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Π  Ρ  Ο  Λ  Ο  Γ  Ο  Σ 
 

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι, το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019 σηματοδότησε την ολοκλήρωση μιας 
πενταετούς δυναμικής περιόδου ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων στο ΑΠΘ και την έναρξη μιας νέας χρονικής 
περιόδου με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, μετά τις πρόσφατες εκλογές έχουμε τη νέα 
διακυβέρνηση της χώρας, αλλαγή σκυτάλης στο Δήμο Θεσσαλονίκης και εκλογή ενός νέου Πρυτανικού 
Σχήματος. Ζήσαμε τις δύσκολες στιγμές της οικονομικής ύφεσης, οι συνέπειες της οποίας ακόμα δεν 
επουλώθηκαν ή τουλάχιστον δεν αποκαταστάθηκαν. Η χώρα έζησε πρωτόγνωρες στιγμές της σύγχρονής 
ιστορίας της.  
 
Από τη θέση αυτή, σήμερα, νοιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής μας 
κοινότητας, έναν/μία προς μία/έναν, για την υποστήριξη και το πνεύμα συνεργασίας που αναπτύξαμε όλα 
αυτά χρόνια. Θα ήθελα, όμως, να ευχαριστήσω θερμά τους Προέδρους των Τμημάτων κα. Δέσποινα Βώκου 
(και αναπλ. Κοσμήτορα) του Τμήματος Βιολογίας, κα. Χαρά-Μυρτώ-Αγάπη Χαραλάμπους του Τμήματος 
Μαθηματικών, κ. Αλκιβιάδη Μπάη του Τμήματος Φυσικής, κ. Χαράλαμπο Φείδα του Τμήματος Γεωλογίας 
(και νυν Αντιπρύτανη του Ιδρύματος), κ. Παναγιώτη Σπαθή του Τμήματος Χημείας και κ. Ελευθέριο Αγγελή 
του Τμήματος Πληροφορικής, καθώς και τους εκπροσώπους των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π στην Κοσμητεία 
κ.κ. Θωμά Μακεδών και Γεώργιο Γαλαρινιώτη, αντίστοιχα. Ευχαριστίες, όμως, οφείλω και στους 
Αναπληρωτές Προέδρους των Τμημάτων κ.κ. Βασίλειο Μιχαηλίδη του Τμήματος Βιολογίας, Φωτεινή 
Κολυβά-Μαχαίρα του Τμήματος Μαθηματικών, Γεώργιο Βουγιατζή του Τμήματος Φυσικής, Κωνσταντίνο 
Παπαζάχο του Τμήματος Γεωλογίας, Δημήτριο Αχιλιά του Τμήματος Χημείας και Αθηνά Βακάλη του 
Τμήματος Πληροφορικής. 
 
Θερμές ευχαριστίες οφείλω για το άοκνο έργο του προσωπικού της Κοσμητείας. Ειδικότερα, ευχαριστώ, 
θερμά τη Γραμματέα κα. Δρ. Ελένη Ραφτοπούλου και τον κ. Γεώργιο Αβραμίδη. Ευχαριστίες, οφείλουμε και 
σε όλα τα μέλη της Σχολής που στελέχωσαν τις Επιτροπές της Κοσμητείας. 
 
Με την λήξη του ετήσιου αυτού ακαδημαϊκού έτους οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο σύνολο του 
απερχόμενου Πρυτανικού Συμβουλίου, και ιδιαίτερα στον τ. Πρύτανη κ. Περικλή Μήτκα και στους τ. 
Αντιπρυτάνεις κ.κ. Θ. Λαόπουλο, Π. Αργυροπούλου-Πατάκα, Δ. Κλαβανίδου, Α. Στογιαννίδου, Γ. Δέλλιο και 
Ν. Βαρσακέλη για την άριστη συνεργασία μας. Θεωρώ πως η θητεία τους αποτέλεσε σταθμό στην ιστορία 
του Ιδρύματος, αφού κατάφεραν να διατηρήσουν το status του Ιδρύματος στο ύψος εκείνο που του άρμοζε, 
παρά τις δυσκολίες της εποχής. Κατάφεραν να οργανώσουν στο βαθμό που η συχνότητα των νομοθετικών 
αλλαγών της κεντρικής διοίκησης του Υπουργείου υπήρξε ιδιαίτερα δραστήρια και πολύπλοκη. Για 
παράδειγμα, η ένταξη των οικονομικών όλων των Ιδρυμάτων στο δημόσιο λογιστικό ήταν μια τεράστια 
τροχοπέδη στην ανάπτυξη των Ιδρυμάτων.  
 
Η Κοσμητεία πάντα στο πνεύμα της συνεργασίας ελπίζει πως και με τον νέο Πρύτανη, κ. Ν. Παπαϊωάννου 
και το νέο Πρυτανικό Συμβούλιο, θα έχει μια αμοιβαία χρήσιμη συνεργασία για την ευημερία του 
Ιδρύματος και των αποφοίτων του. Σε κάθε περίπτωση το πνεύμα της Σχολής μας ήταν, είναι και θα 
παραμείνει πιστό στις αρχές της ακαδημαϊκότητας και της επιστημονικής αντίληψης.  
 
Θερμές ευχαριστίες και στον κ. Δημήτρη Ευαγγελινό, εργολαβικό υπάλληλο γραφείου του Τμήματος 
Φυσικής, ο οποίος συνεχίζει το ανεκτίμητο έργο του προς την Σχολή, αλλά και τη στήριξη της Μονάδας 
Παραγωγής Υγρού Αζώτου, με την οποία τροφοδοτεί τις ερευνητικές δραστηριότητες 45 Εργαστηρίων του 
Πανεπιστημίου μας. 
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Σ ύ ν ο ψ η  Α π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ 2018-2019 

 
Στην ετήσια έκθεση απολογισμού του έτους 2018-2019 συγκρίνεται το έργο της Κοσμητείας για τα 
πέντε τελευταία έτη (2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019), περιλαμβάνοντας 
τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του διοικητικού έργου της Κοσμητείας για τις ακόλουθες 
ενότητες: (α) Φόρτος εργασίας του προσωπικού και των θεσμικών οργάνων της Κοσμητείας, (β) 
Επιτροπές και έργο, (γ) έργα συντήρησης υποδομών και (δ) οικονομικά της Κοσμητείας.  
 
(α) Φόρτος εργασίας Κοσμητείας: Λόγω της ισχύουσας νομοθεσίας, στις αρμοδιότητες της 
Κοσμητείας δεν περιλαμβάνονται οι διαδικασίες εκλογής-εξέλιξης των μελών ΔΕΠ, γι’ αυτό 
παρατηρούνται αποκλίσεις από το φόρτο εργασίας της τα δύο τελευταία χρόνια. 
(β) Επιτροπές και έργο: Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις και συζητήσεις αναφορικά με την 
αναμόρφωση των ΠΠΣ και ΠΜΣ των Τμημάτων, τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, την ενίσχυση της Αριστείας και την ενίσχυση των συνεργασιών με στόχο την 
ανάπτυξη της διεπιστημονικότητας. Επίσης, έγινε ανταλλαγή απόψεων (συνάντηση Κοσμήτορα, 
Προέδρων, Αναπλ. Προέδρων και Διευθυντών Τομέων), έπειτα από τη συμπλήρωση σχετικού 
ερωτηματολογίου και την εισήγηση της Επιτροπής Στρατηγικής, Ανάπτυξης & Υποδομών), για την 
ενδεχόμενη δημιουργία ενός νέου Τμήματος στη ΣΘΕ και την ενδεχόμενη μετονομασία της Σχολής. 
Πραγματοποιήθηκε η τέταρτη συνάντηση του Κοσμήτορα με τους Προέδρους και τους 
Αναπληρωτές Προέδρους στο Κέντρο Βιολογικών Εφαρμογών στο Αγγελοχώρι, με στόχο την 
ανταλλαγή απόψεων για τη Στρατηγική Ανάπτυξης της Σχολής (δημιουργία νέου Τμήματος, 5ετής 
φοίτηση, ξενόγλωσσα ΠΜΣ κ.α). 
(γ) Έργα συντήρησης υποδομών: Η Κοσμητεία έδειξε ιδιαίτερη μέριμνα για τη συντήρηση των 
κτηριακών υποδομών και την αποκατάσταση των φθορών που προκλήθηκαν σε αυτές (π.χ. έργα 
συντήρησης αμφιθεάτρων και αιθουσών διδασκαλίας, αποκατάσταση του υπογείου του κτηρίου 
Βιολογίας, αντικατάσταση ρολών ασφαλείας και θυρών στις εισόδους του κεντρικού κτηρίου της 
ΣΘΕ και του κτηρίου Βιολογίας, ασφάλεια κτηριακών υποδομών). 
(δ) Οικονομικά της Σχολής: Ο τακτικός προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2018 ήταν 
90773,79€ (και 5000 € που αφορούσαν στο Σεισμολογικό Σταθμό και στο Σταθμό του Ολύμπου), ο 
οποίος κατανεμήθηκε στα έξι Τμήματα και την Κοσμητεία (η Κοσμητεία ενισχύθηκε με το ποσό των 
9077,38 €) με βάση τον προβλεπόμενο της Σχολής αλγόριθμο.  
Επιπλέον, στον οικονομικό απολογισμό της Σχολής, η Σ.Θ.Ε. ενισχύθηκε από τον ΕΛΚΕ το έτος 2018 
με το ποσό των 118005,92€, το οποίο κατανεμήθηκε στα Τμήματα με βάση τον προβλεπόμενο 
αλγόριθμο της Σχολής. Από το ποσό αυτό η Κοσμητεία ενισχύθηκε με το ποσό των 11800,59 €. 
Η Κοσμητεία διαχειρίστηκε συνολικά (τακτικός προϋπολογισμός και  οικονομική ενίσχυση ΕΛΚΕ) 
για το έτος 2018-2019 το ποσό των 20877,97€. 
Σημείωση: Το 2019 ο τακτικός προϋπολογισμός για όλη τη Σχολή ήταν συνολικά 199.188,05 € (και 
επιπλέον 5000 € που αφορούσαν στο Σεισμολογικό Σταθμό και στο Σταθμό του Ολύμπου), τα οποία 
κατανεμήθηκαν απευθείας από την Πρυτανεία στα Τμήματα της ΣΘΕ, ενώ η Κοσμητεία δεν 
ενισχύθηκε από τον τακτικό προϋπολογισμό για το έτος 2019. Επίσης, το 2019 πιστώσεις προήλθαν 
και από την οικονομική ενίσχυση του ΕΛΚΕ (συνολικά 145.238,06 €), από τα οποία η Κοσμητεία 
ενισχύθηκε με το ποσό των 20.333,33 €. 
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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η  
 
 
Η Σχολή μας με μια ιστορία 90+ χρόνων οφείλει να προσαρμοστεί στις εξελίξεις των καιρών. 
Οφείλει να προετοιμαστεί για τις διαδικασίες αξιολόγησης και διαπίστευσης. Παρά τις συνεχείς 
προσπάθειες προσαρμογής των Προγραμμάτων Σπουδών στις νέες μεταβλητές των ECTS, τα 
προγράμματα σπουδών μας θα πρέπει να επανεξετάζονται διαρκώς, ώστε να πλησιάζουν όσο το 
δυνατόν περισσότερο στην κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας. Στις προσπάθειες αυτές θα 
πρέπει τα ζητήματα που αφορούν στις δημόσιες επενδύσεις, ακόμα και στις τακτικές πιστώσεις, να 
εξετάζονται και να επικαιροποιούνται σε ετήσια βάση, ώστε να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή 
να υποβάλλουμε σχετικά αιτήματα. Συνεπώς, ο εξοπλισμός και οι διάφορες άλλες υποδομές της 
Σχολής, είτε αυτές που απαιτούν συντήρηση είτε αντικατάσταση, θα πρέπει να βρίσκονται στις 
πρώτες προτεραιότητές μας. Δυστυχώς οι προθεσμίες υποβολής προτάσεων δεν μας επιτρέπουν 
να οργανώσουμε κάτι σε επίπεδο Σχολής αλλά και σε επίπεδο Τμημάτων. Για παράδειγμα, κάθε 
Τμήμα θα πρέπει να καταλογοποιεί και να επικαιροποιεί τις προτεραιότητες στις υποδομές 
(κτηριακές και εξοπλισμού) προκειμένου να βρίσκεται πάντα έτοιμο για την απορρόφηση πόρων. 
Και όλα αυτά γιατί οι υποδομές της Σχολής, ιδιαίτερα οι κτηριακές, βρίσκονται σε οριακές 
καταστάσεις φέρουσας ικανότητας από την άποψη του πλήθους της φοιτητικής κοινότητας. 
Επιπλέον, ο εξοπλισμός που σε αρκετές περιπτώσεις είναι απαρχαιωμένος θα πρέπει να 
αντικατασταθεί και μάλιστα να ανανεωθεί με σύγχρονα εργαλεία, τα οποία θα χρησιμοποιούνται 
στα ΠΠΣ και ΠΜΣ προβάλλοντας τη χρήση τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.   
 
Σε κάθε περίπτωση, η βιωσιμότητα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στηρίζεται στο ανθρώπινο 
δυναμικό του (Καθηγητές, Λέκτορες, Διοικητικό και λοιπό προσωπικό), στην πολυετή ορθολογική 
διαχείριση των κρατικών πόρων εκ μέρους των ηγεσιών των Τμημάτων και στη σημαντική 
συνεισφορά της Επιτροπής Ερευνών (ΕΛΚΕ), αλλά και στη συνδρομή της Εταιρείας Αξιοποίησης 
Πανεπιστημιακής Περιουσίας. 
 
Ο απολογισμός αυτός γίνεται στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας (παρ. 12, άρθρο 19 του 
N.4485/20171) και αποσκοπεί στο να παραθέσει συνοπτικά το σύνολο των ενεργειών που 
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019. 
 
 
  

                                                 
1Άρθρο 19 (Κοσμήτορας), παρ. 12. Ο Κοσμήτορας συντάσσει ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου του, την οποία 
υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση της Σχολής.  
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Α. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ(Εικ. 1, 2) 
 
 
Χρονικό Διάστημα Υπηρεσιών Κοσμητείας: Σεπτέμβριος 2018 – Αύγουστος 2019 
 
Αριθμός Συνεδριάσεων Κοσμητείας: 14 συνεδριάσεις 
 
Συνεδριάσεις Συγκλήτου: 35 Συνεδριάσεις 
 
Συνεδριάσεις ΠΦΛ2:  14 συνεδριάσεις 
 
Συνολικός Αριθμός Σελίδων Πρακτικών των 14 συνεδριάσεων: 122 σελ. 
 
Συνολικός Αριθμός Διεκπεραιωμένων Εγγράφων: 1498 (βλ. Εικ. 2) 
 
Συνολικός Αριθμός Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης: 101 θέματα 
 
Αριθμός Διαδικασιών ΕΕΕ για εξελίξεις – μονιμοποιήσεις ΔΕΠ: καμία συνεδρίαση. 
  

                                                 
2ΠΦΛ: Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης 
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 
 

 
 
Εικόνα 1. Κατανομή στο χρόνο των συνεδριάσεων σε θεσμικά όργανα της Σχολής. 
 
Οι εκλογές-εξελίξεις των μελών ΔΕΠ, λόγω αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου, δεν αποτελούν 
πλέον αρμοδιότητα της Κοσμητείας, όπως επίσης και οι διαδικασίες επιτιμοποίησης.  
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Εικόνα 2: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
 
 
 

 
Εικόνα 2. Κατανομή των εγγράφων/κατηγορία που διεκπεραιώθηκαν το 2014-2015, το 2015-2016, το 2016-
2017, το 2017-2018 και το 2018-2019 από τη διοίκηση της Κοσμητείας. 
 
 
Ο φόρτος απασχόλησης της Κοσμητείας είναι διαφοροποιημένος σε σχέση με αυτόν των 
προηγούμενων ετών, λόγω της μείωσης των αρμοδιοτήτων της Κοσμητείας με βάση τις διατάξεις 
του ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σημαντική είναι η διαφορά στην κατηγορία των 
εξελίξεων των μελών ΔΕΠ (αποτελεί αρμοδιότητα μόνο η κατάρτιση και η επικαιροποίηση των 
Μητρώων των Τμημάτων), των ομοτιμοποιήσεων και των αναθέσεων των μαθημάτων (οι δύο 
τελευταίες κατηγορίες αφορούν έγγραφα κοινοποίησης προς την Κοσμητεία). 
 
Αθροιστικά διεκπεραιώθηκαν πάνω από 1498 έγγραφα στα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται οι 
ενημερώσεις και οι ανταλλαγές εγγράφων (π.χ. υπηρεσιακά και ενημερωτικά σημειώματα) και 
μηνυμάτων της Κοσμητείας με το προσωπικό της κεντρικής διοίκησης αλλά και της Σχολής.  
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B. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ  
Η Σχολή Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ αντιμετωπίζει χρόνια προβλήματα των οποίων οι λύσεις δεν 
βρίσκονται μόνο στις εσωτερικές δομές και λειτουργίες της, αλλά και στη θέληση της ηγεσίας του 
αρμόδιου Υπουργείου. Ζητήματα όπως η απόκτηση ενιαίων αναγνωστηρίων και βιβλιοθηκών της 
Σχολής, η στελέχωση των εργαστηρίων με εξειδικευμένο προσωπικό και η φύλαξη - ασφάλεια των 
υποδομών της Σχολής παραμένουν στις πρώτες θέσεις της ατζέντας των προβλημάτων της ΣΘΕ, 
εδώ και τουλάχιστον 25 χρόνια. Πολλές φορές η επίλυση των προβλημάτων αυτών σχετίζεται με 
μεταβλητές που αυξάνουν τη φυγόκεντρο και ετερογένεια των δομών της Σχολής, γεγονός που 
ισχυροποιεί την αναγκαιότητα διαμόρφωσης κοινών στόχων και την αύξηση της 
διεπιστημονικότητας εντός της Σχολής. Δυστυχώς, οι λύσεις που δίνονται τις περισσότερες φορές 
είναι προσωρινού χαρακτήρα. Μολαταύτα, η Κοσμητεία αποφάσισε ομόφωνα να διαχειριστεί τη 
φύλαξη των εγκαταστάσεών της πιο οργανωμένα, καθώς οι φθορές που δέχθηκαν οι κτηριακές 
υποδομές της Σχολής ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο. Κατάφερε να έρθει σε επικοινωνία με τις 
περισσότερες θεατρικές ομάδες των φοιτητών και να θέσει κανόνες, οι οποίοι τουλάχιστον σε 
πιλοτική βάση εφαρμόζονται. Η επίτευξη αυτή θεωρούμε πως αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για 
την ορθολογική διαχείριση των χώρων της Σχολής.  
Ενδεικτικά, παρακάτω, αναφέρονται τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχόλησαν σε πολύωρες 
συνεδριάσεις την Κοσμητεία (Πίνακας 1, Εικ. 3). 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Θέματα που συζητήθηκαν και απασχόλησαν τις συνεδριάσεις της Κοσμητείας της ΣΘΕ  (1.9.2018 

– 31.8.2019) 
1. Εκλογές-Εξελίξεις-Μονιμοποιήσεις μελών ΔΕΠ (έγκριση-επικαιροποίηση μητρώων εσωτερικών και 

εξωτερικών μελών για την εκλογή, εξέλιξη, μονιμοποίηση και ανανέωση της θητείας των μελών Δ.Ε.Π). 

2. Θέματα καθηγητών και λεκτόρων (Χορηγήσεις επιστημονικών αδειών, μετακίνηση καθηγητή). 

3. Κτηριακές υποδομές (συντήρηση, καθαριότητα, φύλαξη) 

4. Ένταξη μελών ΕΤΕΠ σε θέσεις ΕΔΙΠ. 

5. Οικονομικά θέματα (κατανομή πιστώσεων του ΕΛΚΕ και του τακτικού προϋπολογισμού, έγκριση 
δαπανών, απλούστευση διαδικασίας οικονομικών αιτημάτων του τακτικού προϋπολογισμού, οικονομική 
ενίσχυση εκδηλώσεων και συνεδρίων). 

6. Φοιτητικά (ορκωμοσίες, εξέταση μαθημάτων από τριμελή επιτροπή, ζητήματα αντιγραφής κατά την 
εξεταστική περίοδο, πειθαρχικά παραπτώματα, θεατρικές ομάδες, πρόγραμμα παιδαγωγικής & 
διδακτικής επάρκειας, επιβράβευση συνοδών φοιτητών ΑμεΑ). 

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

8. Κανονισμός Αριστείας της Σ.Θ.Ε. 

9. Στρατηγική Ανάπτυξης και Προγραμματισμός της Σ.Θ.Ε. (προγράμματα σπουδών ΠΠΣ και ΠΜΣ, 
ενδεχόμενη μετονομασία Σχολής, ενδεχόμενη δημιουργία νέου Τμήματος στη Σ.Θ.Ε.) 

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

11. Διοικητικά θέματα (επικαιροποίηση του οδηγού διοικητικών διαδικασιών της ΣΘΕ, Ακαδημαϊκό 
Ημερολόγιο της Σ.Θ.Ε., επικύρωση πρακτικών, πρόσβαση σε αρχείο-έγγραφα, Γενική Συνέλευση Σχολής, 
Συγκρότηση επιτροπών ΣΘΕ, σύνταξη ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων από τους Προέδρους, ορισμός 
εκπροσώπου Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., ψηφίσματα, απόψεις για τον Οργανισμό του ΑΠΘ) 
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Εικόνα 3.Κατανομή των θεμάτων στις κατηγορίες που συζητήθηκαν στις συνεδριάσεις της Κοσμητείας. 
 
 
 
Ο «Οδηγός Διοικητικών Διαδικασιών της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε.», ο οποίος εγκρίθηκε από την 
Κοσμητεία στη συνεδρίασή της αριθμ. 263/25-5-2018, άρχισε να εφαρμόζεται και να ακολουθείται 
από τα μέλη της Σχολής (μέλη ΔΕΠ, Λοιπό/Διοικητικό Προσωπικό, φοιτητές) με την έναρξη της 
ακαδημαϊκής χρονιάς 2018-2019. Η εφαρμογή του συνέβαλε σημαντικά στην άμεση, 
ολοκληρωμένη και εμπρόθεσμη διεκπεραίωση των διοικητικών πράξεων που εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα της Κοσμητείας και στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων. 
Ευχαριστούμε θερμά όλα τα μέλη της Σχολής για τη συνεργασία τους προς αυτή την κατεύθυνση. 
  
Η επικαιροποιημένη και πιο εύχρηστη ηλεκτρονική του έκδοση (καθώς και όλα τα απαραίτητα 
υποδείγματα των εγγράφων) είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Σχολής προς διευκόλυνση 
όλων των ενδιαφερομένων.  
 
Για πρώτη φορά στη Σχολή Θετικών Επιστημών αποφασίστηκε η έκδοση του «Ακαδημαϊκού 
Ημερολογίου της Σ.Θ.Ε.» (έγκριση στη συνεδρίαση της Κοσμητείας αριθμ. 279/12-7-2019), το 
οποίο άρχισε να εφαρμόζεται από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο, το 
οποίο συντάχθηκε στη βάση του Ακαδημαϊκού Ημερολογίου του Α.Π.Θ., θα συμβάλλει στον 
έγκαιρο προγραμματισμό και οργάνωση των ακαδημαϊκών και διοικητικών διαδικασιών της Σ.Θ.Ε. 
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Επιτροπές Κοσμητείας 
 
Οι λειτουργικές ανάγκες της Σχολής καλύπτονται σε σημαντικό βαθμό από τις φιλότιμες 
προσπάθειες των μελών ΔΕΠ και του διοικητικού προσωπικού. Οι Επιτροπές της Σ.Θ.Ε., που 
συγκροτήθηκαν με απόφαση του Κοσμήτορα, λειτούργησαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 
 
Στο πλαίσιο των ενεργειών της Κοσμητείας, συγκροτήθηκαν νέες επιτροπές στη ΣΘΕ για το έτος 
2018-2019 σε συνεργασία με τους Προέδρους των Τμημάτων.  
 
Το σύνολο των επιτροπών της Σχολής που δραστηριοποιήθηκαν το 2018-2019 δίνονται στον 
Πίνακα 2 και ένας σύντομος απολογισμός του έργου τους στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας έκθεσης. 
 
Η Κοσμητεία και ο Κοσμήτορας ευχαριστούν θερμά όλα τα μέλη των επιτροπών για τη σημαντική 
συμβολή τους και τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσέφεραν. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Επιτροπές της Κοσμητείας 2018-20193 

Επιτροπή Αιθουσών (μέχρι 31 Αυγούστου 2019) 
Μέλη: Τσουκαλά Ευαγγελία, Καθηγήτρια (Συντονίστρια) (Τμ. Γεωλογίας), Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Επικ. 
Καθηγήτρια (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ Τμ. Μαθηματικών), Παυλίδου Ελένη, Αν. Καθηγήτρια (Τμ. Φυσικής), Μελέτη 
Χαρίκλεια, Επικ. Καθηγήτρια (Τμ. Φυσικής), Κυρίτση Κωνσταντία, μέλος Ε.ΔΙ.Π. (Τμ. Φυσικής), Όλγα Τσιανάκα, 
Διοικητικός Υπάλληλος (Τμ. Μαθηματικών), Κολυβά-Μαχαίρα Φωτεινή, Αν. Καθηγήτρια (ΕΑΡΙΝΟ, Τμ. Μαθηματικών), 
Κουβάτση Αναστασία, Καθηγήτρια (Τμ. Βιολογίας), Κουκουσιούρα Όλγα, μέλος Ε.ΔΙ.Π. (Τμ. Γεωλογίας), Τσίχλας 
Κωνσταντίνος, Επικ. Καθηγητής (Τμ. Πληροφορικής), Βράκας Δημήτριος, Επικ. Καθηγητής (Τμ. Πληροφορικής), 
Μπλέκας Γεώργιος, Αν. Καθηγητής (Τμ. Χημείας), Καταχιώτης Γεώργιος, Διοικητικός Υπάλληλος (Τμ. Χημείας)  

Επιτροπή Ασφάλειας και Διαχείρισης Κρίσεων 
Μέλη: Κοσμήτορας, Πρόεδροι των Τμημάτων και Επόπτες Κτηρίων 

Επιτροπή Βιβλιοθηκών 
Μέλη: Νικόλαος Βλάχος, Αναπλ. Καθηγητής (Τμ. Φυσικής) (Συντονιστής), Ιωάννης Τσιριπίδης, Αν. Καθηγητής (Τμ. 
Βιολογίας), Γεώργιος Ζαχαριάδης, Καθηγητής (Τμ. Χημείας), Νικόλαος Λάσκαρης, Επικ. Καθηγητής (Τμ. 
Πληροφορικής), Αλέξανδρος Χατζηπέτρος, Επικ. Καθηγητής (Τμ. Γεωλογίας), Ορέστης Καλογήρου, Καθηγητής (Τμ. 
Φυσικής) 

Επιτροπή Καθαριότητας, Συντήρησης Υποδομών-Επόπτες Κτηρίων 
Μέλη: Γεώργιος Κίτης, Καθηγητής (Τμ. Φυσικής), Γεώργιος Συρίδης, Καθηγητής (Τμ. Γεωλογίας), Γεώργιος Τσακλίδης, 
Καθηγητής (Τμ. Μαθηματικών), Γεώργιος Αφένδρας, Επικ. Καθηγητής (Τμ. Μαθηματικών), Βασίλειος Μιχαηλίδης, 
Καθηγητής (Τμ. Βιολογίας), Γεωργία Θεοχάρη, ΥΙΔΑΧ (Τμ. Πληροφορικής),  Ελένη Ρέκκα, Καθηγήτρια  (Τμ. 
Φαρμακευτικής), Αριστείδης  Ανθεμίδης, Καθηγητής (Τμ. Χημείας), Ιωάννης Λυκάκης, Επικ. Καθηγητής (Τμ. Χημείας),  
Πρόδρομος Ζάνης, Αναπλ. Καθηγητής (Τμ. Γεωλογίας), Χρήστος Τσάγκας, Αναπλ. Καθηγητής (Τμ. Φυσικής), Βασίλειος 
Καρακώστας, Καθηγητής (Τμ. Γεωλογίας) 

Επιτροπή Πολιτισμού, Επικοινωνίας και Αριστείας 
Μέλη: Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια (Τμ. Γεωλογίας) (Συντονίστρια), Θωμάς Κεχαγιάς, Καθηγητής 
(Τμ. Φυσικής), Δημήτριος Μπικιάρης, Καθηγητής (Τμ. Χημείας), Αλεξάνδρα Στάικου, Επικ. Καθηγήτρια (Τμ. Βιολογίας), 

                                                 
3 Σημείωση: Αποφασίστηκε η συγκρότηση ακόμη δύο Επιτροπών στη Σ.Θ.Ε., η Επιτροπή Σύνταξης του Εσωτερικού Κανονισμού της 
Σ.Θ.Ε. και η Επιτροπή Στρατηγικής Ανάπτυξης Προγραμμάτων Σπουδών, ο ορισμός και οι εργασίες των οποίων άρχισαν μετά την 
έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. 
 

http://www.sci.auth.gr/el/node/113
http://www.sci.auth.gr/el/node/110
http://www.sci.auth.gr/el/node/111
http://www.sci.auth.gr/el/node/112
http://www.sci.auth.gr/el/node/114
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Νικόλαος Πλέρος, Επικ. Καθηγητής (Τμήμα Πληροφορικής) 

Επιτροπή Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΠΣ & ΠΜΣ) 
Μέλη:  
Για τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 
Γεώργιος Βουγιατζής, Αναπλ. Καθηγητή (Τμ. Φυσικής) (Συντονιστής), Σταύρος Δημητριάδης, Αναπλ. Καθηγητής (Τμ. 
Πληροφορικής), Γεώργιος Μπλέκας, Αναπλ. Καθηγητής (Τμ. Χημείας), Κωνσταντίνος Παπαζάχος, Καθηγητής (Τμ. 
Γεωλογίας), Στέφανος Σγαρδέλης, Καθηγητής (Τμ. Βιολογίας) 
 
Για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 
Ανδρέας Γεωργακόπουλος, Καθηγητής (Τμ. Γεωλογίας) (Συντονιστής), Γεώργιος Βουγιατζής, Αναπλ. Καθηγητής Τμ. 
Φυσικής),  Γεώργιος Ζαχαριάδης, Καθηγητής (Τμ. Χημείας), Αμαλία Μήλιου, Αν. Καθηγήτρια (Τμ. Πληροφορικής), 
Στέφανος Σγαρδέλης, Καθηγητής (Τμ. Βιολογίας) 

 Επιτροπή Στρατηγικής Ανάπτυξης και Υποδομών 
Μέλη: Κωνσταντίνος Χρυσάφης, Καθηγητής (Τμ. Φυσικής) (Συντονιστής), Δημήτριος Αχιλιάς, Καθηγητής (Τμ. Χημείας), 
Νικόλαος Καντηράνης, Αν. Καθηγητής (Τμ. Γεωλογίας), Νικόλαος Κονοφάος, Καθηγητής (Τμ. Πληροφορικής), 
Δημήτριος Κοντογιάννης, Αν. Καθηγητής (Τμ. Βιολογίας) 

Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας και ΑμΕΑ 
Μέλη: Χαρίτων Πολάτογλου, Καθηγητής (Τμ. Φυσικής) (Συντονιστής), Ελευθέριος Αγγελής, Καθηγητής (Τμ. 
Πληροφορικής), Αναστασία-Στέλλα Ζώτου, Καθηγήτρια (Τμ. Χημείας), Αντώνιος Μουρατίδης, Επικ. Καθηγητής (Τμ. 
Γεωλογίας), Δήμητρα Μπόμπορη, Αν. Καθηγήτρια (Τμ. Βιολογίας), Ζωή Βενέτη, Διοικητικός Υπάλληλος (Τμ. Βιολογίας) 

Επιτροπή Φύλου και Ισότητας 
Μέλη: Ελένη Κατράγκου, Επικ. Καθηγήτρια (Τμ. Γεωλογίας) (Συντονίστρια), Χαρά-Μυρτώ-Αγάπη Χαραλάμπους, 
Καθηγήτρια (Τμ. Μαθηματικών), Αμαλία Μήλιου, Αναπλ. Καθηγήτρια (Τμ. Πληροφορικής), Ευφημία Παπαθεοδώρου, 
Αναπλ. Καθηγήτρια (Τμ. Βιολογίας), Ελένη Παυλίδου, Καθηγήτρια (Τμ. Φυσικής), Βικτωρία Σαμανίδου, Καθηγήτρια 
(Τμ. Χημείας) 

 
 
 
 
 
  

http://www.sci.auth.gr/el/node/116
http://www.sci.auth.gr/el/node/117
http://www.sci.auth.gr/el/node/146
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Φ  ο  ι  τ  η  τ  ι  κ  ά   
 

Συναντήσεις με Θεατρικές Ομάδες Φοιτητών: Πραγματοποιήθηκαν πάνω από 5 πολύωρες 
συναντήσεις με εκπροσώπους θεατρικών ομάδων των Τμημάτων της Σχολής, προκειμένου να 
συζητηθεί η αδειοδότηση χρήσης χώρων των κτηριακών υποδομών της Σ.Θ.Ε. 
 
Στη διαχείριση των ζητημάτων αυτών καθοριστική ήταν η συνδρομή του καθηγητή κ. Γεωργίου 
Κίτη και του εκπροσώπου των Ε.ΔΙ.Π στην Κοσμητεία κ. Θωμά Μακεδών, με τους οποίους 
υποδεχόμασταν τους φοιτητές και συζητούσαμε τα αιτήματά τους. 
 
Σχεδόν το σύνολο των εκπροσώπων των θεατρικών ομάδων σεβάστηκαν τις αποφάσεις της 
Κοσμητείας και μάλιστα με εξαιρετική συνεργασία, συμφωνήθηκαν οι προτεινόμενες διαδικασίες 
από την Κοσμητεία (χρήση των φουαγιέ του κεντρικού κτηρίου για τις τελικές πρόβες και χρήση 
αιθουσών μόνο για την τελική παράσταση) και τους ευχαριστούμε για την άριστη συνεργασία. Σε 
κάθε περίπτωση η Κοσμητεία θα είναι διαθέσιμη στις συνεργασίες με τις εν λόγω ομάδες των 
φοιτητών/τριων, υπό το πρίσμα της αμοιβαιότητας και της κατανόησης, ιδιαίτερα σε ότι αφορά 
στις ευθύνες που φέρουν τα διοικητικά όργανα της Σχολής απέναντι στη δημόσια περιουσία.  
 
Η Κοσμητεία έχει κάνει ήδη τις δικές της εισηγήσεις προς το ΔΣ της ΠΦΛ του ΑΠΘ για την επίλυση 
ζητημάτων παραχώρησης χώρων και αιθουσών για εκδηλώσεις, ενώ αποδέχθηκε το αίτημα των 
φοιτητών για χρήση του πλατύσκαλου της εισόδου της ΣΘΕ. 
 
Η Σχολή παρείχε όλες τις αναγκαίες λειτουργίες των φοιτητικών συλλόγων για τη διεξαγωγή των 
εκλογικών τους διεργασιών, καθώς και όποια οικονομική ενίσχυση ήταν δυνατό να 
πραγματοποιηθεί αναφορικά με την προβολή των εκδηλώσεών τους.  
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Υλοποίηση Έργων Υποδομής 
 

Η Κοσμητεία συνέβαλε στην υλοποίηση των έργων που αναφέρονται στον Πίνακα 3. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Έργα που υλοποιήθηκαν στην Κοσμητεία το 2018-2019 

Εργασίες κτηρίων Παλαιού-Νέου ΦΜΣ, Βιολογικού, Γραμματειών 
Σεπτέμβριος 2018 –Αύγουστος 2019 (ενδεικτικά) 

Συνεχής αποκατάσταση καταστροφών υαλοπινάκων της κεντρικής εισόδου και άλλων εισόδων 
της Σχολής. 
Επισκευή και αποκατάσταση λειτουργικότητας ρολών ασφαλείας στις εισόδους κτηρίου 
Βιολογίας και την κεντρική είσοδο Παλαιού κτηρίου ΦΜΣ μετά από βανδαλισμούς και βλάβες.  
Ποικίλες σιδηροκατασκευές για τη φύλαξη χώρων περιμετρικά των κτηριακών υποδομών, αλλά 
και των εσωτερικών χώρων. 
Συντήρηση των εγκαταστάσεων πυρασφάλειας του Νέου κτηρίου ΦΜΣ. 

Τακτική συνεισφορά στην προμήθεια υλικών για το Τεχνικό συνεργείο για την επισκευή 
υδραυλικών, ηλεκτρολογικών και κυκλοφορητών εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης, καθώς 
και στην προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαρισμού για τους κοινόχρηστους χώρους της ΣΘΕ (WC 
κτηρίου Βιολογίας και Δυτικής πτέρυγας ΦΜΣ)4. 
Συντήρηση των υποδομών παρκαρίσματος (πασαλάκια, διαγραμμίσεις κ.ά.)5 

Ασφάλιση με κλειδαριές, λουκέτα και κιγκλιδώματα αφύλακτων χώρων στα κτήρια της ΣΘΕ προς 
αντιμετώπιση προβλημάτων ασφάλειας. 
Τακτική αποκατάσταση βανδαλισμών με σπρέι των εσωτερικών τοίχων και των WC των κτηρίων 
ΦΜΣ - Βιολογικού. 
Τακτική αποκατάσταση βανδαλισμών με σπρέι των εισόδων και των εξωτερικών τοίχων 
περιμετρικά των κτιρίων ΦΜΣ, Βιολογίας, Γραμματειών και Χημείας – τακτικός έλεγχος, 
αφαίρεση αφισών και αποκατάσταση βαφής. 
Συχνή απομάκρυνση άχρηστων επίπλων και άλλων υλικών από τα υπόγεια των κτηριακών 
υποδομών της Σχολής. 
Ειδική δράση απομάκρυνσης άχρηστων υλικών, αλλά και χημικών (π.χ. 3,5t) από το υπόγειο του 
κτηρίου Βιολογίας μετά την πυρκαγιά.  
Ξυλοκατασκευές για την αποκατάσταση υαλοπινάκων, βανδαλισμών στο θυρωρείο ΦΜΣ  κ.ά.    
Ενίσχυση της ασφάλειας της κεντρικής θύρας εξόδου πανικού κτιρίου Βιολογίας και κεντρικής 
θύρας κτιρίου Γραμματειών. 
Αποκατάσταση και ενίσχυση της εισόδου νέου κτιρίου ΦΜΣ επί της Αγ. Δημητρίου μετά από 
πυρκαγιά. 
Προεργασία επιφανειών και βαφή καμένων τοίχων από βανδαλισμούς στον αίθριο χώρο μεταξύ 
κτηρίων Βιολογίας και ΦΜΣ. 

                                                 
4Δυστυχώς οι ανακαινίσεις των WC θα πρέπει να γίνουν με νέες προσπάθειες καθώς δεν εντάχθηκαν τελικά στις 
προβλεπόμενες εργολαβίες.  
5Το θέμα του παρκαρίσματος παραμένει καθοριστικό ζητούμενο που δεν έχει να κάνει μόνο με την ανεπάρκεια των 
θέσεων στάθμευσης αλλά και την ατομική μας συμπεριφορά. Έχουν γίνει οι σχετικές εισηγήσεις για την επίλυση του 
ζητήματος. Ελπίζουμε στην επίλυση του θέματος με την ν. Πρυτανεία.  
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Ασφάλιση καταπακτών προς τα τούνελ υποδομών θέρμανσης στον αίθριο χώρο μεταξύ κτηρίων 
Βιολογίας και ΦΜΣ. 
Ασφάλιση καταπακτών προς δώμα νέου κτιρίου ΣΘΕ και τακτική αποκατάσταση βανδαλισμών. 

Βαφή κιγκλιδωμάτων στην κεντρική και την δυτική είσοδο κτιρίου ΦΜΣ. 

Προεργασία επιφανειών και βαφή κοινόχρηστων διαδρόμων υπογείου ΦΜΣ. 

Τακτικός καθαρισμός από γκράφιτι και βαφή θυρών ανελκυστήρων ΦΜΣ. 

Καθαρισμός και βαφή μεταλλικού σκελετού τζαμαρίας διαδρόμου 3ου ορόφου ΦΜΣ. 

Αντικατάσταση μύλων κλειδαριάς σε όλες τις θύρες ισογείου κτιρίου Βιολογίας. 

Αποκατάσταση μόνωσης ασφαλτοτάπητα στην ταράτσα του νέου κτιρίου ΦΜΣ. 
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Οικονομικός Απολογισμός 
 
Ο τακτικός προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2018 ήταν 90773,79€ (και 5000 € που 
αφορούσαν στο Σεισμολογικό Σταθμό και στο Σταθμό του Ολύμπου), ο οποίος κατανεμήθηκε στα 
έξι Τμήματα και την Κοσμητεία (η Κοσμητεία ενισχύθηκε με το ποσό των 9077,38 €) με βάση τον 
προβλεπόμενο της Σχολής αλγόριθμο. Η οικονομική αυτή ενίσχυση, αδυνατώντας να αξιοποιηθεί 
στη συντήρηση των κτηριακών υποδομών λόγω του οικονομικού πλαισίου χρηματοδότησης, τελικά 
κατανεμηθεί στην ενίσχυση των υποδομών των μουσειακών συλλογών της Σχολής (π.χ. 
Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης, Παλαιοντολογικό Μουσείο κ.ά.), καθώς 
και στη βελτιστοποίηση των λειτουργιών θεσμοθετημένων εργαστηρίων της Σχολής.  
 
Σημειώνεται πως το 2019 ο τακτικός προϋπολογισμός για όλη τη Σχολή ήταν συνολικά 199.188,05 
€ (και επιπλέον 5000 € που αφορούσαν στο Σεισμολογικό Σταθμό και στο Σταθμό του Ολύμπου), 
τα οποία κατανεμήθηκαν απευθείας από την Πρυτανεία στα Τμήματα της ΣΘΕ. Η Κοσμητεία δεν 
συμμετείχε στην κατανομή λόγω της αδυναμίας αξιοποίησης του ποσοστού που θα της 
αναλογούσε. Επίσης, το 2019, πιστώσεις προήλθαν και από την οικονομική ενίσχυση του ΕΛΚΕ 
(συνολικά 145.238,06 €), από τα οποία η Κοσμητεία ενισχύθηκε με το ποσό των 20.333,33 €. 
 
Επιπλέον στον οικονομικό απολογισμό της Σχολής, η Σχολή ενισχύθηκε από τον ΕΛΚΕ το έτος 2018 
με το ποσό των 118.005,92€ το οποίο κατανεμήθηκε στα Τμήματα με βάση τον προβλεπόμενο 
αλγόριθμο της Σχολής. Από το ποσό αυτό η Κοσμητεία ενισχύθηκε με το ποσό των 11.800,59 €. 
Σημειώνεται ότι στον κωδικό του έργου της Κοσμητείας υπήρχε ένα υπόλοιπο από το ακαδ. έτος 
2014-2015 το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 4344,8 €. Ως εκ τούτου η Κοσμητεία διαχειρίστηκε 
από τον ΕΛΚΕ  για το έτος 2018-2019 το ποσό των 16145,57 €. 
 

Η Κοσμητεία διαχειρίστηκε συνολικά (τακτικός προϋπολογισμός και  οικονομική ενίσχυση ΕΛΚΕ) 
για το έτος 2018-2019 το ποσό των 25222,95€. 
 

Παρακάτω δίνονται τα ποσά που δαπανήθηκαν από τον λογαριασμό του ΕΛΚΕ (Πίνακας 4) και η 
κατανομή του τακτικού προϋπολογισμού, αφού προηγουμένως εντάχθηκαν σε κατηγορίες Α, Β, Γ, 
Δ, και Ε στη βάση μιας πρακτικής αντίληψης (Πίνακας 5).  
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Πίνακας 4. Δαπάνες της Κοσμητείας που κάλυψε ο ΕΛΚΕ το 2018-2019 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ: 2018-2019 

Κωδικός : 50472 
Αρχικό ποσό: 16145,57 €* 
Δαπάνες:   12177,96€ 
Υπόλοιπο: 3967,61 € 
ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΣΟ € 
  
Αγορά κλειδιών και λουκετών 298,84 
Παράθεση γεύματος στο πλαίσιο της ημερίδας Στρατηγικής της ΣΘΕ στο 
Αγγελοχώρι 

262,26 

Προμήθεια καρτών μνήμης Η/Υ για τους υπολογιστές του γραφείου του Κοσμήτορα 263 
Προμήθεια κλειδαριών για τις κτηριακές υποδομές της ΣΘΕ 169,63 
Πόρτα εισόδου για το κεντρικό κτήριο της ΣΘΕ 1116 
Πινακίδες σήμανσης για τις κτηριακές υποδομές της ΣΘΕ 520,80 
Προμήθεια  δύο (2) τόνερ για τους εκτυπωτές της Γραμματείας της Κοσμητείας 156 
Τόνερ, ντοσιέ, εκτυπώσεις 500 
Καθαρισμός 70 τηβέννων φοιτητών 607,6 
Ηλεκτρονικός εξοπλισμός για Γραμματεία Κοσμητείας 500 
Έγχρωμο τόνερ για εκτυπωτή Γραμματείας Κοσμητείας 450 
Ανθοδέσμες για μνημόσυνο Ι. Παντή και κηδεία Ι.Γεωργάτσου 130 
Προμήθεια Η/Υ για τη Γραμματεία της Κοσμητείας  600 
Προμήθεια διακοπτών καλοριφέρ 148,8 
Εκτυπώσεις βεβαιώσεων ορκωμοσίας-Βιβλιοδεσίες 320,54 
Προμήθεια χρωμάτων, υδραυλικών και σιδηρικών υλικών 307,84 
Προμήθεια digitizer (πλακέτα ψηφιακής υπογραφής) 105 
Προμήθεια ηλεκτρικής φρέζας 180 
Διακρίβωση επιστημονικών οργάνων 124 
Παράθεση γεύματος στο πλαίσιο της συνόδου των Προέδρων των Μαθηματικών 
Επιστημών των ΑΕΙ της Ελλάδος 

343,6 

Προμήθεια ειδών σίτισης για τη συνάντηση του Κοσμήτορα με το διοικητικό 
προσωπικό των Γραμματειών  

142 

Προμήθεια στεφάνου για την κηδεία του Σάββα Χαριτωνίδη 60 
Μετακίνηση του φιλοξενούμενου καθηγητή κ Pardalos Panayote Miltiade από 
Αθήνα στη Θεσσαλονίκη και επιστροφή με σκοπό τη συνεργασία της ΣΘΕ με 
Πανεπιστήμιο του εξωτερικού 

133 

Εκτυπώσεις βεβαιώσεων ορκωμοσίας-Βιβλιοδεσίες-Γραφική ύλη 300 
Γεύμα εργασίας για τη βελτίωση επικοινωνίας και χρόνου του κοινού των 
Γραμματειών της ΣΘΕ 

545,6 

Επισκευή πόρτας αλουμινίου στο κεντρικό κτήριο της ΣΘΕ 471,2 
Προμήθεια υδραυλικών υλικών για την αποκατάσταση φθορών στις κτηριακές 
υποδομές της ΣΘΕ 

336,64 

Προμήθεια αναμνηστικών ειδών για τους συνέδρους συνεδρίου στην Κίνα. 152 
Προμήθεια επίπλων γραφείου για το Γραφείο και τη Γραμματεία της Κοσμητείας 357,27 
Προμήθεια υλικών για την επισκευή απόφραξης στο κεντρικό κτήριο της Σ.Θ.Ε. 372 
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Εκτυπώσεις  πρακτικών συνεδρίου Ζωογεωγραφίας 496 
Προμήθεια αναμνηστικών για συνέδριο Ζωογεωγραφίας 200,5 
Καθαρισμός τηβέννων καθηγητών και φοιτητών 763,84 
Αποξήλωση και αποκομιδή φθαρτών υλικών μετά την πυρκαγιά από το υπόγειο του 
κτηρίου Βιολογίας  

744 

*Η Οικονομική ενίσχυση της Επιτροπής Ερευνών για την Κοσμητεία μετά από την κατανομή στα Τμήματα της Σ.Θ.Ε. για το 2018 ανέρχεται στο 
ποσό των: 11800,59 €. Το υπόλοιπο από το 2014-2017 είναι 4344,98 €.  Το σύνολο για το 2018 είναι 16145,57€. 

 
 
Τα αθροίσματα των κατηγοριών δίνονται στον Πίνακα 5, ενώ η κατανομή τους σε *% ποσοστό 
δίνεται στην Εικόνα 4.  

 
 
 

Πίνακας 5. Κατανομή δαπανών των πιστώσεων του ΕΛΚΕ της Κοσμητείας ΣΘΕ το 2018-2019. 
 

(Α) Σιδερικά Είδη - Χρώματα - Κλειδαριές 
Συντήρηση Αντικατάσταση Υποδομών 3921,75 

(Β) Φοιτητικές δαπάνες 607,6 
(Γ) Δαπάνες Εκδηλώσεων – Δημόσιες Σχέσεις 

ΣΘΕ (90 χρόνα, επιτιμοποιήσεις κ.ά.) 1306,34 

(Δ) Δαπάνες Διοικητικών Ενεργειών Κοσμητείας 1293,46 
(Ε) Δαπάνες Κοσμητείας (εξοπλισμός, 

αναλώσιμα, μετακινήσεις, κ.ά.) 2931,27 

(ΣΤ) Απομακρύνσεις Υλικών και άλλες 
δαπάνες 2117,54 

Σύνολο δαπανών 12177,96 
Αρχικό ποσό ενίσχυσης 16145,57 
Νέο Υπόλοιπο 3967,61 

 
Από την κατανομή των ποσοστών προκύπτει πως από το σύνολο των δαπανών το 50% περίπου 
αποδόθηκε για τη συντήρηση των κτηριακών υποδομών της Σχολής (Εικ. 4), το 35% περίπου 
αφορούσε σε γενικές δαπάνες της Κοσμητείας και το 15% περίπου αφορούσε σε οικονομικές 
ενισχύσεις εκδηλώσεων της Σχολής. Δεν παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των 
προϋπολογισμών των προηγούμενων ετών 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018. 
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Εικόνα 4. Κατανομή των διαφόρων κατηγοριοποιημένων δαπανών για έργα συντήρησης υποδομών της 

Σχολής. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32,2 

2,99 

10,72 
24 

17,38 

10,62 

2018-2019 

Σιδερικά Είδη - Χρώματα - 
Κλειδαριές - Συντήρηση 
αντικατάσταση υποδομών 

Φοιτητικές δαπάνες 

Δαπάνες Εκδηλώσεων-Δημόσιες 
Σχέσεις ΣΘΕ (90 χρόνα, 
επιτιμοποιήσεις κ.ά.) 

Δαπάνες Κοσμητείας (εξοπλισμός, 
αναλώσιμα, μετακινήσεις, κ.ά.) 

Απομακρύνσεις υλικών και άλλες 
δαπάνες 

Δαπάνες Διοικητικών ενεργειών της 
Κοσμητείας 
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Εκδηλώσεις Σ.Θ.Ε. 2018-2019 (1-9-2018 μέχρι 31-8-2019) 
 
- Το Ντοκιμαντέρ της Σχολής Θετικών Επιστημών, το οποίο γυρίστηκε στο πλαίσιο εορτασμού 

των 90 χρόνων της Σ.Θ.Ε., αναρτήθηκε στη σελίδα της Σχολής. Επόμενη δράση η 
υποτιτλοποίηση στην αγγλική γλώσσα και στην ελληνική γλώσσα. 

- Η Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε. έθεσε υπό την αιγίδα της/ενίσχυσε οικονομικά τις παρακάτω 
εκδηλώσεις: 

• 14th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent 
Regions, το οποίο διοργανώθηκε από την Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία και το Τμήμα 
Βιολογίας του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 27-30 Ιουνίου 2019, ΚΕΔΕΑ. 

• 32ο Διεθνές Συνέδριο Κλιματολογίας, Θεσσαλονίκη, 29 Μαΐου έως 1 Ιουνίου 2019, 
ΚΕΔΕΑ. 

• Ημερίδα με θέμα «Προσβασιμότητα και Τεχνολογίες Πληροφορικής», Θεσσαλονίκη 5-
12-2018, ΚΕΔΕΑ. 

• Συναυλία Κλασσικής Μουσικής και παρατήρηση Λίθων: «Η Αρμονία των Ήχων και των 
Λίθων», Θεσσαλονίκη, 3-11-2018, Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ. 

• Συμμετοχή στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης όπου παρουσιάστηκαν οι 
δυνατότητες του ΑΜΦΙΘ. (ομοτ. Κ. Σ. Παυλίδη και Κοσμήτορας της ΣΘΕ. Χ. 
Χιντήρογλου) 

• Περιοδική Έκθεση: «Το Δεινοθήριο της Λέσβου», Θεσσαλονίκη, Εγκαίνια 18- Μαΐου 
2019, Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης (ΑΜΦΙΘ). 

• Δρομολόγηση της έκθεσης Ορυκτά και άνθρωπος σε συνεργασία με το Μουσείο Φ.Ι. 
Γουλανδρή  
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Υποθέσεις Αμείωτου Ενδιαφέροντος 
 
Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης (ΑΜΦΙΘ) 

Η Κοσμητεία δραστηριοποιήθηκε στα ζητήματα που αφορούν στο Αριστοτέλειο Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης, καθώς αποτελεί πλέον ένα θεσμό που θα πρέπει να 
αναδεικνύεται με διαρκείς παρεμβάσεις και δράσεις.  
 
Παραχωρήθηκε από το Δήμο Θεσσαλονίκης στο ΑΠΘ το κτήριο της Ναυτικής Διοίκησης στο 
Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να στεγαστεί το ΑΜΦΙΘ. Η τελετή των εγκαινίων 
παράδοσης του χώρου από τον τέως Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης κ. Ιωάννη Μπουτάρη, τον οποίο 
και ευχαριστούμε θερμά για την άριστη συνεργασία, πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαΐου 2019 και 
πλαισιώθηκε από την περιοδική έκθεση «Το Δεινοθήριο της Λέσβου».  
 
 

 
 
Στο σημείο αυτό θα ήθελα θα ευχαριστήσω θερμά τον ομότιμο καθηγητή κ. Σ. Παυλίδη για τις 
άοκνες προσπάθειές του προκειμένου να ευοδωθούν όλα όσα έχουν σχεδιαστεί μέχρι σήμερα 
για τη λειτουργία του ΑΜΦΙΘ. Θεωρώ πως ο κ. Παυλίδης τιμά με το παραπάνω το θεσμό του 
Ομότιμου Καθηγητή του Ιδρύματος. Ευχαριστίες όμως οφείλουμε και στο γ.γρ. του ΔΣ του 
ΑΜΦΙΘ κ. Α. Αγγελίδη, ο οποίος δεν προσφέρει απλά το χρόνο του σε όλες τις διοικητικές 
ενέργειες, αλλά και ως αρχιτέκτονας συμμετέχει, ανιδιοτελώς, στις μελέτες αποκατάστασης των 
υποδομών που μας παραχωρήθηκαν. Από τις ευχαριστίες δεν μπορεί να απουσιάζουν ο κ. Β. 
Μέλφος και το σύνολο των εθελοντών φοιτητών και φοιτητριών που προσφέρθηκαν να 
συμμετέχουν ως ξεναγοί σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης.  
 
Σήμερα το ΑΜΦΙΘ φιλοξενεί σε συνεργασία με το Μουσείο Γουλανδρή την έκθεση «Ορυκτά και 
Άνθρωπος» για την οποία σχεδιάζεται να γίνει ειδική εκδήλωση.   
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Άλλες ενέργειες 
 

Διοργάνωση Ημερίδας Ανταλλαγής Απόψεων μεταξύ των Τμημάτων της ΣΘΕ 
Πραγματοποιήθηκε η τέταρτη (4η) συνάντηση του Κοσμήτορα με τους Προέδρους και τους 
Αναπληρωτές Προέδρους στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Βιολογικών Εφαρμογών του Τμήματος 
Βιολογίας στο Αγγελοχώρι, στις 12-9-2018. Στη συνάντηση έγινε ανταλλαγή απόψεων αναφορικά 
με τα Προγράμματα Σπουδών, τη διάρκεια σπουδών, τις Αποτιμήσεις των βάσεων εισαγωγής  
των πρωτοετών φοιτητών για το έτος 2019, τη δημιουργία νέου Τμήματος στο πλαίσιο μιας 
Στρατηγικής Ανάπτυξης και τροποποιήσεις – βελτιώσεις  της επωνυμίας  των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε. 
Από την ανταλλαγή απόψεων προέκυψε η δημιουργία κοινής αντίληψης για την ανάπτυξη της 
Σχολής και η θετική τοποθέτηση για τη διερεύνηση σε βάθος όλων των παραπάνω ζητημάτων.   

 
Στη συνάντηση προσκλήθηκαν οι νέες Πρυτανικές Αρχές και  παραβρέθηκαν οι Αντιπρυτάνεις κ.κ. 
Ανδρέας Γιαννακουδάκης, Χαράλαμπος Φείδας και Ευστράτιος Στυλιανίδης.  
 
Οι πρακτικές αυτές, που άρχισαν με πρωτοβουλία των προηγούμενων Πρυτανικών αρχών, 
κρίνονται ως ιδιαίτερα σημαντικά εργαλεία ανάπτυξης της αναγκαίας συνοχής και ακαδημαϊκής 
κουλτούρας.  
 
Στη συνάντηση αναφέρθηκαν ζητήματα όπως το μέλλον της Σχολής και το πώς πρέπει να 
αντιμετωπίζουμε την προσαρμογή μας στο Ευρωπαϊκό περιβάλλον της Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης. Αναπτύχθηκε συζήτηση επί των θεμάτων που αφορούν τις πρόσφατες εξελίξεις 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα των υποδομών της Σχολής και 
της υποδοχής του μεγάλου όγκου των μεταγραφών. Συζητήθηκε, για φορά ακόμα, η 
αναγκαιότητα διαμόρφωσης στρατηγικής ανάπτυξης της Σχολής με απώτερο στόχο την ανάπτυξη 
της διεπιστημονικότητας σε επίπεδο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό. Αποφασίστηκε η 
συγκρότηση ειδικής επιτροπής η οποία σε σύντομο χρονικό διάστημα θα καταθέσει προτάσεις 
επί του όλου ζητήματος. Ως Κοσμήτορας θεωρώ πως η Σχολή Θετικών Επιστημών πρέπει να βρει 
έναν σύγχρονο βηματισμό, ώστε να ανταποκριθεί στις προκλήσεις των καιρών, όχι απλά για τις 
επιστήμες που διακονούμε αλλά για την αναγκαία ενδυνάμωση των κοινωνικών δομών και 
λειτουργιών.   
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  2018-2019 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται απογραφή των στόχων και των σχετικών ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν από την Κοσμητεία τα τελευταία πέντε χρόνια. 
 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Διαρκής συντήρηση των υποδομών στην 
βάση ενός καταλόγου προτεραιοτήτων 

που συντάχθηκε από τα ίδια τα Τμήματα. 
Ο πίνακας θα επικαιροποιείται κάθε φορά 

που θα προκύπτει κάτι σημαντικότερο. 

Υπήρξε διαρκής συντήρηση των 
υποδομών πάντα σε συνεργασία με 
την Πρυτανεία. Πραγματοποιήθηκαν 
σημαντικά έργα στεγανοποίησης και 

διασφάλισης της θέρμανσης, 
συντήρηση και αποκατάσταση 

ανελκυστήρων κ.ά. 

Οι συντηρήσεις των υποδομών 
συνεχίστηκαν σε συνεργασία με την 

Πρυτανεία. Ανακαινίστηκαν δύο WC , και 
σχεδιάζεται να ανακαινιστούν και άλλα δύο. 

Ένα από αυτά θα είναι για ΑΜΕΑ. Έγινε 
εξωραϊσμός της κεντρικής εισόδου της 

Σχολής,  επιδιορθώθηκαν καθίσματα σε 
διάφορες αίθουσες & Εμπειρίκο. 

Αντικαταστάθηκε ένας σημαντικός αριθμός 
μαυροπινάκων και έχουν γίνει μελέτες για 

την αντικατάσταση καθισμάτων. 

Η συντήρηση των κτηριακών υποδομών 
είναι συνεχής. Αντικαταστάθηκαν οι 

πόρτες εισόδου του κεντρικού κτηρίου 
της ΣΘΕ και προστέθηκαν μεταλλικές 
πόρτες σε προθαλάμους αιθουσών. 

Συντήρηση καθισμάτων και εδράνων στις 
αίθουσες διδασκαλίας και στο 

αμφιθέατρο ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ. 

 
Η συντήρηση των κτηριακών 
υποδομών είναι συνεχής σε 

συνεργασία με την Πρυτανεία. 
Ανακαινίστηκαν αίθουσες 

διδασκαλίας, αντικαταστάθηκαν τα 
ρολά ασφαλείας στις εισόδους του 
κεντρικού κτηρίου της ΣΘΕ και του 

κτηρίου Βιολογίας, αποκαταστάθηκε 
το υπόγειο του κτηρίου Βιολογίας 

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. 

 

Στο πλαίσιο του εορτασμού των 90χρονων 
πραγματοποιήθηκε δεκάλεπτο ντοκιμαντέρ 

της Σχολής το οποίο ήδη βρίσκεται στην 
ιστοσελίδα της. Το πλήρες, περίπου 45 min, 
είναι σε φάση ολοκλήρωσης. Πρόκειται να 

προβληθεί σε προσεχή εκδήλωση. Το 
ντοκιμαντέρ θα προβάλλεται στη ΔΕΘ στον 

εκθεσιακό χώρο του ΑΠΘ. 

Ολοκληρώθηκε το ντοκιμαντέρ της 
Σχολής διάρκειας 45 λεπτών Προβλήθηκε 

σε δύο τηλεοπτικούς σταθμούς. Θα 
προβληθεί στα μέλη της Γενικής 

Συνέλευσης της ΣΘΕ  στις 21-11-2018 και 
στη συνέχεια θα αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα της ΣΘΕ. 

 
Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΣΘΕ 
το ντοκιμαντέρ της Σχολής διάρκειας 

περίπου 45 λεπτών και είναι 
διαθέσιμο σε όλους για 

παρακολούθηση. Παράλληλα υπάρχει 
στόχος για υποτιτλοποίηση του στην 

αγγλική γλώσσα. 
Έχει αποσταλεί δελτίο τύπου για την 

ανάρτηση του ντοκιμαντέρ στις 
Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης προς ενημέρωση των 
εκπαιδευτικών και των μαθητών. 

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. 

Οι προσπάθειες οργάνωσης διατμηματικών 
ΠΜΣ συνεχίζονται. Ήδη έχουν προχωρήσει 

συνεργασίες μεταξύ των Τμημάτων 
Βιολογίας και Γεωλογίας. Οι 

παρατηρούμενες καθυστερήσεις 
αποδίδονται στο θεσμικό πλαίσιο 

λειτουργίας των ΠΜΣ, το οποίο πρόσφατα 
έχει ψηφιστεί. 

Οι προσπάθειες οργάνωσης 
διατμηματικών ΠΜΣ συνεχίστηκαν και 

φέτος. Ολοκληρώθηκαν οι δράσεις ΔΠΜΣ 
μεταξύ των Τμημάτων ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, 

ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. 
Ωστόσο η συζήτηση οργάνωσης 

ξενόγλωσσων ΠΜΣ βρίσκεται πρώτο στην 
ατζέντα των σχετικών επιτροπών. 

Το ΔΠΜΣ του Τμήματος Γεωλογίας στους 
Υδρογονάνθρακες  προχωρά με 

εκπληκτικούς ρυθμούς εξαιτίας των 
συναδέλφων κ.κ. Α. Γεωργακόπουλο και 

Κ. Αλμπανάκη. 

 
 
 

Συνεχίζονται με θετικό πρόσημο οι 
συζητήσεις για την ίδρυση 

ξενόγλωσσων ΠΜΣ στη Σχολή, οι 
οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη.  
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Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για 
προγράμματα ΔΙΑ ΒΙΟΥ 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 στηνιστοσελίδα της 
Σχολής. 

 
 

Μέχρι στιγμής η διάχυση των σχετικών 
πληροφοριών δεν έχει προχωρήσει 

επιτυχώς. Παρά τις καθυστερήσεις στις 
προθέσεις της Κοσμητείας τα εν λόγω 

προγράμματα κρίνονται ιδιαίτερα 
σημαντικά για τη Σχολή μας. 

 

 

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 επιτροπής 

Διάδοσης – Ενημέρωσης Διεκδίκησης 
Ερευνητικών Προγραμμάτων. 

Παρόμοιες δράσεις θα ενδυναμώσουν 
το προφίλ της Σχολής στην διεθνή 

επιστημονική κοινότητα. 

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ της Σχολής συνεχώς 
βελτιώνεται. Προσφέρει πλήθος χρήσιμων 
πληροφοριών στους επισκέπτες της. Εκτός 

από τις ανακοινώσεις εκδηλώσεων και 
άλλων συναφών πληροφοριών, 

προσφέρεται για την προβολή των 
επιστημονικών δεξιοτήτων των Τμημάτων 
και των Εργαστηρίων της Σχολής. Ευχή της 
Κοσμητείας να ολοκληρωθεί ο κατάλογος 
των επιστημονικών ενδιαφερόντων του 

προσωπικού της ΣΧΟΛΗΣ. 

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ της Σχολής συνεχώς 
βελτιώνεται και ενημερώνεται συνέχεια. 

Προσφέρει πλήθος χρήσιμων 
πληροφοριών στους επισκέπτες της. 

 

 
 
 
 
 

Συνεχής βελτίωση και ενημέρωση της 
ιστοσελίδας της Σχολής, η οποία 

διαθέτει πλήθος χρήσιμων 
πληροφοριών για την εκπαιδευτική, 

ερευνητική και διοικητική 
δραστηριότητα της Σχολής. 

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. 
 

Ήδη κοινοποιήθηκε από τις Πρυτανικές 
αρχές το θεσμικό πλαίσιο κάτω από το 

οποίο η Σχολή και εν γένει το Ίδρυμα μπορεί 
να δέχεται χορηγίες. 

 

 

Ανάπτυξη πολιτιστικών εκδηλώσεων με 
στόχο τη σύνδεσή μας με την κοινωνία 

παράλληλα με την ενδυνάμωση της 
Αριστείας. 

 

Με πρωτοβουλία της Κοσμητείας για 
πρώτη φορά δίνονται αριστείες στο 

πλαίσιο του απολογισμού της 
Κοσμητείας στη ΓΣ. Όλα τα Τμήματα 

της Σχολής πραγματοποίησαν ή 
συμμετείχαν σε εκδηλώσεις στο 

πλαίσιο των 90χρονων του ΑΠΘ. Όλες 
έχουν στεφθεί με επιτυχία. 

Πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά 
χοροεσπερίδα εορτασμού του νέου 

έτους. Σαράντα (40) περίπου μέλη της 
Σχολής βρεθήκαμε ανταλλάσοντας 

ευχές με ένα ποτήρι κρασί ενώ ο χορός 
μας ένωσε ίσως για πρώτη φορά. 

Ο θεσμός της Αριστείας συνεχίζεται και το 
2017. Για αυτό το ακαδημαϊκό έτος θα 

βραβευτεί ομάδας φοιτητών των Τμημάτων 
Βιολογίας, Φυσικής, Πληροφορικής, 

Χημικών Μηχανικών, Ιατρικής του Α.Π.Θ. 
και Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής του 

Δ.Π.Θ. με το Βραβείο 
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ. Πρόκειται για 

ομάδα που πήρε το Χρυσό μετάλλιο για τον 
σχεδιασμό μίας νέας θεραπευτικής 
μεθόδου για την αντιμετώπιση του 
καρκίνου του παχέος εντέρου και 

προτάθηκαν από τους συντελεστές του 
διαγωνισμού “BestTherapeutics Project” 

Ο θεσμός της Αριστείας συνεχίζεται και 
το 2018. Η Επιτροπή εργάστηκε 

προκειμένου να θεσπιστούν κανόνες και 
τρόποι ανάδειξης της Αριστείας ως 

θεσμός. Για το 2018 υπάρχει σχέδιο το 
οποίο πρόκειται να συζητηθεί στην 

Κοσμητεία και να εγκριθεί. 

 
Εγκρίθηκε και θεσπίστηκε από την 

Κοσμητεία ο Κανονισμός Αριστείας της 
Σ.Θ.Ε. περιέχοντας τρία Βραβεία: το 

«Βραβείο Αριστείας Νέου 
Ερευνητή»,το «Τιμητικό Αριστείο 

Έρευνας» και το «Βραβείο Κοινωνικής 
Προσφοράς», τα οποία απονέμονται 

ύστερα από αίτηση των 
ενδιαφερομένων, αξιολόγηση από 
ειδική επιτροπή και απόφαση της 

Κοσμητείας. 
Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το 
«Βραβείο Αριστείας Νέου ερευνητή» 
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Ελπίζουμε ο θεσμός να τύχει 
μεγαλύτερης απήχησης φέτος. 

του διαγωνισμού. δόθηκε στη υπ. Διδάκτορα του Τμ. 
Γεωλογίας κ. Γ. Λάζογλου. 

Σε εκκρεμότητα βρίσκονται τα άλλα 
δύο βραβεία «Τιμητικό Αριστείο 

Έρευνας» και «Βραβείο Κοινωνικής 
Προσφοράς» για τα οποία η επιτροπή 

εργάζεται με την επεξεργασία των 
φακέλων.  

 

Ενδυνάμωση των προσπαθειών μας για 
την επίλυση ζητημάτων που αφορούν στις 

πολιτιστικές δραστηριότητες της 
φοιτητικής μας κοινότητας. 

 

Οι προσπάθειες συνεχίστηκαν 
αμείωτες. Δυστυχώς όμως το πλήθος 

των υποχρεώσεων και η 
γραφειοκρατία δεν έδωσε ακόμα τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα που δεν 
είναι άλλα από το να δημιουργηθεί μια 

εστία πολιτιστικών εκδηλώσεων και 
δράσεων της φοιτητικής κοινότητας 

του ΑΠΘ στην ΠΦΛ. Απαιτείται ακόμα 
χρόνος. 

Τα προβλήματα κάλυψης των αναγκών της 
φοιτητικής κοινότητας σε ζητήματα που 

έχουν να κάνουν με πολιτιστικές 
δραστηριότητες παραμένουν σε σημαντικό 
βαθμό άλυτα. Δυστυχώς απαιτείται πολύς 
χρόνος για την ολοκλήρωση ενός σχεδίου 

σε επίπεδο ΑΠΘ. 

Συνεχίζονται οι προσπάθειες επίλυσης 
των προβλημάτων που αφορούν στη 
φοιτητική κοινότητα σε ζητήματα που 

έχουν να κάνουν με πολιτιστικές 
δραστηριότητες. 

 
 

Συνεχίζονται οι προσπάθειες επίλυσης 
των προβλημάτων που αφορούν στη 
φοιτητική κοινότητα σε ζητήματα που 

έχουν να κάνουν με πολιτιστικές 
δραστηριότητες. Με την αλλαγή των 

νέων Πρυτανικών Αρχών ευελπιστούμε 
πως θα ενταθούν οι σχετικές 

προσπάθειες.  
 

Διαρκής 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. 

Η ασφάλεια των κτηριακών υποδομών της 
Σχολής είναι πάντα επίκαιρη. Δυστυχώς, 

παρά τις καταβαλλόμενες προσπάθειες δεν 
επετεύχθη κάτι δραστικό. Οι βανδαλισμοί 
συνεχίστηκαν και φέτος. Η Κοσμητεία θα 

συνεχίσει να δραστηριοποιείται στην 
επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων 
διαχείρισης αυτών των καταστάσεων. 

 
Πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες 

μελέτες για την προσβασιμότητα των 
ΑΜΕΑ. Δεν μένει παρά να δημοπρατηθούν 

τα έργα τουλάχιστον για τη Σχολή μας. 
 

Η Σχολή προχώρησε με συγκεκριμένες 
αποφάσεις, ώστε να λυθεί το ζήτημα 

χρήσης των WC για ΑΜΕΑ μόνο από τους 
ίδιους. 

Η ασφάλεια των κτηριακών υποδομών 
της Σχολής παραμένει ένα θέμα με 

ιδιαίτερες δυσκολίες αλλά και υψηλό 
επίπεδο ευθύνης. Η Κοσμητεία μετά από 
πολλές συνεδριάσεις διαμόρφωσε σχέδιο 

λειτουργίας των υποδομών, το οποίο 
προσπαθεί να εφαρμόσει. 

 
Ευχαριστούμε το σύνολο των 

συναδέλφων που ακολουθούν πιστά τις 
πρόσφατες οδηγίες – ωράριο λειτουργίας 

των υποδομών. 
 

Ευχαριστούμε και την Πρυτανεία που 
είναι αρωγός στις προσπάθειές μας. 

 

 
 
 
 

Βελτίωση και προγραμματισμός του 
σχεδίου λειτουργίας πρόσβασης στις 

κτηριακές υποδομές της ΣΘΕ. 
 

Θερμές ευχαριστίες στο σύνολο της 
ακαδημαϊκής κοινότητας της Σχολής 

για την πιστή τήρησή του. 
 
 

Ευχαριστούμε και την Πρυτανεία που 
είναι αρωγός στις προσπάθειές μας. 

 
Ολοκληρώθηκε ένας σημαντικός και 

αναγκαίος εξοπλισμός για την 
προσβασιμότητα. Θέλουμε να 

πιστεύουμε πως οι προσπάθειες 
συνεχίσουν με την ίδια ευαισθησία.  

 
 

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 

Η Σχολή υιοθετώντας τις καλές πρακτικές 
που εισηγούνται οι διάφορες επιτροπές της 
Κοσμητείας φέτος βράβευσε με το βραβείο 
Φύλου και Ισότητας «Υπατία» φοιτήτριες 

που αρίστευσαν ολοκληρώνοντας τις 

Η Σχολή συνεχίζει να εφαρμόζει το θεσμό 
της Αριστείας με το βραβείο Φύλου και 
Ισότητας «Υπατία», σε  φοιτήτριες που 

αρίστευσαν ολοκληρώνοντας τις σπουδές 
τους στον προβλεπόμενο χρόνο 

 
 

Η Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε., έπειτα από 
εισήγηση της Επιτροπής Φύλου και 
Ισότητας της Σ.Θ.Ε., αποφάσισε την 
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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. 

 

σπουδές τους στον προβλεπόμενο χρόνο 
σπουδών. Η Κοσμητεία θα συνεχίσει να 

είναι ανοιχτή σε πρωτοβουλίες 
εξωστρέφειας των μελών της Σχολής. 

σπουδών. απονομή του «Βραβείου Υπατία» και 
κατά την τελετή αποφοίτησης της 
εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου 

εκτός από την εξεταστική περίοδο του 
Σεπτεμβρίου. 

  

Στο πλαίσιο αναδόμησης της Σχολής φέτος 
στην ΣΘΕ έγιναν οι δέουσες ενέργειες 

προκειμένου να ιδρυθούν ή να 
μετονομαστούν νέα Εργαστήρια. 

Το Τμήμα Πληροφορικής, για παράδειγμα, 
πρότεινε την ίδρυση δύο Τομέων και 

εργαστηρίων. Το Τμήμα Βιολογίας 
αποφάσισε την μετονομασία ενός 

εργαστηρίου. 
Η αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού των 

τίτλων των ακαδημαϊκών δομών της Σχολής, 
κρίνεται ως βήμα προς τη σωστή 

κατεύθυνση ενός ευρύτερου στρατηγικού 
σχεδιασμού. Η Κοσμητεία είναι ανοιχτή σε 

νέες προτάσεις. 

Σχετικά με την αναδόμηση της Σχολής 
έχουν πραγματοποιηθεί συζητήσεις σε 
επίπεδο προκαταρκτικό – επιτροπών. 

Σχεδιάστηκε ερωτηματολόγιο σε 
συνεργασία με το ΚΗΔ προκειμένου να 

γίνουν εκτιμήσεις σε επίπεδο Σχολής. Το 
ερωτηματολόγιο θα διανεμηθεί σύντομα. 

Παρακαλούμε το ΔΕΠ και ΕΔΙΠ να 
συμμετέχει στη συμπλήρωση του. 

Η βοήθεια κρίνεται σημαντική. 

 
 
 

Συντάχθηκε το ερωτηματολόγιο 
αναφορικά με την αναδόμηση της 

Σχολής το οποίο και διανεμήθηκε στα 
μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ της Σ.Θ.Ε. Η 
συμμετοχή ήταν μεγάλη και τα 

εξαγόμενα αποτελέσματα ιδιαίτερα 
σημαντικά. 

 
Τα αποτελέσματα της έρευνας 

παρουσιάστηκαν σε ειδική ΓΣ της 
Κοσμητείας όπου και αναπτύχθηκε 
συζήτηση. Τέθηκαν προτάσεις προς 

αξιολόγηση και υλοποίηση.  
 

  

Επενδύθηκε πολύς χρόνος στην συνένωση 
των βιβλιοθηκών της Σχολής. Το εγχείρημα 
μεγάλο και δυσανάλογο των οικονομικών 
μεγεθών της εποχής που διανύουμε. Το 
έργο εκτιμάται πώς θα δώσει σημαντική 

ανάσα στην δομή και λειτουργία των 
βιβλιοθηκών της Σχολής. Ενδεχομένως η 

ευκαιρία αυτή να αποτελεί και τη μοναδική 
λύση στο χρόνιο πρόβλημα βιωσιμότητας -  

λειτουργίας των Βιβλιοθηκών στη Σχολή 
μας. 

Δυστυχώς αποτύχαμε στη συνένωση των 
Βιβλιοθηκών της Σχολής. Οι επενδύσεις 

μεταφέρθηκαν σε άλλες δράσεις. Ο 
Κοσμήτορας θεωρεί το γεγονός ως 

μεγάλη αποτυχία, παρά τις προσπάθειες 
που καταβλήθηκαν. 

 
 

Τα ζητήματα των βιβλιοθηκών 
παραμένουν ως είχαν.  

  
Η Σχολή επένδυσε σημαντικά στον 

εορτασμό των 90 χρόνων ιστορίας της. Όλες 
οι εκδηλώσεις είχαν επιτυχία. 

 
 

    

Επικαιροποιήθηκε και αναρτήθηκε 
στην ιστοσελίδα της Σχολής ο «Οδηγός 

Διοικητικών Διαδικασιών της 
Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε.» και 

εφαρμόζεται από τα μέλη της Σχολής 
από την έναρξη του ακαδ. έτους 2018-

2019 
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Εγκρίθηκε για 1η φορά η έκδοση του 
«Ακαδημαϊκού ημερολογίου της 

Σ.Θ.Ε.», το οποίο θα συμβάλλει στο 
έγκαιρο προγραμματισμό των 
ακαδημαϊκών και διοικητικών 

διαδικασιών της Σ.Θ.Ε. 
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Νέος Προγραμματισμός 2018-2021 

Η Σχολή Θετικών Επιστημών πρέπει να επανεξετάσει και να επικαιροποιήσει ένα πενταετή 
στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης, με στόχους που θα επιτυγχάνονται σε ετήσια βάση. Ο 
προγραμματισμός υλοποίησης των δράσεων κρίνεται αναγκαίος. Στις προσπάθειες αυτές πρέπει 
όλοι να συμμαχήσουμε και να συμβάλουμε ενεργά, ακολουθώντας τα πρότυπα ανάπτυξης των 
διεθνών καλών πρακτικών της επιστήμης που διακονούμε όλοι και ο καθένας από το δικό του 
μετερίζι. 
 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΘ 
(την 31η Αυγούστου 2019) 

ΑΕΙ: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Σχολή: Θετικών Επιστημών 
Τμήματα: 6 ΤΜΗΜΑΤΑ (Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών, Βιολογίας, Γεωλογίας, 
Πληροφορικής) 
Φοιτητές Δείκτης 
Συνολικός αριθμός εισακτέων ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 1303 
Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών (σε όλα τα εξάμηνα σπουδών) 11056 
Αριθμός φοιτητών εντός κανονικής (ν) διάρκειας φοίτησης 4287 
Αριθμός φοιτητών πέραν της κανονικής (ν) διάρκειας φοίτησης 3013 
Προσωπικό   
Μέλη ΔΕΠ  264 
Διοικητικό προσωπικό 31 
ΕΔΙΠ 79 
ΕΤΕΠ 20 
Επιστημονικοί/Εργαστηριακοί συνεργάτες 4 
Προγράμματα Σπουδών (2018-2019)  
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) 

16 

Συνολικός αριθμός προσφερομένων μαθημάτων επιλογής Προπτυχιακού ΠΣ 490 
Συνολικός αριθμός προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών(ΠΜΣ) (αυτόνομα 
ή σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 

28 

Συνολικός αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών 874 
Συνολικός αριθμός υποψηφίων διδακτόρων  575 
Αναλογίες φοιτητών και προσωπικού  
Αριθμός μελών ΔΕΠ/Αριθμό εγγεγραμμένων φοιτητών σε όλα τα εξάμηνα 1 ΔΕΠ/34,13 φοιτητές 
Αριθμός μελών ΔΕΠ/Αριθμό Διοικητικού Προσωπικού 264/31=8,51 
Αριθμός μελών ΔΕΠ/Αριθμό Λοιπού Προσωπικού 264/99=2,67 
Υποψήφιοι διδάκτορες/Αριθμός μελών ΔΕΠ 575/264=2,18 
Μεταπτυχιακοί φοιτητές/Αριθμό μελών ΔΕΠ 874/264=3,31 
Αριθμός προπτυχιακών φοιτητών/Αριθμό Διοικητικού προσωπικού 11056/31=356,64 
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Επίλογος Σκέψεων & Προτάσεων  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Η Κοσμητεία γνωρίζοντας τις δυσχερείς συνθήκες της εποχής προσπαθεί διαρκώς για τη βελτίωση 
των συνθηκών εργασίας και της απόδοσης των σκοπών και στόχων που όλοι μαζί υπηρετούμε. Ως 
λειτουργοί της κοινωνικής συνείδησης, της δημιουργικότητας και της προετοιμασίας των 
μελλοντικών πολιτών της χώρας και του πλανήτη, οφείλουμε με κάθε δυνατό τρόπο να 
συνδράμουμε σε αυτό που λέγεται ακαδημαϊσμός και επιστήμη. Είναι βέβαιο, όμως, πως πρέπει 
να βρεθούν νέες δεξαμενές υπομονής, κινήτρων και διάθεσης για την ενίσχυση και ενδυνάμωση 
των προσπαθειών μας. Η συνεργασία μεταξύ ημών και υμών μπορεί να μην είναι η μόνη λύση για 
τη βιωσιμότητά μας. Είμαι βέβαιος πως αν επιτευχθεί η πολυπόθητη συνεργασία μας τα 
αποτελέσματά της θα έχουν πολλαπλάσια οφέλη για όλους και όλα.  
 
Σίγουρα μπορούμε και καλύτερα, αρκεί να κατανοήσουμε πως ο χρόνος, ως μια αμείλικτα σκληρή 
μεταβλητή, έχει υπόσταση όταν προσδίδει στην εν γένει συμπεριφορά μας έννοιες όπως η 
διάδοχη κατάσταση προς όφελος του κοινωνικού γίγνεσθαι. Κατ’ αντιστοιχία, μια διοίκηση ή μια 
ακαδημαϊκή στρατηγική, θα πρέπει να προετοιμάζεται, να προβλέπει τις εν δυνάμει 
προσαρμογές για τη βιωσιμότητα του όλου συστήματος.  
 
Η πολυπλοκότητα των συστημάτων που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε θα πρέπει να μας βρει 
καλά προετοιμασμένους. Μια καλή προετοιμασία, όμως, απαιτεί σθεναρό κλίμα συνεργασίας 
μεταξύ των γενεών. Η εμπειρία οφείλει να συνδεθεί με τη νεότητα αποβλέποντας στη 
βιωσιμότητα του συστήματος. Το διεθνές περιβάλλον της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δέχεται 
πιέσεις από τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες του παραγωγικού vs καταναλωτικού μοντέλου των 
τελευταίων δεκαετιών. Και αυτό γιατί η τεχνολογία έχει αυξήσει τις δυνατότητες παραγωγής νέας 
γνώσης και σύγχρονης πληροφορίας αυξάνοντας την παραγωγικότητα των συστημάτων. Οι νέες 
γενιές επιστημόνων καλούνται από τη μια μεριά να καλύψουν τα κενά των δεικτών 
παραγωγικότητας και από την άλλη να επιλύουν τα προβλήματα που δημιουργεί ο διαρκώς 
αυξανόμενος παγκόσμιος πληθυσμός, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη καταναλωτική 
συμπεριφορά του ανθρώπινου είδους.     
 
Η Σχολή Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ διατηρεί μια αξιοπρεπή θέση στις παγκόσμιες κατατάξεις 
των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να γίνεται αντιληπτό ως ευθύνη και όχι 
απλώς ως μια επιτυχία. Ευθύνη γιατί δεν πρέπει απλώς να παραμένουμε στα επίπεδα 
αξιολόγησης, αλλά διαρκώς να προσπαθούμε να βελτιώνουμε τη θέση μας με καλύτερες 
επιδόσεις. Και τούτο, όχι για τις ανάγκες μιας δεικτοθηρίας, αλλά γιατί το οφείλουμε στην 
κοινωνία, η οποία εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεται περισσότερο από πολλούς άλλους κρατικούς 
θεσμούς.  
 
Η ΣΘΕ, και γενικά το ΑΠΘ, μετά τις πρόσφατες αλλαγές στη τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι πολύ 
πιθανό να βρεθεί σε πρωτόγνωρες συνθήκες αναγκαίων προσαρμογών προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν προβλήματα όπως οι τάσεις των μεταγραφών, η περιορισμένη δυνατότητα 
αναβάθμισης των υποδομών κ.ο.κ. Για να μπορέσει να ανταπεξέλθει το Ίδρυμα χρειάζεται η 
συνεργασία όλων μας. Θα πρέπει με υπευθυνότητα να αντιμετωπίσουμε όλες τις προκλήσεις για 
το μέλλον της Σχολής και των αποφοίτων μας. Δεν πρέπει να παρεκκλίνουμε από τους στόχους 
ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού που βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά θα πρέπει να τεθεί σε 
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εφαρμογή. Για πολλούς συναδέλφους μας το πλαίσιο των στόχων μας θα πρέπει να περιλαμβάνει 
τα ακόλουθα: 
   

1. Ενδυνάμωση της συνοχής της ακαδημαϊκής μας κοινότητας.  
2. Διαρκής προσαρμογή των ΠΠΣ και ΠΜΣ σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και σε συνδυασμό με την 

αξιοποίηση των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων.  
3. Ανάπτυξη διεθνών ΠΜΣ.  
4. Διαρκής βελτίωση της διεπιστημονικότητας σε όλα τα επίπεδα του ακαδημαϊκού βίου. 
5. Ανάπτυξη προτύπων εκπαίδευσης με εφαρμογές της επιστήμης που θεραπεύουμε. 
6. Η γεωστρατηγική θέση της χώρας μας θα πρέπει να γίνει αντιληπτή ως πλεονέκτημα ώστε να 

αναπτύσσονται διεθνείς συνεργασίες.  
7. Η Σχολή θα πρέπει  να αναζητά διαρκώς νέους πόρους από διεθνείς και εθνικές συνεργασίες. Να 

βελτιώνει την υλικοτεχνική της υποδομή και να δημιουργεί νέες δομές στη βάση των διεθνών 
προτύπων.  Κοινώς θα πρέπει να παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις και να προσαρμόζεται στις 
απαιτήσεις των καιρών.  

8. Η Σχολή θα πρέπει να δει το μέλλον της στη βάση των υφιστάμενων αναγκών της αγοράς αλλά και 
εκείνων των κοινωνικών αναγκών που διαμορφώνονται συν το χρόνο.  
 

Κλείνοντας, τον επίλογο αυτό για το παρόν και το μέλλον της Σχολής θεωρώ πως αν εργαστούμε 
όλοι μαζί θα καταφέρουμε να θέσουμε γερά θεμέλια βιωσιμότητας. Η Κοσμητεία θα συνεχίσει τις 
προσπάθειες των πρωτοβουλιών διαμόρφωσης ενός Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Σχολής. Στο 
πνεύμα αυτό κάθε εθελοντική συμμετοχή στις πρωτοβουλίες και προσπάθειες είναι 
ευπρόσδεκτη. 
 

 
 

Νοέμβριος 2019 
Ο Κοσμήτορας της ΣΘΕ 

 
Χαρίτων Σαρλ Χιντήρογλου 

Καθηγητής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

Επιτροπή  Αιθουσώ ν  τής Σ.Θ.Ε. 
Πράξη Αριθμ. Πρωτοκ.35/9-9-2019 (ΑΔΑ:Ψ9ΧΖ46Ψ8ΧΒ-3ΙΧ)   ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 

Θεσσαλονίκη 25/11/2019 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2018-2019 

Μέλη:  

Αμφιθ. Ν. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ: Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Επικ. Καθηγ. (Μαθημ.) 
Τμήματος Φυσικής: Παυλίδου Ελένη Αναπλ. Καθηγ., Κυρίτση Κων/να Ε.ΔΙ.Π. Μελέτη Χαρίκλεια*, Επικ. Καθηγ. 

Τμήματος Μαθηματικών: Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Επικ. Καθηγ. (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ), Τσιανάκα* Όλγα, 
Διοικητ. Υπάλλ., Κολυβά Φωτεινή, Αναπλ. Καθηγ. (ΕΑΡΙΝΟ) 

Τμήματος Γεωλογίας: Τσουκαλά Ευαγγελία, Καθηγ., Κουκουσιούρα* Όλγα, Ε.ΔΙ.Π. 
Τμήματος Βιολογίας:  Κουβάτση Αναστασία Καθηγ. 
Τμήματος Πληροφορικής: Τσίχλας Κων/νος, Επικ. Καθηγ., Βράκας Δημήτριος, Επικ. Καθηγ. 
Τμήματος Χημείας: Μπλέκας Γεώργιος, Καθηγ., Καταχιώτης Γεώργιος, Διοικητ. Υπάλλ. 
 

Αναφορικά με τη χρήση των αιθουσών ΣΘΕ, συνεργαζόμενα μέλη ΔΕΠ του Τμ. Φαρμακευτικής είναι: 

Τμήμα Φαρμακευτικής: οι αναπλ. καθηγητές Καχριμάνης Κυριάκος και Παπαδοπούλου Λευκοθέα  
 

E-mails: apapado@math.auth.gr; fkolyva@math.auth.gr; lilits@geo.auth.gr; akouvats@bio.auth.gr; gblekas@chem.auth.gr; tsichlas@csd.auth.gr; 
elpavlid@auth.gr; okoukous@geo.auth.gr; olia@math.auth.gr; kkyritsi@auth.gr; dvrakas@csd.auth.gr; gkatach@chem.auth.gr; meleti@auth.gr;  
kgk@pharm.auth.gr; lefkotea@pharm.auth.gr; 
 

Συντονίστρια: Ευαγγελία Τσουκαλά, Καθηγήτρια 
 

Συνάντηση:  

Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2019 (υπάρχει πρακτικό) στην Κοσμητεία 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

1) Ωρολόγια προγράμματα διδασκαλίας και εξετάσεων, εγκαίρως στις αρχές του ακαδ. έτους.  
2) Ακαδημαϊκό ημερολόγιο κοινό της Σχολής για το συντονισμό των όλων των Τμημάτων για την 

έναρξη των μαθημάτων των εξαμήνων, των εξεταστικών περιόδων κ.λπ. 
3) Αιθουσιολόγια 
4) Διάθεση αιθουσών και αμφιθεάτρων (για πρώτη φορά αυτά του Χημείου) κατά προτεραιότητα στο 

Τμήμα Πληροφορικής. Ο φόρτος του μεγάλου αριθμού φοιτητών της Πληροφορικής απέβη 
δυσλειτουργικός και με μεγάλη πίεση της Επιτροπής και του Κοσμήτορα παραχωρήθηκαν μερικές 
ώρες από τα μεγάλα αμφιθέατρα του Χημείου. 

5) Ενέργειες και προβλήματα αιθουσών: Με βάση την απόφαση της Πρυτανείας για την ανακαίνιση 
όλων των αιθουσών/αμφιθεάτρων της Σχολής ήταν πολύ επίπονο το έργο της επιτροπής, εν μέσω 
του ακαδημαϊκού έτους, να μετακινηθούν τα μαθήματα σε άλλες αίθουσες προκειμένου να 
συνεχιστεί απρόσκοπτα η διδασκαλία των μαθημάτων. Με παρέμβαση του Κοσμήτορα 
χρησιμοποιήθηκαν αμφιθέατρα και από άλλες σχολές με αποτέλεσμα να μη χαθούν μαθήματα και 
έτσι έληξε επιτυχώς η δράση αυτή. 

6) Συντονισμός της Επιτροπής ώστε να βρίσκεται άμεση λύση σε έκτακτα γεγονότα (π.χ. πυρκαγιά στο 
Βιολογικό, απεντόμωση σε κτίρια) 

7) Πρόταση της έγκαιρης ανάθεσης των μαθημάτων (Απρίλιο-Μάϊο), ώστε να γίνονται εγκαίρως και τα 
ωρολόγια προγράμματα και ο προγραμματισμός των Τμημάτων που ακολουθούν το πρόγραμμα. 
Δυστυχώς δεν επετεύχθη ο σκοπός αυτός σε μερικές περιπτώσεις. 

8) Επικαιροποίηση των Αιθουσών, της χωρητικότητας και της δυναμικότητάς τους. 
*Ηλεκτρονική καταχώρηση Αιθουσών 

Για την Επιτροπή 
Η Συντονίστρια Τσουκαλά Ευαγγελία, Καθηγήτρια 

 

mailto:apapado@math.auth.gr
mailto:akouvats@bio.auth.gr
mailto:gblekas@chem.auth.gr
mailto:tsichlas@csd.auth.gr
mailto:olia@math.auth.gr
mailto:ilpap@auth.gr
mailto:dvrakas@csd.auth.gr
mailto:gkatach@chem.auth.gr
mailto:meleti@auth.gr
http://pharm.auth.gr/

	Ετήσια έκθεση απολογισμού του Κοσμήτορα της Σ.Θ.Ε._2018-2019
	Σ ύ ν ο ψ η  Α π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ 2018-2019

	2019.11.27_560_Απολογισμός  έργου επιτροπής αιθουσών 2018_19



