χρηματοδότησης.
Η Κοσμητεία υπήρξε ανοιχτή σε όλες τις
πρωτοβουλίες με στόχο την προβολή και
την ευημερία της. Στο πλαίσιο αυτό
δημιουργήθηκαν μετά από διάφορες
εισηγήσεις επιτροπές όπως Φύλου και
Ισότητας, Φροντίδας ΑΜΕΑ, Διάδοσης –

Τα προβλήματα κάλυψης των αναγκών
της φοιτητικής κοινότητας σε ζητήματα
που έχουν να κάνουν με πολιτιστικές
δραστηριότητες
παραμένουν
σε
σημαντικό βαθμό άλυτα. Δυστυχώς
απαιτείται πολύς χρόνος για την
ολοκλήρωση ενός σχεδίου σε επίπεδο
ΑΠΘ.

Αναζήτηση πόρων που θα προέρχονται
από χορηγούς ή δωρεές πάντα στο
πλαίσιο της συνεργασίας μας με τις
Πρυτανικές αρχές και στο πνεύμα της
σχετικής νομοθεσίας. Πρόσφατα
αναπτύχθηκε σχετική συζήτηση στη
Σύγκλητο, την οποία θα
ανατροφοδοτούμε.

Διαρκής προσπάθεια βελτίωσης της
ασφάλειας των υποδομών και ενίσχυση
των υποδομών προσβασιμότητας των
ΑΜΕΑ.

Διατήρηση της Κοσμητείας ανοιχτής σε
νέες πρωτοβουλίες και την ευημερία της
Σχολής.

του

Ήδη κοινοποιήθηκε από τις Πρυτανικές
αρχές το θεσμικό πλαίσιο κάτω από το
οποίο η Σχολή και εν γένει το Ίδρυμα
μπορεί να δέχεται χορηγίες.

Η ασφάλεια των κτηριακών υποδομών
της Σχολής είναι πάντα επίκαιρη.
Δυστυχώς, παρά τις καταβαλλόμενες
προσπάθειες δεν επετεύχθη κάτι
δραστικό. Οι βανδαλισμοί συνεχίστηκαν
και φέτος. Η Κοσμητεία θα συνεχίσει να
δραστηριοποιείται
στην
επίτευξη
καλύτερων αποτελεσμάτων διαχείρισης
αυτών των καταστάσεων.
Πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες
μελέτες για την προσβασιμότητα των
ΑΜΕΑ.
Δεν
μένει
παρά
να
δημοπρατηθούν τα έργα τουλάχιστον για
τη Σχολή μας.
Η Σχολή προχώρησε με συγκεκριμένες
αποφάσεις, ώστε να λυθεί το ζήτημα
χρήσης των WC για ΑΜΕΑ μόνο από τους
ίδιους.
Η Σχολή υιοθετώντας τις καλές πρακτικές
που εισηγούνται οι διάφορες επιτροπές
της Κοσμητείας φέτος βράβευσε με το
βραβείο Φύλου και Ισότητας «Υπατία»
φοιτήτριες
που
αρίστευσαν
ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους στον
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Ενημέρωσης Διεκδίκησης Ερευνητικών
Προγραμμάτων και άλλες, οι οποίες
εργάστηκαν και συνεχίζουν να εργάζονται
προβάλλοντας ένα δυναμικό της Σχολής
με αξιοσημείωτα παραδοτέα.

προβλεπόμενο χρόνο σπουδών. Η
Κοσμητεία θα συνεχίσει να είναι ανοιχτή
σε πρωτοβουλίες εξωστρέφειας των
μελών της Σχολής.

Στο πλαίσιο αναδόμησης της Σχολής
φέτος στην ΣΘΕ έγιναν οι δέουσες
ενέργειες προκειμένου να ιδρυθούν ή να
μετονομαστούν νέα Εργαστήρια.
Το
Τμήμα
Πληροφορικής,
για
παράδειγμα, πρότεινε την ίδρυση δύο
Τομέων και εργαστηρίων. Το Τμήμα
Βιολογίας αποφάσισε την μετονομασία
ενός εργαστηρίου.
Η αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού των
τίτλων των ακαδημαϊκών δομών της
Σχολής, κρίνεται ως βήμα προς τη σωστή
κατεύθυνση ενός ευρύτερου στρατηγικού
σχεδιασμού. Η Κοσμητεία είναι ανοιχτή
σε νέες προτάσεις.
Επενδύθηκε
πολύς
χρόνος
στην
συνένωση των βιβλιοθηκών της Σχολής.
Το εγχείρημα μεγάλο και δυσανάλογο
των οικονομικών μεγεθών της εποχής που
διανύουμε. Το έργο εκτιμάται πώς θα
δώσει σημαντική ανάσα στην δομή και
λειτουργία των βιβλιοθηκών της Σχολής.
Ενδεχομένως η ευκαιρία αυτή να
αποτελεί και τη μοναδική λύση στο
χρόνιο πρόβλημα βιωσιμότητας λειτουργίας των Βιβλιοθηκών στη Σχολή
μας.
Η Σχολή επένδυσε σημαντικά στον
εορτασμό των 90 χρόνων ιστορίας της.
Όλες οι εκδηλώσεις είχαν επιτυχία.
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Νέος Προγραμματισμός 2017-2018
Η Σχολή στον νέο της προγραμματισμό θα πρέπει να παραμένει στον ευρύτερο στρατηγικό
σχεδιασμό που έχει μέχρι σήμερα χαράξει και που παρατίθεται ακολούθως. Ο Σχεδιασμός αυτός
έχει προκύψει στο πλαίσιο των ημερίδων που οργάνωνε η Κοσμητεία με τις διοικήσεις των
Τμημάτων.
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Επίλογος
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Η Κοσμητεία, γνωρίζοντας τις δυσχέρειες της εποχής που διανύουμε κάνει ότι μπορεί προκειμένου
να καλύπτονται όλες οι ανάγκες της Σχολής. Γίνονται πολλές προσπάθειες τόσο από την άποψη της
καθημερινής και αναγκαίας διεκπεραίωσης της γραφειοκρατίας όσο και των ευρύτερων
στρατηγικών ανάπτυξης. Σίγουρα απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες. Ωστόσο, τα
αποτελέσματα των προσπαθειών αυτών θα αργήσουν να εμφανιστούν. Στις προσπάθειες αυτές
δεν αρκεί να εργάζεται μόνο η Κοσμητεία με τους Προέδρους των Τμημάτων. Απαιτούνται οι
προσπάθειες όλων. Θεωρώ πως τα αποτελέσματα της συλλογικότητας γίνονται αντιληπτά από
όλους μας. Και το έτος που πέρασε είχε αρκετές και συλλογικές επιτυχίες. Σίγουρα μπορούμε και
καλύτερα.
Απαιτείται η συνειδητοποίηση πως ο χρόνος είναι μια αμείλικτη σκληρή μεταβλητή. Και πως μια
διοίκηση ή μια ακαδημαϊκή στρατηγική, θα πρέπει να προβλέπει την αλλαγή της σκυτάλης από τη
μια γενιά στην άλλη βάσει των βέλτιστων συνθηκών.
Η πολυπλοκότητα των συστημάτων που έρχονται πρέπει να μας βρουν καλά προετοιμασμένους.
Μια καλή προετοιμασία όμως απαιτεί και καλή συνεργασία μεταξύ των γενεών. Η εμπειρία
οφείλει να συνδεθεί με την νεότητα αυξάνοντας τους συντελεστές της βιωσιμότητας. Εξάλλου,
όλοι, λιγότερο ή περισσότερο, γνωρίζουμε πως το διεθνές περιβάλλον της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης περνά μια από τις σημαντικότερες προσαρμογές των τελευταίων 20 χρόνων. Και αυτό
γιατί η τεχνολογία έχει αυξήσει τις δυνατότητες των νέων γενιών.
Σε κάθε περίπτωση η παρουσία της Σχολής μας στα δρώμενα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
υπήρξε ενθαρρυντική. Η συνεργασία μας με τις Πρυτανικές Αρχές ήταν άριστη και πάντα στο
πνεύμα της αμοιβαιότητας και της δημιουργίας.
Κύριος στόχος μιας Σχολής πρέπει να είναι η ενδυνάμωση της συνοχής της, η φροντίδα της
φοιτητικής κοινότητας, η ευημερία της επιστήμης και των ανθρώπων της. Η Σχολή μας οφείλει να
αναπτύξει καλλιέργεια δύναμης βλέποντας το μέλλον με αισιοδοξία και δημιουργικότητα. Οφείλει
να βάλει τα θεμέλια των μελλοντικών Προγραμμάτων Σπουδών τόσο στο Προπτυχιακό όσο και στο
Μεταπτυχιακό επίπεδο. Οφείλει να αναπτύξει και να κάνει βάσιμο στόχο τη διεπιστημονικότητα
και αυτό γιατί χωρίς αυτήν κάθε δημιούργημα θα κινείται στα όρια του μέτριου.
Κλείνοντας δηλώνουμε πως η Κοσμητεία θα συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες προς τη
χάραξη στρατηγικών ανάπτυξης της Σχολής σε όλους τους τομείς της επιστήμης υπό το πρίσμα της
διεπιστημονικότητας. Στο πνεύμα αυτό κάθε εθελοντική συμμετοχή στις πρωτοβουλίες και
προσπάθειες είναι ευπρόσδεκτη.

Ιανουάριος 2018
Ο Κοσμήτορας της ΣΘΕ
Χαρίτων Σαρλ Χιντήρογλου
Καθηγητής
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