
 

             

 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

TΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

Απολογισμός δραστηριοτήτων του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών για τα ακαδημαϊκά 

έτη 2017-18 και 2018-19. 

 

Η ανά χείρας έκθεση περιγράφει τα γενικά στοιχεία δραστηριοποίησης και ανάπτυξης του 

Τμήματος κατά το διάστημα αναφοράς της έκθεσης. Τα αναλυτικά στοιχεία περιέχονται στις 

ετήσιες εκθέσεις αυτοαξιολόγησης του Τμήματος. 

 

1. Εξωτερικό περιβάλλον και όροι λειτουργίας 

 

Το Τμήμα δραστηριοποιήθηκε σε ένα αβέβαιο και μεταβαλλόμενο θεσμικό περιβάλλον με 

παράλληλη σημαντική έλλειψη υποδομών και ανθρώπινου δυναμικού, όπως είχε αναφερθεί και 

στην αντίστοιχη περσινή και προπέρσινη έκθεση. Η παραπάνω γενική διαπίστωση σχετικά με το 

εξωτερικό περιβάλλον τεκμηριώνεται από: 

• Την πάγια διάσπαση σε δύο εγκαταστάσεις (κτίριο Εγνατίας 46 και Πανεπιστημιούπολη) με 

φθίνουσα κατάσταση συντήρησης των υποδομών. 

• Τη σημαντική μείωση διαθέσιμων πόρων από τον τακτικό προϋπολογισμό που παρά τη 

συμπλήρωσή του από τα διαθέσιμα του ΕΛΚΕ δεν επαρκεί για αναπτυξιακού χαρακτήρα 

δράσεις. 

• Την έλλειψη διδακτικού προσωπικού.  

• Την ανεπαρκή στελέχωση των διοικητικών του υπηρεσιών και την έλλειψη βοηθητικού 

προσωπικού (ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, κ.λπ.). 

• Τη μεγάλη αύξηση του αριθμού φοιτητών με διάφορες ρυθμίσεις (μετεγγραφές, μεταφορά 

θέσεων, κ.λπ.). 

Αναφορικά με την εσωτερική συνεργασία με άλλες ακαδημαϊκές μονάδες στο ΑΠΘ (Τμήματα κλπ.) 

αυτή εξελίσσεται με δυσκολίες παρά τις σημαντικές προσπάθειες των οργάνων (Κοσμητεία) κυρίως 

λόγω των δυσχερειών στην ανάπτυξη και εφαρμογή κεντρικού σχεδιασμού, καθώς και των συχνών 

αλλαγών όσον αφορά τις αρμοδιότητες και τον ρόλο των διοικητικών και ακαδημαϊκών μονάδων 

όπως ρυθμίζονται από το θεσμικό πλαίσιο. 
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2. Πρωτοβουλίες και δραστηριότητες του Τμήματος 

 

Στο δυσχερές αυτό περιβάλλον, το Τμήμα κατόρθωσε να διατηρήσει τα βασικά χαρακτηριστικά της 

λειτουργίας του, όπως αυτά είχαν αποτυπωθεί και αξιολογηθεί θετικά στην έκθεση εξωτερικής 

αξιολόγησης (2014). Η φροντίδα βελτίωσης της καθημερινής λειτουργίας του Τμήματος και η 

προσπάθεια καθιέρωσης και τυποποίησης διαδικασιών στη διοίκηση καθώς και των απαρχών 

εφαρμογής ενός λελογισμένου στρατηγικού σχεδιασμού έλαβε την εξής μορφή: 

Στο επίπεδο της οργάνωσης και διοίκησης έλαβε χώρα: 

• Λεπτομερής σχεδιασμός για τα αντικείμενα και τα κριτήρια επιλογής μελών ΔΕΠ για 

θέσεις/πιστώσεις που θα προκύψουν στο μέλλον (στρατηγικός σχεδιασμός). Κατά 

τη διάρκεια του έτους αναφοράς έγινε στο πλαίσιο αυτό η προκήρυξη της θέσης για 

το γνωστικό αντικείμενο «Αποκλεισμοί και διακρίσεις στο σύγχρονο κόσμο», που 

πληρώθηκε τελικά με την εκλογή της κας Μαρίας Καβάλα στη βαθμίδα της 

επίκουρης καθηγήτριας. 

• Διερεύνηση της δυνατότητας ενίσχυσης του Τμήματος στο επίπεδο ΕΔΙΠ & ΕΤΕΠ. 

Ήδη, έχουμε τον πρώτο συνάδελφο ΕΤΕΠ, τον κ. Δημήτρη Μηλώση. Και τη δεύτερη 

συνάδελφο ΕΔΙΠ, κα Βασιλική Λάζου. Επίσης, ως αποσπασμένη από την υπηρεσία 

της, τοποθετήθηκε στο Τμήμα μας για ενάμισυ περίπου έτος η κα Ελισάβετ 

Αναστασιάδου, διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου, η οποία συνέβαλε ουσιωδώς στη 

διδακτική και διοικητική λειτουργία του Τμήματος. 

• Επίσης, προχώρησαν οι διαδικασίες για την ενδεχόμενη μετάταξη από τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο δυναμικό του Τμήματος του διδάκτορος 

φιλοσοφίας, κ. Βασίλειου Μπετσάκου. 

• Μικρές αλλαγές και βελτιώσεις στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος. 

• Ίδρυση 4 νέων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών: 1/ Πολιτική Θεωρία, 2/ 

Πολιτική Ανάλυση, 3/ Πολιτική Ιστορία, Πόλεμος και Στρατηγικές Σπουδές 4/ 

Διακυβέρνηση-Περιφερειακή Ανάπτυξη (Διατμηματικό). Επίσης, το Τμήμα μας 

συμμετέχει και σε άλλα 3 Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: 

1/ ΔΠΜΣ Φιλοσοφία, ΔΠΜΣ Διερμηνεία και Μετάφραση, ΔΠΜΣ Τέχνη και Πολιτική. 

• Σχεδιασμός και λειτουργία νέας αναβαθμισμένης ιστοσελίδας σε συνεργασία με το 

ΚΗΔ και ανανέωση της σελίδας του Τμήματος στο Facebook. 

• Ανανεώση Οδηγών Σπουδών και ανάρτησή τους σε πλήρη ελληνική και αγγλόφωνη 

έκδοση στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

• Ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο της Σχολής ΟΠΕ με στόχο την επίλυση του 

κτιριακού ζητήματος (μετεγκατάσταση από το κτίριο της Εγνατίας 46). 

• Επιτυχής ολοκλήρωση της μεταφοράς της Βιβλιοθήκης του Τμήματος από το κτίριο 

της Εγνατίας 46 στη Βιβλιοθήκη της Σχολής ΟΠΕ (στον 1ο όροφο του κτιρίου ΝΟΠΕ). 

• Συντονισμός με τα άλλα Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης στον ελληνικό χώρο για την 

κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων μας. Ήδη έχει 

αποσταλλεί σχετικό κοινό έγγραφο στο Υπουργείο Παιδείας. 

Στο επίπεδο της διδασκαλίας και του στελεχικού δυναμικού: 

• Ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος νέος Κανονισμός 
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εξετάσεων του Τμήματος. 
 

 
Στο επίπεδο της έρευνας, των διεθνών συνεργασιών και των εκδηλώσεων: 

• Όλα τα μέλη του προσωπικού συμμετέχουν σε πλήθος ερευνητικών έργων (στην 

πλειονότητα τους στο πλαίσιο διεθνών δικτύων συνεργασίας) καθώς και σε διεθνή 

και ελληνικά δίκτυα και συνέδρια (εξωστρέφεια).  

• Ξεκίνησε στο πλαίσιο του Τμήματος η διενέργεια του ερευνητικού προγράμματος 

HETEROPOLITICS (ERC), με την οργάνωση σχετκών συναντήσεων και διεθνών 

workshops. 

• Συνεχίστηκε το ερευνητικό πρόγραμμα POPULISMUS, με την ίδρυση επιστημονικού 

σεμιναρίου μία φορά τον μήνα με θέμα τον Λαϊκισμό. 

• Συνεχίστηκε με επιτυχία η λειτουργία του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Πολιτικής 

Ανάλυσης, με καινοτόμες έρευνες και επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικά με τις 

εκλογικές τάσεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. 

• Συνεχίστηκε η ανάπτυξη νέων συμφωνιών και συνεργασιών στο πλαίσιο του 

προγράμματος Erasmus+. 

• Συνεχίστηκε η τόνωση της ακαδημαϊκής ταυτότητας του Τμήματος με την 

οργάνωση τακτικού επιστημονικού colloquium μία φορά τον μήνα και τη 

διοργάνωση διεθνών επιστημονικών συναντήσεων (συνέδρια, workshops, κλπ.). Στο 

πλαίσιο αυτό οργανώθηκαν πλήθος εκδηλώσεων επιστημονικού περιεχομένου. 

Ενδεικτικά: η Ημερίδα «Προς μια Ευρώπη πολλών ταχυτήτων;» (2 Νοεμβρίου 2017), 

το Συνέδριο «Τα βαλκανικά κράτη στη διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου (1939-

1945)» (17-18 Μαρτίου 2018), η Διεθνής Ημερίδα «Κρίσεις στην Ελλάδα και την 

Τουρκία: οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις» (19 Μαρτίου 2018) σε 

συνεργασία με τη Σχολή ΟΠΕ, η Ημερίδα «Επιπτώσεις της αποχώρησης της 

Βρετανίας από την Ε.Ε. (Brexit) στην Ευρώπη και την Ελλάδα» σε συνεργασία με τον 

Τομέα Διεθνών Σχέσεων της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ (9 Μαΐου 2018), καθώς και το 

Πανελλήνιο Συνέδριο «Όψεις της κρίσης: πολιτική, ιδεολογία κοινωνία» (15-17 

Μαρτίου 2019  (επισυνάπτονται οι σχετικές αφίσες). 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 31/12/2019 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών 

 
Αριστοτέλης Στυλιανού 
Αναπληρωτής Καθηγητής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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