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Π  Ρ  Ο  Λ  Ο  Γ  Ο  Σ 
 
Η ακαδημαϊκή χρονιά 2019-2020 ήταν μια πρωτόγνωρη στην ιστορία μας χρονιά. Η παγκόσμια υγειονομική 
κρίση επηρέασε την κοινωνική οργάνωση των ανθρώπινων κοινωνιών σε όλα τα επίπεδα της. Οι 
προσπάθειες προσαρμογής στις απαιτητικές αυτές καταστάσεις ήταν επίπονες σε όλο το φάσμα των 
λειτουργιών της Σχολής (Διοίκηση, Εκπαίδευση και Έρευνα). Μολαταύτα ανταπεξήλθαμε στο 
βέλτιστο δυνατό επίπεδο, όχι μόνο ως Σχολή, αλλά και ως Ακαδημαϊκό Ίδρυμα, αφού η κεντρική 
διοίκηση του Ιδρύματος απέδωσε τα μέγιστα πανελλαδικώς. Το αποτέλεσμα αυτό θα πρέπει να 
αποδοθεί στην άριστη συνεργασία όλων των επιπέδων οργάνωσης της Σχολής και του Ιδρύματος. 
Και για το λόγο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους, έναν/μία προς έναν /μία για την 
υποστήριξη και το πνεύμα συνεργασίας που ανέδειξαν (Διοικητικό Προσωπικό, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, ΔΕΠ και 
Φοιτητική Κοινότητα). Θεωρώ πως το αίσθημα της περηφάνιας που νοιώθω / νοιώθουμε είναι 
δίκαιο και ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.  
 

Από τη θέση αυτή, όμως, θα ήθελα 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. 
Κωνσταντίνο Παπαζάχο του Τμήματος Γεωλογίας, 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 Βουβαλίδη του Τμήματος Γεωλογίας, Δημήτριο Αχιλιά του 
Τμήματος Χημείας και Αθηνά Βακάλη του Τμήματος Πληροφορικής. Η συνεργασία μας υπήρξε 
άριστη με θετικά πρόσημα για την εύρυθμη λειτουργία της Σχολής.  
 

Θερμές ευχαριστίες οφείλω στο διοικητικό προσωπικό της Κοσμητείας για το άοκνο έργο που μας 
προσέφεραν στη διάρκεια ενός τόσο δύσκολου χρόνου. Ειδικότερα, ευχαριστώ, θερμά τη 
Γραμματέα της Κοσμητείας κα. Δρ. Ελένη Ραφτοπούλου, τον οικονομικό σύμβουλο κ. Γεώργιο 
Αβραμίδη και τον κ. Δημήτριο Κώστογλου.  
 
Θερμές ευχαριστίες, οφείλουμε και σε όλα τα μέλη της Σχολής που στελέχωσαν τις Επιτροπές της 
Κοσμητείας, καθώς οι ενέργειές τους διευκόλυναν σημαντικά τις λειτουργίες της Σχολής.  
 
Με την λήξη του ετήσιου αυτού ακαδημαϊκού έτους οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο σύνολο του 
νέου Πρυτανικού Συμβουλίου, και ιδιαίτερα στον Πρύτανη κ. Νικόλαο Παπαϊωάννου και στους 
Αντιπρυτάνεις κ.κ. Χαράλαμπο Φείδα, Ανδρέα Γιαννακουδάκη, Δημήτριο Κωβαίο και Ευστράτιο 
Στυλιανίδη για την άριστη συνεργασία μας.  
 
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  2019-2020 

 

Στην ετήσια έκθεση απολογισμού του έτους 2019-2020 συγκρίνεται το έργο της Κοσμητείας για τα 

έξι τελευταία έτη (2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020), 

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: Ο φόρτος εργασίας της Κοσμητείας, τα δύο τελευταία χρόνια, 

παραμένει περίπου ο ίδιος, με μια επιπλέον μικρή επιβάρυνση λόγω της αλλαγής του νομικού 

πλαισίου που αφορά στις εκλογές ανάδειξης Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των 

Τμημάτων.  

(β) Επιτροπές και έργο: Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις και συζητήσεις αναφορικά με την  εξέλιξη 

της Σχολής Θετικών Επιστημών (ενδεχόμενη δημιουργία ενός νέου Τμήματος ή Προγράμματος 

Σπουδών στη ΣΘΕ, την ενδεχόμενη μετονομασία της Σχολής),  με την τροποποίηση και βελτίωση του 

Κανονισμού Αριστείας της Σ.Θ.Ε., πιθανή αναμόρφωση των ΠΠΣ και ΠΜΣ των Τμημάτων, τη 

βελτίωση της παρεχόμενης εκπαιδευτικής διαδικασίας και την ενίσχυση των συνεργασιών με στόχο 

την ανάπτυξη της διεπιστημονικότητας.  

(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). Δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στη 

λειτουργικότητα του Αμφιθεάτρου Εμπειρίκος.  

(δ) Οικονομικά της Σχολής: 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. Επιπλέον, στον 

οικονομικό απολογισμό της Σχολής, η Σ.Θ.Ε. ενισχύθηκε από τον ΕΛΚΕ το έτος 2019 με το ποσό των 

145.238,06 €, το οποίο κατανεμήθηκε στα Τμήματα με βάση τον προβλεπόμενο αλγόριθμο της 

Σχολής. Από το ποσό αυτό η Κοσμητεία ενισχύθηκε με το ποσό των 20.333,33 €. 

Η Κοσμητεία διαχειρίστηκε συνολικά (τακτικός προϋπολογισμός και  οικονομική ενίσχυση ΕΛΚΕ) για 

το έτος 2019-2020 το ποσό των 20333,33€. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Σημείωση: Το 2020 ο τακτικός προϋπολογισμός για όλη τη Σχολή ήταν συνολικά 73654,96 € (και 
επιπλέον 5000 € που αφορούσαν στο Σεισμολογικό Σταθμό και στο Σταθμό του Ολύμπου), τα οποία 
κατανεμήθηκαν στα Τμήματα της ΣΘΕ με βάση τον προβλεπόμενο αλγόριθμο της Σχολής, ενώ η 
Κοσμητεία δεν ενισχύθηκε από τον τακτικό προϋπολογισμό για το έτος 2020. Επίσης, στη Σχολή 
κατανεμήθηκε το ποσό των 52669,04 €, το οποίο δεν απορροφήθηκε από τις πιστώσεις του 
οικονομικού έτους 2019. Τέλος, το 2020 πιστώσεις προήλθαν και από την οικονομική ενίσχυση του 
ΕΛΚΕ (συνολικά 145.238,06 €), από τα οποία η Κοσμητεία ενισχύθηκε με το ποσό των 20.333,31 €. 



1 

 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η  
 
 
Με την αρχή της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα, κοινή διαπίστωση όλων είναι πως ο χάρτης της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας έχει πάρει μια διαφορετική ρότα. Δημιουργήθηκαν νέα 

Πανεπιστήμια και νέα Τμήματα, ενώ οι βασικές υποδομές τόσο σε ανθρώπινους πόρους όσο και 

υλικοτεχνικές παραμένουν σε τελματώδη κατάσταση. Οι μικρές παρεμβάσεις, κατ’ αντιστοιχία και 

βελτιωτικού χαρακτήρα, δεν μπορούν για την ώρα να καλύψουν τις τεράστιες απώλειες που 

προήλθαν από την περίοδο των μνημονίων και της οικονομικής ύφεσης. Μολαταύτα η Σχολή 

στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και μέχρι σήμερα διατηρεί έναντι άλλων σχολών εντός και εκτός 

ΑΠΘ, ένα αξιοσέβαστο προβάδισμα στις διεθνείς κατατάξεις. Το γεγονός αυτό όμως δεν πρέπει να 

μας δημιουργεί ψευδαισθήσεις εφησυχασμού. Οι εποχές αλλάζουν με ρυθμούς πρωτόγνωρους, ενώ 

οι ανάγκες των κοινωνικών δομών διαρκώς τροποποιούνται σε βαθμό που πρέπει πλέον να 

ανοίξουμε τα χαρτιά μας για νέες προσαρμογές και προς το επερχόμενο κοινωνικοοικονομικό 

περιβάλλον.  

 

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 2019-2020. 

 

 

  

                                                 
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 2019 – Αύγουστος 2020 

 

 

Αριθμός Συνεδριάσεων Κοσμητείας 17 

Συνεδριάσεις Συγκλήτου 32 

Συνεδριάσεις ΠΦΛ2 13 

Συνεδριάσεις Επιτροπής Κοσμητόρων 6 

Συνολικός Αριθμός Σελίδων Πρακτικών των 17 συνεδριάσεων 128 

Συνολικός Αριθμός Διεκπεραιωμένων Εγγράφων 1870 

Συνολικός Αριθμός Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης 85 

Αριθμός Διαδικασιών ΕΕΕ για εξελίξεις – μονιμοποιήσεις ΔΕΠ 2* 

Αριθμός Συνεδριάσεων Κοσμητείας 17 

 

*Η συνεδριάσεις αυτές αφορούσαν εκκρεμότητα διαδικασίας για την πλήρωση μιας θέσης που είχε 

προκηρυχθεί με βάση το Ν. 4009/2011. 

  

                                                 
2ΠΦΛ: Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης 
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 
 
Οι εκλογές-εξελίξεις των μελών ΔΕΠ και οι διαδικασίες ομοτιμοποίησης - επιτιμοποίησης, λόγω 

αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου, δεν αποτελούν πλέον αρμοδιότητα της Κοσμητείας.  

 

 
 

 
 
Εικόνα 1. Κατανομή στο χρόνο των συνεδριάσεων σε θεσμικά όργανα της Σχολής. 
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
 

 

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 1862 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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Εικόνα 2. Κατανομή των εγγράφων/κατηγορία που διεκπεραιώθηκαν το 2014-2015, το 2015-2016, το 2016-
2017, το 2017-2018, το 2018-2019 και το 2019-2020 από τη διοίκηση της Κοσμητείας. 

 
 

 

 

  



6 

 

B. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ  
 
Η Σχολή Θετικών Επιστημών καλείται να αντιμετωπίσει καίρια ζητήματα υψίστης προτεραιότητας 
εδώ και τουλάχιστον 25 χρόνια, όπως η στελέχωση των εργαστηρίων με εξειδικευμένο προσωπικό, 
η φύλαξη - ασφάλεια των υποδομών της Σχολής και αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου εξοπλισμού 
με σύγχρονο τελευταίας γενιάς. Η Κοσμητεία αποφάσισε και ανέπτυξε οργανωμένα στρατηγική 
ασφάλειας των κτηριακών υποδομών της ΣΘΕ, θεσπίζοντας κανονισμό λειτουργίας της Σχολής. Η 
επίτευξη αυτή θεωρούμε πως αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ορθολογική διαχείριση των 
καταστάσεων κρίσης. Φθορές μικρής ή μεγάλης έκτασης σημειώθηκαν στο κεντρικό κτήριο και 
στους εξωτερικούς χώρους των υπολοίπων κτηρίων της Σ.Θ.Ε. για τις οποίες συντάχθηκαν σχετικά 
έγγραφα προς τις αρμόδιες αρχές.  
 
Το χρόνιο πρόβλημα της ενοποίησης των βιβλιοθηκών της ΣΘΕ βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο 
επίλυσης αφού έχουν εξασφαλιστεί τα σχετικά κονδύλια για την υλοποίηση του έργου. Τον 
τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με τις Πρυτανικές Αρχές, έχουν γίνει σημαντικές συζητήσεις προς αυτή 
την κατεύθυνση και έχει ανοίξει ο δρόμος για την υλοποίηση του έργου. 
 

Ενδεικτικά, παρακάτω, αναφέρονται τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχόλησαν τις  
συνεδριάσεις της Κοσμητείας (Πίνακας 1, Εικ. 3). 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Θέματα που συζητήθηκαν και απασχόλησαν τις συνεδριάσεις της Κοσμητείας της ΣΘΕ  (1.9.2019 
– 31.8.2020) 

 
1. Εγκρίσεις -επικαιροποιήσεις μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών για την εκλογή, εξέλιξη, 

μονιμοποίηση και ανανέωση της θητείας των μελών Δ.Ε.Π, συνέχιση εκκρεμούσης διαδικασίας για 
εκλογή μέλους ΔΕΠ σύμφωνα με το Ν. 4009/2011. 

2. Θέματα καθηγητών και λεκτόρων (Χορηγήσεις-Τροποποιήσεις  επιστημονικών αδειών). 

3. Κτηριακές υποδομές (συντήρηση, καθαριότητα, φύλαξη και απολυμάνσεις) 

4. Επιτροπές Σ.Θ.Ε (ενημερώσεις, αιτήσεις-προτάσεις) 

5. Οικονομικά θέματα (κατανομή πιστώσεων του ΕΛΚΕ και του τακτικού προϋπολογισμού, κατανομή του 
8% των εσόδων των ΠΜΣ με τέλη φοίτησης στα ΠΜΣ χωρίς τέλη φοίτησης, έγκριση δαπανών, 
τυποποίηση της διαδικασίας οικονομικών αιτημάτων του τακτικού προϋπολογισμού, οικονομική 
ενίσχυση εκδηλώσεων και συνεδρίων). 

6. Φοιτητικά (ορκωμοσίες/ημερομηνίες λήψης πτυχίων, εξέταση μαθημάτων από τριμελή επιτροπή κ.ά.) 

7. Διαχείριση λειτουργίας της Σχολής κατά τη διάρκεια της κρίσης της πανδημίας covid-19. Θέσπιση 
κανόνων λειτουργίας της Σχολής και ορισμό εκπροσώπου της Σχολής για ζητήματα εφαρμογής των 
σχετικών διατάξεων αντιμετώπισης της πανδημίας.  

8. Κανονισμός Αριστείας της Σ.Θ.Ε. 

9. Στρατηγική Ανάπτυξης και Προγραμματισμός της Σ.Θ.Ε.  

10. Διοικητικά θέματα (επικαιροποίηση του οδηγού διοικητικών διαδικασιών της ΣΘΕ, Ακαδημαϊκό 
Ημερολόγιο της Σ.Θ.Ε., επικύρωση πρακτικών, Γενική Συνέλευση Σχολής, πρόταση μέλους της 
Κοσμητείας για την ΟΔΕ ΑΠΘ, Συγκρότηση επιτροπών ΣΘΕ, ψηφίσματα) 

11. Ακαδημαϊκά θέματα: ενημέρωση από Αντιπρυτάνεις, ενοποίηση Βιβλιοθηκών ΣΘΕ, μετονομασία 
αιθουσών διδασκαλίας.  
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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. (ΟΔΔΚ)», ο οποίος εγκρίθηκε από 

την Κοσμητεία στη συνεδρίασή της αριθμ. 263/25-5-2018, συνεχίζει να εφαρμόζεται και να 

ακολουθείται από τα μέλη της Σχολής (μέλη ΔΕΠ, Λοιπό/Διοικητικό Προσωπικό, φοιτητές). Στο 

σημείο αυτό σημειώνεται πως η διαδικασία αυτή συμβάλει καθοριστικά στην άμεση, ολοκληρωμένη 

και εμπρόθεσμη διεκπεραίωση των διοικητικών πράξεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της 

Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε., καθώς και στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων. 

Ευχαριστούμε θερμά όλα τα μέλη της Σχολής για τη συνεργασία τους. 

Η επικαιροποιημένη και πιο εύχρηστη ηλεκτρονική έκδοση του ΟΔΔΚ, καθώς και όλα τα απαραίτητα 

υποδείγματα των εγγράφων, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Σχολής προς διευκόλυνση όλων 

των ενδιαφερομένων.  

Η διαρκής βελτίωση των παρεχόμενων διοικητικών υπηρεσιών αποτελεί μια από τις προτεραιότητες 

της Κοσμητείας. Έτσι αποφασίστηκε η διαδικασία απόκτησης διαπίστευσης της διοικητικής 

λειτουργίας της Σχολής σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ELOT EN ISO 9001:2015. Οι σχετικές 

ενέργειες βρίσκεται σε ικανοποιητικό στάδιο εξέλιξης. 

Για πρώτη χρονιά  στη Σχολή Θετικών Επιστημών εφαρμόστηκε και ακολουθήθηκε από την 

Κοσμητεία και τα Τμήματα της Σ.Θ.Ε. το «Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο της Σ.Θ.Ε.» (έγκριση στη 

συνεδρίαση της Κοσμητείας αριθμ. 279/12-7-2019), το οποίο συνέβαλε στον έγκαιρο 

προγραμματισμό και οργάνωση των ακαδημαϊκών και διοικητικών διαδικασιών της Κοσμητείας και 

των Τμημάτων 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 σχετική απόφαση, λειτούργησαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

 

Στο πλαίσιο των ενεργειών της Κοσμητείας, συγκροτήθηκαν δύο (2) νέες επιτροπές στη ΣΘΕ για το 

έτος 2019-2020 σε συνεργασία με τους Προέδρους των Τμημάτων.  

 

Το σύνολο των επιτροπών της Σχολής που δραστηριοποιήθηκαν το 2019-2020 δίνονται στον Πίνακα 

2, και ένας σύντομος απολογισμός των δραστηριοτήτων τους στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας. 

 

Η Κοσμητεία στο σύνολό της οφείλει θερμές ευχαριστίες σε όλα τα μέλη των επιτροπών για τη 

σημαντική συμβολή τους και τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσέφεραν. 

 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Επιτροπές της Κοσμητείας 2019-2020 

Επιτροπή Αιθουσών (μέχρι 31 Αυγούστου 2020) 

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), Χατζηφωτεινού Αικατερίνη (Τμ. 

Μαθηματικών), Αλβανός Παρασκευάς (Τμ. Μαθηματικών), Κουβάτση Αναστασία, Καθηγήτρια (Τμ. Βιολογίας), 

Κουκουσιούρα Όλγα, μέλος Ε.ΔΙ.Π. (Τμ. Γεωλογίας), Βράκας Δημήτριος, Επικ. Καθηγητής (Τμ. Πληροφορικής), Μπλέκας 

Γεώργιος, Αν. Καθηγητής (Τμ. Χημείας), Χαδιά Άννα, 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),  Ιωάννης Βιζιριανάκης, Αναπλ. Καθηγητής 

(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), 

Νικόλαος Πλέρος, Επικ. Καθηγητής (Τμήμα Πληροφορικής) 

Επιτροπή Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΠΣ & ΠΜΣ) 

Μέλη:  

Για τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 

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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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), Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια (Τμ. 

Μαθηματικών) 

 

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), Παναγιώτης Μπατακίδης, Επικ. Καθηγητής (Τμ. Μαθηματικών) 

 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), 

Παρασκευάς Αλβανός, μέλος Ε.ΔΙ.Π. (Τμ. Μαθηματικών) 

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) 

Επιτροπή Σύνταξης του Εσωτερικού Κανονισμού της Σ.Θ.Ε. 

Τακτικά Μέλη: Κωνσταντίνος Χρυσάφης, Καθηγητής (Τμ. Φυσικής) (Συντονιστής), Γεώργιος Αφένδρας, Επικ. Καθηγητής 

(Τμ. Μαθηματικών), Παναγιώτης Αγγαρίδης, Επικ. Καθηγητής (Τμήμα Χημείας), Ελένη Βουλτσιάδου, Καθηγήτρια (Τμ. 

Βιολογίας), Νικόλαος Καντηράνης, Αναπλ. Καθηγητής (Τμ. Γεωλογίας), Αναστάσιος Τέφας, Αναπλ. Καθηγητής (Τμ. 

Πληροφορικής) 

Αναπληρωματικά μέλη: Χρήστος Βόλος, Επικ. Καθηγητής (Τμ. Φυσικής), Ρωμανός-Διογένης Μαλικιώσης (Αναπλ. 

Καθηγητής (Τμ. Μαθηματικών), Ιωάννης Κατσογιάννης, Επικ. Καθηγητής (Τμ. Χημείας), Αναστασία Κουβάτση, 

Καθηγήτρια (Τμ. Βιολογίας), Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια (Τμ. Γεωλογίας), Νικόλαος Λάσκαρης, 

Επικ. Καθηγητής (Τμ. Πληροφορικής) 

Επιτροπή Στρατηγικής Ανάπτυξης Προγραμμάτων Σπουδών 

Μέλη: Κλεομένης Τσιγάνης, Αναπλ. Καθηγητής (Τμ. Φυσικής) (Συντονιστής), Στέφανος Σγαρδέλης, Καθηγητής (Τμ. 

Βιολογίας), Κωνσταντίνος Παπαζάχος, Καθηγητής (Τμ. Γεωλογίας), Γεώργιος Μπλέκας, Αναπλ. Καθηγητής (Τμ. Χημείας), 

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια (Τμήμα Μαθηματικών), Θρασύβουλος Τσιάτσος, Επικ. Καθηγητής (Τμ. 

Πληροφορικής) 

 
 
 
 
 
  

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 Ομάδες Φοιτητών:  

 

Η Σχολή παρείχε στο παρελθόν 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. Το ακαδημαϊκό έτος 2019-

2020 δεδομένης και της υγειονομικής κρίσης δεν υπήρξαν συναντήσεις με φοιτητές και διεξαγωγή 

αντίστοιχων 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 2019-2020. 

Εργασίες κτηρίων Παλαιού-Νέου ΦΜΣ, Βιολογικού, Γραμματειών 
Σεπτέμβριος 2019 –Αύγουστος 2020 (ενδεικτικά) 

Συνεχής αποκατάσταση καταστροφών υαλοπινάκων της κεντρικής εισόδου και άλλων εισόδων της Σχολής. 

Επισκευή και αποκατάσταση της λειτουργίας των ρολών ασφαλείας στην κεντρική είσοδο του Παλαιού 
κτηρίου ΦΜΣ και του κτηρίου Βιολογίας μετά από βανδαλισμούς και βλάβες.  

Τακτική συνεισφορά στην προμήθεια υλικών για το Τεχνικό συνεργείο για την επισκευή υδραυλικών, 
ηλεκτρολογικών και εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης και αποχέτευσης (σημαντική διαρροή αγωγών 
στο υπόγειο του κτηρίου Βιολογίας), καθώς και στην προμήθεια ειδών υγιεινής, απολύμανσης και 
καθαρισμού για τους κοινόχρηστους χώρους της ΣΘΕ (WC κτηρίου Βιολογίας και Δυτικής πτέρυγας ΦΜΣ)3. 

Συντήρηση των υποδομών παρκαρίσματος (πασαλάκια, διαγραμμίσεις κ.ά.)4 

Ασφάλιση αφύλακτων χώρων στα κτήρια της ΣΘΕ με κλειδαριές, λουκέτα και κιγκλιδώματα στην 
ανατολική είσοδο και την καταπακτή προς το δώμα του νέου κτηρίου προς αντιμετώπιση προβλημάτων 
ασφάλειας και βανδαλισμών. 

Τακτική αποκατάσταση βανδαλισμών με σπρέι των εσωτερικών τοίχων, των θυρωρείων και των WC των 
κτηρίων ΦΜΣ - Βιολογίας. 

Τακτική αποκατάσταση βανδαλισμών με σπρέι των εισόδων και των εξωτερικών τοίχων περιμετρικά των 
κτιρίων της ΣΘΕ (παλαιό και νέο), Βιολογίας, Γραμματειών και Χημείας – τακτικός έλεγχος, αφαίρεση 
αφισών και αποκατάσταση βαφής. 

Συχνή απομάκρυνση άχρηστων επίπλων και άλλων υλικών από εργασίες εντός των κτηριακών υποδομών 
της ΣΘΕ. 

Προεργασία επιφανειών και στεγανοποίηση του εξωτερικού τοίχου της Βιβλιοθήκης του Τμήματος 
Φυσικής. 

Τακτικός καθαρισμός από γκράφιτι και βαφή θυρών ανελκυστήρων ΦΜΣ. 

Αντικατάσταση μύλων κλειδαριάς στο θυρωρείο και άλλες θύρες του ισογείου του κτηρίου Βιολογίας - 
Επισκευή θυρών εξόδου στην ταράτσα και στο ισόγειο του κτηρίου Βιολογίας. 

Απολυμάνσεις χώρων, αιθουσών και κοινόχρηστων WC των κτηρίων της ΣΘΕ για την αποφυγή διασποράς 
μετάδοσης του Covid-19. 

Αντικατάσταση δαπέδου στη σκηνή του Αμφιθεάτρου Εμπειρίκος. 

Αποξήλωση και αντικατάσταση μηχανισμών εδράνων στις αίθουσες Α12 και Α13 -τοποθέτηση μελαμίνης 
στα μπροστινά έδρανα. 

Συντήρηση βαφής κιγκλιδωμάτων στην κεντρική και την δυτική είσοδο κτιρίου ΦΜΣ, στην είσοδο του 
κτιρίου Βιολογίας, του εξωτερικού κιγκλιδώματος προς οδό Εθνικής Αμύνης και των μεταλλικών καπακιών 
των φωτιστικών οδοστρώματος έμπροσθεν της ΣΘΕ. 

                                                 
3Δυστυχώς οι ανακαινίσεις των WC θα πρέπει να γίνουν με νέες προσπάθειες καθώς δεν εντάχθηκαν στις προβλεπόμενες 
εργολαβίες.  
4Το 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 Πρυτανεία.  
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Οικονομικός Απολογισμός 
 

Ο τακτικός προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2019 ήταν 199.188,05€ (και 5000 € που 

αφορούσαν στο Σεισμολογικό Σταθμό και στο Σταθμό του Ολύμπου), ο οποίος κατανεμήθηκε από 

την Πρυτανεία απευθείας στα έξι Τμήματα της ΣΘΕ, ενώ η Κοσμητεία δεν ενισχύθηκε από τον τακτικό 

προϋπολογισμό για το έτος 2019.  

 

Επιπλέον στον οικονομικό απολογισμό της Σχολής, η Σχολή ενισχύθηκε από τον ΕΛΚΕ το έτος 2019 

με το ποσό των 145.238,06€ το οποίο κατανεμήθηκε στα Τμήματα με βάση τον προβλεπόμενο 

αλγόριθμο της Σχολής. Από το ποσό αυτό η Κοσμητεία ενισχύθηκε με το ποσό των 20.333,33 €. 

 

Αντιστοίχως το 2020 ο τακτικός προϋπολογισμός για όλη τη Σχολή ήταν 73.654,96 €  (και επιπλέον 

5000 € που αφορούσαν στο Σεισμολογικό Σταθμό και στο Σταθμό του Ολύμπου), τα οποία 

κατανεμήθηκαν στα Τμήματα της ΣΘΕ με βάση τον προβλεπόμενο αλγόριθμο της Σχολής. Και στην 

περίπτωση αυτή η Κοσμητεία δεν συμμετείχε στην κατανομή των δαπανών. Το 2020, οι πιστώσεις 

οικονομικής ενίσχυσης του ΕΛΚΕ ήταν συνολικά 145.238,06 €, από τα οποία η Κοσμητεία ενισχύθηκε 

με το ποσό των 20.333,31 €. 

 

Σημειώνεται ότι στον κωδικό του έργου της Κοσμητείας υπήρχε ένα υπόλοιπο της τάξης των 

3967,61 € από το ακαδ. έτος 2018-2019. Συνεπώς η Κοσμητεία διαχειρίστηκε από τον ΕΛΚΕ  για το 

έτος 2019-2020 το ποσό των 24300,94 €. 

 

Συμπληρωματικά, η Κοσμητεία διαχειρίστηκε το ποσό των 38330,72€ από το 8% των εσόδων 

(ακαδημαϊκού έτους 2018-2019) των ΠΜΣ της ΣΘΕ με τέλη φοίτησης για τα ΠΜΣ της ΣΘΕ χωρίς τέλη 

φοίτησης. 

 

Αθροιστικά,  η Κοσμητεία διαχειρίστηκε από τον τακτικό προϋπολογισμό, την οικονομική ενίσχυση 

ΕΛΚΕ και τα έσοδα ΠΜΣ, για το έτος 2019-2020 το ποσό των 62631,66€. 

 

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, 

Ε και ΣΤ στη βάση μιας πρακτικής αντίληψης (Πίνακας 5).  
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Πίνακας 4. Δαπάνες της Κοσμητείας που κάλυψε ο ΕΛΚΕ το 2019-2020 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ: 2019-2020 

Κωδικός : 50472 
Αρχικό ποσό: 24300,94 € 
Δαπάνες:   10718,79€ 
Υπόλοιπο: 13582,15 € 

ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΣΟ € 

  

Γεύματα εργασίας στο πλαίσιο συναντήσεων για τη Στρατηγική Ανάπτυξης της Σ.Θ.Ε.  1186,15 

Προμήθεια υδραυλικών για τη συντήρηση των κτηριακών υποδομών της ΣΘΕ 2180,4 

Αντικατάσταση κινητήρων/μηχανισμών ρολών ασφαλείας για την είσοδο του 

κτηρίου Βιολογίας 

942,4 

Προμήθεια υλικών (λαμαρίνες-βέργες μεταλλικές) για την επισκευή της θύρας 

εξόδου στην ταράτσα του κτηρίου Βιολογίας 

173,6 

Εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία πρακτικών των συνεδριάσεων της Κοσμητείας-

Πινακίδες 

201,4 

Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος 607,60 

Προμήθεια τόνερ, αναλωσίμων εκτυπωτών  και εκτυπώσεων 2210,85 

Προμήθεια κλιματιστικού για το υπόγειο του κτηρίου Βιολογίας 500 

Αποξήλωση και αποκομιδή φθαρτών υλικών από τις κτηριακές υποδομές της ΣΘΕ 792 

Τραπεζάκια τροχήλατα για αμαξίδια φοιτητών ΑμΕΑ 296,36 

Προμήθεια χρωμάτων για ελαιοχρωματισμό των κτηριακών υποδομών της Σ.Θ.Ε. 853,99 

Έντυπα εθνικού συστήματος τυποποίησης 86,8 

Υπηρεσία service απολυμαντήρων WC στο κτήριο των Γραμματειών των Τμημάτων 

της Σ.Θ.Ε. και προμήθεια 60 τεμαχίων του 1L απολυμαντικού χεριών για τους χώρους 

υγιεινής των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε. 

687,24 
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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 2019-2020 

 

(Α) Σιδερικά Είδη - Χρώματα - Κλειδαριές 
Συντήρηση Αντικατάσταση Υποδομών 

4650,39 

(Β) Φοιτητικές δαπάνες - 

(Γ) Δαπάνες Εκδηλώσεων – Δημόσιες Σχέσεις 
ΣΘΕ  

1186,15 

(Δ) Δαπάνες Διοικητικών Ενεργειών Κοσμητείας 86,8 

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

3019,85 

(ΣΤ) Απομακρύνσεις Υλικών και άλλες 
δαπάνες 

1775,6 

Σύνολο δαπανών 10718,79 
Αρχικό ποσό ενίσχυσης 24300,94 
Νέο Υπόλοιπο 13582,15 

 

Από την κατανομή των ποσοστών προκύπτει πως από το σύνολο των δαπανών το 60% περίπου 

αποδόθηκε για τη συντήρηση των κτηριακών υποδομών της Σχολής (Εικ. 4), το 29% περίπου 

αφορούσε σε γενικές δαπάνες της Κοσμητείας και το 11% περίπου αφορούσε σε οικονομικές 

ενισχύσεις εκδηλώσεων της Σχολής. Δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ 

των προϋπολογισμών των προηγούμενων ετών 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 

2018-2019. 

 

 
 
 
Εικόνα 4. Κατανομή των διαφόρων κατηγοριοποιημένων δαπανών για έργα συντήρησης υποδομών της 
Σχολής. 
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Εκδηλώσεις Σ.Θ.Ε. 2019-2020 (1-9-2019 μέχρι 31-8-2020) 
 
 Η Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε. έθεσε υπό την αιγίδα της/ενίσχυσε οικονομικά τις παρακάτω 

εκδηλώσεις: 

     α) Ημερίδα στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ του Τμήματος Βιολογίας «Ολοκληρωμένη Διαχείριση 
Απορροής και Παράκτιων Περιοχών (Κέντρο Βιολογικών Εφαρμογών, Αγγελοχώρι, 31-1-
2020.  

β) «Advanced Courses in Operator Theory and Complex Analysis (ACOTCA 2020)» (25-29 

Μαΐου 2020, Θεσσαλονίκη)  

γ) «NANOTECHNOLOGY 2020» (4-11 Ιουλίου 2020, Θεσσαλονίκη) 

     δ) «14th South Eastern European Mathematical Competition for University Students (SEEMOUS 
2020)»  
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Υποθέσεις Αμείωτου Ενδιαφέροντος 
 

Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης (ΑΜΦΙΘ) 

Το Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας (ΑΜΦΙΘ), που στεγάζεται πλέον στο κτήριο Ναυτικής 

Διοίκησης στο Λιμάνι, αποτελεί έναν θεσμό για το Πανεπιστήμιο και την πόλη της Θεσσαλονίκης. 

Οι συνεχείς δράσεις του αναδεικνύονται με ποικίλους τρόπους από την Κοσμητεία και τις 

Πρυτανικές Αρχές.  

Κατά το έτος 2019-2020 πραγματοποιήθηκε ένα σύνολο εκδηλώσεων και εκθέσεων στις 

εγκαταστάσεις του όπως: 

1. Έκθεση «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος» σε συνεργασία με το Μουσείο Γουλανδρή, στο πλαίσιο 

της οποίας έγινε μια σειρά κύκλων διαλέξεων. Η έκθεση έτυχε μεγάλης επισκεψιμότητας 

(περίπου 30.000 επισκέπτες) στους 6 μήνες λειτουργίας της, τόσο από το κοινό της πόλης και 

της Βόρειας Ελλάδας όσο και από αλλοδαπούς τουρίστες και επισκέψεις σχολείων όλων των 

βαθμίδων. 

2. Έκθεση «Αστικό Τοπίο. Ο χώρος όπου κινείται και δραστηριοποιείται ο σύγχρονος άνθρωπος 

– μια διαρκής πρόκληση ανθρώπου - φύσης» (9 Σεπτεμβρίου – 27 Οκτωβρίου 2020). Η έκθεση 

πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Μητροπολιτικό Οργανισμό Μουσείων Εικαστικών 

Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus) και το Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 

Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης). 

 

 Πριν τις εξελίξεις της πανδημίας στη χώρα υπήρχαν προγραμματισμένες δράσεις οι οποίες 

αναβλήθηκαν καθώς όλοι οι εκθεσιακοί χώροι εντάχθηκαν στις απαγορεύσεις κυκλοφορίας.  

 Σε κάθε περίπτωση με το νέο έτος και εφόσον επανέλθουμε στην κανονικότητα, σχεδιάζεται 

να οργανωθεί εκ νέου η έκθεση «Ζωομορφές» σε συνδυασμό με μοναδικά εκθέματα σπάνιων 

ζώων (ταριχευμένων), του εργαστηρίου Θαλάσσιας και Χερσαίας Ζωικής Ποικιλότητα του 

Τμήματος Βιολογίας. 

 Η Κοσμητεία έθεσε υπό την αιγίδα της την έκθεση. Και θα ενισχύσει οικονομικά τις δράσεις 

εγκατάστασης των δειγμάτων και της έκθεσής τους.  

 Πραγματοποιήθηκαν πολλές προσπάθειες για την εξεύρεση πόρων από χορηγίες για τη 

στήριξη λειτουργίας του ΑΜΦΙΘ (π.χ. Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας, ΟΛΘ κ.ά.).  

 Δημιουργήθηκε ο Σύλλογος Φίλων του Μουσείου προκειμένου να αποκτηθεί ΑΦΜ για τις 

συναλλαγές του Μουσείου με το δημόσιο λογιστικό.  

 Πραγματοποιήθηκε συζήτηση μεταξύ του κ. Πρύτανη Ν. Παπαϊωάννου, του κ. Αντιπρύτανη κ. 

Χ. Φείδα, με εκπροσώπους του ΔΣ του ΑΜΦΙΘ (τον ομ. καθ. Σ. Παυλίδη και Χ.Σ. Χιντήρογλου) 

προκειμένου να μπουν σχετικά χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των τεχνικών δελτίων του 

προγράμματος των δημοσίων επενδύσεων για την αναπαλαίωση των κτηριακών υποδομών 

στη βάση των συμφωνηθέντων με το Δήμο.  

 κ.ά.  
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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 (αρχιτέκτονα μηχανικό) καθώς και τον κ. Νικόλαο Μανουσαρίδη (Γ.Π. της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του ΑΠΘ), για τις προσπάθειες που καταβάλουν με ανιδιοτέλεια για την ολοκλήρωση 

των μελετών αποκατάστασης των υποδομών που μας παραχωρήθηκαν.  

 

Τέλος, ευχαριστίες οφείλουμε και στον κ. Β. Μέλφο (Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας) και στο 

σύνολο των εθελοντών φοιτητών και φοιτητριών που προσφέρθηκαν να συμμετέχουν ως ξεναγοί 

σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης (Ορυκτά και άνθρωπος).  
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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 12-9-2019. 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 Πρυτανικές Αρχές και παραβρέθηκαν οι Αντιπρυτάνεις κ.κ. 

Ανδρέας Γιαννακουδάκης, Χαράλαμπος Φείδας και Ευστράτιος Στυλιανίδης.  

 

Οι πρακτικές αυτές κρίνονται ως ιδιαίτερα σημαντικά εργαλεία για την ανάπτυξη της αναγκαίας 

συνοχής και κουλτούρας της ακαδημαϊκής συνοχής.  

 

Στη συνάντηση αναφέρθηκαν ζητήματα όπως το μέλλον της Σχολής και το πώς πρέπει να 

αντιμετωπίζουμε την προσαρμογή μας στο Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό περιβάλλον. Οι πρόσφατες 

εξελίξεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, και ιδιαίτερα στα ζητήματα αυτά, επιβεβαίωσαν πως ο 

προβληματισμός μας έχει βάση και πως πρέπει να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις των καιρών. 

Η Κοσμητεία κρίνει πως το μέλλον της Σχολής πρέπει να αποτελεί θέμα πρώτης προτεραιότητας 

στην ατζέντα των ζητημάτων της. 
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  2019-2020 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται απογραφή των στόχων και των σχετικών ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν από την Κοσμητεία τα τελευταία έξι χρόνια. 

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

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 

Συνεχής συντήρηση των κτηριακών 
υποδομών. Ανακαίνιση αιθουσών 

διδασκαλίας, αντικατάσταση 
πινάκων, αντικατάσταση έπειτα 

από φθορά των ρολών ασφαλείας 
της κεντρικής εισόδου της ΣΘΕ, 

μπάρες ασφαλείας στις εισόδους 
του κεντρικού κτηρίου, 

αποκατάσταση υπογείου κτηρίου 
Βιολογίας, επιδιόρθωση 

υδραυλικών σε χώρους υγιεινής. 

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. 

 
ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΥΠΟΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ 
του Ντοκιμαντέρ της Σ.Θ.Ε. το 
οποίο γυρίστηκε στο πλαίσιο 
εορτασμού των 90 χρόνων της 
Σ.Θ.Ε. 
 
Σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί 
το 2020-21.  

 

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 

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. 

 
 
 
Συνεχίζονται με θετικό πρόσημο οι 
συζητήσεις για την ίδρυση 
ξενόγλωσσων ΠΜΣ στη Σχολή, οι 
οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη.  

Η ίδρυση ξενόγλωσσων ΠΜΣ στη 
Σχολή αποτελεί θέμα 

προτεραιότητας στις συζητήσεις 
Στρατηγικής Ανάπτυξης της Σχολής. 

 
Δυστυχώς οι προσπάθειες δεν 

επέφεραν το επιθυμητό 
αποτέλεσμα. Σήμερα λειτουργεί 
ένα ξενόγλωσσο ΔΔΠΜΣ για τους 
υδρονονάθρακες με Δ/ντη τον κ. 

Ανδρέα Γεωργακόπουλο. 
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αναρτάται στη ιστοσελίδα της 
Σχολής. 

Το ΔΠΜΣ του Τμήματος 
Γεωλογίας στους 
Υδρογονάνθρακες  προχωρά 
με εκπληκτικούς ρυθμούς 
εξαιτίας των συναδέλφων κ.κ. 
Α. Γεωργακόπουλο και Κ. 
Αλμπανάκη. 

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. 

 

 

Η Κοσμητεία θεωρεί πως τα 
προγράμματα ΔΙΑ ΒΙΟΥ μάθησης, 
συνιστούν ένα πυλώνα ανάπτυξης 

και κοινωνικής προσφοράς της 
Σχολής. 

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. 

 
 

Η ιστοσελίδα της Σχολής 
ενημερώνεται και βελτιώνεται  
συνεχώς παρέχοντας πλήθος 

πληροφοριών στους επισκέπτες 
της. Σε εβδομαδιαία βάση 

αποστέλλεται newsletter στο 
προσωπικό και στους 

φοιτητές/τριες της Σχολής με τα 
τελευταία νέα.  

 
Απώτερος στόχος η δημιουργία 

ολοκληρωμένης ιστοσελίδας στην 
αγγλική γλώσσα.  

 
Ζητούνται εθελοντές.  

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

 

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

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

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» 
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.  
 

 
 
Απονεμήθηκαν σε σεμνή τελετή 
στην Κοσμητεία,  το «Τιμητικό 
Αριστείο Έρευνας» στον κ. Ιωάννη 
Πήτα, καθηγητή του Τμ. 
Πληροφορικής και το «Βραβείο 
Κοινωνικής Προσφοράς» στον κ. 
Αλ. Τριανταφυλλίδη, αναπλ. 
καθηγητή του Τμ. Βιολογίας.  
 
Λόγω της υγειονομικής κρίσης του 
Covid-19 δεν κατέστη δυνατή η 
πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για τα Βραβεία 
Αριστείας για το έτος 2020. 

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.  
 

 
Πάγια θέση της Κοσμητείας είναι η 
συνεργασία της με τη φοιτητική 
κοινότητα. Όποτε ζητήθηκε κάτι 
από την Κοσμητεία στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων της έγιναν οι 
απαραίτητες ενέργειες για την 
ικανοποίηση των αιτημάτων τους. 
Δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην 
επίλυση ζητημάτων των ΑΜΕΑ.  

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 

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 

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 – 

 
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. 
 
 
 

 
Οριστικοποιήθηκε το σχέδιο 
λειτουργίας πρόσβασης στις 
κτηριακές υποδομές της Σ.Θ.Ε. τις 
καθημερινές, τα σαββατοκύριακα 
και τις αργίες. 
 
Ευχαριστούμε θερμά τα μέλη της 
ακαδημαϊκής κοινότητας της ΣΘΕ 
για τη συνεργασία τους προς αυτή 
την κατεύθυνση. 
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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. 

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. 

ωράριο λειτουργίας των 
υποδομών. 
 
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 θα 
συνεχιστούν 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 
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. 
 

Η Σχολή υιοθετώντας τις καλές 
πρακτικές που εισηγούνται οι 
διάφορες επιτροπές της Κοσμητείας 
φέτος βράβευσε με το βραβείο 
Φύλου και Ισότητας «Υπατία» 
φοιτήτριες που αρίστευσαν 
ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους 
στον προβλεπόμενο χρόνο σπουδών. 
Η Κοσμητεία θα συνεχίσει να είναι 
ανοιχτή σε πρωτοβουλίες 
εξωστρέφειας των μελών της Σχολής. 

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 σπουδών. 

 
 
Η Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε., έπειτα από 
εισήγηση της Επιτροπής Φύλου και 
Ισότητας της Σ.Θ.Ε., αποφάσισε την 
απονομή του «Βραβείου Υπατία» και 
κατά την τελετή αποφοίτησης της 
εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου 
εκτός από την εξεταστική περίοδο 
του Σεπτεμβρίου. 

 
 
Απονεμήθηκαν και αυτή τη χρονιά 
τα «Βραβεία Υπατία» στις 
απόφοιτες των εξεταστικών 
περιόδων του Σεπτεμβρίου και 
Ιουνίου 2020. 

 

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.  
 

Συγκροτήθηκε η Επιτροπή 
Στρατηγικής, Ανάπτυξης 
Προγραμμάτων Σπουδών η οποία 
εργάστηκε με συνέπεια και 
υπευθυνότητα για τη διερεύνηση 
της ενδεχόμενης μετονομασίας της 
Σχολής, της διάρθρωσης των 
υπαρχόντων Προγραμμάτων 
Σπουδών, της Στρατηγικής 
Ανάπτυξης Νέων Τμημάτων 
/Προγραμμάτων Σπουδών και του 
Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και 
Διδακτικής Επάρκειας. Η μελέτη 
είναι πολύ εμπεριστατωμένη 
θέτοντας τη Σχολή σε έναν 
καινούργιο βηματισμό. 
Η έκθεση των πεπραγμένων της 
επιτροπής παρατίθεται στο 
παράρτημα.  
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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.  

 
 
Μετά από επανειλημμένες 
προσπάθειες η ενοποίηση των 
Βιβλιοθηκών της ΣΘΕ αποτελεί 
πλέον έργο σε εξέλιξη.  
Το συνολικό κόστος κατασκευής 
φτάνει το 1,3 εκ.ευρώ.  

 

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. 

Επικαιροποιήθηκε και αναρτήθηκε 
στην ιστοσελίδα της Σχολής η 
εύχρηστη ηλεκτρονική έκδοση του 
«Οδηγού Διοικητικών Διαδικασιών 
της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε.».  
Η εφαρμογή και τήρησή του από 
τα μέλη της Σχολής συνέβαλλε 
στην εμπρόθεσμη και  
αποτελεσματικότερη 
διεκπεραίωση των διοικητικών 
πράξεων. 

   

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. 

Εφαρμόστηκε το «Ακαδημαϊκό 
Ημερολόγιο της ΣΘΕ» και 
διαπιστώθηκε η καίρια συμβολή 
του στην αναβάθμιση της 
λειτουργίας της Σχολής. 
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Νέος Προγραμματισμός 2018-2022 

 

Η Σχολή Θετικών Επιστημών πρέπει να επανεξετάσει και να επικαιροποιήσει ένα πενταετή 

στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης που θα επικαιροποιείται σε ετήσια βάση. Ο προγραμματισμός, 

όμως,  υλοποίησης των δράσεων κρίνεται αναγκαίος. Στις προσπάθειες αυτές πρέπει όλοι να 

συμμαχήσουμε ακολουθώντας τα πρότυπα ανάπτυξης των διεθνών καλών πρακτικών της 

επιστήμης που διακονεί ο καθένας/μια από το δικό του/της μετερίζι. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, η Κοσμητεία πρέπει να θεσπίσει μια Διευρυμένη Επιτροπή Στρατηγικής 

Ανάπτυξης (ΔΕΣΑ), που θα στελεχωθεί από το σύνολο των Δ.Σ. των Τμημάτων της Σχολής. Σκοπός 

της επιτροπής αυτής θα είναι η ανάλυση, επεξεργασία και αξιολόγηση των προτάσεων της 

Επιτροπής Στρατηγικής Ανάπτυξης της Σχολής (ΕΣΑ), η οποία θα στελεχώνεται από εκπροσώπους 

των Τμημάτων και τον συντονισμό της επιτροπής θα έχει ο Κοσμήτορας. Απώτερος στόχος της 

επιτροπής η διαρκής ενημέρωση των καλών πρακτικών ανάπτυξης και προσαρμογής των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων των επιστημονικών κλάδων στη διεθνή σκηνή της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης.  

 

Η Κοσμητεία παρά τις δυσκολίες των εποχών βρίσκεται σε εγρήγορση και σύντομα θα αναλάβει 

πρωτοβουλίες προκειμένου να ανοίξει τους σχετικούς φακέλους που αφορούν στο μέλλον της 

Σχολής.  

 

Ειδικότερα Σχεδιάζονται τα ακόλουθα:  

1. Πραγματοποίηση της 5ης συνάντησης του Κοσμήτορα με τους Προέδρους και τους 

Αναπληρωτές Προέδρους προκειμένου να συζητηθούν ζητήματα ανάπτυξης των Τμημάτων. 

Στη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί εισήγηση στις σύγχρονες μεθόδους δημιουργίας 

καινοτόμων πρακτικών διοίκησης και ανάπτυξης. Ανάπτυξη απόψεων σχετικά με την 

υφιστάμενη κατάσταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα σε σχέση με την δομή και 

λειτουργία της ΣΘΕ.  

2. Πραγματοποίηση της 2ης συνάντησης Κοσμήτορα με Προέδρους, Αναπληρωτές Προέδρους και 

τα Διοικητικά Συμβούλια των Τμημάτων, μέσω τηλεδιάσκεψης, με στόχο την ανταλλαγή 

απόψεων για τη Στρατηγική Ανάπτυξης της Σχολής. Στη συνάντηση θα γίνει ανάπτυξη του 

πορίσματος – παραδοτέου της μελέτης της επιτροπής ΕΣΑ της Σχολής αναφορικά με τη 

στρατηγική ανάπτυξη της Σχολής.  
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΘ 

(την 31η Αυγούστου 2020) 
ΑΕΙ: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Σχολή: Θετικών Επιστημών 

Τμήματα: 6 ΤΜΗΜΑΤΑ (Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών, Βιολογίας, Γεωλογίας, Πληροφορικής) 

Φοιτητές Δείκτης 

Συνολικός αριθμός εισακτέων ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 1399 

Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών (σε όλα τα εξάμηνα σπουδών) 11.717 

Αριθμός φοιτητών εντός κανονικής (ν) διάρκειας φοίτησης 4671 

Αριθμός φοιτητών πέραν της κανονικής (ν) διάρκειας φοίτησης 7046 

Προσωπικό   

Μέλη ΔΕΠ  257 

Διοικητικό προσωπικό 31 

ΕΔΙΠ 79 

ΕΤΕΠ 20 

Επιστημονικοί/Εργαστηριακοί συνεργάτες 1 

Προγράμματα Σπουδών (2019-2020)  

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 502 

Συνολικός αριθμός προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών(ΠΜΣ) (αυτόνομα ή 

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

28 

Συνολικός αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών 983 

Συνολικός αριθμός υποψηφίων διδακτόρων  554 

Αναλογίες φοιτητών και προσωπικού  

Αριθμός μελών ΔΕΠ/Αριθμό εγγεγραμμένων φοιτητών σε όλα τα εξάμηνα 1 ΔΕΠ/45,6  φοιτητές 

Αριθμός μελών ΔΕΠ/Αριθμό Διοικητικού Προσωπικού 257/31=8,29 

Αριθμός μελών ΔΕΠ/Αριθμό Λοιπού Προσωπικού 257/99=2,59 

Υποψήφιοι διδάκτορες/Αριθμό μελών ΔΕΠ 554/257=2,15 

Μεταπτυχιακοί φοιτητές/Αριθμό μελών ΔΕΠ 983/257=3,82 

Αριθμός προπτυχιακών φοιτητών/Αριθμό Διοικητικού προσωπικού 11717/31=377,97 
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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. Η συνεργασία όλων μπορεί να 
μην είναι μια εύκολη υπόθεση, ωστόσο εάν επιτευχθεί τα αποτελέσματα θα έχουν 
πολλαπλασιαστικά οφέλη για όλους και όλα.  
 
Η πολυπλοκότητα των συστημάτων που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε απαιτεί πολλή καλή 
προετοιμασία. Μια καλή προετοιμασία, όμως, απαιτεί σθεναρό κλίμα συνεργασίας και πολύ 
δουλειά 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, δεδομένων των συνθηκών,  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 ίδια επίπεδα αξιολόγησης, αλλά να προσπαθούμε διαρκώς για 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 οφείλει να επικεντρωθεί στους ακόλουθους στόχους: 
   
1. Ενδυνάμωση της συνοχής της ακαδημαϊκής μας κοινότητας. (με ενέργειες εκδηλώσεων και 

συνεχείς προσπάθειες διεπιστημονικών πρωτοβουλιών).   

2. Διαρκής προσαρμογή των ΠΠΣ και ΠΜΣ σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και σε συνδυασμό με 

την αξιοποίηση των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων. (αξιοποίηση του διεθνώς 

αναγνωρισμένου επιστημονικού δυναμικού που βρίσκεται στο εξωτερικό).   

3. Ανάπτυξη διεθνών ΠΜΣ. (δημιουργία εθελοντικής ομάδας εργασίας για την οργάνωση ενός 

διεθνούς ΠΠΣ, κατά τα πρότυπα της Σχολής Υγείας)  

4. Διαρκής βελτίωση της διεπιστημονικότητας σε όλα τα επίπεδα του ακαδημαϊκού βίου. (βλ. 1  

& 3) 

5. Ανάπτυξη προτύπων εκπαίδευσης με εφαρμογές της επιστήμης που θεραπεύουμε. 

(δημιουργία πεδίων ένταξης της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών με καινοτόμες 

διασυνδέσεις με τον παραγωγικό ιστό της χώρας)  
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6. Η Σχολή θα πρέπει  να αναζητά διαρκώς νέους πόρους από διεθνείς και εθνικές συνεργασίες 

αξιοποιώντας τη γεωστρατηγική της θέση. Να βελτιώνει την υλικοτεχνική της υποδομή και να 

δημιουργεί νέες δομές στη βάση των διεθνών προτύπων.  

7. Η Σχολή θα πρέπει να δει το μέλλον της όχι βάση των υφιστάμενων αναγκών της αγοράς αλλά 

κυρίως και εκείνων που διαμορφώνονται συν το χρόνο.  

 

Κλείνοντας τον επίλογο αυτό η Κοσμητεία θα συνεχίσει τις προσπάθειες των πρωτοβουλιών 
διαμόρφωσης ενός Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Σχολής. Η χώρα μας, κυρίες και κύριοι 
συνάδελφοι, όσο ποτέ άλλοτε, χρειάζεται να αναπτύξει ένα επιστημονικό προσωπικό που να είναι 
σε θέση να μεταπηδά σε κινήσεις καινοτομίας. Δηλαδή, να βρίσκει λύσεις σε προβλήματα πριν καν 
εμφανιστούν τα προβλήματα. Και αυτό γιατί αν εμφανιστούν τα προβλήματα ο χρόνος επίλυσής 
τους είναι από περιορισμένος έως μηδενικός. Αυτή είναι η σύγχρονη, με υψηλούς συντελεστές 
βιωσιμότητας, απαιτητική κοινωνική μας συγκρότηση. Η χώρα πρέπει να βγει μπροστά και να 
σταθεί στα πόδια της. Είμαστε υπόλογοι στις γενιές που έρχονται.   
 
Στο πνεύμα αυτό κάθε εθελοντική συμμετοχή στις πρωτοβουλίες και προσπάθειες είναι 
ευπρόσδεκτη. 
 
 

 
 

Δεκέμβριος 2020 
Ο Κοσμήτορας της ΣΘΕ 

 
Χαρίτων Σαρλ Χιντήρογλου 

Καθηγητής 
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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 
Της Επιτροπής Στρατηγικης Ανάπτυξης Προγραμμάτων Σπουδών (ΕΣΑΠΣ)  

 

Προς την Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε. 

 

 

Η Επιτροπή (ΕΣΑΠΣ) ορίστηκε με την υπ. αρθμ. 288/15-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΧΝΩ46Ψ8ΧΒ-Χ44) Πράξη του 

Κοσμήτορα της ΣΘΕ, κ. Χαρίτωνα-Σαρλ Χυντήρογλου. Πραγματοποίησε δύο συνεδριάσεις σε απαρτία, 

ενώ υπήρξε και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της μέσω e-mail. Τα κύρια ερωτήματα που 

απασχόλησαν την Επιτροπή και τα συμπεράσματά της παρατίθενται ακολούθως. 

 

 

1. Μετονομασία της Σχολής 

 

Κατά την 1η συνεδρίαση της ΕΑΠΣ, τέθηκε το ερώτημα της πιθανής μετονομασίας της Σχολής Θετικών 

Επιστημών, με στόχο να αντανακλάται η διαρκώς διευρυνόμενη ερευνητική ενασχόληση σημαντικού 

αριθμού μελών ΔΕΠ των Τμημάτων της ΣΘΕ με την εφαρμοσμένη έρευνα και την παραγωγή τεχνολογικής 

καινοτομίας.   

 

Η Επιτροπή συζήτησε το θέμα σε δύο συνεδριάσεις και κατέληξε στα εξής:  

 

1) Το όνομα «ΣΘΕ» αποτελεί αναγνωρίσιμο brand name για τη Σχολή μας – και όχι μόνο σε εθνικό 

επίπεδο. Επομένως, η όποια παρέμβαση στην ονομασία της Σχολής πρέπει να γίνει με σεβασμό 

στην ακαδημαϊκή μας παράδοση.  

 

2) Από την άλλη πλευρά, η αντίληψη που υπάρχει για τη Σχολή και την έρευνα που διεξάγεται σε 

αυτή, τόσο στο ευρύ κοινό (γονείς και μαθητές) όσο ακόμη και σε όργανα της πολιτείας 

(Υπουργείο) είναι πιθανώς στρεβλή, παραγνωρίζοντας την ανάπτυξη τεχνολογικής καινοτομίας 

που συντελείται σε αυτή, όπως μαρτυρείται από την εκπονούμενη έρευνα (διδακτορικεές 

διατριβές, διατριβές ειδίκευσης, κλπ.) αλλά και πληθώρα εφαρμοσμένων-τεχνολογικών,  

χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων. 

 

Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή θεωρεί ότι μια πιθανή μετονομασία της ΣΘΕ, η οποία θα λαβαίνει 

υπ’ όψη και τους δύο (2) παραπάνω παράγοντες θα μπορούσε να είναι: 

 

«Σχολή Θετικών Επιστημών και Εφαρμογών» 

ή 

«Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογικών Εφαρμογών» 

 

 



 

 

2. Διάρθρωση των υπαρχόντων Προγραμμάτων Σπουδών 

 

Η Επιτροπή συζήτησε διεξοδικά τη διάρθωση των Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΣ) των Τμημάτων της ΣΘΕ 

και διερεύνησε τις δυνατότητες αλλαγών των υφιστάμενων ΠΠΣ υπό το πρίσμα: 

 

α.  της πρόσφατης απόφασης του Τμήματος Πληροφορικής για μετονομασία του Τμήματος και 

υιοθέτηση 5ετούς ΠΣ, και  

β.     πιθανολογούμενων επικείμενων αλλαγών του θεσμικού-νομοθετικού πλαισίου   

 

Αναφορικά με το σημείο (β), συζητήθηκαν οι δυνατότητες, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της 

πιθανής υιοθέτησης: 

  

(ι) ενιαίων 5ετών ΠΣ, με απονομή Διπλώματος (Integrated Master), ή 

(ιι) του προτύπου της Bologna (3ετές BSc συν 2ετές MSc). 

 

Τα μέλη της Επιτροπής θεωρούν ότι: 

 

- τα ΠΣ που λειτουργούν στη ΣΘΕ, μετά και από πρόσφατες αναδιαρθρώσεις στις οποίες 

προέβησαν όλα τα Τμήματα, καθώς και η ύπαρξη αρκετών, επιτυχημένων Μεταπτυχιακών ΠΣ σε 

νέα αντικείμενα (π.χ. Υπολογιστική Φυσική), δίνουν τη δυνατότητα ομαλής μετάβασης σε 5ετείς 

σπουδές – εφόσον αυτό απαιτηθεί – οποιοδήποτε από τα δύο προαναφερθέντα σχήματα και αν 

επιλεγεί. 

 

- Το ζήτημα αυτό θα πρέπει να συζητηθεί στα Τμήματα και να ληφθούν υπόψη οι θέσεις και οι  

προβληματισμοί τους. Σημειώνουμε ότι αυτή η συζήτηση έχει ήδη γίνει στο Τμήμα Γεωλογίας 

όπου, παρά την καταρχήν θετική άποψη επί των 5ετών ΠΣ, εκφράστηκαν ανησυχίες για πιθανό 

αρνητικό αντίκτυπο στο επίπεδο των εισερχομένων φοιτητών. Αυτό, βέβαια, συνδέεται άμεσα 

με το κατά πόσον θα υπάρχει η δυνατότητα κατοχύρωσης συγκεκριμένων επαγγελματικών 

δικαιωμάτων των αποφοίτων μας, σε σύγκριση με τους αποφοίτους άλλων 5ετών ΠΣ. 

 

- Ακριβώς επειδή τίθενται σημαντικά ζητήματα επαγγελματικών δικαιωμάτων (π.χ. ενιαία 

κατηγορία ΠΕ4 Φυσικών Επιστημών για τους διορισμούς στη Μέση Εκπαίδευση), η όποια αλλαγή 

στα ΠΣ της ΣΘΕ από 4ετή σε 5ετή δεν μπορεί παρά να αφορά ταυτοχρόνως όλα τα ομοειδή 

Τμήματα, όλων των ΣΘΕ της χώρας. Κατά συνέπεια, είναι μία στρατηγική επιλογή που πρέπει να 

αποφασιστεί κεντρικά, ειδάλλως κινδυνεύουμε να εμπλέξουμε τους αποφοίτους της ΣΘΕ σε έναν 

ατελείωτο γραφειοκρατικό λαβύρινθο. 

 

- Η επιτροπή θεωρεί ότι το σχήμα «3+2», παρά τις αδυναμίες του, έχει ίσως περισσότερα θετικά 

στοιχεία, σε σχέση με το ενιαίο 5ετές Δίπλωμα, ιδιαίτερα εφόσον παρέχεται η δυνατότητα της 

κινητικότητας των αποφοίτων του 3ετούς κύκλου, ώστε να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους 

ακόμη και σε άλλο, συναφές βέβαια, αντικείμενο – προάγοντας έτσι τη διεπιστημονικότητα – 



ακόμη και σε κάποιο άλλο ΑΕΙ. Επιπλέον το «3+2» μπορεί επίσης να οδηγεί σε Δίπλωμα 

Ειδίκευσης με τη μορφή του Integrated Master, ανάλογα με την επιλογή του 2ου κύκλου σπουδών 

από τον φοιτητή.  

 

Σημειώνεται ότι, στα υπάρχοντα ΠΣ, τα μαθήματα κορμού σχεδόν ολοκληρώνονται ήδη σε 6 εξάμηνα 

περίπου, σε όλα τα Τμήματα της ΣΘΕ, επιτρέποντας την πιο εύκολη μετάβαση σε ένα σχήμα «3+2» ετών 

σπουδών.  

 

 

3. Στρατηγική Ανάπτυξης Νέων Τμημάτων / Προγραμμάτων Σπουδών     

 

Στο ερώτημα της πιθανής ανάπτυξης νέων Τμημάτων ή νέων ΠΣ, [π.χ. με αντικείμενα σχετιζόμενα με την 

Περιβαλλοντική Επιστήμη και τη Βιώσιμη Διαχείριση Πολύπλοκων Συστημάτων (της Βιόσφαιρας)], 

αναπτύχθηκαν στην Επιτροπή διαφορετικές απόψεις. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα μέλη της ΕΣΑΠΣ 

προβληματίστηκαν από το γεγονός ότι ο φορέας αναφοράς, πρότασης αλλά και συντονισμού των ΠΠΣ 

είναι τα Τμήματα και όχι οι Κοσμητείες, κάτι που δυσκολεύει την όποια πρόταση και κυρίως την 

υιοθέτηση προτάσεων για κοινά, διατμηματικά, διεπιστημονικά ΠΠΣ.  Έτσι:  

 

- Η ανάπτυξη νέου Τμήματος έχει ιδιαίτερες δυσκολίες καθώς, εκτός των άλλων, ένα νέο Τμήμα 

απαιτεί χώρους και πόρους. Μετά τις πρόσφατες παρεμβάσεις στη διάρθρωση της Γ/θμιας 

Εκπαίδευσης και τη διασπορά νέων τμημάτων ΑΕΙ σε διάφορα ιδρύματα της χώρας (κυρίως λόγω 

της κατάργησης της τεχνολογικής εκπαίδευσης), θεωρούμε ότι οι πιθανότητες επιτυχίας ενός 

τέτοιου εγχειρήματος – με τους σωστούς ακαδημαϊκούς όρους – είναι περιορισμένες. 

Σημειώνουμε ότι το ερώτημα της αναγκαιότητας δημιουργίας ενός νέου τμήματος στη ΣΘΕ 

τέθηκε πρόσφατα στα μέλη της Σχολής, τα οποία, με μικρή πλειοψηφία, εξέφρασαν αντίθετη 

γνώμη.  

  

- Θεωρούμε εφικτή, εφόσον το νομικό πλαίσιο την επιτρέψει στο άμεσο μέλλον, την ανάπτυξη 

ενός περιορισμένου αριθμού Διατμηματικών-Διεπιστημονικών ΠΣ στη ΣΘΕ. Τα ΠΣ αυτά θα 

εξυπηρετούνται από τα υφιστάμενα Τμήματα της ΣΘΕ, περιορίζοντας τις ανάγκες σε νέους 

χώρους και πόρους, αν και σίγουρα θα απαιτηθεί η εύρεση νέων χώρων, αλλά και η πρόσληψη 

πρόσθετου προσωπικού. Ειδικότερα, η Επιτροπή θεωρεί ότι καταρχήν υπάρχει αντικειμενική 

δυνατότητα ανάπτυξης Διατμηματικών ΠΣ, είτε με ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο π .χ.  

 

στις «Φυσικές Επιστήμες» (κατά το πρότυπο του ΕΑΠ), εξυπηρετώντας την εκπαίδευση φοιτητών 

σε θέματα που σχετίζονται με τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών 

 

ή/και σε αντικείμενα που εμφανίζουν διεπιστημονικό χαρακτήρα, π.χ.: 

 

στην «Περιβαλλοντική και Πλανητική Επιστήμη» 

 

όπου μπορούν να συνεισφέρουν περισσότερα από ένα Τμήματα της σημερινής ΣΘΕ. 



 

Οι παραπάνω προτάσεις δεν αποκλείουν και άλλες επιλογές. Παρά ταύτα, η Επιτροπή θεωρεί ότι 

θα πρέπει να τεθούν συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη δημιουργία των νέων ΠΣ, 

όπως: 

 

α) να συνάδουν με τη διεθνή εμπειρία, ως προς τη συγκρότηση του επιστημονικού αντικειμένου, 

και να μην είναι αποτέλεσμα συγκυριακών επιλογών 

  

β) να συμβαδίζουν με τις πραγματικές δυνατότητες της ΣΘΕ, ως προς την υποστήριξή τους (σε 

θέματα χώρων, προσωπικού, κλπ.) 

 

γ) να μην επιτείνουν το πρόβλημα της επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων των 

υφιστάμενων τμημάτων της ΣΘΕ, π.χ. η ίδρυση ενός νέου ΠΣ να συνδεθεί με τον  περιορισμό του 

αριθμού εισακτέων στα υφιστάμενα τμήματα.  

 

Παράλληλα, θα πρέπει να διερευνηθεί προσεκτικά η περίπτωση αλληλεπικάλυψης των 

επαγγελματικών δικαιωμάτων των νέων ΠΠΣ με τα υφιστάμενα ΠΠΣ των τμημάτων της ΣΘΕ. 

Είναι, επομένως, πιθανόν η συζήτηση αυτή να πρέπει να γίνει και σε επίπεδο υπουργείου, καθώς 

αφορά όλες τις ΣΘΕ της χώρας. 

 

- Θεωρούμε ότι ειδικά γνωστικά αντικείμενα π.χ. σε θέματα συναφή με τη Βιώσιμη Διαχείριση της 

Βιόσφαιρας, όπου σήμερα εμπλέκονται γνωστικά αντικείμενα από πολλά τμήματα της ΣΘΕ (αλλά 

και εκτός αυτής) μπορούν πιθανόν να συγκροτήσουν Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, 

πάντοτε υπό την προϋπόθεση της τήρησης των κριτηρίων που αναφέρθηκαν παραπάνω.  

 

 

4. Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας 

 

Η Επιτροπή συζήτησε επίσης κατά την 1η συνεδρίασή της το ζήτημα της χορήγησης Πιστοποιητικών 

Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας από τα Τμήματα της ΣΘΕ και το ενδεχόμενο χορήγησης ενιαίου 

ΠΠΔΕ από τη Σχολή.  

 

Η Επιτροπή βλέπει θετικά τη χορήγηση ενιαίου ΠΠΔΕ για τα Τμήματα της ΣΘΕ, όπου αυτό είναι εφικτό. 

Ένα τέτοιο ενιαίο ΠΔΕ θα μπορούσε να περιλαμβάνει και τη διδασκαλία βασικών μαθημάτων κάθε 

αντικειμένου στους αποφοίτους άλλων Τμημάτων της ΣΘΕ (π.χ. Βιολογία σε Φυσικούς), ώστε να 

καλυφθεί το κενό που υπάρχει στα υπάρχοντα ΠΣ, ως προς τις διδακτικές απαιτήσεις π.χ. του ενιαίου 

κλάδου ΠΕ4.  

 

Για αυτό το ζήτημα υπήρξε και παλαιότερη πρωτοβουλία σε επίπεδο ΣΘΕ, η οποία δεν ολοκληρώθηκε, 

λόγω της δυστοκίας του τότε θεσμικού πλαισίου. Το τρέχον θεσμικό πλαίσιο, αν και πολύ πιο 

λειτουργικό, έχει επικεντρώσει τη χορήγηση του ΠΠΔΕ στα Τμήματα. Για το λόγο αυτό, είναι σκόπιμο, αν 

επιδιωχθεί μία τέτοια πορεία (ενιαίου ΠΠΔΕ): 

 



α) να υπάρξει διερεύνηση από μία διατμηματική επιτροπή για τη δυνατότητα κάτι τέτοιο να οργανωθεί 

σε επίπεδο Κοσμητείας και όχι Τμήματος (στο παρόν θεσμικό πλαίσιο). 

β) Να υπάρξει μία δέσμευση των Τμημάτων ότι θα δεχτούν ένα τέτοιο ενιαίο κύκλο ΠΠΔΕ σε επίπεδο 

Σχολής, αντικαθιστώντας τα τρέχοντα προγράμματα ΠΠΔΕ που λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος 

σήμερα. 
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ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Επιτροπή  Αιθουσώ ν  τής Σ.Θ.Ε. 
Πράξη Αριθμ. Πρωτοκ.35/9-9-2019 (ΑΔΑ:Ψ9ΧΖ46Ψ8ΧΒ-3ΙΧ)   ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 
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Τμήματος Γεωλογίας: Τσουκαλά Ευαγγελία, Καθηγ., Ζάνης Πρόδομος Καθηγ., Κουκουσιούρα* Όλγα, Ε.ΔΙ.Π. 
Τμήματος Βιολογίας: Κουβάτση Αναστασία Καθηγ. 
Τμήματος Πληροφορικής: Βράκας Δημήτριος, Επικ. Καθηγ. 
Τμήματος Χημείας: Μπλέκας Γεώργιος, Καθηγ., Χαδιά Άννα, Διοικητ. Υπάλλ. 
Αναφορικά με τη χρήση των αιθουσών ΣΘΕ, συνεργαζόμενα μέλη ΔΕΠ του Τμ. Φαρμακευτικής είναι: 
Τμήμα Φαρμακευτικής: οι αναπλ. καθηγητές Μαρκοπούλου Αικατερίνη και Παπαδοπούλου Λευκοθέα  
 

E-mails: lilits@geo.auth.gr; akouvats@bio.auth.gr; gblekas@chem.auth.gr; elpavlid@auth.gr; okoukous@geo.auth.gr; kkyritsi@auth.gr; 
dvrakas@csd.auth.gr; meleti@auth.gr; lefkotea@pharm.auth.gr; zanis@geo.auth.gr; paris14@math.auth.gr; khad@math.auth.gr; 
amarkopo@pharm.auth.gr; akchadia@chem.auth.gr; apapado@math.auth.gr 

Θεσσαλονίκη 27 Απριλίου 2020 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση της Επιτροπής σε θέματα χρήσης αιθουσών κατά την περίοδο αντιμετώπισης του COVID-19 

Σε τηλεδιάσκεψη στις 22-4-2020 με τη συμμετοχή των περισσοτέρων συναδέλφων συζητήθηκε εισήγηση/ 

προβληματισμός του Κοσμήτορα για ένα πρόδρομο σχέδιο αντιμετώπισης του ανοίγματος του 

πανεπιστημίου για συμπληρωματικά μαθήματα, καθώς και σχεδιασμό για τις εξεταστικές Ιουνίου – 

Σεπτεμβρίου, με τους περιορισμούς που επιβάλλονται τόσο από τη Νομοθεσία, όσο και από τις αρμόδιες 

αρχές. 

Μετά από διεξοδική συζήτηση, έχοντας υπόψη τις αβέβαιες εξελίξεις, ως πρόδρομες προτάσεις για 

περαιτέρω επεξεργασία,  τα μέλη της Επιτροπής εισηγούνται τα ακόλουθα: 

1) Η Σχολή μας έχει τμήματα με ιδιαιτερότητες ως προς την εκπαίδευση. Υπάρχουν Τμήματα που για να 

κατοχυρώσουν τα μαθήματα πρέπει να ολοκληρωθεί και ο κύκλος των Εργαστηρίων και των Ασκήσεων 

Υπαίθρου. Συζητήθηκε ο αριθμός συμμετοχής των φοιτητών με βάση τα τετραγωνικά και φαίνεται ότι θα 

σχηματιστούν μικρές ομάδες 10-12 φοιτητών με μεγάλη προσοχή στη χρήση οργάνων, μικροσκοπίων κ.λπ. 

με τα απαραίτητα μέσα προστασίας. Άρα θα χρειαστεί χρόνος, εφόσον θα ανοίξουν σταδιακά τα 

πανεπιστήμια, τον οποίο υπολογίζουμε σε περίπου 4-5 εβδομάδες. 

2) Παρόμοια για τις εξετάσεις θα χρειαστεί μια προετοιμασία των αιθουσών με μαρκαρισμένα καθίσματα 

για να γνωρίζουμε ακριβώς τον αριθμό/αίθουσα με βάση τις επίσημες προδιαγραφές. Επίσης θα πρέπει να 

υπάρχει διαθέσιμο συνεργείο καθαριότητας και εξοπλισμός από ένα αριθμό μασκών, γαντιών και 

απολυμαντικών ανά αίθουσα στις βάρδιες των εξεταστικών 8-21ω. 

3) Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή εισηγείται τη μείωση των ωρών εξεταστικής στο μισό χρόνο, δηλαδή 

στη 1.30 ώρα ανά ομάδα από τις τρείς ώρες εξέτασης, χωρίζοντας τις τέσσερις βάρδιες των μαθημάτων 

/ημέρα/έτος σε δύο ομάδες με ενδιάμεσα τέταρτα ανανέωσης της ατμόσφαιρας των αιθουσών. Οι ομάδες 

μπορούν να χαρακτηριστούν ως 1-8 και να τροποποιούνται σύμφωνα με τις εξειδικευμένες ανάγκες κάθε 

μαθήματος και τις ιδιαιτερότητες των επιτηρήσεων. Σίγουρα όμως θα πρέπει να ανταποκρίνονται στο γενικό 

κανόνα του ομοιόμορφου ωραρίου ώστε να χρησιμοποιούνται τα αμφιθέατρα και οι αίθουσες 

διατμηματικά.  

Πρόταση για παράδειγμα προς συζήτηση*: 

Αρ.Πρωτ: 1337/28-Απρ-2020 Κοσμητεία Σχολής Θετικών Επιστημών



1η βάρδια μαθήματος, ομάδες 800-930 και  945-1115,  

2η βάρδια μαθήματος, ομάδες 1130-1300 και  1315-1445,  

3η  βάρδια μαθήματος, ομάδες 1500-1630 και  1645-1815 και 

4η βάρδια μαθήματος, ομάδες,1830-2000 και  2015-2145 

4) Η Επιτροπή προτείνει, σε κατάλληλες συνθήκες, η εξεταστική να πραγματοποιηθεί από 20+ Ιουνίου και 

πλέον μέχρι 20+ Ιουλίου. Οι συνθήκες ζέστης, σε περίπτωση απουσίας κλιματισμού λόγω θέρους, αντιστα-

θμίζεται με την αραίωση της συμμετοχής φοιτητών στην εξέταση και με το σύντομο της διάρκειάς της. 

5) Είναι η Επιτροπή αρνητική σε διπλή εξεταστική το Σεπτέμβριο, και για λόγους πρακτικούς αφού θα είναι 

διπλάσιες οι βάρδιες για κάθε μάθημα επί δύο ομάδες που σημαίνει μεγάλος κόπος για τους φοιτητές, 

επιτηρητές και διδάσκοντες σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η Επιτροπή συμφώνησε ότι, με βάση 

προηγούμενες εμπειρίες, δεν είναι δόκιμη η διπλή εξεταστική και για διδακτικούς λόγους. 

6) Η Επιτροπή εισηγείται την ανάρτηση των μαθημάτων των εξεταστικών για να διευκολυνθούν οι φοιτητές 

στην αλληλουχία των μαθημάτων, χωρίς όμως ημερομηνίες, οι οποίες θα προστεθούν όταν θα υπάρξουν 

κατάλληλες συνθήκες και οδηγίες. Τα προγράμματα θα περιλαμβάνουν όλα τα μαθήματα, χωρίς διάκριση 

των επί πτυχίω, όπως γίνεται πάντα. Η ανάρτηση των προγραμμάτων εξεταστικών Ιουνίου – Σεπτεμβρίου 

πρέπει να γίνει άμεσα. 

7) Θα δοθούν κεντρικά οδηγίες στους φοιτητές για τους κανόνες προσέλευσής τους με την ατομική ευθύνη 

χρήσης των μέτρων ασφάλειας και να δηλώσουν ποιοι θα συμμετάσχουν στην εξεταστική. Ο αριθμός 

συμμετοχής θα κρίνει το χωρισμό των ομάδων και των αιθουσών που θα χρειαστούν. 

8) Ειδική μέριμνα πρέπει να ληφθεί για φοιτητές ΑΜΕΑ και συναδέλφους που ανήκουν στις ευπαθείς 

ομάδες (είτε διδάσκοντες, είτε επιτηρητές). 

9) Να εξεταστεί η πρόταση τοποθέτησης πλεξιγκλάς για τους διδάσκοντες σε όλες τις μικρές αίθουσες και τα 

εργαστήρια 

10) Με βάση τις παραπάνω δυσκολίες θα πρέπει να τμήματα να διαθέσουν τα μεγάλα αμφιθέατρα και 

μάλιστα τονίζεται να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στα τμήματα της Σχολής ΣΘΕ και ακολούθως στις άλλες 

σχολές που διδάσκουν τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής μας. 

* Αν νομοθετικά υποχρεωνόμαστε να τηρήσουμε τις αποστάσεις με το μέτρο τότε το συζητάμε. Αν είναι, 

όπως προτάθηκε, ανά 10μ2 ένας τότε πιστεύουμε δεν υπάρχει συζήτηση, παρά μόνο οι υπαίθριοι χώροι 

(πλατεία Χημείου). 

 

Από την Επιτροπή Αιθουσών της Σ.Θ.Ε. 
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