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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ακαδ. έτος 2018-19). 

Ι. Εισαγωγή  

 Η παρούσα έκθεση συνιστά τον απολογισμό του έργου της Κοσμητείας 

κατά το ακαδ. έτος 2018-19. Σκοπός 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 2018-19, ήταν : 

✓ Αξιοποιώντας τη σχετική προεργασία κατά τα προηγούμενα έτη, η 

Κοσμητεία της Σχολής συνεχίζει την προσπάθεια εξορθολογισμού 

της αξιοποίησης του κτιριακού της αποθέματος, ανεύρεσης 

ενδιάμεσων, καλύτερων και πιο οικονομικών λύσεων για τη 

φιλοξενία συναδέλφων των Τμημάτων Πολιτικών Επιστημών και 

Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, έως και την ωρίμανση τελικώς 

προκρινόμενης επίλυσης του κτιριακού ζητήματος (σε συνεννόηση 

με τις πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ). Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι 

στην επόμενη περίοδο, 2019-20, θα ολοκληρωθούν και άλλες 

ενδιάμεσες λύσεις και θα προχωρήσει ο σχεδιασμός για την 

οριστική στέγαση της Σχολής. 
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✓ Οι επιμέρους διατμηματικές επιτροπές που λειτουργούν είτε 

βάσει θεσμικής πρόβλεψης, είτε κατ΄ επιλογή της Κοσμητείας, 

έχουν ήδη αποδώσει αποτελέσματα μέσω συγκεκριμένων 

δράσεων στην κατεύθυνση της ενίσχυσης του ενιαίου χαρακτήρα 

της Σχολής: (1) ενιαία αντιμετώπιση αναγκών και καλύτερη 

αξιοποίηση των όποιων διαθέσιμων χρηματικών ή μη πόρων, (2) 

μεγαλύτερος συντονισμός των υπευθύνων Erasmus των τριών 

Τμημάτων προκειμένου να αυξηθούν οι επιλογές μαθημάτων 

παρεχόμενων στην αγγλική για τους ξένους φοιτητές που 

φιλοξενούν τα Τμήματα.  

✓ Σύσταση μιας χωρικά και λειτουργικά ενοποιημένης Βιβλιοθήκης 

της Σχολής ΟΠΕ, η οποία θα ολοκληρωθεί την επόμενη χρονιά,  

✓  ίδρυση ενός ερευνητικού εργαστηρίου Σχολής – Διεπιστημονικό 

Εργαστήριο Παρευξείνιων και Μεσογειακών Μελετών – στο οποίο 

συνυπάρχουν και συνεργάζονται ερευνητές και από τα τρία 

Τμήματα. Ιδρύθηκε το ΔΠΜΣ με τίτλο Διακυβέρνηση και 

Περιφερειακή Ανάπτυξη με επισπεύδον το Τμήμα Πολιτικών 

Επιστημών και συμμετέχον το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. 

✓ Ο δεύτερος στόχος της ενίσχυσης της εξωστρέφειας της Σχολής 

εξυπηρετήθηκε επίσης, καταρχάς στο άμεσο κοινωνικό 

περιβάλλον μας αναπτύσσοντας περαιτέρω τις συνεργασίες της 

Σχολής με φορείς της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας, ενδεικτικά 

αναφέρεται (1) η εμπλοκή του Κοσμήτορα της Σχολής στον 

νεοσύστατο Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΙΚΑΣ, 

όπου διατηρεί, εκπροσωπώντας το ΑΠΘ την ιδιότητα του 

γραμματέα – μέλους του Δ.Σ., (2) Συνεδριακή Ημερίδα Via 

Carpathia (Crucial Road Transport Corridor in Central and Eastern 

Europe) project, που διοργανώθηκε από το Διεπιστημονικό 

Εργαστήριο Παρευξείνιων και Μεσογειακών Μελετών 

(ΔΕΠΑΜΕΜ) της Σχολής ΟΠΕ ,  στις 12.12.2019 στη Θεσσαλονίκη. 

✓  Ολοκληρώθηκαν οι προεργασίες για την ίδρυση του Κέντρου 

Κοινωνικής Έρευνας του ΑΠΘ με πρωτοβουλία της Σχολής. 

 Όσο για την εξωστρέφεια σε διεθνές επίπεδο, αυτή 

εξυπηρετήθηκε από την συνέχιση των συνεργασιών στο πλαίσιο 

των διμερών συμφωνιών του Ιδρύματος και ειδικότερα της Σχολής 
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με ξένα αναγνωρισμένα πανεπιστήμια. Μια ιδιαιτέρως σημαντική 

πρωτοβουλία διεθνούς – περιφερειακής εμβέλειας: η σύσταση 

από τον Μαΐο του 2018 του Black Sea and Eastern Mediterranean 

Academic Network με 50 πανεπιστήμια ιδρυτικά μέλη από όλες τις 

χώρες της Παρευξείνιας Ζώνης και της Ανατολικής Μεσογείου 

συνέχισε να αποδίδει καρπούς (δείτε ενδεικτικά στο 

www.bseman.net). Η γραμματεία του BSEMAN συνεχίζει να  

φιλοξενείται στη Σχολή.  

Τα Τμήματα της Σχολής συνέχισαν τις αποδόσεις του τίτλου του 

Επίτιμου Διδάκτορα σε προσωπικότητες που κοσμούν με την 

επιστημονική και κοινωνική δράση τους την διεθνή κοινότητα. 

✓ Τέλος, ως προς το τρίτο στόχο της Ανοικτής στην κοινωνία Σχολής, 

μπορούμε να αναφερθούμε στην συνεχή προσπάθεια 

αποτελεσματικής αντιμετώπισης προβλημάτων καθαριότητας και 

ασφάλειας, όπως και σε παρεμβάσεις βελτίωσης της 

λειτουργικότητας και της αισθητικής του κτιρίου και των 

εγκαταστάσεων – σε συνεργασία με τη συστεγαζόμενη Νομική 

Σχολή – αλλά και σε σειρά δράσεων μεγάλης συμβολικής σημασίας 

αλλά και ουσίας όπως π.χ. η υποστήριξη της ομάδας 

πρωτοβουλίας των φοιτητών που διοργάνωσαν το 2ο TEDxAUTh 

στις 7 Απριλίου 2019.  
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ΙΙ. Παρουσίαση της Σχολής 

Ονομασία της Σχολής  

Εκκρεμεί το ζήτημα της ονομασίας της Σχολής, το όνομα της οποίας δεν 

ανταποκρίνεται στο σύνολο των γνωστικών πεδίων που θεραπεύονται. 

Έχει κατατεθεί σε προηγούμενες περιόδους σχετική πρόταση από τα δύο 

Τμήματα (Πολιτικών Επιστημών και Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ): «Σχολή 

Κοινωνικών Επιστημών». Σημειώνεται ότι κατά τα προηγούμενα ακαδ. 

έτη η συζήτηση και σχετική εισήγηση για το θέμα είχε παραπεμφθεί στην 

Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού της Σχολής, χωρίς όμως αποτέλεσμα.  

 

Γενικά στοιχεία  

 

Πίνακας 1: Ακαδημαϊκή συγκρότηση ακαδ. έτος 2018-2019  

 

 

 

3 Τομείς

4 Εργαστήρια 1 Εργαστήριο 5 Εργαστήρια

1 νησίδα πληροφορικής 1 νησίδα πληροφορικής 2 νησίδες πληροφορικής

1 βιβλιοθήκη 1 βιβλιοθήκη 1 βιβλιοθήκη

1 ΠΜΣ με 2 κατευθύνσεις:

Β. Επικοινωνία και Πολιτισμός 

3. ΔΔΠΜΣ Προηγμένα 

Συστήματα Υπολογιστών και 

Επικοινωνιών

1. Διοίκηση και Οικονομία

2. ΜΒΑ (Ξενόγλωσσο)

1 ΠΜΣ με 4 ειδικεύσεις:     

Α) Πολιτική Θεωρία και 

Φιλοσοφία,                             

Β) Πολιτική Ανάλυση,          

Γ) Πολιτική Ιστορία και 

Στρατηγικές Σπουδές,         

Δ) Διακυβέρνηση

Α. Δημοσιογραφία και Νέα 

Μέσα Επικοινωνίας

2. Ψηφιακά Μέσα, 

Επικοινωνία και 

Δημοσιογραφία (Ξενόγλωσσο)

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

3. Logistics & Διοίκηση 

Αλυσίδας Εφοδιασμού  

(Ξενόγλωσσο)

4. ΔΠΜΣ Πληροφορική και 

Διοίκηση

5. ΔΠΜΣ Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας και Καινοτόμες 

Εφαρμογές στην Εκπαίδευση

6. ΔΠΜΣ Πολύπλοκα Συστήματα 

και Δίκτυα

7. ΔΔΠΜΣ Τοπική και 

Περιφερειακή Ανάπτυξη και 

Αυτοδιοίκηση

Δομή - Διάρθρωση Σχολή ΟΠΕ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα Πολιτικών 

Επιστημών

Τμήμα Δημοσιογραφίας και 

ΜΜΕ

Ακαδημαϊκές Μονάδες
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Πίνακας 2: Αριθμός φοιτητών /τριών ακαδ. έτος 2018-2019 

Αριθμός 
φοιτητών 

Τμήμα Οικονομικών 
Επιστημών  
 

Τμήμα 
Πολιτικών 
Επιστημών  

 
 
Τμήμα  
Δημοσιογραφίας και 
ΜΜΕ 

Προπτυχιακοί  1.866 (κανονικοί ν έτη 
φοίτησης) 

1.214 922 

Μεταπτυχιακοί  174 76 122 

Υπ. διδάκτορες 54 ( 44 
ολοκληρώθηκαν) 

80 78 

Μετα-
διδάκτορες 

- 3 5 

 

Πίνακας 3: Καθηγητές-λέκτορες ακαδ. έτος 2018-2019 

Τμήμα  2018-19 
Καθηγητές-

λέκτορες 

2018-19 
Λοιπό εκπαιδευτικό 

προσωπικό 

2018-19 
Έκτακτο εκπαιδευτικό 

προσωπικό 

Οικονομικών 
επιστημών 

35 
 

5  ETEΠ, 5 ΕΔΙΠ 
 

6 (ΠΔ 407) 

Πολιτικών επιστημών  18 (1  ΣΕ 
ΑΝΑΣΤΟΛΗ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ) 
2 ΕΔΙΠ, 1ΕΤΕΠ 2 (ΠΔ 407) 

Δημοσιογραφίας και 
ΜΜΕ 
 

19 13  

 

 

Πίνακας 4: Διοικητική υποστήριξη ακαδ. έτος 2018-2019 

Τμήμα  2018-19 
Διοικητικοί  υπάλληλοι 

2018-19 
Εργολαβικοί  

Κοσμητεία 2 1 

Οικονομικών επιστημών 7  
( σύνολο 7 στη 

Γραμματεία, στους 
Τομείς και 2 στη 

Βιβλιοθήκη) 

2 

Πολιτικών επιστημών  2 μόνιμοι υπάλληλοι, 1 
ΙΔΑΧ) 

1 

Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ 5  
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Πίνακας 5:  Προγράμματα Σπουδών  

Τμήμα  2018-19 
Προπτυχιακά 
Προγράμματα  

2018-19 
Μεταπτυχιακά 
προγράμματα 

Οικονομικών 
επιστημών 1 

 1 ΠΜΣ (2 κατευθύνσεις) 
2 ΠΜΣ Ξενόγλωσσα 

3 ΔΠΜΣ 
1 ΔΔΠΜΣ 

Πολιτικών επιστημών  

1 

1 (4 κατευθύνσεις) 
1 Μ.Π.Σ. Πολιτική Θεωρία 

1 Μ.Π.Σ. Πολιτική ανάλυση 
1 Μ.Π.Σ. Πολιτική Ιστορία, 
Πόλεμος και Στρατηγικές 

Σπουδές 
1 Μ.Π.Σ. Διακυβέρνηση-
Περιφερειακή Ανάπτυξη 

(Διατμηματικό) 
3 ΔΜΠΣ 

Δημοσιογραφίας και 
ΜΜΕ 

1 

1 ΔΔΠΜΣ Σημειωτική, 
Πολιτισμός και Επικοινωνία  

1 Μ.Π.Σ. ''Δημοσιογραφία'' με 3 
Ειδικεύσεις : Α) Δημοσιογραφία 

στην Ψηφιακή Εποχή, Β) 
Παγκόσμια Δημοσιογραφία Γ) 
Δημοσιογραφία των Τεχνών & 

του Πολιτισμού,  
1 Π.Μ.Σ. ''Επικοινωνία'' με 3 

Ειδικεύσεις : Α) Πολιτική 
Επικοινωνία Β) Πολιτιστική 

Διαχείριση και Επικοινωνία Γ) 
Εκστρατείες Επικοινωνίας και 

Έρευνας Κοινού 
1 ΜΠΣ Ψηφιακά Μέσα, 

Επικοινωνία και 
Δημοσιογραφία (αγγλόφωνο) 

1 ΔΠΜΣ με το Τμήμα 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

1 ΠΜΣ (2 ειδικεύσεις) 
1 ΠΜΣ Ξενόγλωσσο (3 

ειδικεύσεις) 
1 ΔΔΠΜΣ 
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Πίνακας 6: Οικονομικοί πόροι για οικονομικό έτος 2018-2019 

Τμήμα  

2018-2019 - 
Τακτικός 

Προϋπολογισμός 

2018-2019 Πιστώσεις 
επιτροπής ερευνών 

Εταιρεία 
Αξιοποίησης 

και 
Διαχείρισης 
Περιουσίας 

ΑΠΘ 

Κοσμητεία 5.031,00   2.875,76+3.530,00 3 .722,00 

Οικονομικών 
επιστημών 

10.193,32+16.828,34 16.707,27+12.515,00 
8.896,49 

Πολιτικών 
επιστημών  

11.304,27 5.334,37+6.738,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

Δημοσιογραφίας 
και ΜΜΕ 

12.888,05 7.654,00+9.305,87 
 

 

 

 

 

 

2875,76

16707,27
5334,37

7654,00

ΕΛΚΕ 2018

Κοσμητεία

Οικονομικών Επιστημών

Πολιτικών Επιστημών 

Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ

Κοσμητεία
3.530,00 11%

Οικονομικών 
Επιστημών

12.515,00 39%Πολιτικών 
Επιστημών

6.738,00 21%

Δημοσιογραφίας και 
ΜΜΕ

9.305,87 29%

ΕΛΚΕ 2019

Κοσμητεία

Οικονομικών Επιστημών

Πολιτικών Επιστημών

Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
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Πρέπει να σημειωθεί ότι εκτιμάται πως για την υλοποίηση του 

εκπαιδευτικού έργου, ειδικότερα στο πλαίσιο της ως άνω 

διαμορφούμενης επέκτασης των μεταπτυχιακών σπουδών, αλλά και 

δεδομένων των παραμενουσών ελλείψεων, πρέπει (1) να συνεχιστεί η 

πίεση προς τη διατήρηση του αριθμού των εισακτέων στον αριθμό που 

τα Τμήματα ορίζουν, αξιολογώντας τις δυνατότητες που έχουν, (2) να 

συνεχιστούν οι προσπάθειες αύξησης του εκπαιδευτικού δυναμικού με 

προσλήψεις τακτικού και έκτακτου προσωπικού και (3) να αναπτυχθούν 

κι άλλες πηγές χρηματοδότησης από χορηγίες, ερευνητικά έργα κι έσοδα 

από τα μεταπτυχιακά. 

 

ΙΙΙ. Απολογισμός δράσεων ακαδ. έτος 18-19 

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.  

Θα συνεχίσουμε να δίνουμε έμφαση (1) στις συνεργασίες για 

διατμηματικά προπτυχιακά μαθήματα, ενδεικτικά τα μαθήματα που 

ποροσφέρονται με πρωτοβουλία του ΔΕΠΑΝΕΜ, (2) σε κοινές 

εξεταστικές επιτροπές σε διπλωματικές εργασίες, διδακτορικές 

διατριβές, σε (3) ημερίδες παρουσίασης της πορείας διδακτορικών 

διατριβών σε διατμηματικά ακροατήρια.  
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1.2. Ενίσχυση των μελών του διδακτικού προσωπικού των τμημάτων  

Υπήρξαν νέοι διορισμοί μελών ΔΕΠ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-

2019: 

• Τμήμα Πολιτικών Επιστημών: Μαρία Καβάλα, στη βαθμίδα του 

Επίκουρου Καθηγητή 

 

Επίσης, υπήρξαν εξελίξεις/μονιμοποιήσεις καθηγητών: 

• Εξέλιξη της κας Κ. Κοσμίδου σε θέση Καθηγήτριας πρώτης 

βαθμίδας 

• Εξέλιξη της κας Σουζάνας-Μαρίας Παλαιολόγου σε θέση 

Καθηγήτριας πρώτη βαθμίδας 

• Μονιμοποίηση του κ. Γ. Ανδρέου σε θέση Επίκουρου Καθηγητή 

• Εξέλιξη της κας Ε. Τεπέρογλου στη βαθμίδα του Επίκουρου 

Καθηγητή 

• Μονιμοποίηση του κ. Αλ. Κιουπκιολή σε θέση Επίκουρου 

Καθηγητή 

 

Εδώ κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί η ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης με 

μόνιμο ή έκτακτο διδακτικό / επιστημονικό προσωπικό. 

1.3. Ανάπτυξη μεταπτυχιακών προγραμμάτων  

Μέσα στο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ξεκίνησε ομαλά η 

λειτουργία όλων των ΠΜΣ στα οποία εμπλέκονται τα Τμήματα της 

Σχολής, νέα ή επανιδρυμένα.  

Συνεχίζονται οι διεργασίες ίδρυσης νέων μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων διεθνούς εμβέλειας με εκπαιδευτικές και ερευνητικές 

συνεργασίες μεταξύ των τμημάτων της Σχολής, αλλά και με τα Τμήματα 

και τα Πανεπιστήμια του εξωτερικού με τα οποία δομήθηκαν 

συγκεκριμένα πλαίσια συνεργασίας. Ειδικότερα, προβλέπεται η 

εκκίνηση ενός ΔΠΜΣ με τίτλο : «Φιλοσοφική, Παιδαγωγική και 

Διεπιστημονική Ανθρωπολογία». 



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΟΠΕ ( ακ. έτος 2018-19) Σελίδα 10 
 

1.4. Τελετές ορκωμοσίας - υποδοχής πρωτοετών 

Υλοποιήθηκαν  

▪ Τέσσερεις (4) τελετές ορκωμοσίας στο τμήμα Οικονομικών 

Επιστημών, 

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

▪ Τρεις (3) τελετές ορκωμοσίας στο τμήμα Δημοσιογραφίας και 

ΜΜΕ, 

▪ Τρεις (3) τελετές υποδοχής πρωτοετών, που διοργάνωσαν τα 

τμήματα  

Έγινε συγκροτημένη και συνεχής προσπάθεια από όλους τους 

συντελεστές στη διοργάνωση και την υλοποίηση των τελετών 

ορκωμοσίας ώστε να διασφαλιστεί ο πρέπων σεβασμός στην 

ακαδημαϊκή υπόστασή τους και να βελτιωθεί το περιεχόμενό τους. Οι 

προσπάθειες αυτές έχουν ήδη αποδώσει καρπούς. Ακολούθως πρέπει να 

συνεχισθεί η σχετική προσπάθεια, στο πνεύμα και των αλλαγών στη 

διεξαγωγή των τελετών ορκωμοσίας που προτάθηκαν από το Τμήμα 

Δημοσίων Σχέσεων. Για τον σκοπό αυτό, προστέθηκε σε κάθε περίοδο 

ορκωμοσίας και δεύτερη μέρα για το τμήμα Οικονομικών Επιστημών, 

λόγω του μεγάλου αριθμού φοιτητών.  

 

2. Έρευνα 

2.1. Διεπιστημονική ερευνητική δραστηριότητα  

Η Κοσμητεία της Σχολής ΟΠΕ στη συνεδρίασή της αριθμ. 50/1-3-

2018, ύστερα από τις σύμφωνες γνώμες των Συνελεύσεων των τριών 

Τμημάτων της Σχολής, αποφάσισε την ίδρυση Εργαστηρίου Σχολής, με 

τίτλο «Διεπιστημονικό Εργαστήριο Παρευξείνιων και Μεσογειακών 

Μελετών – Interdisciplinary Laboratory for Black Sea and Mediterranean 

Studies», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4485/2017 και 

προώθησε τα απαιτούμενα έγγραφα στη Σύγκλητό. Αναμένεται η 

δημοσίευση της ίδρυσης του εργαστηρίου σε ΦΕΚ. 
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Συνεχίζει να παροτρύνεται η διεπιστημονική ερευνητική 

δραστηριότητα μεταξύ των μελών των τμημάτων της Σχολής. Στην 

κατεύθυνση αυτή θα βοηθήσει ιδιαίτερα η λειτουργία του νεοσύστατου 

Διεπιστημονικού Εργαστηρίου Παρευξείνιων και Μεσογειακών 

Μελετών, όπως και οι προαναφερόμενες πρωτοβουλίες συγκρότησης 

διεθνών δικτυώσεων ακαδημαϊκής συνεργασίας. Επίσης, 

δημιουργήθηκε το Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης στην Ψηφιακή Επικοινωνία που υπάγεται στο Τμήμα 

Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ. Ακόμα, το  Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ 

(το Εργαστήριο Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας) πιστοποιήθηκε από τον 

ΟΗΕ, ως το πρώτο τμήμα του ΑΠΘ που γίνεται μέλος του United Nations 

Academic Impact (UNAI). 

Ξεκίνησε στο πλαίσιο του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, η 

διενέργεια του ερευνητικού προγράμματος Heteropolitics (ERC), με την 

οργάνωση σχετικών συναντήσεων και διεθνών workshops. 

Για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά τίθενται δύο σχετικοί στόχοι: 

(1) η σύσταση δομής υποστήριξης ανάπτυξη ερευνητικών 

δραστηριοτήτων των μελών της Σχολής και συνεργασιών για κοινά 

ερευνητικά προγράμματα, τα οποία θα μπορούν να τύχουν 

χρηματοδότησης από εθνικούς ή κοινοτικούς, δημοσίους ή ιδιωτικούς 

πόρους, και (2) η ίδρυση και συγκρότηση του Κέντρου Κοινωνικής 

Έρευνας.  

3. Διοικητική λειτουργία 

3.1. Συνεδριάσεις Κοσμητείας και Γενικές Συνελεύσεις Σχολής 

Κατά το ακαδημ. έτος 18-19, συγκλήθηκαν 14 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 πορεία 

δράσεων των Επιτροπών της Σχολής, η χορήγηση μακροχρόνιων αδειών, 

οικονομικά θέματα της Σχολής (τακτικός προϋπολογισμός, ΕΛΚΕ), ο 

Στρατηγικός Σχεδιασμός της Σχολής. Θέματα που ελάχιστα απασχόλησαν 

την Κοσμητεία ήταν η χάραξη εκπαιδευτικής και ερευνητικής 
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στρατηγικής της Σχολής.  Πραγματοποιήθηκαν δύο Γενικές Συνελεύσεις 

της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. 

3.2. Εκλογές Προέδρων Τμημάτων και Κοσμήτορα Σχολής  

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 πραγματοποιήθηκαν οι 

εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, 

στα συλλογικά όργανα της Σχολής και της Κοσμητείας. 

3.3. Διαδικασίες εξέλιξης μελών ΔΕΠ των τμημάτων της Σχολής  

Πραγματοποιήθηκαν 5 εξελίξεις μελών ΔΕΠ σε επίπεδο Σχολής: 

Τμήμα  2018-19 
Εξελίξεις καθηγητών-λεκτόρων  

Οικονομικών επιστημών 2 

Πολιτικών επιστημών  3 
Δημοσιογραφίας και 
ΜΜΕ 

 

 

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.  

Τμήμα                                2018-19 
                   Μητρώα αξιολογητών  

Οικονομικών επιστημών 1 2  επικαιροποιήσεις 

Πολιτικών επιστημών  1 2  επικαιροποιήσεις 

Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ 1 2  επικαιροποιήσεις 

 

 

 



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΟΠΕ ( ακ. έτος 2018-19) Σελίδα 13 
 

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  2018-19 
Διοικητικοί  
υπάλληλοι 

2018-19 
Εργολαβικοί  

Κοσμητεία 2 1 

Οικονομικών 
επιστημών 

7  

( σύνολο 7 στη 
Γραμματεία, στους Τομείς 

και 2 στη Βιβλιοθήκη) 

2 

Πολιτικών επιστημών  2 μόνιμοι υπάλληλοι, 1 
ΙΔΑΧ 1 

Δημοσιογραφίας και 
ΜΜΕ 

5  

 

3.6. Συγκρότηση επιτροπών Σχολής 

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

αναμορφώθηκαν με απόφαση της κοσμητείας αριθμ. 47/21.12.2017, 

50/1.3.2018 και 51/2.4.2018, οι παρακάτω επιτροπές: 

α) Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμμάτων σπουδών, β) 

Οικονομικής διαχείρισης, γ) Υγιεινής και ασφάλειας των χώρων, δ) 

Επικοινωνίας και Διεθνούς συνεργασίας, στ) Επιτροπής βιβλιοθηκών, ζ) 

Επιτροπή φύλου και ισότητας, η) Επιτροπή Προγραμμάτων ERASMUS.  

Στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος πρέπει να συνεχισθεί η προσπάθεια 

εντατικοποίησης της ενεργοποίησης 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 2018-19, απορρόφησαν ιδιαίτερα πολύ χρόνο και 

προσπάθεια.  
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Η Σχολή και τα τρία Τμήματά της, μέσω των εκπροσωπήσεών τους, 

συνέχισαν και συμμετέχουν ενεργά και ουσιαστικά στις κεντρικές 

συνεδρίες, αλλά και σε επιμέρους συγκροτούμενες επιτροπές 

συμβάλλοντας τόσο στον στρατηγικό σχεδιασμό του Ιδρύματος συνολικά 

όσο και στην υλοποίηση αυτού.  

 

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 18-19, αφορούσαν την απρόσκοπτη σίτιση 

των φοιτητών και τη διενέργεια των εργολαβιών σίτισης, καθαριότητας 

και φύλαξης των εγκαταστάσεων της ΠΦΛ. 

 

4. Τεχνική 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. 

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

Σχολής 

Η κατάσταση ως προς την καθαριότητα και τη λειτουργικότητα των 

χώρων της Σχολής ΟΠΕ, σε συνεργασία με την Κοσμητεία της Νομικής, 

έχει βελτιωθεί σημαντικά. Οι υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας 

κρίνονται επαρκείς και συγκεκριμένα έχουν γίνει οι ακόλουθες κτιριακές 

παρεμβάσεις.  

Αντικαταστάθηκαν υαλοπίνακες μετά από βανδαλισμούς και 

φθορά. Αγοράστηκαν υδραυλικά υλικά, χρώματα και ηλεκτρολογικά 

υλικά για τις ανάγκες των τριών Τμημάτων της Σχολής. Έγιναν όλες οι 
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απαιτούμενες ενέργειες που απαιτούσαν επισκευές, επιδιορθώσεις, 

βαψίματα και αντικατάσταση εξοπλισμού.  

 

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 συνεχίζει να 

αντιμετωπίζεται σε μεγάλο βαθμό ικανοποιώντας τις εκπαιδευτικές 

ανάγκες των τμημάτων Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ με τη χρησιμοποίηση 

αιθουσών διδασκαλίας στο κεντρικό κτίριο της Σχολής στην 

Πανεπιστημιούπολη.  

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, η Κοσμητεία της Σχολής 

ΟΠΕ αναγνωρίζει το κτιριακό ως το μείζον ζήτημα που πρέπει να λυθεί 

και συνεχίζει σε αυτήν την κατεύθυνση τις άοκνες προσπάθειες από 

κοινού με τη Διοίκηση του Ιδρύματος και των τριών Τμημάτων. 

 

4.4. Μετεγκατάσταση των τμημάτων Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ και 

Πολιτικών Επιστημών. 

Ολοκληρώθηκε η μετεγκατάσταση της Βιβλιοθήκης του Τμήματος 

Πολιτικών Επιστημών και προχωρά ο σχεδιασμός για την οριστική λύση 

της στέγαση της Σχολής. 

 

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 λειτουργία του Ευρωπαϊκού 

Διεπιστημονικού Κέντρου Τουρισμού του Δρόμου του Μεταξιού, η 

συμμετοχή της Σχολής στο δίκτυο ASECU (Ένωση Οικονομικών 

Πανεπιστημίων Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης και Παρευξείνιας 
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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). 

• Διεξαγωγή του Ιδρυτικού συνεδρίου του Black Sea and Eastern 

Mediterranean Academic Network (BSEMAN), 26/5/2018. 

• Συμμετοχή του Κοσμήτορα στο Leadership Council του SDSN Black 

Sea με έδρα το ΑΠΘ, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. 

• Από το χειμερινό εξάμηνο του 2018-2019, το Εργαστήριο 

Εφαρμοσμένης Οικονομικής (AELab) του Τμήματος Οικονομικών 

Σπουδών συμμετέχει επίσημα στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Δίκτυο 

“ENGAGER”: Energy Poverty Action, το οποίο υποστηρίζεται από 

τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό COST (European Cooperation in Science 

and Technology). 

• Αναγόρευση του κ. Robert G. Picard σε επίτιμο διδάκτορα του 

Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ 

• Αναγόρευση του κ. Geoffrey Wood, Dean and Professor on 

International Business, at Essex Business School, Colchester, 

England, σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Οικονομικών 

Σπουδών. 

• Αναγόρευση του κ. Jeffrey D. Sachs καθηγητή και κορυφαίο 

οικονομολόγο παγκοσμίως, σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος 

Οικονομικών Επιστημών. 

• Αναγόρευση του κ. Κων/ντίνου Ζαπουνίδη καθηγητή της Σχολής 

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, 

σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. 
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Επίλογος 

Για το ακαδ. έτος 19-20 προτεραιότητες αποτελούν:  

✓ Ο στρατηγικός προσανατολισμός των εκπαιδευτικών και  

ερευνητικών δράσεων της Σχολής, με ανάλογη υποστήριξη από 

οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους.   

✓ Μετονομασία της Σχολής. 

✓ Ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης από το κτήριο της Εγνατίας. 

✓ Ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ των τριών Τμημάτων, 

συνεργατικής κουλτούρας και διεπιστημονικής προσέγγισης 

✓ Συνέχιση της ενίσχυσης της εξωστρέφειάς της Σχολής συνολικά.  

Ευχαριστώ θερμά, όλους τους συναδέλφους και συναδέλφισσες για 

την υποστήριξη και τη συνεργασία τους, όλες και όλους που 

προσπαθήσαμε μαζί, να στηρίξουμε τη Σχολή, και το Πανεπιστήμιό μας 

και εύχομαι να καταφέρουμε περισσότερα στο άμεσο μέλλον.  

 

Γρηγόριος Ζαρωτιάδης 

Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 

Αναπληρωτής καθηγητής τμήματος Οικονομικών Επιστημών 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΟΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 


