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Π  Ρ  Ο  Λ  Ο  Γ   Ι  Κ  Ο     Σ   Η   Μ   Ε   Ι   Ω   Μ   Α  
 
Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι, το σημείωμα που ακολουθεί δεν συντάσσεται απλά για τις 
υποχρεώσεις που ορίζει η υφιστάμενη νομοθεσία, αλλά γιατί αποτελεί βαθιά μου πίστη προς στις 
αρχές του ακαδημαϊκού μου βίου, που πολύ σύντομα θα ολοκληρωθεί. Ζητώ συγνώμη εκ των 
προτέρων αν στο σημείωμα υπάρξουν μεταξύ των άλλων και ψήγματα συναισθηματισμού, αλλά 
και τέτοια που σχετίζονται με το όριο της ηλικίας μου.  
 
Πριν από μερικά χρόνια έλεγα· «ένα ακαδημαϊκό έτος ολοκληρώνεται και ένα άλλο αρχίζει». Ήταν 
τότε που τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα, οι αναζητήσεις μου και η εκπαίδευση βρίσκονταν σε 
πλήρη εξέλιξη, χωρίς να υπολογίζω την έννοια του χρόνου. Άκουγα και έβλεπα συναδέλφους να 
αφυπηρετούν και δεν ένιωθα τη σημασία της στιγμής. Αντιλαμβανόμουν το γεγονός ως ένα φυσικό 
επακόλουθο χωρίς να εντάσσω τον εαυτό μου στο συνεχές του χρόνου, λες και ήμουν ένα 
ξεχωριστό είδος. Και όλα αυτά υποσυνείδητα, μέχρι τη στιγμή εκείνη που άρχισα να βλέπω μεν, 
αλλά και να αντιλαμβάνομαι, την αρχή της ολοκλήρωσης μιας πράξης. Μιας πράξης θεατρικής 
(γιατί η εκπαίδευση συνιστά θεατρική παράσταση), ακαδημαϊκής και επιστημονικής, γεμίζοντας 
ένα καμβά με έννοιες, γνώσεις και πρωτίστως εμπειρίες. Εμπειρίες ζωής, γιατί κάθε μια από αυτές 
θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια μικρή ή μεγάλη μάχη στον πόλεμο της επιβίωσης, εντός 
ενός ακαδημαϊκού χωροχρονικού συνεχούς, όπου όλα μπορούν να συμβούν από εκεί που δεν το 
περιμένεις. Αποτυχίες - Επιτυχίες, Χαρές - Λύπες, Ενθουσιασμοί - Ψυχρότητες, Επιβεβαιώσεις - 
Διαψεύσεις, Αναζητήσεις & Ανακαλύψεις, Οράματα και Προσπάθειες υλοποίησης. Όλα μαζί στο 
καζάνι της ζωής, με συνειδητές και ασυνείδητες ενέργειες, δοκιμάστηκαν για να αναδείξουν τη 
σημασία της δημιουργικότητας, ασχέτως εάν η τελευταία ήρθε ξάφνου ως αναγκαιότητα 
επιβίωσης στα ύστερα χρόνια. Πάντα, όμως, στη βάση της διαλεκτικής, όπου η πρόταση διαδέχεται 
την αντιπρόταση για να καταλήξει, έστω και προσωρινά, στη σύνθεση. Ευχή, αλλά συνάμα και 
μέγιστη προσπάθεια στην ομοφωνία, ως αρχή της επιμονής και υπομονής για την επίτευξη του 
βέλτιστου. Στις αρχές αυτές στηρίχθηκε η προσπάθεια μου, αλλά και των συνεργατών μου στην 
Κοσμητεία, μαζί με τους εκλεγμένους Προέδρους και Αντιπροέδρους.  
 
  
Ναι, ήταν ένα επταετές ταξίδι. Δύσκολο, θα τολμούσα να πω, όπως όλα τα ταξίδια όλων με 
διαφορετικούς συντελεστές δυσκολίας. Απλά, δηλώνεται ως δύσκολο, γιατί οι ευθύνες βαραίνουν 
όλους όσους σε καθημερινή βάση αναγκάζονται κάθε απόβραδο να αυτοαπολογούνται και να 
αυτοαξιολογούνται. Γίνεται ακόμα πιο δύσκολο όταν η πολυπλοκότητα των αναγκών σε σχέση με 
τα άυλα και υλικά εργαλεία, που ενδεχομένως θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην επίλυση 
χρόνιων και μη ζητημάτων, είναι ιδιαιτέρως περιορισμένα. Στάθηκα, όμως, τυχερός γιατί και στις 
δύο θητείες μου η συνεργασία μου με τις Πρυτανικές αρχές ήταν εξαίρετη. Η  συνεργασία είναι 
εκείνη που ενδυναμώνει τα συστήματα για να γίνει η διαφορά.  
 
Η πρωτόγνωρη παγκόσμια υγειονομική κρίση σηματοδότησε την αναγκαιότητα οργάνωσης των 
υποδομών της παγκόσμιας κοινότητας. Η επιστήμη έδειξε τις ικανότητές της για άλλη μια φορά. 
Αλλά έδειξε παράλληλα και τον πολλαπλό ανθρώπινο χαρακτήρα των κομιστών της. Και στο 
σημείο αυτό θεωρώ κρίσιμο το σχόλιο στο οποίο οι νέοι επιστήμονες θα πρέπει να δώσουν 
ιδιαίτερη βαρύτητα. Η επιστήμη είναι μια διαρκής διαδικασία που θεραπεύει, θεραπεύεται και 
θεμελιώνει. Πρόκειται για το ισχυρότερο "όπλο" του ανθρώπου. Η χρήση του όμως μπορεί να έχει 
διαφορετική κατάληξη στην ανθρωπότητα (στον άυλο και υλικό κόσμο του), που είναι και ο τελικός 
αποδέκτης των αποτελεσμάτων της. Είμαστε θιασώτες των επιδράσεων της πανδημίας σε όλο το 
φάσμα του έμβιου κόσμου. Αντιλαμβανόμαστε την πολυπλοκότητά τους. Και αυτό διότι 



2 
 

σχετίζονται με τις συνήθειες και τον τρόπο διαβίωσης των πολιτών του κάθε κράτους. Η πανδημία 
όμως δεν γνωρίζει σύνορα. Από τα λάθη μας πρέπει να μαθαίνουμε. Οι επιδράσεις στην κοινωνική 
συνοχή είναι διαρκής σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσής της. Και είναι προφανές πως οι συνθήκες 
αυτές επιδρούν στην ψυχολογία όλων μας και ιδίως των νέων γενεών. Είναι πρωτόγνωρο, για τα 
σύγχρονα ιστορικά δεδομένα, να είσαι φοιτητής /τρια στο δεύτερο έτος των σπουδών χωρίς να 
έχεις ζήσει τη διδασκαλία εντός των αμφιθεάτρων, χωρίς κοινωνική συναναστροφή με άλλους 
συμφοιτητές/τριες, χωρίς τη συζήτηση με τους καθηγητές/τριες στους διαδρόμους και στα 
πλατύσκαλα των κτηριακών υποδομών. Οι προσπάθειες προσαρμογής στις πρωτόγνωρες αυτές 
καταστάσεις, ώστε να μετριαστούν οι ανεπιθύμητες επιπτώσεις, 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.  
 
 
 
Σήμερα, όμως, και τις ώρες που προσπαθώ να συντάξω τούτο το σημείωμα, θα ήθελα να σας 
ευχαριστήσω θερμά όλους και όλες τους/τις τέως Προέδρους των Τμημάτων κ. Χαρά-Μυρτώ-
Αγάπη Χαραλάμπους, κ. Δέσποινα Βώκου, κ. Θεοδώρα Χολή-Παπαδοπούλου, κ. Ιωάννη Βλαχάβα, 
κ. Κωνσταντίνο Χρυσάφη, κ. Αχιλλέα Παπουτσή, κ. Γρηγόριο Τσόκα, κ. Νικόλαο Καραμπετάκη, κ. 
Μιχαήλ Βαβελίδη, κ. Χαράλαμπο Φείδα, κ. Αλκιβιάδη Μπάη, τους/τις τέως Αναπληρωτές 
Προέδρους κ. Ευδοξία Κουτούλη‐Αργυροπούλου, κ. Γεώργιο Κίτη, κ. Γεώργιο Τσακλίδη, κ. 
Αθανάσιο Παπαδόπουλο, κ. Μιχαήλ Βαβελίδη, κ. Κωνσταντίνα Σαμαρά, κ. Γεώργιο Βουγιατζή, κ. 
Γεώργιο Τσακλίδη, κ. Φωτεινή Κολυβά-Μαχαίρα, κ. Δημήτριο Αχιλιά, κ. Αθηνά Βακάλη, κ. Βασίλειο 
Μιχαηλίδη, τους νυν Προέδρους των Τμημάτων κ. Δημήτριο Πουλάκη (και αναπλ. Κοσμήτορα) του 
Τμήματος Μαθηματικών, κ. Μηνά Γιάγκου του Τμήματος Βιολογίας, κ. Δημήτριο Μελά 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/στις νυν Αναπληρωτές/τριες 
Προέδρους των Τμημάτων κ.κ. Διονύσιο Γιουλάτο του Τμήματος Βιολογίας, Ιωάννη Αντωνίου του 
Τμήματος Μαθηματικών, Αλεξάνδρα Ιωαννίδου του Τμήματος Φυσικής, Κωνσταντίνο Βουβαλίδη 
του Τμήματος Γεωλογίας, Θεόδωρο Καραπάντσιο του Τμήματος Χημείας και Γεώργιο 
Παπαδημητρίου 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. Για την Γραμματέα της Κοσμητείας σημειώνω πως 
πάντα έθετε το καθήκον υπεράνω όλων. Οι προσπάθειές της βελτίωσαν τις διοικητικές λειτουργίες 
της Κοσμητείας, για τις οποίες γίνεται ειδική αναφορά ακολούθως. Με υπευθυνότητα και πνεύμα 
δημιουργικότητας κατάφερε τα βέλτιστα. Αλλά, και ο κ. Γ. Αβραμίδη, δεν υπολείπεται των 
ευχαριστιών μου, καθώς αναλαμβάνοντας το βαρύ έργο των οικονομικών διεκπεραιώσεων της 
Σχολής μας κατάφερε με ανείπωτες προσπάθειες να οργανώσει τις αποδόσεις των τακτικών 
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πιστώσεων παρά τις δυσκολίες και τις πολύπλοκες αλλαγές  που προέκυπταν ακόμα και κατά τη 
διάρκεια των αποδόσεων.   
 
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 τη λήξη της θητείας μου και του τρέχοντος 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, αλλά και στον τ. Πρύτανη κ. 
Περικλή Μήτκα, και τους τ. Αντιπρυτάνεις, κ.κ. Θεόδωρο Λαόπουλο, Νικόλαo Βαρσακέλη,  
Δέσποινα Κλαβανίδου, Παρασκευή Αργυροπούλου-Πατάκα, Αριάδνη Στογιαννίδου, Γεώργιο 
Δέλλιο. 
 
Τέλος, οφείλω θερμές ευχαριστίες και στον κ. Δημήτρη Ευαγγελινό, εργολαβικό υπάλληλο 
γραφείου του Τμήματος Φυσικής, του οποίου το έργο κατά την άποψή μου είναι ανεκτίμητο. 
Στηρίζει τη Μονάδα Παραγωγής Υγρού Αζώτου, με την οποία τροφοδοτεί τις ερευνητικές 
δραστηριότητες 45 Εργαστηρίων του Πανεπιστημίου μας, δίνοντας ένα συγκριτικό πλεονέκτημα 
στη Σχολή μας. 
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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η  
 
  
Είναι γεγονός· η δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα μας επιφυλάσσει πολλές αναγκαίες και 
ανεξάρτητες προσαρμογές των μνημονιακών υποχρεώσεων και της πανδημίας. Η τριτοβάθμια 
εκπαίδευση της χώρας ταλανίζεται για δεκαετίες, μετά τον καθοριστικό για την εξέλιξή της ν. 1268 
του 1982, με πληθώρα νομοθετικών τροπολογιών χωρίς σχεδιασμό ολιστικού περιεχομένου, ώστε 
να βρει μια σύγχρονη ρότα, δημιουργική, χωρίς αγκυλώσεις και στρεβλώσεις του ακαδημαϊκού 
περιεχομένου. Η ταλαιπωρία του συνόλου της οικογένειας του ακαδημαϊσμού πρέπει με τόλμη να 
αγγίξει τα χρόνια προβλήματα που στερούν τη χώρα όχι απλά από πρωτιές τις οποίες δικαιούται, 
αλλά από τη δημιουργικότητα. Στη χώρα μας έγιναν νέα Πανεπιστήμια και νέα Τμήματα, χωρίς τις 
αναγκαίες αξιολογήσεις, ενώ οι βασικές υποδομές τόσο σε ανθρώπινους πόρους όσο και σε 
υλικοτεχνικές υποδομές παραμένουν σε τελματώδη κατάσταση. Οι μικρές παρεμβάσεις 
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, 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 διεθνές 
κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον.  
 
Ζητήματα όπως τα επαγγελματικά δικαιώματα, η διατήρηση της επιλεξιμότητας των Τμημάτων της 
Σχολής από τους υποψήφιους, η προσαρμογή των ΠΠΣ στις σύγχρονες ανάγκες των κοινωνικών 
δομών συνιστούν κύριο μέλημα της ακαδημαϊκής μας κοινότητας. Εμείς οι δάσκαλοι πρέπει να 
δώσουμε το στίγμα των αναγκαίων προσαρμογών, ώστε οι απόφοιτοί μας να βρίσκονται πάντα 
στις πρώτες γραμμές επιλεξιμότητας στην αγορά εργασίας. Κοινοί στόχοι η αναβάθμιση της 
διεπιστημονικότητας σε υψηλότερα επίπεδα. Ενώ η επαγγελματική κατοχύρωση έρχεται με την 
επιμονή και την υπομονή. Ναι, πιστεύω πως μπορούμε να ελπίζουμε σε μια Σχολή Εφαρμογών 
(χωρίς να συσχετίζεται αυτό με άλλες παρεμφερείς εκπαιδευτικές βαθμίδες). Δεν πρέπει να 
εγκλωβιζόμαστε σε στερεότυπους ορισμούς που αδυνατίζουν την ουσία και την αξία του 
εννοιολογικού περιεχομένου των λέξεων.    
 
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 2020-2021. 
 
Ο συνοπτικός κατάλογος των δράσεων δίνεται στον πίνακα που ακολουθεί με σχετικά σχόλια 
προσδιορισμού του νοήματός τους.  
 

                                                 
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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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΑΝ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2021 

ΤΟΜΕΑΣ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ Συντ. Ωρ.2 

Στρατηγική Ανάπτυξης 
ΣΘΕ 

 

1. Καθιέρωση ετήσιων συναντήσεων του Κοσμήτορα και των Προέδρων των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε. για 
τη Στρατηγική Ανάπτυξης της Σχολής. Σχόλιο: Η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Προέδρων των 
Τμημάτων αξιολογείται πάντα θετικά στη διοίκηση.  

2. Ανάπτυξη Στρατηγικού σχεδιασμού για το μέλλον της ΣΘΕ (5 συναντήσεις εργασίας με τους 
Προέδρους και τους Αναπληρωτές Προέδρους, δύο (2) συναντήσεις εργασίας των μελών της 
Κοσμητείας με τα Διοικητικά Συμβούλια των Τμημάτων της ΣΘΕ., συζήτηση σχετικών θεμάτων σε 
συνεδριάσεις της Κοσμητείας, Σύνταξη 2 ερωτηματολογίων ηλεκτρονικής διανομής για τη 
διερεύνηση των απόψεων των μελών της ΣΘΕ πάνω σε καίρια ακαδημαϊκά θέματα, τρεις (3) 
συναντήσεις εργασίας με τους Κοσμήτορες των ομόλογων Σχολών των Πανεπιστημίων της 
Ελλάδας). Η πρωτοβουλία άρχισε από τη ΣΘΕ του ΑΠΘ, και ακολούθησε η δεύτερη από το ΕΚΠΑ 
(κοσμήτορας κ. Κ. Βαρώτσος). Η τρίτη (3η) (η πιο πρόσφατη), πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά με 
πρωτοβουλία του ΕΚΠΑ. Σχόλιο: Οι συναντήσεις αυτές κρίνονται σημαντικές για την ανταλλαγή 
απόψεων.  

3. Πλαίσιο για τη Στρατηγική Ανάπτυξης της ΣΘΕ (βελτιώσεις και τροποποιήσεις των προγραμμάτων 
σπουδών, ενιαία τυποποίηση των ορισμών – κωδικών των μαθημάτων της Σχολής (π.χ. 
υποχρεωτικά, υποχρεωτικά κατεύθυνσης, επιλογής, κ.ά., καθώς η ορισμοί διπλωματική εργασία ή 
πτυχιακή εργασία), ίδρυση νέου Τμήματος ή προγράμματος σπουδών στη βάση της αναγκαίας 
διεπιστημονικότητας, διάρκεια φοίτησης σπουδών στα Τμήματα της ΣΘΕ, μετονομασία της Σχολής 
για την καλύτερη εκπροσώπηση στον διεθνή επιστημονικό – ακαδημαϊκό στίβο). Σχόλιο: με λίγη 
προσπάθεια μπορούν να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι.  

5 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

Ακαδημαϊκά Ζητήματα 
 

1. Ανάπτυξη πρωτοβουλιών και συζητήσεις για την ίδρυση ξενόγλωσσων ΠΜΣ στη ΣΘΕ. Σχόλιο: 
Δύσκολο εγχείρημα. Με υπομονή και επιμονή και με ευέλικτες κινήσεις μπορεί να ξεκινήσει ένα 
μικρής διάρκεια ΠΜΣ. 

2. Θέσπιση Κανονισμού Αριστείας της ΣΘΕ. Σχόλιο: Υλοποιείται 
3. Ενοποίηση των Βιβλιοθηκών της ΣΘΕ και εξασφάλιση χώρου ως αποθετηρίου των περιοδικών (στη 

3 
 
 

5 
5 

                                                 
2 Συντελεστής Ωριμότητας (Συντ.Ωρ.): αποδίδει με μια πενταβάθμια κλίμακα, όπου το 1 αντιστοιχεί στην ανυπαρξία ωριμότητας και το 5 στο τέλειο επίπεδο ωριμότητας, την εκτίμηση 
του κοσμήτορα για το επίπεδο συναίνεσης μεταξύ των μελών ΔΕΠ της Σχολής για την υλοποίηση της δράσης. Η εκτίμηση προκύπτει από την εμπειρία της πολυετούς ενασχόλησης με 
τα εν λόγω ζητήματα της Σχολής.  
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Φοιτητική Λέσχη του ΑΠΘ). Σχόλιο: βρίσκεται σε εξέλιξη.  
4. Καθιέρωση σύγχρονων μεθόδων πραγματοποίησης, με την βοήθεια του ΚΗΔ,  δημοσκοπήσεων για 

ακαδημαϊκά θέματα (π.χ. ερωτηματολόγια για την αναδόμηση της Σχολής). Σχόλιο: Υλοποιείται  
5. Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για προγράμματα ΔΙΑ ΒΙΟΥ μάθησης. Σχόλιο: Μπορεί να γίνουν 

προσπάθειες που θα συνδράμουν και στην ίδρυση ΠΜΣ.  
6. Συζητήσεις για χρήση κοινής ορολογίας στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Σχόλιο: 

Υλοποιείται 
7. Θέσπιση Βραβείων «Υπατία». Σχόλιο: Υλοποιείται  
8. Διαρκείς συναντήσεις με τις θεσμοθετημένες Επιτροπές από την Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε. Σχόλιο: 

Υλοποιείται  
 

 
5 
 

3 
 

4 
 

5 
5 
 

Έρευνα 
 

1. Ανάπτυξη συνοχής της ακαδημαϊκής κοινότητας της Σ.Θ.Ε. για σύνταξη ερευνητικών προτάσεων 
στη βάση της διεπιστημονικότητας. Σχόλιο: Δύσκολο εγχείρημα. Ωστόσο έγιναν οι πρώτες 
ενέργειες. 

2. Καταγραφή μεγάλου μέρους των γνωστικών αντικειμένων των μελών ΔΕΠ και του επιστημονικού 
εξοπλισμού των εργαστηρίων τους με σκοπό τη διευκόλυνση ανάπτυξης διεπιστημονικών 
συνεργασιών. Σχόλιο: Συνεχείς προσπάθειες για τη βελτίωσή τους στην ιστοσελίδα της Σχολής.  

3. Σχεδόν όλο το πληροφοριακό υλικό της Σχολής βρίσκεται και συνεχώς ανανεώνεται από μια 
νεοσύστατη ιστοσελίδα. Σχόλιο: έχει ολοκληρωθεί και συνεχίζεται η ανανέωσή της.  

4. Δημιουργήθηκε ένα ντοκιμαντέρ για πρώτη φορά. Το Ντοκιμαντέρ δίνει το επιστημονικό στίγμα 
της ΣΘΕ με ένα τρόπο φιλικό προς όλους όσους ενδιαφέρονται να μάθουν τις δυνατότητες της 
Σχολής μας. Σχόλιο: Δυστυχώς δεν στάθηκε δυνατό το ντοκιμαντέρ να αποκτήσει υπότιτλους, 
αγγλικούς και ελληνικούς. Σε κάθε περίπτωση με μια μικρή δαπάνη μπορεί να ολοκληρωθεί το 
έργο. Σε κάθε περίπτωση κρίνεται χρήσιμο στη διεθνοποίηση του. Για να παρουσίαση των 
Τμημάτων σε διεθνείς συναντήσεις δημιουργήθηκε PowerPoint στην Αγγλική που αναρτήθηκε την 
ιστοσελίδα της Σχολής.   

 

2 
 
 

4 
 
 

5 
 

5 
 
 
 
 
 

Κτηριακές Υποδομές 
 

1. Συνεχής συντήρηση, καθαριότητα και ευπρεπισμός των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των 
κτηριακών υποδομών της ΣΘΕ. Σχόλιο: το προσωπικό καθαριότητας ανταποκρίνεται με τον 
καλύτερο τρόπο στις υπηρεσίες που προσφέρει και κάτω από αντίξοες συνθήκες. Χρειάζεται 
συνεχή εγρήγορση και συνεργασία. Αξίζουν κάθε έπαινο.  

2. Καθιέρωση πλαισίου λειτουργίας της Σ.Θ.Ε. αναφορικά με την ασφάλεια και την πρόσβαση στα 

4 
 
 
 

4 
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κτήρια της ΣΘΕ και επιτυχής εφαρμογή του. Σχόλιο: εγρήγορση και συνεργασία. Οι εργαζόμενοι 
κάνουν ότι ανθρωπίνως δυνατό μπορεί να γίνει. Το θεσμικό πλαίσιο υπολείπεται των αναγκών. 

3. Επίλυση ζητημάτων που αφορούν στην πρόσβαση των φοιτητών και προσωπικού ΑμΕΑ στις 
κτηριακές υποδομές (αναβατόρια, διαμόρφωση χώρου κίνησης στο προαύλιο του κεντρικού 
κτηρίου, WC). Σχόλιο: έγιναν πολλές προσπάθειες βελτίωσης της πρόσβασης. Δυστυχώς πολλές 
ατέλειες, καθυστερήσεις, και κακοτεχνίες καθυστερούν την όλη δράση. Σε κάθε περίπτωση όμως 
πρέπει να δεχθούμε πως οι κτηριακές υποδομές είναι πολύ παλιές και είναι ιδιαίτερα δύσκολο να 
προσαρμοστούν στις νέες ρυθμίσεις. Για το λόγο αυτό και η Κοσμητεία σε συνεδρίασή της 
διατύπωσε την άποψη πως πρέπει να αρχίσει η συζήτηση για νέες κτηριακές υποδομές εκτός 
campus.  

4. Δράσεις για την ρύθμιση των εξωτερικών μονάδων των κλιματιστικών που βρίσκονται σε 
ακατάλληλους χώρους των κτηριακών υποδομών. Σχόλιο: έχουν γίνει οι σχετικές έγγραφες 
πράξεις. Ζητήθηκε σχετική μελέτη και υλοποίηση του έργου.  

 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

Διοικητικά 
 

1. Εκσυγχρονισμός των διοικητικών υπηρεσιών της Κοσμητείας (Σύνταξη και εφαρμογή του Οδηγού 
Διοικητικών Διαδικασιών, τυποποίηση όλων των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων, 
επιτυχής πιστοποίηση των υπηρεσιών της Γραμματείας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 
9000:2015). Σχόλιο: έχει ολοκληρωθεί  

2. Θέσπιση Ακαδημαϊκού Ημερολογίου για τον ετήσιο προγραμματισμό και συντονισμό των 
ακαδημαϊκών και διοικητικών διαδικασιών της Κοσμητείας και των Τμημάτων της ΣΘΕ. Σχόλιο: έχει 
ολοκληρωθεί 

 

5 
 
 
 

5 
 
 

Οικονομικά 
 

1. Στη Σχολή Υπάρχουν τρεις βασικές πιστώσεις χρηματοδότησης. (α) Ο Τακτικός Προϋπολογισμός 
που κατανέμεται στα Τμήματα στη βάση αλγόριθμου που στηρίζεται σε αυτόν της Συγκλήτου. 
Καλύπτει τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες των Τμημάτων. (β) Ο Προϋπολογισμός των Δημοσίων 
επενδύσεων για τις οποίες η Σχολή μας πρέπει να κινητοποιηθεί άμεσα και με σχεδιασμό. Τα ποσά 
που διατίθενται είναι σημαντικά, αλλά οι επενδύσεις πρέπει να είναι αξιόλογες. (γ) Υπάρχουν και 
οι οικονομικές ενισχύσεις του ΕΛΚΕ που διατίθενται κάθε χρόνο στη βάση των αποφάσεων της 
Συγκλήτου, και (δ) ο λογαριασμός που προκύπτει από τα ΠΜΣ που έχουν δίδακτρα και τα οποία 
καλύπτουν διαρκείς ανάγκες των Τμημάτων και της Σχολής. Σχόλιο: Συντονισμός για έγκαιρη 
καταγραφή των αναγκών των Τμημάτων σε επιστημονικό εξοπλισμό και επισκευές οργάνων 
προκειμένου να βρίσκεται η Σχολή σε ετοιμότητα στις περιπτώσεις των Προγραμμάτων Δημοσίων 

3 
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Επενδύσεων και τακτικού προϋπολογισμού. 
 

 
 

Διαχείριση κρίσεων 
 
 
 
 
 

1. Πυρκαγιά του κτηρίου Βιολογίας 2018. Σχόλιο: επρόκειτο για μια δύσκολη κατάσταση που 
ξεπεράστηκε με την άριστη συνεργασία των Πρυτανικών αρχών, των μελών της Κοσμητείας (τ. 
Πρόεδρος Τμήματος Βιολογίας ομότιμη καθ. Δ. Βώκου), την διοίκηση της τεχνικής υπηρεσίας του 
ιδρύματος κ. Ν. Μανουσαρίδη και την Πυροσβεστική. Η πυρκαγιά αυτή πρέπει να μας βάζει όλους 
σε σκέψεις. Καταφέραμε να μπει το κτήριο της Βιολογίας σε πρόγραμμα ειδικής μελέτης για 
αντιπυρική προστασία μια μελέτη που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η μελέτη αυτή θα αποτελέσει πρότυπο 
για όλα τα άλλα κτήρια της πανεπιστημιούπολης.  

2. Κατάληψη των κτηριακών υποδομών της ΣΘΕ 2021. Σχόλιο: Αντιμετωπίστηκε με ήπιες παρεμβάσεις 
αποφεύγοντας ρήξεις με τους καταληψίες.  

3. Βανδαλισμοί κτηριακών υποδομών. Σχόλιο: Παρά τις προσπάθειες (επιδιόρθωση στοριών, αλλαγές 
κλειδαριών, σχεδιασμός ελέγχου εισόδου των εργαζομένων στις κτηριακές υποδομές, διαρκής 
ενημέρωση από τους εργαζομένους της φύλαξης κ.ά.), οι βανδαλισμοί μπορεί να έχουν μειωθεί, 
ωστόσο παραμένουν μια διαρκής οικονομική αιμορραγία της  Σχολής. Υπολογίστηκε πως χρειάστηκε 
να ξοδευτούν ακόμα και 5000 ευρώ για την αποκατάσταση φθορών σε ετήσια βάση.  

 

3 
 
 
 
 
 
 

3 
 

3 

Προβολή της Σχολής  
 

1. Εξωστρέφεια της Σχολής προς την κοινωνία με τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων με θέματα 
γενικού ενδιαφέροντος (Περιβάλλον, Βιοποικιλότητα, Γεωλογικά Φαινόμενα, Υγεία εξαιτίας της 
Πανδημίας, κ.α.). Σχόλιο: Συνεχής βελτίωση των δράσεων. Απαιτείται σημαντική προσπάθεια και 
διαρκής ενημέρωση. Η συμμετοχή των μελών της Σχολής πρέπει να είναι εμφανής.  

2. Δημιουργία νέας ιστοσελίδας της Σχολής. Σχόλιο: ολοκληρώθηκε και διαρκώς ανανεώνεται.  
3. Έκδοση λευκώματος “Σχολή Θετικών Επιστημών: ένας αιώνας Ιστορία’’ Σχόλιο: Ολοκληρώθηκε με 

τη συνεργασία όλων των Τμημάτων και με άοκνες προσπάθειες αξιόλογων συναδέλφων. Βρίσκεται 
σε φάση εκτύπωσης. Η νέα Κοσμητεία θα πρέπει να αναλάβει την επίσημη παρουσίασή του.  

4. Εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 90 χρόνων της ΣΘΕ. Σχόλιο: Όλα τα Τμήματα συνδράμανε με 
εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 90 χρόνων της Σχολής.  

5. Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους για το έργο και την ιστορία της Σχολής. Σχόλιο: ολοκληρώθηκε και έχει 
ήδη σχολιαστεί σε άλλη προηγούμενη παράγραφο. 

6. Επίλυση ζητημάτων που αφορούν στις πολιτιστικές δραστηριότητες της φοιτητικής κοινότητας. 
Σχόλιο: Οι προσπάθειες απέδωσαν καρπούς. Βρισκόμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τις φοιτητικές 
θεατρικές ομάδες της Σχολής μας. Το αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυμητό. Σε κάθε περίπτωση το 
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ζήτημα πρέπει να αντιμετωπιστεί στο επίπεδο της Ιδρύματος, καθώς οι φοιτητικοί σύλλογοι που 
ασχολούνται με πολιτιστικές δράσεις πρέπει να έχουν χώρους όπου θα υπάρχουν στοιχειώδη 
υγειονομικά και ασφαλή κριτήρια.  
 

 
 
 
 
 
 

ΑΜΦΙΘ3 
 

1. Εύρεση χώρου στον ΟΛΘ για τη στέγαση του ΑΜΦΙΘ. Σχόλιο: οι πεντηκονταετείς  προσπάθειες 
εύρεσης κτηριακής υποδομής για την ίδρυση ενός Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Αριστοτελείου 
τελεσφόρησαν. Οι προσπάθειες συνεχίζονται για την θεμελίωση της παρουσίας του εντός του 
πολιτισμικού τοπίου της πόλης μας. Χρειαζόμαστε τη συμπαράσταση όλων.  

2. Συνεχής μέριμνα για τη διατήρηση, διαφύλαξη και προβολή του Μουσειακού υλικού της ΣΘΕ. 
Σχόλιο: Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΜΦΙΘ συνεχίζει να προσπαθεί για τη φύλαξη του 
μουσειακού υλικού, ανεκτίμητης αξίας.  

3. Πραγματοποίηση εκθέσεων και διαλέξεων. Σχόλιο: διοργανώθηκαν με μεγάλη επιτυχία αρκετές 
εκθέσεις και διαλέξεις μέσω δικτύου, αλλά και δια ζώσης για την ανάδειξη της αξίας του 
εγχειρήματος του ΑΜΦΙΘ.  
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4 
 
 

4 
 
 
 

 
 
  

                                                 
3 Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης  
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Σ ύ ν ο ψ η  Α π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ  2020-2021 
 
Στην ετήσια έκθεση απολογισμού του έτους 2020-2021 συγκρίνεται το έργο της Κοσμητείας για τα 
επτά τελευταία έτη (2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-
2021), 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 τρία τελευταία χρόνια, 
παραμένει περίπου ο ίδιος, με μια επιπλέον επιβάρυνση λόγω της αλλαγής του νομικού πλαισίου 
που αφορά στις εκλογές ανάδειξης Κοσμήτορα, Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των 
Τμημάτων και εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., καθώς και λόγω της προετοιμασίας για 
την πιστοποίηση των υπηρεσιών της Γραμματείας.  
(β) Επιτροπές και έργο: Πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακές συναντήσεις και συζητήσεις αναφορικά 
με τη διαχείριση της κρίσης στις κτηριακές υποδομές της Σ.Θ.Ε., την ενοποίηση των βιβλιοθηκών 
και τα προβλήματα στην κατάρτιση των ωρολογίων προγραμμάτων λόγω Covid-19.  
(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. 
ασφάλεια κτηριακών υποδομών, απολύμανση αιθουσών διδασκαλίας και των Γραμματειών, έργα 
συντήρησης αμφιθεάτρων και αιθουσών διδασκαλίας, επισκευή ρολών ασφαλείας και θυρών στις 
εισόδους του κεντρικού κτηρίου της ΣΘΕ και του κτηρίου Βιολογίας, μόνωση ταράτσας του κτηρίου 
Βιολογίας και του αμφιθεάτρου ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ, ανακαίνιση χώρων υγιεινής στον ημιώροφο του 
κτηρίου Βιολογίας).  
(δ) Οικονομικά της Σχολής: Το 2020 ο τακτικός προϋπολογισμός για όλη τη Σχολή ήταν συνολικά 
73654,96 € (και επιπλέον 52669,04 € που αφορούσαν υπόλοιπα χρήσης οικ. έτους 2019 και 5000 € 
που αφορούσαν στο Σεισμολογικό Σταθμό και στο Σταθμό του Ολύμπου), τα οποία κατανεμήθηκαν 
στα Τμήματα της ΣΘΕ με βάση τον προβλεπόμενο αλγόριθμο. Σημειώνεται, πως και το έτος αυτό, η 
Κοσμητεία δεν ενισχύθηκε από τον τακτικό προϋπολογισμό για το έτος 2020. Επιπλέον, στον 
οικονομικό απολογισμό της Σχολής, η Σ.Θ.Ε. ενισχύθηκε από τον ΕΛΚΕ το έτος 2020 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 για το έτος 2020-2021 το ποσό των 20333,33€. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Σημείωση: Το 2021 ο τακτικός προϋπολογισμός για όλη τη Σχολή ήταν συνολικά 74421,66 € (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 2020. Τέλος, το 2021 πιστώσεις προήλθαν και από την οικονομική ενίσχυση του 
ΕΛΚΕ (συνολικά 145.238,06 €), από τα οποία η Κοσμητεία ενισχύθηκε με το ποσό των 17.333,33 €. 
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Α. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ (Εικ. 1, 2) 
 
 
Χρονικό Διάστημα Υπηρεσιών Κοσμητείας: Σεπτέμβριος 2020 – Αύγουστος 2021 
 
 
Αριθμός Συνεδριάσεων Κοσμητείας 16 

Συνεδριάσεις Συγκλήτου 42 

Συνεδριάσεις ΠΦΛ4 14 

Συνεδριάσεις Επιτροπής Κοσμητόρων 6 

Συνολικός Αριθμός Σελίδων Πρακτικών των 17 συνεδριάσεων 152 

Συνολικός Αριθμός Διεκπεραιωμένων Εγγράφων 992 

Συνολικός Αριθμός Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης 58 

Αριθμός Διαδικασιών ΕΕΕ για εξελίξεις – μονιμοποιήσεις ΔΕΠ 0 

 
  

                                                 
4ΠΦΛ: Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης 
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
 
 
Λόγω αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου, oι εκλογές-εξελίξεις των μελών ΔΕΠ και οι διαδικασίες 
ομοτιμοποίησης - επιτιμοποίησης,  δεν εμπίπτουν πλέον στις αρμοδιότητες 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 992 έγγραφα στα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται οι 
ενημερώσεις και οι ανταλλαγές εγγράφων (π.χ. υπηρεσιακά και ενημερωτικά σημειώματα) και 
ηλεκτρονικών μηνυμάτων της Κοσμητείας με το προσωπικό της κεντρικής διοίκησης, αλλά και της 
Σχολής.  
 
 
 

 
Εικόνα 2. Κατανομή των εγγράφων/κατηγορία που διεκπεραιώθηκαν το 2014-2015, το 2015-2016, το 2016-
2017, το 2017-2018, το 2018-2019, το 2019-2020 και το 2020-2021 από τη διοίκηση της Κοσμητείας. 
 
 



14 
 

B. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ  
 
Η Σχολή Θετικών Επιστημών βρίσκεται αντιμέτωπη με μακροχρόνια καίρια ζητήματα υψίστης 
προτεραιότητας, όπως η στελέχωση των εργαστηρίων με εξειδικευμένο προσωπικό, η φύλαξη - 
ασφάλεια των υποδομών της Σχολής και η 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 καθώς 
και στο κτήριο Βιολογίας (καταστροφή των WC), και στους εξωτερικούς χώρους των κτηρίων της 
Σ.Θ.Ε. για τις οποίες συντάχθηκαν σχετικά έγγραφα προς τις πρυτανικές αρχές.  
 
Η έναρξη του έργου για την ενοποίηση των βιβλιοθηκών της ΣΘΕ έχει αρχίσει και βρίσκεται στο 
στάδιο μεταφοράς των βιβλίων και του λοιπού εξοπλισμού σε χώρους φύλαξης. Μετά το πέρας της 
συγκεκριμένης διαδικασίας, θα αρχίσει η αναδιαμόρφωση του χώρου του ισογείου του κτηρίου 
Βιολογίας. Έχει γίνει μέριμνα από την Επιτροπή Αιθουσών της Σ.Θ.Ε. για την υλοποίηση του 
προπτυχιακού προγράμματος σπουδών για το διάστημα που θα διαρκέσει το έργο. Σημαντικό 
ωστόσο παραμένει το ζήτημα της εξασφάλισης αιθουσών για το Τμήμα Βιολογίας το οποίο επί της 
ουσίας χάνει σχεδόν όλες της αίθουσες διδασκαλίας με την ανακαίνιση.  
 
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  

(1.9.2020 – 31.8.2021) 
 

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 και αδειών άνευ 
αποδοχών). 

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

4. Ψηφίσματα (καταλήψεις ΣΘΕ, αξιοποίηση χώρου της ΔΕΘ) 

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

6. Φοιτητικά (ορκωμοσίες/ημερομηνίες λήψης πτυχίων, κ.ά.) 

7. Διαχείριση λειτουργίας της Σχολής κατά τη διάρκεια των καταλήψεων.  

8. Θέματα Λοιπού προσωπικού (ένταξη μέλους ΕΤΕΠ στην κατηγορία ΕΔΙΠ) 

9. Στρατηγική Ανάπτυξης και Προγραμματισμός της Σ.Θ.Ε. (επικύρωση της σύνοψης από την 5η συνάντηση 
Στρατηγικής Ανάπτυξης της ΣΘΕ, πλαίσιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της ΣΘΕ, προγραμματισμός Γενικής Συνέλευσης 
για το μέλλον της Σχολής) 

10. Διοικητικά θέματα (επικαιροποίηση του οδηγού διοικητικών διαδικασιών της ΣΘΕ, Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο της 
Σ.Θ.Ε., επικύρωση πρακτικών, Γενικές Συνελεύσεις Σχολής, συγκρότηση επιτροπών ΣΘΕ, ψηφίσματα, Πολιτική 
Ποιότητας ΣΘΕ) 

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, χρησιμοποιείται ευρύτατα από τα μέλη 
της Σχολής (μέλη ΔΕΠ, Λοιπό/Διοικητικό Προσωπικό, φοιτητές). Η χρήση και εφαρμογή του 
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. Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να 
ευχαριστήσουμε 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 ποιότητα και η διαρκής βελτίωση των παρεχόμενων διοικητικών υπηρεσιών αποτελούν 
προτεραιότητες της Κοσμητείας. Για το λόγο αυτό αναπτύχθηκε και εφαρμόζεται ολοκληρωμένο 
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (QMS) στη Γραμματεία της Κοσμητείας ΣΘΕ, σύμφωνα με το 
πρότυπο του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, στο πλαίσιο του οποίου εγκρίθηκε και η Πολιτική Ποιότητας 
της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε. στη συνεδρίασή της αριθμ. 308/17-5-2021 (βλ. Παράρτημα). Οι σχετικές 
ενέργειες έχουν ολοκληρωθεί και η Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε. πιστοποιήθηκε για πρώτη φορά στις 10 
Ιουνίου 2021 στο πεδίο «Παροχής Υπηρεσιών Γραμματείας Σχολής Θετικών Επιστημών» σύμφωνα 
με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015 (βλ. Παράρτημα). 
Για δεύτερη 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., αλλά και στη διευκόλυνση της προσαρμογής των παραπάνω διαδικασιών 
στις συνθήκες της πανδημίας Covid-19. 
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Επιτροπές Κοσμητείας 
 
Σημαντική παραμένει η συμβολή των μελών ΔΕΠ και του διοικητικού προσωπικού που 
συμμετέχουν στις Επιτροπές της Σ.Θ.Ε., οι οποίες λειτούργησαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.  
 
Η Κοσμητεία στο σύνολό της οφείλει θερμές ευχαριστίες σε όλα τα μέλη των επιτροπών για τις 
πολύτιμες υπηρεσίες που προσέφεραν. 
 
Το σύνολο των επιτροπών της Σχολής που δραστηριοποιήθηκαν το έτος 2020-2021 δίνονται στον 
Πίνακα 2. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Επιτροπές της Κοσμητείας 2020-2021 

Επιτροπή Αιθουσών (μέχρι 31 Αυγούστου 2021) 
Μέλη: Τσουκαλά Ευαγγελία, Καθηγήτρια (Συντονίστρια) (Τμ. Γεωλογίας), 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), Ζάνης Πρόδρομος, Καθηγητής (ΤΜ. Γεωλογίας), Κουκουσιούρα Όλγα, μέλος Ε.ΔΙ.Π. (Τμ. 
Γεωλογίας), Βράκας Δημήτριος, Επικ. Καθηγητής (Τμ. Πληροφορικής),Παπαδόπουλος Απόστολος, Αν. Καθηγητής (Τμ. 
Πληροφορικής),  Δραζιώτης Κωνσταντίνος, Επικ. Καθηγητής (Τμ. Πληροφορικής), Χατζηδημητρίου Ευφυμία, Επικ. 
Καθηγήτρια (Τμήμα Χημείας) 

Επιτροπή Ασφάλειας και Διαχείρισης Κρίσεων (μέχρι 31 Αυγούστου 2021) 
Μέλη: Κοσμήτορας, Πρόεδροι των Τμημάτων και Επόπτες Κτηρίων 

Επιτροπή Βιβλιοθηκών 
Μέλη: Χαράλαμπος Μουστακίδης, Αναπλ. Καθηγητής (Τμ. Φυσικής) (Συντονιστής), Ιωάννης Τσιριπίδης, Αν. Καθηγητής 
(Τμ. Βιολογίας), Αλέξανδρος Κουμπής, Καθηγητής (Τμ. Χημείας), Νικόλαος Λάσκαρης, Επικ. Καθηγητής (Τμ. 
Πληροφορικής), Αλέξανδρος Χατζηπέτρος, Επικ. Καθηγητής (Τμ. Γεωλογίας) 

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), Γεώργιος Παππάς, Επικ. Καθηγητής (Τμ. Φυσικής), 
Βασίλειος Καρακώστας, Καθηγητής (Τμ. Γεωλογίας) 

Επιτροπή Πολιτισμού, Επικοινωνίας και Αριστείας 
Μέλη: Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια (Τμ. Γεωλογίας) (Συντονίστρια), Κωνσταντίνος Βυρσωκινός, 
Επικ. Καθηγητής (Τμ. Φυσικής), Δημήτριος Μπικιάρης, Καθηγητής (Τμ. Χημείας), Αλεξάνδρα Στάικου, Επικ. 
Καθηγήτρια (Τμ. Βιολογίας), Νικόλαος Πλέρος, Αν. Καθηγητής (Τμήμα Πληροφορικής) 

Επιτροπή Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΠΣ & ΠΜΣ) 
Μέλη: Για τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 
Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια (Τμ. Φυσικής) (Συντονιστής), Σταύρος Δημητριάδης, Καθηγητής (Τμ. 
Πληροφορικής), Γεώργιος Ψωμάς, Αναπλ. Καθηγητής (Τμ. Χημείας), Κωνσταντίνος Βουβαλίδης, Αν. Καθηγητής (Τμ. 
Γεωλογίας), Δημήτριος Κοντογιάννης, Αν. Καθηγητής (Τμ. Βιολογίας), Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια 
(Τμ. Μαθηματικών) 
 
Για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 
Ανδρέας Γεωργακόπουλος, Καθηγητής (Τμ. Γεωλογίας) (Συντονιστής), Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμ. 

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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Φυσικής),  Γεώργιος Θεοδωρίδης, Καθηγητής (Τμ. Χημείας), Αμαλία Μήλιου, Αν. Καθηγήτρια (Τμ. Πληροφορικής), 
Στέφανος Σγαρδέλης, Καθηγητής (Τμ. Βιολογίας), Ιωάννης Αντωνίου, Καθηγητής (Τμ. Μαθηματικών) 

 Επιτροπή Στρατηγικής Ανάπτυξης και Υποδομών 
Μέλη: Κωνσταντίνος Χρυσάφης, Καθηγητής (Τμ. Φυσικής) (Συντονιστής), Θεόδωρος Καραπάντσιος, Καθηγητής (Τμ. 
Χημείας), Νικόλαος Καντηράνης, Αν. Καθηγητής (Τμ. Γεωλογίας), Νικόλαος Κονοφάος, Καθηγητής (Τμ. 
Πληροφορικής), Αντιγόνη Λάζου, Καθηγήτρια  (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: Χαρά-Μυρτώ-Αγάπη Χαραλάμπους, Καθηγήτρια (Τμ. Μαθηματικών ) (Συντονίστρια), Ελένη Κατράγκου, Αναπλ. 
Καθηγήτρια (Τμ. Γεωλογίας), , 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 2020-
2021 δεδομένης και της υγειονομικής κρίσης δεν υπήρξαν συναντήσεις με φοιτητές και διεξαγωγή 
αντίστοιχων εκδηλώσεών τους. 
 
 

Ενέργειες για την αποφυγή διασποράς μετάδοσης Covid-19 στις κτηριακές 
υποδομές της Σ.Θ.Ε. 
 

Η Κοσμητεία έδειξε υψηλή και έγκαιρη μέριμνα παίρνοντας όλα τα δυνατά μέσα για την 
αποφυγή μετάδοσης του Covid-19 στο προσωπικό που εργαζόταν με φυσική παρουσία στις 
κτηριακές υποδομές της Σ.Θ.Ε. Οι ενέργειες συνεχίζονται πάντα στο πλαίσιο των νομοθετικών 
ρυθμίσεων, αλλά και των υγειονομικών καλών πρακτικών. Μερίμνησε έγκαιρα για την προμήθεια 
και τοποθέτηση απολυμαντικών υγρών στα WC και στους χώρους εργασίας των Γραμματειών, 
καθώς και αντισηπτικών σε όλους τους χώρους υγιεινής των Τμημάτων της ΣΘΕ. Προμηθεύτηκε 
μάσκες υψηλής προστασίας για το διοικητικό προσωπικό των Γραμματειών και όλο το απαραίτητο 
υγειονομικό υλικό για τη χρησιμοποίησή του σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος. Με απόφαση 
του Κοσμήτορα ως εκπρόσωπος αντιμετώπισης ζητημάτων που σχετίζονται με τα κρούσματα 
ορίστηκε ο Πρόεδρος του Τμήματος Βιολογίας κ. Μ. Γιάγκου5. Σημειώνεται εδώ πως μέχρι σήμερα 
αντιμετωπίστηκαν τουλάχιστον πέντε (5) περιπτώσεις κρουσμάτων, στις οποίες άμεσα η 
Κοσμητεία, χρησιμοποιώντας τα ειδικά μηχανήματα με κατάλληλα απολυμαντικά, ενήργησε για 
την εξυγίανση των χώρων (π.χ. κτήριο Κοσμητείας, 6ο όροφος Βιολογία, Βιβλιοθήκες κτηρίου 
Βιολογίας κ.ά.). Η εν λόγω υποδομή μαζί με ειδικά θερμόμετρα βρίσκεται στη διάθεση του κάθε 
Τμήματος μετά από συνεννόηση με τον αρμόδιο διαχείρισης της Πανδημίας στην Σχολή.   
 
 Η έγκαιρη προμήθεια μηχανημάτων απολύμανσης για χώρους και αίθουσες διδασκαλίας 
της Σχολής στις περιπτώσεις δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας σήμερα είναι το ελάχιστον και 
απαραίτητο που μπορούσε άμεσα να κάνει η Κοσμητεία.  
  

                                                 
5 Ευχαριστώ θερμά τον κ. Μ. Γιάγκου όχι απλά για την συνδρομή του στην αντιμετώπιση της Πανδημίας, αλλά και για 
τις φιλότιμες προσπάθειες που έκανε ο ίδιος χρησιμοποιώντας τους μηχανισμούς απολύμανσης σε έκτακτη περίσταση. 
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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 2020-2021 

Εργασίες κτηρίων Παλαιού-Νέου ΦΜΣ, Βιολογικού, Γραμματειών 
Σεπτέμβριος 2020 –Αύγουστος 2021 (ενδεικτικά) 

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

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)6. 
Απολυμάνσεις χώρων, αιθουσών διδασκαλίας και κοινόχρηστων WC των κτηρίων της ΣΘΕ για την 
αποφυγή διασποράς μετάδοσης του Covid-19. 
Κατασκευή καλύμματος-στεγάστρου στο Αστεροσκοπείο 

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, 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. 
Μόνωση ταράτσας κτηρίου Βιολογίας και αποκατάσταση των σχαρών στις υδρορροές.   

Επισκευή ρολού εισόδου του κτηρίου Βιολογίας. 

Καθαρισμός-γυάλισμα μαρμάρινων και μωσαϊκών δαπέδων 140τ.μ. των διαδρόμων 1ου ορόφου 
κτιρίου ΦΜΣ 
Επισκευή αποχετεύσεων των κτηρίων της Σ.Θ.Ε. 

Αποκατάσταση δαπέδων αιθουσών διδασκαλίας. Ανακαινίσεις WC του Τμήματος Πληροφορικής. 
Ανακαινίσεις Εργαστηριακών Χώρων, Συντήρηση οργάνων ΠΜΣ, κ.ά.  
  

                                                 
6Δυστυχώς οι ανακαινίσεις των WC θα πρέπει να γίνουν με νέες προσπάθειες και αιτήματα προς την Πρυτανεία.  
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Οικονομικός Απολογισμός  
 
Ο τακτικός προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2020 ήταν 73.654,96€ (και επιπλέον 52669,04 
που αφορούσαν υπόλοιπα χρήσης οικ. έτους 2019  και 5000 € που αφορούσαν στο Σεισμολογικό 
Σταθμό και στο Σταθμό του Ολύμπου), ο οποίος κατανεμήθηκε με βάση τον αλγόριθμο της Σχολής 
Θετικών Επιστημών στα έξι Τμήματα της ΣΘΕ, ενώ η Κοσμητεία δεν ενισχύθηκε από τον τακτικό 
προϋπολογισμό για το έτος 2020.  
 
Επιπλέον στον οικονομικό απολογισμό της Σχολής, η Σχολή ενισχύθηκε από τον ΕΛΚΕ το έτος 2020 
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 20.333,31 €. 
 
Αντιστοίχως, το 2021 ο τακτικός προϋπολογισμός για όλη τη Σχολή ήταν 74.421,66 €  (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 2021, οι πιστώσεις 
οικονομικής ενίσχυσης του ΕΛΚΕ ήταν συνολικά 145.238,06 €, από τα οποία η Κοσμητεία 
ενισχύθηκε με το ποσό των 17.333,33 €. 
 
Σημειώνεται ότι στον κωδικό του έργου της Κοσμητείας υπήρχε ένα υπόλοιπο της τάξης των 
13.082,15 € από το ακαδ. έτος 2019-2020. Συνεπώς η Κοσμητεία διαχειρίστηκε από τον ΕΛΚΕ  για 
το έτος 2020-2021 το ποσό των 33.415,46 €. 
 

Συμπληρωματικά, η Κοσμητεία διαχειρίστηκε το ποσό των 36385,8 € από το 8% των εσόδων 
(ακαδημαϊκού έτους 2020-2021) των ΠΜΣ της ΣΘΕ με τέλη φοίτησης για τα ΠΜΣ της ΣΘΕ χωρίς 
τέλη φοίτησης καλύπτοντας ανάγκες συντήρησης των κτηριακών υποδομών της ΣΘΕ που 
χρησιμοποιούν και μεταπτυχιακοί φοιτητές της Σχολής, καθώς και ανάγκες αναλωσίμων, όποτε 
κρίνεται απαραίτητο,  των 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 2020-2021 το ποσό των 56.719,11€. 
 
Παρακάτω δίνονται τα ποσά που δαπανήθηκαν από τον λογαριασμό του ΕΛΚΕ (Πίνακας 4) και η 
κατανομή του  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 2020-2021 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ: 2020-2021 
Κωδικός : 50472 

Αρχικό ποσό: 33415 € 
Δαπάνες:   22011,84€ 
Υπόλοιπο: 11403,62 € 
ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΣΟ € 
Καθαριότητα του χώρου αποθήκευσης Μουσειακού υλικού στο Υπόγειο του 
κτηρίου Βιολογίας 

595,2 

Απολύμανση του κτηρίου των Γραμματειών των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε. 272,8 
Ανακαίνιση τουαλετών στον ημιώροφο του Τμήματος Βιολογίας. 7600 
Προμήθεια ακρυλικών χρωμάτων για τον ελαιοχρωματισμό των κτηριακών 
υποδομών της Σ.Θ.Ε. 

381,92 

Προμήθεια κλειδαριών ασφαλείας και αντιγράφων κλειδιών 149,79 
Προμήθεια  λαμαρινών 297,6 
Προμήθεια τόνερ  500 
Προμήθεια 2 νεφελοψεκαστήρων για την απολύμανση αιθουσών διδασκαλίας 589 
Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης ποιότητας στην Κοσμητεία της Σχολής Θετικών 
Επιστημών σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 

1860 

Προμήθεια τόνερ  698,1 
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 999,94 
Προμήθεια κλειδαριών για τις κτηριακές υποδομές της ΣΘΕ 499,72 
Οικονομική ενίσχυση για κατασκευή καλύματος-στεγάστρου στο Αστεροσκοπείο 2000 
Προμήθεια υλικών για μόνωση ταράτσας κτηρίου Βιολογίας 2480 
Επισκευή ρολού εισόδου του κτηρίου Βιολογίας 235,6 
Αποκομιδή φθαρτών υλικών από το υπόγειο του κτηρίου Βιολογίας μετά από 
επισκευές αποκατάστασης (Μενέλαος) 

744 

Προμήθεια μελανιών, τόνερ, γραφ.ύλη και αναλώσιμα γραφείου για αρχειοθέτηση 
και εκτυπώσεις της Κοσμητείας 

608,27 

Προμήθεια υδραυλικών υλικών για την αποκατάσταση φθορών στο κεντρικό κτήριο 
της Σ.Θ.Ε. 

1499,9 

 
Τα αθροίσματα των κατηγοριών δίνονται στον Πίνακα 5, ενώ η κατανομή τους σε *% ποσοστό 
δίνεται στην Εικόνα 4.  
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Πίνακας 5. Κατανομή δαπανών των πιστώσεων του ΕΛΚΕ της Κοσμητείας ΣΘΕ το 2020-2021 
 

(Α) Σιδερικά Είδη - Χρώματα - Κλειδαριές 
Συντήρηση Αντικατάσταση Υποδομών 16144,47 

(Β) Φοιτητικές δαπάνες - 
(Γ) Καθαριότητα-απολύμανση χώρων  1457 
(Δ) Δαπάνες Διοικητικών Ενεργειών Κοσμητείας 1860 
(Ε) Δαπάνες Κοσμητείας (εξοπλισμός, 

αναλώσιμα, γραφική ύλη κ.ά.) 1806,37 

(ΣΤ) Απομακρύνσεις Υλικών  744 
Σύνολο δαπανών 22011,84 
Αρχικό ποσό ενίσχυσης 33415,46 
Νέο Υπόλοιπο 11403,62 

 
 
Από την κατανομή των ποσοστών προκύπτει πως το 73% περίπου αποδόθηκε για τη συντήρηση 
των κτηριακών υποδομών της Σχολής (Εικ. 4), το 17% περίπου αφορούσε σε γενικές δαπάνες της 
Κοσμητείας και το 10% περίπου αφορούσε σε ενέργειες υγειονομικού ενδιαφέροντος. 
Παρατηρούνται μικρές αποκλίσεις (αύξηση των δαπανών κατά 13% στις συντηρήσεις των 
κτηριακών υποδομών) μεταξύ των προϋπολογισμών των προηγούμενων ετών 2014-2015, 2015-
2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021. 
 

 
 
 
Εικόνα 4. Κατανομή των διαφόρων κατηγοριοποιημένων δαπανών για έργα συντήρησης υποδομών της 
Σχολής. 
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Εκδηλώσεις Σ.Θ.Ε. 2020-2021 (1-9-2020 μέχρι 31-8-2021) 
 
 Η Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε. διοργάνωσε διαδικτυακή ημερίδα, με ταυτόχρονη προβολή της στο 

ευρύ κοινό, με θέμα «Οι Θετικές Επιστήμες στην Υπηρεσία της Υγείας», Θεσσαλονίκη, 9 
Φεβρουαρίου 2021 (βλ. Παράρτημα). 
 

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

α) «NANOTECHNOLOGY 2020» (6-9 Ιουλίου 2021, Θεσσαλονίκη) 

 
 

 
 

Άλλες ενέργειες 
 

Διοργάνωση Ημερίδας Ανταλλαγής Απόψεων μεταξύ των Τμημάτων της ΣΘΕ 
Πραγματοποιήθηκε η πέμπτη (5η) συνάντηση (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Κοσμήτορα με τους 
Προέδρους και τους Αναπληρωτές Προέδρους στις 19-1-2021. Στη συνάντηση έγινε παρουσίαση 
της εισήγησης της Επιτροπής Στρατηγικής Ανάπτυξης Προγραμμάτων Σπουδών της Σ.Θ.Ε. 
αναφορικά με: τα προγράμματα και τη διάρκεια σπουδών στα Τμήματα,  τροποποιήσεις-
βελτιώσεις της επωνυμίας των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε. και δημιουργία νέου Τμήματος στη Σχολής 
στο πλαίσιο Στρατηγικής Ανάπτυξής της. Επίσης, παρουσιάστηκαν κάποια σύγχρονα εργαλεία 
ανάπτυξης καινοτόμων ιδεών, ως προβληματισμός για μια δημιουργική ανάπτυξη.  

 
Στη συνάντηση προσκλήθηκαν οι Πρυτανικές Αρχές και παραβρέθηκαν ο Πρύτανης του Α.Π.Θ. κ. 
Νικόλαος Παπαϊωάννου, καθηγητής, οι Αντιπρυτάνεις κ.κ. Ανδρέας Γιαννακουδάκης, 
Χαράλαμπος Φείδας και Ευστράτιος Στυλιανίδης.  
 
Οι πρακτικές αυτές κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικά εργαλεία για την ανάπτυξη της αναγκαίας 
συνοχής και κουλτούρας της ακαδημαϊκής αλληλεπίδρασης.  
 

Από τη συζήτηση προέκυψε ότι το μέλλον της Σχολής πρέπει να αποτελεί θέμα πρώτης 
προτεραιότητας στην ατζέντα των ζητημάτων της. Η Σχολή Θετικών Επιστημών βρίσκεται 
ενώπιον σημαντικών αποφάσεων για την μετεξέλιξή της. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν στο 
μέλλον θα πρέπει να προσαρμόζονται με την πρόοδο των επιστημονικών κλάδων, τις ανάγκες 
των κοινωνικών δομών και των παραγωγικών διεργασιών των σύγχρονων οικονομικών μοντέλων 
ανάπτυξης. Η σύνοψη της συνάντησης εργασίας, η οποία επικυρώθηκε στη συνεδρίαση της 
Κοσμητείας αριθμ. 300/3-2-2021, παρατίθεται στο Παράρτημα.  
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2η συνάντηση Κοσμήτορα με τους Προέδρους, Αναπληρωτές Προέδρους και τα 
Διοικητικά Συμβούλια των Τμημάτων  

 

Πραγματοποιήθηκε η 2η συνάντηση του Κοσμήτορα με Προέδρους, Αναπληρωτές Προέδρους και 
τα Διοικητικά Συμβούλια των Τμημάτων στο πλαίσιο μιας διευρυμένης συνεδρίασης της 
Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε. αριθμ. 311/18-6-2021. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μέσω 
τηλεδιάσκεψης, έγινε ένας εποικοδομητικός και δημιουργικός διάλογος μεταξύ των 
συμμετεχόντων μελών και αποφασίστηκε ομόφωνα το πλαίσιο (βλ. Παράρτημα) αναφορικά με 
το μέλλον της Σχολής  και τη Στρατηγική Ανάπτυξής της, το οποίο έχει κοινοποιηθεί στα Τμήματα 
προς ενημέρωση των Γενικών τους Συνελεύσεων. 
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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 2020-2021 πραγματοποιήθηκε ένα σύνολο εκδηλώσεων και εκθέσεων όπως: 
1. 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). 

2. Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα ”Μουσεία και Κλιματική Αλλαγή» για τον εορτασμό της 
Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, Τετάρτη 19 Μαΐου 2021. 

3. Διαδικτυακή εκδήλωση «Μουσεία Φυσικής Ιστορίας και Κοινωνία» που συνδιοργάνωσαν το 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, το Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας Κρήτης του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Θεσσαλονίκης. Τετάρτη 19 Μαΐου 2021. 

4. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο , “Μουσειακή εκπαίδευση στη βιολογική ποικιλότητα 
του Αριστοτέλειου Μουσείου Φυσικής Ιστορίας” Θεσσαλονίκης, διάρκειας 70 διδακτικών 
ωρών μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). 

5. Αφιερώματα για την Ημέρα Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου), Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας 
(22 Μαΐου), Παγκόσμια Ημέρα Γης (22 Απριλίου). 

6. Διάφορες διαλέξεις.  
 

• 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 οφείλει να 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.  
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• Πραγματοποιήθηκε συζήτηση μεταξύ του κ. Πρύτανη Ν. Παπαϊωάννου, του κ. Αντιπρύτανη Χ. 
Φείδα και εκπροσώπων του ΔΣ του ΑΜΦΙΘ (τον ομ. καθ. κ. Σ. Παυλίδη και τον καθηγητή κ. 
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. Το έργο βρίσκεται σε 
εξέλιξη, καθώς πρόσφατα έχει εγκριθεί και από τη Σύγκλητο.  

• κ.ά.  

 
 
Στο σημείο αυτό θα ήθελα θα ευχαριστήσω θερμά τον ομότιμο καθηγητή κ. Σ. Παυλίδη για όμως 
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.  
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΩΝ 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται απογραφή των στόχων και των σχετικών ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν από την Κοσμητεία τα τελευταία επτά χρόνια. 
 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

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. 

Διαρκής συντήρηση και 
επισκευή φθορών στις 
κτηριακές υποδομές της 
Σ.Θ.Ε., όπως μόνωση 
ταρατσών του κεντρικού 
κτηρίου και του κτηρίου 
Βιολογίας, επισκευή ρολών 
ασφαλείας εισόδων, 
ανακαίνιση της σκηνής του 
Αμφιθεάτρου Εμπειρίκος, 
επιδιόρθωση υδραυλικών σε 
χώρους υγιεινής, 
αποκατάσταση της 
αποχέτευσης στο 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. 

 
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.  
 

 
ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 
Η ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ 
ΥΠΟΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ του 
Ντοκιμαντέρ της Σ.Θ.Ε. το 
οποίο γυρίστηκε στο πλαίσιο 
εορτασμού των 90 χρόνων 
της Σ.Θ.Ε. 
 
Προσπάθειες εύρεσης 
χρηματοδότησης. 

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 

Οι προσπάθειες οργάνωσης 
διατμηματικών ΠΜΣ 
συνεχίζονται. Ήδη έχουν 
προχωρήσει συνεργασίες μεταξύ 
των Τμημάτων Βιολογίας και 
Γεωλογίας. Οι παρατηρούμενες 
καθυστερήσεις αποδίδονται στο 

Οι προσπάθειες 
οργάνωσης 
διατμηματικών ΠΜΣ 
συνεχίστηκαν και φέτος. 
Ολοκληρώθηκαν οι 
δράσεις ΔΠΜΣ μεταξύ των 
Τμημάτων ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, 

 
 
 
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 

Προτεραιότητα σε θέματα 
που αφορούν στο μέλλον 
της Σχολής και στη 
Στρατηγική Ανάπτυξής της.  
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που προγραμματίζεται να 
γίνει είναι η ενημέρωση 
της Κοσμητείας από όλους 
τους συντονιστές, ώστε 
κάθε σχετική δράση να 
αναρτάται στη ιστοσελίδα 
της Σχολής. 

θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των 
ΠΜΣ, το οποίο πρόσφατα έχει 
ψηφιστεί. 

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. 

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

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 

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. 

Διαρκής ενημέρωση και 
επικαιροποίηση των 
πληροφοριών της 
ιστοσελίδας της Σ.Θ.Ε.. 
Συνεχίζεται η αποστολή 
newsletter στο προσωπικό 
και στους φοιτητές/τριες της 
Σχολής με τα τελευταία νέα.  
 
Αναζητούνται εθελοντές για 
τη δημιουργία της 
ιστοσελίδας και στην 
αγγλική γλώσσα.  
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Προγραμμάτων. 
Παρόμοιες δράσεις θα 
ενδυναμώσουν το προφίλ 
της Σχολής στην διεθνή 
επιστημονική κοινότητα. 

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. Ελπίζουμε ο 
θεσμός να τύχει 
μεγαλύτερης απήχησης 

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. 

 
Λόγω της υγειονομικής 
κρίσης του Covid-19 δεν 
κατέστη δυνατή η 
πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για τα 
Βραβεία Αριστείας για το 
έτος 2021. 
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φέτος. 

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.  

 
Λόγω των ιδιαίτερων 
συνθηκών της υγειονομικής 
κρίσης Covid-19 δεν 
υπήρξαν 
συναντήσεις/αιτήματα με τη 
φοιτητική κοινότητα. 
Ωστόσο η μέριμνα για την 
επίλυση των ζητημάτων 
ΑμΕΑ είναι συνεχής. 

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 

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 θα συνεχιστούν με 
την ίδια ευαισθησία.  
 
 

 
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. 

 
Εφαρμόζεται το σχέδιο 
λειτουργίας πρόσβασης στις 
κτηριακές υποδομές της 
Σ.Θ.Ε. και ευχαριστούμε 
θερμά τα μέλη της Σχολής 
για την τήρησή του και τη 
συνεργασία τους. 
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επίπεδο και της 
χρηματοδότησης. 

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. 

Απονεμήθηκαν και αυτή τη 
χρονιά τα «Βραβεία Υπατία» 
στις απόφοιτες της 
εξεταστικής περιόδου του 
Ιουνίου 2021. Αναμένεται η 
απονομή των αντίστοιχων 
βραβείων στις απόφοιτες 
της εξεταστικής περιόδου 
Σεπτεμβρίου 2021. 

 

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.  

Πραγματοποίηση 5ης 
συνάντησης στρατηγικής με 
τους Προέδρους και τους 
Αναπλ. Προέδρους και 
διευρυμένη συνεδρίαση της 
Κοσμητείας με τα ΔΣ των 
Τμημάτων της Σ.Θ.Ε. 
 
Αποφάσεις σχετικά με το 
μέλλον της Σχολής και τη 
Στρατηγική Ανάπτυξής της 
(πλαίσιο για τη Στρατηγική 
Ανάπτυξης της Σ.Θ.Ε. στη 
συνεδρίασή της αριθμ. 
311/18-6-2021).  

 

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 

Δυστυχώς αποτύχαμε στη 
συνένωση των 
Βιβλιοθηκών της Σχολής. 
Οι επενδύσεις 
μεταφέρθηκαν σε άλλες 
δράσεις. Ο Κοσμήτορας 
θεωρεί το γεγονός ως 

 
 
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.  

Βρίσκεται σε εξέλιξη η 
μεταφορά των βιβλίων από 
τις Βιβλιοθήκες σε χώρους 
φύλαξης προκειμένου να 
αρχίσει το έργο 
διαμόρφωσης του ισογείου 
του κτηρίου Βιολογίας. 



33 
 

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. 

μεγάλη αποτυχία, παρά 
τις προσπάθειες που 
καταβλήθηκαν. 

 
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. 

Επικαιροποιήθηκε και 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα 
της Σχολής η εύχρηστη 
ηλεκτρονική έκδοση του 
«Οδηγού Διοικητικών 
Διαδικασιών της Κοσμητείας 
της Σ.Θ.Ε.». Η Κοσμητεία της 
Σ.Θ.Ε έχοντας ως γνώμονα 
τη ποιότητα σε όλα τα 
επίπεδα ενέκρινε την 
Πολιτική Ποιότητας της 
Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε. και 
εφαρμόζει ολοκληρωμένο 
σύστημα Διαχείρισης 
Ποιότητας στη Γραμματεία 
της Σ.Θ.Ε., το οποίο είναι σε 
συμμόρφωση με το Διεθνές 
Πρότυπο ISO 9001:2015 
(Πρώτη Πιστοποίηση στις 10 
Ιουνίου 2021)   
 

   

Εγκρίθηκε για 1η φορά η έκδοση 
του «Ακαδημαϊκού ημερολογίου 
της Σ.Θ.Ε.», το οποίο θα 
συμβάλλει στον 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. 

Εφαρμόστηκε, με τις 
κατάλληλες προσαρμογές, 
λόγω της υγειονομικής 
κρίσης, το «Ακαδημαϊκό 
Ημερολόγιο της ΣΘΕ» και 
διαπιστώθηκε η σημαντική 
συμβολή του στην 
αναβάθμιση της λειτουργίας 
της Σχολής. 
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΘ 
(Αύγουστος 2021) 

ΑΕΙ: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Σχολή: Θετικών Επιστημών 
Τμήματα: 6 ΤΜΗΜΑΤΑ (Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών, Βιολογίας, Γεωλογίας, 
Πληροφορικής) 
Φοιτητές Δείκτης 
Συνολικός αριθμός εισακτέων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 1239 
Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών (σε όλα τα εξάμηνα σπουδών) 12175 
Αριθμός φοιτητών εντός κανονικής (ν) διάρκειας φοίτησης 4780 
Αριθμός φοιτητών πέραν της κανονικής (ν) διάρκειας φοίτησης 7395 
Προσωπικό   
Μέλη ΔΕΠ  257 
Διοικητικό προσωπικό 32 
ΕΔΙΠ 77 
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 1081 
Συνολικός αριθμός υποψηφίων διδακτόρων  593 
Αναλογίες φοιτητών και προσωπικού  
Αριθμός μελών ΔΕΠ/Αριθμό εγγεγραμμένων φοιτητών σε όλα τα εξάμηνα 1 ΔΕΠ/47,37  φοιτητές 
Αριθμός μελών ΔΕΠ/Αριθμό Διοικητικού Προσωπικού 257/32=8,03 
Αριθμός μελών ΔΕΠ/Αριθμό Λοιπού Προσωπικού 257/98=2,62 
Υποψήφιοι διδάκτορες/Αριθμό μελών ΔΕΠ 593/257=2,3 
Μεταπτυχιακοί φοιτητές/Αριθμό μελών ΔΕΠ 1081/257=4,2 
Αριθμός προπτυχιακών φοιτητών/Αριθμό Διοικητικού προσωπικού 12175/33=380,46 
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Επίλογος Σκέψεων & Προτάσεων  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
  Κλείνοντας τον απολογισμό του έτους 2020-2021, θα ήθελα να ευχηθώ στην νέα 
Κοσμητόρισσα κ.κ. Χ. Χαραλάμπους κάθε επιτυχία στο έργο που σύντομα θα αρχίσει να υλοποιεί 
και για το οποίο θα χρειαστεί τη συμπαράσταση όλων μας. Η Σχολή μας θα συνεχίσει τις 
προσπάθειες των πρωτοβουλιών διαμόρφωσης του Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της. Οφείλουμε 
να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα. Να δικαιώσουμε τους αποφοίτους μας. Να διεκδικήσουμε τα 
δικαιώματά μας στον επαγγελματικό στίβο, ακολουθώντας πιστά την "Ακαδημαϊκή Διπλωματία" 
στην επιστημονική σκέψη με επιχειρήματα. Από τις θέσεις μας θα προκύψουν αντιθέσεις, αλλά 
τελικά θα φτάσουμε στη σύνθεση. Αυτή θα πρέπει είναι η στάση μας, διαρκής επιμονή και 
υπομονή μέχρι την επίτευξη των στόχων της δικαίωσης. Τυπικό παράδειγμα η συζήτηση που 
διεξάγεται για το Τμήμα Πληροφορικής. 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 επερχόμενες νέες γενιές.   
 
Θα ήθελα να κλείσω τον επίλογο του απολογισμού αυτού, ζητώντας συγνώμη από όλους 
εκείνους που άθελά μου απογοήτευσα. Ζητώ συγνώμη αν κάποιον/α στενοχώρησα ή αδίκησα 
μέσα στη δίνη των διαβουλεύσεων. Σίγουρα δεν είχα κακή πρόθεση. Απλά εξέφραζα τις απόψεις 
μου όπως όλες/οι.  
 
Τέλος, ευχαριστώ για την υπομονή σας. Εύχομαι σε όλους υγεία, ευημερία και δύναμη και με 
ολοζώντανη τη φλόγα της δημιουργικότητας. Γιατί έτσι μας αρέσει…..  
 

 
 

Αύγουστος 2021 
Ο Κοσμήτορας της ΣΘΕ 

 
Χαρίτων Σαρλ Χιντήρογλου 

Καθηγητής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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Σ Υ Ν Ο Ψ Η  

5ης συνάντηση Στρατηγικής Ανάπτυξης της Σ.Θ.Ε. 
(επικύρωση στη συνεδρίαση της Κοσμητείας αριθμ. 300/3-2-2021) 

 
1. Για πρώτη φορά διατυπώνεται με σαφήνεια η άποψη πως οι κτηριακές υποδομές της Σχολής είναι 

ξεπερασμένες για τις σύγχρονες ανάγκες ενός τριτοβάθμιου εκπαιδευτικού και συγχρόνως ερευνητικού 
ιδρύματος του επιπέδου του Αριστοτελείου. Οι κτηριακές υποδομές έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο της 
ζωής τους. Απαιτούνται γενναίες προτάσεις για νέες κτηριακές υποδομές. Η πανδημία ανέδειξε με τον 
χειρότερο τρόπο τις τεράστιες αδυναμίες των υποδομών μας.  

2. Τα προγράμματα σπουδών που θεραπεύονται στη ΣΘΕ είναι υψηλού επιπέδου, σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα της ΜΟΔΙΠ. Η Σχολή εμφανίζει ενδογενή αξία παραγόμενου επιστημονικού προϊόντος 
το οποίο αποτυπώνεται τόσο στα επιστημονικά δημοσιεύματα όσο και στην ανάληψη εκπόνησης 
Ερευνητικών Έργων (Εθνικής και Διεθνής χρηματοδότησης). Ακόμα και στην περίοδο της πανδημίας η 
Σχολή συνδράμει καθοριστικά στην παρακολούθηση του όλου φαινομένου.  

3. Όλα τα Τμήματα είναι έτοιμα να δεχθούν την πιστοποίηση των ΠΠΣ.  
4. Πολλά μέλη της Σχολής με κατάλληλες εργαστηριακές δομές παρέχουν υπηρεσίες καθώς διαθέτουν τις 

αναγκαίες διαπιστεύσεις. Η Σχολή αποβλέπει στην ενδυνάμωση παρόμοιων δράσεων.  
5. Η διασφάλιση της προοδευτικής πορείας της Σχολής στηρίζεται στη διατήρηση και ενίσχυση του 

επιστημονικού δυναμικού και τεχνικού προσωπικού που θα υποστηρίζει τη συντήρηση των 
επιστημονικών υποδομών.  

6. Η Σχολή σχεδιάζει δράσεις προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων στις σύγχρονες 
ανάγκες απονομής πτυχίων. Για παράδειγμα το Τμήμα Πληροφορικής θα επιδιώξει τη θέσπιση 
πενταετούς φοίτησης προγράμματος σπουδών με ταυτόχρονη μετονομασία σε Τμήμα Μηχανικών Η/Υ 
και Πληροφορικής.  

7. Τα ζητήματα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων της Σχολής απασχολούν όλα τα 
Τμήματα. Η Σχολή δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται πλέον ως καθηγητική σχολή. Οι περισσότεροι 
απόφοιτοι είναι κατάλληλα καταρτισμένοι ώστε να προσφέρουν υπηρεσίες εφαρμογών σε ένα ευρύ 
φάσμα υπηρεσιών. Για την επίλυση ανάλογων ζητημάτων η Σχολή επεξεργάζεται σχετικές παρεμβάσεις 
προς τα αρμόδια όργανα των σχετικών Υπουργείων και θα ζητήσει τη συμπαράσταση του Ιδρύματος.   

8. Το ιστορικό προφίλ της Σχολής μας αποτυπώνεται σε πλήθος εκθεμάτων του έμβιου και αβιοτικού 
περιβάλλοντος. Συλλογές μοναδικές και αναξιοποίητες περιμένουν την αναγνώρισή τους τόσο από την 
πολιτεία όσο και από το ίδιο το ΑΠΘ.  

9. Τα ζητήματα που αφορούν το πιστοποιητικό διδακτικής επάρκειας απασχολεί τη Σχολή και 
προσανατολίζεται στην αντιμετώπισή τους με ενιαίες πρακτικές που θα είναι κατάλληλα 
προσαρμοσμένες στα ΠΜΣ των Τμημάτων. Και όλα αυτά αναμένονται ένα κοινά αποδεκτό θεσμικό 
πλαίσιο.  

10. Η Σχολή Θετικών Επιστημών βρίσκεται ενώπιον σημαντικών αποφάσεων για την μετεξέλιξή της. Οι 
αποφάσεις που θα ληφθούν σχετίζονται με την πρόοδο των επιστημονικών κλάδων, τις ανάγκες των 
κοινωνικών δομών και των παραγωγικών διεργασιών των σύγχρονων οικονομικών μοντέλων 
ανάπτυξης.  
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
(συνεδρίαση Κοσμητείας αριθμ. 308/17-5-2021)  

 
 

Η ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ της Σχολής Θετικών Επιστημών (Σ.Θ.Ε) θεωρεί ως παράγοντα πρωταρχικής σημασίας 
την Ποιότητα, η πολιτική της οποίας εναρμονίζεται με την Πολιτική Ποιότητας του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (απόφαση Συγκλήτου στη συνεδρίαση της αριθμ. 2981/7-3-2019), για την 
εξασφάλιση της ικανοποίησης των εντολέων της και την καθιέρωση της αξιοπιστίας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών στον τομέα της  
 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 
Η Κοσμητεία ΣΘΕ έχει προβεί στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή ολοκληρωμένου Συστήματος 
Διαχείρισης Ποιότητας (QMS) στη Γραμματεία της Κοσμητείας ΣΘΕ, σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΛΟΤ 
ΕΝ ISO 9001:2015 το οποίο και δεσμεύεται να τηρεί, με συνέπεια και γνώμονα την παροχή υπηρεσιών 
σταθερής και εγνωσμένης ποιότητας.  
Η παρούσα δήλωση Πολιτικής Ποιότητας αποτελεί δέσμευση για συμμόρφωση με εθνικούς νόμους, 
κοινοτικές και κανονιστικές οδηγίες κλπ, τις απαιτήσεις του προτύπου και τη διαρκή βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.  
Αφορά όλες τις αρμοδιότητες της Κοσμητείας ΣΘΕ, γνωστοποιείται και είναι διαθέσιμη σε όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη όπως ενδείκνυται και εξασφαλίζεται ότι εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα, με κύριο 
σκοπό τη δημιουργία της σχετικής συνείδησης των Αρχών και της Φιλοσοφίας του Συστήματος.  
Η ευθύνη της υλοποίησης της παρούσας Πολιτικής Ποιότητας σε συνδυασμό με την λειτουργία του 
Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, ανατίθεται στον Υπεύθυνο του Συστήματος Διαχείρισης (ΥΣΔ), ο 
οποίος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή και συντήρηση του, με στόχο την συνεχή βελτίωση του.  
 
Οι κύριοι σκοποί του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στη Γραμματεία της Κοσμητείας ΣΘΕ, είναι :  
1. Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών και της σωστής λειτουργίας του 

Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με γνώμονα τη διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα.  
2. Η ικανοποίηση και ο σαφής προσδιορισμός των αναγκών και των προσδοκιών των ενδιαφερόμενων 

μερών.  
 
Τα παραπάνω επιτυγχάνονται με ενέργειες όπως:  
1. Η αναλυτική περιγραφή και επικαιροποίηση (όποτε κρίνεται απαραίτητο από τη σχετική νομοθεσία) των 

αρμοδιοτήτων της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε. και η τυποποίηση των διαδικασιών και των εγγράφων που τις 
διέπουν.  

2. Η συνεχής και τεκμηριωμένη παρακολούθηση της έγκαιρης και άρτιας διεκπεραίωσης των διεργασιών.  
3. Η διαρκής και τεκμηριωμένη παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών.  
4. Η συνεχής και τεκμηριωμένη αξιολόγηση του βαθμού ικανοποίησης των ενδιαφερόμενων μερών.  
5. Η συνεχής και τεκμηριωμένη διερεύνηση και ανάλυση των αιτιών εμφάνισης των αδυναμιών με σκοπό 

τον καθορισμό και την εφαρμογή των αναγκαίων διορθωτικών ή/και προληπτικών ενεργειών για το 
μετριασμό των επιπτώσεών τους.  

6. Η συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού.  
7. Η προσέγγιση διακινδύνευσης για τον καθορισμό και την αντιμετώπιση των απειλών ή την αξιοποίηση 

των ευκαιριών που μπορεί να επηρεάζουν την συμμόρφωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.  
8. Η συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού.  
 
Από τους σκοπούς αυτούς, απορρέουν οι Στόχοι για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, οι οποίοι τίθενται 
από την Κοσμητεία, και παρακολουθούνται με ευθύνη του Υπευθύνου του Συστήματος Διαχείρισης. Η 
Κοσμητεία ΣΘΕ δεσμεύεται για την διάθεση όλων των απαιτούμενων πόρων και μέσων, για την επίτευξη 
αυτών των στόχων, που κάθε φορά τίθενται από αυτή.  
Τα ποσοτικά και ποσοστιαία μεγέθη των στόχων αυτών καθώς και ο βαθμός επίτευξης τους, μαζί με την 
Πολιτική Ποιότητας, εξετάζονται και αξιολογούνται από την Κοσμητεία ΣΘΕ (Διοίκηση), στο πλαίσιο των 
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προγραμματισμένων Ανασκοπήσεων, του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (QMS), με απώτερο σκοπό 
την συνεχή βελτίωσή του.  
Η Γραμματεία Κοσμητείας ΣΘΕ μέσα από την αταλάντευτη προσήλωση της Διοίκησης, στην τήρηση των 
αρχών που εκτίθενται στην παρούσα Πολιτική Ποιότητας και γενικότερα, σε όλη την έκταση του 
Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (QMS) του οργανισμού, προσβλέπει στη συνεχή και σταθερή βελτίωση 
των υπηρεσιών της, με τη χρήση των οποίων υποστηρίζεται η επίτευξη των γενικότερων στόχων της 
Κοσμητείας της ΣΘΕ όπως: ενδυνάμωση της συνοχής της ακαδημαϊκής κοινότητας της ΣΘΕ, διαρκής 
προσαρμογή των ΠΠΣ και ΠΜΣ σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, ανάπτυξη διεθνών ΠΜΣ, διαρκής 
βελτίωση της διεπιστημονικότητας σε όλα τα επίπεδα του ακαδημαϊκού βίου, ανάπτυξη σύγχρονων 
προτύπων εκπαίδευσης των επιστημών που θεραπεύει η Σχολή, διαρκής αναζήτηση νέων πόρων από 
διεθνείς και εθνικές συνεργασίες, συνεχής βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής, ανάπτυξη στρατηγικών 
ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης υλικών, ενσωμάτωση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης και 
του ενιαίου Ευρωπαϊκού Περιβάλλοντος στα προγράμματα σπουδών, διαρκής βελτίωση των διοικητικών 
υπηρεσιών, συνεχής βελτίωσης της προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ και συντήρηση των κτηριακών υποδομών 
της Σχολής. 
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