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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ακαδ. έτος 15-16). 

Ι. Εισαγωγή  

Κύριος σκοπός της παρουσίασης του απολογισμού του έργου της 

Κοσμητείας που υλοποιήθηκε το ακαδ. έτος 15-16 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 15-16, ήταν : 

✓ Ενίσχυση του προσωπικού της Γραμματείας της Κοσμητείας της 

Σχολής με μία νέα υπάλληλο: 1) κ. Χρυσούλα Νίτσιου, κλάδου 

Οικονομικού, ΠΕ κατηγορίας.   

✓ Αποχώρηση, λόγω συνταξιοδότησης της εργολαβικής υπαλλήλου, 

κ. Βασιλικής Τριανταφύλλου. 

✓ 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 

✓ No border camp. 

 

Αξιοποιώντας το μοντέλο αξιολόγησης της ΜΟΔΙΠ για τον απολογισμό 

του έργου στην Κοσμητεία της Σχολής, τον τρίτο 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 (σε προηγούμενο 

ακαδ. έτος) 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 2015-2016  

 

 

Πίνακας 2: Αριθμός φοιτητών /τριών ακαδ. έτος 2015-2016 

Αριθμός 
φοιτητών 

Τμήμα 
Οικονομικών 
Επιστημών  
 

Τμήμα 
Πολιτικών 
Επιστημών  

Τμήμα 
Δημοσιογραφίας 
και ΜΜΕ 

 
ΣΥΝΟΛΑ 

ΣΧΟΛΗΣ  

Προπτυχιακοί  2.042 (ν+2) 1.115 722 3.879 
Μεταπτυχιακοί  81 104 71 256 

Υπ. διδάκτορες 66 48 75 189 

Μετα-
διδάκτορες 

- 4 4 8 

ΣΥΝΟΛΑ  2.189 1.271 872 4.332 
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Πίνακας 3: Καθηγητές-λέκτορες ακαδ. έτος 2015-2016 

Τμήμα  2015-16 
Καθηγητές-

λέκτορες 

Αυξομείωση 
από το 

2014-15 

2015-16 
Λοιπό 

εκπαιδευτικό 
προσωπικό 

Αυξομείωση 
από το 

2014-15 

2015-16 
Έκτακτο 

εκπαιδευτικό 
προσωπικό 

Αυξομείωση 
από το 2014-

15 

Οικονομικών 
επιστημών  

28 
 
- 

 
10 (6 ΕΔΙΠ, 3 

ΕΤΕΠ, 1 ΕΠΙΣΤ. 
ΣΥΝΕΡΓ.) 

 
- 

 
2 (ΠΔ 407) 

 
-1 

Πολιτικών 
επιστημών  

16 (+ 1 ΜΕ 
ΑΝΑΣΤΟΛΗ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ) 
-2 - - 4 (ΠΔ 407) +1 

Δημοσιογραφίας 
και ΜΜΕ 
 

19 -5 7 - 1 +1 

ΣΥΝΟΛΑ  64 - 17 - 7 +1 

 

Πίνακας 4: Διοικητική υποστήριξη ακαδ. έτος 2015-2016  

Τμήμα  2015-16 
Διοικητικοί  
υπάλληλοι 

2015-16 
Εργολαβικοί  

Κοσμητεία 2 1 (συνταξιοδοτήθηκε) 

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  17 5 

Πίνακας 5:  Προγράμματα Σπουδών  

Τμήμα  2015-16 
Προπτυχιακά 
Προγράμματα  

2015-16 
Μεταπτυχιακά 
προγράμματα 

Προβλεπόμενα 
μεταπτυχιακά για το 
2016-17 

Οικονομικών 
επιστημών 1 

 1 ΠΜΣ (2 κατευθύνσεις) 
2 ΠΜΣ Ξενόγλωσσα 

3 ΔΠΜΣ 
1 ΔΔΠΜΣ 

- 

Πολιτικών επιστημών  1 1 (4 κατευθύνσεις) - 

Δημοσιογραφίας και 
ΜΜΕ 

1 
1 ΠΜΣ (2 κατευθύνσεις) 

1 ΠΜΣ Ξενόγλωσσο 
1 ΔΔΠΜΣ 

- 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΗ  3 11 - 
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Πίνακας 6:   Οικονομικοί πόροι για οικονομικό έτος 2015 

Τμήμα  
2015 

Τακτικός Προϋπολογισμός 

Πιστώσεις 
επιτροπής 
ερευνών 

Κοσμητεία 2.000 5.000 
Οικονομικών 
επιστημών 

KAΕ01               7.944 17.743,00 

Πολιτικών 
επιστημών  

ΚΑΕ01               4.153 9.275.52 

Δημοσιογραφίας 
και ΜΜΕ 

ΚΑΕ 01              5.958,54 13.307.00 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΗ  

20.055.54 45.325.52 

 

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 ακ. έτος 15-16 

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, κυρίως εξ αιτίας των ελλείψεις που 

παρατηρούνται από τις αποχωρήσεις και άδειες μελών ΔΕΠ . 
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Δεν επιτεύχθησαν: α) συνεργασίες για διατμηματικά προπτυχιακά 

μαθήματα, β) ανάπτυξη νέων μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ιδιαίτερα 

αυτών που θα προέλθουν από την 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  

1.2. Ενίσχυση των μελών του διδακτικού προσωπικού των τμημάτων  

Δεν υπήρξαν νέοι διορισμοί μελών ΔΕΠ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-

2016. 

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 

τέταρτη κατεύθυνση σπουδών: «Διακυβέρνηση». 

Στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών ξεκίνησαν από το φθινόπωρο του 

2015 με δίδακτρα τα ΠΜΣ: «MBA» και «Logistics και Διοίκηση 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας», όπως επίσης και το Διατμηματικό 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες 

Εφαρμογές στην Εκπαίδευση» και το Διδρυματικό Πρόγραμμα «Τοπική 

και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση»  

Στο τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ ξεκίνησε από το φθινόπωρο του 

2015 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. 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, 

▪ Δύο (2) τελετές υποδοχής πρωτοετών, που διοργάνωσαν το  τμήμα 

Οικονομικών Επιστημών και το τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ 

Προοπτικές: Να οργανωθεί περισσότερο αποτελεσματικά η τελετή 

ορκωμοσίας, αν και έχουν γίνει αλλαγές στη διεξαγωγή των τελετών 

ορκωμοσίας, ύστερα από πρόταση του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων.  

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, 

μετονομασία, συγχώνευση ή κατάργηση των εργαστηρίων, με 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 20/10/2015. Τον Οκτώβριο του 

2015 στάλθηκε έγγραφο προς τη Σύγκλητο με τα θεσμοθετημένα 

εργαστήρια, ενώ ζητήθηκε να εγκριθούν και νέα, όπως παρουσιάζονται 

ακολούθως: 

 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 
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ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ: 

1. Εργαστήριο Οικονομικής Θεωρίας και Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΑ 

137819/Β1, ΦΕΚ 1830/9-12-2004, τ. Β΄) 

2. Εργαστήριο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΚΥΑ 137819/Β1, ΦΕΚ 

1830/9-12-2004, τ. Β΄) 

3. Εργαστήριο Οικονομικής των Επιχειρήσεων (ΠΔ 366/2001, ΦΕΚ 

245/22-10-2001, τ. Α΄) 

ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ: 10/2015 

1. Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στις Οικονομικές 

Επιστήμες. 

 

Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ 

 

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ: 

1. Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα Μέσα Μαζικής 

Επικοινωνίας (ΦΕΚ 26/21-02-2002, τ. Α΄) 

2. Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΦΕΚ 

26/21-02-2002, τ. Α΄) 

ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ: (10/2015) 

1. Εργαστήριο Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας (έγκριση Συγκλήτου 

συνεδρίαση αριθμ. 2854/20-12-2012) 

2. Εργαστήριο Κοινωνικών Μέσων (έγκριση Συγκλήτου συνεδρίαση 

αριθμ. 2854/20-12-2012) 

3. Εργαστήριο Πολιτισμικών και Οπτικών Σπουδών 
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Τμήμα Πολιτικών Επιστημών 

1. Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας (Απόφαση Γενικής 

Συνέλευσης Τμήματος στη συνεδρίαση με αριθμό 06/05-04-2005) 

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. Συνεδριάσεις Κοσμητείας 

Κατά το ακ. έτος 15-16, συγκλήθηκαν 11 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 συγχώνευση των βιβλιοθηκών των τμημάτων, η χορήγηση 

μακροχρόνιων αδειών, οικονομικά θέματα της Σχολής (τακτικός 

προϋπολογισμός, ΕΛΚΕ), ο Στρατηγικός Σχεδιασμός της Σχολής, 

μετακλήσεις καθηγητών, ομοτιμοποίηση και επιτιμοποίηση καθηγητών. 

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. 

3.2. Εκλογές προέδρων τμημάτων   

Προοπτικές:  Εκλογές προέδρου στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών  

3.3. Διαδικασίες εξέλιξης καθηγητών-λεκτόρων των τμημάτων της Σχολής  
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        Συγκρότηση 9 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  2015-16 
Εξελίξεις καθηγητών-λεκτόρων  

Οικονομικών επιστημών 2 
Πολιτικών επιστημών  3 

Δημοσιογραφίας και 
ΜΜΕ 

4 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΗ  9 
 

3.4. 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 4 μητρώα για το τμήμα Οικονομικών Επιστημών, 14 

μητρώα για το τμήμα Πολιτικών Επιστημών και 14 για το τμήμα 

Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ.  

Τμήμα                                2015-16 
                   Μητρώα αξιολογητών  

Οικονομικών επιστημών 4 επικαιροποιημένα 

Πολιτικών επιστημών  14 
Δημοσιογραφίας και 
ΜΜΕ 

13 επικαιροποιημένα και 1 νέο 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΗ  31 

Προοπτικές:  Διαμόρφωση γενικότερων μητρώων.  
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3.5. 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. Τον Οκτώβριο του 2015 ανέλαβε καθήκοντα 

προϊσταμένης στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής η κ. Χρυσούλα 

Νίτσιου. 

Τμήμα  2015-16 
Διοικητικοί  
υπάλληλοι 

2015-16 
Εργολαβικοί  

Κοσμητεία 2 1 (συνταξιοδοτήθηκε) 

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  17 5 

 

Προοπτικές: Αύξηση του αριθμού των θέσεων διοικητικών υπαλλήλων 

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

του ΑΠΘ.  

 

3.6. Συγκρότηση επιτροπών Σχολής 

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

απόφαση της κοσμητείας αριθμ. 27/26.11.2015 και 30/23-2-2016, 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) 
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Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η) Κτιριακής ανασυγκρότησης, θ) 

Επιτροπής βιβλιοθηκών, ι) Επιτροπή φύλου και ισότητας.  

Προοπτικές: Ενεργοποίηση όλων των επιτροπών.   

 

3.7. 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 15-16, απορρόφησαν ιδιαίτερα πολύ χρόνο και προσπάθεια. 

Σημαντικό χρόνο και έργο απαίτησαν και οι δράσεις Στρατηγικού 

Σχεδιασμού.  

Προοπτικές: Εκπροσώπηση των 3 Τμημάτων στη Σύγκλητο, ενεργός 

συμμετοχή στα ζητήματα του ΑΠΘ.  

 

3.8. Συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανεπιστημιακής 

Φοιτητικής Λέσχης (ΠΦΛ) . 

Η συμμετοχή όλων των κοσμητόρων στο ΔΣ της ΠΦΛ προβλέπεται από 

τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις, και τα θέματα που απασχόλησαν 

περισσότερο το ακαδ. έτος 15-16, αφορούσαν την απρόσκοπτη σίτιση 

των φοιτητών και τη διενέργεια των εργολαβιών σίτισης, καθαριότητας 

και φύλαξης των εγκαταστάσεων της ΠΦΛ.  

Προοπτικές: Κτιριακή ανασυγκρότηση, ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων  

 

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, που έχει 

αναλάβει ο κ. Ηλίας Κιόρογλου, διοικητικός υπάλληλος της Γραμματείας 

Κοσμητείας της Σχολής. 
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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, είχε αποφασιστεί από τους κοσμήτορες των Σχολών Νομικής 

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

Σχολής, όπως επίσης το κλείδωμα των χώρων της Σχολής και η 

ελεγχόμενη πρόσβαση κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, που 

τηρήθηκαν κατά το ακαδ. έτος 2015-2016.  

Τοποθετήθηκαν από το ΚΗΔ 4 access points για την επέκταση του 

ασύρματου δικτύου για τις ανάγκες των Τμημάτων Οικονομικών και 

Πολιτικών Επιστημών. Επίσης, τοποθετήθηκε στην ταράτσα πόρτα 

ασφαλείας. Αγοράστηκαν υδραυλικά υλικά για τις ανάγκες των τριών 

Τμημάτων της Σχολής, ενώ επισκευάστηκε το σύστημα συναγερμού του 

κτιρίου της Σχολής, καθώς και το σύστημα αυτοματισμού των κεντρικών 

κλιματιστικών μονάδων των δύο αμφιθεάτρων. 

Τον Ιούλιο 2016, οι φθορές σε κτίρια και υλικοτεχνική υποδομή της 

Σχολής ΟΠΕ , μετά την αποχώρηση των συμμετεχόντων στο No Border 

Camp, ήταν οι παρακάτω : 

1. Παραβίαση της διπλής βόρειας κεντρικής θύρας εισόδου. 

2. Παραβίαση της εισόδου του θυρωρείου του 1ου ορόφου, από 

όπου είχαν απομακρυνθεί εγκαίρως τα κλειδιά των χώρων του κτηρίου. 

3. Παραβίαση των κλειδαριών (λουκέτων) των δύο (2) θυρών του 

διαδρόμου των αιθουσών διδασκαλίας του 3ου ορόφου. 

4. Παραβίαση και καταστροφή των οκτώ (8) θυρών των τεσσάρων (4) 

αιθουσών διδασκαλίας (1, 2, 3 και 4) του 1ου ορόφου.  

5. Παραβίαση και καταστροφή της πόρτας του μη λειτουργούντος 

συγκροτήματος WC του 2ου ορόφου. Παρεμβολή στο σύστημα 

υδροδότησης των WC του 1ου ορόφου, προκειμένου να διοχετεύεται 
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νερό στο χώρο των μαγειρείων των κατασκηνωτών μπροστά από τη 

Σχολή. 

6. Παραβίαση και ολοσχερής καταστροφή της πόρτας ασφαλείας της 

αίθουσας τελετών και γενικών συνελεύσεων των Σχολών (αρ. 319) του 

3ου ορόφου, από όπου ξεκρεμάστηκαν οι προσωπογραφίες εκλιπόντων 

καθηγητών των Σχολών. Επίσης, αποσυνδέθηκαν αρκετές μικροφωνικές 

εγκαταστάσεις, καθώς και το προβολικό μηχάνημα της οροφής. 

7. Παραβίαση της πόρτας του γραφείου του Τομέα Ποινικών και 

Εγκληματολογικών Επιστημών δίπλα στην αίθουσα Πολυμέσων του 4ου 

ορόφου, χωρίς μέχρι στιγμής να μπορεί να διαπιστωθεί αν λείπουν 

πράγματα και εξοπλισμός.  

8. Παραβίαση και ολοσχερής καταστροφή της καινούριας πόρτας 

ασφαλείας του 4ου ορόφου προς την ταράτσα του κτηρίου. Από την 

ταράτσα του κτηρίου κλάπηκαν 30 περίπου ρολά ασφαλτόπανου της 

εργολάβου εταιρίας που είχε αναλάβει το έργο στεγανοποίησης της 

ταράτσας. 

9. Αναγραφή συνθημάτων σε πάρα πολλά σημεία, όπως στα φουαγιέ 

του 1ου και 3ου ορόφου, στα WC του 1ου ορόφου, στα εσωτερικά 

κλιμακοστάσια του κτηρίου, στις ξύλινες επενδύσεις και στους 

υαλοπίνακες, στον διάδρομο των αιθουσών διδασκαλίας του 1ου 

ορόφου, στις εσωτερικές επενδύσεις των ανελκυστήρων του κεντρικού 

κλιμακοστασίου, σε χώρους του 4ου ορόφου, μεταξύ των οποίων και 

μέσα στο παραβιασμένο γραφείο του Τομέα Ποινικών και 

Εγκληματολογικών Επιστημών, στις πόρτες και στους τοίχους της 

ταράτσας, σε ορισμένους εξωτερικούς τοίχους περιμετρικά της Σχολής 

καθώς και στη μετώπη του κτηρίου στο ύψος της ταράτσας σε αρκετά 

σημεία. 

10.  Αναγραφή εκτεταμένων graffiti, ορισμένων με ασφαλτόπισσα 

(που καθιστά ιδιαιτέρως δυσχερή και δαπανηρή τη διαγραφή τους), σε 

διάφορα μέρη (εξωτερικούς και εσωτερικούς τοίχους, υαλοπίνακες) και 

σε ολόκληρη τη μεγάλη επιφάνεια του δυτικού εξωτερικού τοίχου των 

αμφιθεάτρων της σχολής (με ασφαλτόπισσα) καθώς και στο μαρμάρινο 

πάτωμα μπροστά από την εξωτερική είσοδο των αμφιθεάτρων. 



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΟΠΕ ( ακ. έτος 2015-16) Σελίδα 15 
 

Έγιναν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες που απαιτούσαν επισκευές, 

επιδιορθώσεις, βαψίματα και αντικατάσταση εξοπλισμού. 

Προοπτικές: Μονιμότερη και ασφαλέστερη φύλαξη των χώρων της 

Σχολής και των Παραρτημάτων της, αποφυγή προβλημάτων 

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 τη χρησιμοποίηση αιθουσών διδασκαλίας της Σχολής στην 

Πανεπιστημιούπολη από το τμήμα Δημοσιογραφίας, ιδιαίτερα στην κατά 

προτεραιότητα χρήση της αίθουσας 212.   

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 

Το θέμα της ενοποίησης των βιβλιοθηκών των τμημάτων 

συζητήθηκε σε μια σειρά συνεδριάσεων της Κοσμητείας (27/26-11-2015, 

30/23-02-2016, 32/11-4-2016, 33/18-5-2016, 34/16-6-2016), 

απαντώντας και σε έγγραφα της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης – Κέντρο 

Πληροφόρησης ΑΠΘ, για το ανωτέρω θέμα. Στην τελευταία συνεδρίαση 

αποφασίστηκε να σταλεί απαντητικό έγγραφο αναφέροντας ότι η 

Κοσμητεία υποστηρίζει την ενοποίηση των βιβλιοθηκών των Τμημάτων 

Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, ενώ για το Τμήμα 

Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ εκτιμά ότι για τη διευκόλυνση των 
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φοιτητών/τριών του Τμήματος θα μπορούσε η βιβλιοθήκη να παραμείνει 

στο κτίριο, επί της οδού Εγνατία 46, τουλάχιστον μέχρι να βρεθεί λύση 

στο κτιριακό ζήτημα. 

 

Προοπτικές: Μεταφορά μόνον της βιβλιοθήκης Πολιτικών Επιστημών.  

 

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 2015, παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:  

Τμήμα  
2015 

Τακτικός Προϋπολογισμός 

Πιστώσεις 
επιτροπής 
ερευνών 

Κοσμητεία 2.000 5.000 

Οικονομικών 
επιστημών 

KAΕ01               7.944 17.743,00 

Πολιτικών 
επιστημών  

ΚΑΕ01               4.153 9.275.52 

Δημοσιογραφίας 
και ΜΜΕ 

ΚΑΕ 01              5.958,54 13.307.00 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΗ  

20.055.54 45.325.52 

 

 

2000,00 ; 10%

7944,00 ; 39%

4153,00 ; 21%

5958,54 ; 30%

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2015

Κοσμητεία

Οικονομικών επιστημών

Πολιτικών επιστημών 

Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
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Είδος δαπάνης 

Οικονομικό έτος 2015 
Πιστώσεις επιτροπής ερευνών στην 
Κοσμητεία Σχολής ΟΠΕ 

Πόρτα ασφαλείας για ταράτσα 1.390 

Αγορά Η/Υ (DELL) και 
εκτυπωτή (OKI) 

905 

Αγορά υδραυλικών υλικών 1.390 
Παλμοτροφοδοτικό για 
σύστημα συναγερμού 

307,50 

Εσωτερική μεταφορά 
αντικειμένων, εξοπλισμού 
μετά από διαρροή νερού 

60 

Πληρωμή ξεναγού στην αρχαία 
Ολυμπία 

190 

Επισκευή συστημάτων 
αυτοματισμού των 
κλιματιστικών μονάδων των 
αμφιθεάτρων 

550 

Υπόλοιπο για το 2016-2017 207 
ΣΥΝΟΛΟ 5.000 

 

Με την ευκαιρία της αποστολής της κατανομής των κονδυλίων των 

πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού στα τμήματα της Σχολής ΟΠΕ 

για το οικονομικό έτος 2015, εκφράστηκαν και πάλι παράπονα στην 

5000,00 ; 11%

17743,00 ; 39%9275,52 ; 21%

13307,00 ; 29%

ΕΛΚΕ 2015

Κοσμητεία

Οικονομικών επιστημών

Πολιτικών επιστημών 

Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
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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.  

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-

2014-2015-2016. 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 

ενδιαφερόμενων τμημάτων. 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 

5.1. Αναγόρευση του Αnwar Shaikh καθηγητή του Πανεπιστημίου New 
School  for  Social  Research της Νέας Υόρκης σε επίτιμο διδάκτορα του 
τμήματος Οικονομικών Επιστήμων της Σχολής ΟΠΕ. 24/06/2016, 
 
5.2. Η Σχολή ΟΠΕ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
διοργάνωσε Επιστημονική Διημερίδα, με θέμα «Τουρισμός, Παιδεία και 
Επικοινωνία» στις 16 και 17 Οκτωβρίου 2015 στη Ρόδο. Την διοργάνωση 
ανέλαβε η καθηγήτρια του τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, κ. 
Δουλκέρη. 
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5.3.Η Σχολή ΟΠΕ συμμετέχοντας στις εορταστικές εκδηλώσεις για το έτος 
Αριστοτέλη (2016) και τα 90+ χρόνια του ΑΠΘ, εκπόνησε το Δημιουργικό 
Project (Creative Project) με τίτλο: 
 

«ΝΑΙ είμαι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΣΤΑΣ» 
‘Χτίζοντας και Επικοινωνώντας την Ταυτότητα του/της 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΣΤΑ’ 
 
με σκοπό να καλλιεργήσει και να επικοινωνήσει την ταυτότητα του/της 
‘ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΣΤΑ’ στα μέλη του ΑΠΘ και ιδιαίτερα στους φοιτητές και στις 
φοιτήτριες του. Επιστημονικά υπεύθυνες και οργανωτική επιτροπή 
αυτής της πρωτοβουλίας είναι η Kοσμήτορας της Σχολής ΟΠΕ, 
Καθηγήτρια κα Ευγενία Πετρίδου, και οι Δρ. Νίκη Γλαβέλη, Δρ. Κλειώ 
Κεντερελίδου, Δρ. Φανή Γαλατσοπούλου μέλη του Επιστημονικού 
Διδακτικού Προσωπικού της Σχολής ΟΠΕ.  
 
Το Δημιουργικό Project «Ναι είμαι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΣΤΑΣ» αναπτύσσεται στη 
διάρκεια των ακαδημαϊκών ετών 2015 – 2016 και 2016 – 2017 και 
περιλαμβάνει επιμέρους αρθρωτές δραστηριότητες οι οποίες, αφενός 
βοηθούν στην ανάδειξη και ενσυναίσθηση της ταυτότητας του/της 
‘ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΣΤΑ’ και, αφετέρου στη διάδοση και την επικοινωνία αυτής 
της ταυτότητας εντός και εκτός του ΑΠΘ. 
 
Μια πρώτη δραστηριότητα ήταν η επιτυχής διοργάνωση διήμερης 
βιωματικής εκπαιδευτικής εκδρομής στην Ολυμπία (20 – 21/04/2016) 
προκειμένου η ομάδα των φοιτητών και φοιτητριών της Σχολής ΟΠΕ, να 
συμμετάσχει: 
α) στην τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες 2016 (21 Απριλίου 2016, Αρχαία Ολυμπία), και  
β) στην Παγκόσμια Πεζοπορία στην Ιερά Οδό με τίτλο ‘Ο Δρόμος των 
Αθλητών προς τη Δόξα’ (20 – 21/04/2016). 
 
Προοπτικές: Συνέχιση των δράσεων εξωστρέφειας με τη διοργάνωση 

συνεδρίων, ημερίδων, εκδηλώσεων, με επιστημονικές παρεμβάσεις και 

γνωμοδοτήσεις του σε μια σειρά από ζητήματα που απασχολούν την 

κοινή γνώμη, και την επικαιρότητα. 

Επίλογος 
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Για το ακαδ. έτος 16-17 προτεραιότητες αποτελούν:  

✓ Ο στρατηγικός προσανατολισμός των εκπαιδευτικών και  

ερευνητικών δράσεων της Σχολής, με ανάλογη υποστήριξη από 

οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους   

✓ Μετονομασία της  

✓ Άμεση επίλυση του κτιριακού προβλήματος 

✓ Ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των τριών τμημάτων,  συνεργατικής 

κουλτούρας και διεπιστημονικής προσέγγισης 

✓ Ενίσχυσης  της εξωστρέφειάς 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. 
 


