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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ακαδ. έτος 14-15). 

Ι. Εισαγωγή  

Κύριος σκοπός της παρουσίασης του απολογισμού του έργου της 

Κοσμητείας, που υλοποιήθηκε το ακαδ. έτος 14-15 είναι ο εντοπισμός 

των θετικών στοιχείων και των πιθανών αδυναμιών και παραλείψεων, 

έτσι ώστε να επιδιωχθεί να επαναληφθούν οι επιτυχίες και οι καλές 

πρακτικές, αφενός, και να διορθωθούν τα λάθη και οι αστοχίες, 

αφετέρου.   

Εξαιρετικής σημασίας γεγονότα την ακαδ. χρονιά 14-15, ήταν : 

✓ Επιστροφή των σε διαθεσιμότητα διοικητικών υπαλλήλων του 

ΑΠΘ και ενίσχυση του προσωπικού της Γραμματείας της 

Κοσμητείας της Σχολής με έναν νέο υπάλληλο: 1) κ. Ηλίας 

Κιόρογλου, κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού, ΠΕ κατηγορίας.   

✓ Η εξωτερική αξιολόγηση του ΑΠΘ και παρουσίαση του 

Στρατηγικού Σχεδίου της Σχολής 

✓ Άκαρπες προσπάθειες επίλυσης του κτιριακού προβλήματος 

✓ Αντιμετώπιση προβλημάτων καθαριότητας και ασφάλειας 
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✓ Αποδυνάμωση των οικονομικών της Σχολής, ως αποτέλεσμα της 

συρρίκνωσης των οικονομικών του ΑΠΘ 

Αξιοποιώντας το μοντέλο αξιολόγησης της ΜΟΔΙΠ για τον απολογισμό 

του έργου στην Κοσμητεία της Σχολής, το δεύτερο χρόνο λειτουργίας της, 

οι δράσεις ομαδοποιήθηκαν σε αυτές που αφορούν :  

1. στην εκπαιδευτική λειτουργία 

2. στην ερευνητική λειτουργία  

3. στην διοικητική υποστήριξη  

4. στην τεχνικοοικονομική υποστήριξη και υποδομές  

5. στις σχέσεις με κοινωνικούς/πολιτιστικούς παραγωγικούς φορείς 

 

ΙΙ. Παρουσίαση της Σχολής 

Ονομασία της Σχολής  

Στην προσπάθεια της Κοσμητείας να αντιμετωπισθεί το ζήτημα της 

ονομασίας της Σχολής, το όνομα της οποίας δεν ανταποκρίνεται στο 

σύνολο των γνωστικών πεδίων, που θεραπεύονται, κατατεθήκαν 

σχετικές προτάσεις από τα δύο Τμήματα (Πολιτικών Επιστημών και 

Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ), με πρόταση: «Σχολή Κοινωνικών Επιστημών». 

Η οριστική απόφαση δεν έχει ακόμα ληφθεί, επειδή εκκρεμεί η πρόταση 

του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. Αποφασίστηκε να προωθηθεί το 

θέμα στην Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού της Σχολής, για να έχουμε 

σχετική εισήγηση.  

Προοπτικές: Χρειάζεται το θέμα να ενταχθεί στο Στρατηγικό Σχέδιο του 

ΑΠΘ 
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Γενικά στοιχεία  

Πίνακας 1: Ακαδημαϊκή συγκρότηση ακαδ. έτος 2014-2015  

 

ΑΠΘ Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

(“1927”)                       (”1971”)

Ασχολείται με την Οικονομική Επιστήμη και 
Διοίκηση

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

(“1927”) (“1999”)

Ασχολείται με την μελέτη των πολιτικών 
φαινομένων, των πολιτικών θεσμών 

διαδικασιών και ανταγωνισμών.

Τμήμα Δημοσιογραφίας και 
Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

(“1991”)
Παρέχει την απαραίτητη θεωρητική και 

πρακτική γνώση για άσκηση της 
Δημοσιογραφίας.

Ακαδημαϊκές
Μονάδες

3 Τομείς – –

3 Εργαστήρια – 2 εργαστήρια

1 νησίδα Πληροφορικής 1 νησίδα Πληροφορικής 1 νησίδα Πληροφορικής

1 Βιβλιοθήκη 1 Βιβλιοθήκη 1 Βιβλιοθήκη

Μεταπτυχιακά 
Προγράμματα

1. «Διοίκηση και Οικονομία» 
(2 κατευθύνσεις)

1. ΠΜΣ (3 κατευθύνσεις)
Πολιτική Θεωρία και Φιλοσοφία-
Πολιτική Ανάλυση - Πολιτική 
Ιστορία και Στρατηγικές Σπουδές

1. ΠΜΣ (2 κατευθύνσεις) 
Δημοσιογραφία και  Νέα Μέσα 
Επικοινωνίας - Επικοινωνία  και  
Πολιτισμός

2. ΔΠΜΣ «Πληροφορική και 
Διοίκηση»

2. Δ.Δ.Π.Μ.Σ.: “Προηγμένα 
Συστήματα Υπολογιστών και 
Επικοινωνιών

 

 

Πίνακας 2: Αριθμός φοιτητών/τριών ακαδ. έτος 2014-2015 

 

Αριθμός 
φοιτητών 

Τμήμα 
Οικονομικών 
Επιστημών  
 

Τμήμα 
Πολιτικών 
Επιστημών  

Τμήμα 
Δημοσιογραφίας 
και ΜΜΕ 

 
ΣΥΝΟΛΑ 

ΣΧΟΛΗΣ  

Προπτυχιακοί  2.010 (ν+2) 1.242 629 3.881 

Μεταπτυχιακοί  58 101 51 210 
Υπ. διδάκτορες 66 43 63 172 

Μετα-
διδάκτορες 

1 4 2 7 

ΣΥΝΟΛΑ  2.135 1.390 745 4.270 
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Πίνακας 3: Καθηγητές-λέκτορες ακαδ. έτος 2014-2015 

Τμήμα  2014-15 
Καθηγητές
-λέκτορες 

Αυξομείωση 
από το 

2013-14 

2014-15 
Λοιπό 

εκπαιδευτικό 
προσωπικό 

Αυξομείωση 
από το 

2013-14 

2014-15 
Έκτακτο 

εκπαιδευτικό 
προσωπικό 

Αυξομείωση 
από το 2013-

14 

Οικονομικών 
επιστημών  

28 
 
- 

 
10 (6 ΕΔΙΠ, 3 

ΕΤΕΠ, 1 ΕΠΙΣΤ. 
ΣΥΝΕΡΓ.) 

 
- 

 
3 (ΠΔ 407) 

 
+3 

Πολιτικών επιστημών  19 - - - 3 (ΠΔ 407) +3 

Δημοσιογραφίας και 
ΜΜΕ 
 

24 - 7 - - - 

ΣΥΝΟΛΑ  71 - 17 - 6 +6 

 

Πίνακας 4: Διοικητική υποστήριξη ακαδ. έτος 2014-2015 

Τμήμα  2014-15 
Διοικητικοί  
υπάλληλοι 

2014-15 
Εργολαβικοί  

Κοσμητεία 1 1 
Οικονομικών 
επιστημών 

7  

(1 στη Γραμματεία, 3 
στους Τομείς, 2 στη 

Βιβλιοθήκη, 1 στο ΠΜΣ 

 

2 

Πολιτικών επιστημών  5 - 

Δημοσιογραφίας και 
ΜΜΕ 

3 2 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΗ  16 5 
 

Πίνακας 5:  Προγράμματα Σπουδών  

Τμήμα  2014-15 
Προπτυχιακά 
Προγράμματα  

2014-15 
Μεταπτυχιακά 
προγράμματα 

Προβλεπόμενα 
μεταπτυχιακά για το 
2015-16 

Οικονομικών 
επιστημών 1 

1 ΠΜΣ (2 κατευθύνσεις) 
1 ΔΠΜΣ  

 

1 ΠΜΣ (2 κατευθύνσεις) 
2 ΠΜΣ Ξενόγλωσσα 

3 ΔΠΜΣ 
1 ΔΔΠΜΣ 

Πολιτικών επιστημών  1 1 (3 κατευθύνσεις) 1 (νέο με 4 κατευθύνσεις) 

Δημοσιογραφίας και 
ΜΜΕ 

1 
1 ΠΜΣ (2 κατευθύνσεις) 

1 ΔΔΠΜΣ 

1 ΠΜΣ (2 κατευθύνσεις) 
1 ΠΜΣ Ξενόγλωσσο 

1 ΔΔΠΜΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΗ  3 5 11 
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Πίνακας 6:   Οικονομικοί πόροι για οικονομικό έτος 2014 

Τμήμα  2014 
Τακτικός Προϋπολογισμός 

Πιστώσεις επιτροπής 
ερευνών 

Κοσμητεία 5.000 10.000 

Οικονομικών 
επιστημών 

KAΕ01-02-03             20.530 37.077,71 

Πολιτικών 
επιστημών  

ΚΑΕ01-02-03         11.167,36 24.100 

Δημοσιογραφίας κ 
ΜΜΕ 

ΚΑΕ 01-02-03        13.603,93 29.100 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΗ  50.301,29 100.277,71 
 

Προοπτικές:  

Μείωση του αριθμού εισερχομένων φοιτητών.  

Αύξηση του εκπαιδευτικού προσωπικού με προσλήψεις τακτικού και 

έκτακτου προσωπικού. 

Ανάπτυξη κι άλλων πηγών χρηματοδότησης από χορηγίες, έσοδα από 

μεταπτυχιακά. 

 

ΙΙΙ. Απολογισμός δράσεων ακαδ. έτος 14-15 

1. Εκπαιδευτική λειτουργία  

1.1. Προπτυχιακά Εκπαιδευτικά Προγράμματα:  

Διευκόλυνση υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των 

τμημάτων (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών).  

Στο πλαίσιο των αποφάσεων της Κοσμητείας και της επιτροπής 

Στρατηγικού Σχεδιασμού υλοποιήθηκαν συνέργειες μεταξύ των 

τμημάτων, των διδασκόντων τόσο σε προπτυχιακά, όσο και σε 

μεταπτυχιακά προγράμματα, όπως και σε προγράμματα δια-βίου.  

Παραδείγματα τέτοιων συνεργασιών είναι η συμμετοχή των καθηγητών: 

κ. Γ. Δουράκη, Χ. Εμμανουηλίδη, Ι. Ανδρεάδη στα προπτυχιακά 

προγράμματα των τμημάτων Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. 
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Δεν επιτεύχθησαν: α) συνεργασίες για διατμηματικά προπτυχιακά 

μαθήματα, β) ανάπτυξη νέων μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ιδιαίτερα 

αυτών που θα προέλθουν από τη συνεργασία των τμημάτων της Σχολής 

και με γλώσσα εργασίας την Αγγλική, γ) κοινές εξεταστικές επιτροπές σε 

διπλωματικές εργασίες, διδακτορικές διατριβές, δ) ημερίδες 

παρουσίασης της πορείας διδακτορικών διατριβών σε διατμηματικά 

ακροατήρια (αποφάσεις κοινής συνάντησης των Επιτροπών Στρατηγικού 

Σχεδιασμού και Προγράμματος Σπουδών της  Σχολής Οικονομικών και 

Πολιτικών Επιστημών, 14 /4/14). 

1.2. Ενίσχυση των μελών του διδακτικού προσωπικού των τμημάτων  

Δεν υπήρξαν νέοι διορισμοί μελών ΔΕΠ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-

2015, αλλά μόνο εξελίξεις των μελών ΔΕΠ της Σχολής. 

Προοπτικές: Κάλυψη αναγκών με έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό και 

Πανεπιστημιακούς υπότροφους.   

1.3. Ανάπτυξη μεταπτυχιακών προγραμμάτων με δίδακτρα  

Λειτουργούν νέα μεταπτυχιακά προγράμματα. Στο τμήμα Πολιτικών 

Επιστημών, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, που οδηγεί στη 

λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) προστέθηκε και 

τρίτη κατεύθυνση σπουδών: «Πολιτική ιστορία και στρατηγικές 

σπουδές». Από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά του 2015-2016, θα προστεθεί 

και τέταρτη κατεύθυνση σπουδών: «Διακυβέρνηση». 

Στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών θα ξεκινήσουν από τη νέα 

ακαδημαϊκή χρονιά του 2015-2016, με δίδακτρα, τα ΠΜΣ: «MBA» και 

«Logistics και Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας». 

Στο τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ θα ξεκινήσει από τη νέα 

ακαδημαϊκή χρονιά του 2015-2016, ένα αγγλόφωνο ΠΜΣ με δίδακτρα, 

με τίτλο «Ψηφιακά Μέσα, Επικοινωνία και Δημοσιογραφία», (Master of 

Arts in Digital Media, Communication and Journalism).  

Προοπτικές: Δημιουργία νέων μεταπτυχιακών, αγγλόφωνων με 

εκπαιδευτικές και ερευνητικές συνεργασίες μεταξύ των τμημάτων της 

Σχολής. 
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1.4. Ανάπτυξη προγραμμάτων δια βίου μάθησης 

Στο πρόγραμμα «Κωστής Παλαμάς», που το Τμήμα Δημοσιογραφίας και 

ΜΜΕ συνδιοργάνωσε με το ΕΚΠΑ, εκπαιδεύτηκαν απόφοιτοι ΑΕΙ και 

συνεργάστηκαν μέλη ΔΕΠ της Σχολής ΟΠΕ. 

Προοπτικές: Συνέχιση ανάλογων προσπαθειών. 

1.5. Τελετές ορκωμοσίας-υποδοχής πρωτοετών 

Υλοποιήθηκαν  

▪ Τρεις (3) τελετές ορκωμοσίας στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών, 

▪ Τρεις (3) τελετές ορκωμοσίας στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών,  

▪ Τρεις (3) τελετές ορκωμοσίας στο τμήμα Δημοσιογραφίας και 

ΜΜΕ, 

▪ Τρείς (3) τελετές υποδοχής πρωτοετών, που διοργάνωσε το κάθε 

τμήμα. 

Προοπτικές: Να οργανωθεί περισσότερο αποτελεσματικά η τελετή 

ορκωμοσίας. Να γίνει αποδεκτό από τα τμήματα η χρησιμοποίηση των 

τηβέννων, που διαθέτει η Σχολή από όλους τους φοιτητές/τριες, κατά την 

τελετή ορκωμοσίας. 

2. Ερευνητική λειτουργία 

2.1. Διεπιστημονική ερευνητική δραστηριότητα  

Παροτρύνεται η διεπιστημονική ερευνητική δραστηριότητα μεταξύ των 

μελών των τμημάτων της Σχολής, αλλά δεν έχει γίνει, ακόμη, εφικτή η 

χάραξη ανάλογης ερευνητικής στρατηγικής. 

Προοπτικές: Ανάπτυξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων των μελών της 

Σχολής, συνεργασίες για κοινά ερευνητικά προγράμματα, συμμετοχή 

στις δράσεις του Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας (ΚΕΔΕΚ).  

2.2. Ίδρυση νέων Εργαστηρίων στη Σχολή   

Με το αριθμ. πρωτ. 33006/28-07-2015 έγγραφο της Γραμματείας 

Συγκλήτου ζητήθηκε να κατατεθούν εκ νέου αιτήσεις για ίδρυση, 
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μετονομασία, συγχώνευση ή κατάργηση των εργαστηρίων, με 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 20/10/2015. 

Ο περιορισμός του αριθμού των εργαστηρίων ανά τμήμα, που θα πρέπει 

να είναι περίπου ίσος με τον αριθμό των Καθηγητών και Λεκτόρων του 

Τμήματος, διαιρούμενο δια πέντε, κρίνεται ως μια δυσμενής εξέλιξη στην 

ανάπτυξη της Σχολής. 

Προοπτικές: Εντατικοποίηση της προσπάθειας για ίδρυση νέων 

εργαστήριων, όπως και για ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων μέσω των 

υπαρχόντων.  

3. Διοικητική υποστήριξη  

3.1. Γενική Συνέλευση Σχολής  

Μία Γενική Συνέλευση, την 17/12/2014, με θέμα τον απολογισμό του α΄ 

χρόνου λειτουργίας της Σχολής ΟΠΕ.  

Προοπτικές: Συχνότερες Γενικές Συνελεύσεις Σχολής. 

 

3.2. Συνεδριάσεις Κοσμητείας 

Κατά το ακαδ. έτος 14-15, συγκλήθηκαν 10 συνεδριάσεις της 

Κοσμητείας, με θέματα, που αφορούσαν την ακαδημαϊκή, διοικητική και 

οικονομική λειτουργία της Σχολής. Κύρια θέματα που απασχόλησαν τις 

συνεδριάσεις, κατά σειρά σπουδαιότητας, ήταν το κτιριακό πρόβλημα, η 

έγκριση και επικαιροποίηση των μητρώων αξιολογητών, η έκφραση 

γνώμης για τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής και εξέλιξης 

καθηγητών, η χορήγηση μακροχρόνιων αδειών σε μέλη ΔΕΠ, οικονομικά 

θέματα της Σχολής (τακτικός προϋπολογισμός, ΕΛΚΕ), η ονομασία της 

Σχολής και ο Στρατηγικός Σχεδιασμός της Σχολής. Θέματα, που ελάχιστα 

απασχόλησαν την Κοσμητεία ήταν η χάραξη εκπαιδευτικής και 

ερευνητικής στρατηγικής της Σχολής.   

Προοπτικές: Συνεδριάσεις Κοσμητείας και Επιτροπών Σχολής για την 

στρατηγική ανάπτυξη της Σχολής. 
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3.3. Εκλογές προέδρων τμημάτων   

Προοπτικές: Εκλογές προέδρου στα τμήματα Οικονομικών Επιστημών και 

Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ.  

 

3.4. Διαδικασίες εξέλιξης καθηγητών-λεκτόρων των τμημάτων της Σχολής  

        Συγκρότηση 13 Επιτροπών Αξιολόγησης Καθηγητών, μετά από 

σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας και ολοκλήρωση της διαδικασίας 

εκλογής των. 

Εξελίξε ις  καθηγητών και  λεκτόρων της Σχολής  
(συγκρότηση Επιτροπών Αξιολόγησης Καθηγητών, μετά  από σύμφωνη γνώμη της 
Κοσμητείας και ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέλιξής τους)  

 

Τμήμα  2014-15 
Εξελίξεις καθηγητών-λεκτόρων  

Οικονομικών επιστημών 8 

Πολιτικών επιστημών  3 
Δημοσιογραφίας και 
ΜΜΕ 

2 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΗ  13 

 

3.5. Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών επιτροπών επιλογής και 

εξέλιξης καθηγητών  

       Η διαδικασία συγκρότησης των Μητρώων εσωτερικών και 

εξωτερικών μελών επιτροπών επιλογής και εξέλιξης των καθηγητών, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, 

όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, απασχόλησε πολλάκις και 

πολλαπλώς την Κοσμητεία και τα τμήματα και ακόμη συνεχίζεται η 

επικαιροποίησή τους.  

Συγκροτήθηκαν 18 μητρώα για το τμήμα Οικονομικών Επιστημών, 14 

μητρώα για το τμήμα Πολιτικών Επιστημών και 5 για το τμήμα 

Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ.  
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Τμήμα                                2014-15 
                   Μητρώα αξιολογητών  

Οικονομικών επιστημών 18 

Πολιτικών επιστημών  14 
Δημοσιογραφίας και 
ΜΜΕ 

5 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΗ  37 

 

Προοπτικές: Διαμόρφωση γενικότερων μητρώων.  

 

3.6. Θέματα Διοικητικού προσωπικού της Σχολής  

Τα τμήματα αντιμετωπίζουν εντονότατες ελλείψεις σε διοικητικό 

προσωπικό και έχουν γίνει σχετικές αναφορές στην Πρυτανεία και τα 

αρμόδια όργανα διοίκησης του ΑΠΘ. Το πρόβλημα όμως, εντάσσεται στο 

γενικότερο πλαίσιο των κυβερνητικών πολιτικών μείωσης του 

διοικητικού προσωπικού, μέσω της διαθεσιμότητας και απλά αναμένεται 

η επιστροφή όσων συναδέλφων εμπίπτουν στις διαδικασίες 

κινητικότητας. Τον Ιούνιο του 2015 επέστρεψαν οι διοικητικοί υπάλληλοι 

του ΑΠΘ και στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής ανέλαβε 

καθήκοντα ο κ. Ηλίας Κιόρογλου, ο οποίος μεταξύ των διοικητικών 

αρμοδιοτήτων του, κύρια θέση κατέχει η τεχνική υποστήριξη της Σχολής. 

 

Τμήμα  2014-15 
Διοικητικοί 
υπάλληλοι 

Σε 
διαθεσιμότητα 

2014-15 
Εργολαβικοί  

Κοσμητεία 1 - 1 

Οικονομικών 
επιστημών 

7  

(1 στη Γραμματεία, 3 
στους Τομείς, 2 στη 

Βιβλιοθήκη, 1 στο ΠΜΣ 

 

2 2 

Πολιτικών 
επιστημών  

5 - - 

Δημοσιογραφίας 
και ΜΜΕ 

3  2 
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ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΗ  16 2 5 

 

Προοπτικές: Αύξηση του αριθμού των θέσεων διοικητικών υπαλλήλων 

στους τομείς, τα τμήματα και τη Σχολή, μέσω του νέου οργανογράμματος 

του ΑΠΘ.  

 

3.7. Συγκρότηση επιτροπών Σχολής 

Στο πλαίσιο του άρθρ. 9, παρ. 4 του ν. 4009/11, συγκροτήθηκαν με 

απόφαση της κοσμητείας αριθμ. 16/6-10-2014, οι παρακάτω επιτροπές: 

α) Στρατηγικού Σχεδιασμού, β) Προγραμμάτων Σπουδών, γ) Οικονομικής 

Διαχείρισης, δ) Υγιεινής και Ασφάλειας των χώρων, ε) Επιστημονικών 

Εκδηλώσεων και Επικοινωνίας, στ) Διεθνούς Συνεργασίας, ζ) 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η) Κτιριακής ανασυγκρότησης, θ) 

Βιβλιοθήκης. 

Προοπτικές: Ενεργοποίηση όλων των επιτροπών, ειδικότερα του 

Στρατηγικού Σχεδιασμού και των Επιστημονικών Εκδηλώσεων και 

Επικοινωνίας. 

3.8. Συμμετοχή στη Σύγκλητο και στις επιτροπές της  

 

Οι εξαιρετικά επείγουσες και κρίσιμες συνεδριάσεις της Συγκλήτου του 

ΑΠΘ για την αντιμετώπιση σοβαρών και δύσκολων προβλημάτων, το 

ακαδ. έτος 14-15, απορρόφησαν ιδιαίτερα πολύ χρόνο και προσπάθεια. 

(δεκαεννιά (19) συνολικά τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις). Σημαντικό 

χρόνο και έργο απαίτησαν και οι επιτροπές Στρατηγικού Σχεδιασμού και 

Εξωτερικής Αξιολόγησης του ΑΠΘ. 

Προοπτικές: Εκπροσώπηση των 3 Τμημάτων στη Σύγκλητο, ενεργός 

συμμετοχή στα ζητήματα του ΑΠΘ.  

 

3.9. Συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανεπιστημιακής 

Φοιτητικής Λέσχης ( ΠΦΛ) . 
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Η συμμετοχή όλων των κοσμητόρων στο ΔΣ της ΠΦΛ προβλέπεται από 

τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις, και τα θέματα, που απασχόλησαν 

περισσότερο το ακαδ. έτος 14-15, αφορούσαν την απρόσκοπτη σίτιση 

των φοιτητών και τη διενέργεια των εργολαβιών σίτισης, καθαριότητας 

και φύλαξης των εγκαταστάσεων της ΠΦΛ. Δεν προχώρησε ο σχεδιασμός 

για την ανάπτυξη των χώρων της ΠΦΛ, ώστε να φιλοξενούν και άλλες 

δραστηριότητες, πλην, της σίτισης των φοιτητών.   

Προοπτικές: Κτιριακή ανασυγκρότηση, ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων 

για φοιτητικές ομάδες π.χ. θεάτρου, κινηματογράφου, στούντιο 

ηχογραφήσεων, συνεστιάσεις, κ.ά.   

 

4. Τεχνικοοικονομική υποστήριξη και υποδομές  

4.1. Ιστοσελίδα Σχολής 

Βασικό μέλημα της Κοσμητείας είναι η βελτίωση της εικόνας της Σχολής, 

η διαρκής ενημέρωση και επικαιροποίηση των ειδήσεων . 

4.2. Καθαριότητα-ασφάλεια-θέρμανση-τεχνική συντήρηση χώρων της 

Σχολής 

Τα πλέον δυσεπίλυτα προβλήματα για όλο το ΑΠΘ είναι η ασφάλεια και 

η καθαριότητα των αιθουσών διδασκαλίας, των εργαστηρίων, των 

κοινόχρηστων και υπαίθριων χώρων της Σχολής. Με σκοπό την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, τουλάχιστον στα όρια της 

Σχολής, αποφασίστηκε από τους κοσμήτορες των Σχολών Νομικής και 

ΟΠΕ, να μην επιτρέπεται η διενέργεια «πάρτυ» στους χώρους της Σχολής, 

όπως επίσης αποφασίστηκε το κλείδωμα των χώρων της Σχολής και η 

ελεγχόμενη πρόσβαση κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Προς 

αυτή την κατεύθυνση, τοποθετήθηκαν πόρτες ασφαλείας στον 4ο όροφο 

στις εξόδους προς την ταράτσα, για να απαγορευτεί η πρόσβαση των 

φοιτητών εκεί, προς αποφυγήν ατυχημάτων. 

Προοπτικές: Μονιμότερη και ασφαλέστερη φύλαξη των χώρων της 

Σχολής και των Παραρτημάτων της, αποφυγή προβλημάτων 
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καθαριότητας και θέρμανσης, βελτίωση της τεχνικής εξυπηρέτησης και 

συντήρησης.  

 

4.3. Αίθουσες διδασκαλίας 

Ελλείψεις αιθουσών διδασκαλίας και προβλήματα χωρητικότητας 

παρουσιάζονται έντονα, ιδιαίτερα με την αύξηση των φοιτητών στο 

τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ. Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε 

μερικώς, με την χρησιμοποίηση αιθουσών διδασκαλίας της Σχολής στην 

Πανεπιστημιούπολη, από το τμήμα Δημοσιογραφίας, ιδιαίτερα στην 

κατά προτεραιότητα χρήση της αίθουσας 212.   

Στο Αμφιθέατρο Β΄ της Σχολής εγκαταστάθηκε σύστημα ήχου, ενώ για τις 

αίθουσες 2-4, του 1ου ορόφου, τοποθετηθήκαν οθόνες τοίχου. 

Προοπτικές: Αναζήτηση νέου κτιρίου για τα τμήματα Δημοσιογραφίας 

και μέρους των Πολιτικών Επιστημών, εξορθολογισμός της χρήσης των 

αιθουσών (αιθουσιολόγιο ΑΠΘ), τεχνικός εξοπλισμός για χρήση 

οπτικοακουστικών μέσων σε όλες τις αίθουσες και αμφιθέατρα του 

κτιρίου της Πανεπιστημιούπολης. 

 

4.4. Ενοποίηση βιβλιοθηκών τμημάτων Οικονομικών και Πολιτικών 

Επιστημών 

Σε συνεδρίαση της Κοσμητείας του προηγούμενου ακαδ. έτους (αρ. 1/11-

9-13) συζητήθηκε η δυνατότητα μεταφοράς της βιβλιοθήκης των 

Πολιτικών Επιστημών από το κτίριο της Εγνατίας στη βιβλιοθήκη του 

τμήματος Οικονομικών Επιστημών και η ενοποίησή τους, όμως, στη 

συνέχεια, ατόνησε το σχετικό ενδιαφέρον, λόγω της επικείμενης 

μετακόμισης των τμημάτων Πολιτικών Επιστημών και Δημοσιογραφίας 

σε νέες εγκαταστάσεις. Μετά από αίτημα της Διοίκησης της Βιβλιοθήκης, 

επανήλθε το θέμα της μεταφοράς της βιβλιοθήκης και του τμήματος 

Δημοσιογραφίας, αλλά μάλλον, το αίτημα δε θα ικανοποιηθεί λόγω μη 

λειτουργικότητας. 

Προοπτικές: Μεταφορά μόνον της βιβλιοθήκης Πολιτικών Επιστημών.  
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4.5. Οικονομικά  

Η κατανομή των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του ΑΠΘ και 

των πιστώσεων από την Επιτροπή Ερευνών για την ενίσχυση των 

ερευνητικών υποδομών και δραστηριοτήτων, για τη Σχολή ΟΠΕ, για το 

οικονομικό 2014, παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:  

 

 

Τμήμα  
2014 

Τακτικός Προϋπολογισμός 

Πιστώσεις 
επιτροπής 
ερευνών 

Κοσμητεία 5.000 10.000 

Οικονομικών 
επιστημών 

KAΕ01-02-03             20.530 37.077,71 

Πολιτικών 
επιστημών  

ΚΑΕ01-02-03         11.167,36 24.100 

Δημοσιογραφίας 
και ΜΜΕ 

ΚΑΕ 01-02-03        13.603,93 29.100 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΗ  

50.301,29 100.277,71 

 

 

 

 
Είδος δαπάνης 

Οικονομικό έτος 2014 
Πιστώσεις επιτροπής ερευνών στην 
Κοσμητεία ΟΠΕ 

Εγκατάσταση συστήματος 
ήχου (Αμφιθέατρο Β΄ της 
Σχολής) 

1.399,74 

Οθόνες τοίχου (3) για τις 
αίθουσες 2-4 του 1ου ορόφου 

680,07 

Υπολογιστής DELL 599,99 

Εκτυπωτές 380 

Τόνερ 1.000 
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Χαρτικά , είδη γραφείου 2.000 

Αναλώσιμα 1.400 
Λοιπά έξοδα 1.540 

Έξοδα συνεδρίου: (Αφηγήσεις 
της κρίσης: Μύθοι και 
πραγματικότητες της 
Σύγχρονης Κοινωνίας) 

1.000 

ΣΥΝΟΛΟ 10.000 
 

Με την ευκαιρία της αποστολής της κατανομής των κονδυλίων των 

πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού στα τμήματα της Σχολή ΟΠΕ 

για το οικονομικό έτος 2014, εκφράστηκαν και πάλι παράπονα στην 

Πρυτανεία για τη χρήση του τρέχοντα αλγόριθμου, επισημαίνοντας ότι  

το ποσοστό 4% δεν ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες 

υλικοτεχνικής υποδομής της Σχολής και των εργαστηρίων της. 

Εξειδικεύτηκε μάλιστα, η αναφορά ιδιαίτερα, στις ανάγκες των 

εξειδικευμένων εργαστηρίων του τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ 

και συμφωνήθηκε από τους προέδρους των τριών τμημάτων να δοθεί 

μεγαλύτερο ποσό από το προηγούμενο έτος. 

 

Προοπτικές: Βελτίωση του αλγόριθμου κατανομής των κονδυλίων των 

πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού και του ΕΛΚΕ. 

 

4.6. Μετεγκατάσταση των τμημάτων Δημοσιογραφίας και μέρους των 

Πολιτικών Επιστημών. 

Το κτιριακό πρόβλημα της Σχολής ΟΠΕ είναι το κυρίαρχο για τα έτη 2013-

2014-2015. Επειδή δεν υπήρξε συμφωνία με τους ιδιοκτήτες του κτιρίου 

της Εγνατίας ,όσον αφορά το ύψος του μισθώματος, αλλά και εξ αιτίας 

της αύξησης των νεοεισερχόμενων φοιτητών, αναζητάται  νέος 

κατάλληλος χώρος για την μετεγκατάσταση των τμημάτων 

Δημοσιογραφίας και μέρους των Πολιτικών Επιστημών. Το ζήτημα της 

ανεύρεσης κτιρίου και μετεγκατάστασης παραμένει σε εκκρεμότητα, 

παρόλες τις ακούραστες  προσπάθειες των προέδρων των δύο 
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ενδιαφερόμενων τμημάτων, καθηγητών κ.κ. Χατζηπαντελή και 

Πασχαλίδη. Το ζήτημα αντιμετωπίζεται περιστασιακά με τη 

χρησιμοποίηση αιθουσών από το κτίριο της Σχολής στην 

Πανεπιστημιούπολη. 

Προοπτικές: Η ενοικίαση χώρων στη ΔΕΘ. 

 

5.Εξωστρέφεια- Σχέσεις με κοινωνικούς, πολιτιστικούς παραγωγικούς 

φορείς 

1. Η Σχολή ΟΠΕ συνδιοργάνωσε Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Αφηγήσεις 

της οικονομικής κρίσης: μύθοι και πραγματικότητες της σύγχρονης 

κοινωνίας» 24-26 Ιουνίου, Θεσσαλονίκη.  

Οι συνδιοργανωτές ήταν η Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών 

Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η Διεθνής 

Εταιρία Γαλλόφωνων Κοινωνιολόγων, η Σχολή Κοινωνικών, 

Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 

το Γενικό Προξενείο της Γαλλίας, το Γαλλικό Ινστιτούτο στην 

Θεσσαλονίκη, ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Ανώτατη Εκκλησιαστική 

Ακαδημία Θεσσαλονίκης.  

 
Προοπτικές: Συνέχιση των δράσεων εξωστρέφειας με τη διοργάνωση 

συνεδρίων, ημερίδων, εκδηλώσεων, με επιστημονικές παρεμβάσεις και 

γνωμοδοτήσεις, σε μια σειρά από ζητήματα, που απασχολούν την κοινή 

γνώμη, και την επικαιρότητα. 

Επίλογος 

Για το ακαδ. έτος 15-16 προτεραιότητες αποτελούν:  

✓ Ο στρατηγικός προσανατολισμός των εκπαιδευτικών και  

ερευνητικών δράσεων της Σχολής, με ανάλογη υποστήριξη από 

οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους 

✓ Αντιμετώπιση των ελλείψεων σε μέλη ΔΕΠ και διοικητικό 

προσωπικό των τμημάτων της Σχολής   

✓ Μετονομασία της Σχολής 
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✓ Άμεση επίλυση του κτιριακού προβλήματος 

✓ Ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των τριών τμημάτων,  συνεργατικής 

κουλτούρας και διεπιστημονικής προσέγγισης 

✓ Ενίσχυσης της εξωστρέφειά μας ως Σχολή.  

 

Ευχαριστώ θερμά, όλους τους συναδέλφους και συναδέλφισσες για την 
υποστήριξη και τη συνεργασία τους, ιδιαίτερα όσους προσπαθήσαμε 
μαζί, να ξεκινήσουμε να κάνουμε πράγματα για τη Σχολή, για το 
Πανεπιστήμιό μας και εύχομαι να καταφέρουμε περισσότερα στο άμεσο 
μέλλον.  

 

Ευγενία Πετρίδου 

Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 

Καθηγήτρια τμήματος Οικονομικών Επιστημών. 
 

 

 


