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ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2021-2022 

 

Το παρόν αποτελεί ςυνοπτικό απολογιςμό των πεπραγμζνων τθσ Κοςμθτείασ τθσ ΣΘΕ για το 
ακαδθμαϊκό ζτοσ 2021-2022. Θερμζσ ευχαριςτίεσ οφείλονται ςε όλα τα μζλθ τθσ Κοςμθτείασ 
για τθν εξαιρετικι ςυνεργαςία κακϊσ και ςτο προςωπικό τθσ Γραμματείασ τθσ Κοςμθτείασ. 
Το ζργο τθσ Κοςμθτείασ δεν κα ιταν δυνατόν να γίνει χωρίσ τθ κρίςιμθ ςυμβολι των μελϊν 
αυτϊν. Ιδιαίτερθ μνεία για τουσ αποχωροφντεσ προζδρουσ.  

Η Κοςμθτεία το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2021-2022 αποτελείτο από τα εξισ μζλθ: 

 Κοςμθτόριςςα: Χαρά-Μυρτϊ-Αγάπθ Χαραλάμπουσ, Κακθγιτρια. 

 Πρόεδροσ Τμιματοσ Φυςικισ: Δθμιτριοσ Μελάσ, Κακθγθτισ. 

 Πρόεδροσ Τμιματοσ Μακθματικϊν: Δθμιτριοσ Πουλάκθσ, Κακθγθτισ. 

 Πρόεδροσ Τμιματοσ Βιολογίασ: Μθνάσ Γιάγκου, Κακθγθτισ. 

 Πρόεδροσ Τμιματοσ Χθμείασ: Παναγιϊτθσ Σπακισ, Κακθγθτισ. 

 Πρόεδροσ Τμιματοσ Γεωλογίασ: Κωνςταντίνοσ Παπαηάχοσ, Κακθγθτισ. 

 Πρόεδροσ Τμιματοσ Πλθροφορικισ: Ελευκζριοσ Αγγελισ, Κακθγθτισ. 

 Εκπρόςωποσ μελϊν Ε.ΔΙ.Π. τθσ ΣΘΕ: Θωμάσ Μακεδϊν, μζλοσ Ε.ΔΙ.Π. του Τμιματοσ 
Γεωλογίασ. 

 Εκπρόςωποσ μελϊν Ε.Τ.Ε.Π. τθσ ΣΘΕ: Ουρανία Κοπαλίδου, μζλοσ Ε.Τ.Ε.Π. του Τμιματοσ 
Φυςικισ. 

Δεν ορίςτθκαν και δεν ςυμμετείχαν ςτθν Κοςμθτεία εκπρόςωποι των φοιτθτϊν-τριϊν. 

 

Οι Επιτροπζσ τθσ ΣΘΕ που λειτοφργθςαν το ζτοσ αυτό ιταν οι: 

 Επόπτεσ και Συμβοφλιο Εποπτϊν. 

 Επιτροπι Επικοινωνίασ  

 Επιτροπι Φφλου και Ιςότθτασ τθσ ΣΘΕ 

 Επιτροπι Αικουςϊν τθσ ΣΘΕ  

 Επιτροπι COVID τθσ ΣΘΕ 

 

Κατά τθ διάρκεια αυτοφ του ζτουσ, θ Κοςμθτεία ςυνεδρίαςε 30 περίπου φορζσ. Πζραν 
αυτϊν, πραγματοποιικθκαν ςυναντιςεισ εργαςίασ τθσ Κοςμθτόριςςασ και των Προζδρων 
των Τμθμάτων τθσ ΣΘΕ και του Φαρμακευτικοφ με τουσ Πρυτάνεισ. Η Κοςμθτόριςςα 
ςυμμετείχε ςτισ ςυνεδριάςεισ τθσ Επιτροπισ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν, τθσ Επιτροπισ 
Δεοντολογίασ του Α.Π.Θ., του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Πανεπιςτθμιακισ Φοιτθτικισ 
Λζςχθσ και τθσ Συγκλιτου. Η Κοςμθτόριςςα παραβρζκθκε ςε ςυνεδριάςεισ των 
Συνελεφςεων των Τμθμάτων τθσ ΣΘΕ και ςε ςυνεδριάςεισ των επιτροπϊν τθσ Κοςμθτείασ 
κακϊσ και μελϊν τθσ ΣΘΕ. Τζλοσ, θ Κοςμθτεία διεκπεραίωςε ςε αυτό το διάςτθμα περίπου 
1700 ζγγραφα. 

 

Το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2021-2022 θ Κοςμθτεία τθσ ΣΘΕ κλικθκε να διαχειριςτεί μία ςειρά από 
κρίςεισ. Επιγραμματικά και μεταξφ άλλων αναφζρεται:  

 θ αςφαλισ υγειονομικά επιςτροφι ςτισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ ςε ςυνκικεσ 
πανδθμίασ,  



 θ προγραμματιςμζνθ ανάπλαςθ του ιςογείου του κτιρίου Βιολογίασ και θ ενοποίθςθ 
των Βιβλιοκθκϊν με τθν ακφρωςθ αικουςϊν διδαςκαλίασ του ιςογείου του κτιρίου 
Βιολογίασ,  

 θ εκκζνωςθ τθσ κατάλθψθσ «Στζκι ςτο Βιολογικό» με τισ ςχετικζσ αντιδράςεισ,  
τα φαινόμενα βίασ ςτουσ χϊρουσ τθσ ΣΘΕ,  

 θ βίαιθ παρεμπόδιςθ τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν του ζργου τθσ Βιβλιοκικθσ,  
θ παρουςία των ΜΑΤ και οι ςυγκροφςεισ με τουσ κουκουλοφόρουσ ςτουσ χϊρουσ τθσ 
ΣΘΕ, θ ρίψθ δακρυγόνων κοντά ςτισ ειςόδουσ των κτιρίων και ο τραυματιςμόσ  
φοιτθτι, 

 οι καταςτροφζσ και πολλαπλζσ επικζςεισ ςτο κτιριο των γραμματειϊν και ςτα 
γραφεία των γραμματειϊν και τθσ Κοςμθτείασ από ομάδεσ αγνϊςτων,  

 θ κζςπιςθ του νζου Νόμου 4957 για τθν Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα. 
Μπροςτά ςε όλα αυτά τα γεγονότα, ζλαςςον είναι θ ςτοχοποίθςθ τθσ κοςμθτόριςςασ με 
αφίςεσ, πανό, λεκτικζσ και φυςικζσ αντιπαρακζςεισ. 

 

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ – ΔΡΑΕΙ 

 

Πανδημία και επιςτροφή ςτισ αίθουςεσ 

Η Κοςμθτεία ςε ςυνεργαςία με τθν Πρυτανεία ζχει προβεί ςε μια ςειρά ενεργειϊν για τθ 
διαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ όπωσ: 

o Τοποκζτθςθ μθχανθμάτων κακαριςμοφ αζρα για τα αμφικζατρα και τισ αίκουςεσ 
διδαςκαλίασ χωρίσ φυςικό αεριςμό. 

o Τοποκζτθςθ κερμομετρθτϊν και αντιςθπτικϊν ςτισ ειςόδουσ των κτθριακϊν 
υποδομϊν τθσ ΣΘΕ 

o Ενιςχυμζνθ κακαριότθτα ςτουσ χϊρουσ υγιεινισ και ςτισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ τθσ 
ΣΘΕ για τθν αποφυγι μετάδοςθσ τθσ covid-19 

Επιπλζον θ Κοςμθτεία προζβθ ςτισ εξισ ενζργειεσ: 

o Συντονιςμό των Τμθμάτων τθσ ΣΘΕ για τον ζλεγχο των πιςτοποιθτικϊν εμβολιαςμοφ 
και νόςθςθσ ςτισ ειςόδουσ των κτθριακϊν υποδομϊν τθσ ΣΘΕ 

o Θζςπιςθ επιτροπισ Covid-19 τθσ ΣΘΕ  

o ζκδοςθ του Κανονιςμοφ Λειτουργίασ τθ ΣΘΕ COVID-19  

o Δυνατότθτα παροχισ δωρεάν μοριακοφ ελζγχου COVID-19 από το ΙΝΕΒ-ΕΚΕΤΑ 

 

 Συντονιςμόσ τθσ εκπαιδευτικισ λειτουργίασ τθσ ΣΘΕ κατά τθν ζναρξθ του ακαδ. ζτουσ 
δεδομζνων των περιοριςμϊν αποφυγισ μετάδοςθσ τθσ Covid-19. Ολοκλθρωμζνθ 
πρόταςθ για ενίςχυςθ τθσ ΣΘΕ με κζςπιςθ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ τθσ ΣΘΕ COVID-19, 
ςυνεχισ μζριμνα ςε ςυνεργαςία με τθν πρυτανεία για υγιειονομικοφσ ελεγκτζσ και 
προςωπικό κακαριότθτασ και φφλαξθσ. 

 Ζρευνα αγοράσ και προδιαγραφϊν για μθχανιματα κακαριςμοφ αζρα, αγορά 
μθχανθμάτων για τισ ανάγκεσ των αμφικεάτρων τθσ ΣΘΕ με κονδφλια τθσ κοςμθτείασ, 
Σεπτζμβριοσ 2021 (κονδφλι 12.387,00€)---κρίςιμθ θ ςυμβολι του ΜΓ. 

https://www.sci.auth.gr/wp-content/uploads/sites/117/2021/09/%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A3-%CE%A3%CE%98%CE%95-%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%A6%CE%A9%CE%9D%CE%91-%CE%9C%CE%95-%CE%9A%CE%A5%CE%91-4406_24-9-2021.pdf


 Συντονιςμόσ για τθν τοποκζτθςθ των μθχανθμάτων που διζκεςε θ πρυτανεία για τα 
αμφικζατρα τθσ ΣΘΕ, Οκτϊβριοσ 2021. 

 Απόδοςθ τθσ διαχείριςθσ αμφικεάτρων για τθ διεξαγωγι του εκπαιδευτικοφ ζργου 
των Τμθμάτων Βιολογίασ και Πλθροφορικισ και ςυντονιςμόσ τθσ επιτροπισ Αικουςϊν 
τθσ ΣΘΕ. Συντονιςμόσ και διαχείριςθ λειτουργίασ των αμφικεάτρων. 

 Δωρεά 10,000 μαςκϊν υψθλισ προςταςίασ από φαρμακευτικι εταιρεία ELPEN, με 
ενζργειεσ τθσ Κοςμθτείασ. Οι μάςκεσ διανεμικθκαν ςτα Τμιματα τθσ ΣΘΕ κατά τθν 
εξεταςτικι περίοδο Ιανουαρίου 2022. 

 Συνεργαςία με Σχολι Επιςτθμϊν Υγείασ (ΣΕΥ) για τθ χριςθ αμφικεάτρων τθσ ΣΘΕ από 
Τμιμα Φαρμακευτικισ και ανταποδοτικι ενίςχυςθ τθσ ΣΘΕ. 

 

Αντιμετώπιςη κρίςεων – Αςφάλεια 

  

o Άμεςεσ ενζργειεσ κατά τθσ παρεμπόδιςθσ των υγειονομικϊν ελεγκτϊν ςτισ ειςόδουσ 
των κτθριακϊν υποδομϊν τθσ ΣΘΕ, Οκτϊβριοσ 2021 και κατά τθσ απόπειρασ 
κατάλθψθσ του Τμιματοσ Χθμείασ, Νοζμβριοσ 2021 

o Άμεςεσ ενζργειεσ για τθν αποκατάςταςθ τθσ λειτουργίασ του κτθρίου των 
Γραμματειϊν τθσ ΣΘΕ ζπειτα από τθν κατάλθψθ τθσ 12θσ Ιανουαρίου 2022 και των 
καταςτροφϊν τθσ 23θσ και 28θσ Ιανουαρίου 2022  

o Ενζργειεσ για τθν ενίςχυςθ τθσ αςφάλειασ του κτθρίου των Γραμματειϊν τθσ ΣΘΕ (με 
κρίςιμθ ςυμβολι του ΚΠ: τοποκζτθςθ κωρακιςμζνθσ πόρτασ και ςυναγερμοφ ςτθν 
κεντρικι είςοδο) 

o Ζκτακτεσ ςυνεδριάςεισ για τθ λειτουργία του κτθρίου των Γραμματειϊν τθσ ΣΘΕ με τισ 
γραμματείεσ και διοικθτικό προςωπικό 

o Άμεςεσ ενζργειεσ και ςυντονιςμόσ για τθν αςφαλι απομάκρυνςθ του προςωπικοφ των 
Γραμματειϊν των Τμθμάτων τθσ ΣΘΕ από το κτιριο των Γραμματειϊν ςτισ περιπτϊςεισ 
καταςτάςεων ανωτζρασ βίασ 

o Ενζργειεσ για τον ςυντονιςμό για τθν απομάκρυνςθ των μελϊν τθσ ΣΘΕ ςε περίπτωςθ 
ζκτακτθσ ανάγκθσ. Θερμζσ ευχαριςτίεσ  ςτα μζλθ τθσ ΣΘΕ που ςυνζβαλαν ςτον 
απεγκλωβιςμό των μελϊν τθσ κοινότθτασ  όταν το κτιριο γζμιςε καπνοφσ και ιδιαίτερα 
ςτουσ ΜΓ και ΧΓ. 

 

Κτηριακά – ΘΕ 

 Πρόγραμμα λειτουργίασ των κτθριακϊν υποδομϊν τθσ ΣΘΕ, (ςφνδεςμοσ) 

 Πρόγραμμα λειτουργίασ του κτθρίου των Γραμματειϊν τθσ ΣΘΕ και εναρμονιςμόσ τθσ 
λειτουργίασ όλων των Γραμματειϊν, (ςφνδεςμοσ) 

 Συντονιςμόσ και τακτικζσ ςυνεδριάςεισ με το Συμβοφλιο Εποπτϊν, κακοριςμόσ 
αρμοδιοτιτων των εποπτϊν κτθρίων και του Συμβουλίου των Εποπτϊν 

 Προϊκθςθ αιτθμάτων και επικοινωνία με τεχνικι υπθρεςία (αντικατάςταςθ 
υαλοπινάκων ςτο Τμιμα Χθμείασ, κλπ) 

https://www.sci.auth.gr/wp-content/uploads/sites/117/2022/05/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%9A%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%B7%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%A3.%CE%98.%CE%95.-_%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%91%CF%80%CF%81%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82-2022-1.pdf
https://www.sci.auth.gr/wp-content/uploads/sites/117/2022/05/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%9A%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%B7%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%A3.%CE%98.%CE%95.-_%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%91%CF%80%CF%81%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82-2022-1.pdf
https://www.sci.auth.gr/wp-content/uploads/sites/117/2022/02/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF-%CE%95%CF%80%CE%BF%CF%80%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%9A%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%A3%CE%98%CE%95-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD-1.pdf


 Αίτθμα προσ τθν Τεχνικι Υπθρεςία για τοποκζτθςθ αντλίασ νεροφ ςτο υπόγειο του 
κτθρίου Βιολογίασ (ζγγραφο 39335/11-1-2022). 

 Ενζργειεσ για τθν αντικατάςταςθ καταςτραφζντων Η/Υ και μθχανϊν γραφείου για τθν 
επαναλειτουργία των χϊρων εργαςίασ ςτο κτιριο Γραμματειϊν τθσ ΣΘΕ (ζγγραφα 
47482/14-2-2022). 

 Αίτθμα για τοποκζτθςθ κωρακιςμζνων κυρϊν ςτισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ τθσ ΣΘΕ για 
τθν αςφάλεια του οπτικοακουςτικοφ εξοπλιςμοφ (ζγγραφα 89184/22-7-2022). 

 Αιτιματα για απομάκρυνςθ πανό από τισ ταράτςεσ και κεντρικζσ ειςόδουσ του 
κεντρικοφ κτθρίου τθσ ΣΘΕ και του κτθρίου Βιολογίασ για λόγουσ αςφάλειασ 

 Ενζργειεσ για τθ ςυνεχι και απρόςκοπτθ αςφάλεια των αικουςϊν διδαςκαλίασ, 
υπθρεςιακά ςθμειϊματα προσ τθν εποπτεία φφλαξθσ, ςφνταξθ προγράμματοσ χριςθσ 
αικουςϊν (πρόγραμμα κλειδϊματοσ των αικουςϊν) 

 Διάκεςθ αικουςϊν τθσ ΣΘΕ για διάφορεσ εκδθλϊςεισ (αίκουςα Α11 – γυρίςματα τθσ 
ταινίασ μικροφ μικουσ με κζμα «Επικοινωνία ςτθν Επιςτιμθ», αίκουςα Α21 – 
Συνάντθςθ αποφοίτων του Τμιματοσ Φυςικισ του ζτουσ 1966-1967, Αίκουςα Α11 για 
τθν ομάδα PATH για ςυνζδριο, Αμφικζατρο «Ν. Αλεξάνδρου» για κινθματογραφικό 
γφριςμα ταινίασ ςτο πλαίςιο μακιματοσ του Τμιματοσ Κινθματογράφου ΑΠΘ). 

 Συνεχισ μζριμνα για τθν κακαριότθτα και τον ευπρεπιςμό των εςωτερικϊν και 
προαφλιων χϊρων των κτθριακϊν υποδομϊν τθσ ΣΘΕ 

 Ενζργειεσ και προγραμματιςμόσ για τθν επικαιροποίθςθ τθσ καταγραφισ των χϊρων 
των κτθριακϊν υποδομϊν (βλ. ζγγραφο 68746/17-5-2022),  

 Ζγγραφα και μζριμνα για διαςφάλιςθ ανοικτϊν κυρϊν πρόςβαςθσ ΑμΕΑ και εξόδων 
κινδφνου κατά τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ, κεντρικό κτιριο τθσ ΣΘΕ ςε ςυνεργαςία 
με τουσ αρχιεπόπτεσ των κτθρίων. 

 

Ακαδημαϊκά 

 Τροποποίθςθ ακαδθμαϊκοφ Ημερολογίου τθσ ΣΘΕ 

 Τροποποίθςθ του Κανονιςμοφ Αριςτείασ τθσ ΣΘΕ, κζςπιςθ του βραβείου εξαίρετθσ 
διδαςκαλίασ τθσ ΣΘΕ, τροποποίθςθ του βραβείου αριςτείασ νζου ερευνθτι/νζασ 
ερευνιτριασ, του τιμθτικοφ αριςτείου ζρευνασ & του βραβείου κοινωνικισ προςφοράσ 

 Ειςιγθςθ προσ τθ Σφγκλθτο για τθ δυνατότθτα αποςφνδεςθσ τθσ λιψθσ αντιγράφου 
πτυχίου από τθν τελετι ορκωμοςίασ και τθν αντίςτοιχθ τροποποίθςθ του Εςωτερικοφ 
Κανονιςμοφ του ΑΠΘ (άρκρο 61), ζτςι ϊςτε να είναι επιτρεπτι θ ζκδοςθ και χοριγθςθ 
του πτυχιακοφ τίτλου χωρίσ να προθγθκεί τελετι ορκωμοςίασ. 

 Αίτθμα για μζλθ ΕΤΕΠ προσ τθν Πρυτανεία και ΥΠΑΙΘ (ζγγραφο 29886/1-12-2022). 

 Διάχυςθ καλϊν πρακτικϊν, ςυνάντθςθ με εκπροςϊπουσ των ΟμΕΑ των Τμθμάτων τθσ 
ΣΘΕ 

 Ειςιγθςθ ςτον Αντιπρφτανθ Ακαδθμαϊκϊν για αυτοματοποίθςθ τθσ ζκδοςθσ αναλυτικισ 
βακμολογίασ ςτα αγγλικά (Μάρτιοσ 2022) 



 Πρόταςθ προσ το ΥΠΑΙΘ για δυνατότθτα εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλίασ ςε περιπτϊςεισ 
ανωτζρασ βίασ (ζγγραφο 74358/3-6-2022). Ενςωματϊκθκε ςτον νζο νόμο 4957/2022 . 

 Συντονιςμόσ ςε επίπεδο προζδρων Τμθμάτων τθσ ΣΘΕ, ΑΠΘ και αποςτολι 
παρατθριςεων προσ το ΥΠΑΙΘ αναφορικά με το πιςτοποιθτικό Παιδαγωγικισ και 
Διδακτικισ επάρκειασ, Ιοφλιοσ 2022. 

 

Θζματα μελών ΔΕΠ – Μητρώα 

 Χορθγιςεισ επιςτθμονικϊν αδειϊν και αδειϊν μελϊν ΔΕΠ για προςωπικοφσ λόγουσ. 

 Επικαιροποίθςθ Μθτρϊων εςωτερικϊν και εξωτερικϊν μελϊν των Τμθμάτων τθσ ΣΘΕ. 

 

Διαφάνεια ςτη Διοίκηςη – Διοικητικά 

 Διατιρθςθ θλεκτρονικοφ πρωτοκόλλου και αρχείου 

 Διατιρθςθ κοινόχρθςτου φακζλου με τουσ Επόπτεσ κτθρίων για τθν καταγραφι των 
αιτθμάτων φκορϊν που αποςτζλλονται ςτθν Τεχνικι Υπθρεςία μζςω τθσ πλατφόρμασ 
sintirisi.auth.gr. 

 Ζναρξθ ψθφιοποίθςθσ του αρχείου τθσ Κοςμθτείασ τθσ ΣΘΕ ςε ςυνεργαςία με τθν 
Κεντρικι Βιβλιοκικθ του ΑΠΘ. Προγραμματιςμόσ για ςυνζχιςθ τθσ ψθφιοποίθςθσ ςτισ 
εγκαταςτάςεισ τθσ ΣΘΕ. 

 Επικαιροποίθςθ του Οδθγοφ Διοικθτικϊν Διαδικαςιϊν τθσ ΣΘΕ και εναρμόνιςι του 
ςφμφωνα με το νομοκετικό πλαίςιο. 

 Ανανζωςθ του πιςτοποιθτικοφ ςυμμόρφωςθσ κατά ISO 9001:2015 τθσ Γραμματείασ 
τθσ Κοςμθτείασ τθσ ΣΘΕ, (Ιοφνιοσ 2022) 

 Τιρθςθ θλεκτρονικοφ αρχείου των ςυνεδριάςεων τθσ Κοςμθτείασ ςτο docs.auth.gr με 
όλα τα ςχετικά ζγγραφα με τα κζματα τθσ Ημεριςιασ Διάταξθσ, προςβάςιμο από όλα 
τα μζλθ τθσ Κοςμθτείασ. 

 Ανζβαςμα του αλγορίκμου κατανομισ ςτο docs.auth.gr. 

 

Οικονομικά 

 Κατανομι πιςτϊςεων τακτικοφ προχπολογιςμοφ ζτουσ 2022   

 Κατανομι πιςτϊςεων του ΕΛΚΕ ζτουσ 2022    

 Κατανομι πιςτϊςεων ςτα ΠΜΣ χωρίσ τζλθ φοίτθςθσ από τθ διαχείριςθ του 8% των 
εςόδων των ΠΜΣ με τζλθ φοίτθςθσ. 

 Υλοποίθςθ τακτικοφ προχπολογιςμοφ οικ. ζτουσ 2021. 

 Τακτικι ενθμζρωςθ οικονομικϊν ςτισ ςυνεδριάςεισ τθσ Κοςμθτείασ. 

 Ανάρτθςθ θλεκτρονικοφ αρχείου με τθν παρακολοφκθςθ των ζργων 50472 και 98092 
ςτο docs.auth.gr, προςβάςιμο από όλα τα μζλθ τθσ Κοςμθτείασ. 

 



Φοιτητικά – Ορκωμοςίεσ 

 Προγραμματιςμόσ ορκωμοςιϊν των αποφοίτων τθσ ΣΘΕ δεδομζνων των περιοριςτικϊν 
μζτρων για τθν αποφυγι μετάδοςθσ τθσ Covid-19. 

 Τακτικι επικοινωνία με τθ φοιτθτικι κοινότθτα τθσ Σχολισ (ανακοινϊςεισ μζςω 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, προωκιςεισ ακαδθμαϊκϊν εκδθλϊςεων κλπ) 

 Συνάντθςθ με μζλθ Φοιτθτικϊν Συλλόγων ςτθν Κοςμθτεία τθσ ΣΘΕ   

 Διάκεςθ αικουςϊν για τθ διεξαγωγι των εκλογϊν των Φοιτθτικϊν Συλλόγων  

 

Κοινωνική Πολιτική τησ ΘΕ 

 Προγραμματιςμόσ και προετοιμαςία αςκιςεων ετοιμότθτασ ςτο κεντρικό κτιριο τθσ 
ΣΘΕ, ςε ςυνεργαςία με τον αρχιεπόπτθ του κτθρίου και το γραφείο Πολιτικισ 
Προςταςίασ του ΑΠΘ, αναβολι λόγω επειςοδίων 

 Προγραμματιςμόσ μακθμάτων πρϊτων βοθκειϊν, 02-09-2022 

 Προγραμματιςμόσ OPEN DAY ΣΘΕ, αναβολι λόγω επειςοδίων 

 Χριςθ ζμφυλθσ γλϊςςασ ςτα επίςθμα ζγγραφα και ςτον οδθγό Διοικθτικϊν 
Διαδικαςιϊν τθσ Κοςμθτείασ. 

 Ειςιγθςθ για μελζτθ προςβαςιμότθτασ ΑμΕΑ και εξόδου κινδφνου ςτο κτιριο 
Γραμματειϊν των Τμθμάτων τθσ ΣΘΕ (ζγγραφο 78562/17-6-2022). 

 

 

Λοιπά Θζματα 

 Διεξαγωγι ΕΔΕ για ςεξουαλικι παρενόχλθςθ και κατάκεςθ πορίςματοσ ςτισ 30 
Δεκεμβρίου 2021, 

 Ειςιγθςθ ςτθ Σφγκλθτο για τθν θκικι αποκατάςταςθ των απολυκζντων το 1946 
κακθγθτϊν  1946, Δ. Καββάδα (ζδρα Βοτανικισ) και Κ. Τηϊνθ (ζδρα Γενικισ Βιολογίασ) 

 Συμμετοχι ςτισ ςυνεδριάςεισ κοςμθτόρων των ΣΘΕ των Πανεπιςτθμίων τθσ Ελλάδασ.     

 

 

Προβολή τησ ΘΕ 

 Συνεχισ ενθμζρωςθ τθσ Ιςτοςελίδασ τθσ ΣΘΕ 

 Δθμιουργία ςελίδασ τθσ ΣΘΕ ςτο facebook. 

 Προγραμματιςμόσ εκδθλϊςεων για το 2022 (τουρνουά ςκακιοφ, ΑΠΘ τθν Κυριακι, 95 
ζτθ λειτουργίασ ΣΘΕ, εκδιλωςθσ-ενθμζρωςθσ για τα ΠΜΣ) 

 Συντονιςμόσ των προζδρων για τθν ολοκλιρωςθ και επικαιροποίθςθ του Λευκϊματοσ 
τθσ ΣΘΕ 

 Δωρεά πολφγραφου για τθ νζα βιβλιοκικθ τθσ ΣΘΕ (προςωρινι τοποκζτθςθ ςτον 
κοινόχρθςτο χϊρο του ιςογείου του κτθρίου των Γραμματειϊν τθσ ΣΘΕ) 



 Απονομι διάκριςθσ εξαίρετθσ επίδοςθσ φοιτιτριασ με βακμό πτυχίου 10, Ιοφνιοσ 2022 

 Απονομι βραβείων Υπατία ςτισ ορκωμοςίεσ τθσ εξεταςτικισ περιόδου Σεπτεμβρίου 
2021, Ιουνίου 2022 

 

τρατηγική ΘΕ 

 Παρουςίαςθ τθσ ΣΘΕ ςτθ ςυνάντθςθ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ του ΑΠΘ, Μάρτιοσ 2022. 
Παρουςίαςθ των αιτθμάτων του Τμιματοσ Πλθροφορικισ. Παρουςίαςθ των κφριων 
αιτθμάτων τθσ ΣΘΕ. 

 

Αιγίδεσ ΘΕ 

 Επιςτθμονικι δράςθ «Ζνταξθ τθσ Ελλάδασ ςτο ESRF» (06-05-2022). 

 12θ Διεκνι Μακθματικι Εβδομάδα2022» (09-05-2022 ζωσ 15-05-2022) 

 NANOTECHNOLOGY 2022, (2-07-2022 ζωσ 09-07-2022) 

 Καλοκαιρινό Σχολείο ESRF (05-09-2022 ζωσ 08-09-2022) 

 

Παρεμβάςεισ 

 Πρόταςθ προσ Γραφείο Πρυτανείασ & Σφγκλθτο (ζγγραφο 4781/15-9-2021) για 
υιοκζτθςθ ενόσ ευζλικτου υβριδικοφ ςχιματοσ διδαςκαλίασ για τα μακιματα του 
προπτυχιακοφ προγράμματοσ ςπουδϊν, ιδιαίτερα για μεγάλα ακροατιρια  

 Ειςιγθςθ προσ Γραφείο Πρυτανείασ & Σφγκλθτο (ζγγραφο 4781/15-9-2021) για τθ 
διάκεςθ πόρων και υποςτιριξθσ (τεχνικισ, διοικθτικισ, κλπ.) για τθ ςυνεχι 
κακαριότθτα και απολφμανςθ των αικουςϊν διδαςκαλίασ και των κοινόχρθςτων 
χϊρων υγιεινισ WC, και για τον αεριςμό των αικουςϊν 

 Ειςιγθςθ προσ τθ Σφγκλθτο για τθ δυνατότθτα αποςφνδεςθσ τθσ λιψθσ αντιγράφου 
πτυχίου από τθν τελετι ορκωμοςίασ και τθν αντίςτοιχθ τροποποίθςθ του Εςωτερικοφ 
Κανονιςμοφ του ΑΠΘ (άρκρο 61), ζτςι ϊςτε να είναι επιτρεπτι θ ζκδοςθ και χοριγθςθ 
του πτυχιακοφ τίτλου χωρίσ να προθγθκεί τελετι ορκωμοςίασ.  

 Αίτθμα για μζλθ ΕΤΕΠ προσ τθν Πρυτανεία και ΥΠΑΙΘ (ζγγραφο 29886/1-12-2022) . 

 Ειςιγθςθ προσ τθν Πρυτανεία για κζματα αςφάλειασ και ςυντιρθςθσ των κτθριακϊν 
υποδομϊν τθσ ΣΘΕ (ζγγραφο 53254/8-3-2022) 

 Πρόταςθ για αντικατάςταςθ κυρϊν ςε αίκουςεσ διδαςκαλίασ και εργαςτθριακζσ 
αίκουςεσ του κεντρικοφ κτθρίου τθσ ΣΘΕ ζπειτα από φκορζσ, (ζγγραφο 2021-
2022/60298). 

 Αίτθμα προσ Πρυτανεία (ζγγραφο 16136/19-10-2021), για τοποκζτθςθ υπαλλιλου με 
κακικοντα τθ ςυνεχι υποςτιριξθ και μθχανοργάνωςθ του φοιτθτολογίου βαςιηόμενθ 
ςτισ ιδιαιτερότθτεσ των προγραμμάτων ςπουδϊν των ζξι (6) Τμθμάτων τθσ ΣΘΕ. 

 Πρόταςθ για αντικατάςταςθ κυρϊν ςε αίκουςεσ διδαςκαλίασ και εργαςτθριακζσ 
αίκουςεσ του κεντρικοφ κτθρίου τθσ ΣΘΕ ζπειτα από φκορζσ (ζγγραφο 2021-
2022/60298). 



 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

Το 2022 ο τακτικόσ προχπολογιςμόσ για όλθ τθ Σχολι ιταν 78.837,78 € (και επιπλζον 
5.000€ που αφοροφςαν ςτο Σειςμολογικό Στακμό και ςτο Στακμό του Ολφμπου), τα οποία 
κατανεμικθκαν ςτα Τμιματα τθσ ΣΘΕ με βάςθ τον προβλεπόμενο αλγόρικμο τθσ Σχολισ. Η 
Κοςμθτεία ςυμμετείχε ςτθν κατανομι του τακτικοφ προχπολογιςμοφ με το ποςό των 
2.559,39 € για τθν προμικεια επίπλων γραφείου και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ. Επίςθσ, ςτθ 
Σχολι Θετικϊν Επιςτθμϊν κατανεμικθκε το ποςό των 41.221,2 € που αφοροφςε ςε μθ 
απορροφθκείςεσ πιςτϊςεισ του ζτουσ 2021 το οποίο κατανεμικθκε ςτα Τμιματα με βάςθ 
τα αντίςτοιχα υπόλοιπά τουσ. Επιπλζον, θ Σχολι Θετικϊν Επιςτθμϊν ενιςχφκθκε με το ποςό 
των 7.998,12 € για τθν αντικατάςταςθ, λόγω καταςτροφϊν, του θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ 
των Γραμματειϊν των Τμθμάτων τθσ ΣΘΕ. 

Το 2022, οι πιςτϊςεισ οικονομικισ ενίςχυςθσ του ΕΛΚΕ ιταν ςυνολικά 221.513,34 €, από 
τα οποία θ Κοςμθτεία ενιςχφκθκε με το ποςό των 31.011,87 €.  

Σθμειϊνεται ότι ςτον κωδικό του ζργου τθσ Κοςμθτείασ υπιρχε ζνα υπόλοιπο τθσ τάξθσ 
των 30.294,12 € από το ακαδ. ζτοσ 2020-2021. Επίςθσ, πιςτϊκθκε το ποςό των 1.000 € από 
τθ Σχολι Επιςτθμϊν Υγείασ του ΑΠΘ ωσ ςυμμετοχι ςτθν προμικεια μθχανθμάτων 
κακαριςμοφ αζρα για τισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ. Συνεπϊσ, θ Κοςμθτεία διαχειρίςτθκε από 
τον ΕΛΚΕ για το ζτοσ 2021-2022 ςυνολικά το ποςό των 62.305,99 €. Τα ςυνολικά ζξοδα τθσ 
Κοςμθτείασ από το ζργο τθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ του ΕΛΚΕ είναι 17.997,01 €. 

Συμπλθρωματικά, θ Κοςμθτεία διαχειρίςτθκε το ποςό των 48.247,83 € από το 8% των 
εςόδων των ΠΜΣ τθσ ΣΘΕ με τζλθ φοίτθςθσ για τα ΠΜΣ τθσ ΣΘΕ χωρίσ τζλθ φοίτθςθσ 
(Υπόλοιπο ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2020-2021: 16567,6€ - Πιςτϊςεισ ακαδ. ζτουσ 2021-2022: 
31.680,23 €). Από το ποςό αυτό κατανεμικθκε ιςόποςα το ποςό των 23.010,32 € ςτα 16 
ΠΜΣ τθσ ΣΘΕ χωρίσ τζλθ φοίτθςθσ ενϊ το υπόλοιπο κα καλφψει ανάγκεσ ςυντιρθςθσ των 
κτθριακϊν υποδομϊν τθσ ΣΘΕ ςτα πλαίςια των ΠΜΣ τθσ ΣΘΕ. Τα ςυνολικά ζξοδα τθσ 
Κοςμθτείασ από το 8% των εςόδων των ΠΜΣ τθσ ΣΘΕ με τζλθ φοίτθςθσ είναι 942,71 €.  

 

Τα αρχεία με τισ κινιςεισ των ζργων είναι αναρτθμζνο ςτο docs.auth.gr ςτα ζγγραφα τθσ 
Σχολισ Θετικϊν Επιςτθμϊν.  

 

 


