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                                                                    Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2017 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ακαδ. έτος 16-17). 

Ι. Εισαγωγή  

Κύριος σκοπός της παρουσίασης του απολογισμού του έργου της 

Κοσμητείας που υλοποιήθηκε το ακαδ. έτος 16-17 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 16-17, ήταν : 

✓ Προοδευτική επίλυση του κτιριακού ζητήματος της Σχολής με 

ικανοποίηση του μεγαλύτερου μέρους των διδακτικών αναγκών 

σε προπτυχιακό επίπεδο και των 3 τμημάτων της Σχολής 

✓ Άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων καθαριότητας και ασφάλειας. 

✓ Αποδυνάμωση των οικονομικών της Σχολής, ως αποτέλεσμα της 

συρρίκνωσης των οικονομικών του ΑΠΘ και της μη κατανομής 

τακτικών πιστώσεων.  

✓ Ενίσχυση της εξωστρέφειας  της Σχολής. 
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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 έρευνα  

3. στην διοικητική λειτουργία 

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. 

Σημειώνεται ότι κατά το  προηγούμενο ακαδ. έτος η συζήτηση και 

σχετική εισήγηση για το θέμα είχε παραπεμφθεί  στην Επιτροπή 

Στρατηγικού Σχεδιασμού της Σχολής,  χωρίς όμως αποτέλεσμα.   

Προοπτικές: Χρειάζεται να ωριμάσει η συζήτηση, ιδιαίτερα στο τμήμα 

Οικονομικών Επιστημών και το θέμα να ενταχθεί στο Στρατηγικό Σχέδιο 

του ΑΠΘ 

 

Γενικά στοιχεία  

Πίνακας 1: Ακαδημαϊκή συγκρότηση ακαδ. έτος 2016-2017  
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Πίνακας 2: Αριθμός φοιτητών /τριών ακαδ. έτος 2016-2017 

Αριθμός 
φοιτητών 

Τμήμα 
Οικονομικών 
Επιστημών  
 

Τμήμα 
Πολιτικών 
Επιστημών  

Τμήμα 
Δημοσιογραφίας 
και ΜΜΕ 

 
ΣΥΝΟΛΑ 

ΣΧΟΛΗΣ  

Προπτυχιακοί  1.995 (ν+2) 1.169 792 3.956 

Μεταπτυχιακοί  99 126 103 328 

Υπ. διδάκτορες 61 58 77 196 

Μετα-
διδάκτορες 

- 4 4 8 

ΣΥΝΟΛΑ  2.155 1.357 976 4.488 
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Πίνακας 3: Καθηγητές-λέκτορες ακαδ. έτος 2016-2017 

 

Τμήμα  2016-17 
Καθηγητές-

λέκτορες 

Αυξομείωση 
από το 

2015-16 

2016-17 
Λοιπό 

εκπαιδευτικό 
προσωπικό 

Αυξομείωση 
από το 

2015-16 

2016-17 
Έκτακτο 

εκπαιδευτικό 
προσωπικό 

Αυξομείωση 
από το 2015-

16 

Οικονομικών 
επιστημών 

29 (εκ των 
οποίων 1 με 
αναστολή 
καθηκόντων, 2 
με 
επιστημονική 
άδεια και 4 με 
άδεια άνευ 
αποδοχών) 

 
- 

 
11 (6 ΕΔΙΠ, εκ 
των οποίων 1 
σε απόσπαση 

και 2 με 
άδεια, 4 ΕΤΕΠ, 

1 ΕΠΙΣΤ. 
ΣΥΝΕΡΓ.) 

 
+1 (ΕΤΕΠ) 

 
2 (ΠΔ 407) 

 
- 

Πολιτικών 
επιστημών  

16 (+ 1 ΜΕ 
ΑΝΑΣΤΟΛΗ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ) 
- - - 1 (ΠΔ 407) -3 

Δημοσιογραφίας 
και ΜΜΕ 
 

19 - 7 - 2 (ΠΔ 407) +1 

ΣΥΝΟΛΑ  65 - 18 +1 5 -2 

 

 

Πίνακας 4: Διοικητική υποστήριξη ακαδ. έτος 2016-2017  

 

Τμήμα  2016-17 
Διοικητικοί  
υπάλληλοι 

2015-16 
Εργολαβικοί  

Κοσμητεία 2 - 

Οικονομικών 
επιστημών 

7  

(3 στη Γραμματεία, 2 
στους Τομείς, 2 στη 

Βιβλιοθήκη) 

 

2 

Πολιτικών επιστημών  4 1 

Δημοσιογραφίας και 
ΜΜΕ 

5 (2 στη Γραμματεία, 1 

κλητήρας και 2 στη 

Βιβλιοθήκη) 
1 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΗ  18 4 
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Πίνακας 5:  Προγράμματα Σπουδών  

Τμήμα  2016-17 
Προπτυχιακά 
Προγράμματα  

2016-17 
Μεταπτυχιακά 
προγράμματα 

Προβλεπόμενα 
μεταπτυχιακά για το 
2017-18 

Οικονομικών 
επιστημών 1 

 1 ΠΜΣ (2 κατευθύνσεις) 
2 ΠΜΣ Ξενόγλωσσα 

3 ΔΠΜΣ 
1 ΔΔΠΜΣ 

1 ΠΜΣ (2 κατευθύνσεις) 
2 ΠΜΣ Ξενόγλωσσα 

3 ΔΠΜΣ 
1 ΔΔΠΜΣ - 

Πολιτικών επιστημών  1 1 (4 κατευθύνσεις) - 

Δημοσιογραφίας και 
ΜΜΕ 1 

1 ΠΜΣ (2 ειδικεύσεις) 
1 ΠΜΣ Ξενόγλωσσο (3 

ειδικεύσεις) 
1 ΔΔΠΜΣ 

- 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΗ  3 11 - 

 

Πίνακας 6:   Οικονομικοί πόροι για οικονομικό έτος 2016 

Τμήμα  
2016 

Τακτικός Προϋπολογισμός 

Πιστώσεις 
επιτροπής 
ερευνών 

Κοσμητεία 0 5.000 
Οικονομικών 
επιστημών 

0 17.743,00 

Πολιτικών 
επιστημών  

0 9.275.52 

Δημοσιογραφίας 
και ΜΜΕ 

0 13.307.00 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΗ  

0 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 
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ΙΙΙ. Απολογισμός δράσεων ακ. έτος 16-17 

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 ελλείψεων που 

παρατηρούνται από τις αποχωρήσεις και άδειες μελών ΔΕΠ  και όχι ως 

αποτέλεσμα σχεδιασμένων κοινών δράσεων της Σχολής  

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 

2016-2017. Πραγματοποιήθηκε η μετάκληση του κ. Διονύσιου Δρόσου, 

καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών. 

Προοπτικές: Κάλυψη αναγκών με έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό και 

Πανεπιστημιακούς υπότροφους.   

1.3. Ανάπτυξη μεταπτυχιακών προγραμμάτων με δίδακτρα  

Συνεχίζουν να λειτουργούν τα μεταπτυχιακά προγράμματα των 

Τμημάτων της Σχολής, με ή χωρίς δίδακτρα. Από το χειμερινό εξάμηνο 

2017-2018 θα λειτουργήσει στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών, το 

«Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Οικονομικά».  
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Προοπτικές: Δημιουργία νέων μεταπτυχιακών, αγγλόφωνων με 

εκπαιδευτικές και ερευνητικές συνεργασίες μεταξύ των τμημάτων της 

Σχολής. 

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, 

▪ Μία (1) τελετή έναρξης του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, που 

διοργάνωσε η Σχολή ΟΠΕ. 

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. Έρευνα 

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. Τον Οκτώβριο του 

2015 στάλθηκε έγγραφο προς τη Σύγκλητο με τα θεσμοθετημένα 

εργαστήρια, ενώ ζητήθηκε να εγκριθούν και νέα. 

Ιδρύθηκαν τα ακόλουθα εργαστήρια: 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

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΄) 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ και ΙΔΡΥΘΗΚΕ:  

1. Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στις Οικονομικές 

Επιστήμες (ΦΕΚ 3138/30-9-2016, τ. Β΄) 

 

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΄) 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ και ΙΔΡΥΘΗΚΑΝ: 

1. Εργαστήριο Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας (ΦΕΚ 3145/30-9-2016, 

τ. Β΄) 

2. Εργαστήριο Κοινωνικών Μέσων (ΦΕΚ 3138/30-9-2016, τ. Β΄) 
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3. Εργαστήριο Πολιτισμικών και Οπτικών Σπουδών (ΦΕΚ 3145/30-9-

2016, τ. Β΄) 

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ και ΙΔΡΥΘΗΚΕ: 

1. Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας (ΦΕΚ 3116/29-9-

2016, τ. Β΄) 

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 λειτουργία 

3.1. Συνεδριάσεις Κοσμητείας 

Κατά το ακ. έτος 16-17, 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, οι αιτήσεις μετάταξης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι αιτήσεις ένταξης των διοικητικών 

υπαλλήλων σε θέσεις ΕΤΕΠ, 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.   
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Προοπτικές: Συνεδριάσεις Κοσμητείας και Επιτροπών Σχολής για την 

στρατηγική ανάπτυξη της Σχολής. 

3.2. Εκλογές Προέδρων Τμημάτων και Κοσμήτορα Σχολής  

Στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 προβλεπόταν να 

διεξαχθούν οι εκλογές Προέδρων του Τμήματος Οικονομικών 

Επιστημών και του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, καθώς και η 

εκλογή Κοσμήτορα της Σχολής. Η θητεία των ανωτέρω οργάνων πήρε 

παράταση, μέχρι 30-11-2017. Στις 30-08-2017 ξεκίνησε η διαδικασία 

εκλογών των ανωτέρω οργάνων, με την προκήρυξη των εκλογών και την 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι εκλογές θα διεξαχθούν τον 

Οκτώβριο του 2017. 

3.3. Διαδικασίες εξέλιξης καθηγητών-λεκτόρων των τμημάτων της 

Σχολής  

Η Κοσμητεία συμμετείχε στις διαδικασίες εξέλιξης 3 μελών ΔΕΠ 

με βάση τον  ν. 4009/11. 

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 ενιαία μητρώα για κάθε Τμήμα, ενώ 

επικαιροποιήθηκε το μητρώο για το τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ.  

Τμήμα                                2016-17 
                   Μητρώα αξιολογητών  

Οικονομικών επιστημών 1 νέο ενιαίο 

Πολιτικών επιστημών  1 νέο ενιαίο 
Δημοσιογραφίας και 
ΜΜΕ 

1 ενιαίο και 1 επικαιροποιημένο 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΗ  4 
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Προοπτικές:  Διαμόρφωση γενικότερων μητρώων.  

 

3.5. Θέματα Διοικητικού προσωπικού της  Σχολής  

Έχουν γίνει σχετικές αναφορές στην Πρυτανεία και τα αρμόδια 

όργανα διοίκησης του ΑΠΘ. επειδή τα τμήματα αντιμετωπίζουν 

εντονότατες ελλείψεις σε διοικητικό προσωπικό. Παρακάτω 

παρουσιάζεται η συνολική εικόνα της Σχολής. 

Τμήμα  2016-17 
Διοικητικοί  
υπάλληλοι 

2016-17 
Εργολαβικοί  

Κοσμητεία 2 - 

Οικονομικών 
επιστημών 

7  

(3 στη Γραμματεία, 2 
στους Τομείς, 2 στη 

Βιβλιοθήκη) 

 

2 

Πολιτικών 
επιστημών  

4 1 

Δημοσιογραφίας 
και ΜΜΕ 

5 (2 στη Γραμματεία, 1 

κλητήρας, 2 στη 

βιβλιοθήκη) 
1 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΗ  19 4 
 

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 

και αναμορφώθηκαν με απόφαση της κοσμητείας αριθμ. 36/14.09.2016 

και 38/1-11-2016, 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) Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η) Κτιριακής 
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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 16-17, 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 16-17, 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, με 

υπεύθυνο τον κ. Ηλία Κιόρογλου, διοικητικό υπάλληλο 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 και κατά το ακαδ. έτος 2016-2017.  

Αντικαταστάθηκαν υαλοπίνακες μετά από βανδαλισμούς. 

Αγοράστηκαν υδραυλικά υλικά, χρώματα και ηλεκτρολογικά υλικά για 

τις ανάγκες των τριών Τμημάτων της Σχολής. Έγιναν όλες οι 

απαιτούμενες ενέργειες που απαιτούσαν επισκευές, επιδιορθώσεις, 

βαψίματα και αντικατάσταση εξοπλισμού. 

Επιπλέον, στην αίθουσα συνεδριάσεων 319 επισκευάστηκαν τα 

καθίσματα και τοποθετήθηκε προβολικό μηχάνημα. Στην αίθουσα 

εκδηλώσεων 212 αγοράστηκε και τοποθετήθηκε από κοινού με τη 

Νομική Σχολή προβολικό μηχάνημα, αξίας περίπου 700€. 

Επισκευάστηκε μια πόρτα ασφαλείας του Μεγάλου Αμφιθεάτρου, η 

μικροφωνική εγκατάσταση του Μικρού Αμφιθεάτρου και αγοράστηκαν 

υδραυλικά υλικά για την επισκευή υποβρύχιων αντλιών στο υπόγειο 

των αμφιθεάτρων, δαπάνη που ανέλαβε από κοινού η Σχολή ΟΠΕ με τη 

Νομική Σχολή. 

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 
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τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ. Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε σε 

μεγάλο βαθμό ικανοποιώντας τις εκπαιδευτικές ανάγκες των τμημάτων 

Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ με τη χρησιμοποίηση αιθουσών διδασκαλίας 

στο κεντρικό κτίριο της Σχολής στην Πανεπιστημιούπολη. Συγκεκριμένα,  

έγινε ανακατανομή των χώρων του πρώην γλωσσικού εργαστηρίου και 

της αίθουσας Δ (ισόγειο), η παραχώρηση της χρήσης κατά 

προτεραιότητα της αίθουσας 212 στο τμήμα Δημοσιογραφίας και η 

αποκλειστική χρήση της αίθουσας 4 (1ος όροφος), επίσης στο τμήμα 

Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ. 

Εξοπλίστηκαν οι αίθουσες διδασκαλίας 1-4 (1ος όροφος) με 

προβολικά μηχανήματα και αντικαταστάθηκαν οι υαλοπίνακες και οι 

πόρτες ασφαλείας. Σημειώνεται ότι οι αίθουσες πλέον κλειδώνουν με 

ευθύνη των διδασκόντων συμβάλλοντας έτσι στην ασφάλεια των 

χώρων και του εξοπλισμού τους.  

Προοπτικές: Επίλυση του κτιριακού θέματος των τμημάτων 

Δημοσιογραφίας και Πολιτικών Επιστημών, για χώρους γραφείων και 

αιθουσών διδασκαλίας μεταπτυχιακών.   

4.4. Οικονομικά  

Δεν υπήρξε κατανομή των πιστώσεων του τακτικού 

προϋπολογισμού του ΑΠΘ για το οικονομικό έτος 2016, ενώ οι 

πιστώσεις από την Επιτροπή Ερευνών για την ενίσχυση των 

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

οικονομικό 2016, παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:  

 

Τμήμα  
2016 

Τακτικός Προϋπολογισμός 

Πιστώσεις 
επιτροπής 
ερευνών 

Κοσμητεία 0 5,000 

Οικονομικών 
επιστημών 

0 17.743,00 

Πολιτικών 
επιστημών  

0 9.275,52 

Δημοσιογραφίας 0 13.307 
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και ΜΜΕ 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΗ  

0 45.325,52 

 

 

 

 
Είδος δαπάνης 

Οικονομικό έτος 2016 
Πιστώσεις επιτροπής ερευνών στην 
Κοσμητεία Σχολής ΟΠΕ 

Έξοδα μετακίνησης 230 

Τζάμια 44 
Περιφερειακός εξοπλισμός  
Η/Υ – καλώδια (ΠΛΑΙΣΙΟ) 

400 

Υπόλοιπο για το 2017-2018 4.326 

ΣΥΝΟΛΟ 5.000 

 

Προοπτικές: Ενίσχυση των εσόδων της Σχολής μέσω του τακτικού 

προϋπολογισμού, αλλά και ιδίων πόρων από εκπαιδευτικές και 

ερευνητικές δραστηριότητες 

 

5000,00 ; 11%

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

13307,00 ; 29%

ΕΛΚΕ 2016

Κοσμητεία

Οικονομικών επιστημών

Πολιτικών επιστημών 

Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
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4.5. 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. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, 

επετεύχθη η ανακατανομή χώρων και αιθουσών στο κτίριο της 

Πανεπιστημιούπολης μεταξύ των σχολών ΟΠΕ και Νομικής, με   

αποτέλεσμα να ικανοποιούνται σχεδόν εξ ολοκλήρου οι ανάγκες σε 

αίθουσες των τμημάτων Δημοσιογραφίας και Πολιτικών Επιστημών σε 

προπτυχιακό επίπεδο, στο κεντρικό κτίριο της Σχολής στην 

Πανεπιστημιούπολη. Η συμφωνία που επετεύχθη αφορά τις παρακάτω 

κτιριακές ανακατατάξεις  : 

Α) Ο χώρος του υπογείου, που βρίσκεται κάτω από τις Γραμματείες των 

Τμημάτων ανακατανέμεται, ως εξής: διαιρείται αρχικά στη μέση, το 

πρώτο ήμισυ που βρίσκεται από την πλευρά των ασανσέρ και διαιρείται 

πάλι σε τρία ίσα τμήματα Α΄, Β΄ και Γ΄. Το δεύτερο ήμισυ διαιρείται σε 

δύο ίσα τμήματα Δ΄ και Ε΄. Τα τμήματα Α΄ και Γ΄, θα χρησιμοποιούνται 

από τη Νομική Σχολή, τα δε τμήματα Β΄, Δ΄ και Ε΄, θα χρησιμοποιούνται 

από τη Σχολή ΟΠΕ. Ακολουθεί το σχετικό σχεδιάγραμμα. 
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Β) Στο πρώην Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών, η αίθουσα 1 και ο 

«προθάλαμος», όπως φαίνονται στο παρακάτω σχεδιάγραμμα 

παραχωρούνται στη Νομική Σχολή (για το εργαστήριο Διαφάνειας, 

Διαφθοράς και Οικονομικού Εγκλήματος), ενώ οι αίθουσες 2 και 3 

παραμένουν, όπως αρχικά είχε συμφωνηθεί, για χρήση από τη Σχολή 

ΟΠΕ. Ακολουθεί το σχετικό σχεδιάγραμμα: 

 

  

 

Γ) Η αίθουσα 212 και η αίθουσα «Τυπογραφείο», θα χρησιμοποιούνται 

από κοινού μεταξύ των Σχολών, όπως ίσχυε.  

Δ) Τα WC του 2ου ορόφου θα διαμορφωθούν κατάλληλα και θα 

αξιοποιηθούν από τη Σχολή ΟΠΕ. 

Ε) Το υπόγειο των αμφιθεάτρων Α΄ και Β΄ μοιράζεται στις δύο Σχολές. Η 

Νομική Σχολή παίρνει τις τέσσερις πρώτες αίθουσες και η πέμπτη 

αίθουσα στο βάθος παραχωρείται στη Σχολή ΟΠΕ. 
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ΣΤ) Η αίθουσα πίσω από το μικρό αμφιθέατρο (πρώην αίθουσα ΔΑΠ) θα 

χρησιμοποιείται από τη Σχολή ΟΠΕ. 

Ζ) Επίσης, συζητήθηκε η επίσπευση διαδικασιών για την αποχώρηση 

του Γραφείου Διασύνδεσης, που βρίσκεται στον 1ο όροφο του κτιρίου, 

και τη χρήση του από τη Σχολή ΟΠΕ. 

Προοπτικές: Η ενοικίαση χώρων στη ΔΕΘ για χώρους γραφείων και 

αιθουσών για μεταπτυχιακά προγράμματα. 

 

5.Εξωστρέφεια- Σχέσεις με κοινωνικούς, πολιτιστικούς παραγωγικούς 

φορείς 

• Υποστήριξη των συνεργασιών των τμημάτων της Σχολής με 

Πανεπιστήμια και επιστημονικούς φορείς του εξωτερικού, όπως 

ενδεικτικά αναφέρονται: η δημιουργία Ευρωπαϊκού Διεπιστημονικού 

Κέντρου Τουρισμού του Δρόμου του Μεταξιού, η συμμετοχή της Σχολής 

στο δίκτυο ASECU (Ένωση Οικονομικών Πανεπιστημίων Νότιας και 

Ανατολικής Ευρώπης και Παρευξείνιας Ζώνης), (τμήμα Οικονομικών 

Επιστημών), η ανάπτυξη της Έδρας Jean Monet στο αντικείμενο της 

Δημοσιογραφίας και Ευρωπαϊκής ενοποίησης, (Τμήμα Δημοσιογραφίας 

και ΜΜΕ), η συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα Populismus για την 

ανάπτυξη Παρατηρητηρίου για τον Λαϊκίστικό Λόγο και τη Δημοκρατία 

(Τμήμα Πολιτικών Επιστημών) 

• Συμμετοχή της Κοσμητείας στο πρόγραμμα  “100 Ανθεκτικές Πόλεις” σε 

συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης.  

• Αναγόρευση του κ. Γεώργιου Μ. Κωνσταντινίδη καθηγητή του Booth 

School of Business του Πανεπιστημίου του Σικάγου σε επίτιμο 

διδάκτορα του τμήματος Οικονομικών Επιστήμων της Σχολής ΟΠΕ, 

19/12/2016. 

• Συνεργασία με τον Πρέσβη της Ιορδανίας, κ. Fawwaz Al – Eitan και 

σχεδιασμός κοινής επιστημονικής εκδήλωσης, την περίοδο Οκτωβρίου-

Νοεμβρίου 2017. 

• Διοργάνωση ημερίδας, με θέμα «ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ», (10 Νοεμβρίου 2016),  για την συμμετοχή της Σχολής 
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στο επιστημονικό συνέδριο για τον Κοινοβουλευτισμό και τη 

Δημοκρατία με θέμα: Κοινωνική και πολιτική εκπροσώπηση. 

Προκλήσεις και προοπτικές στη δημοκρατία τον 21ο αιώνα, που 

διοργάνωσε το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων .  

• Διοργάνωση της Γ’ Διεπιστημονικής Διημερίδας, με θέμα «Τουρισμός, 

Πολιτική και Επικοινωνία» στις 20, 21 και 22 Οκτωβρίου 2016 στη Ρόδο 

και στη Κω σε συνεργασία των Σχολών ΟΠΕ του ΑΠΘ και του ΕΚΠΑ, και 

της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η διημερίδα ήταν υπό την αιγίδα του 

Υπουργείου Ανάπτυξης Οικονομίας και Τουρισμού και είχε την 

υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.  

•  Διοργάνωση εκδήλωσης για την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2016-

17, την 19η Οκτωβρίου 2016, στην οποία τιμήθηκαν μέλη της Σχολής για 

την αριστεία τους σε ερευνητικές δράσεις τους.  

• Διοργάνωση εκδήλωσης με προσκεκλημένο ομιλητή τον Αναπληρωτή  
Προϊστάμενο του Τομέα Καταπολέμησης της Διαφθοράς του ΟΟΣΑ, κ. 
William Loo, με θέμα: Η Καταπολέμηση της Διαφθοράς.  
 

Επίλογος 

Για το ακαδ. έτος 17-18 προτεραιότητες αποτελούν:  

✓ Ο στρατηγικός προσανατολισμός των εκπαιδευτικών και  

ερευνητικών δράσεων της Σχολής, με ανάλογη υποστήριξη από 

οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους   

✓ Μετονομασία της Σχολής 

✓ Άμεση επίλυση του κτιριακού προβλήματος όσον αφορά την 

μετεγκατάσταση των γραφείων των μελών της Σχολής από το 

παράρτημα της Εγνατίας. 

✓ 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 
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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. 
 


