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Π  Ρ  Ο  Λ  Ο  Γ  Ο  Σ 

 
Από τη θέση αυτή  θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο στην εύρυθμη λειτουργία της Κοσμητείας. Αρχίζοντας από τους Προέδρους των Τμημάτων 

κ.κ. Κωνσταντίνο Χρυσάφη, Νικόλαο Καραμπετάκη, Μηνά Γιάγκου, Ιωάννη Βλαχάβα και τους νέους 

Προέδρους των Τμημάτων Χημείας και Γεωλογίας κ.κ. Δώρα - Χολή Παπαδοπούλου και Μιχάλη 

Βαβελίδη, αντίστοιχα. Ευχαριστίες, όμως, οφείλω και στους Αναπληρωτές Προέδρους κ.κ. 

Κωνσταντίνα Σαμαρά, Γιώργο Βουγιατζή, Γεώργιο Τσακλίδη, Αθανάσιο Παπαδόπουλο, Χαράλαμπο 

Φείδα και Ελευθέριο Αγγελή. Όλοι με κατανόηση, σύμπνοια και εποικοδομητικό πνεύμα 

συνέβαλαν στη δημιουργία πνεύματος συνεργασίας. Στις δύσκολες αποφάσεις υπήρξαν πάντα 

συμπαραστάτες. 

 

Θερμές ευχαριστίες οφείλω και στο διοικητικό προσωπικό της Κοσμητείας, το οποίο ουδέποτε 

φυγοπόνησε. Αντιθέτως, υπήρξαν εξαιρετικοί συνεργάτες σε όλες τις εκφάνσεις της διοίκησης. 

Ειδικότερα, ευχαριστώ θερμά τη Γραμματέα κα. Δρ. Ελένη Ραφτοπούλου, τον κ. Αντώνη Τοπαλίδη 

και τον κ. Γεώργιο Αβραμίδη. Πάντα με πνεύμα συνεργασίας και με υπερβάλλοντα ζήλο 

προσέφεραν τις υπηρεσίες τους για την εύρυθμη λειτουργία της Σχολής. Ευχαριστώ, όμως, και την 

κ. Μαρία Eκκλησιαρά–Ζήση. Παρά την αποχώρησή της από την υπηρεσία, λόγω συνταξιοδότησης, 

παρέμενε για αρκετό χρονικό διάστημα στο πλευρό της Κοσμητείας σε κάθε στιγμή που η εμπειρία 

της κρινόταν απαραίτητη.  

Ευχαριστίες οφείλω και σε όλα τα μέλη της Σχολής που στελέχωσαν τις Επιτροπές της Κοσμητείας. 

Παρακάτω γίνεται σχετική αναφορά στο έργο τους. 

 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω και στο σύνολο των Πρυτανικών αρχών και ιδιαίτερα στον Πρύτανη 

κ. Π. Μήτκα για την άριστη συνεργασία μας.  

 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και τον κ. Δημήτρη Ευαγγελινό, εργολαβικό υπάλληλο 

γραφείου του Τμήματος Φυσικής. Οι παραδειγματικές υπηρεσίες του προς τη Σχολή ξεπερνούν 

κατά πολύ την εντελλόμενη σχέση εργασίας που έχει υπογράψει. Η εύρυθμη λειτουργία της 

Μονάδας Παραγωγής Υγρού Αζώτου με την οποία τροφοδοτεί τις ερευνητικές δραστηριότητες 45 

Εργαστηρίων του Πανεπιστημίου μας καθίσταται πραγματικά ένα συγκριτικό πλεονέκτημα της 

Σχολής μας, αλλά και για τις ατέλειωτες ώρες αφιέρωσης στην συντήρηση των υποδομών της 

Σχολής μας. 
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Σ ύ ν ο ψ η  Α π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ 2016 

 
Στον απολογισμό του 2016 γίνεται μια προσπάθεια σύγκρισης του έργου της Κοσμητείας με το έτος 

2015, ενώ παράλληλα γίνεται προσπάθεια ανάδειξης του έργου της Κοσμητείας. Περιλαμβάνονται 

κεφάλαια όπως Ποσοτικά και Ποιοτικά Χαρακτηριστικά του διοικητικού έργου της Κοσμητείας στα 

οποία, επί της ουσίας, αναδεικνύεται ο φόρτος εργασίας του προσωπικού και των θεσμικών 

οργάνων της Κοσμητείας∙ η σύνθεση των επιτροπών και το έργο που επιτέλεσαν, σε αδρές 

γραμμές, στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους∙  τα έργα συντήρησης των υποδομών της Σχολής 

που ολοκληρώθηκαν ή που βρίσκονται σε εξέλιξη∙ η κατανομή των δαπανών και της οικονομικής 

κατάστασης της Κοσμητείας και τέλος, μια αναφορά στις πολιτιστικές εκδηλώσεις και ενέργειες 

αναπτυξιακού χαρακτήρα της Σχολής.  

 

Στον παρόντα απολογισμό διακρίνεται ο φόρτος εργασίας του προσωπικού και των θεσμικών 

οργάνων της Κοσμητείας σε σχέση με την προηγούμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Η διαφορά οφείλεται, 

κυρίως, στο γεγονός ότι το 2015 ήταν έτος αξιολόγησης του ιδρύματος, από διεθνή επιτροπή 

καθώς και έτος νομοθετικών αλλαγών και προσαρμογών. Η Κοσμητεία από την πλευρά της έδωσε 

ιδιαίτερη βαρύτητα στη συντήρηση των υποδομών (π.χ. έργα στεγανοποίησης, θέρμανσης, 

λειτουργία ανελκυστήρων, υποδομές ΑΜΕΑ,  κ.ά.). 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 διαβίου 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. 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. 

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. 

 

Αναφορικά με τα οικονομικά της Σχολής σημειώνονται τα ακόλουθα.  

Στον τακτικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2015, πιστώθηκε το ποσό των 90.773,79 € για 

τις ανάγκες λειτουργίας της Σχολής. Το ποσό αυτό κατανεμήθηκε σύμφωνα με την προβλεπόμενη 

αλγοριθμική μέθοδο της Κοσμητείας και στη βάση των αποφάσεών της στα Τμήματα της Σχολής. 

Από το ποσό αυτό απορροφήθηκαν 90.768,41 €. Οι δαπάνες της Κοσμητείας από τον τακτικό 

προϋπολογισμό ανέρχονται στο ποσό των 2.314,73 €.  

 

Στον οικονομικό απολογισμό της Σχολής, η Σχολή ενισχύθηκε από τον ΕΛΚΕ καθώς και από την 

Εταιρεία Αξιοποίησης Πανεπιστημιακής Περιουσίας με τα ποσά των  16.411,91 € και των 5000 €, 

αντιστοίχως. Έτσι αθροιστικά η οικονομική ενίσχυση της Κοσμητείας ήταν 21.411,91  €. 

 

Μπορεί το έργο που επιτελέστηκε να ήταν σχεδόν διπλάσιο εκείνου του προηγούμενου 

ακαδημαϊκού έτους, ωστόσο διπλάσιες ήσαν και οι συνθήκες πολυπλοκότητας των αναγκαίων 

δραστηριοτήτων μας αφού για πρώτη φορά, μετά από πολλά χρόνια, το ΑΠΘ αξιολογήθηκε από 

διεθνή επιτροπή. Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα η συνεργασία μας με τις Πρυτανικές Αρχές ήταν 

άριστη και πάντα στο πνεύμα της αμοιβαιότητας και της δημιουργίας. Παράλληλα με την 

περιρρέουσα ατμόσφαιρα της αξιολόγησης οι ανάγκες βελτίωσης των λειτουργικών αναγκών της 

Σχολής αλλά και της διεκπεραίωσης των διαφόρων διοικητικών πράξεων που αποβλέπουν στον 

εναρμονισμό της διοίκησης με τη σχετική νομοθεσία συνιστούν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό έργο.  

 

Σε κάθε περίπτωση η Κοσμητεία θα συνεχίζει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες προς τη χάραξη 

στρατηγικών ανάπτυξης της Σχολής σε όλους τους τομείς της επιστήμης. Στο πνεύμα αυτό κάθε 

εθελοντική συμμετοχή στις προσπάθειές μας θα είναι ευπρόσδεκτη. Εξάλλου, οι συλλογικές 

ενέργειες πάντα αποδίδουν σίγουρους καρπούς. Η Κοσμητεία από την πλευρά της θα προσπαθεί 

για ευκαιρίες ανάδειξης των αξιών του ακαδημαϊσμού και της επιστήμης και της ανάδειξης των 

αξιών της διεπιστημονικότητας. 
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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η  

 
 
Η ακαδημαϊκή περίοδος 2015-2016 χαρακτηρίζεται με τη γνωστή σε όλους υποχρηματοδότηση και 

την αστάθεια του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Το 

νομοθετικό πλαίσιο προς το παρόν βρίσκεται στο επίπεδο της διαβούλευσης. Η επιβίωση του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στηρίχθηκε 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. Πρωτίστως, 

όμως, στους ανθρώπους του, Καθηγητές, Λέκτορες, Διοικητικό και λοιπό προσωπικό.  

 

Η χρονιά που πέρασε υπήρξε ιδιαίτερα απαιτητική σε διοικητικές πράξεις. Από τη μια μεριά η 

αξιολόγηση του Ιδρύματος από διεθνή επιτροπή αξιολογητών και από την άλλη η αναγκαιότητα 

ενός στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης, η αντιμετώπιση δυσλειτουργιών, η διασφάλιση μιας όσο το 

δυνατό πιο αξιόπιστης συνοχής, τόσο εντός της Σχολής όσο και μεταξύ των αδελφών Σχολών της 

χώρας, μας οδήγησε σε μια σειρά ενεργειών που ενδέχεται να αποτελέσουν ένα ουσιώδες 

υπόβαθρο για την ανάπτυξη της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ. Εξάλλου όλοι 

αντιλαμβάνονται, λιγότερο ή περισσότερο, πως το τοπίο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης βρίσκεται 

σε μια διαρκή προσαρμοστική διαδικασία ακολουθώντας τις διεθνείς καλές πρακτικές. 

Εδώ σημειώνεται πως στο πρώτο μέρος του Παραρτήματος παραθέτονται (α) ο Στρατηγικός 

σχεδιασμός της Σχολής 2015-2020 (έργο όλων των Προέδρων των Τμημάτων), (β) τα αποτελέσματα 

της συνόδου των Κοσμητόρων, που πραγματοποιήθηκε με δική μας πρωτοβουλία στη 

Θεσσαλονίκη, ενώ τα αποτελέσματα της έρευνας –απογραφής των απόψεων του ΔΕΠ της Σχολής 

σε θεμελιώδη ερωτήματα αναφορικά με τη δομή και λειτουργία της Σχολής που 

πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του ΚΗΔ1,  δίνεται σε ξεχωριστό επισυναπτόμενο αρχείο. 

 

Τέλος, στο παράρτημα παρατίθενται στιγμιότυπα των δραστηριοτήτων της Κοσμητείας.  

 

 

Ο απολογισμός αυτός γίνεται στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας (παρ. 5, άρθρο 9 του 

N.4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά από τον Ν.4076/2012)2 και αποσκοπεί στο να 

παραθέσει συνοπτικά το σύνολο των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 

ακαδημαϊκού έτους 2015-16. Στον απολογισμό αυτό περιλαμβάνονται ποιοτικά και ποσοτικά 

χαρακτηριστικά της διοίκησης – διαχείρισης της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών. 

 

                                                 
1
 Ευχαριστούμε θερμά το ΚΗΔ για τη σημαντική συνεισφορά του στο έργο της ΣΘΕ και την άριστη συνεργασία μας.  

2Άρθρο 9 (όργανα Σχολής), παρ. 5. 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 2015 – Σεπτέμβριος 2016 
 
Αριθμός Συνεδριάσεων Κοσμητείας: 18 συνεδριάσεις 
 
Συνεδριάσεις Συγκλήτου: 17 Συνεδριάσεις 
 
Συνεδριάσεις ΠΦΛ3:  Δέκα επτά(17) Συνεδριάσεις στις οποίες ήμουν παρών στις δεκατέσσερις 

(14). Η συμμετοχή μου σε ειδική επιτροπή για τη συγκρότηση προτάσεων εξωραϊσμού των 

εγκαταστάσεων της ΠΦΛ και της βελτίωσης των υπηρεσιών της προς τη φοιτητική κοινότητα με 

συντονιστή τον Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής συνεχίστηκε το 2015-16. Οι προσπάθειες της 

επιτροπής έχουν σε σημαντικό βαθμό αξιοποιηθεί.  

 
Συνολικός Αριθμός Σελίδων Πρακτικών των 18 συνεδριάσεων: 1589 σελ. 
 
Συνολικός Αριθμός Διεκπεραιωμένων Εγγράφων: 2781 (Εικ.2) 
 
Συνολικός Αριθμός Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης: 156 θέματα 
 
Αριθμός Διαδικασιών ΕΕΕ για εξελίξεις – μονιμοποιήσεις ΔΕΠ: Εβδομήντα μία(71) συνεδριάσεις. 
 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  

 

 
Εικόνα 1. Κατανομή των συνεδριάσεων σε θεσμικά όργανα στο χρόνο (2014-15 και 2015-16) 
 
                                                 
3
ΠΦΛ: Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης 
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Σύμφωνα με το διάγραμμα της Εικόνας 1, ο Κοσμήτορας της Σχολής συμμετείχε είτε ως μέλος 

συνεδρίασης είτε ως συντονιστής συνεδρίασης σε 105 συνεδριάσεις (ακαδημαϊκό έτος 2014-15) 

και σε 123 συνεδριάσεις για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος(2015-16). Θεωρώντας πως η διάρκεια μιας 

μέσης συνεδρίας διαρκεί από 30min (εκλεκτορικά) – 8h (Συνεδριάσεις Συγκλήτου κ.ά.),ο 

Κοσμήτορας απασχολήθηκε συνολικά για το 2014-15  420hενώ για το 2015-16 περίπου 

492h.Δηλαδή για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος απασχολήθηκε περίπου 53 μέρες ενώ για το δεύτερο 

62 μέρες. 

 
 

 

 

 
Εικόνα 2. Κατανομή των εγγράφων / κατηγορία που διεκπεραιώθηκαν το 2014-15 και 2015-16 από 
τη διοίκηση της Κοσμητείας.  
 
Γενικά, ο φόρτος απασχόλησης της Κοσμητείας εμφανίζεται ιδιαίτερα αυξημένος παρά τις 

προσπάθειες απλοποίησης των διοικητικών πράξεων. Δυστυχώς, η ηλεκτρονική διακίνηση των 

εγγραφών απαιτεί συμπληρωματικές παρεμβάσεις. Η πλειονότητα των διοικητικών πράξεων 

εντοπίζεται στις εξελίξεις του ΔΕΠ, ενώ ακολουθούν οι άδειες του προσωπικού και τα οικονομικά 

αιτήματα. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες πρέπει να σημειωθεί πως κυμαίνονται σχεδόν στα ίδια 

επίπεδα με το ακαδημαϊκό έτος 2014-15. Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως στα 221 οικονομικά 

αιτήματα τα 40 αφορούσαν τον Ε.Λ.Κ.Ε. και τα 181 τον Τακτικό Προϋπολογισμό. 
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B. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ  
 
Από τα ζητήματα που απασχόλησαν την Κοσμητεία της Σχολής από μια ποιοτική άποψη φαίνεται 

να προέχουν εκείνα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία των βιβλιοθηκών της Σχολής, τη 

στελέχωση των εργαστηρίων καιτη φύλαξη - ασφάλεια των υποδομών της Σχολής. Τα ζητήματα 

αυτά απασχολούν εδώ και μια εικοσαετία τη Σχολή. Οι λύσεις που δίνονταν, αλλά και που 

δόθηκαν, είναι κυρίως πυροσβεστικού χαρακτήρα. Μολαταύτα, για ορισμένα από αυτά δόθηκαν 

λύσεις (βλ. Πίνακα 1 και Εικ. 3), έστω και προσωρινές. Για τα χρόνια ζητήματα η κατάσταση 

παραμένει στάσιμη, καθώς σχετίζονται άμεσα και από την κρατική χρηματοδότηση. 

 

Ενδεικτικά παρακάτω στον Πίνακα 1 και Εικ. 3,αναφέρονται τα σημαντικότερα ζητήματα που 

απασχόλησαν σε πολύωρες συνεδριάσεις την Κοσμητεία. 

 

Πίνακας 1. Θέματα που συζητήθηκαν & απασχόλησαν τις συνεδριάσεις της Κοσμητείας της ΣΘΕ 
(1.9.2015 – 31.8.2016) 

 

 

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, 
μετάκληση καθηγητή).  

3. Απονομές τίτλων του Ομότιμου Καθηγητή, του Επίτιμου Διδάκτορα και του Επίτιμου Καθηγητή. 

4. Ένταξη υπαλλήλων ΙΔΑΧ σε θέσεις ΕΔΙΠ. 

5. Οικονομικά θέματα (κατανομή πιστώσεων τακτικού προϋπολογισμού και πιστώσεων του ΕΛΚΕ, 
έγκριση δαπανών). 

6. Φοιτητικά (ορκωμοσίες, επανεξέταση μαθημάτων, μετεγγραφές, ωράριο εξυπηρέτησης από τις 
Γραμματείες, θέματα ηλεκτρονικής Γραμματείας, θεατρικές ομάδες). 

7. Συντήρηση και ασφάλεια υποδομών της Σ.Θ.Ε.  

8. Ζητήματα προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στους  χώρους της Σ.Θ.Ε. 

9. Ίδρυση, μετονομασία, συγχώνευση ή κατάργηση εργαστηρίων της Σ.Θ.Ε. 

10. Πιθανή ενσωμάτωση ΙΤΣΑΚ στο ΑΠΘ. 

11. Θέματα Βιβλιοθήκης της Σ.Θ.Ε. 

12. Στρατηγική Ανάπτυξη και Προγραμματισμός της Σ.Θ.Ε. 

13. Αιτήσεις-Προτάσεις Επιτροπών Σ.Θ.Ε. 

14. Διοργάνωση συνάντησης Κοσμητόρων των Σχολών Θετικών Επιστημών των Πανεπιστημίων της 
Ελλάδας 
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Εικόνα 3. Κατανομή των θεμάτων σε διάφορες κατηγορίες που συζητήθηκαν στις συνελεύσεις της 
Κοσμητείας.  
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Επιτροπές Κοσμητείας 
 
 
Οι λειτουργικές ανάγκες της Σχολής μας καλύπτονται σε σημαντικό βαθμό με τις φιλότιμες 

προσπάθειες του ΔΕΠ. Οι επιτροπές που συγκροτήθηκαν είτε με απόφαση της Κοσμητείας είτε του 

ίδιου του Κοσμήτορα, λειτούργησαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο παρά το δυσμενές περιβάλλον. 

Το σύνολο των επιτροπών της Σχολής που δραστηριοποιήθηκαν το 2015-2016 δίνονται στον 

παρακάτω Πίνακα 2. Στο παράρτημα δίνεται, ενδεικτικά, μέρος του έργου που επιτελέστηκε. Στο 

πλαίσιο των ενεργειών αυτών η Κοσμητεία υιοθέτησε το θεσμό της αποστολής ευχαριστήριων 

επιστολών προς τις επιτροπές. Οι επιστολές αυτές συνιστούν την ελάχιστη αναγνώριση του έργου 

που επιτελούν άοκνα οι συνάδελφοι μέλη των επιτροπών (Ενδεικτική Ευχαριστήρια Επιστολή 

δίνεται στο παράρτημα.) 

 

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. Όταν, όμως, υπήρχαν πρωτοβουλίες για δράση από οποιοδήποτε μέλος ΔΕΠ ή 

ομάδα ΔΕΠ, το γραφείο της Κοσμητείας ήταν και θα είναι πάντα ανοιχτό για συνεργασία και 

συνδρομή στο έργο της πρωτοβουλίας.  

 

Με την έναρξη του νέου έτους πρόκειται να ανακοινωθούν οι επιτροπές που θα λειτουργήσουν 

στο πλαίσιο των αναγκών της Κοσμητείας.  

 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, πραγματοποιήθηκαν εννέα (9) συναντήσεις με τις Επιτροπές 

της Σ.Θ.Ε., όπως φαίνονται στον Πίνακα 3. Στην πραγματικότητα η επικοινωνία του Κοσμήτορα με 

μέλη των επιτροπών ήταν σχεδόν συνεχής σε όλη τη διάρκεια του έτους.  

 

Παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για την ολοκλήρωση του έργου των επιτροπών, πολλά 

έχουν ακόμα να πραγματοποιηθούν (π.χ. ημερίδες ερευνητικών προγραμμάτων RIA & MarieCurie, 

νέα έκδοση της παρουσίασης της Σχολής με επικαιροποιημένα στοιχεία των Τμημάτων κ.ά.). Το 

πρότυπο των διοικητικών εφαρμογών στη Σχολή δοκιμάζεται εδώ και πολλά χρόνια χωρίς να έχει 

ακόμα αποκτήσει κάποια θεσμική συγκρότηση ή μια σταθεροποίηση. Για παράδειγμα, ενώ η 

Επιτροπή των Υποδομών – Εποπτών Κτηριακών εγκαταστάσεων εμφανίζεται ως μια 

θεσμοθετημένη επιτροπή που δραστηριοποιείται εδώ και πολλά χρόνια, εντούτοις άλλες 

επιτροπές, όπως Σχεδιασμού Εκδηλώσεων της ΣΘΕ, τις περισσότερες φορές γίνονται ανενεργές ή 

υπολειτουργούν. Άλλες επιτροπές όπως του Φύλου και Ισότητας, Φροντίδας ΑΜΕΑ, Αριστείας, 

κρίθηκαν ως αναγκαίες από το πλαίσιο αξιολόγησης του Ιδρύματος. Γενικά, η δομή μιας 

διοικητικής οργάνωσης συνιστά αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό σε μια επερχόμενη αξιολόγηση της 

ΣΘΕ.   
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Πίνακας 2. Επιτροπές της Κοσμητείας 2015-2016  
 
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) 

ERASMUS 

Μέλη:κ.κ. Βαρέλλα Ευαγγελία (συντονίστρια, Τμ. Χημείας), Ελένη Παλούρα (Τμ. Φυσικής), ΕυθύμιοςΚάππος (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). 

Αναπληρωματικά μέλη (Κ. Καραμπετάκης, Παν. Γιανακουδάκης, Μ. Καλλέρη, Κ. Βουδούρης, Θρ. Τσιάτσος και Αλ. 

Στάϊκου). 

Σχεδιασμού και Ενημέρωσης Προπτυχιακών Σπουδών 

Μέλη:κ.κ. Γ. Κίττης (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), Τσουμάκος 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 Χαραλάμπους (Τμ. Μαθηματικών), Αναστάσιος Λίολιος (Τμ. Φυσικής),ΕλένηΚατράγκου (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). 
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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. ΕυαγγελίαΒαρέλλα(Τμήμα Χημείας), ΜαρίαΚαλλέρη(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) ΛασκαράκηςΑργύριος (Τμ. Φυσικής) 

Υποδοχής και Ξενάγησης στη ΣΘΕ 

Μέλη: κ.κ. Μαρία Αργυροπούλου και Ελένη Ραφτοπούλου 

 

 
Πίνακας 3. Ενδεικτικό Ημερολόγιο Συναντήσεων με Επιτροπές της Κοσμητείας 
 

Ημερομηνία Επιτροπή 

25/11/2015 Συνάντηση του Κοσμήτορα με τους Επόπτες των κτηρίων της Σ.Θ.Ε. για 
θέματα ασφάλειας, καθαριότητας, λειτουργικότητας και ευπρεπισμού των 
κτηρίων. 

6/11/2015 Συνάντηση του Κοσμήτορα με τους εκπροσώπους της Επιτροπής για την 

κατασκευή της Ιστοσελίδας της Σ.Θ.Ε. 

8/12/2015 Συνάντηση του Κοσμήτορα με την Επιτροπή Σχεδιασμού και ενημέρωσης 

Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε. 

26/1/2016 Συνάντηση του Κοσμήτορα με τους Προέδρους των Τμημάτων 
Μαθηματικών, Φυσικής (Αναπλ.) και Γεωλογίας (Αναπλ.) για θέματα 
ασφάλειας των κτιρίων της Σ.Θ.Ε.  

19/2/2016 Συνάντηση του Κοσμήτορα με την Επιτροπή για τα 90+ ΑΠΘ 

15/3/2016 Συνάντηση του Κοσμήτορα με τον κ. Γρηγοριάδη Αβραάμ υπεύθυνο φύλαξης 
ΑΠΘ. Ενημέρωση για θέματα-μέτρα ασφάλειας-φωτισμός χώρων της Σχολής, 
πλατείας Χημείου.  

16/3/2016 Συνάντηση του Κοσμήτορα με τα μέλη της Επιτροπής Α.Μ.Ε.Α. της Σ.Θ.Ε. στη 

Βιβλιοθήκη του Τμήματος Βιολογίας 

11/4/2016 Συνάντηση του Κοσμήτορα με την Επιτροπή Φύλου και Ισότητας της ΣΘΕ (Χ. 

Χαραλάμπους, Ε. Κατράγκου, Α. Λιόλιο) 

13/4/2016 Συνάντηση του Κοσμήτορα με τον κ. Ν. ΠλέροΕπίκ. Καθηγητή Πληροφορικής 

για τα Ερευνητικά Προγράμματα 

22/4/2016 Συνάντηση του Κοσμήτορα με την Επιτροπή ERASMUS 

24/5/2016 Συνάντηση του Κοσμήτορα με τις/τους κ.κ. Χολή, Λάζου, Αργυράκη, Πλέρο, 

στο πλαίσιο των Ερευνητικών Προγραμμάτων,  για τη διοργάνωση των 

ημερίδων για τα έργα RIA και MarieCurie. 

13/9/2016 Συνάντηση του Κοσμήτορα στην Κοσμητεία με τους υπεύθυνους των 

Τμημάτων για τον Προγραμματισμό του Αιθουσιολογίου στη Σ.Θ.Ε. 
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Φ  ο  ι  τ  η  τ  ι  κ  ά   
 
 

Συναντήσεις με Θεατρικές Ομάδες Φοιτητών: Πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον τέσσερις (4) 

συναντήσεις με εκπροσώπους θεατρικών ομάδων, προκειμένου να δοθεί λύση σε διάφορα 

ζητήματα που τους αφορούσαν. Τα κυριότερα από αυτά ήταν η φύλαξη των σκηνικών, η ασφάλεια 

των εγκαταστάσεων της Σχολής, οι πρόβες και οι χώροι υλοποίησής τους. Στη διαχείριση των 

προβλημάτων αυτών σημαντική ήταν η συνδρομή του καθηγητή Γ. Κίτη με τον οποίο δεχόμασταν 

από κοινού τους φοιτητές και συζητούσαμε τα αιτήματά τους.  

Οι θεατρικές ομάδες των Τμημάτων της Σχολής αποτελούν κατά κύριο λόγο μια εστία πολιτισμού 

εντός της Σχολής μας. Οι φοιτητές μας προβληματίζονται, συνεργάζονται, αποκτούν ομαδικό 

πνεύμα και δημιουργούν. Η Κοσμητεία και οι αρμόδιοι Αναπληρωτές Πρύτανη συνεργάζονται, 

ώστε κάποια στιγμή να δημιουργηθούν μόνιμες και θεσμοθετημένες εγκαταστάσεις για τέτοιου 

είδους δραστηριότητες. Δυστυχώς, ακόμη δεν στάθηκε δυνατό να ολοκληρωθούν τα σχέδια στις 

εγκαταστάσεις της ΠΦΛ (Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης) και στις Εστίες του ΑΠΘ. 

Προσωρινά μέρος των θεατρικών ομάδων δραστηριοποιούνται εντός των εγκαταστάσεων της 

Σχολής ενώ άλλες δραστηριοποιούνται στην Εστία και ΠΦΛ.  

 

Οφείλουμε, όμως, να ευχαριστήσουμε τις ομάδες των φοιτητών μας για την άριστη συνεργασία 

μας μέχρι σήμερα. Θέλουμε να πιστεύουμε πως η επίλυση των ζητημάτων αυτών θα 

πραγματοποιηθεί. 
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Υλοποίηση Έργων Υποδομής 
 

Για πρώτη χρονιά δεν είχαμε βλάβες στους ανελκυστήρες της ΣΘΕ, ή τουλάχιστον αυτές που 

υπήρξαν ήταν εντός ενός επιτρεπτού πλαισίου. Αντικαταστάθηκαν οι καταστραμμένες γεννήτριες, 

ολοκληρώθηκαν χρόνια προβλήματα στεγανοποίησης στα κτήρια της Σχολής και 

πραγματοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις για την επίλυση των ζητημάτων θέρμανσης 

και ψύξης στο Γυάλινο κτήριο. Οι τελευταίες παρεμβάσεις θεωρούνται περισσότερο ως 

πυροσβεστικού χαρακτήρα, μέχρις ότου αποφασιστεί η ολική αντικατάσταση του συστήματος 

ψύξης – θέρμανσης του εν λόγω κτηρίου, το κόστος της οποίας προς το παρόν είναι μάλλον 

απαγορευτικό με τις υφιστάμενες χρηματοδοτήσεις.  

 

Η πρόσβαση των ΑΜΕΑ στις εγκαταστάσεις της Σχολής αποτελεί ένα μόνιμο ζήτημα προς 

επίλυση. Σε συνεργασία με την κεντρική διοίκηση του Ιδρύματος και με τον Πρόεδρο του Τμήματος 

Μαθηματικών κ. Ν. Καραμπετάκη, δεχθήκαμε και ξεναγήσαμε σε διαφορετικές χρονικές περιόδους 

τέσσερεις (4) μηχανικούς ειδικούς επί του θέματος, οι οποίοι κατέθεσαν σχετικές μελέτες για την 

ολοκλήρωση των έργων προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ σε αίθουσες διδασκαλίας της ανατολικής 

πτέρυγας της Σχολής. Τα ζητήματα αυτά βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα της κεντρικής διοίκησης.  

 

Μολαταύτα, ο κατάλογος που συγκροτήθηκε με τις ανάγκες υλοποίησης των έργων στη Σχολή 

βρίσκεται στην επικαιρότητα. Η Κοσμητεία συνεχίζει να ενδιαφέρεται για την εκτέλεση των έργων. 

Είναι γεγονός πως παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις. Ωστόσο, τα έργα προχωρούν σχεδόν 

πάντα στη βάση της χρηματοδότησης.  

 

Η Κοσμητεία, όμως, παροτρύνει τα Τμήματα και τα Εργαστήρια να βρίσκονται πάντα σε 

εγρήγορση για τις ανάγκες συντήρησης, αντικατάστασης και αγοράς νέων υποδομών, με στόχο να 

καλύπτονται εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες των Εργαστηρίων. Συμπληρωματικά, συνιστά 

να υιοθετηθούν διαδικασίες εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων (έστω και σε ηλεκτρονική 

βάση), προκειμένου να αναπτυχθεί κουλτούρα διαπίστευσης των Εργαστηρίων. Επιπλέον, η 

ενημέρωση των εποπτών για φθαρμένες κτηριακές υποδομές που πέφτουν στην αντίληψή τους 

και που έχουν παραμεληθεί κρίνεται αναγκαία.  

 

Η Κοσμητεία από την πλευρά της συνέβαλε στην υλοποίηση των έργων που αναφέρονται στον 

Πίνακα 4. 
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Πίνακας 4. Έργα που υλοποιήθηκαν στην Κοσμητεία το ακαδ. έτος 2015-2016  
 

Εργασίες κτηρίων Παλαιού-Νέου ΦΜΣ, Βιολογικού, Γραμματειών 
Ιούλιος 2015 – Σεπτέμβριος 2016 

Αποκατάσταση φωτισμού οροφής αμφιθεάτρου “Εμπειρίκος” και αίθουσας εκδηλώσεων/διδασκαλίας 
Α31 κτηρίου ΦΜΣ. 

Αποκατάσταση 110 σπασμένων καθισμάτων και εδράνων 8 αιθουσών διδασκαλίας του κτηρίου ΦΜΣ και 
του Κεντρικού αμφιθεάτρου «Εμπειρίκος». 

Αλλαγή ταπετσαρίας εδράνων αίθουσας εκδηλώσεων/διδασκαλίας Α31 του Τμήματος Φυσικής. 

Αντικατάσταση δύο πινάκων ελέγχου ανελκυστήρων του Νέου κτηρίου ΦΜΣ. 

Εγκατάσταση νέων σωληνώσεων απορροής ομβρίων υδάτων στην ανατολική και δυτική πτέρυγα 
Παλαιού κτηρίου ΦΜΣ. 

Αποκατάσταση βόρειας πρόσοψης Νέου κτηρίου ΦΜΣ – κάλυψη συνθημάτων, βαφή και τακτικόςέλεγχος 
και αποκατάσταση βανδαλισμών. 

Συντήρηση συμπιεστών, επισκευή ανεμιστήρων κλιματιστικών μηχανημάτων και επισκευές σωληνώσεων 
κλιματισμού Νέου κτηρίου. 

Αντικατάσταση 2 θαλάμων ανελκυστήρων παλαιού κτηρίου ΦΜΣ. 

Αντικατάσταση 10 διπλών υαλοπινάκων σε θύρες εισόδου και πλευρικά παράθυρα κτηρίων ΦΜΣ. 

Τακτική συνεισφορά στην προμήθεια υλικών για την βαφή αιθουσών διδασκαλίας, την αποκατάσταση 
του φωτισμού, την επισκευή των υδραυλικών των WC, αντικατάσταση όλων των καταστραμμένων 
ηλεκτρικών στεγνωτήρων στα WCτης ΣΘΕ, την επισκευή υδραυλικών και κυκλοφορητών εγκαταστάσεων 
κεντρικής θέρμανσης καθώς και την προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαρισμού για τους κοινόχρηστους 
χώρους της ΣΘΕ. 

Επισκευή ψυκτικού μηχανήματος μονάδας παραγωγής υγρού αζώτου ΑΠΘ. 

Εγκατάσταση πασσάλων και διαγράμμιση θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων στον αίθριο χώρο έμπροσθεν 
παλαιού κτηρίου ΦΜΣ. (σημ. το έργο θα ολοκληρωθεί με συμπληρωματική σηματοδότηση) 

Αντικατάσταση μονώσεων στα δώματα κτηρίων ΦΜΣ, Βιολογικού και Γραμματειών. 

Αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα ισογείου δυτικής πρόσοψης παλαιού κτηρίου προς οδό 
Εθν. Αμύνης. 

Ασφάλιση με κλειδαριές, λουκέτα και κιγκλιδώματα διαφόρων αφύλακτων χώρων στα κτήρια της ΣΘΕ 
προς αντιμετώπιση προβλημάτων ασφάλειας. 

Προμήθεια και εγκατάσταση προβολικού μηχανήματος και ηλεκτρικής οθόνης στο κεντρικό αμφιθέατρο 
«Εμπειρίκος». 

Τακτική αποκατάσταση βανδαλισμών με σπρέι των εσωτερικών τοίχων και των WCτου 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 
 

Οι πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού δίνονται αναλυτικά στον Πίνακα 5.  

Από τον τακτικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2015, πιστώθηκε το ποσό των 90.773,79 € 

για τις ανάγκες λειτουργίας της Σχολής. Το ποσό αυτό κατανεμήθηκε σύμφωνα με την 

προβλεπόμενη αλγοριθμική μέθοδο της Κοσμητείας και στη βάση των αποφάσεών της στα 

Τμήματα της Σχολής (βλ. Σχετικά Πλαίσιο Ι). Από το ποσό αυτό απορροφήθηκαν 90.768,41 €, όπως 

εμφανίζονται στον Πίνακα 5, ενώ οι δαπάνες της Κοσμητείας από τον τακτικό προϋπολογισμό 

δίνονται στον Πίνακα6. 

 

Πίνακας 5. Κατανομή Τακτικού Προϋπολογισμού του 2015 στις επιλεγμένες κατηγορίες δαπανών 
της ΣΘΕ 

 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 

 Προϋπολογισμός Δαπάνες Υπόλοιπα 

Αναλώσιμα & 
διάφορες δαπάνες 

90773,79 € 90768,41 € 5,38€ 

Μεταφορά από το 
2014  

1666,41 € 1666,41 € 0 € 

Επισ. Κέντρο 
Ολύμπου 

1600 € 1599,94 € 0,06 € 

Σεισμολογικός 
Σταθμός 

3000 € 2999,98 € 0,02 € 

ΣΥΝΟΛΑ 97040,20 € 97034,74 € 5,46 € 
 

 

 
Πίνακας 6. Δαπάνες της Κοσμητείας για το 2015 
 

Συντήρηση προγράμματος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου ΠΑΠΥΡΟΣ 615,00 € 

30 εκτυπώσεις έγχρωμων αφισών 85Χ110cm 766,00 € 

Utec Personal Computer I56500 485,85 € 

ΗΡG4010 Scanner 159,90 € 

HP Toner12A Original 232,21 € 

HP Toner  Laser 05XΒιομηχ. 32,52 € 

ΣΥΝΟΛΟ 2291,48 € 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2314,73 € 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 23,25 

 
Τέλος, αγοράστηκε από χρήματα που εξοικονομήθηκαν από τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος για τα αναλώσιμα, καθώς 
η τιμή προσφοράς ήταν χαμηλότερη σε σχέση με το προϋπολογισθέν ποσό, ΟΕΜ Monitor Projector EPSON ΕΒS04 
Video projector αξίας 344,40 €. 
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ΠΛΑΙΣΙΟ Ι 
 

 
 

Στον οικονομικό απολογισμό της Σχολής, σύμφωνα με τις σχετικά πρόσφατες πρακτικές της 

Συγκλήτου, πρέπει να προστεθούν οι οικονομικές ενισχύσεις της Σχολής από τον ΕΛΚΕ (γνωστός ως 

λογαριασμός της Επιτροπής Ερευνών), καθώς και η ενίσχυση της Εταιρείας Αξιοποίησης 

Πανεπιστημιακής Περιουσίας. Η πρώτη αφορά στο ποσό των  16.411,91 € και η δεύτερη στο ποσό 

των 5000 €. 

 

Αθροιστικά σημειώνεται πως η οικονομική ενίσχυση της Κοσμητείας ήταν 21411,91 €. 

 

Το ποσό των 5000 € προστέθηκε στις αγορές υλικών συντήρησης των υποδομών (WC, λεκάνες, 

νεροχύτες, βρύσες και ρυθμιστές ροής νερού, αγορά ξηραντήρων, υλικά ελαιοχρωματισμού, κ.ά.), 

και συνεπώς στην κατηγορία Α, όπως φαίνεται στον Πίνακα 8 και Εικ. 4, το αντίστοιχο ποσό ανήλθε 

στα11552,81€. Αθροιστικά, όμως, με τις δαπάνες των 5000 € από την οικονομική ενίσχυση της 

Εταιρείας Αξιοποίησης Πανεπιστημιακής Περιουσίας, το συνολικό ποσό των δαπανών ανέρχεται 

στα 22074,48 €.  

 

Παρακάτω στον Πίνακα 7, δίνονται τα ποσά που δαπανήθηκαν, αφού προηγουμένως εντάχθηκαν 

σε κατηγορίες Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ’ στη βάση μιας πρακτικής αντίληψης.  
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Πίνακας 7. Δαπάνες της Κοσμητείας που κάλυψε ο ΕΛΚΕ το 2015  
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ: 2015 
Κωδικός : 50472 

Αρχικό ποσό: 16.411,91€ 
Δαπάνες     :17.074,48€ 
Υπόλοιπο :   -  662,57€(θα απορροφηθούν από τη χρηματοδότηση του 2016*) 

ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΣΟ € 

Δύο χρηματοκιβώτια-κλειδώθηκες για τα θυρωρεία.  (Α) 200,00  

Κλειδαριές & κλειδιά ασφαλείας για τις Βιβλιοθήκες Βιολογικού  (Α) 500,00 

Προμήθεια & αντικατάσταση υαλοπινάκων ασφαλείας λόγω θραύσης (Α) 633,45 

Επισκευή & συντήρηση κλιματιστικών Τμ. Πληροφορικής (Γ) 1087,32 

Προμήθεια ξυλείας για την κατασκευή 2 πορτών για τουαλέτες (Α)  39,58 

Προμήθεια 2 πινακίδων για αιθ. διδασκαλίας στο κτ. Βιολογίας (Α) 135,30 

Προμήθεια ταπετσαρίας για την επισκευή των καθισμάτων της Α31 (Γ) 1226,85 

Εκτυπώσεις εντύπων για τις Ορκωμοσίες των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε. (Ε) 500,00 

Καθαρισμός Τηβέννων Φοιτητών (86) (ΣΤ’) 740,46 

Προμήθεια & αντικατάσταση κρυστάλλων στο Μετεωροσκοπείο (Α) 492,49 

Προμήθεια σιδηρικών για την κατασκευή κάγκελων στη σκάλα εισόδου  
του Κεντρικού κτηρίου της Σ.Θ.Ε. (Α) 

79,95 

Εκτυπώσεις προγραμμάτων και ενημερωτικών εντύπων για Φοιτητές (Β) 1000,00 

Εκτύπωση Γραμμάτων-Βιβλιοδεσία πρακτικών Κοσμητείας  (Ε) 296,80 

Προμήθεια σιδηρικών για την κατασκευή 2 κιγκλιδωμάτων  
στον προαύλιο χώρο της πλατείας Χημείου.    (Α) 

750,30 

Προμήθεια ταπετσαρίας για την επισκευή 40 καθισμάτων της Α31 (Γ) 1117,82 

Προμήθεια ξυλείας για επισκευή εργ. πάγκων  (Α) 139,14 

Επιδιόρθωση επτά (7) τηβέννων Καθηγητών   (ΣΤ’) 196,80 

Προμήθεια υλικών αρχειοθέτησης εγγράφων Αρχείου της Κοσμητείας (Ε) 350,00 

Εκτυπώσεις Βραβείων-επαίνων-Συγχαρητηρίων για τις Ορκωμοσίες  
των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε. (Ε) 

250,00 

Προμήθεια ενός (1) συμπιεστή για το σύστημα εξαερισμού εργαστηρίου 
Βιολογίας στο υπόγειο του κτ. Βιολογίας. (Α) 

180,00 

Προμήθεια ταπετσαρίας για την επισκευή 20 καθισμάτων της Α31 (Γ) 546,61 

Έξοδα μετακίνησης Ομιλητή Ημερίδας Μαθηματικών (Ε) 82,21 

Έξοδα φιλοξενίας Ομιλητή Ημερίδας Μαθηματικών (Ε) 59,00 

Εκτυπώσεις αφισών, προγραμμάτων και προσκλήσεων για εκπαιδευτικές 
ημερίδες των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε. (Ε) 

500,00 

Προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση των Η/Υ της Κοσμητείας (Ε) 500,00 

Εκτυπώσεις προγραμμάτων και προσκλήσεων, έντυπων & γραφικών  
υλικών για εκπαιδευτικές εκδηλώσεις της Κοσμητείας και των Τμημάτων  (Ε) 

500,00 

Προμήθεια & αντικατάσταση υαλοπινάκων ασφαλείας λόγω θραύσης 
στο κεντρικό κτήριο της Σ.Θ.Ε (Α) 

738,00 

Κάλυψη εξόδων διοργάνωσης-διεξαγωγής Συνόδου Κοσμητόρων Σ.Θ.Ε. (Δ) 319,80 

Έξοδα μετακίνησης Κοσμήτορα ΣΘΕ Κρήτης κ. Μ. Ταρουδάκη(Δ) 116,00 

Έξοδα φιλοξενίας (διανυκτέρευση) των Κοσμητόρων των Σ.Θ.Ε. (Δ) 156,00 

Έξοδα μετακίνησης Κοσμήτορα ΣΘΕ Πατρών κ. Κ. Κουτσικόπουλου (Δ) 176,00 

Επισκευή ηλεκτρονικού πίνακα για το Εργ. παρασκευής Υγρού Αζώτου (Α) 600,00 

Προμήθεια & αντικατάσταση υαλοπίνακα ασφαλείας λόγω θραύση 
στο Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής του κεντρικού κτηρίου της Σ.Θ.Ε (Α) 

37,20 

Προμήθεια ενός (1) κλιματιστικού για τη Βιβλιοθήκη του Τμ. Βιολογίας (Γ)   800,00 

Προμήθεια χρωμάτων για τον ελαιοχρωματισμό των Γραμματειών (Α) 969,68 

Προμήθεια οικοδομικών υλικών για στεγανοποίηση δώματος στη Σ.Θ.Ε (Α) 1057,72 

ΣΥΝΟΛΟ  17.074,48 
*Η Οικονομική ενίσχυση της Επιτροπής Ερευνών για την Κοσμητεία μετά από την κατανομή στα Τμήματα της Σ.Θ.Ε. ανέρχεται στο ποσό των: 
20.514,87 €  
(- 662,57€ από τις δαπάνες του 2015). Υπόλοιπο : 19.852,30€ 
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Τα αθροίσματα των κατηγοριών δίνονται στον Πίνακα 8, ενώ η κατανομή τους σε *% ποσοστό 

δίνεται στην εικόνα 4.  

 

Πίνακας 8. Κατανομή δαπανών της Κοσμητείας ΣΘΕ το 2015-2016  

(Α) Σιδερικά Είδη - Χρώματα - Κλειδαριές – 
Υαλοπίνακες, Στεγανοποιήσεις κ.ά.) 

6552,81+50004= 
11552,81 € 

 

(Β) Φοιτητικές δαπάνες 1000 € 

(Γ) Συντήρηση και Αντικατάσταση Υποδομών 
(έδρανα – αίθ. διδασκαλίας – κλιματιστικά  
κ.ά.) 

4778,6 € 
 

(Δ) Σύνοδος Κοσμητόρων 767,8 € 

(Ε) Δαπάνες Κοσμητείας (αναλώσιμα, 
δαπάνες μετακινήσεων κ.ά.) 

3038,01 € 
 

Δαπάνες Στελέχωσης Κοσμητείας - 

(ΣΤ’)ΣυντήρησηΤηβέννων  937,26 € 

(Ζ) Άλλες δαπάνες - 

  

  

Σύνολο Δαπανών 22074,48 € 

Αρχικό Ποσό Ενίσχυσης 21411,91 € 

Νέο Υπόλοιπο -662,57 € 

 
 
Από την κατανομή των ποσοστών προκύπτει πως περίπου 4/10 του συνόλου των δαπανών 

αποδόθηκε στη συντήρηση των κτηριακών υποδομών της Σχολής (Εικ. 4).Το 3,45 % στην ενίσχυση 

φοιτητικών αναγκών, ενώ περίπου το 16% στην αντικατάσταση ή στη συντήρηση των υποδομών, 

αιθουσών και λειτουργικών εξοπλισμών. Αθροιστικά, η πλειονότητα των κονδυλίων της 

Κοσμητείας δαπανήθηκε σε ανάγκες των υποδομών της που αντανακλούν την εύρυθμη λειτουργία 

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της. 

 
Από τη σύγκριση της κατανομής των δαπανών με το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 φαίνεται πως δεν 

υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Οι διαφορές μπορούν να αποδοθούν στη συνολική 

χρηματοδότηση της Σχολής, ως αντανάκλαση της συνολικής χρηματοδότησης του Ιδρύματος  

(36.309,53€ για το 2014-15, ενώ το αντίστοιχο για το 2015-16 ήταν 21411,91 €.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
4
 Πρόκειται για το ποσό ενίσχυση από την Εταιρεία Αξιοποίησης Πανεπιστημιακής Περιουσίας.  
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Εικόνα 4. Κατανομή των διαφόρων κατηγοριοποιημένων δαπανών για έργα συντήρησης 

υποδομών της Σχολής.  
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Υποθέσεις Αμείωτου Ενδιαφέροντος 
 
Αριστοτέλειου Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης (ΑΜΦΙΘ) 

Στις προσπάθειες που καταβλήθηκαν της χρονικής διάρκειας από την ίδρυση του ΑΜΦΙΘ, έχουν 

πραγματοποιηθεί τουλάχιστον δύο συναντήσεις των Επιστ. Συμβουλίου και πάνω από 4 

συνεδρίασης του ΔΣ. Κοινή αντίληψη όλων η διασφάλιση χώρου ανάπτυξης του Μουσείου και η 

σταδιακή ανάπτυξη δράσεων προκειμένου το Μουσείο, ως αντίληψη, να αποκτήσει υπόσταση για 

τον πολίτη. Πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις με το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης προκειμένου να 

συμφωνηθεί ενιαία στρατηγική αντιμετώπισης του όλου ζητήματος. Συμφωνήθηκε ως πρώτη 

επιλογή η αποθήκη 9 του ΟΛΘ, ενώ ως δεύτερη επιλογή το νεοκλασικό κτήριο, ιδιοκτησίας του 

Ιταλικού κράτους,  στη Βασ. Όλγας. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζονται οι προσπάθειες 

συνεχίζονται. Στόχος η δημιουργίας ενός νέου καταστατικού καθώς αποφασίστηκε η δράση για το 

Μουσείο να ενταχθεί στην Εταιρεία Αξιοποίησης Πανεπιστημιακής περιουσίας, με σύμφωνη 

γνώμη των εκπροσώπων του Δήμου. 

 

Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια: Οι προσπάθειες που έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα για 

την ολοκλήρωση των Προγραμμάτων Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας έχουν αποσταλεί για 

αξιολόγηση στη ΜΟΔΙΠ και αναμένεται η συζήτησή τους στη Σύγκλητο. Σε κάθε περίπτωση τα 

Τμήματα που επιθυμούν βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις του εν λόγω προγράμματος, 

αυτές θα διεκπεραιώνονται άμεσα.  

 

Παγκόσμιου Συνεδρίου για τον ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ: Η Σχολή μας έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διοργάνωση 

του Παγκόσμιου Συνεδρίου για τον ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ. Συγχαίρουμε το Κέντρο Αριστοτελικών Σπουδών 

του ΑΠΘ, καθώς και όλους τους συντελεστές της διοργάνωσης.  

 

90χρονα ΑΠΘ: Η Σχολή συμμετείχε σε διάφορες εκδηλώσεις για το εορτασμό των 90χρονων του 

ΑΠΘ. Οι εκδηλώσεις των Τμημάτων Γεωλογίας, Χημείας και Φυσικής στην Πλατεία Αριστοτέλους, 

το Τμήμα Βιολογίας με την DNADAY, το Τμήμα με το Grow Greek Tourism Online της Google και το 

Tech Department της Booking.com κ.ά.  (βλ. Παράρτημα 3) επιτελέστηκαν με τεράστια επιτυχία.  

 

Σύνδεση με την ένωση Ομότιμων Καθηγητών και Εμφυπηρετησάντων: Πραγματοποιήθηκε 

συγκέντρωση με τους ομότιμους καθηγητές της ΣΘΕ. Στη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκαν 

διάφορα προβλήματα του σώματος των ομότιμων καθηγητών όπως η οργάνωση ιστοσελίδας και η 

σύνδεσή τους με τη Σχολή. Διατυπώθηκαν απόψεις όπως για παράδειγμα η αναγκαιότητα 

διατήρησης των δεσμών με τις δραστηριότητες της Σχολής και πως το δυναμικό των ομότιμων, 

εφόσον υπάρχει σχετική διάθεση, δεν πρέπει να περνά στα απαρατήρητα συμβάντα. 

Συμφωνήθηκε να γίνει μια έκδοση στο πλαίσιο των 90χρονων της Σχολής και πως σε κάθε 

περίπτωση η Σχολή θα παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια προς τις δραστηριότητες των ομότιμων. Από 

την πλευρά της η Κοσμητεία έχει διασφαλίσει και τη χρηματοδότηση της έκδοσης.  
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Η Κοσμητεία, μετά τη συνεδρίαση, ανέλαβε την ενημέρωση του συνόλου των αποδεκτών των 

ομότιμων καθηγητών, δια μέσου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αναμένει τις προτάσεις για 

συνεργασία.  

 
Επισκέψεις Σχολείων : Η Σχολή μας δέχθηκε το τρέχον ακαδημαϊκό έτος πέντε (5) σχολεία 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκτός Θεσσαλονίκης (4 Λύκεια και 1 Γυμνάσιο) (Πίνακας 9). Στις 
επισκέψεις έγινε ξενάγηση των μαθητών στις εγκαταστάσεις της Σχολής, αφού προηγουμένως 
γινόταν σχετική ενημέρωση στο αμφιθέατρο του Μετεωροσκοπείου. Οικοδέσποινα και ξεναγός 
των επισκεπτών μας ήταν η κ. Μαρία Αργυροπούλου (Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος 
Βιολογίας). Η παρουσίαση της Σχολής έγινε σε μορφή powerpoint της Σχολής5.  
 
Καθώς οι αιτήσεις των σχολείων ολοένα αυξάνονται, συστάθηκε στην Κοσμητεία Επιτροπή 
Διασύνδεσης της Επιστήμης με τη Β/θμια εκπαίδευση, η οποία αποτελείται από ένα άτομο από 
κάθε Τμήμα της Σχολής. 
 
 
Πίνακας 9.Ημερολόγιο επισκέψεων σχολείων Β/θμιας Εκπαίδευσης 

 

Ημερομηνία Σχολείο 

9/12/2015 Επίσκεψη μαθητών Γενικού Λυκείου Ν. Μουδανιών στη Σ.Θ.Ε. 

27/1/2016 Επίσκεψη μαθητών 4ου Γενικού Λυκείου Κατερίνης στη Σ.Θ.Ε. 

4/3/2016 Επίσκεψη μαθητών 7ου Γυμνασίου Τρικάλων στη Σ.Θ.Ε. 

8/4/2016 Επίσκεψη μαθητών 5ου Γενικού Λυκείου Βεροίας στη Σ.Θ.Ε. 

19/4/2016 Επίσκεψη Επίσκεψη μαθητών της Β΄ Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Δράμας 

στη Σ.Θ.Ε. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5Το περιεχόμενο της παρουσίασης επιμελήθηκε ο κ. Κοσμήτορας σε συνεργασία με τον κ. Τριανταφυλλίδη Αλέξανδρο, 
Αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας. 
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Άλλες ενέργειες 
 

Διοργάνωση Ημερίδας Ανταλλαγής Απόψεων μεταξύ των Τμημάτων της ΣΘΕ 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Αγγελοχώρι στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Βιολογικών 

Εφαρμογών του Τμήματος Βιολογίας. Σκοπός της συνάντησης ήταν η πρώτη διάχυση εμπειριών 

μεταξύ των Τμημάτων σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα Προγράμματα Σπουδών (ΠΠΣ, 

ΠΜΣ), την οργάνωση των Τμημάτων κ.ά. Απώτερος στόχος να αποκτηθεί κοινή αντίληψη 

διεπιστημονικότητας και διασύνδεσης των Τμημάτων. Όλα αυτά έχοντας την αντίληψη της 

πρόσφατης εξωτερικής αξιολόγησης του Ιδρύματος.  

 
Τα αποτελέσματα της ημερίδας δίνονται στο Παράρτημα 3. Οι πρακτικές αυτές που άρχισαν με 

πρωτοβουλία των νυν Πρυτανικών αρχών, κρίνονται ως ιδιαίτερα σημαντικά εργαλεία ανάπτυξης 

της αναγκαίας συνοχής και κουλτούρας της ομάδας. Κρίνεται, μάλιστα, πως από το επίπεδο της 

Πρυτανείας στο επίπεδο της Κοσμητείας, θα πρέπει να μεταφερθεί με κάποιο τρόπο ή σχήμα προς 

τα Τμήματα, ώστε η γνώση των πρακτικών διοίκησης και ενίσχυσης των προτύπων της διαφάνειας 

να γίνει κτήμα σε όλο το φάσμα του προσωπικού.  

 
Βιβλιοθήκες της Σχολής 

Τα προβλήματα των Βιβλιοθηκών της Σχολής συζητήθηκαν σε τουλάχιστον δύο συνεδριάσεις 

παρουσία του αρμόδιου για θέματα Βιβλιοθηκών κ. Τζιφόπουλου. Διατυπώθηκαν απόψεις και 

καταγράφηκαν οι ανάγκες τόσο στο επίπεδο της λειτουργικότητας και στελέχωσης όσο και στο 

επίπεδο των αναγκαίων δαπανών χρηματοδότησης.  

 

Φαίνεται πως στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου ΕΣΠΑ, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση 

ενοποίησης των βιβλιοθηκών της Σχολής μας, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο βελτίωσης των παροχών 

της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος. Τα ζητήματα αυτά βρίσκονται στις πρώτες 

προτεραιότητες του ΑΠΘ, καθώς ο κατακερματισμός των βιβλιοθηκών του ιδρύματος δέχθηκε 

αρνητικά σχόλια από τους εξωτερικούς αξιολογητές της πρόσφατης αξιολόγησης. Το συνολικό 

ποσό της χρηματοδότησης αγγίζει τα 1.250.000 €. Συντονιστής των σχετικών ενεργειών από την 

πλευρά της Σχολής μας είναι ο κ. Κ. Χρυσάφης (Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής). Η Κοσμητεία 

θεωρεί πως η ευκαιρία που δίνεται ενέχει βάσιμες ελπίδες επίλυσης των σοβαρών προβλημάτων 

που αντιμετωπίζουν οι βιβλιοθήκες της Σχολής.  

 

Ενέργειες Προϊσταμένης: Έπειτα από αίτηση της Προϊσταμένης της Γραμματείας της Κοσμητείας 

Σ.Θ.Ε. Δρ. Ελένης Ραφτοπούλου, εγκρίθηκε μετακίνησή της στο Πανεπιστήμιο της Αγίας 

Πετρούπολης της Ρωσίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ International-Κινητικότητα 

Προσωπικού, κατά το χρονικό διάστημα 5 έως 9 Σεπτεμβρίου 2016. Για τη διάδοση των 

εμπειριών/αποτελεσμάτων της κινητικότητας πραγματοποιήθηκε ενημέρωση, μέσω παρουσίασης 

powerpoint, για το περιεχόμενο της επιμόρφωσης στα μέλη της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε. στη 

Συνεδρίαση της Κοσμητείας αριθμ. 236/15-9-2016 (επισυνάπτεται η έκθεση πεπραγμένων της 

επιμόρφωσης στο Παράρτημα 3).  
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Σ.Θ.Ε. (Πίνακας 10) 
- Συνάντηση των Κοσμητόρων των Σχολών Θετικών Επιστημών των Πανεπιστημίων της Ελλάδας, 

για συζήτηση με μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: Παρόν & Μέλλον», 27-28 

Μαΐου 2016, Κοσμητεία Σχολής Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ. (βλ. συνημμένο Πρακτικό της 

συνάντησης των Κοσμητόρων στο Παράρτημα 2). 

- Συνάντηση με της 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. 231, 26 Μαΐου 2016, Κέντρο Βιολογικών 

Εφαρμογών, Αγγελοχώρι (βλ. συνημμένο Απόσπασμα Πρακτικών της συνεδρίασης της 

Κοσμητείας αριθμ. 231/26-5-2016 στο Παράρτημα 3) 

- Εσπερίδα με τίτλο «Η Χρηματοδοτούμενη Έρευνα του σήμερα και του αύριο: Εμπειρίες και 

Προοπτικές στη Σ.Θ.Ε»., 23 Φεβρουαρίου 2016, Αίθουσα Α31, 1ος όροφος κεντρικού κτηρίου 

Σ.Θ.Ε. (βλ. συνημμένη αφίσα στο Παράρτημα 3) 

- Χοροεσπερίδα της Σχολής Θετικών Επιστημών, 11 Φεβρουαρίου 2016, Εστιατόριο «Kazaviti», 

Θεσσαλονίκη. 

Πίνακας 10. Ημερολόγιο εκδηλώσεων ΣΘΕ 
Ημερομηνία  

13/1/2016 Συνάντηση του Κοσμήτορα με τους κ.κ. Λάζου, Λογοθετίδη, Αργυράκη, 
Τσόκα, Πλέρο, για τη διοργάνωση ημερίδας-εσπερίδας για τα 
Ερευνητικά Προγράμματα  

14/1/2016 Κοπή Βασιλόπιτας της Κοσμητείας με τους Προέδρους και το 
Προσωπικό των Γραμματειών των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε. 

26/1/2016 Συνάντηση του Κοσμήτορα με την Προϊσταμένη και τους κ.κ. 
Εγγονόπουλο, την κ. Στάικου και 5 Διδάκτορες των Τμημάτων της 
Σ.Θ.Ε. για τη διοργάνωση Διαλέξεων για τις Φυσικές Επιστήμες 

27/1/2016 Συνάντηση του Κοσμήτορα με τους Προέδρους και τους Δ/ντές Τομέων 
των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε. για γνωριμία και κοπή Βασιλόπιτας της 
Κοσμητείας. 

23/2/2016 ΕΣΠΕΡΙΔΑ Κοσμητείας με τίτλο: Η Χηματοδοτούμενη Έρευνα του 
Σήμερα και του Αύριο, Εμπειρίες και Προοπτικές στη Σ.Θ.Ε.  

10/3/2016 Χαιρετισμός από τον Κοσμήτορα στην Ημερίδα Masterclass της 
Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων για Μαθητές Λυκείου στην αίθ. 
Α31. 

18/3/2016 Χαιρετισμός από τον Κοσμήτορα στην Ημερίδα-Εκδήλωση Χημικών, 
υπεύθυνη εκδήλωσης κ. Β. Σαμανίδου, στο Αμφ. Του Νέου Χημείου 

30/3/2016 9:30 π.μ. Αίθ. Α31 Χαιρετισμός του Κοσμήτορα στην Ημερίδα του 
Τμήματος Φυσικής για τα αποτελέσματα του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών   

31/3/2016 Απόγευμα. Παρευρέθηκε ο Κοσμήτορας στην εκδήλωση για τις 
ΑΡΙΣΤΕΙΕΣ του Α.Π.Θ. στην Αίθουσα Τελετών της Φιλοσοφικής Σχολής. 

19/4/2016 Χαιρετισμός του Κοσμήτορα της Ημερίδας του Τμήματος Βιολογίας 
DNA DAY. 

13/5/2016 Συνάντηση του Κοσμήτορα με τους Ομότιμους Καθηγητές των 
Τμημάτων της Σ.Θ.Ε. στο Αμφ. του Μετεωροσκοπείου. 

27-28/5/2016 Σύνοδος Κοσμητόρων Σ.Θ.Ε. των Πανεπιστημίων Κρήτης-Πατρών-
Ιωαννίνων-Θεσσαλονίκης(απουσίαζε ο Κοσμήτορας του 
Πανεπιστημίου Αθηνών) στην Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε. 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τ ΙΣΜΟ Υ2015-2016 
 
Στον παρόντα απολογισμό κρίθηκε σκόπιμο να συνδυαστούν οι ενέργειες που είχαν προταθεί στον 

απολογισμό του ακαδ. έτους 2014-15 σε σχέση με ότι πραγματοποιήθηκε. Είναι προφανές πως στις 

προτεραιότητές μας παραμένουν ως ζητούμενα οι πρωτοβουλίες ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος με 

τη δρομολόγηση συζητήσεων σχετικών με την ανάπτυξη μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών 

πολλαπλών ταχυτήτων, 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 τα ακόλουθα: 

 

1. (2014-15) Διαρκή συντήρηση των υποδομών στην βάση του καταλόγου των προτεραιοτήτων 

του πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα. 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.] 

2. (2014-15) 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. ]  

3. (2014-15) 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.] 

4. (2014-15) Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για προγράμματα διαβίου μάθησης. 

[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 στη ιστοσελίδα της Σχολής.] 

5. (2014-15) Βελτίωση της σελίδας της Σχολής με εργαλεία διαδραστικότητας. Στόχος η προβολή 

και οι δυνατότητες της Σχολής στον εκπαιδευτικό και ερευνητικό τομέα.  

[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 
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επιτροπής Διάδοσης – Ενημέρωσης Διεκδίκησης Ερευνητικών Προγραμμάτων. Παρόμοιες 

δράσεις θα ενδυναμώσουν το προφίλ της Σχολής στην διεθνή επιστημονική κοινότητα.] 

6. (2014-15) 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. 

[Βρισκόμαστε ακόμα στο στάδιο διερευνήσεων σε συνεργασία με την Πρυτανεία.] 

7. (2014-15) 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 στη ΓΣ της Κοσμητείας. 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.] 

8. (2014-15) 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 στη ΠΦΛ. Απαιτείται ακόμα χρόνος.] 

9. (2014-15) Διαρκή προσπάθεια βελτίωσης της ασφάλειας των υποδομών και ενίσχυση των 

υποδομών προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ.  

[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.] 

10. (2014-15) Διατήρηση της Κοσμητείας ανοιχτής σε νέες πρωτοβουλίες και την ευημερία της 

Σχολής.  

[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 – Ενημέρωσης Διεκδίκησης 

Ερευνητικών Προγραμμάτων και άλλες, οι οποίες εργάστηκαν και συνεχίζουν να εργάζονται 

προβάλλοντας ένα δυναμικό της Σχολής με αξιοσημείωτα παραδοτέα.] 
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Νέος Προγραμματισμός 2016-2017 

 

Η Σχολή στον νέο της προγραμματισμό πρέπει να στοχεύει σε δύο βασικά επίπεδα.  

 

Το πρώτο αφορά στην υλοποίηση των στόχων που έχουν θέσει τα Τμήματα για τη βελτίωση του 

παραγόμενου επιστημονικού και διδακτικού έργου, και το δεύτερο στην υλοποίηση έργων που 

χρηματοδοτούνται από κοινοτικά κονδύλια (ΕΣΠΑ), όπως η κεντρικοποίηση – ενοποίηση των 

βιβλιοθηκών της ΣΘΕ. Συμπληρωματικά, πρέπει να δραστηριοποιηθούμε στην προσπάθεια 

θεσμοθέτησης πιστοποιημένων εργαστηρίων και εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών, καθώς και 

οργάνωση των υποδομών της Σχολής. Ειδικότερα για τις υποδομές, θεμελιώδες κρίνεται το 

γεγονός της βέλτιστης αξιοποίησης των κτηριακών υποδομών. Η εξοικονόμηση πόρων από τις 

ενοικιάσεις, που σημειωτέον δημιουργούν προβλήματα μεγάλης διασποράς του ΔΕΠ, ενδέχεται να 

δώσει τη δυνατότητα εκσυγχρονισμού των υποδομών μας αλλά και της βελτίωσης της 

κινητικότητας του προσωπικού.  

 

Στη βάση των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, ο επόμενος απολογισμός της Κοσμητείας θα πρέπει 

να στηρίζεται στα πεπραγμένα τόσο της Σχολής όσο και των Τμημάτων. Με άλλα λόγια, εκτός των 

άλλων, πρέπει να συμπληρώνονται βελτιωμένα στοιχεία της ταυτότητα της Σ.Θ.Ε. (Βλέπε Πλαίσιο 

ΙΙ).  Μόνο τότε ένας απολογισμός θα έχει πραγματική ουσία.  

 

Το έτος που θα διανύσουμε αποτελεί για όλους μια ιδιαίτερα σημαντική χρονική περίοδο. Η Σχολή 

Θετικών Επιστημών (τέως Φυσικομαθηματική Σχολή) ολοκληρώνει 90 χρόνια λειτουργίας. Η 

Κοσμητεία πιστεύει πως το 2017 συνιστά μια καλή ευκαιρία για ανάδειξη του έργου της Σχολής, 

όχι μόνο εντός των τειχών του ΑΠΘ αλλά και εκτός, δηλαδή στην κοινωνία. Για το λόγο αυτό θα 

συσταθεί επιτροπή, η οποία θα προγραμματίσει εκδηλώσεις σε όλη τη διάρκεια του έτους με 

αποκορύφωμα μια κεντρική εκδήλωση μεταξύ της 15 /11 – 15/12/ 2017. Σε κάθε περίπτωση η 

αναφορά αυτή αποτελεί και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς όλα τα μέλη ΔΕΠ της 

Σχολής και όχι μόνο. Οι διεργασίες προγραμματισμού έχουν ήδη αρχίσει. Σύντομα θα ολοκληρωθεί 

ένα ετήσιο ημερολόγιο εκδηλώσεων για το 2017.  
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Επιλόγο ς 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι 
 
Είναι φανερό, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της Κοσμητείας, πως το έργο που επιτελέστηκε 
ήταν σχεδόν διπλάσιο εκείνου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. Η σημαντικότητά του, 
όμως, δεν έχει να κάνει τόσο με το πλήθος των ενεργειών αλλά με το γεγονός των πρωτόγνωρων 
συνθηκών και εμπειριών που αντιμετωπίστηκαν (Εξωτερική Αξιολόγηση του Ιδρύματος κ.ά.). Η 
πολυπλοκότητα των αναγκαίων δράσεων και η αναγκαία παρουσία της Σχολής σε ένα σύνολο 
διεκπεραιώσεων έθεσε σε πραγματική δοκιμασία τις αντοχές του προσωπικού. Εξάλλου, όλοι 
λιγότερο ή περισσότερο, γνωρίζουν το περιβάλλον το οποίο διαμορφώνεται στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. Σε κάθε περίπτωση η παρουσία της Σχολής μας στα δρώμενα του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου υπήρξε ενθαρρυντική. Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα η συνεργασία μας με τις 
Πρυτανικές Αρχές ήταν άριστη και πάντα στο πνεύμα της αμοιβαιότητας και της δημιουργίας.  
 
Σίγουρα, θα υπήρξαν πολλές παραλήψεις ή ατελείς ενέργειες. Σίγουρα κάποιοι ένοιωσαν 
αδικημένοι ή υποεκτιμήθηκε η αναγκαιότητα των αναγκών τους. Σε καμιά περίπτωση, όμως, δεν 
παραβλέφθηκε κάτι εσκεμμένα. Η θέλησή μας για ένα καλύτερο αποτέλεσμα των ενεργειών μας, 
μας βοήθησε στο να ξεπεράσουμε αρκετές δυσκολίες. Περιμένοντας τις προτάσεις σας για τη 
βελτίωση των ενεργειών μας θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συμπαράστασή σας. 
 
Κύριος στόχος μιας Σχολής θα πρέπει να είναι η ενδυνάμωση της συνοχής της, η φροντίδα της 
φοιτητικής της κοινότητας, η ευημερία της επιστήμης και των ανθρώπων της. Η Σχολή μας οφείλει 
να αναπτύξει κουλτούρα δύναμης που μπορεί να δει 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, στην καλύτερη περίπτωση. Από την πλευρά της η Κοσμητεία θα εργάζεται και θα 
εργάζομαι αδιάκοπα με ατέρμονη υπομονή.  
 
Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι η Κοσμητεία θα συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες προς 
τη χάραξη στρατηγικών ανάπτυξης της Σχολής σε όλους τους τομείς της επιστήμης. Στο πνεύμα 
αυτό κάθε εθελοντική συμμετοχή στις προσπάθειές μας θα είναι ευπρόσδεκτη. Εξάλλου, οι 
συλλογικές ενέργειες πάντα αποδίδουν σίγουρους καρπούς. Η Κοσμητεία από την πλευρά της θα 
προσπαθεί για ευκαιρίες ανάδειξης των αξιών του ακαδημαϊσμού και της επιστήμης. 
 

 
 

Νοέμβριος 2016 
Ο Κοσμήτορας της ΣΘΕ 

 
Χαρίτων Σαρλ Χιντήρογλου 

Καθηγητής 
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Σχολή Θετικών Επιστημών 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ  

2015-2020 

 
Του  

Χαρίτωνα Σαρλ Χιντήρογλου 

Κοσμήτορα της Σ.Θ.Ε. του ΑΠΘ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Ο ρόλος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην κοινωνία της γνώσης έχει αναγνωρισθεί και σε 

ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Αυτή η βαθμίδα της εκπαίδευσης καλείται να συμβάλει 

σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας για την ανάπτυξη, την ευημερία και την 

κοινωνική συνοχή (JánFigel’ 2008). Η άποψη αυτή του Επιτρόπου για θέματα παιδείας, 

κατάρτισης, πολιτισμού και νεολαίας της ΕΕ το 2008,  παραμένει όσο ποτέ άλλοτε επίκαιρη για το 

μέλλον των νέων γενεών.  

Οι επιστήμες που κατά βάση στηρίζονται στην επιστημονική μέθοδο και στους κανόνες της 

λογικής στο πλαίσιο των διαφόρων συστημάτων με στόχο τη διερεύνηση των νόμων της φυσικής, 

της χημείας, των μαθηματικών, της βιολογίας, της γεωλογίας και της πληροφορικής την τελευταία 

τριακονταετία εμφανίζουν μια τεράστια ανάπτυξη. Οι δυνατότητές τους να επεκτείνονται ακόμα 

και στον κλάδο των εφαρμογών αφού τα εφαρμοσμένα μαθηματικά, η εφαρμοσμένη φυσική και 

χημεία, η βιοτεχνολογία, τα υπολογιστικά συστήματα, οι εφαρμοσμένες τεχνικές των 

γεωεπιστημών είναι σε θέση να επιλύουν σημαντικά ζητήματα των σύγχρονων απαιτήσεων της 

πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής της παγκόσμιας και τοπική οικονομίας.  

Η Σχολή Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκειμένου να 

απαντήσει στις προκλήσεις των επόμενων χρόνων, καλείται να διαμορφώσει μια Στρατηγική με 

απώτερο στόχο τον εναρμονισμό των προγραμμάτων σπουδών και της έρευνας της στο διεθνές 

περιβάλλον, το οποίο εξελίσσεται με ταχύτερους ρυθμούς από όσο έχουν αρχικά προβλεφθεί 

(Ευρυδίκη 2008). Παρά το ασταθές παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό οικονομικό περιβάλλον οι 

ανάγκες των προσαρμογών κρίνονται επιτακτικές, αν επιδιώκεται μια πραγματική ανάκαμψη της 

κοινωνικής ύπαρξης και της κοινωνικής συνείδησης. Και όλα αυτά γιατί η επιστήμες που 

θεραπεύονται στη Σχολή Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ καλύπτουν ένα σημαντικό μέρος των 

παραγωγικών δυνάμεων και αναγκών της χώρας.  
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2.1 Περιβάλλον 

2.2 Εσωτερικό περιβάλλον/Δυνατά σημεία - Αδυναμίες 

2.3 Εξωτερικό Περιβάλλον/Ευκαιρίες – Κίνδυνοι  

SWOT Ανάλυση 

Τα δεδομένα και η ανάλυση στηρίζονται σε στοιχεία της βάσης δεδομένων της ΜΟΔΙΠ.  

S ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ (STRENGTHS) 

 Η Σχολή Θετικών Επιστημών καλύπτει το σύνολο των κλάδων των φυσικών επιστημών αλλά 

και την πλειονότητα των επιμέρους επιστημονικών πεδίων αιχμής.  

 Διαθέτει Ιστορική Διαδρομή γεγονός που την καθιστά παγκοσμίως γνωστή, αφού πολλά 

επιτεύγματά της έχουν βρεθεί στο προσκήνιο της ιστορίας της επιστήμης. 

 Ανήκει στο πληρέστερο Πανεπιστήμιο της χώρας και των Βαλκανίων, διατηρώντας τις 

υποδομές της στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης.  

 Η χρηματοδότηση της έρευνας στη ΣΘΕ βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα, αφού αυτή 

προέρχεται από εθνικούς πόρους (κρατική και ιδιωτική χρηματοδότηση) και από διεθνείς 

(ΕΕ). Την τελευταία πενταετία εκπονήθηκαν ή βρίσκονται σε φάση εκπόνησης περισσότερα 

από 1000 ερευνητικά προγράμματα. Το εύρος των θεμάτων των προγραμμάτων αυτών είναι 

πολύ μεγάλο. Ενδεικτικά αναφέρονται οι περιοχές που σχετίζονται με τις τεχνολογίες, την 

πληροφορική και τις επικοινωνίες, την υγεία και τη διατροφή, το περιβάλλον, την ενέργεια, τα 

υλικά κλπ. Η συμμετοχή της Σχολής σε μεγάλα και σημαντικά προγράμματα έχει συμβάλλει 

στη διεθνοποίησή της. 

 Τα προγράμματα σπουδών της Σχολής (ΠΠΣ και ΠΜΣ) χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα 

και παραγωγή πολύ αξιόλογων αποφοίτων οι οποίοι έχουν λάβει τα απαραίτητα εφόδια ώστε 

να ανταποκριθούν στις διεθνείς απαιτήσεις είτε της αγοράς εργασίας είτε της έρευνας:  

 

Α. Ο συνολικός αριθμός των προσφερομένων μαθημάτων επιλογής Προπτυχιακού Π.Σ. 

είναι 338 μαθήματα.  

Β. Τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε 20 ροές/κατευθύνσεις.  

Γ. Στα προγράμματα σπουδών συμμετέχουν 320 καθηγητές (286 καθηγητές + 44 Λέκτορες), 

28 άτομα Διοικητικού Προσωπικού και 68 άτομα ΕΔΙΠ (Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό),  24 

άτομα Τεχνικό Προσωπικό και 6 επιστημονικοί συνεργάτες.  

Δ. Στη Σχολή ολοκληρώνονται συνολικά 15 ΠΜΣ (Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών), 

στα οποία φοιτούν 840 φοιτητές.  

Ε. Στην Σχολή εκπονούν διδακτορική διατριβή 512 νέοι επιστήμονες.  

Ζ. Εξετάζοντας τις σχετικές αναλογίες φαίνεται πως στο σύνολο των 286 Καθηγητών οι 512 

υποψήφιοι διδάκτορες αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 1,8 υποψήφιος για κάθε ένα 

καθηγητή της Σχολής. Και, κατ’ αντιστοιχία 2,5 μεταπτυχιακοί φοιτητές για κάθε καθηγητή.  

 Η Σχολή έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι άλλων σε θέματα νέων τεχνολογιών, 

πληροφορικής και συνολικά ηλεκτρονικής επικοινωνίας και διακυβέρνησης. Εκτός από το 

γεγονός ότι όλα τα σχετικά γνωστικά αντικείμενα θεραπεύονται ερευνητικά και εκπαιδευτικά 

στη Σχολή, η πλειονότητα των μελών της έχει πολύ μεγάλη εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες 

(π.χ. διαδικτύου, λογισμικών, κλπ).  
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 Στη Σχολή υπάρχει σύγχρονος εξοπλισμός ο οποίος αξιοποιείται στην έρευνα, στην 

εκπαίδευση αλλά και στην παροχή υπηρεσιών. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει όργανα υψηλής 

ευαισθησίας και ακρίβειας (π.χ. ηλεκτρονικά μικροσκόπια, αναλυτές, παρατηρητήρια 

σεισμογράφων), εργαστήρια πληροφορικής κλπ. 

 Η Σχολή έχει να επιδείξει πολλές και σημαντικές παγκόσμιες διακρίσεις. Ενδεικτικά 

αναφέρονται τα 2 Βραβεία Cartesius, όπως και η διάκριση με το ΝΟΜΠΕΛ Ειρήνης το 2007 

που πέτυχε το Τμήμα Φυσικής καθώς και οι πολλές διακρίσεις των Τμημάτων Πληροφορικής 

και Βιολογίας τόσο των καθηγητών όσο και των φοιτητών τους 

(http://www.csd.auth.gr/el/news/awards).  

 Τα βιογραφικά σημειώματα της πλειονότητας των καθηγητών εμφανίζουν χαρακτηριστικά 

που ξεπερνούν τον Ευρωπαϊκό μέσο.  

 Αρκετοί Καθηγητές εμφανίζονται με μεγάλους συντελεστές απήχησης ενώ συμμετοχή τους σε 

σημαντικά διεθνή – παγκόσμια ερευνητικά προγράμματα (π.χ. CERN) συμβάλει στην 

διεθνοποίηση της Σχολής.  

 Η Σχολή, σε κάθε Τμήμα και κάθε πρόγραμμα σπουδών ξεχωριστά, ακολουθεί τυποποιημένες 

διαδικασίες αυτοαξιολόγησης που περιλαμβάνουν αξιολόγηση από τους φοιτητές. Σύμφωνα 

με τα υπάρχοντα στοιχεία, πάνω από το 90% των καθηγητών της Σχολής αξιολογούνται από 

τους φοιτητές με υψηλές βαθμολογίες. Οι επιμέρους αυτοαξιολογήσεις συντελούν στη 

συνεχή βελτίωση των εκπαιδευτικών διαδικασιών της Σχολής.  

 Η Σχολή διαθέτει ένα Πλούσιο Μουσειακό Υλικό (παλαιοντολογικό, βιολογικό, γεωλογικό) 

που κατά περίπτωση είναι ακόμα και μοναδικό. Διαθέτει συλλογές φυτών που 

χρονολογούνται από τα τέλη του 18ου αιώνα.  

 Η απήχηση της Σχολής στην κοινωνία είναι μεγάλη. Επιτεύγματα της έρευνας προβάλλονται 

συχνά από τα ΜΜΕ, ενώ καθηγητές λαμβάνουν μέρος σε δημόσιες συζητήσεις και 

εκδηλώσεις για σημαντικά θέματα της κοινωνίας. Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι η 

Σχολή έχει συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση της εμπιστοσύνης της κοινωνίας προς το 

Πανεπιστήμιο συνολικά (σταθερά στις δέκα πρώτες θέσεις των πενήντα θεσμών του κράτους) 

παρά τις δυσχέρειες που έχει υποστεί γενικά το Δημόσιο Πανεπιστήμιο τα τελευταία χρόνια.   

 

W  ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ (WEAKNESS) 

 Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση συνολικά ταλανίζεται για τη θεμελίωση ενός σύγχρονου θεσμικού 

πλαισίου με Ευρωπαϊκή Προοπτική. Το γεγονός αυτό έχει σημαντική αρνητική επίδραση στις 

δυνατότητες μακροχρόνιου ακαδημαϊκού προγραμματισμού της Σχολής. 

 Η πενιχρή οικονομική ενίσχυση της Σχολής από τον διαρκώς μειωμένο Τακτικό 

Προϋπολογισμό του Α.Π.Θ. 

 Οι περιορισμένες δυνατότητες αυτενέργειας και αυτοδιοίκησης των ιδρυμάτων και οι 

αυθαίρετες νομοθετικές παρεμβάσεις της πολιτείας που παραβιάζουν θεμελιώδεις αρχές της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας (π.χ. ακαθόριστος αριθμός εισακτέων πρωτοετών, κ.ά.). 

 Πολλές υποδομές είναι ανεπαρκώς  συντηρημένες. Κτήρια που δεν καλύπτουν τις σύγχρονες 

ανάγκες της έρευνας και της διδασκαλίας (π.χ. δύσκολη η προσβασιμότητα ΑΜΕΑ, Ασφάλεια 

κτηρίων, Ανεπαρκής συντήρηση μεγάλων οργάνων κ.ά.) 
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 Η περιορισμένη διεπιστημονικότητα στην Έρευνα και τα Προγράμματα Σπουδών μέσα στο 

πλαίσιο της Σχολής. Παρόλο που το προσωπικό της Σχολής συμμετέχει σε διεπιστημονική 

έρευνα με άλλα Πανεπιστήμια του εσωτερικού και του εξωτερικού, στη Σχολή δεν έχει 

αναπτυχθεί η κουλτούρα συνεχούς συνεργασίας, είτε σε επίπεδο ερευνητικών προτάσεων 

είτε σε κοινά προγράμματα σπουδών.   

 Η προσωρινή απουσία προγραμμάτων Πιστοποιητικών Παιδαγωγικής Επάρκειας. 

 Ο Συνολικός Αριθμός Εγγεγραμμένων Φοιτητών σε όλα τα εξάμηνα σπουδών σε υψηλά 

επίπεδα (10.638 φοιτητές). Με βάση αυτό το δεδομένο: 

1. Σε επίπεδο Σχολής ανεπάρκεια σε αριθμό Καθηγητών (33 φοιτητές/καθηγητή)  

2. Σε επίπεδο Σχολής ανεπάρκεια σε αριθμό διοικητικών υπαλλήλων (400 

φοιτητές/διοικητικό υπάλληλο)  

3. Σε επίπεδο Σχολής ανεπάρκεια σε Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) (170 

φοιτητές/ΕΔΙΠ). 

4. Σε επίπεδο Σχολής ανεπάρκεια σε Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό (ΕΤΕΠ) (445 φοιτητές/ΕΤΕΠ). 

5. Η αναλογία φοιτητών / διδακτικό προσωπικό σε ορισμένα Τμήματα βρίσκεται σε κρίσιμα 

επίπεδα (π.χ. Τμήμα Μαθηματικών: 153 φοιτητές ανά καθηγητή). 

 Παρόλο που υπάρχουν τυποποιημένες και σε μεγάλο βαθμό ηλεκτρονικές διαδικασίες 

αυτοαξιολόγησης (όπως αναφέρθηκε στα θετικά σημεία), η συμμετοχή ιδιαίτερα των 

προπτυχιακών φοιτητών στις διαδικασίες αυτές είναι περιορισμένη. Γενικά η κουλτούρα της 

αξιολόγησης σε όλο το φάσμα της ακαδημαϊκής κοινότητας βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα.  

 Οι δυνατότητες αναζήτησης χρηματοδότησης έχουν περιοριστεί σημαντικά ως αντανάκλαση 

της κακής κατάστασης της Εθνικής Οικονομίας, αλλά και της Ευρωπαϊκής Πολιτικής. Αυτό 

συντελεί στην διαρροή πτυχιούχων, μεταπτυχιακών φοιτητών και διδακτόρων είτε στο 

εξωτερικό είτε σε εργασίες άσχετες με το αντικείμενό τους. 

 Ανεπαρκές σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο. 

 Ανολοκλήρωτο το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο. 

 Αδυναμία κεντρικοποίησης Γραμματειών και Βιβλιοθηκών. 

 Μη ολοκλήρωση της ιστοσελίδας της Σχολής, που βρίσκεται σε καθεστώς αναδιαμόρφωσης.  

 Το περιορισμένο εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό που κρίνεται απαραίτητο για τη 

λειτουργία των εργαστηρίων και τη συντήρηση εξοπλισμού.  

 Η δυσαναλογία του αριθμού των διοικητικών υπαλλήλων προς το σύνολο της φοιτητικής 

κοινότητας είναι δυσανάλογη. Για ένα διοικητικό υπάλληλο αντιστοιχούν 120 φοιτητές, όταν 

για τον μέσο Ευρωπαϊκό ο αριθμός αυτό είναι υποδεκαπλάσιος.  

 
 

O            ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (OPPORTUNITIES) 

 Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα εξειδικευμένων επιστημονικών κλάδων στα Τμήματα της 

Σχολής (π.χ. Πληροφορική και Επικοινωνίες, Αστροφυσική, Νατοτεχνολογία και 

Νανοεπιστήμες, Βιοτεχνολογία, Χημικές Αναλύσεις και Περιβαλλοντική Ρύπανση, Σεισμικές 

παρακολουθήσεις, Γεωλογικές μελέτες, Οικολογικές και Αναλύσεις Μοριακής Βιολογίας, κ.ά.), 

δίνουν πλήθος ευκαιριών συνεργασίας με τον Ιδιωτικό και το δημόσιο φορέα. 
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 Οι συνεργασίες μέσα στο πλαίσιο της Σχολής δύνανται να ενισχυθούν στον προγραμματισμό 

ενός ευρύτερου σχεδιασμού ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει μια κεντρική δομή άμεσης 

και έμμεσης ενημέρωσης και συντονισμού διαφόρων ερευνητικών ομάδων της Σχολής. 

 Η διαδικασία Πιστοποιητικών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας έχει ήδη 

δρομολογηθεί.  

 Αξιοποίηση του νέου θεσμικού πλαισίου χρηματοδοτικών πρωτοκόλλων  (ΕΣΠΑ κ.ά.), για τη 

δημιουργία νέων προγραμμάτων σπουδών με διεπιστημονικότητα (ΠΠΣ& ΠΜΣ) που θα 

υποστηρίζονται από τα Τμήματα της Σχολής και οργάνωση ξενόγλωσσων προγραμμάτων ή 

μαθημάτων για την προσέλκυση φοιτητών από τρίτες χώρες εκτός της ΕΕ. Όλα αυτά 

προϋποθέτουν θεσμοθέτηση του αυτοδιοίκητου των ΑΕΙ και ανάπτυξη μοντέλων 

αυτοχρηματοδότησης. 

 Η ανάπτυξη συνδέσμων με τα κέντρα διαμόρφωσης ερευνητικής πολιτικής στις Βρυξέλλες 

κρίνεται αναγκαία. 

 Δυνατότητα ανάπτυξης ισχυρών συνεργασιών με την Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμους & 

Περιφέρειες) σε επίπεδο επιστημονικό και πολιτιστικό (Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, 

αξιοποίηση του κάμπους, κ.ά.), καθώς και με άλλους κοινωνικούς εταίρους με σκοπό την 

προβολή της συνεισφοράς της επιστήμης στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο.  

 Διεύρυνση των δράσεων σε προγράμματα διαβίου μάθησης και προγραμμάτων εκπαίδευσης 

εξ αποστάσεως με μεγαλύτερη ευελιξία και δημοσιοποίηση. 

 Αξιοποίηση του νέου δυναμικού των μεταπτυχιακών φοιτητών σε ερευνητικά προγράμματα 

διεπιστημονικού χαρακτήρα και προώθηση της αριστείας.  

 

T                         ΑΠΕΙΛΕΣ (THREATS) 

 Παρατεταμένη απουσία θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  

 Η μέση ηλικία των επιστημονικού και διδακτικού προσωπικού είναι μεγάλη. Σε ορίζοντα 

πενταετίας ή εφταετίας, πολλά Τμήματα θα παραμείνουν με το μισό προσωπικό, εξαιτίας της 

αναγκαστικής συνταξιοδότησης. Παράλληλα, η ανυπαρξία σχεδίου αντικατάστασης με νέο 

επιστημονικό προσωπικό αποτελεί σημαντική απειλή για τη λειτουργία των ΠΠΣ.  

 Ανεπαρκέστατη τεχνική υπηρεσία και σχεδόν μηδενικό εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Η 

σταδιακή κατάρρευση των υποδομών που οφείλεται τόσο στην έλλειψη ανθρώπινου 

δυναμικού όσο και στη μείωση των τακτικών πιστώσεων σύντομα κινδυνεύει να καταστεί μη 

αναστρέψιμη.  

 Οι νέες γενιές αποθαρρύνονται από την υφιστάμενη αβεβαιότητα της ύφεσης. Οι φοιτητές 

απαξιώνουν τον πανεπιστημιακό χώρο, προσβλέποντας μόνο στην απόκτηση ενός πτυχίου, 

ενώ οι νέοι επιστήμονες αναζητούν εργασία στο εξωτερικό. 

 Η φοιτητική κοινότητα είναι εξαιρετικά ασταθής. Οι συνέπειες της οικονομικής και κοινωνικής 

κρίσης επηρεάζουν σημαντικά το αναγκαίο ακαδημαϊκό περιβάλλον.  
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3.0 Αποστολή – Στόχοι - Δράσεις 

3.1 Αποστολή Σχολής 

 

Η σύσταση της Σχολής Θετικών Επιστημών βρίσκεται σε βάθος χρόνου όταν στο ιδρυματικό 

νομοσχέδιο του Πανεπιστημίου μας (ν. 3341, 14 Μαΐου του 1925), προβλεπόταν η ίδρυση της 

Φυσικομαθηματικής Σχολής. Τα πρώτα Τμήματα, όμως, Μαθηματικών και Φυσικής άρχισαν να 

λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 1928/29. Η ίδρυση των Τμημάτων Χημείας και 

Φυσιογνωστικού ανάγεται στο 1943, έρχεται να συστηματοποιήσει υπάρχοντα εργαστήρια. Η 

Σχολή θα ολοκληρωθεί το 1955 με την προσθήκη του Τμήματος Φαρμακευτικής, ενώ δέκα χρόνια 

αργότερα θα δημιουργηθεί η πρώτη μονάδα μεταπτυχιακών σπουδών. Η διεύρυνση και 

διασπορά των γνωστικών αντικειμένων του Φυσιογνωστικού Τμήματος οδηγεί, άλλωστε το 1973 

σε διχοτόμηση στα Τμήματα Βιολογίας και Γεωλογίας. Οι πέντε φοιτητές της πρώτης χρονιάς θα 

γίνουν 204 το 1940/41, 1040 το 1960/61, 3544 το 1966/67, 5151 το 1973/74, 7655 το 1979/80 για 

να φτάσουμε στο σήμερα που η Σχολή να υποδέχεται ετησίως περίπου 1000 φοιτητές. 

 

Ακολούθησε ο  νόμος πλαίσιο 1286 της 16 Ιουλίου 1982 που θεσμοθετεί την απόσπαση του 

Τμήματος Φαρμακευτικής, την αναδιαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και χορήγηση 

μεταπτυχιακών τίτλων ειδικεύσεως, αλλά και την μετονομασία της Σχολής σε Σχολή Θετικών 

Επιστημών. Ως τελευταία εξέλιξη στην δομή της ΣΘΕ, το 1991 ιδρύεται το Τμήμα Πληροφορικής. 

Σήμερα, η Σχολή Θετικών Επιστημών (ΣΘΕ), αποτελείται από τα Τμήματα Μαθηματικών, Φυσικής, 

Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας και Πληροφορικής. 

Με ενεργή παρουσία ενενήντα  (90) χρόνων και έμπειρο προσωπικό, το Τμήμα Μαθηματικών 

παρέχει ένα πρόγραμμα σπουδών το οποίο ανταποκρίνεται στην εξέλιξη της μαθηματικής 

επιστήμης και στην ανάγκη παροχής υψηλού επιπέδου γνώσης στους φοιτητές του Τμήματος. 

Το Τμήμα Φυσικής, ένα από τα παλαιότερα και μεγαλύτερα Τμήματα της Σχολής, κατέχει την 

πρώτη θέση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο σε επιστημονικές και ερευνητικές δραστηριότητες 

αλλά και διακρίσεις. Το Τμήμα καλύπτει πλήθος επιστημονικών πεδίων και αντικειμένων σε 

επίπεδο θεωρίας και εφαρμογών. 

Το αντικείμενο της Χημείας διδάσκεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο από την ίδρυση της 

Φυσικομαθηματικής Σχολής, κατά το ακαδημαϊκό έτος 1927-28. Αυτοτελές από το 1943, το 

Τμήμα Χημείας καλύπτει σήμερα το σύνολο σχεδόν των εκπαιδευτικών και ερευνητικών τομέων 

του αντικειμένου.  

Από την ίδρυσή του το 1973 με την διχοτόμηση του Φυσιογνωστικού Τμήματος, το Τμήμα 

Βιολογίας καλύπτει ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα των βιολογικών επιστημών.  Οι υψηλού επιπέδου 

σπουδές διασφαλίζονται από την ενσωμάτωση των πιο σύγχρονων διδακτικών μεθόδων και την 

έμφαση στη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση των φοιτητών. 
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Εργαστήρια γεωλογίας, ορυκτολογίας και μετεωρολογίας στη ΣΘΕ λειτούργησαν ήδη το 

ακαδημαϊκό έτος 1928-29 και οδήγησαν βαθμιαία μέσω του Φυσιογνωστικού Τμήματος στην 

ίδρυση του Τμήματος Γεωλογίας. Σήμερα, το Τμήμα παρέχει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων στους 

φοιτητές του και εργάζεται ερευνητικά σε όλους σχεδόν τους τομείς των γεωεπιστημών.   

Τέλος, το Τμήμα Πληροφορικής δέχεται φοιτητές/φοιτήτριες από το ακαδημαϊκό έτος 1992-93.  

Γίνεται αυτοδύναμο το 1995-96. Οι συνεχείς προσπάθειες του προσωπικού για τη διδασκαλία, 

την έρευνα, την βελτίωση του εξοπλισμού και την στελέχωση του Τμήματος, έχουν καταξιώσει το 

Τμήμα σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο. 

Οι επικαιροποιημένοι στόχοι της ΣΘΕ, δε διαφέρουν, επί της ουσίας, εκείνων της ιδρυματικής της 

πράξης. Ως κύριος στόχος παραμένει η διαμόρφωση ενός επιστημονικού δυναμικού με τις πλέον 

σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες που να θεραπεύουν τις επιστήμες των Μαθηματικών, της 

Φυσικής, της Χημείας, της Βιολογίας, της Γεωλογίας και της Πληροφορικής. Η παράδοση της 

συνεχούς ανέλιξης παραμένει αναλλοίωτη. Πιστοί στις αρχές του ακαδημαϊσμού και της 

επιστήμης διατηρώντας την άρρηκτη σχέση της εκπαίδευσης με την έρευνα, το σύνολο των 

Τμημάτων της Σχολής εργάζεται αδιάκοπα προσφέροντας στο κοινωνικό σύνολο.   

 

Μέλημα του συνόλου των Καθηγητών και Λεκτόρων καθώς και του συνόλου του προσωπικού της 

Σχολής, η συνεχής βελτίωση των επιτευγμάτων στην σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας, 

με απώτερο στόχο την ενδυνάμωση των αποφοίτων. Στις δράσεις της τελευταίας δεκαετίας για 

την ενδυνάμωση του δυναμικού της φοιτητικής κοινότητας η Σχολή έχει εντάξει διάφορες 

δράσεις προκειμένου να δημιουργηθεί πόλος έλξης συνεργασιών με άλλα πανεπιστήμια και 

ερευνητικά κέντρα του εσωτερικού και εξωτερικού,  αλλά και ένα κόμβο διάδοσης της γνώσης 

και ανάπτυξης της διεπιστημονικότητας εντός και εκτός Ελλάδας. Όραμα όλων η ανάπτυξη 

ισχυρών δεσμών συνεργασίας με όλα τα σχετικά επιστημονικά κέντρα της Κόσμου. 

 

Για αυτές τις επιδιώξεις διοργανώνονται συνέδρια εντός και εκτός του ιδρύματος, ενώ με τη 

συμμετοχή πολλών μελών της Σχολής σε διεθνή FΟRA διαδίδονται τα επιτεύγματα των 

ερευνητικών τους δραστηριοτήτων, αποβλέποντας σε νέους δεσμούς συνεργασίας. Παράλληλα 

διαμορφώνονται νέες βάσεις αδελφοποίησης μεταξύ των διαφόρων ιδρυμάτων του εξωτερικού 

προκειμένου να ενδυναμωθεί η συμμετοχή των μελών της Σχολής σε διεθνή προγράμματα 

χρηματοδότησης.  

 

Στο επίπεδο των προγραμμάτων σπουδών το σύνολο των Τμημάτων κινείται τόσο στο επίπεδο 

της βελτίωσης των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) όσο και σε εκείνο των 

προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ). Η βελτίωση των προγραμμάτων αλλά και η 

ανανέωσή τους πραγματοποιείται κάθε φορά που κρίνεται αναγκαία μια νέα προσαρμογή και 

ανάλογα με τις εξελίξεις της επιστήμης αλλά και τις ανάγκες των κοινωνικών δομών. Στις δομές 

αυτές σήμερα η πλειονότητα των προγραμμάτων σπουδών είναι εναρμονισμένα με τις μονάδες 

εκπαιδευτικού φόρτου (ECTS) αλλά και με τους κανόνες της διασφάλισης ποιότητας των 

σπουδών. Η τελευταία διασφαλίζεται με ετήσιες αξιολογήσεις – αυτοαξιολογήσεις οι οποίες 

χρησιμοποιούνται σε όλες τις φάσεις της ακαδημαϊκής ζωής.  
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Επιπλέον δράσεις πραγματοποιούνται ώστε να αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα 

κοινοτικά κονδύλια, αρχής γενομένης των προγραμμάτων  ERASMUS, ERASMUSMUDUS και 

ERASMUSplus, στα οποία παροτρύνονται να συμμετέχουν οι φοιτητικές της Σχολής. Οι 

παροτρύνσεις των φοιτητών στηρίζονται πρωτίστως στην θεσμική ενημέρωσή τους μέσω 

κατάλληλα διαμορφωμένων πλατφορμών στο Δίκτυο και δια μέσου του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, αλλά και διοργανώνοντας ημερίδες στις οποίες παραθέτονται οι εμπειρίες 

φοιτητών προηγούμενων ετών.  

 

Στον ευρύτερο σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών εντάσσονται και οι πρακτικές ασκήσεις 

των φοιτητών με απώτερο στόχο τη σύνδεσή τους με τις παραγωγικές δυνάμεις της αγοράς.  

 

Κύρια αποστολή όλων των Τμημάτων της Σχολής είναι, (1) η συνειδητοποίηση των εννοιών της 

επιστήμης και της ακαδημαϊκότητας μέσω του υψηλού επιπέδου έρευνας και διδασκαλίας, (2) να 

παράγει νέα γνώση τόσο βασικού όσο και εφαρμοσμένου προσανατολισμού σε όλα τα πεδία των 

επιστημονικών κλάδων που θεραπεύει η Σχολή αλλά και (3) να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της 

κοινωνίας με τη διαμόρφωση κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού που είναι ευρύτερα 

καλλιεργημένο, πνευματικά εξασκημένο και επιστημονικά καταρτισμένο/εξειδικευμένο. 

 

Ως ειδικότεροι στόχοι του συνόλου των Τμημάτων της ΣΘΕ μπορούν να αναφερθούν οι 

ακόλουθοι:  

 

α) Εκπαιδευτικοί Στόχοι 

 Να αναδειχθεί σε μια Σχολή με δυναμισμό που επενδύει στο μέλλον δια μέσου της 

εκπαίδευσης και της έρευνας ενθαρρύνοντας τους φοιτητές της στο να αντιμετωπίσουν τις 

προκλήσεις του «αύριο» χωρίς δέος.  

 Να προετοιμάζει τους φοιτητές στο σύγχρονο πνεύμα της επιστημονικής κατάρτισης 

αναπτύσσοντας πρωτίστως δεξιότητες με τη χρήση των σύγχρονων εργαλείων της 

τεχνολογίας και της επιστήμης, την διαμόρφωση αντίληψη συνεργασίας μεταξύ των 

φοιτητών αλλά και την αναγκαιότητα κοινής αντίληψης του ομαδικού πνεύματος. 

 Να καλλιεργεί την αυτενέργεια, την κριτική σκέψη και την ικανότητα συλλογής, 

επεξεργασίας, ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων και πληροφοριών. 

 Να προετοιμάζει τους φοιτητές για πραγματικές συνθήκες εργασίας προκειμένου να 

εξοικειώνονται στο περιβάλλον της αγοράς.  

 Να αναπτύσσει γρήγορα ανακλαστικά προσαρμογής σε συνθήκες ανταγωνισμού ώστε η 

δυναμική των προσαρμοστικών διαδικασιών να έχουν αποτελεσματικότητα.  

 Να οργανώνει προγράμματα Δια Βίου Μάθησης, και προγράμματα εκπαίδευσης εξ 

αποστάσεως ώστε η επιμόρφωση των αποφοίτων μας να είναι στο μέτρο του δυνατού 

έγκαιρη και έγκυρη.  

 

β) Ερευνητικοί Στόχοι 
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 Η διαμόρφωση κλίματος ή περιβάλλοντος που θα εμπνέει τη δημιουργικότητα και την 

παραγωγή νέας γνώσης ώστε οι φοιτητές να συνειδητοποιούν την αναγκαιότητα της 

επιστήμης ως μοχλού για την ανάπτυξη και επιβίωση των ανθρώπινων κοινωνιών συνιστούν 

τα θεμέλια μιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.   

 Η παροχή κινήτρων στα μέλη της επιστημονικής κοινότητας της Σχολής για έρευνα υψηλού 

επιπέδου ιδιαίτερα σε θέματα αιχμής όπως πληροφορική, βιοτεχνολογία, βιοπληροφορική, 

νανοτεχνολογία, υγεία της περιβάλλοντος, βιοπαρακολούθηση οικοσυστημάτων, βιώσιμης 

διαχείρισης των φυσικών πόρων, κ.ά. καθώς και στις εφαρμογές τους. 

 Να προάγει την διεπιστημονικότητα όχι μόνο μεταξύ των Τμημάτων αλλά και μεταξύ 

διαφορετικών επιστημονικών πεδίων, εντός και εκτός της χώρας.  

 Να συνδέει την έρευνα με τις ανάγκες της κοινωνίας και την παραγωγική διαδικασία, 

βλέποντας όμως το μέλλον και την βελτίωση των ανθρώπινων σχέσεων.  

 

 

Δράσεις για την επίτευξη των στόχων 

 

Η Σχολή για την επίτευξη των στόχων της αναπτύσσει δράσεις για τον εκσυγχρονισμό της 

ακαδημαϊκής οργάνωσης σε όλα τα επίπεδα διοίκησης, εκπαίδευσης – προγραμμάτων σπουδών 

και ποιότητα και αριστεία στην εκπαίδευση.  

Αναπτύσσει νέες συνεργασίες με την τοπική αυτοδιοίκηση και εν γένει με την πολιτεία, αλλά και 

συνεργασίες – αδελφοποιήσεις με άλλα ιδρύματα του εξωτερικού. 



 36 

4.0 Φοιτητές 

4.1 Αρχές της Σχολής 

 

Η Σχολή στο σύνολό της επιδιώκει την προσέλκυση φοιτητών υψηλών επιδόσεων και υψηλής 

στόχευσης σε όλα τα επίπεδα (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, υποψηφίων διδακτόρων) αλλά και 

την παροχή εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας στο σύνολο των φοιτητών που την επιλέγουν. Για την 

επίτευξη των στόχων αυτών σε ετήσια βάση και λίγο πριν τις πανελλαδικές εισαγωγικές εξετάσεις 

στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πραγματοποιούνται εκδηλώσεις σε όλες τις ενδιαφερόμενες 

ομάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Μακεδονίας, και όχι μόνο, με στόχο 

την προώθηση της σημαντικότητας των επιστημονικών κλάδων που θεραπεύει η Σχολή. Με 

προγραμματισμένες συναντήσεις γίνονται και ξεναγήσεις σε σχολικές μονάδες εντός των 

εγκαταστάσεων της Σχολής προκειμένου οι μαθητές να διαμορφώσουν την εικόνα ενός 

επιστημονικού περιβάλλοντος. 

 

Στο πλαίσιο των αρχών της Σχολής είναι η διαμόρφωση πιο ευνοϊκού περιβάλλοντος προκειμένου 

να αυξηθεί επιλεξιμότητα για φοίτηση στα Τμήματα της Σχολής. Η υφιστάμενη κατάσταση δείχνει 

πως σε ορισμένα Τμήματα η κατάσταση είναι φθίνουσα ενώ σε άλλα αυξητική. Η αναγκαιότητα 

όμως αύξησης των αλλοδαπών φοιτητών στα προγράμματα σπουδών της Σχολής, κρίνεται 

αναγκαία όχι μόνο για λόγους εξωστρέφειας της Σχολής αλλά και για λόγους ώσμωσης των 

διαφορετικών παραδοσιακών συμπεριφορών φοίτησης.   

 

Παρούσα κατάσταση  

Συνολικός αριθμός εισακτέων Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 1068 

Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών (σε όλα τα εξάμηνα σπουδών) 10.683 

Αριθμός φοιτητών εντός της κανονικής (ν) διάρκειας φοίτησης
 

3291 

Αριθμός φοιτητών πέραν της κανονικής (ν)διάρκειας φοίτησης 7.362 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία στη Σχολή επικρατούν δύο πολιτικές – στρατηγικές 

αναφορικά με την ερευνητική διπλωματική εργασία ενώ και την πρακτική άσκηση η στρατηγική 

είναι όμοια. Γενικά για τη λήψη πτυχίου απαιτείται η συμπλήρωση των 240 ECTS.   

 
4.2 Στόχοι 

1. Ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων των φοιτητών σε όλο το φάσμα των προγραμμάτων 

σπουδών (ΠΠΣ και ΠΜΣ), που παρέχονται στη Σχολή και σύμφωνα με τα διεθνώς 

παρατηρούμενα μεγέθη.  

2. Καλλιέργεια παράδοσης (κουλτούρα), συμμετοχής στις διαδικασίες αξιολόγησης. 

3. Καλλιέργεια παράδοσης (κουλτούρα), στην δημιουργική συνεργία και στις συλλογικές 

εργασίες.  

4. Σύνδεση με την αγορά εργασίας για τη βελτίωση της απορρόφησης των αποφοίτων. 

5. Σύνδεση των αποφοίτων της Σχολής. 

6. Διατήρηση αλλά και βελτίωση της φήμης της Σχολής σε υψηλό επίπεδο. 

7. Προετοιμασία φοιτητών σε συνθήκες εργασίας.  
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8. Περιορισμός της διάρκειας φοίτησης. 

9. Αύξηση του μέσου όρου του βαθμού των πτυχίων σε Τμήματα όπου παρατηρείται υστέρηση.  

10. Βελτιστοποίηση των λόγων αριθμού φοιτητών προς καθηγητικό και λοιπό προσωπικό.  

11. Μείωση του αριθμού των εισακτέων τουλάχιστον κατά 10-15%.  

12. Μείωση του χρόνου αποφοίτησης.  

13. Προσέλκυση και αύξηση φοιτητών της αλλοδαπής.  

 

4.3 Στρατηγικές – Δράσεις 

1. Κατάρτιση προγραμμάτων προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών  που 

αποβλέπουν στην ισόρροπη ανάπτυξη και ανάδειξη  όλων των γνωστικών και ερευνητικών 

αντικειμένων των Τμημάτων της Σχολής, χωρίς δογματισμούς. 

2. Αναθεώρηση περιοδική των προγραμμάτων σύμφωνα με τις διεθνείς εξελίξεις των 

επιστημονικών κλάδων. 

3. Καθιέρωση υποχρεωτικής συμμετοχής στις διαδικασίες αξιολόγησης. 

4. Οργάνωση ημερίδων όπου θα αναπτύσσεται το πνεύμα  σταδιοδρομίας. 

5. Θέσπιση ετήσιας εκδήλωσης των αποφοίτων της Σχολής.  

6. Δημιουργία ελκυστικού περιβάλλοντος (κτήρια, υποδομές εργαστηρίων, οργάνωση ημερίδων, 

δραστηριοτήτων και κατάλληλες βιβλιοθήκες), ώστε η διαβίωση των φοιτητών και οι σπουδές 

εντός των υποδομών της Σχολής να γίνεται ευχάριστη.  

7. Προώθηση ευέλικτων και φοιτητοκεντρικών μεθόδων αξιολόγησης των μαθησιακών 

γνώσεων.  

8. Διερεύνηση των δυνατοτήτων ώστε η Προπτυχιακής Διπλωματική Εργασία να είναι 

υποχρεωτικής.  

9. Θέσπιση της Πρακτικής άσκησης ως Μέρος Εργαστηριακών Ασκήσεων των Φοιτητών ώστε να 

ενταχθούν στο υποχρεωτικό πρόγραμμα σπουδών.  

10. Διαμόρφωση πλαισίου αυτοχρηματοδότησης για την υλοποίηση των προγραμμάτων 

σπουδών με προσλήψεις.  
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5.0 Προπτυχιακή Εκπαίδευση 

 

5.1 Αρχές Σχολής  
1. Προσέλκυση πρωτοετών φοιτητών υψηλών επιδόσεων μέσω του συστήματος Πανελληνίων 

εισαγωγικών εξετάσεων. 

2. Παροχή εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας  συνδεδεμένης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, 

τις ερευνητικές προτεραιότητες και την προπαρασκευή για μεταπτυχιακές σπουδές. 

3. Ακαδημαϊκή αριστεία. 

4. Βελτίωση της απορρόφησης των αποφοίτων.  

5. Διασφάλιση νέων επαγγελματικών προορισμών για τους αποφοίτους της Σχολής. 

6. Διεύρυνση των ΠΠΣ της Σχολής στο πνεύμα της διεπιστημονικότητας.   

7. Ενθάρρυνση και προώθηση της αυτενέργεια και διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας με 

μηχανισμούς ταχείας προσαρμογής στα σύγχρονα επιτεύγματα της επιστήμης και των 

αναγκών των κοινωνικών δομών και της αγοράς εργασίας. 

8. Εξοικείωση με τη διαδικασία παραγωγής νέας γνώσης, αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 

ανάπτυξη της κουλτούρας της συνεργασίας και της ομαδικότητας μεταξύ των φοιτητών, 

διάδοση της αναγκαίας γνώσης προς τους κοινωνικούς εταίρους.  

9. Διαμόρφωση πλαισίου δημιουργίας Επιμελητηρίου Θετικών Επιστημών.  
 

Προγράμματα Σπουδών 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται υποβολή διπλωματικής εργασίας (Ναι/Όχι) 3 Ναι / 3 Όχι 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται πρακτική άσκηση (Ναι/Όχι) 6 Όχι 

Αριθμός ροών/κατευθύνσεων στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (εάν υπάρχουν) 20 

Συνολικός αριθμός προσφερομένων μαθημάτων επιλογής Προπτυχιακού Π.Σ. 338 

 

 

5.2 Στόχοι 
 

Α/Α Περιγραφή  Παρούσα 
Κατάσταση 

Εφικτός 
Στόχος για το 
έτος 2020 

Παρατηρήσεις 

1 Μείωση μέσου όρου ετών για λήψη 
πτυχίου 

4-9 έτη 5,5 έτη 
 

2 Αύξηση μέσου όρου βαθμού 
πτυχίου 

5, 18  - 8,33 6,5 – 8,5 
 

3 
Αύξηση βαθμού  απορρόφησης 
πτυχιούχων 

Δ/Υ
6
 

50% του 
συνολικού 

αριθμού των 
αποφοίτων 

Αφορά την κύρια 
απασχόληση τους 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Δ/Υ Δεν υπάρχει 
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5.3 Στρατηγικές– Δράσεις 

 

Α/Α Περιγραφή  Παρούσα 
Κατάσταση 

Εφικτός 
Στόχος για το 
έτος 2020 

Παρατηρήσεις 

1 Υιοθέτηση προαπαιτούμενων 
μαθημάτων 

Δ/Υ Ναι 
 

2 Περιοδική αναθεώρηση των 
προγραμμάτων σπουδών 

Ναι Ναι 
 

3 Συμμετοχή σε προκήρυξη δράσεων 
χρηματοδοτούμενης πρακτικής 

εξάσκησης 
Δ/Υ Ναι 

 

4 Ετήσια παρακολούθηση των 
επαναξιολογήσεων των 

προγραμμάτων σπουδών 
στοχεύοντας στη βελτιστοποίηση 

τους. 

Δ/Υ Ναι 

Προϋπόθεση 
ύπαρξη θεσμικού 

πλαισίου 
λειτουργίας των 

ΑΕΙ 

5 

Πλαίσιο Επιμελητηρίου Επιστημών Δ/Υ Ναι 

Προϋπόθεση 
ύπαρξη θεσμικού 

πλαισίου 
λειτουργίας των 

ΑΕΙ 
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6.0 Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση 

 

6.1 Αρχές Σχολής 

 

Παρούσα Κατάσταση  

Στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης λειτουργούν 

συνολικά 15 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (με σημαντικό αριθμό κατευθύνσεων σε 

ορισμένα Τμήματα),  με σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και τη 

δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού σε επιμέρους τομείς των επιστημονικών 

κλάδων που θεραπεύει η Σχολή. Τα ΠΜΣ της Σχολής έχουν ιδρυθεί ώστε να ανταποκριθούν στις 

σύγχρονες εξελίξεις της επιστήμης και στις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας αλλά και στη 

βάση της επαγγελματικής αποκατάστασης και της παροχής υψηλού επιπέδου γνώσης προς τους 

κοινωνικούς εταίρους.  Απώτερος στόχος η διαμόρφωση νέου και επικαιροποιημένου 

επιστημονικού δυναμικού που θα στελεχώνει το ερευνητικό δυναμικό της χώρας. 

 

Σε όλα τα προγράμματα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι από αντίστοιχα ή συναφή με το γνωστικό 

περιεχόμενο σπουδών της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, 

καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Η διδασκαλία δύναται 

να πραγματοποιείται και στην Αγγλική. Τα ΠΜΣ έχουν διάρκεια από 18 έως 24 μήνες και 

παρέχουν διπλώματα με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες  (ECTS).  

Ορισμένα ΠΜΣ είναι αυτοχρηματοδοτούμενα ενώ η πλειονότητα των ΠΜΣ στηρίζονται από τους 

οικονομικούς πόρους των Τμημάτων και των Ερευνητικών Προγραμμάτων που εκπονούνται στα 

εργαστήρια των Τμημάτων.  

 

Σε όλα τα ΠΜΣ επιδιώκεται:  

1. Η Ακαδημαϊκή αριστεία.  

2. Η σύνδεση με την αγορά εργασίας. 

3. Η σύνδεση με την έρευνα και την προπαρασκευή για διδακτορικές  σπουδές.  

 

 

Συνολικός αριθμός προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) (αυτόνομα ή σε 

συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 
15 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων σε ΜΔΕ 840 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που εκπονούν διδακτορική διατριβή 512 
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6.2 Στόχοι 
 

Α/Α Περιγραφή  Παρούσα 
Κατάσταση 

Εφικτός 
Στόχος για το 
έτος 2020 

Παρατηρήσεις 

1 Προσέλκυση περισσοτέρων 
υποψηφίων για μεταπτυχιακές 
σπουδές από προσοντούχους  
πτυχιούχους 

840 2000 

 

2 Αύξηση συμμετοχής των 
μεταπτυχιακών φοιτητών σε 
επιστημονικό δημοσιευμένο έργο 

Δ/Υ 30% 
 

3 Εξωστρέφεια με την ίδρυση αμιγώς 
ξενόγλωσσων μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων σπουδών 

1 6 
 

4 Μείωση μέσου όρου ετών για 
απονομή διδακτορικού διπλώματος 

5 έτη 4 έτη  

5 Αύξηση που ελάχιστου πλήθους 
δημοσιεύσεων σε επιστημονικά 
περιοδικά υψηλής απήχησης / 
Διδακτορικό 

1 3  

6 
Αυτοχρηματοδοτούμενα ΠΜΣ 1 5 

Ευελιξία του 
νομοθετικού 
πλαισίου.  

7 

Διατήρηση του πλήθους  των 
υποψηφίων διδακτόρων 

512 800 

Εξαρτάται 
σημαντικά από το 
υφιστάμενο 
πλαίσιο 
χρηματοδότησης 

8 Ευέλικτα ΠΜΣ (εξ αποστάσεως και 
μονοετούς φοίτησης και 
αυτοχρηματοδοτούμενα) 

1 6 
Ευελιξία του 
νομοθετικού 
πλαισίου. 

 

 

Αναγκαίοι πόροι για την επίτευξη των στόχων: 

1. Δίδακτρα που να επιτρέπουν την πρόσληψη αξιόλογων εξωτερικών διδασκόντων και 

οργάνωση της απαραίτητης υποδομής.  

2. Αύξηση του πλήθους των χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων που να 

συνδέονται με την χρηματοδότηση των ΠΜΣ και των Ερευνητικών Διπλωματικών Εργασιών.  

 

6.3 Στρατηγικές – Δράσεις 

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων απαιτεί στοχευμένες κινήσεις σε Τοπικό και Διεθνές Επίπεδο. 

Από τη μια μεριά θα πρέπει να αναπτυχθούν πόλοι διάδοσης των παρεχόμενων ΠΜΣ, δια μέσου 

των Ηλεκτρονικών Σελίδων της Σχολής και των Τμημάτων, αλλά από την άλλη κρίνεται 

απαραίτητη η διάδοση των δυνατοτήτων της Σχολής σε θεσμικές εκθέσεις προώθησης των 

προϊόντων του είδους αυτού. Η εξωστρέφεια και η προώθηση του πνευματικού πλούτου του 

Ιδρύματος και της Σχολής κρίνεται αναγκαία. Από το σύνολο των αδελφοποιήσεων με άλλα 

ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι σχέσεις ώστε να γίνεται παρουσίαση των 

ΠΜΣ στις συνεργαζόμενες χώρες. Συνεπώς:  
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1. Διεύρυνση της δημοσιοποίησης των προκηρύξεων των ΠΜΣ της Σχολής σε συνδυασμό με 

κατάλληλες εκδόσεις και στην Αγγλική, ώστε να αυξηθεί η επιλεξιμότητα των ΠΜΣ από 

μεγαλύτερο εύρος δεξαμενών προσέλκυσης. 

2. Ενίσχυση της χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας ώστε να εφαρμοστεί η εκπαίδευση και εξ 

αποστάσεως με άμεσο στόχο την αύξηση του αριθμού των διδασκόντων από άλλα ερευνητικά 

και εκπαιδευτικά της χώρας και του εξωτερικού. Η Σχολή στο σύνολό της εμφανίζει υψηλού 

επιπέδου τεχνογνωσία προκειμένου να δραστηριοποιηθεί προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.  

3. Εμπλουτισμό του καταλόγου των φορέων (δημοσίου και ιδιωτικών επιχειρήσεων) που 

συμμετέχουν στις υλοποιούμενες Πρακτικές Ασκήσεις των φοιτητών και στην εκπόνηση 

ερευνητική Διπλωματική Εργασία από του φοιτητές των ΠΜΣ.  

 

 

Α/Α Περιγραφή Παρούσα 
Κατάσταση 

Εφικτός Στόχος 
για το έτος 
2020 

Παρατηρήσεις 

1 

Ενέργειες δημοσιότητας Ανεπαρκείς 

Στόχευση σε 
οργανωμένο 

δίκτυο 
διάδοσης 

Συνδρομή – 
χορηγίες των 
ΜΜΕ 

2 Ενίσχυση προγράμματος διαλέξεων 
διακεκριμένων ομιλητών και 
σεμιναρίων 

Σποραδικές 
διαλέξεις 

Ένταξη σε όλα 
τα ΠΜΣ 2 

διακεκριμένων 
ομιλητών 

 

3 Προσέλκυση χορηγιών Δ/Υ 
2.000€ 

/ετησίως/ΠΜΣ 
Μετριοπαθής 
εκτίμηση 

4 Αύξηση συμμετοχής των υποψηφίων 
διδακτόρων σε προγράμματα 
χρηματοδοτούμενης έρευνας ή 
υποτροφιών 

20% 40% 

Αφορά και το 
θεσμικό πλαίσιο 
χρηματοδότηση 
της έρευνας από 
εθνικούς πόρους 
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7.0 Έρευνα 

7.1 Αρχές  Σχολής  
 
Παρούσα κατάσταση 

Προαγωγή της έρευνας σε τομείς που η χώρα διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα διεθνώς, αλλά 

και είναι σε θέση να αναπτύξει νέους ορίζοντες μέσα από συνεργασίες εθνικού και διεθνούς 

προσανατολισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΜΟΔΙΠ τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Σχολής 

στη βάση των ερευνητικών χρηματοδοτούμενων ερευνητικών πεδίων είναι η Υγεία και Τρόφιμα, 

το Περιβάλλον και Ενέργεια, Υλικά και Διαδικασίες καθώς και ο Πολιτισμός.  Η Σχολή εμφανίζει 

ένα στελεχιακό δυναμικό που με κατάλληλη υποστήριξη δύναται να πολλαπλασιάσει σημαντικά 

τις επιδόσεις του τόσο στη σύνταξη νέων ερευνητικών έργων όσο και να αναπτύξει νέες 

συνεργασίες σε διεθνές επίπεδο.  

 
7.2 Στόχοι 

Ο σχεδιασμός μιας στρατηγικής για την έρευνα θα πρέπει να εξασφαλίζει τις αρχές της 

δημιουργικότητας, της ικανότητας άντλησης και διάδοσης των πληροφοριών, της διάδοσης της 

γνώσης, την περιεκτικότητα και σφαιρικότητα της γνώσης, να συνεχίζουν να υπηρετούν τις 

ανάγκες της διδασκαλίας, της μάθησης, της έρευνας και της κοινωνίας. Με βάση όλα τα 

παραπάνω καθορίζονται 8 στόχοι: 

1. Ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της ερευνητικής δραστηριότητας.  

2. Διατήρηση της υφιστάμενης αποτελεσματικής ερευνητικής δραστηριότητας και ανάπτυξη 

νέων δραστηριοτήτων σε στοχευμένους τομείς έρευνας. 

3. Προσέλκυση και στελέχωση της Σχολής με ερευνητικό-διδακτικό προσωπικό δυναμικό 

υψηλού επιπέδου. 

4. Ενίσχυση της υπάρχουσας και επέκταση της Μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. 

5. Ενίσχυση της ήδη υπάρχουσας σύνδεσης διδασκαλίας και έρευνας. 

6. Ενδυνάμωση των ερευνητικών συνεργασιών σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο.  

 
Α/Α 

Περιγραφή 
Παρούσα 
Κατάσταση 

Εφικτός Στόχος 
για το έτος 
2020 

Παρατηρήσεις 

1 Ποσοστό μελών ΔΕΠ με 
δημοσιεύσεις σε επιστημονικά 
περιοδικά υψηλής απήχησης 

85% 95% 
 

2 Ποσοστό μελών ΔΕΠ με 
χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα 

60% 80% 
 

3 
Σύνδεση με Ερευνητικά Ινστιτούτα 
και κοινωνικούς εταίρους 

Άτυπη Τυπική 

Κοινά 
προγράμματα 
διδακτορικών 
σπουδών 

4 Διαμόρφωση πλαισίου πιστοποίηση 
των υπηρεσιών που προσφέρουν τα 
εργαστήρια της Σχολής 

Άτυπη Τυπική Θεσμικό πλαίσιο 

 

7. Ενίσχυση των δεσμών της Σχολής με τους κοινωνικούς εταίρους τόσο στην παροχή γνώσης 

όσο και στην παροχή υπηρεσιών και γνώσης. 

8. Ορθολογική διαχείριση των πόρων και των υποδομών. 
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9. Εργαστηριακές υποδομές πιστοποιημένες στην παροχή υπηρεσιών.  

 

Αναγκαίοι πόροι για την επίτευξη των στόχων: 

1. Οικονομική υποστήριξη από τους πόρους της Σχολής και του Ιδρύματος.  

2. Εντατικοποίηση στην προσέλκυση νέας χρηματοδοτούμενης έρευνας.  

3. Διατήρηση της ηλεκτρονικής πρόσβασης σε περιοδικά και συνέδρια μέσω των Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών. 

 

7.3 Στρατηγικές – Δράσεις  

Το σύγχρονο πλαίσιο διεξαγωγής της έρευνας στους κλάδους των θετικών επιστημών επιβάλλει 

τη διαμόρφωση μιας δομής που θα επιτρέπει την ενεργητική συμμετοχή των επιστημόνων στο 

ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και ευμετάβλητο ευρωπαϊκό και διεθνές ερευνητικό «γίγνεσθαι». 

Βασικά χαρακτηριστικά αυτής της δομής είναι η ευελιξία, η ικανότητα προσαρμογής σε νέα 

δεδομένα, η διεπιστημονικότητα και η εξωστρέφεια. Οι απαιτούμενες δράσεις για την επίτευξη 

του στρατηγικού σχεδιασμού είναι: 

1. Να γίνει κατανοητό πως η προηγμένη έρευνα απαιτεί υποστήριξη από τις οικονομικές και 

παραγωγικές δυνάμεις της χώρας, καθώς η υλοποίησή της απαιτεί όχι μόνο αναλώσιμα υλικά 

αλλά και κατάλληλο – σύγχρονο εξοπλισμό. 

2. Να έχει στη διάθεσή της ηλεκτρονική πρόσβαση στην πληροφορία της έρευνας και γενικότερα 

της επιστήμης. 

 Θέσπιση κατάλληλα οργανωμένων υπηρεσιών που να στηρίζουν από τεχνολογικής άποψης τη 

συγγραφή ερευνητικών έργων.  

 Θεσμοθέτηση νέων δομών ή αναδόμηση παλαιών εργαστηρίων (απαρχαιωμένων) με νέα 

συνθέσεις, που να δημιουργούν νέους – σύγχρονους πόλους στην καινοτομία και την έρευνα.   

3. Εξωστρέφεια, με διοργανώσεις εκδηλώσεων – ημερίδες – συνέδρια, εκθέσεις κ.ά., για τη 

διάδοση της γνώσης και της αναγκαιότητάς της στην κοινωνία του αύριο.  

 

Α/Α Περιγραφή  Παρούσα 
Κατάσταση 

Εφικτός Στόχος 
για το έτος 2020 

Παρατηρήσεις 

1 Ενθάρρυνση και υποστήριξη στην 

υποβολή προτάσεων, ανάληψη και 

υλοποίηση χρηματοδοτούμενων 

ερευνητικών προγραμμάτων 

Ενέργειες δημοσιότητας 

Ασθενής Επιτακτική 
 

2 Εμπλοκή του διοικητικού και 

τεχνικού προσωπικού στη 

διαδικασία υποβολής προτάσεων 

έργου και διαχείρισης ερευνητικών 

έργων 

Ατελής Συστηματική 

Οργάνωση της 
Κεντρικής 

Διοίκησης του 
Ιδρύματος 
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4. Ανάδειξη του συγκριτικού πλεονεκτήματος της χώρας ως ένα οικοσύστημα μέσα σε μια 

θάλασσα που συνδέει την Ανατολή με τη Δύση.  

5. Ανάδειξη της μοναδικής της Βιοποικιλότητας και του μοναδικού ενδημισμού που διαθέτει 

αλλά και τη σημαντικότητα της οικο-διπλωματίας.  

6. Αύξηση του αριθμού των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών που 

εκπονούνται σε ινστιτούτα ή κλινικά εργαστήρια που ασχολούνται με έρευνα. 

 

8.0 Εκπαιδευτικό & Ερευνητικό προσωπικό  

8.1 Αρχές Σχολής 

Παρούσα κατάσταση 

Όπως αναφερθήκαμε εισαγωγικά στην ανάλυση SWOT, η Σχολή διαθέτει σήμερα 320 καθηγητές 

και Λέκτορες, ενώ είναι ενισχυμένη με ένα άλλα ερευνητικό προσωπικό το οποίο συμβάλει 

καθοριστικά στην έρευνα και την εκπαίδευση (π.χ. ΕΔΙΠ). Η ανάγκη, όμως, στελέχωσης 

ορισμένων Τμημάτων της Σχολής κρίνεται αναγκαία καθώς η συνταξιοδότηση του προσωπικού 

θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία τα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων της Σχολής.  Σε μια 

πενταετία ο μέσος όρος ηλικίας του προσωπικού της Σχολής προβλέπεται να είναι γύρω 60 έτη. 

Δηλαδή θα πρόκειται για μια γερασμένη Σχολή της οποίας το προσωπικό θα είναι συσσωρευμένο 

στις δύο πρώτες βαθμίδες σε ποσοστό άνω του 85%.  

Στη Σχολή ακολουθείται ενιαία στρατηγική στις προλήψεις και την εξέλιξη του ακαδημαϊκού 

προσωπικού. Επί της ουσίας υιοθετούνται τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα και προϋπόθεση ότι 

για το υπό εξέλιξη προσωπικό θα εξασφαλίζει τα διεθνή πρότυπα ερευνητικού και εργασιακού 

περιβάλλοντος.  

 

Οι αρχές αυτές συνδέονται τόσο με την εκπαιδευτική όσο και με την ερευνητική διάσταση των 

καθηγητών και λεκτόρων της Σχολής.  Στον τομέα της εκπαίδευσης αρχή μας είναι η συνεχής 

βελτίωση της παρεχόμενης γνώσης με την εισαγωγή όλων των σύγχρονων αντιλήψεων και στον 

ερευνητικό η κατοχύρωση της ερευνητικής ανεξαρτησίας των μελών. 

Η Σχολή σήμερα τελεί σε συνθήκες ασφυξίας καθώς ο φόρτος εργασίας της πλειονότητας του 

διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένος. 

 

8.2 Στόχοι 

Η αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής αντιμετωπίζεται με μοντέλα που εφαρμόζονται στα 

Ευρωπαϊκά και Αμερικανικά Πανεπιστήμια.  Το μοντέλο αυτό στηρίζεται στον περιορισμένο 

αριθμό καθηγητών, αυξημένο αριθμό τεχνικού προσωπικού και στην κάλυψη των αναγκών 

βοηθητικής διδασκαλίας από μεταδιδάκτορες, υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς 

φοιτητές.  

Στη βάση των παραπάνω η Σχολή στοχεύει στα ακόλουθα:  

 Να διεκδικήσει την αντικατάσταση των θέσεων που κενώνονται λόγω της συνταξιοδότησης 

του εκπαιδευτικού προσωπικού του. 
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 Να αξιοποιήσει το ταλέντο των υπηρετούντων Καθηγητών-Λεκτόρων ώστε να καλυφθούν οι 

ανάγκες που θα προκύψουν από τη συνταξιοδότηση μελών του Τμήματος. 

 Να διεκδικήσει νέες θέσεις Εργαστηριακού Τεχνικού Προσωπικού. 

 Να αυξήσει τον αριθμό των μεταδιδακτόρων που ασκούν ερευνητικό έργο. 

 Να αυξήσει τον αριθμό των διδακτορικών διατριβών που εκπονούνται στη Σχολή.  

 

Αναγκαίοι πόροι για την επίτευξη των στόχων: 

1. Ένταση προσπάθειας προσέλκυσης πόρων από χρηματοδοτούμενη έρευνα.  

 

8.3 Στρατηγικές -  Δράσεις  

Σύμφωνα με τα παραπάνω και την αποτύπωση της κατάστασης στη Σχολή στο τέλος της 

πενταετίας, η στρατηγική του κάθε τμήματος εντοπίζεται στην υλοποίηση των παρακάτω 

δράσεων: 

 Στοχευμένες προσλήψεις καθηγητών, σε περιορισμένο αριθμό, για πολύ ειδικά εκπαιδευτικά 

αντικείμενα, νέων στην ηλικία. 

 Κατά προτεραιότητα προσλήψεις τεχνικού προσωπικού. 

 Με την αλλαγή της νομοθεσίας κάλυψη αναγκών βοηθητικής διδασκαλίας από 

μεταδιδάκτορες, υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές. 
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9.0 Εξωστρέφεια – Σύνδεση με την Κοινωνία  

9.1 Αρχές Σχολής 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πρόσφατης έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 

παρούσης αξιολόγησης (ερωτηματολόγιο βλ. Παράρτημα), φαίνεται πως η πλειονότητα των 

Καθηγητών & Λεκτόρων οραματίζεται μια Σχολή δυναμική, με εξωστρέφεια και αποτελεσματική 

στα ζητούμε της κοινωνίας. Ωστόσο διαπιστώνεται από την εν λόγω έρευνα πως στο βαθμό που η 

επιστημονική κοινότητα έχει τις ευθύνες της, θεωρείται πως και η πολιτεία βαρύνεται με ευθύνες 

τουλάχιστον σε ότι αφορά τη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος για την τριτοβάθμιας 

εκπαίδευση.  

 

9.2 Στόχοι 

Τα ερευνητικά επιτεύγματα της Σχολής στο σύνολό τους μαρτυρούν τις μεγάλες δυνατότητες του 

δυναμικού της προς τις σύγχρονες κοινωνικές δομές (π.χ. Δήμος, Κράτος).  Δυστυχώς οι 

πρόσφατες οικονομικές συνθήκες στη χώρα αλλά και ανακολουθίες της πολιτείας σε ότι αφορά 

τις θεσμικές της ενέργειες, δεν επέτρεψαν στις δυνατότητες αυτές να παίξουν πολλαπλασιαστικό 

ρόλο στο κοινωνικό γίγνεσθαι.  

Στο πλαίσιο αυτό η δημιουργία μόνιμων θεσμών σύνδεσης με την τοπική κοινωνία και η 

ανάπτυξη δομών που θα διευκολύνουν τη συνεργασία στο ερευνητικό επίπεδο μεταξύ των 

καθηγητών και του επιχειρηματικού κόσμου αλλά και το σύνολο των κοινωνικών εταίρων 

συνιστούν ένα πρωταρχικό βήμα στη διαμόρφωση στόχων.  

 

Α/Α Περιγραφή Παρούσα Κατάσταση 
Εφικτός Στόχος για 

το έτος 2020 
Παρατηρήσεις 

1 
Παροχή υπηρεσιών και 

εργαστήρια πιστοποιημένα στην 
παροχή υπηρεσιών. 

Δ/Υ 5 εργαστήρια Συντηρητική πρόβλεψη 

2 
Αξιοποίηση και διάδοση 

ερευνητικών αποτελεσμάτων 
Δ/Υ 

Διοργάνωση 
διεθνών 

συνεδρίων 
Συντηρητική πρόβλεψη 

3 
Προσέλκυση ιδιωτικών 

χορηγιών 
Δ/Υ 1 Επώνυμη Έδρα 

 

4 
Αξιοποίηση του πλούτου του 

μουσειακού υλικού της Σχολής 
στη 

Δ/Υ 

Δημιουργία 
Μουσείου 

Φυσικής Ιστορίας 
σε συνεργασία με 

το Δήμο της 
Θεσσαλονίκης 

Εφικτό 

 

 

Αναγκαίοι πόροι για την επίτευξη των στόχων: 

1. Πιστοποίηση εργαστηρίων. 

Οικονομική Υποστήριξη από ΕΛΚΕ για την πιστοποίηση επιλεγμένων εργαστηρίων με 

προϋποθέσεις.  
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9.3 Στρατηγικές– Δράσεις 

Μέχρι σήμερα η Σχολή δεν είχε αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση των 

επιστημονικών γνώσεων των μελών της με διοργάνωση ομιλιών, ημερίδων και άλλων 

πρωτοβουλιών που θα στόχευαν στην ενημέρωση των πολιτών της περιοχής. Στο πλαίσιο μιας 

νέας στρατηγικής εξωστρέφειας δράσεις τέτοιου τύπου πρέπει να αναληφθούν. Για το λόγο αυτό 

έχει συσταθεί ειδική επιτροπή εξωστρέφειας της Σχολής και Αριστείας η οποία θα διοργανώνει 

εκδηλώσεις σε κάθε ακαδημαϊκή χρονιά, δημιουργώντας παράλληλα ένα ακαδημαϊκό 

ημερολόγιο εκδηλώσεων. Οι άξονες που θα κινούνται οι εκδηλώσεις θα είναι: (1) διοργάνωση σε 

συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση εκδηλώσεις ενημερωτικής ομιλίας σε ειδικό 

επιστημονικό θέμα (π.χ. οι ρύποι στη Δυτική Θεσσαλονίκη), (2) ενθάρρυνση πρωτοβουλιών για 

συμμετοχή σε διάφορες επιστημονικές εκδηλώσεις που διοργανώνουν φορείς της πόλης. Στις 

δράσεις αυτές πρέπει να αναπτυχθεί και η συμμετοχή των μελών της Σχολής σε κύκλους 

εργασιών των ΜΜΕ. Ταυτόχρονα θα προχωρήσουμε στην αναδιαμόρφωση της ιστοσελίδας της 

Σχολής (πρόσφατα άρχισε το έργο αυτό), όπου θα παρουσιάζονται οι ερευνητικές δυνατότητες 

και ο εξοπλισμό της Σχολής, ώστε να δίνεται εύκολα η δυνατότητα κατανόησης από τρίτους των 

δυνατοτήτων που έχει ο κάθε ερευνητικός εξοπλισμός. 

 

Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στη συμμετοχή του τμήματος στο πρόγραμμα του ΑΠΘ «Ανοικτές 

Πύλες» για οργανωμένες επισκέψεις σε χώρους-εργαστήρια του τμήματος. Η συμμετοχή στις 

εκδηλώσεις αυτές είναι πάρα πολύ μεγάλη και η ικανοποίηση των πολιτών ιδιαίτερα θετική. 

Εκτός αυτών των οργανωμένων επισκέψεων έχουμε επισκέψεις σχολείων κύρια Β’θμιας 

εκπαίδευσης σχεδόν από όλη τη Μακεδονία. Στην ίδια ενότητα εντάσσεται η ετήσια διοργάνωση 

«MasterClasses» κατά την οποία μαθητές από σχολεία της Μακεδονίας και Θεσσαλίας 

συμμετέχουν σε ημερίδα δράσης που αφορά το CERN. Η συμμετοχή στη διοργάνωση αυτή λόγω 

της πολύ μεγάλης ζήτησης είναι μετά από αξιολόγηση, των αιτήσεων και ο αριθμός των σχολείων 

που δηλώνουν συμμετοχή αυξάνεται κάθε χρόνο. Αυτό δείχνει και την εμβέλεια που μπορεί να 

έχουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Αντίστοιχες είναι και οι εκδηλώσεις που γίνονται για την DNAday 

αλλά και άλλες εκδηλώσεις στις οποίες η Σχολή ανοίγει τις πύλες της στους πολίτες της 

ευρύτερης περιοχής.  

Α/Α Περιγραφή 
Παρούσα 
Κατάσταση 

Εφικτός Στόχος για το 
έτος 2020 

Παρατηρήσεις 

1 
Άνοιγμα της Σχολής στην 
Κοινωνία. 

Εκδηλώσεις 
διάφορες 

Πολλαπλασιασμός 
των εκδηλώσεων. Με 
μετρήσιμα 
αποτελέσματα. 

 

2 

Ανακοινώσεις και Δελτία τύπου 
για τις Παγκόσμιες μέρες που 
σχετίζονται με τα γνωστικά πεδία 
της Επιστήμης 

Ανακοινώσεις 
για την 
παγκόσμια 
ημέρα 
περιβάλλοντος 

Πολλαπλασιασμός 
των Δελτίων Τύπου. 
Με μετρήσιμα 
αποτελέσματα. 
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10.0 Διεθνοποίηση 

 

10.1 Αρχές Σχολής 

Κατά παράδοση η πλειονότητα των Καθηγητών και Λεκτόρων της Σχολής έχουν άρρηκτες σχέσεις 

συνεργασιών και επικοινωνίας με διεθνή Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά κέντρα σε όλο τον κόσμο. 

Οι σχέσεις αυτές πολλαπλασιάζονται με τη συνεχιζόμενη χρηματοδότηση διεθνών 

προγραμμάτων και την ανταλλαγή προσωπικού κάτω από διμερείς σχέσεις αλλά και ενιαίες 

πολιτικές της ΕΕ. Οι σχέσεις αυτές άρχισαν  να πολλαπλασιάζονται με τρίτες χώρες όπως η Κίνα 

«YunnanMinzuUniversity», Ινδία Μπαγκλαντές και οι ΗΠΑ (Πανεπιστήμιο California, Connecticut, 

Colorado, κ.ά.) 

Τα τελευταία χρόνια τα στοιχεία της διεθνοποίησης ενδυναμώνονται ιδιαίτερα μέσω της 

συγκρότησης του Ενιαίου χώρου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η 

κινητικότητα φοιτητών και ερευνητών αυξάνει αλματωδώς. Για τη Σχολή Θετικών Επιστημών η 

συνθήκες αυτές μας υποχρεώνουν να είμαστε πρωτοπόροι στη νέα αυτή εξέλιξη.  

 

Παρούσα Κατάσταση 

Η επιλογή των Τμημάτων από αλλοδαπούς φοιτητές κυμαίνεται διαχρονικά από 2 – 10 % επί του 

συνολικού αριθμού των φοιτητών της ημεδαπής. Η κατανομή τους στα έξη Τμήματα εμφανίζει 

διαφοροποιήσεις με μια τάση μείωσης των τελευταίων ετών του πλήθους των αλλοδαπών 

φοιτητών προς την επιλογή των ΠΠΣ και ΠΜΣ της Σχολής. Γεγονός που πρέπει να αντιμετωπιστεί 

με κατάλληλες παρεμβάσεις, οι οποίες θα πρέπει να αποσκοπούν στη βελτίωση της επικοινωνίας 

της Σχολής αναδεικνύοντας και το περιβάλλον φιλοξενίας αλλά και την παροχή υπηρεσιών του 

ιδρύματος προς τους αλλοδαπούς φοιτητές. Η μείωση αυτή φαίνεται σχετίζεται με την 

περιρρέουσα κατάσταση που περνά η χώρα.  

 

10.2 Στόχοι 

Η διατήρηση και η αύξηση της καλής φήμης της Σχολής σήμερα κρίνεται όσο ποτέ άλλοτε πρώτος 

μέλημά μας. Η προσέλκυση περισσότερων ξένων ερευνητών και φοιτητών (ΠΠΣ και ΠΜΣ), 

πιστεύεται πως θα θεμελιώσει σημαντικά τις σχέσεις μας με το διεθνές περιβάλλον, 

συμβάλλοντας έτσι τόσο στην εισροής πόρων όσο και στην αλληλεπίδραση της ανταλλαγής των 

γνώσεων αλλά και των παραδόσεων μεταξύ των συμβαλλόμενων μελών στις συνεργασίες.  

 

10.3 Στρατηγικές – Δράσεις  

Απαιτούνται συντονισμένες με τις κατάλληλες δομές του Ιδρύματος (Τμήμα Σπουδών και Διεθνών 

Σχέσεων) προκειμένου να αναδειχθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας και ιδιαίτερα 

του ΑΠΘ έναντι άλλων ιδρυμάτων.  

Ειδικότερα: 

 

1. Οι επιτροπές προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές 

τους ώστε να υιοθετηθούν οι ξενόγλωσσες διδασκαλίες στα ΠΠΣ και ΠΜΣ.  
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2. Μεγαλύτερη δημοσιοποίηση της προκήρυξης των διαφόρων ΠΜΣ του Τμήματος σε 

συνδυασμό με την προσφορά περισσοτέρων μαθημάτων στην αγγλική. 

3. Αύξηση των επαφών των μελών της Σχολής στο εξωτερικό και προβολή των δυνατοτήτων της 

Σχολής με μικρά βίντεο στα οποία θα προβάλλεται το καλό περιβάλλον φιλοξενίας για 

φοιτητές και ερευνητές.  

4. Αξιοποίηση της Φοιτητικής Λέσχης στην προβολή των πλεονεκτημάτων μας.  

5. Αναζήτηση πόρων από ιδιώτες που θα σχετίζονται με τις ξενοδοχειακές υποδομές της πόλης 

αλλά και της ευρύτερης περιφέρειας.  

6. Ανάπτυξη συνεργασιών του Δήμου και της Περιφέρειας στην προβολής και ανάδειξη των 

πλεονεκτημάτων της πόλης.  

 

 

Α/Α 
Περιγραφή 

Παρούσα 

Κατάσταση 

Εφικτός 
Στόχος για το 
έτος 2020 

Παρατηρήσεις 

1 
Προσέλκυση αλλοδαπών 
επισκεπτών καθηγητών – ομιλητών 
– σε ΠΠΣ& ΠΜΣ 

Δ/Υ 24 
Εφικτός στόχος εφόσον 
προγραμματιστεί σε ένα 
ακαδημαϊκό ημερολόγιο 

2 
Προσέλκυση μεταδιδακτόρων για 
εμπλουτισμό ερευνητικών ομάδων 
και εργαστηρίων 

2 10 
 

3 
Προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών 
στο πλαίσιο ΕRASMUS +, 
&ERASMUSMUDUS και MarieCurie 

2-10% 

Σταθερά 10-

15% της 

Φοιτητικής 

κοινότητας 

 

4 Σύνδεση με Ερευνητικά Ινστιτούτα Άτυπη Τυπική 
Κοινά προγράμματα 
διδακτορικών σπουδών 

5 
Αύξηση της χρήσης της αγγλικής 
γλώσσας στην διδασκαλία των ΠΠΣ 
και ΠΜΣ  

Άτυπη Τυπική 

Απαιτείται οργάνωση 
και αξιοποίηση της 
σύγχρονης τεχνολογίας 
για την εξ αποστάσεως 
διδασκαλία 

 

7. Ένταση προσπάθειας προσέλκυσης πόρων από χρηματοδοτούμενη έρευνα.  
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11.0 Πόροι 

11.1 Αρχές 

Η πορεία της Σχολής έχει άμεση σχέση με την πρόοδο της τεχνολογίας ενώ για την 

παρακολούθηση της προόδου χρειάζεται πόρους. Στην εξεύρεση πόρων η Σχολή έχει μακράν 

εμπειρία και οι προσπάθειες που καταβάλλονται από την πλειονότητα των  Καθηγητών & 

Λεκτόρων και άλλων ερευνητών είναι διαρκείς. Ωστόσο η χρονική περίοδος που διανύουμε 

βρίσκει το ίδρυμα μας σε μειονεκτική θέση έναντι άλλων χωρών στη διεκδίκηση νέων 

χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Η κατάσταση αυτή αντανακλάται στην πλειονότητα των 

μελών της Σχολής μας. Παρόλα αυτά υπάρχουν ακόμα ισχυρές ελπίδες και δυνάμεις στη Σχολή 

που οραματίζονται ένα νέο ξεκίνημα πιο οργανωμένο και αποδοτικό.    

Από την άλλη στις βασικές αρχές των μελών της Σχολής είναι η όσο το δυνατό καλύτερη 

αξιοποίηση των υφιστάμενων πόρων υπακούοντας στις αρχές της διαφάνειας στη διαχείρισή τους 

αλλά και του ορθολογικού προγραμματισμού σύμφωνα με τις προτεραιότητες που θέτονται από την 

ολομέλεια της Κοσμητείας.   

 

11.2 Στόχοι 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως στους στόχους μας είναι να ενταθούν η προσπάθειες για 

την χρηματοδότηση της έρευνας. Άρα, 

 

 Περισσότερα χρηματοδοτούμενα προγράμματα. 

 Εκπαιδευτικές διαδικασίες με δίδακτρα (π.χ. αγγλόφωνα τμήματα μεταπτυχιακών) (βλ. και 

τους στόχους που περιγράφονται στα προηγούμενα ερωτήματα) 

 Προώθηση των παρεχόμενων υπηρεσιών με χρηματοδότηση.  

 Συνεργασία με την Τοπική αυτοδιοίκηση αλλά τους κοινωνικούς εταίρους προς αξιοποίηση 

των κονδυλίων του ΕΣΠΑ αλλά και άλλων χρηματοδοτικών πρωτοκόλλων HORISON 2020. 

 

11.3 Στρατηγικές – Δράσεις 

Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων απαιτούνται συντονισμένες δράσεις και ενέργειες με 

την κεντρική διοίκηση του Ιδρύματος. Δρομολογούνται ενέργειες ώστε ειδική ομάδα μελών της 

ακαδημαϊκής κοινότητας να επισκεφτούν όλα τα εργαστήρια ώστε να ενημερωθούν για τις 

δυνατότητες σύνταξης ερευνητικών προτάσεων. Ταυτόχρονα θα αξιολογηθούν οφείλουμε να 

στραφούμε στη συντήρηση των υποδομών της Σχολής. Οι πόροι που διατίθενται θα πρέπει να 

αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με τις αρχές της διαφάνειας και της 

ανταποδοτικότητας.  

Ειδικότερα:  

 Διεύρυνση της διεπιστημονικότητας σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους αιχμής.  

 Παρότρυνση αλλά και ενίσχυση των μελών ερευνητών στην σύνταξη προτάσεων.  

 Διαμόρφωση κλίματος δημιουργίας εκπαιδευτικών δομών που θα φέρουν πόρους στη Σχολή.  

 Αύξηση του αριθμού των Προγραμμάτων Διαβίου Μάθησης.  

 Δρομολόγηση ΠΜΣ εξ αποστάσεως.  

 Διάχυση και δημοσιοποίηση των δυνατοτήτων.  



 52 

12.0 Παρακολούθηση και επικαιροποίηση 

12.1 Παρακολούθηση 

Η Σχολή έχει την πρόθεση όπως έχει ήδη δείξει την παρακολούθηση των συνθηκών λειτουργίας 

της σε ετήσια βάση με κατάλληλα ερωτηματολόγια (βλ. παράρτημα). Θεσμοθετεί πλήθος 

επιτροπών που ασχολούνται με διάφορα λειτουργικά θέματα που αφορούν τόσο τους φοιτητές 

όσο και το προσωπικό. Μολονότι η δυνατότητα παρακολούθησης έχει βελτιωθεί εντούτοις πολλά 

έχουν ακόμα να γίνουν ώστε η παρακολούθηση να γίνει πιο αποτελεσματική στο καταληκτικό 

προϊόν των παραδοτέων. Σε κάποιο βαθμό η πλατφόρμα της ΜΟΔΙΠ και οι ΟΜΕΑ των Τμημάτων 

εξακολουθούν να απαιτούν πολλές ανθρωποώρες του προσωπικού για τη συμπλήρωση των 

δελτίων παρακολούθησης. Απαιτούνται περαιτέρω βελτιώσεις.  

 

12.2 Επικαιροποίηση 

Τα προγράμματα σπουδών επικαιροποιούνται μετά από αιτήματα και εισηγήσεις σύμφωνα με τις 

εξελίξεις της επιστήμης και των τάσεων της αγοράς εργασίας και της έρευνας. Πρόσφατα έγιναν 

αναμορφώσεις αρκετών ΠΠΣ και ΠΜΣ. Συχνά γίνονται διορθωτικές παρεμβάσεις στους 

κανονισμούς λειτουργίας των μεταπτυχιακών προγραμμάτων μετά από εντοπισμό προβλημάτων. 

Μακροπρόθεσμα σχέδια ακαδημαϊκού προγραμματισμού συντάσσονται και υποβάλλονται, αλλά 

δυστυχώς ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο σημείο της υλοποίησης των προτάσεων για ένα 

ευρύτερο ακαδημαϊκό σχεδιασμό. Στο σημείο αυτό τονίζεται πως η απουσία ενός θεσμικού 

πλαισίου λειτουργίας των ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελεί σταθερή 

τροχοπέδη στην εξέλιξη μια σημαντικής μερίδας ζητουμένων για την αναδόμηση της Σχολής.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΘ 
ΑΕΙ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Σχολή Θετικών Επιστημών 

Τμήμα 6 ΤΜΗΜΑΤΑ (Τμήμα Φυσικής, Τμήμα Μαθηματικών, Τμήμα Χημείας, Τμήμα 

Βιολογίας, Τμήμα Γεωλογίας και Τμήμα Πληροφορικής)  

 

Φοιτητές 

Συνολικός αριθμός εισακτέων Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 1068 

Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών (σε όλα τα εξάμηνα σπουδών) 
1
 10.683  

Αριθμός φοιτητών εντός της κανονικής (ν) διάρκειας φοίτησης 
1 

3291  

Αριθμός φοιτητών πέραν της κανονικής (ν)διάρκειας φοίτησης 
1
 7.362  

 

1
 Την 31

η
 Αυγούστου του 2015 

Προσωπικό 
(Την 31

η
 Αυγούστου του 2015) 

ΔΕΠ Καθηγητές 286 

Λέκτορες 44 

Διοικητικό Προσωπικό 28 

ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 24 

ΕΔΙΠ 63 

Επιστημονικοί / Εργαστηριακοί Συνεργάτες 6 

Σε όλο το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 
 
Προγράμματα Σπουδών 
(για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται υποβολή διπλωματικής εργασίας (Ναι/Όχι) 3 Ναι / 3 
Όχι 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται πρακτική άσκηση (Ναι/Όχι) 6 Όχι 

Αριθμός ροών/κατευθύνσεων στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (εάν υπάρχουν) 20 

Συνολικός αριθμός προσφερομένων μαθημάτων επιλογής Προπτυχιακού Π.Σ. 338 

Συνολικός αριθμός προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) (αυτόνομα ή σε 
συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 

15 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων σε ΜΔΕ
1
 840 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που εκπονούν διδακτορική διατριβή 
1
 512 

 

Αν ο αριθμός των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου δεν είναι συγκεκριμένος, ο μέσος όρος 

του αριθμού των μαθημάτων των πτυχιούχων υπολογίζεται μέσω της αναφοράς Ακαδημαϊκά Στατιστικά, 

δείκτης Πλήθος Μαθημάτων. Σε περίπτωση που ο αριθμός των μαθημάτων είναι διαφορετικός ανά 

κατεύθυνση να αναφερθούν ξεχωριστά οι αριθμοί για κάθε κατεύθυνση. 

Παράδειγμα: Εάν ένας φοιτητής «πρέπει να παρακολουθήσει» 2 μαθήματα, εκ των οποίων το ένα διδάσκεται 

2 και το άλλο 3 ώρες εβδομαδιαία, το σύνολο των εβδομαδιαίων ωρών είναι 5. 

 

Αριθμός μελών ΔΕΠ / Αριθμό εγγεγραμμένων φοιτητών σε όλα τα εξάμηνα = 1 ΔΕΠ / 33,38 φοιτητές 

Αριθμός μελών ΔΕΠ / Αριθμό Διοικητικού προσωπικού = 320 / 28 = 11,5 

Αριθμός μελών ΔΕΠ / ΕΤΕΠ + ΕΤΠ = 320 / 24 = 13,33 

Φοιτητές που εκπονούν διατριβές / Αριθμός Καθηγητών = 512 / 286 = 1,8 

Φοιτητές ΠΜΣ / Αριθμός μελών ΔΕΠ = 840 / 320 = 2,63 

Αριθμός φοιτητών ΠΠΣ / Διοικητικό Υπάλληλο= 10638 / 28 = 380 

 

 

 

 

 

 

https://qa.auth.gr/el/report/statistics
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 
1ης Συνάντησης Κοσμητόρων των Σχολών Θετικών Επιστημών  

των Πανεπιστημίων της Ελλάδας 

 
 Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα 28 Μαΐου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ. στην 
αίθουσα συνεδριάσεων της Κοσμητείας Σ.Θ.Ε. (ΑΠΘ), στον 1ο όροφο του κτιρίου των 
Γραμματειών των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε., πραγματοποιήθηκε συνάντηση των Κοσμητόρων των 
Σχολών Θετικών Επιστημών των Πανεπιστημίων της Ελλάδας, έπειτα από πρωτοβουλία και 
πρόσκληση του Κοσμήτορα της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ. κ. Χαρίτωνα-Σαρλ Χιντήρογλου. 
Παρόντες στη συνάντηση ήταν οι εξής: 
Κοσμήτορας της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ.: κ. Χαρίτων-Σαρλ Χιντήρογλου, καθηγητής Τμήματος 
Βιολογίας. (Συντονιστής ) 
Κοσμήτορας της Σ.Θ.Ε.Τ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης: κ. Μιχάλης Ταρουδάκης, καθηγητής 
Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. 
Κοσμήτορας της Σ.Θ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών: κ. Κωνσταντίνος Κουτσικόπουλος, 
καθηγητής Τμήματος Βιολογίας. 
Κοσμήτορας της Σ.Θ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: κ. Κωνσταντίνος Κοσμίδης, καθηγητής 
Τμήματος Φυσικής. 
 
Στη συνάντηση δεν παρευρέθηκε δικαιολογημένα ο Κοσμήτορας της Σ.Θ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. κ. 
Κωνσταντίνος Βαρώτσος, καθηγητής Τμήματος Φυσικής. 
 
Πρακτικά κράτησε η Προϊσταμένη της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ. Δρ. Ελένη Ραφτοπούλου. 
 
 
  

ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
«ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: Παρόν & Μέλλον» 

 
κ. Χ.-Σ. Χιντήρογλου, Κοσμήτορας της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ.: Καλωσορίζει του Κοσμήτορες των 
Σχολών Θετικών Επιστημών  των Πανεπιστημίων Κρήτης, Πατρών και Ιωαννίνων και αφού τους 
ευχαριστεί για την ανταπόκρισή τους, κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της συνάντησης 
κάνοντας εισήγηση αναφορικά με τα θέματα που θα μπορούσαν να συζητηθούν, ως εξής: 
Αγαπητοί Συνάδελφοι, οι πρόσφατες εξωτερικές αξιολογήσεις των ιδρυμάτων μας αποτελούν την 
απαρχή νέων εξελίξεων για το παρόν και το μέλλον της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα. Η 
αναγκαιότητα εναρμονισμού των Σχολών μας με τις επικρατούσες διεθνείς τάσεις, κρίνεται ως 
δράση μείζονος σημασίας για τις επερχόμενες γενιές. Η οικονομική ύφεση, όμως, που συνεχίζει 
να πλήττει σημαντικά τις βασικές επιστήμες, αφού οι χρηματοδοτήσεις της βασικής έρευνας 
έχουν περιοριστεί σημαντικά, προκαλεί αλυσιδωτές επιπτώσεις ακόμα και στην προπτυχιακή 
βασική εκπαίδευση, καθώς όπως όλοι γνωρίζουμε, εκπαίδευση και έρευνα στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, αποτελούν έννοιες συνυφασμένες.  Στο πλαίσιο της συνάντησης με θέμα: «Θετικές 
Επιστήμες: Παρόν και Μέλλον» θα μας δοθεί η ευκαιρία να ανταλλαχθούν απόψεις σε ζητήματα 
που αφορούν το ακαδημαϊκό περιβάλλον της κάθε Σχολής ξεχωριστά, με το ενδεχόμενο να 
αναπτυχθεί ενιαία στρατηγική αντιμετώπιση των ποικίλων ζητημάτων.  
Στη συνάντηση – εργασίας, τα προτεινόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης θα μπορούσαν να είναι:  
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Ακαδημαϊκά Ζητήματα 

1. Προγράμματα Σπουδών και αντιστοιχίες πτυχίων: προσαρμογές στο περιβάλλον της 

μείωσης προσωπικού, στις ανάγκες της αγοράς και των κοινωνικών δομών, κ.ά. 

2. Πιστοποίηση Διδακτικής και Παιδαγωγικής επάρκειας. 

3. Στοχευμένες προσαρμογές στοχεύοντας στην βελτίωση των βαθμολογιών των 

μελλοντικών αξιολογήσεων.  

4. Προγράμματα ΠΜΣ και διαμόρφωση ενός οδικού χάρτη κατανομής τους.  

 
Φοιτητικά  

5. Πλήθος εισακτέων και αντιμετώπιση ανάλογων ζητημάτων. 

6. Μεταγραφές. 

7. Προβλήματα Φοιτητικής Κοινότητας. 

8. Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων. 

9. Διαμόρφωση κλίματος δημιουργίας Επιμελητηρίου Επιστημόνων.  

10. Από κοινού δράσεις στη διασύνδεση των Κοσμητειών μας με άλλες αντίστοιχες της 

αλλοδαπής.  

 
Χρηματοδότηση Έρευνας και Νομοθετικό Πλαίσιο  

11. Οικονομικός ευτελισμός των Ιδρυμάτων και υποβάθμιση των κατ’ εξοχήν πειραματικών – 

εργαστηριακών ΠΠΣ. Χρηματοδοτούμενα πρωτόκολλα (ΕΣΠΑ, HORIZON 2020).  

 
Στη συνέχεια ο κ. Χιντήρογλου προτείνει να ακολουθήσουν οι παρουσιάσεις της υφιστάμενης 
κατάστασης στις Σχολές και τα Τμήματα των Ιδρυμάτων και τα υπόλοιπα μέλη συμφωνούν με την 
παραπάνω πρόταση. 
κ. Χ.-Σ. Χιντήρογλου, Κοσμήτορας της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ.: Παρουσιάζει μέσω powerpoint τη 
συνοπτική εικόνα της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠ.Θ. (βλ. συνημμένες παρουσιάσεις σε 
ηλεκτρονική μορφή). 
κ. Μιχάλης Ταρουδάκης, Κοσμήτορας της Σ.Θ.Ε.Τ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης: Παρουσιάζει 
μέσω powerpoint τη συνοπτική εικόνα της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης (βλ. συνημμένες παρουσιάσεις σε ηλεκτρονική μορφή). 
κ. Κωνσταντίνος Κουτσικόπουλος, Κοσμήτορας της Σ.Θ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών: 
Παρουσιάζει μέσω powerpoint τη συνοπτική εικόνα της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Πατρών (βλ. συνημμένες παρουσιάσεις σε ηλεκτρονική μορφή). 
κ. Κωνσταντίνος Κοσμίδης, Κοσμήτορας της Σ.Θ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: Παρουσιάζει 
προφορικά τη συνοπτική εικόνα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ως 
εξής: 
Η Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει πέντε Τμήματα και 175 μέλη ΔΕΠ, 
τα οποία αποτελούν περίπου το 35% των μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου. Δεν υπάρχουν δομές οι 
οποίες να ανήκουν κατευθείαν στη Σχολή. Ο αριθμός μελών ΔΕΠ μειώνεται, και επιπλέονυπάρχει 
πρόβλημα γήρανσης. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το αντιμετωπίζουμε στο Τμήμα Μαθηματικών, 
στο οποίο δόθηκαν τρεις (3) θέσεις μελών ΔΕΠ, ώστε να φτάσει ο αριθμός πάνω από είκοσι (20). 
Σχετικά με τα οικονομικά, υπάρχει χαμηλή χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό και 
αξιοποιούμε πόρουςαπό τον ΕΛΚΕ για να αντιμετωπίζουμε τις ανάγκες τις οποίες έχουμε. 
Υπάρχουν τα δίκτυα Εργαστηρίων Οριζόντιων δράσεων, τα οποία είναι δομές στο πανεπιστήμιο 
και χρησιμοποιούνται από όλα τα μέλη ΔΕΠ (π.χ κοινή χρήση μεγάλων οργάνων). Υπάρχουν στο 
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Πανεπιστήμιο δομές εκλαΐκευσης της επιστήμης για μαθητές καθώς και τα OPENDAY που 
αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν τα Τμήματα. Υπάρχει πρόβλημα με τα επαγγελματικά 
δικαιώματα ιδιαίτερα των Μηχανικών Η/Υ και των Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, των οποίων η 
φοίτηση είναι 5ετής, και άρα πρέπει να μπούνε στα ΤΕΕ. Το πρόβλημα είναι τεράστιο και σε 
σχέση με το προσοντολόγιο της Κοινότητας. Η μείωση των μελών ΔΕΠ δημιουργεί προβλήματα 
στα προπτυχιακά. Κοινός τόπος όλων των προγραμμάτων είναι ότι προσφέρουμε πολλά 
προαιρετικά μαθήματα, τα οποία προτείνω να μειωθούν και να απαλειφθούν οι επικαλύψεις 
κάποιων μαθημάτων, ώστε να ανταποκριθούμε στα προγράμματα σπουδών. Ο αριθμός της 
αποφοίτησης είναι καλός, πάνω από 86%, ενώ οι βαθμοί πτυχίου είναι χαμηλοί. Σαν λύση στη 
χαμηλή βαθμολογία προτείνω το diplomasupplement και το rating σε αυτό, το οποίο να είναι 
σωστά δομημένο. Σχετικά με τα μεταπτυχιακά, πρέπει να μειωθεί ο αριθμός τους, να 
διαχωριστούν στα προγράμματα ειδίκευσης και στα προγράμματα γενικών γνώσεων. Τέλος, 
υπάρχει πρόβλημα με το πιστοποιητικό διδακτικής επάρκειας, διότι είμαστε θύματα επιθετικής 
πολιτικής από τα Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών.  
 

Ο Κοσμήτορας της Σ.Θ.Ε. και Συντονιστής της συνάντησης κ. Χ.-Σ. Χιντήρογλου επισημαίνει 
ότι στην παρούσα συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ανταλλαγής απόψεων 
μεταξύ των Κοσμητόρων των Σχολών των Θετικών Επιστημών των τεσσάρων Τριτοβάθμιων 
Ιδρυμάτων (ΑΠΘ, ΠΚ, ΠΠ, ΠΙ)7,8, διαπιστώθηκε πως τα Τμήματα και οι Σχολές αντιμετωπίζουν, ως 
επί το πλείστον, τα ίδια προβλήματα. 

Ακολούθησε συζήτηση στην οποία κρίθηκε αναγκαία η απαρίθμηση των θεμάτων που 
χρήζουν περαιτέρω ανάλυσης και συζήτησης προκειμένου αυτά να αντιμετωπιστούν κάτω από 
ένα κοινό πλαίσιο διαπανεπιστημιακής συνεργασίας. Πέραν, όμως, των όσων θα ακολουθήσουν, 
κοινό γενικό συμπέρασμα ήταν ότι η Συνάντηση κρίθηκε ως ιδιαίτερα σημαντική για το μέλλον 
των Σχολών και πως η χρησιμότητά της θα αποτυπωθεί διαχρονικά.  

Τα ζητήματα που επιλέχθηκαν και προτάθηκαν για περαιτέρω ανάλυση και συζήτηση ήταν 
τα εξής:  

 
Ακαδημαϊκά θέματα 
1. Διεκδίκηση χρηματοδότησης Ερευνητικού Προγράμματος που θα αναπτύξει μια τυπολογία 

του εκπαιδευτικού και ερευνητικού προφίλ των Σχολών.Η πρόταση θα δομηθεί και στη 
συνέχεια θα γίνει προσπάθεια χρηματοδότησής της ώστε να υπάρχουν πόροι για μια εις 
βάθος ανάλυση δομών, λειτουργίας, ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών, 
υφιστάμενης κατάστασης και τάσεων. Θα διερευνηθούν όλες οι πιθανές πηγές 
χρηματοδότησης με δυνατότητα συμμετοχής και των ΕΛΚΕ των Ιδρυμάτων. Την πρωτοβουλία 
θα αναλάβει να συντονίσει η Κοσμητεία του ΠΠ (Πανεπιστήμιο Πατρών) με Ε.Υ. τον καθηγητή 
κ. Κουτσικόπουλο. Απώτερος στόχος είναι η βέλτιστη ομογενοποίηση του εκπαιδευτικού 
προφίλ των Τμημάτων σε προγράμματα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά και παράλληλα η 
ταυτοποίηση και ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των Σχολών-Τμημάτων του 
κάθε Ιδρύματος στα πλαίσια ενός συνολικού σχεδιασμού.  
 

2. Προγράμματα Σπουδών:  Διαπιστώθηκε (α) πως η αντιστοιχία των ΠΠΣ9 μεταξύ των 
Τμημάτων των Σχολών, υπό την έννοια του περιεχομένου των μαθημάτων, συνιστά θέμα 
προς διερεύνηση. Απώτερος στόχος είναι η συνεργασία μεταξύ των Τμημάτων σε 

                                                 
7
Συντομογραφίες Ιδρυμάτων: ΑΠΘ – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης, ΠΠ – Πανεπιστήμιο Πατρών, ΠΚ - 

Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΠΙ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ΕΚΠΑ Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
8
 Το ΕΚΠΑ (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) απουσίαζε δικαιολογημένα ο Κοσμήτορας κ. Κωνσταντίνος 

Βαρώτσος. 
9
ΠΠΣ = Προγράμματα Προπτυχιακού Σπουδών 
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προγράμματα εσωτερικής κινητικότητας φοιτητών – ανταλλαγές φοιτητών με συγκεκριμένα 
χρονοδιαγράμματα (β) πως η μείωση του προσωπικού καθίσταται ως πρόβλημα μείζονος 
σημασίας για τη βιωσιμότητα των Τμημάτων. Η συνεργασία μεταξύ των Τμημάτων 
προκειμένου να καλύπτονται εκπαιδευτικές ανάγκες σε επίπεδο ΠΠΣ και ΠΜΣ10 ενδέχεται να 
δώσει προσωρινές λύσεις στην υποστελέχωση των Τμημάτων (γ) κοινή αντίληψη στην 
αναγκαιότητα αναδιάρθρωσης των ΠΠΣ και ΠΜΣ, στη βάση της σύγχρονης επιστήμης και των 
αναγκών των κοινωνικών δομών. Απώτερος στόχος η προσαρμοστικότητα των 
προγραμμάτων σπουδών στις εξελίξεις των καιρών.  

 
3. Πιστοποίηση Διδακτικής και Παιδαγωγικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ). Αρχικά διαπιστώθηκε πως 

μεταξύ των Ιδρυμάτων υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά και αντίληψη της 
εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας. Αφού ανταλλάχθηκαν απόψεις, συμφωνήθηκε πως η 
πρακτική του Πανεπιστημίου Κρήτης διασφαλίζει τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. 
Ωστόσο, κρίνεται αναγκαίο οι Σχολές να είναι σε εγρήγορση σε κάθε ενδεχόμενο νέας 
νομοθετικής παρέμβασης. Ο Κοσμήτορας του ΠΚ, κ. Μ. Ταρουδάκης ανέλαβε να στείλει το 
ιδρυτικό για το ΠΠΔΕ του ΠΚ (βλ. επισυναπτόμενο έγγραφο 1).  

 
4. Συνοχή και συνέργεια στα ΠΜΣ των Σχολών. Κρίθηκε αναγκαία η χαρτογράφηση των ΠΜΣ 

των Σχολών. Παράλληλα υπήρξε κοινή διαπίστωση πως ο μεγάλος αριθμός των ΠΜΣ 
δημιουργεί προβλήματα στην ποιότητα και τη βιωσιμότητα λειτουργίας του θεσμού των 
ΠΜΣ, αφού πολλά από αυτά δεν ανταποκρίνονται στις βασικές αρχές της θέσπισή τους. Η 
ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση του θεσμού κρίνεται ως θέμα μείζονος σημασίας για 
το μέλλον των Σχολών. Ο κατάλογος όλων των ΠΜΣ και η ανάρτησή τους στις σελίδες των 
Σχολών, με στόχο την ανάπτυξη συνοχής και  κοινής κουλτούρας συνεργασιών  μεταξύ των 
Σχολών Θετικών Επιστημών, αποτελεί την απαρχή της καλής συνεργασίας μεταξύ των 
Ιδρυμάτων.   

 
5. Ζητήματα θεσμού ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ. Ο θεσμός κρίθηκε αναγκαίος. Ωστόσο, διαπιστώθηκαν 

δυσκολίες στην εφαρμογή του στο εσωτερικό των Σχολών. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΠΚ) 
υιοθετεί τους θεσμούς "Εξαίρετη Πανεπιστημιακή Διδασκαλία", "Βραβείο Νέου Ερευνητή" 
και "Τιμητικό Βραβείο Έρευνας". Οι προϋποθέσεις απονομής των τίτλων θα κοινοποιηθούν 
από τον Κοσμήτορα του ΠΚ, κ. Μ. Ταρουδάκη ( βλ. επισυναπτόμενα έγγραφα 2 και 3). 
 

6. Αξιοποίηση των ΕΔΙΠ. Εκφράστηκαν επιφυλάξεις για την αξιοποίηση του κλάδου των ΕΔΙΠ. 
Ωστόσο διατυπώθηκε η ανάγκη εναρμονισμού των Τμημάτων με την ισχύουσα νομοθεσία. 
Βασική θέση όλων για την περίπτωση μετατροπής των θέσεων ΕΔΙΠ σε θέσεις ΔΕΠ, η ανοιχτή 
διαδικασία αξιολόγησης και προκήρυξης των θέσεων ΕΔΙΠ κατ’ αντιστοιχία με τις εξελίξεις 
του ΔΕΠ. 
 

 
Φοιτητικά 
 
7. Πλήθος εισακτέων και μεταγραφών. Η σημαντική μεταβλητότητα του πλήθους των 

εισακτέων, αλλά και των μεταγραφών από τα περιφερειακά Ιδρύματα προς τα κεντρικά, 
συνιστά πρόβλημα μείζονος σημασίας. Από τη μια μεριά η απώλεια προσωπικού και μάλιστα 
τεχνικού προσωπικού και από την άλλη η παλαιότητα των υποδομών καθιστούν το 
παρεχόμενο διδακτικό έργο ιδιαίτερα προβληματικό όσο αυξάνεται ο αριθμός της 
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 ΠΜΣ = Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
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φοιτητικής κοινότητας. Οι κατ’ εξοχήν πειραματικές Σχολές και Τμήματα θα πρέπει να 
αντιμετωπιστούν από την πολιτεία με διαφορετικό τρόπο. Η από κοινού ενέργεια προς 
επίλυση του ζητήματος  στο αρμόδιο Υπουργείο έτσι ώστε να περιοριστεί το πλήθος των 
εισακτέων στο μέτρο του δυνατού και στη βάση της φέρουσας ικανότητας των Τμημάτων 
κρίνεται στόχος πρωταρχικός.  
 

8. Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων της 
Σχολής  σε αρκετές περιπτώσεις βρίσκονται σε συνεχή αμφισβήτηση. Αν και παραδοσιακά τα 
Τμήματα των Θετικών Επιστημών αντιμετωπίζονταν ως καθηγητικές Σχολές, εντούτοις εδώ 
και μια 15ετία υπάρχει κοινή διαπίστωση πως οι απόφοιτοι των Τμημάτων των ΣΘΕ είναι σε 
θέση να παρέχουν υπηρεσίες όχι μόνο στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αλλά και στον 
ιδιωτικό. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από τα προγράμματα σπουδών και τις δεξιότητες 
που αποκτούν οι φοιτητές στη διάρκεια των σπουδών τους. Κάτι που αποτυπώθηκε στις 
πρόσφατες εξωτερικές αξιολογήσεις των Ιδρυμάτων. Η επαγγελματική όμως ενασχόληση των 
αποφοίτων μας ως σημαντικό κριτήριο είχε υπο - πολλαπλασιαστικό πρόσημο.  Στη βάση των 
κοινών διαπιστώσεων θεωρούμε πως οι Κοσμητείες των Σχολών Θ.Ε. οφείλουν να κάνουν 
όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς τους αρμόδιους φορείς και συναρμόδια υπουργεία 
ώστε να δοθεί η βέλτιστη λύση στα ζητήματα αυτά.  

 
9. Διερεύνηση σκοπιμότητας ίδρυσης Επιμελητηρίου Επιστημόνων. Μπορεί το ζήτημα αυτό 

να αποτελεί πάγιο αίτημα των Σχολών (βλ. Πρακτικά 1ης  Συνόδου Κοσμητόρων και 
Προέδρων Τμημάτων Θετικών Επιστημών 22-23/Μαΐου 2009), εντούτοις στη συνάντηση 
κρίθηκε πως θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω η αναγκαιότητα μιας τέτοιας ενέργειας. Το 
ζήτημα ανέλαβε να διερευνήσει ο Κοσμήτορας της ΣΘΕ του Α.Π.Θ. κ. Χαρίτων-Σαρλ 
Χιντήρογλου. 

 
10. Διαπιστώθηκε πως δεν υπάρχει κουλτούρα αξιολόγησης στα Ιδρύματα. Υπάρχει μια αρνητική 

στάση των μελών ΔΕΠ αλλά και της πλειοψηφίας των φοιτητών στις αξιολογήσεις. Ωστόσο, 
παρά τις δυσκολίες, φαίνεται πως υπάρχει τάση βελτίωσης προς τη θετική αντιμετώπιση του 
όλου ζητήματος. Διαπιστώθηκε, επίσης, πως η υιοθέτηση εναλλακτικών και πολύπλευρων 
τρόπων αξιολόγησης με όσο το δυνατό πιο εύκολες διεργασίες θα βοηθούσε την όλη 
κατάσταση. Δυστυχώς, όμως, οι αξιολογήσεις πρέπει να έχουν ένα ενιαίο τρόπο και βάθος 
χρόνου για να έχουν αξία τα συμπεράσματα. Σε κάθε περίπτωση οι φοιτητές πρέπει να 
γνωρίζουν πως ο κόπος της συμπλήρωσης των δελτίων αξιολόγησης μετρά και με αυτό τον 
τρόπο βελτιώνεται μια κατάσταση. Τέλος, οι αξιολογήσεις πρέπει να έχουν συνεχή 
παρακολούθηση και ίσως η αρχή να γίνεται με την εγγραφή των φοιτητών στο κάθε Τμήμα, 
ενώ για την αποφοίτησή τους θα πρέπει να έχουν συμπληρωμένο τον κατάλογο των 
μαθημάτων που παρακολούθησαν. Με τον τρόπο αυτό ενδεχομένως να είμαστε σε θέση να 
κάνουμε και ένα ενιαίο κατάλογο αποφοίτων των ΣΘΕ.  
Διαπιστώθηκε πως δεν υπάρχει κουλτούρα αξιολόγησης στα Ιδρύματα με ορισμένες 
εξαιρέσεις. Υπάρχει γενικά μια αρνητική στάση των μελών ΔΕΠ αλλά και της πλειοψηφίας 
των φοιτητών στις αξιολογήσεις. Ωστόσο, παρά τις δυσκολίες, φαίνεται πως υπάρχει τάση 
βελτίωσης προς τη θετική αντιμετώπιση του όλου ζητήματος. Διαπιστώθηκε, επίσης, πως η 
υιοθέτηση εναλλακτικών και πολύπλευρων τρόπων αξιολόγησης με όσο το δυνατό πιο 
εύκολες διεργασίες θα βοηθούσε την όλη κατάσταση. Οι αξιολογήσεις πρέπει να έχουν ένα 
ενιαίο τρόπο και βάθος χρόνου για να έχουν αξία τα συμπεράσματα. Σε κάθε περίπτωση οι 
φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν πως ο κόπος της συμπλήρωσης των δελτίων αξιολόγησης 
μετρά και με αυτό τον τρόπο βελτιώνεται μια κατάσταση. Τέλος, οι αξιολογήσεις πρέπει να 
έχουν συνεχή παρακολούθηση και ίσως η αρχή να γίνεται με την εγγραφή των φοιτητών στο 
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κάθε Τμήμα, ενώ για την αποφοίτησή τους θα πρέπει να έχουν συμπληρωμένο τον κατάλογο 
των μαθημάτων που παρακολούθησαν. Με τον τρόπο αυτό ενδεχομένως να είμαστε σε θέση 
να κάνουμε και ένα ενιαίο κατάλογο αποφοίτων των ΣΘΕ.  

 
11. Θέματα ξενόγλωσσης διδασκαλίας για φοιτητές ERASMUS. Η εμπειρία των αξιολογήσεων 

έδειξε πως τα ΠΠΣ επιβραβεύονται εφόσον επιλέγονται από φοιτητές της αλλοδαπής 
(ERASMUS, ERASMUSPLUS, ERASMUMUDUS κ.ά.). Η διερεύνηση που ανέλαβε να 
πραγματοποιήσει  ο κ. Χ-Σ. Χιντήρογλου φαίνεται πως κάθε ΠΠΣ πρέπει να προσφέρει 
μαθήματα στην αγγλική γλώσσα για φοιτητές ERASMUS και εφόσον το επιθυμούν να το 
παρακολουθούν και φοιτητές του οικείου Τμήματος. Σε κάθε περίπτωση η διάθεση των 
μαθημάτων στα αγγλικά θα γίνεται εφόσον υπάρχουν φοιτητές ERASMUS. Σε αντίθετη 
περίπτωση τα μαθήματα μπορεί να είναι σεμιναριακού τύπου με μικρές διαλέξεις και 
εκπόνηση ενός project.  
Οι παραπάνω προτάσεις συζητήθηκαν με ειδική εμπειρογνώμονα των σχετικών 
προγραμμάτων.  
 

12. Επιδόσεις φοιτητών - επανεξέταση μαθημάτων - βαθμολόγηση πτυχίων. Διαπιστώθηκε 
πως μεταξύ των διαφόρων Σχολών των διαφόρων Ιδρυμάτων (εκτός των Θετικών 
Επιστημών), υπάρχουν διαφορετικές έως και πλειοδοτικές στρατηγικές βαθμολογίας των 
επιδόσεων των φοιτητών με αποτέλεσμα τα πτυχία των αποφοίτων τους να είναι, επίσης, 
άριστα. Έτσι, πολλές φορές οι απόφοιτοι των Σχολών ΘΕ, βρίσκονται σε υποδεέστερη θέση 
έναντι των άλλων πτυχιούχων όταν πρόκειται να διεκδικήσουν υποτροφίες. Επιπλέον, 
διαπιστώθηκε από τις αξιολογήσεις των ιδρυμάτων πως πολλά Τμήματα των Θετικών 
Επιστημών υστερούν μιας κανονικής κατανομής των βαθμών πτυχίου. Δηλαδή, μιας 
κωδωνοειδούς καμπύλης με ακραίες τιμές το άριστα και τη βάση, δηλαδή το 5. Το γεγονός 
αυτό προβληματίζει τους Κοσμήτορες καθώς οφείλουν να εναρμονίσουν στο μέτρο του 
δυνατού τα μαθησιακά αποτελέσματα των φοιτητών με τις μαθησιακές τους επιδόσεις. 
Κοινή αντίληψη υπήρξε πως είναι μια δύσκολη πραγματικότητα. Ωστόσο, προτάθηκαν για 
κάθε περίπτωση ξεχωριστά, εφόσον από τις βάσεις δεδομένων των ΜΟΔΙΠ των ιδρυμάτων 
μπορεί να εκτιμηθεί μια πενταετής εξέλιξη των επιδόσεων των φοιτητών, τα ακόλουθα: (α) 
Να αναπτυχθούν πολλαπλές επιλογές αξιολόγησης των μαθησιακών επιδόσεων των 
φοιτητών. Δηλαδή, να δίνεται η δυνατότητα εκπόνησης εργασίας, προφορικής εξέτασης 
(πέραν της καθιερωμένης γραπτής) και ομαδικής εργασίας, η οποία θα μπορεί να 
παρουσιάζεται στο σύνολο της τάξης των φοιτητών. (β) Να γίνει σύσταση στους διδάσκοντες 
να δίνονται στις εξετάσεις κάθε είδους θέματα διαβαθμιζόμενης δυσκολίας έτσι ώστε ένα 
εύλογο ποσοστό φοιτητών να είναι σε θέση να περνά τουλάχιστον με τη βάση που είναι το 
πέντε(5), (γ) Σε κάθε περίπτωση, όταν και με τη διαβαθμιζόμενη δυσκολία των θεμάτων η 
φοιτητική κοινότητα δεν ανταποκρίνεται στις εξετάσεις, τότε ο υπεύθυνος καθηγητής 
οφείλει να επανεξετάσει την ύλη του μαθήματος ώστε αυτή να γίνεται πιο κατανοητή. Σε 
ιδιαίτερες περιπτώσεις θα πρέπει να προγραμματίζει φροντιστήρια ενίσχυσης των φοιτητών.  
Σε όλες τις Σχολές παρατηρείται το φαινόμενο των «δύσκολων» μαθημάτων με 
απογοητευτικές επιδόσεις των φοιτητών στις εξετάσεις. Οι επιπτώσεις τους είναι πολλές 
καθώς όχι μόνο επιμηκύνουν τη διάρκεια σπουδών αλλά δημιουργούν και εσωτερικές 
δυσλειτουργίες (συσσωρεύσεις, ωρολόγια προγράμματα, αίθουσες, …). Σε κάθε περίπτωση, 
ο Κοσμήτορας οφείλει να αναζητήσει άλλες λύσεις προκειμένου να επιλύεται το θέμα της 
επίδοσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων των φοιτητών. Απώτερος στόχος είναι η 
αποφοίτηση των φοιτητών να πραγματοποιείται στον προβλεπόμενο χρόνο ολοκλήρωσης 
των σπουδών τους. 
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Χρηματοδότηση Έρευνας και Νομοθετικό πλαίσιο 
 
13. Οικονομικά. Οι μεγάλες περικοπές των οικονομικών των Ιδρυμάτων είχαν τεράστιο 

αντίκτυπο στα κατ’ εξοχήν πειραματικά – εργαστηριακά ΠΠΣ. Οι επιπτώσεις δεν θα αργήσουν 
να γίνουν εμφανείς, αφού ο εξοπλισμός πολλών εργαστηρίων άρχισε ήδη να βρίσκεται στα 
όρια της ορθής λειτουργίας τους. Σοβαρό πρόβλημα υπάρχει και με τη διαθεσιμότητα 
αναλωσίμων για τις εργαστηριακές ασκήσεις αλλά και με τις ασκήσεις υπαίθρου. Το γεγονός 
αυτό οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην κατάρρευση των Τμημάτων και των Σχολών ΘΕ. 
Από την άλλη μεριά εδώ και μια περίπου δεκαετία οι προκηρύξεις των χρηματοδοτούμενων 
ερευνητικών προγραμμάτων δεν συμπεριλαμβάνουν διόλου τη βασική έρευνα, η οποία θα 
μπορούσε ως ένα βαθμό να στηρίξει τη συντήρηση και την υποστήριξη των υποδομών των 
Σχολών ΘΕ. Οι πλειονότητα των προκηρύξεων, όμως, αφορά εφαρμογές με στόχο την 
καινοτομία, κάτι που δεν μας βρίσκει αντίθετους, ωστόσο πιστεύεται πως η ενίσχυση της 
βασικής έρευνας από τα προγράμματα ΕΣΠΑ, HORIZON 2020 ή και από άλλα ανάλογα ή 
αντίστοιχα προγράμματα, θα έδινε μια νέα πνοή και ώθηση στη δομή και λειτουργία των 
υποδομών των Σχολών ΘΕ. Προς την κατεύθυνση αυτή οι Κοσμήτορες είναι αποφασισμένοι 
να κάνουν τα απαραίτητα διαβήματα προς τα αρμόδια Υπουργεία.  
 

14. Αποτύπωση του ερευνητικού επιστημονικού έργου των ΣΘΕ. Αποφασίστηκε να γίνει 
συγκέντρωση στοιχείων του επιστημονικού παραγόμενου έργου (ερευνητικά προγράμματα) 
των τελευταίων 5-7 ετών των Τμημάτων των Σχολών με στόχο την καλύτερη αποτύπωση της 
συνολικής τους προσφοράς. Με τον τρόπο αυτό πιστεύεται πως θα αναπτυχθούν και δίαυλοι 
επικοινωνίας και διεπιστημονικότητας μεταξύ των Τμημάτων και των Σχολών. Παράλληλα θα 
φανεί και η συμβολή των προγραμμάτων που χρηματοδότησαν βασική έρευνα στην 
επιστημονική παραγωγή των Σχολών.Η πρόταση μπορεί να ενταχθεί στη διεκδίκηση 
ερευνητικού έργου (βλ. παράγραφο 1).  

 
15. Ομογενοποίηση της ονοματολογίας των δομών (εργαστήριο, τομέας, τμήμα, σχολή). Η 

ονομασίες των δομών κρίθηκε πως πρέπει να είναι ομοιόμορφες στο πλαίσιο της διεθνούς 
εμφάνισης των Σχολών. Ο κ. Χιντήρογλου ανέλαβε να διερευνήσει το θέμα στη βάση της 
εμπειρίας του ΑΠΘ. (βλ. επισυναπτόμενο έγγραφο 4).  

 
Στο σημείο αυτό διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά και λύεται η συνάντηση των 

Κοσμητόρων των Σχολών Θετικών Επιστημών των Πανεπιστημίων της Ελλάδας. 

Ο Κοσμήτορας της Σ.Θ.Ε. 

του Παν. Ιωαννίνων 

 

 

Κωνσταντίνος Κοσμίδης 

Καθηγητής 

Ο Κοσμήτορας της Σ.Θ.Ε.  

του Παν. Πατρών 

 

 

Κωνσταντίνος Κουτσικόπουλος 

Καθηγητής 

Ο Κοσμήτορας της 

Σ.Θ.Ε.Τ.Ε του Παν. 

Κρήτης 

 

Μιχαήλ Ταρουδάκης 

Καθηγητής 

Ο Κοσμήτορας της Σ.Θ.Ε.  

του Α.Π.Θ. 

 

 

Χαρίτων-Σαρλ Χιντήρογλου 

Καθηγητής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
 

 
Η πανεπιστημιούπολη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και στο πλαίσιο η έκταση στην οποία 

αναπτύσσονται οι σημαντικότερες κτηριακές υποδομές της Σχολής Θετικών Επιστημών. 
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Εγκαθίδρυση Ευχαριστήριων Επιστολών 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
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Χοροεσπερίδα 2016 
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Απόσπασμα Πρακτικών 

της Συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών 

αριθμ. 231/26-5-2016 

 

 

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα 26 Μαΐου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στην 

αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Βιολογικών Εφαρμογών στο Αγγελοχώρι, συνήλθαν σε 

συνεδρίαση τα μέλη της Κοσμητείας έπειτα από την αριθμ. πρωτ. 1998/23-5-2016 πρόσκληση 

του Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών. 

 

Από τα μέλη της Κοσμητείας παρόντες στη συνεδρίαση ήταν οι εξής: 

Κοσμήτορας: κ. Χαρίτων - Σαρλ Χιντήρογλου,  Καθηγητής 

 

Πρόεδρος του Τμήματος  Βιολογίας: κ. Μηνάς Γιάγκου, Καθηγητής 

Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας: κ. Θεοδώρα Χολή-Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια 

Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής: κ. Κωνσταντίνος Χρυσάφης, Καθηγητής 

Αναπλ. Πρόεδρος Τμήματος Γεωλογίας: κ. Χαράλαμπος Φείδας, Αναπλ. Καθηγητής 

Πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματικών: κ. Νικόλαος Καραμπετάκης, Καθηγητής  

Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής: κ. Ιωάννης Βλαχάβας, Καθηγητής 

 

Εκπρόσωποι  φοιτητών  των Τμημάτων: (Δεν έχουν οριστεί για το ακαδ. έτος 2015-2016)  

 

 

Πρακτικά  κράτησε η Προϊσταμένη της Γραμματείας της Κοσμητείας κα Ε. Ραφτοπούλου. 
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Ο κ. Κοσμήτορας διαπιστώνει ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 

επτά (7) μελών της Κοσμητείας είναι παρόντα επτά (7) μέλη, και κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Στη συνεδρίαση της Κοσμητείας παρευρίσκονται, έπειτα από πρόσκληση του κ. 

Κοσμήτορα, και οι Αναπληρωτές Πρόεδροι των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε. Δεν παρευρέθηκε στη 

Συνεδρίαση της Κοσμητείας ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής κ. Αγγελής 

Ελευθέριος λόγω απουσίας του στο εξωτερικό. 

 Ο κ. Κοσμήτορας προτείνει στα μέλη της Κοσμητείας να αρχίσουν τη συνεδρίαση με τη 

συζήτηση του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης και να συζητήσουν έπειτα το πρώτο 

θέμα. Τα μέλη της Κοσμητείας συμφωνούν με αυτή την πρόταση και αρχίζουν τη συνεδρίαση με 

τη συζήτηση του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Στρατηγική Ανάπτυξης της Σχολής Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ. 

κ. Κοσμήτορας: Η τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά μας βρήκε σχεδόν απροετοίμαστους στη 

διαμόρφωση ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού για το μέλλον της Σχολής μας. 

Μολαταύτα, θα έλεγα, πως η αξιολόγηση του Αριστοτελείου πήγε πολύ καλά. Η επιτυχία αυτή 

βέβαια πρέπει να αποδοθεί πρωτίστως στην πίστη που ανέδειξαν οι Πρυτανικές αρχές, αλλά και 

στις προσπάθειες που καταβλήθηκαν από όλους τους θεσμικούς παράγοντες του Ιδρύματος.  

Από το σύνολο των παραπάνω δράσεων συγκράτησα δύο σημεία κλειδιά. Το πρώτο είχε να κάνει 

με την "αναζήτηση πόρων" για τη βιωσιμότητα του Ιδρύματος και κατ΄επέκταση της δικής μας 

βιωσιμότητας, και το δεύτερο, πως εμείς, Καθηγήτριες και Καθηγητές του Iδρύματος, 

βρισκόμαστε εδώ στο Αριστοτέλειο για τους φοιτητές μας (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς). 

Σε κάθε περίπτωση και τα δύο σημεία κλειδιά θα μας απασχολούν πάντα κάτω από οποιοδήποτε 

νομοθετικό πλαίσιο.   

Συνάδελφοι, οι καιροί εμφανίζουν μεγάλες ταλαντώσεις σε όλο τα φάσμα των 

κοινωνικοοικονομικών επιπέδων απανταχού της Ευρώπης, και όχι μόνο. Στις ταλαντώσεις αυτές 

πρέπει να προσαρμοστούμε με στόχο τη βελτίωση της θέσης μας στο Πανευρωπαϊκό Περιβάλλον.  

Θεωρώ πως πρέπει να βρισκόμαστε σε επαγρύπνηση και εγρήγορση. Ναι μεν οφείλουμε να 

αφουγκραζόμαστε και να νοιώθουμε το παρόν αλλά εάν δεν το συσχετίζουμε βλέποντας το 

μέλλον, τότε γινόμαστε απλοί διαχειριστές μιας κατάστασης. 
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Για να πετύχει κάθε σχεδιασμός, στην περίοδο που περνάμε, απαιτείται κλίμα εμπιστοσύνης, 

πνεύμα συνεργασίας και αμοιβαίας αλληλεγγύης. Με μια φράση, θεωρώ πως πρέπει να 

αποκτήσουμε Κουλτούρα Σχολής Επιστημονικών Κλάδων αλληλένδετων που δεν αρκείται να 

καλύπτει τις ανάγκες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά που μπορεί να παρέχει υπηρεσίες 

εφαρμογών και στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με επαγγελματικά δικαιώματα.  

Η Σχολή μας έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Η αξιοποίησή τους όμως είτε δεν γίνεται 

φανερή είτε δεν γίνεται καθόλου. 

Στο πλαίσιο αυτοκαλούμαστε να απαντήσουμε στα ακόλουθα ζητήματα: 

 

Οργανωτικά – Θεσμικά  

1. Διοικητική οργάνωση γραμματειών (π.χ. εφαρμογή της Ηλεκτρονικής υπογραφής, δημιουργία 

Κέντρου Εξυπηρέτησης Φοιτητών της ΣΘΕ (έστω και ηλεκτρονικά). Στόχος η εξοικονόμηση 

προσωπικού.  

2. Επικαιροποίηση – Αναδόμηση των δομών (Τομείς, Εργαστήρια) της Σχολής και των Τμημάτων. 

Όπου κρίνεται απαραίτητο να καταργηθούν, να δημιουργηθούν, να μετονομαστούν 

Εργαστήρια, Τομείς κ.ά. Η συντονισμένη δράση μπορεί να δώσει μια άλλη εικόνα της Σχολής 

στο Πανευρωπαϊκό Περιβάλλον. 

3. Ανάδειξη Αριστείας στη Σχολή. 

4. Εγκαθίδρυση Ακαδημαϊκού Ημερολoγίου. Εκδηλώσεις και ημερίδες (π.χ. η μέρα 

περιβάλλοντος, επιτεύγματα στη φυσική, ημέρα DNA, Πληροφορικής ημερίδες, κ.ά.). 

5. Δημιουργία πλαισίου για την ανάπτυξη κουλτούρας αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης από 

τους φοιτητές και από τους διδάσκοντες (ημερίδα, φυλλάδια, ανοιχτές συζητήσεις, χρήση 

δικτύου, κ.ά.). 

6. Να αυξηθεί ο αριθμός των διαπιστευμένων εργαστηρίων που παρέχουν υπηρεσίες. Να 

θεσπιστούν εργαστήρια σε επίπεδο Σχολής.   

7. Κοινό πλαίσιο αξιοποίησης των ΕΔΙΠ σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου και της 

ισχύουσας νομοθεσίας. Τα ΕΔΙΠ αποτελούν ζήτημα μείζονος σημασίας αξιοποίησης των 

ανθρώπινων πόρων.11 

8. Διασφάλιση της Ασφάλειας των υποδομών μας και της υγιεινής των κοινόχρηστων χώρων. 

                                                 
11

(Σκέψεις: Δημιουργία ενιαίας λίστας ΕΔΙΠ με τις ειδικότητές τους ή και τις δεξιότητές τους που να μπορούν να διδάξουν σε άλλα 

ΠΠΣ εκτός των οικείων Τμημάτων τους, ώστε να μειωθούν οι αναγκαιότητες σε θέσεις 407. Επίσης, σύμφωνα με την ισχύουσα 

απόφαση της Συγκλήτου αλλά και του νόμου 4386/ 11-05-2016, οι ΕΔΙΠ μπορούν να εκπονούν ερευνητικό και διδακτικό έργο. Το 

έργο αυτό πρέπει να το χρεώνεται η Σχολή και όχι άλλες Σχολές – Τμήματα).  
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Εκπαιδευτικά  

Γενικά: Δημιουργία υποδομής - μηχανισμού ορθής διδασκαλίας (Κέντρου Ενημέρωσης 

Διδακτικών Δεξιοτήτων και Διδακτικής Αποτελεσματικότητας). Η αξιοποίηση του διδακτικού 

χρόνου, του χρόνου απασχόλησης, αλλά και του φόρτου εργασίας διδασκόντων και 

διδασκομένων καθίσταται ζήτημα μείζονος σημασίας. Πρέπει να γίνει κατανοητό, τι σημαίνει 

πλάνο διδασκαλίας και οργάνωση μιας άμεσης εκπαιδευτικής επαφής (contacthour) κ.ό.κ.  

 

Ειδικότερα ζητήματα - Τι ζητάμε από τα Τμήματα 

1. Επιλογή τριών (3) συγκριτικών πλεονεκτημάτων στον εκπαιδευτικό τομέα και οργάνωση δύο 

τουλάχιστον προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης για το 2017-18. Στόχος η 

αυτοχρηματοδότηση της Σχολής μας (π.χ. ενοικίαση χώρων και αιθουσών διδασκαλίας).  

2. Όπου κρίνεται αναγκαίο, αναμόρφωση των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών (ΠΠΣ) 

στη βάση των στοιχείων της ΜΟΔΙΠ. Πρέπει, όμως, εντός των προγραμμάτων να 

ενσωματώσουν απαραιτήτως τουλάχιστον 10 ξενόγλωσσα μαθήματα. Στόχος: Η βελτίωση 

του παραγόμενου εκπαιδευτικού προϊόντος, η επικαιροποίηση της επιστημονικής γνώσης, η 

ενίσχυση της φοιτητοκεντρικής αντίληψης, η βέλτιστη αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων, η 

ευελιξία προσαρμογής στην εξοικονόμηση οικονομικών πόρων.  

3. Θέσπιση κανόνων Κέντρου Παρακολούθησης των ΠΜΣ κάθε Τμήματος. Τα Τμήματα 

οφείλουν να αξιολογούν και να αναπροσαρμόζουν αναλόγως τα ΠΜΣ. ΠΜΣ χωρίς φοιτητές 

για δύο (2) χρόνια οφείλουν να αλλάξουν προσανατολισμό. Όλα τα ΠΜΣ πρέπει να 

βρίσκονται σε διαρκή εγρήγορση αναπροσαρμογής και να βρίσκονται μπροστά από τις 

εξελίξεις. 

4. Κάθε Τμήμα οφείλει να διερευνήσει τις δυνατότητες συνεργασίας του με άλλα Τμήματα για 

την οργάνωση διεπιστημονικών – διατμηματικών ή και διασχολικών ΠΜΣ. Ο χάρτης των 

Μεταπτυχιακών της χώρας πρέπει να μελετηθεί για να επενδύσουμε στα συγκριτικά μας 

πλεονεκτήματα. Εντός του τρέχοντος έτους να προτείνει τουλάχιστον δύο (2) προγράμματα 

με στόχο να λειτουργήσουν το 2018-19.  Η ΜΟΔΙΠ και η πλατφόρμα ΔΙΑ ΒΙΟΥ του ΑΠΘ 

μπορεί να βοηθήσει καθοριστικά.  

5. Οργάνωση και υλοποίηση ΠΜΣ (Διατμηματικών ή/και Διασχολικών), Προγράμματα Δια Βίου 

Μάθησης, Θερινά Σχολεία – Summer Schools, πολλαπλών ταχυτήτων (ακόμα και εξ 

αποστάσεως), με χαμηλά δίδακτρα ώστε να διασφαλίζεται η επιλεξιμότητά τους, αλλά και να 

συμπεριλαμβάνει στο πρόγραμμα προσκεκλημένους καθηγητές ή μέλη ιδρυμάτων (δηλαδή 

κατάλληλους κράχτες) με στόχο τη βιωσιμότητά τους. Η Σχολή μας δεν έχει μόνο το 
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συγκριτικό πλεονέκτημα της εξ αντικειμένου βασικής γνώσης, αλλά και της δυνατότητας 

εφαρμογών, εφόσον αξιοποιήσει κατάλληλα και με ορθές πρακτικές το επιστημονικό 

δυναμικό της.  

6. Όλα τα ΠΜΣ πρέπει να γίνουν και ξενόγλωσσα.  

7. Όλα τα ΠΜΣ πρέπει να έχουν τουλάχιστον μια εγγραφή (παράβολο) ανάλογα με τη διάρκεια 

των σπουδών. Στόχος: κάλυψη λειτουργικών αναγκών επί του συνόλου των ΠΜΣ της Σχολής.  

8. Κορυφαίο ζήτημα το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. Η Σχολή να 

προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο αντιμετώπισης θέσπισης καθεστώτων χωρίς τη σύμφωνη 

γνώμη της.  

 

 

Εξωστρέφεια  

1. Ζητήματα που αφορούν τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων μας. Από κοινού 

διεκδικήσεις και γνωστοποίηση των προβλημάτων επαγγελματικής αποκατάστασης των 

αποφοίτων μας (π.χ. έγγραφα προς τα υπουργεία.) 

2. Παρότρυνση των μελών ΔΕΠ – ΕΔΙΠ για διοργάνωση Συνεδρίων, Εκθέσεων, Ημερίδων κ.α. Οι 

δράσεις αυτές δεν προσφέρουν στη Σχολή μόνο ευκαιρίες δημοσιότητας, αλλά και ευκαιρίες 

δημιουργίας χρήσιμων συμμαχιών με μεγάλες ερευνητικές ομάδες του Ευρωπαϊκού 

περιβάλλοντος και όχι μόνο. Να προβλεφθεί κατασκευή εξοπλισμού στήριξης συνεδρίων (π.χ. 

stand για posters, αν χρειάζεται.) Κάθε Τμήμα να οργανώσει δύο διεθνή συνέδρια μέχρι το 

τέλος του 2018.  

3. Ανάπτυξη πλαισίου διασύνδεσης της Σχολής με τους θεσμικούς κοινωνικούς εταίρους (π.χ. 

Επιμελητήρια).  

Έρευνα 

1. Δημιουργία υποβάθρου ανάπτυξης κατάλληλων πρακτικών για την αναζήτηση και 

χρηματοδότηση της έρευνας, ενόψει των χρηματοδοτικών πρωτοκόλλων ΕΣΠΑ και HORIZON 

2020. Παράλληλα, ανάπτυξη κουλτούρας διεκδίκησης ερευνητικών προγραμμάτων. 

2. Σχεδιασμός κινήτρων και αντικινήτρων υπό την έννοια της επιβράβευσης.Σκέψεις: Να 

έρθουμε σε επικοινωνία και με άλλες Σχολές, ώστε να δημιουργηθούν πυλώνες συνεργασίας. 

3. Σχεδιασμός και υλοποίηση σεμιναρίων ενημέρωσης για ερευνητικά χρηματοδοτούμενα 

πρωτόκολλα.  

 



 75 

Βελτίωση και αποδοτικότητα των πόρων της Σ.Θ.Ε.  

1. Αναζήτηση πόρων από θεσμικούς εταίρους υπό μορφή χορηγιών (επιμελητήρια κ.ά.). Η 

Πρυτανεία σχεδιάζει συγκεκριμένες δράσεις προκειμένου οι χορηγίες να αποτελέσουν 

θεσμούς για την ενίσχυση της έρευνας.  

2. Καθιέρωση ποσοστού εσόδων της Σχολής από το σύνολο των δράσεών της (π.χ. Δίδακτρα 

μεταπτυχιακών, Δια βίου μάθησης, Ερευνητικών προγραμμάτων, διαχείριση κυλικείων κ.ά.). 

Στόχος: αυτοδυναμία άσκησης πολιτικής αριστείας και θέσπισης κινήτρων.  

3. Κίνητρα συγγραφής ερευνητικών προγραμμάτων. Ως κίνητρα, η κάλυψη δαπανών σε ταξίδια 

για συναντήσεις προσκλήσεων, χωρίς ημερήσιες αποζημιώσεις.  

4. Αύξηση του αριθμού των Εργαστηρίων με Διαπίστευση. Ενημέρωση του προσωπικού για τη 

σημασία της διαπίστευσης. Στόχος: αξιοποίηση των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων. 

Υπάρχουν συνάδελφοι που γνωρίζουν τα ζητήματα αυτά. Η δημιουργία ενός χάρτη 

διαπιστευμένων εργαστηρίων της Σχολής.  

Συνάδελφοι, σίγουρα οι σκέψεις αυτές δεν συνιστούν κάτι πρωτοποριακό για τη Σχολή μας. 

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει πολλές προσπάθειες προς τις κατευθύνσεις αυτές. Δυστυχώς δεν 

ευοδώθηκαν. Σήμερα έχω την αίσθηση πως πρέπει να επανέλθουμε με επαρκέστερη εμπειρία. 

 

 Ο κ. Κοσμήτορας καλεί τους Προέδρους να  παρουσιάσουν συνοπτικά την εικόνα του 

Τμήματός τους, η οποία αφορά σε στοιχεία φοιτητών, μελών ΔΕΠ και προσωπικού, ανάλυση 

SWOT, καθώς και στοιχεία στρατηγικής του Τμήματός τους.  

 

κ. Πρόεδρος Τμήματος Φυσικής: Ευχαριστεί το Τμήμα Βιολογίας για τη φιλοξενία στο Κέντρο 

Βιολογικών Εφαρμογών και εκφράζει την ευχή να βρεθούν τρόποι να αξιοποιηθεί αυτή η 

υποδομή. Παρουσιάζει μέσω powerpoint τη συνοπτική παρουσίαση του Τμήματος Φυσικής και 

επιπλέον αναφέρεται σε οικονομικά στοιχεία και στοιχεία Στρατηγικής Ανάπτυξης του 

Πανεπιστημίου (βλ. συνημμένη παρουσίαση στο Παράρτημα του πρακτικού). 

κ. Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής: Παρουσιάζει μέσω powerpoint τη συνοπτική παρουσίαση 

του Τμήματος Πληροφορικής (βλ. συνημμένη παρουσίαση στο Παράρτημα του πρακτικού). 

κ. Πρόεδρος Τμήματος Μαθηματικών: Παρουσιάζει μέσω powerpoint τη συνοπτική παρουσίαση 

του Τμήματος Μαθηματικών (βλ. συνημμένη παρουσίαση στο Παράρτημα του πρακτικού).  

κ. Πρόεδρος Τμήματος Βιολογίας: Παρουσιάζει μέσω powerpoint τη συνοπτική παρουσίαση του 

Τμήματος Βιολογίας (βλ. συνημμένη παρουσίαση στο Παράρτημα του πρακτικού).  



 76 

κ. Πρόεδρος Τμήματος Χημείας: Αφού συγχαίρει και ευχαριστεί τον κ. Κοσμήτορα για τη 

συνάντηση των Προέδρων και των Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε., 

παρουσιάζει προφορικά τη συνοπτική παρουσίαση του Τμήματος Χημείας: 

Εγώ στηρίχτηκα σε αυτό που μας στείλατε, το οποίο είναι πολύ καλά κατανεμημένο (οργανωτικά, 

θεσμικά, εκπαιδευτικά). Μετά από την παρουσίαση που κάνατε, συνάδελφοι, πρέπει να 

ομολογήσω ότι εστιάσαμε κυρίως στην οικονομική κρίση και επομένως στις κινήσεις που πρέπει 

να κάνουμε ως Τμήματα προκειμένου να βελτιώσουμε κυρίως τις συνθήκες ύπαρξής μας. Για την 

εκπαίδευση δεν ελέχθησαν πολλά πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όχι 

μόνο να βελτιώσουμε τις συνθήκες έρευνας και τις σχέσεις εξωστρέφειας και κοινωνίας, αλλά και 

τις εκπαιδευτικές ανάγκες, η παραγωγή δηλαδή υλικού το οποίο θα είναι σωστά καταρτισμένο. 

Βλέπω ως Σχολή να συνυπάρχουμε σε πολλά γνωστικά αντικείμενα, τα οποία δεν έχουμε 

αξιοποιήσει. Αν τα αξιοποιήσουμε σωστά θα μπορέσουμε να καινοτομήσουμε. Η καινοτομία και 

η επιχειρηματικότητα στη Σχολή μας μπορεί πραγματικά να στηριχτεί πάνω στο knowhowκαι στις 

εμπειρίες και στα γνωστικά αντικείμενα τα οποία έχουμε. Ο συνάδελφος κ. Γιαννακουδάκης έχει 

κάνει μια αίτηση για ίδρυση ενός Διά βίου προγράμματος, το οποίο, αφού επισήμως μου το 

ανακοινώσει, θέλω να το ανακοινώσω και στη Γενική Συνέλευση. Αφορά παροχή για εκπαίδευση, 

για knowhowχημική εκπαίδευση. Είχα ξεκινήσει εγώ στέλνοντας σε όλους τους περιφερειάρχες 

και στον κ. Ανανιάδη αυτή τη δυνατότητα που έχει το Τμήμα μέσα από αυτή τη συσσωρευμένη 

γνώση και την κρίσιμη γνώση η οποία υπάρχει αναφορικά με τη Διδακτική της Χημείας. Όλοι 

ανταποκρίθηκαν σωστά και στα ΕΚΦΕ, δηλαδή να αναλάβει το Τμήμα Χημείας για τη Χημεία να 

εκπαιδεύει σε τακτά χρονικά διαστήματα τους Διευθυντές των ΕΚΦΕ, οι οποίοι στη συνέχεια θα 

εκπαιδεύουν τους Χημικούς και οι οποίοι στη συνέχεια θα κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους, θα 

κάνουν πειράματα, θα εμψυχώνουν και τα παιδιά θα καταλαβαίνουν με ένα τελείως διαφορετικό 

τρόπο τη Χημεία και γενικά θα γίνεται μια ουσιαστική δουλειά. Υπάρχει συσσωρευμένη γνώση 

και εμπειρία στο Τμήμα Χημείας. Δημιουργήθηκε μια ομάδα φοιτητών, αυτοσυγκροτήθηκε, 

αυτοπροτάθηκαν, συνεργάστηκαν με τον κ. Γιαννακουδάκη μέσα στο πλαίσιο του ΑΠΘ την 

Κυριακή, έκαναν μια καλή παρουσίαση σε πάρα πολύ κόσμο με επίδειξη πειραμάτων. Μόνα τους 

τα παιδιά αυτά ετοίμασαν και μια βεβαίωση ενεργούς συμμετοχής. Το Τμήμα Χημείας έχει κάνει 

πολλά τέτοια πράγματα και νομίζω ότι πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Το δεύτερο, το οποίο πάντα 

ήθελα να πω, είναι ότι επειδή το Τμήμα Βιολογίας έχει αντίστοιχα συσσωρευμένη γνώση και 

εμπειρία σε θέματα περιβάλλοντος, σε αντίθεση με άλλα Τμήματα Βιολογίας στην Ελλάδα τα 

οποία έχουν κάποιες άλλες ειδικότητες, και εμείς έχουμε ένα Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης 

Περιβάλλοντος θα έπρεπε να υπάρχει μια μεγαλύτερη συνεργασία. Να βρεθεί ένας κοινός τόπος 
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ώστε να παίρνουμε με τον τρόπο αυτό καλύτερα προγράμματα. Αυτή η γνώση που υπάρχει να 

εφαρμοστεί για εργαστήρια πιστοποιημένα ή διαπιστευμένα. Στο Τμήμα Χημεία έχουμε ένα 

πιστοποιημένο εργαστήριο, το Εργαστήριο Περιβάλλοντος, του οποίου η συντήρηση κοστίζει. Το 

βλέπω διατμηματικά μέσα στη Σχολή. Βλέπω τη Διδακτική στην οποία θα μπορούσε να 

συμμετέχει και το Τμήμα Πληροφορικής, βλέπω το περιβάλλον με τη συμμετοχή του Τμήματος 

Βιολογίας ίσως και Γεωλογίας (με εδαφοδολογικές αναλύσεις). Θα μπορούσαμε, έτσι, 

διαπιστευμένα να παράσχουμε υπηρεσίες, οι οποίες θα μπορούσαν να μας λύσουν ένα 

πρόβλημα οικονομικό, αλλά και να λειτουργήσουμε διατμηματικά. Αναφορικά με την Αριστεία, 

να έχουμε αριστεία και στην εκπαίδευση, δηλαδή για το πώς θα μπορούμε να κάνουμε καλύτερα 

το μάθημά μας. Άριστος δεν είναι μόνο αυτός που φέρνει πολλά ερευνητικά προγράμματα. 

Είμαστε μια Σχολή που ετοιμάζουμε φοιτητές για τη μέση εκπαίδευση. Θα μπορούσε να υπάρχει 

ένα Γενικό Τμήμα όπου θα παρακολουθούν φοιτητές που θέλουν να ακολουθήσουν τη μέση 

εκπαίδευση, να γίνουν καλοί δάσκαλοι γιατί αυτοί οι καλοί δάσκαλοι θα αποτελέσουν τη μαγιά 

για την απαλοιφή των φροντιστηρίων στη μέση εκπαίδευση.  

Σχετικά με τη διατμηματική συνεργασία: κρίνοντας εξ ιδίων νομίζω ότι είναι αυτό που θα μας 

κάνει καινοτόμους, γιατί υπάρχουν πολλά αντικείμενα με τα οποία μπορούμε να ασχοληθούμε. Η 

Σχολή μας είναι ένας κόμβος μέσα στο Πανεπιστήμιο και θα μπορούσε, επίσης, να χορηγεί 

βεβαίωση γνώσης Η/Υ κεντρικά. Να συζητήσουμε τη διδακτική επάρκεια επί της ουσίας. Θα 

πρέπει να αναθέτει η Σχολή σε κάποιους από το παιδαγωγικό  να κάνουν μαθήματα διδακτικής 

σε όλους τους φοιτητές. Επίσης, σχετικά με την διαπίστευση των εργαστηρίων είναι ένα θέμα 

που μας απασχόλησε στο Τμήμα Χημείας. Δημιούργησα μια επιτροπή και ανέθεσα σε κάποια 

συνάδελφο να δει αν υπάρχει ενδιαφέρον από τα εργαστήρια. Αρχικά όλοι ενδιαφέρθηκαν, αλλά 

υπάρχει το κόστος για αυτό.  

Την Πρακτική άσκηση τη λειτουργούμε πολύ καλά μέσω ΕΣΠΑ, αλλά η συνάδελφος που 

προεδρεύει της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης μου έθεσε το εξής: Επειδή ο αριθμός των 

φοιτητών που ζητούν να ασκηθούν είναι μεγάλος, παίρνουμε και άτομα εκτός ΕΣΠΑ, αλλά 

υπάρχει κάποιο θέμα σχετικά με την ασφάλισή τους, την οποία πληρώνει το Τμήμα Χημείας. 

Σχετικά με την εκπαίδευση: Αν και είμαι φανατική ερευνήτρια, δεν ανήκω στους ανθρώπους 

εκείνους που λόγω διοίκησης κ.λ.π. δεν θα ασχοληθώ με την έρευνα, αλλά θα κάνω μόνο το 

μάθημά μου. Επειδή μου αρέσει η έρευνα, δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνεται σε βάρος της 

εκπαίδευσης. Δηλαδή κάποιος να είναι καλός ερευνητής και να μην ασχολείται με την 

εκπαίδευση. Στην Αγγλία, όπως ανέφερε ο κ. Καραμπετάκης, ελέγχονται τα θέματα των 

εξετάσεων και τα θέματα διδασκαλίας, παρόλο που η άποψή μου για πολλά πανεπιστήμια στην 



 78 

Αγγλία δεν είναι και η καλύτερη, πάρα πολλοί που σπουδάζουν εκεί έρχονται ως πολύ καλοί 

τεχνικοί με αυτό το 3+2, εμείς τους εκπαιδεύουμε, τους μορφώνουμε και τους στέλνουμε έξω. 

Παρόλα αυτά νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει και ένας έλεγχος στα προπτυχιακά, στον τρόπο 

διδασκαλίας. Είναι σημαντικό γιατί διαμορφώνουμε και συνειδήσεις μέσα από τη διδασκαλία. Τα 

κοινά μεταπτυχιακά δεν υπάρχουν, δυστυχώς, και πάλι επαναλαμβάνω ότι είμαστε μια Σχολή 

που έχει πολύ μεγάλη σύγκλιση και ερευνητική και διδακτική και ενδεχομένως θα πρέπει να γίνει 

κάτι ώστε και χρήματα να μας αποφέρει και να αλλάξει η διδασκαλία. Εν κατακλείδι αυτό το 

οποίο θέλω και παρακαλώ τη Σχολή μας είναι τα εξής: 

1. Να υπάρξει μια στρατηγική για την αντιμετώπιση των ΕΔΙΠ. Αν όλοι οι ΕΔΙΠ χωρίς 

αξιολόγηση γίνουνε μόνιμοι επίκουροι δεν θα υπάρξει καμία στρατηγική για το κάθε 

Τμήμα.  

2. Να γίνει εισήγηση προς το Υπουργείο για θέσεις προσωπικού ΕΤΕΠ. 

3. Για την εξοικονόμηση πόρων. Επειδή το Πανεπιστήμιο δίνει πολλά χρήματα στην 

καθαριότητα και λόγω της κατάργησης των συλλογικών συμβάσεων την οποία δεν 

στηρίζω, θα μπορούσε να γίνει η πρόσληψη μέσω ιδιωτικού (συλλογικές συμβάσεις) ή 

δημοσίου δικαίου διαδικασία, ώστε να εξοικονομηθούν πόροι για το Πανεπιστήμιο και 

πιστεύω ότι η Σχολή πρέπει να το στηρίξει αυτό. 

 

Αναπλ. Πρόεδρος Τμήματος Γεωλογίας: Ο Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας κ. Μιχαήλ 

Βαβελίδης ζητά συγγνώμη που δεν μπόρεσε να παραστεί στη σημερινή συνάντηση λόγω της 

συμμετοχής του στο 14ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας. Για το λόγο αυτό 

δεν  υπάρχει συνοπτική παρουσίαση του Τμήματος Γεωλογίας. Δεν συζητήθηκε η δυνατότητα 

μιας στρατηγικής ανάπτυξης της Σχολής και με ποιον τρόπο θα εντάσσονται τα Τμήματα σε αυτή. 

Να βρούμε κάποια κοινά σημεία στρατηγικής των Τμημάτων, τα οποία θα μπορούσαν να 

ενταχθούν στη Στρατηγική ανάπτυξης της Σ.Θ.Ε. Η εισήγηση που έκανε ο κ. Κοσμήτορας θα 

μπορούσε να αποτελέσει μια βάση συζήτησης, γενικά, αλλά νομίζω ότι το πρώτο που θα έπρεπε 

να συζητηθεί είναι ποιες είναι οι δυνατότητες σύνταξης ενός τέτοιου σχεδίου στρατηγικής. 

κ. Κοσμήτορας: Συνάδελφοι, κάθε αρχή και δύσκολη. Την ίδια εμπειρία έζησα εις διπλούν όταν 

συναντήθηκαν οι Κοσμήτορες υπό το συντονισμό του Πρύτανη. Αυτές οι πρακτικές για την 

ιστορία του Πανεπιστημίου είναι πρωτόγνωρες. Δεν έχουμε προγενέστερες εμπειρίες. Για να 

μπορέσεις να γίνεις αποτελεσματικός μετά από τέτοιες εμπειρίες, δεν μπορείς να έχεις σφιχτές 

διαδικασίες. Πρώτα από όλα πρέπει να γνωριστούμε. Όλες οι τάσεις δείχνουν ότι πρέπει με 

αυτόν τον τρόπο να αρχίσουμε να επικοινωνούμε μεταξύ μας. Σήμερα προσπαθήσαμε να 
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συγκεντρώσουμε στο μέτρο του δυνατού, με την εισήγηση που έχω καταθέσει και με τις 

εισηγήσεις όλων των Προέδρων, τους προβληματισμούς μας. Προτείνω να καταγράψουμε του 

προβληματισμούς αυτούς και να τους συζητήσουμε. 

 Τα μέλη της Κοσμητείας, έπειτα από διαλογική συζήτηση, αποφάσισαν να συνταχθεί από 

τον Κοσμήτορα μια σύνοψη των απόψεων που εκφράστηκαν, η οποία θα κοινοποιηθεί στους 

Προέδρους των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε. και θα συζητηθεί ως θέμα ημερήσιας διάταξης σε επόμενη 

συνεδρίαση της Κοσμητείας.  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Στο σημείο αυτό διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά και λύεται η συνεδρίαση ώρα 

15:45. 

 

Ο Κοσμήτορας 

ΧΑΡΙΤΩΝ-ΣΑΡΛ ΧΙΝΤΗΡΟΓΛΟΥ 

 

 

Η Γραμματέας                    ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΕΛΕΝΗ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Θεσσαλονίκη, 31-10-2016 

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας 
της Κοσμητείας 

 
(υπογραφή) 

 
ΕΛΕΝΗ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ 
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                                ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 

Της ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ – ΑΠΘ 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

Αριθμός Συνεδρίασης: 1, 16.02.2016. 

 
Παρόντες: 

Κατράγκου Ελένη, Επικ. Καθηγήτρια Τμήματος Γεωλογίας, Λιόλιος 

Αναστάσιος, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Φυσικής, Χαραλάμπους 

Χαρά, Καθηγήτρια Τμήματος Μαθηματικών. 

 
Η συνεδρίαση ξεκίνησε στις 10:00 π.μ. και έληξε στις 11:00. 

 

 
Η   Επιτροπή   Φύλου   και   Ισότητας   της   Σ.Θ.Ε.,   Α.Π.Θ.   (ΕΦΙΣΘΕ)   όρισε   ως 

συντονίστριά της  την κ. Χ. Χαραλάμπους.  Η ΕΦΙΣΘΕ συζήτησε τον ρόλο της σε σχέση με την 

Επιτροπή Φύλου και Ισότητας του ΑΠΘ της οποίας πρόεδρος είναι η κ. Δ. Κογκίδου  και η οποία 

απαρτίζεται από 14 μέλη, μόνο γυναίκες και χωρίς εκπροσώπηση από τη ΣΘΕ.  Έγινε σύντομη  

συζήτηση για τα θέματα  γλωσσικού σεξισμού στη δομή και στη χρήση της γλώσσας, για την 

κατανόηση του ζητήματος του φύλου από τους φοιτητές/τριες, για τον παράγοντα του φύλου 

στην παραγωγή και διδασκαλία της επιστημονικής γνώσης  και για την ταυτότητα  φύλου   

των ατόμων. 

 
Η ΕΦΙΣΘΕ εισηγείται στον κ. Κοσμήτορα της ΣΘΕ να προβάλλει στην ιστοσελίδα της ΣΘΕ 

και με αφίσες στους διαδρόμους της Σχολής τις παρακάτω πρωτοβουλίες της  Επιτροπής 

Φύλου και Ισότητας του ΑΠΘ: 

1.  την ημερίδα με τίτλο «Η υπέρβαση του γλωσσικού σεξισμού στη δημόσια διοίκηση» 

(Δευτέρα 29 Φλεβάρη 2016, ώρα 9:30, Πύργος Παιδαγωγικής, 

10ος όροφος) 

2.   την  εκδήλωση  με  τίτλο  «ΜΗΔΕΝΙΚΗ  ΑΝΟΧΗ  ΣΤΗ  ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ 

ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ», 30-31Μαρτίου 2016. 

3.   το  διατμηματικό  μάθημα  ελεύθερης  επιλογής  με  τίτλο  «Εισαγωγή  στις 

Σπουδές Φύλου» 

 
Η ΕΦΙΣΘΕ αποφάσισε να   συμμετάσχει στην ημερίδα της 29.02.16. Επίσης, η ΕΦΙΣΘΕ 

εισηγείται στον κ. Κοσμήτορα την άμεση καταγραφή των παρακάτω στατιστικών στοιχείων: 

o αριθμός ανδρών/γυναικών στα μέλη ΔΕΠ ανά τμήμα, τομέα/εργαστήριο και 
αντίστοιχα ποσοστά. 

o Αριθμός ανδρών/γυναικών    στα    μέλη    ΔΕΠ    ανά    βαθμίδα    για    κάθε 

τμήμα/τομέα/εργαστήριο και αντίστοιχα ποσοστά. 

o τους αντίστοιχους αριθμούς και ποσοστά στα μέλη ΕΤΕΠ. 
o τους αντίστοιχους αριθμούς και ποσοστά στο διοικητικό προσωπικό. 
o για  την  τελευταία  τριετία,  τους  συνολικούς  αριθμούς  και  ποσοστά  των 

εισαχθέντων φοιτητών ανά φύλο και τμήμα. 

o για  την  τελευταία  τριετία,  τους  συνολικούς  αριθμούς  και  ποσοστά  των 

εγγεγραμμένων φοιτητών ανά φύλο και τμήμα. 

o για την τελευταία τριετία, τους συνολικούς αριθμούς και ποσοστά των μέσων 

όρων των αποφοίτων ανά φύλο και τμήμα 
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o για την τελευταία τριετία, τους συνολικούς αριθμούς και ποσοστά κατανομής της 

βαθμολογίας  στις κατηγορίες 5-6, 6-7, 7-8.5, 8.5-10 των αποφοίτων ανά φύλο και 

τμήμα. 
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A meta-analysis on the gender factor and the academic performance of students 

of the Faculty of Sciences of Aristotle University of Thessaloniki, 

St. Chatzopoulos, F. Kolyva-Machera, H. Charalambous.
i
 

 

Εκτεταμένη Περίληψη και Συμπεράσματα 
 

Η εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια των δράσεων της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών 

του  Α.Π.Θ.  για  θέματα  Ισότητας  και  Φύλου.  Για  την  εργασία  χρησιμοποιήθηκαν  στοιχεία  της 

ΜΟ.ΔΙ.Π. (2005-2015). Οι πίνακες 1 και 2 περιγράφουν την κατανομή και αναλογία μελών Δ.Ε.Π. 

ανά τμήμα στη Σ.Θ.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 καθώς και για την τελευταία δεκαετία. 
 

Πίνακας 1. Κατανομή μελών Δ.Ε.Π. στη Σ.Θ.Ε. και αναλογία Γυναικών/Ανδρών (Γ/Α) για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16. 

 Βιολογίας Γεωλογίας Μαθηματικών Πληρ/κής Φυσικής Χημείας Σ.Θ.Ε. 

Γ1
 24 9 6 3 14 23 79 

Α2
 30 37 17 26 62 52 224 

Γ/Α 8/10 2.4/10 3.5/10 1.2/10 2.2/10 4.4/10 3.53/10 
 

Πίνακας 2. Μέσοι όροι μελών Δ.Ε.Π. στη Σ.Θ.Ε. και αναλογία Γυναικών/Ανδρών (Γ/Α) για την τελευταία δεκαετία. 

 Βιολογίας Γεωλογίας Μαθηματικών Πληρ/κής Χημείας Φυσικής Σ.Θ.Ε. 

Γ1
 24 9 9 3 22 15 87 

Α2
 31 37 19 25 66 66 240 

Γ/Α 7.7/10 2.4/10 4.7/10 1.2/10 3.3/10 2.2/10 3.63/10 
 

Στον πίνακα 3 δίνονται οι εισροές φοιτητριών/ών και η αναλογία ως προς το φύλο για το διάστημα 

2005-2015, ενώ στον πίνακα 4 δίνονται οι εκροές των φοιτητών για το ίδιο χρονικό διάστημα. 

 
Πίνακας 3. Εισροές φοιτητών στη Σ.Θ.Ε. και αναλογία Γυναικών/Ανδρών (Γ/Α) για την τελευταία δεκαετία. 

 Βιολογίας Γεωλογίας Μαθηματικών Πληρ/κής Φυσικής Χημείας Σ.Θ.Ε. 

Γ1
 949 641 1315 340 857 1220 5322 

Α2
 455 624 1318 1079 1433 576 5485 

Γ/Α 2.09/1 1.03/1 1/1 1/3.17 1/1.67 2.12/1 1/1.03 
 

Πίνακας 4. Εκροές φοιτητών Σ.Θ.Ε. για την τελευταία δεκαετία. 

 Βιολογίας Γεωλογίας Μαθηματικών Πληρ/κής Φυσικής Χημείας Σ.Θ.Ε. 

Γ1
 945 484 1147 375 756 1034 4741 

Α
2
 376 493 1009 771 1258 551 4458 

 

Τέλος, ενδεικτικά σημειώνονται οι βάσεις εισαγωγής το 2015. 
 

Πίνακας 5. Βάσεις εισαγωγής 2015. 
Βιολογίας Γεωλογίας Μαθηματικών Πληρ/κής Φυσικής Χημείας 

17,439 13,239 15,574 16,018 15,59 15,954 
 

Το αντικείμενο της εργασίας είναι το κατά πόσο η ακαδημαϊκή απόδοση των φοιτητριών/φοιτητών 

της  Σ.Θ.Ε.  για  τη  δεκαετία  2005-2015  ακολουθεί  την  ίδια  συμπεριφορά.  Για  τη  μελέτη  των 

στοιχείων  που αφορούν  τους παράγοντες  φοίτησης  των φοιτητών  πραγματοποιήθηκε  στατιστική 

ανάλυση  χρησιμοποιώντας  περιγραφική  στατιστική  ανάλυση και επαγωγική  στατιστική  ανάλυση. 

Αναλυτικότερα,  χρησιμοποιήθηκε  ο Chi-Square έλεγχος ανεξαρτησίας  του φύλου με τους άλλους 

παράγοντες που είναι σχετικοί με τη φοίτηση, η σύγκριση δύο αναλογιών, ο έλεγχος t-test για τη 
 
 
 

1 Γ=Γυναίκες 
2 

Α=Άνδρες
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σύγκριση  μέσων  όρων  και  η  meta  analysis,  με  επίπεδο  σημαντικότητας  p<0.05.  Τα  κυριότερα 

συμπεράσματα της εργασίας είναι: 

1.      Ως προς την αναλογία «εισροές/εκροές» υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στα Τμήματα 

Βιολογίας
3
, Μαθηματικών

3
, Πληροφορικής

3  
και Χημείας

4 
όπως και στη Σ.Θ.Ε.

3
 

2.  Για  τις/τους  πτυχιούχους  φοιτητές/τριες,  μελετήθηκαν  τα  ποσοστά  επί  του  φύλου  όσων 

αποφοίτησαν σε 4 έτη, σε 6 έτη και σε περισσότερο από 6 έτη. 

 
Στον πίνακα 6 δίνονται τα ποσοστά στις τρεις κατηγορίες επί του συνόλου. 

 
Πίνακας 6. Κατάταξη βαθμολογίας. Ποσοστά επί του συνόλου. 

 Βιολογίας Γεωλογίας Μαθηματικών Πληρ/κής Φυσικής Χημείας Σ.Θ.Ε. 

4 8% 5.7 % 14.5% 17.5% 4% 6.4% 9% 

6 64% 36.1% 44.1% 53.2% 32.7% 48.5% 45.4% 

>6 28% 58.2% 41.4% 29.3% 63.2% 45.1% 45.1% 

 

Στους  πίνακες  7,  8  και  9  δίνονται  τα  ποσοστά  για  τις  κατηγορίες  4,  6  και  >6  έτη  ανά  φύλο. 

Ακολουθούν  τα  συμπεράσματα,  στις  περιπτώσεις  που  από  τη  στατιστική  ανάλυση  προέκυψε 

στατιστικά σημαντική διαφορά. 
 

Πίνακας 7. Αποφοίτηση σε 4 έτη. Ποσοστά ανά φύλο. 

 Βιολογίας Γεωλογίας Μαθηματικών Πληρ/κής Φυσικής Χημείας Σ.Θ.Ε. 

Γ1
 8.03% 5.09% 16.65% 21.20% 4.31% 7.01% 10.23% 

Α2
 8.04% 6.33% 11.96% 15.75% 3.81% 5.21% 8.64% 

 

Συμπέρασμα:   Υπάρχει   στατιστικά   σημαντική   διαφορά   ανάμεσα   στα  δύο  φύλα  στο  Τμήμα 

Μαθηματικών και στη Σ.Θ.Ε.
5 

στην κατηγορία «Αποφοίτηση σε 4 έτη». 
 

Πίνακας 8. Αποφοίτηση σε 6 έτη. Ποσοστά ανά φύλο. 

 Βιολογίας Γεωλογίας Μαθηματικών Πληρ/κής Φυσικής Χημείας Σ.Θ.Ε. 

Γ1
 66,75% 38,93% 50,14% 57,91% 38,77% 53,10% 51,67% 

Α2
 56,29% 33,25% 36,96% 50,92% 29,18% 39,10% 38,51% 

 

Συμπέρασμα:  Υπάρχει  στατιστικά  σημαντική  διαφορά  ανάμεσα  στα  δύο  φύλα  στα  Τμήματα 

Χημείας, Μαθηματικών, Φυσικής, και στη Σ.Θ.Ε.
6 

στην κατηγορία «Αποφοίτηση σε 6 έτη». 
 

Πίνακας 9. Αποφοίτηση σε περισσότερα από 6 έτη. Ποσοστά ανά φύλο. 

 Βιολογίας Γεωλογίας Μαθηματικών Πληρ/κής Φυσικής Χημείας Σ.Θ.Ε. 

Γ
1
 25.22% 55.98% 33.21% 20.89% 56.92% 39.89% 38.10% 

Α2
 35.66% 60.42% 51.09% 33.33% 67.01% 55.69% 52.85% 

 

Συμπέρασμα:  Υπάρχει  στατιστικά  σημαντική  διαφορά  ανάμεσα  στα  δύο  φύλα  στα  Τμήματα 

Χημείας,  Βιολογίας,  Μαθηματικών,  Φυσικής,  Πληροφορικής  και  στη  Σ.Θ.Ε.
7   

στην  κατηγορία 

«Αποφοίτηση σε περισσότερα από 6 έτη». 
 
 
 

3 Περισσότεροι άντρες παραμένουν στο σύστημα. 
4 

Περισσότερες γυναίκες παραμένουν στο σύστημα. 
5 

Το ποσοστό των γυναικών είναι σημαντικά μεγαλύτερο του αντίστοιχου ποσοστού των ανδρών στην κατηγορία 
«Αποφοίτηση σε 4 έτη». 
6 

Το ποσοστό των γυναικών είναι σημαντικά μεγαλύτερο του αντίστοιχου ποσοστού των ανδρών στην κατηγορία 
«Αποφοίτηση σε 6 έτη». 
7 

Το ποσοστό των ανδρών είναι σημαντικά μεγαλύτερο του αντίστοιχου ποσοστού των γυναικών στην κατηγορία 
«Αποφοίτηση σε περισσότερα από 6 έτη».
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3.  Για τους πτυχιούχους  φοιτητές μελετήθηκε  ο μέσος όρος διάρκειας σπουδών ανά φύλο. Οι 

μέσοι όροι δίνονται στον πίνακα 10. 
 

Πίνακας 10. Μέσοι όροι διάρκειας φοίτησης ανά φύλο και στο σύνολο (Σ) στη Σ.Θ.Ε. 

 Βιολογίας Γεωλογίας Μαθηματικών Πληρ/κής Φυσικής Χημείας 

Γ1
 5.59 6.81 6.07 5.49 7.11 6.41 

Α2
 6.11 7.46 7.25 5.92 7.76 7.25 

Σ 5.73 7.13 6.61 5.78 7.52 6.68 
 

Συμπέρασμα:  Η  στατιστική  ανάλυση  (meta  analysis)  επιβεβαιώνει  ότι  σε  όλα  τα  τμήματα  της 

Σ.Θ.Ε. ο μέσος όρος διάρκειας σπουδών για τους άνδρες είναι μεγαλύτερος. 
 

4.      Μελετήθηκε  επίσης  ο μέσος  όρος βαθμού  πτυχίου  σε σχέση με το Φύλο.  Στον πίνακα  11 

δίνονται οι μέσοι όροι. 
 

Πίνακας 11. Μέσοι όροι βαθμού πτυχίου ανά φύλο στη Σ.Θ.Ε. 

 Βιολογίας Γεωλογίας Μαθηματικών Πληρ/κής Φυσικής Χημείας 

Γ1
 7.13 6.59 7.05 7.05 6.87 6.75 

Α
2
 7.12 6.50 6.44 7.09 6.91 6.61 

 

Συμπέρασμα: Η ανάλυση επιβεβαιώνει ότι υπάρχει (στατιστικά σημαντική) διαφορά ανάμεσα στα 

δύο φύλα στην κατηγορία «Μέσοι όροι βαθμού πτυχίου» στα Τμήματα Γεωλογίας
8
, Πληροφορικής

9
, 

Χημείας
8 

και οριακά στο Τμήμα Φυσικής
9
. 

 

5.       Για τους πτυχιούχους φοιτητές μελετήθηκαν τα ποσοστά επί του φύλου όσων έλαβαν πτυχίο 

με 

«Καλώς» (5.00-6.49), «Λίαν Καλώς» (6.50-8.49) και «Άριστα» (8.50-10.00). Στον πίνακα 12 

αναφέρουμε τα ποσοστά επί του συνόλου των πτυχιούχων ανά τμήμα. 

 
Πίνακας 12. Κατάταξη βαθμολογίας. Ποσοστά επί του συνόλου. 

 Βιολογίας Γεωλογίας Μαθηματικών Πληρ/κής Φυσικής Χημείας Σ.Θ.Ε. 

Κ10
 17% 53.9 % 64.5% 21.2% 30 % 40.2% 40% 

Λ.Κ.11
 79.5% 45.6% 32.1% 73.5% 66.5% 58.7% 57% 

Αρ
12

 3.5% 0.5% 3.4% 5.3% 3.5% 1.1% 3% 

 

Στους πίνακες 13, 14 και 15 δίνονται τα ποσοστά για τις κατηγορίες «Καλώς», «Λίαν Καλώς και 

«Άριστα»  ανά  φύλο.  Ακολουθούν  τα  συμπεράσματα,  στις  περιπτώσεις  που  από  την  στατιστική 

μελέτη προκύπτει διαφορά. 

 
Πίνακας 13. Βαθμός πτυχίου 5.00-6.49. Ποσοστά ανά φύλο. 

 Βιολογίας Γεωλογίας Μαθηματικών Πληρ/κής Φυσικής Χημείας Σ.Θ.Ε. 

Γ1
 16.05% 50.64% 64.20% 21.20% 28.15% 36.67% 38.78% 

Α2
 19.58% 57.26% 64.78% 21.25% 31.23% 47.63% 41.34% 

 

Συμπέρασμα:  Η διαφορά  στα ποσοστά  ανάμεσα  στα δύο φύλα είναι στατιστικά  σημαντική  στο 

Τμήμα Χημείας
13 

και στη Σ.Θ.Ε.
13 

στην κατηγορία «Βαθμός πτυχίου 5.00-6.49». 
 
 

 
8 Οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμού πτυχίου. 
9 

Οι άνδρες έχουν μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμού πτυχίου. 
10 

Κ=Καλώς 
11 

Λ.Κ.=Λίαν Καλώς 
12 

Αρ=Άριστα 
13 

Το ποσοστό των ανδρών είναι σημαντικά μεγαλύτερο του αντίστοιχου ποσοστού γυναικών στην κατηγορία «βαθμός 
πτυχίου 5.00-6.49».
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Πίνακας 14. Βαθμός πτυχίου 6.50-8.49. Ποσοστά ανά φύλο. 

 Βιολογίας Γεωλογίας Μαθηματικών Πληρ/κής Φυσικής Χημείας Σ.Θ.Ε. 

Γ
1
 81.27% 48.85% 33.77% 75.95% 69.69% 61.95% 59.27% 

Α2
 74.48% 42.22% 30.22% 72.32% 64.50% 51.90% 54.51% 

 

Συμπέρασμα:  Η διαφορά στα ποσοστά  ανάμεσα  στα δύο φύλα είναι στατιστικά  σημαντική  στα 

τμήματα Βιολογίας
14

, Φυσικής
14

, Χημείας
14 

και στη Σ.Θ.Ε.
14 

στην κατηγορία «Βαθμός πτυχίου 6.50- 

8.49». 

 
Πίνακας 15. Βαθμός πτυχίου 8.50-10.00. Ποσοστά ανά φύλο. 

 Βιολογίας Γεωλογίας Μαθηματικών Πληρ/κής Φυσικής Χημείας Σ.Θ.Ε. 

Γ
1
 2.68% 0.51% 2.04% 2.85% 2.15% 1.38% 1.95% 

Α
2
 5.94% 0.53% 5.00% 6.42% 4.28% 0.47% 4.15% 

 

Συμπέρασμα: Στα τμήματα Γεωλογίας
15  

και Χημείας
16  

δεν είναι εφικτός ο στατιστικός έλεγχος. Η 

διαφορά στα ποσοστά ανάμεσα στα δύο φύλα είναι στατιστικά σημαντική στα τμήματα Βιολογίας
17

, 

Μαθηματικών
17

,  Πληροφορικής
17

,  Φυσικής
17   

και στη Σ.Θ.Ε.
17  

στην κατηγορία  «Βαθμός  πτυχίου 

8.50-10.00». 
 
 

 
i Η εργασία [ChKMCh] παρουσιάστηκε στο 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, (4‐7.5.16) το οποίο διοργανώθηκε 
από το Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με το Α.Π.Θ., το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και τον Δήμο 
Νάουσας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 Το ποσοστό των γυναικών είναι σημαντικά μεγαλύτερο του αντίστοιχου ποσοστού ανδρών στην κατηγορία «βαθμός 
πτυχίου 6.50-8.49». 
15 Συνολικά 4 φοιτητές σε αυτήν την κατηγορία. 
16 

Συνολικά 16 φοιτητές σε αυτήν την κατηγορία. 
17 

Το ποσοστό των ανδρών είναι σημαντικά μεγαλύτερο του αντίστοιχου ποσοστού γυναικών στην κατηγορία «βαθμός 
πτυχίου 8.50-10.00».
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ                                        
 

  Α  Ρ  Ι  Σ  Τ  Ο  Τ  Ε  Λ  Ε  Ι  Ο   

  Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο   

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ 
 
 
 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΘΕ (Κεντρικό κτήριο και Γυάλινο) 
Της επιτροπής που ορίστηκε από την Κοσμητεία 223/19-1-2016. 

 
Προς την Κοσμητεία της ΣΘΕ 

 
Σύμφωνα  με  την  απόφαση  της  Κοσμητείας  που  πραγματοποιήθηκε  στις  19.1.16  ορίστηκε 
επιτροπή υπό τον συντονισμό του Κοσμήτορα της Σχολής και των κ.κ. Ν. Καραπετάκης Πρόεδρο 
Τμήματος  Μαθηματικών,  Χ.  Φείδας  Αναπλ.  Πρόεδρο  Τμήματος  Γεωλογίας  και  Γ.  Βουγιατζής 
Αναπλ. Πρόεδρος Τμήματος Φυσικής, για τη διερεύνηση τρόπων εξόδου από τα κτήρια της Σ.Θ.Ε. 
(Παλιό Κτήριο και Γυάλινο), σε περίπτωση κινδύνου. Η ενέργεια αυτή προκλήθηκε ύστερα από 
την κατάθεση εγγράφου του κ. Κ. Παπαζάχου (καθηγητή Τμήματος Γεωλογίας), αναφορικά με την 
ασφαλή εκκένωση των κτηρίων της Σχολής σε περίπτωση κινδύνου (πυρκαγιά, φυσικές 
καταστροφές, κ.ά.). 

 

Στις 26.1.16 η επιτροπή επόπτευσε τις πόρτες εξόδου – εισόδου1 των κτηρίων. Διαπιστώθηκαν οι 
ακόλουθες περιπτώσεις: (1) Η έξοδος που βρίσκεται στο παλιό κτήριο της ΣΘΕ δίπλα στο κυλικείο, 
δηλαδή δυτικά και προς την πλευρά του νοσοκομείου Γεννηματά, (2) Η έξοδος που βρίσκεται και 
πάλι δυτικά προς νοσ. Γεννηματά, αλλά στο γυάλινο κτήριο της Σχολής, από όπου είναι δυνατή η 
μετακίνηση  ΑΜΕΑ,  (3)  Η  έξοδος  που  βρίσκεται  προς  την  Αγ.  Δημητρίου,  βλέποντας  τις 
40Εκκλησιές, (4) Η έξοδος που υπάρχει μεταξύ των δύο κτηρίων (Βιολογικού και Γυάλινου) και 
που βρίσκεται στο Γυάλινο κτήριο, από όπου είναι δυνατή η  μετακίνηση ΑΜΕΑ, και τέλος (5) Η 
κεντρική -μεγάλη-  έξοδος του κτηρίου της ΣΘΕ. 

 
Η επιτροπή αρχικά κατέγραψε τις ανάγκες στη βάση της χρήσης των χώρων της Σχολής, όπως (α) 
το εργαζόμενο ΔΕΠ, που παρατείνει την εργασία του μέχρι και τις νυχτερινές ώρες, (β) οι 
μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές που εκπονούν τις διπλωματικές και διδακτορικές 
διατριβές τους, (γ) οι φοιτητές των θεατρικών ομάδων, καθώς και (δ) εργαζόμενοι με   σχέση 
εργασίας σε ερευνητικά προγράμματα τους ιδρύματος. 

 
Η επιτροπή έκκρινε πως υπό τη σύνθεση αυτής της χρήσης των κτηριακών εγκαταστάσεων της 
Σχολής κρίνεται απαραίτητη η ανάγκη εγκαθίδρυσης σχεδίου εκκένωσης των κτηρίων σε 
συγκεκριμένες πόρτες εξόδων οι οποίες να διευκολύνουν και τους ΑΜΕΑ. Θεώρησε όμως πως 
εκτός της αναγκαιότητας έγκαιρης εκκένωσης των κτηρίων και η φύλαξη των υποδομών και του 
πληροφορικού υλικού που βρίσκονται στους ερευνητικού χώρους της Σχολής χρήζουν εξίσου 
ιδιαίτερης μέριμνας. 

 

 
 

1 
Στο εξής θα χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του εγγράφου η λέξη έξοδος καθώς το ενδιαφέρον της επιτροπής είναι 

έξοδοι κινδύνου της Σχολής.
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Η Επιτροπή Προτείνει: (1) Οι Έξοδοι που βρίσκονται στο γυάλινο κτήριο προς την δυτική πλευρά 
(νος. Γεννηματά) και αυτή που βρίσκεται μεταξύ των δύο κτηρίων (γυάλινου – Βιολογίας) να 
αποτελέσουν τις δύο βασικές εξόδους κινδύνου. (2) Συμπληρωματικά ως έξοδος κινδύνου είναι 
και η κεντρική είσοδος  – έξοδος της Σχολής. (3) Στις δύο πρώτες πόρτες να 
προσαρμοστούν ειδικές μπάρες πυρασφάλειας εξόδου, (4) Σε περίπτωση που δεν είναι 
δυνατή η προσαρμογή μιας τέτοιας μπάρας να αντικατασταθεί η πόρτα με νέα κατάλληλη για 
την περίπτωση, (5) Στην πόρτα (εσωτερικά) να υπάρχει σύρτης ο οποίος θα μπαίνει από τους 
φύλακες μετά την 11μμ. (6) Εναλλακτικά προτείνεται να αντικατασταθεί η κλειδαριά με 
κλειδαριά κωδικών. Οι κωδικοί θα αλλάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οι κωδικοί θα 
δίνονται ηλεκτρονικά και με διαδικασίες ασφάλειας. (7) Σε κάθε περίπτωση οι συνάδελφοι που 
θα βρίσκονται εντός των χώρων της Σχολής πέραν τις 10μμ, με κατάλληλη ηλεκτρονική 
υποδομή, θα πρέπει να κοινοποιούν την παρουσία τους στο θυρωρείο της Διοίκησης. 
Διαφορετικά η παραμονή τους εντός των χώρων θα γίνεται με δική τους ευθύνη. (8) Ο 
παραπάνω σχεδιασμός θα εφαρμόζεται κάθε μέρα και από το μεσημέρι του Σαββάτου μέχρι 
και τη Δευτέρα το πρωί. Σε έκτακτες περιπτώσει το σχέδιο θα υλοποιείται σύμφωνα με τις 
αποφάσεις της Κοσμητείας. (9) Επιπλέον να προστεθούν σε όλες τις εξόδους και τα ασανσέρ το 
τηλέφωνο άμεσης ανάγκης, καθώς και κατάλληλες σημάνσεις (π.χ. βέλη), καθοδήγησης προς 
τις εξόδου κινδύνου (EXIT =>). Για τις σημάνσεις αυτές θα πρέπει να ζητηθεί στο εγγύς μέλλον 
κατάλληλη μελέτη ώστε να μπορούν φωτεινές σημάνσεις σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. 

 
 
 
 

Η 
Επιτροπή 
Χ.Σ. Χιντήρογλου Κοσμήτορας της 
ΣΘΕ 
Ν. Καραπετάκης Πρόεδρο Τμήματος Μαθηματικών,  
Χ. Φείδας Αναπλ. Πρόεδρο Τμήματος Γεωλογίας 
Γ. Βουγιατζής Αναπλ. Πρόεδρος Τμήματος Φυσικής 
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Στοιχεία Επιμορφούμενου 
Δρ. Ελένη Ραφτοπούλου 
Προϊσταμένη της Γραμματείας της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε. 
ΠΕ Διοικητικού (ΙΔΑΧ) 
Τηλ: 2310998020   Φαξ: 2310998022 
e-mail:eraftopo@sci.auth.gr 
 
Στοιχεία Ιδρύματος Προέλευσης 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Διεύθυνση:Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη 
 
Στοιχεία Ιδρύματος Υποδοχής 
St. Petersburg University 
Σχολή/Τμήμα:Research Park 
Διεύθυνση:Universitetskaya nab., 7/9, 199034 Saint-Petersburg, Russia 
 
 
Ημερομηνίες μετακίνησης:  5/9/2016 - 9/9/2016 
 
Γλώσσα επιμόρφωσης: Αγγλική 
 

 

Οργάνωση μετακίνησης:Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε στο Ερευνητικό Πάρκο (ResearchPark) 
του Πανεπιστημίου της Αγ. Πετρούπολης της Ρωσίας κατά το χρονικό διάστημα 5 έως 9 
Σεπτεμβρίου 2016. Ο φορέας υποδοχής επιλέχθηκε από τη λίστα των Πανεπιστημίων που έχουν 
υπογράψει συμφωνία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του 
προγράμματος Erasmus+ International,η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος 
Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (www.eurep.auth.gr). Η μετακίνηση αφορούσε στην 
επιμόρφωση, κυρίως, σε διοικητικά θέματα των εργαστηριακών μονάδων, των οποίων το 
επιστημονικό πεδίο σχετιζόταν με τις θετικές επιστήμες. Υποβλήθηκε αίτηση στο Πανεπιστήμιο της 
Αγ. Πετρούπολης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σχετικά με την επιθυμία μου να επισκεφτώ 
το Γραφείο της Γραμματείας και επιλεγμένα εργαστήρια του ResearchPark,  η οποία και έγινε 
δεκτή.  

Το Ίδρυμα Υποδοχής ενημερώθηκε για την οριστική επίσκεψή μου σε αυτό από το Τμήμα 
Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Α.Π.Θ., έπειτα από την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας επιλογής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Πριν την αναχώρηση, προετοιμάστηκε 
μια σύντομη αναφορά σχετικά με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τη Σχολή 
Θετικών Επιστημών, την οποία και παρουσίασα προφορικά στους συναδέλφους στο Πανεπιστήμιο 
Υποδοχής. 

Το πρόγραμμα της μετακίνησής μου ήταν πολύ καλά οργανωμένο και δεν παρουσιάστηκε 
καμιά δυσκολία πριν την αναχώρηση ή κατά τη διάρκεια παραμονής μου στο εξωτερικό. Σε αυτό 
συντέλεσαν η άψογη εξυπηρέτηση του προσωπικού του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών 
Προγραμμάτων του ΑΠΘ, το οποίο πραγματοποίησε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ERASMUS+ INTERNATIONAL 
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μετακίνησή μου σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και η άρτια οργάνωση της επίσκεψής μου 
από το Ίδρυμα Υποδοχής και τους ευχαριστώ όλους θερμά για την πολύ καλή συνεργασία.  
 
Δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν: μεγαλύτερο μέρος της επιμόρφωσης αφορούσε σε 
πληροφορίες αναφορικά με διοικητικά θέματα του Research Park όπως: 

- Οργανόγραμμα 
- Αριθμός και είδος απασχολούμενου προσωπικού 
- Εργασιακό καθεστώς του προσωπικού 
- Ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων των εσωτερικών και εξωτερικών συνεργατών 

του Research Park για αναλύσεις και μετρήσεις δειγμάτων στο πλαίσιο συγκεκριμένων 
ερευνητικών προγραμμάτων (project) 

- Ηλεκτρονική καταχώρηση των δεδομένων των μετρήσεων, της πορείας του ερευνητικού 
προγράμματος και των δημοσιεύσεων 

- Πηγές χρηματοδότησης 
- Οικονομική διαχείριση  
- Ασφάλεια κτιριακών υποδομών και εργαστηριακών χώρων 
- Συντήρηση επιστημονικού εξοπλισμού 

 
Επίσης, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη-ξενάγηση σε επτά (7) ερευνητικά κέντρα του ResearchPark, 
τα οποία ήταν τα ακόλουθα: 

 Centre for chemical analysis and materials research 

 Innovative Technologies of Composite Nanomaterials 

 Interdisciplinary Resource centre for Nanotechnology 

 Culture collection of Microorganisms (CCM) 

 Geo Environmental Research Centre “Geomodel” 

 Research resource Centre “Physical Methods of Surface Investigation” 

 Resource Centre “SPbSU Observatory of Environmental Safety” 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στα παραπάνω ερευνητικά κέντρα, μου δόθηκε η ευκαιρία να 
γνωρίσω σε κάθε ένα από αυτά τον τρόπο της διοικητικής και επιστημονικής οργάνωσης των 
εργαστηριακών μονάδων, το είδος του επιστημονικού εξοπλισμού, καθώς και τα επιστημονικά-
ερευνητικά αντικείμενα που θεραπεύουν. 

Οφέλη κινητικότητας:Η συμμετοχή μου στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ International 
ήταν μια ενδιαφέρουσα, ευχάριστη και εποικοδομητική εμπειρία. Η επαφή μου με μια 
διαφορετική εργασιακή κουλτούρα, μου έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσω διαφορετικές 
πρακτικές αναφορικά με διοικητικά θέματα, να δω με κριτικό μάτι την εργασιακή μου εμπειρία και 
να προσπαθήσω να αναβαθμίσω τις δεξιότητές μου. Επίσης, μου έδωσε την ευκαιρία να 
αλληλεπιδράσω και να ανταλλάξω απόψεις με τους συναδέλφους από το Ίδρυμα Υποδοχής 
αναφορικά με πρακτικές και εμπειρίες σε διοικητικά και, στο μέτρο του δυνατού, σε επιστημονικά 
θέματα, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ενίσχυση της συνεργασίας του προσωπικού 
μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων. Τέλος, προσέφερε πολύτιμη γνώση για τον τρόπο με τον οποίο 
μπορούν να οργανωθούν οι εργαστηριακές-ερευνητικές μονάδες (διοικητική οργάνωση και 
οργάνωση των υποδομών) σε ένα  ενιαίο κέντρο, ώστε να διευκολύνονται οι επιστημονικές 
ανάγκες του ακαδημαϊκού προσωπικού και να μεταφέρω την πληροφορία αυτή στο Ίδρυμα 
προέλευσης. 
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Διάδοση των εμπειριών/αποτελεσμάτων της κινητικότητας: Προτείνεται ενημέρωση, μέσω 
παρουσίασης power point, για το περιεχόμενο της επιμόρφωσης στο ακαδημαϊκό προσωπικό της 
Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. και αποστολή του αρχείου της παρουσίασης στην 
Αναπληρώτρια Πρύτανη Ανθρώπινων Πόρων, στην Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών και 
Φοιτητικών Θεμάτων και στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Α.Π.Θ.  
 

 
 

                                                                               Θεσσαλονίκη,  16 Σεπτεμβρίου 2016 
 

Η Υπογράφουσα 
(υπογραφή) 

 
Δρ. ΕλένηΡαφτοπούλου 

 


