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Απολογισμός Κοσμητείας για την τετραετία 2006-2010 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
Το παρόν τεύχος συνοψίζει τα πεπραγμένα της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής 
του Α.Π.Θ. κατά την τετραετία 2006-2010. Η χρονική περίοδος αυτή υπήρξε 
ιδιαίτερα κρίσιμη για τη δημόσια ανώτατη παιδεία στη χώρα μας. Διάφορα 
νομοθετήματα του ΥΠ.Ε.Π.Θ. δημιούργησαν έντονο προβληματισμό, με αποτέλεσμα 
την πρόκληση εντάσεων, ιδιαίτερα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2006-07. Πολλά 
αναπάντητα ερωτήματα ως προς το μέλλον της ανώτατης παιδείας στην Ελλάδα 
προκύπτουν κυρίως κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, με αφορμή την 
πρωτόγνωρη οικονομική αλλά και θεσμική κρίση που ταλανίζει την πατρίδα μας.  
 
Ιδιαίτερα σε μια τέτοια περίοδο είναι αποφασιστικός ο ρόλος που καλούνται να 
διαδραματίσουν τα Πολυτεχνεία και οι Πολυτεχνικές Σχολές της χώρας, βάζοντας τα 
θεμέλια για μια νέα αναπτυξιακή πορεία και, κατά συνέπεια, για περισσότερη 
απασχόληση και ευημερία. Έχοντας πάνω από μισό αιώνα συμβάλει καθοριστικά 
στην ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας, η Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ. είναι 
προετοιμασμένη και στην παρούσα φάση να συνεισφέρει στην αντιμετώπιση της 
κρίσης. Προς το σκοπό αυτό και παρά τις πολλές αντιξοότητες, στο σύντομο χρόνο 
που πέρασε έγιναν διάφορα σημαντικά βήματα για την Πολυτεχνική Σχολή, με 
κύριους άξονες την προαγωγή της εκπαίδευσης και της έρευνας, τη βελτίωση της 
καθημερινότητας, το σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων υποδομών, το συντονισμό 
της συνεργασίας με όμορα ιδρύματα και την προώθηση της διασύνδεσης με τον 
παραγωγικό ιστό. Τα παραπάνω εντάχθηκαν σε μια συνολική στρατηγική 
διεπιστημονικότητας, εξωστρέφειας και διεθνούς προσανατολισμού με μέριμνα για τη 
μέγιστη δυνατή συνοχή της Σχολής, ώστε αφενός να βελτιστοποιείται το αποτέλεσμα 
για καθένα από τα Τμήματά της, αφετέρου να επιτυγχάνεται η προστιθέμενη αξία από 
τη συνέργεια όλων των γνωστικών αντικειμένων στις επιστήμες του Μηχανικού. 
 
Στις σελίδες που ακολουθούν απαριθμούνται τα πεπραγμένα της Κοσμητείας, ενώ 
στο Παράρτημα Α παρατίθεται ο οικονομικός απολογισμός για την τετραετία 2006-
2010. Ως κύρια επιτεύγματα μπορούν να αναφερθούν επιγραμματικά τα εξής: 
• Αναγνώριση της ακαδημαϊκής ισοδυναμίας του διπλώματος με το μάστερ 
• Αναβίωση συναντήσεων με Πρυτάνεις Πολυτεχνείων και Κοσμήτορες Σχολών 
• Ουσιαστική προώθηση του θέματος της χωρικής ανάπτυξης της Σχολής 
• Απόφαση να ανεγερθεί Βιβλιοθήκη της Σχολής, εκπόνηση σχετικής μελέτης 
• Αναβάθμιση αμφιθεάτρου «Π. Παναγιωτόπουλος» 
• Αύξηση χώρου στάθμευσης και εκσυγχρονισμός συστημάτων ελέγχου 
• Καθαίρεση αυθαιρέτων κατασκευών, εξωραϊσμός υπαίθριου χώρου Κυλικείου 
• Διαμόρφωση αύλειου χώρου του κτιρίου Διατμηματικών ΠΜΣ  
• Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος ασυρμάτου δικτύου 
• Αναβάθμιση κυλικείου, προσθήκη χώρων υγιεινής, μέριμνα για ΑΜΕΑ 
• Επανέκδοση και εμπλουτισμός «Πολυμήχανου» 
• Έκδοση μηνιαίου Ενημερωτικού Δελτίου 
• Έκδοση ενημερωτικών τευχών για την έρευνα στην Πολυτεχνική Σχολή 
• Υλοποίηση της Πύλης Ερευνητικών Δραστηριοτήτων της Πολυτεχνικής Σχολής 
• Βελτίωση της διασύνδεσης με τον παραγωγικό ιστό 
• Ουσιαστική αναδιοργάνωση διαδικτυακής παρουσίας της Σχολής 
• Βελτίωση υποδομών και καλύτερη στελέχωση Κοσμητείας 
• Εισαγωγή ηλεκτρονικής διαχείρισης Κοσμητείας 
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Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. 

• Ανάπτυξη και εφαρμογή ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου 
• Πιστοποίηση των διοικητικών διαδικασιών Κοσμητείας κατά ISO 9001:2008 
• Επίσημη σύμπραξη στο δίκτυο Τ.Ι.Μ.Ε., εξασφάλιση υποτροφιών για φοιτητές μας 
• Σύναψη συμφωνιών ανταλλαγών με τα Πολυτεχνεία Καρλσρούης και Λωζάνης 
• Καθιέρωση Ημερών Πολυτεχνείου και ποικίλες πολιτιστικές δράσεις  
• Αναβίωση του Κύκλου Διαλέξεων της Πολυτεχνικής Σχολής 
• Εκδήλωση και ειδική έκδοση για τα 30 χρόνια από το σεισμό του 1978 
• Οργάνωση Έκθεσης «Ελλάδα και Τεχνολογία – μια διαχρονική προσέγγιση» 
• Κατασκευή στο Τελλόγλειο Ίδρυμα προπλάσματος του Εργαστηρίου του Miró 

στη Μαγιόρκα 
• Απόδοση τιμής στους πρωτεργάτες της Σχολής Καθηγητές Γ. Νιτσιώτα, Ν. 

Μουτσόπουλο και Δ. Φατούρο 
• Στήριξη φοιτητικών εκδηλώσεων  
 
Πολλά από τα παραπάνω ζητήματα θίγονται διεξοδικότερα σε επιμέρους κείμενα και 
άλλες συναφείς αναφορές που κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει στην ιστοσελίδα 
http://aix.meng.auth.gr/~dean.  Εκεί είναι αναρτημένος και ο πίνακας «Προγραμμα-
τιζόμενες δράσεις για την επίτευξη των στόχων της τετραετίας 2006-2010», που είχε 
τεθεί υπόψη της κοινότητας της Πολυτεχνικής Σχολής το Μάιο 2006. Έτσι ο καθένας 
μπορεί να αξιολογήσει το βαθμό υλοποίησης του προγράμματος δράσης για την 
τετραετία. Διευκρινιστικές επεξηγήσεις για τις φωτογραφίες και τα σχήματα που 
περιέχονται στο ανά χείρας τεύχος παρατίθενται στο Παράρτημα Β.  
 
Είναι ευνόητο ότι πολλά από αυτά που επιτεύχθηκαν θα ήταν αδιανόητα χωρίς την 
ενεργό στήριξη της Κοσμητείας από το σύνολο σχεδόν της κοινότητας της Σχολής, με 
προεξάρχοντες τους συναδέλφους που στελεχώνουν τα Συμβούλια, τις Επιτροπές και 
τις Ομάδες Εργασίας της Σχολής (βλ. Παράρτημα Γ). Ευχαριστώ όλους θερμότατα, 
όπως επίσης και το προσωπικό της Γραμματείας της Κοσμητείας, το τεχνικό 
προσωπικό και το προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας, για την αφοσίωση και την 
υψηλή ποιότητα της δουλειάς τους.  Τέλος, σε αρκετά ζητήματα δεν θα είχε 
συντελεστεί πρόοδος χωρίς την αποτελεσματική συνεργασία με την Αντιπρυτανεία 
Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.  
 
Ολοκληρώνοντας τη θητεία μου και με γνώμονα το έργο που πραγματοποιήθηκε, έχω 
την πεποίθηση ότι η Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ. είναι επαρκώς προετοιμασμένη 
για να ανταποκριθεί επιτυχώς στις προκλήσεις της ιδιαίτερα κρίσιμης προσεχούς 
περιόδου και πιστεύω ότι, συνεχίζοντας με τους ίδιους ρυθμούς τη συλλογική μας 
προσπάθεια και πάντα σε στενή συνεργασία με τους φοιτητές μας, θα πετύχουμε τους 
κοινούς μας στόχους. 
 
 
Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010                                 Νίκος Μουσιόπουλος 
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Απολογισμός Κοσμητείας για την τετραετία 2006-2010 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
Χάραξη στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης και επέκταση δραστηριοτήτων σε νέες 
επιστημονικές περιοχές 
• Διερεύνηση των εξελίξεων στην εκπαίδευση του Μηχανικού στο διεθνές περι-

βάλλον και αποτύπωση της παρούσας κατάστασης της Πολυτεχνικής Σχολής 
(εφεξής, χάριν συντομίας, ΠΣ) από την Επιτροπή Στρατηγικής Ανάπτυξης, στη 
βάση έκθεσης που εκπόνησε ειδική Ομάδα Εργασίας. 

• Συγκρότηση Παρατηρητηρίου για την παρακολούθηση των παραπάνω εξελίξεων. 
• Ενεργοποίηση Παρατηρητηρίου, συνεχής ενημέρωση της ιστοσελίδας της ΠΣ. 

 
 

• Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για την ίδρυση Τμήματος Βιομηχανικού 
Σχεδιασμού, σχετικές συζητήσεις με το Υπουργείο Παιδείας και άλλους φορείς. 

• Έναρξη συζήτησης για το ενδεχόμενο ένταξης στην ΠΣ Τμήματος Μηχανικών 
Λογισμικού ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, σε συνδυασμό με τη μετεξέλιξη του 
Γενικού Τμήματος.  

• Προκαταρκτικές συζητήσεις σχετικά με τη δομή της Σχολής (εσωτερική συνοχή, 
δομή σπουδών, συμβατότητα με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, σχέση με τη 
δομή των ΤΕΙ, συνέπειες από τη λειτουργία κολεγίων κ.α.). 

• Ενθάρρυνση Τμημάτων στην κατεύθυνση της ανάπτυξης νέων γνωστικών 
αντικειμένων (π.χ., Εμβιομηχανική, Νανοτεχνολογία, Εργασιακή Υγιεινή).  
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Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. 

Αναζήτηση χώρων εκτός πανεπιστημιούπολης για τη χωρική ανάπτυξη της ΠΣ 
• Συντονισμένες δράσεις με στόχο τη χωρική ανάπτυξη της Σχολής. Ειδικότερα: 

o Προώθηση με διάφορους τρόπους του αιτήματος για παραχώρηση στη 
Σχολή μέρους του πρώην Αεροδρομίου Σέδες. 

o Ενέργειες για την εξασφάλιση ως πιθανού χώρου ανάπτυξης της ΠΣ του 
πρώην στρατοπέδου Καρατάσιου. Παρουσίαση ολοκληρωμένης μελέτης. 

o Υποστήριξη προσπαθειών για την προώθηση του κτιριολογικού 
προγράμματος στους χώρους της Σχολής στη Βέροια.  

 
Διεκδίκηση ως Σχολή εργαστηριακών εγκαταστάσεων μεγάλης κλίμακας 
• Στήριξη της πρότασης για τη δημιουργία Εργαστηρίων Έρευνας Διεπιστημονικού 

Χαρακτήρα με έμφαση σε αντικείμενα ενδιαφέροντος για τη Σχολή. 
• Έναρξη συζητήσεων με το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης για τη διερεύνηση των 

δυνατοτήτων χρηματοδότησης των απαιτουμένων υποδομών. 
• Συγκρότηση Δικτύου Α.Π.Θ. για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, με πρόβλεψη για τη 

δημιουργία διεπιστημονικών υποδομών. 
o Οργάνωση σειράς διαλέξεων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Έναρξη καταγραφής υφισταμένων υποδομών. 
o Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του προγράμματος «Θαλής».  

• Συζητήσεις για την πιθανή στέγαση στη Σχολή επιλεγμένων Κέντρων Αριστείας. 
 
Ενασχόληση με θέματα που αφορούν στη θέση της Σχολής στο Α.Π.Θ. και το 
Πανεπιστήμιό μας στο σύνολό του  
• Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για οικονομική, τεχνική και ερευνητική 

αποκέντρωση υπηρεσιών του Α.Π.Θ. στην ΠΣ. 
• Υποστήριξη βελτιωτικών παρεμβάσεων στην Πανεπιστημιακή Λέσχη. 
• Ανάληψη ρόλου επισπεύδοντος κατά τη διερεύνηση της χωρικής ανάπτυξης του 

Α.Π.Θ. στο σύνολό του. 
• Ενεργός ρόλος κατά τη σύνταξη του προγραμματισμού του Ιδρύματος.   
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Απολογισμός Κοσμητείας για την τετραετία 2006-2010 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ 
 
Προώθηση ποιότητας στις σπουδές του Μηχανικού και προτυποποίηση 
• Σύσταση Ομάδας Εργασίας αναφορικά με τη Διασφάλιση Ποιότητας 
• Συνεργασία στη διοργάνωση Ενημερωτικής Ημερίδας με θέμα «Εφευρέσεις και 

Πρότυπα, Προστασία και Τεχνολογική Πληροφόρηση». 
• Οργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα «Ποιότητα στις Σπουδές του Μηχανικού 

και Αλληλεπίδραση με την Έρευνα». 
 

       
 
• Παροχή υποστήριξης στα πρώτα βήματα του Γραφείου Προτυποποίησης, 

στέγασή του στο κτίριο Δ’. 
• Στήριξη πανελληνίου συνεδρίου για την Τυποποίηση, τα Πρότυπα και την 

Ποιότητα. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

• Στήριξη διδασκαλίας ξένων γλωσσών, παροχή οικονομικής επιχορήγησης για την 
κάλυψη υπαρχουσών αναγκών. 
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Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. 

• Οργάνωση σεμιναρίων ταχύρυθμης κατάρτισης ακαδημαϊκής χρήσης της 
αγγλικής γλώσσας, σε συνεργασία με το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών 
Α.Π.Θ..  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Διεύρυνση της συνεργασίας των Τμημάτων στη διδασκαλία και των σχημάτων 
συνδιαχείρισης (αιθουσών, βιβλιοθηκών, νησίδων κλπ) 
• Προώθηση της ιδέας ενιαίας Βιβλιοθήκης της ΠΣ. 
• Ανάληψη πρωτοβουλίας για τη διεύρυνση της συνεργασίας Τμημάτων αναφορικά 

με την αξιοποίηση σχεδιαστηρίων. 
• Υποστήριξη όλων των πρωτοβουλιών για εντονότερη συνεργασία στην 

εκπαίδευση, π.χ. επιλογή μαθημάτων ενός Τμήματος από φοιτητές άλλων 
Τμημάτων. 

• Καλύτερος συντονισμός των Τμημάτων προς ικανοποίηση αναγκών για αίθουσες 
διδασκαλίας ακόμα και συναδέλφων εκτός ΠΣ. 

 
Σύνδεση προγραμμάτων σπουδών με έρευνα 
• Προώθηση κάθε πρωτοβουλίας για τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την έρευνα, 

με ενεργό συμμετοχή φοιτητών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα: 
o Κατασκευή αγωνιστικού μονοθέσιου αυτοκινήτου από φοιτητές του 

Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, βράβευση σχεδιασμού στο 
διαγωνισμό Formula Student, συγχαρητήρια από τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας 
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Απολογισμός Κοσμητείας για την τετραετία 2006-2010 

 
o Ανάπτυξη πρωτότυπου συστήματος πλοήγησης τυφλών (SmartEyes) από 

φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών. 

o Συμμετοχή φοιτητών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων στη Biennale της 
Βενετίας. 

o Διάκριση ομάδας ρομποτικής PANDORA 
o Έκθεση «10 studios Αρχιτεκτονικής» του Β’ Τομέα Αρχιτεκτονικού και 

Αστικού Σχεδιασμού 
 

   
    
 
 
 
 
 
 
 
  
 
• Προβολή δραστηριοτήτων Εργαστηρίων που συνδυάζουν εκπαιδευτικό και 

ερευνητικό έργο. 
• Αξιοποίηση της συνεργασίας της ΠΣ με τον παραγωγικό ιστό προς εμπλουτισμό 

των προγραμμάτων σπουδών (π.χ., πρακτική άσκηση και εκπόνηση διπλωματικών 
εργασιών σε συνεργασία με ερευνητικές μονάδες επιχειρήσεων). 

 
Οργάνωση μεταπτυχιακών σπουδών 
• Διαμόρφωση άποψης της Σχολής πάνω στη δημιουργία Κέντρου Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με πρωτοβουλία της οικείας Επιτροπής. Δημοσιοποίηση της άποψης 
αυτής στο αφιερωμένο στις μεταπτυχιακές σπουδές τεύχος του «Πολυμήχανου». 

• Συμμετοχή στη διατύπωση ενιαίας τοποθέτησης όλων των Πολυτεχνικών 
Ιδρυμάτων της χώρας επί του προκειμένου.  

• Ανάληψη πρωτοβουλίας σε εθνικό επίπεδο για τη διατήρηση της δυνατότητας 
εκπόνησης διδακτορικής εργασίας χωρίς πρότερη κτήση ΜΔΕ. Η προσπάθεια 
τελικά καρποφόρησε. 

• Ενασχόληση με το θέμα της οργάνωσης ΜΠΣ από το Γενικό Τμήμα. 
 
Προώθηση διατμηματικής συνεργασίας με στόχο νέα διεπιστημονικά ΔΠΜΣ 
• Προκαταρκτικές συζητήσεις για νέα αντικείμενα εντός της ΠΣ (π.χ., κτίριο και 

περιβάλλον). 
• Κατ’αρχήν συμφωνία με τη Γεωπονική Σχολή και τη Σχολή Δασολογίας και 

Φυσικού Περιβάλλοντος για την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων έρευνας και 
μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. 

• Έναρξη συζητήσεων με την Ιατρική Σχολή και τη Σχολή ΝΟΠΕ για την ανάπτυξη 
κοινών μεταπτυχιακών δραστηριοτήτων. 
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Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. 

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
 
Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων (π.χ. κουφώματα, θέρμανση, εξαερισμός, ύδρευση) 
• Αναψηλάφηση όλων των μη ικανοποιηθέντων αιτημάτων προς την Τεχνική 

Υπηρεσία με χρονολογία υποβολής την τελευταία 12ετία. Συγκρότηση σχετικού 
φακέλου και υποβολή στην Πρυτανεία (βλ. πίνακα στο Παράρτημα Δ).  

• Επανειλημμένες παραστάσεις σε Πρυτανεία και Γενική Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης για την αντιμετώπιση όλων των εκκρεμοτήτων. 
Επίλυση μεγάλου αριθμού, ειδικότερα: 

o Επισκευή και συντήρηση θερμικού υποσταθμού για την αποκατάσταση 
της θέρμανσης στο κτίριο «Εδρών». 

o Βελτίωση λειτουργίας ψυκτικών μονάδων στο σύστημα κλιματισμού των 
κεντρικών αμφιθεάτρων. 

o Αντιμετώπιση προβλημάτων ανελκυστήρων. 
o Εγκατάσταση ανελκυστήρα προς χρήση ιδιαίτερα από ΑΜΕΑ στην 

απόληξη της πτέρυγας Αρχιτεκτόνων. 

   
o Αντιμετώπιση διαρροών στο υπόγειο του κτιρίου Δ’ με τη στεγάνωση και 

την τοποθέτηση πλακιδίων στο δώμα των Εργαστηρίων προ της εισόδου 
του κτιρίου.  

o Κατασκευή χώρων υγιεινής στο υπόγειο του κτιρίου Δ’. 
o Βελτίωση της στεγάνωσης σε διάφορα δώματα και επισκευές φρεατίων. 
o Αποκατάσταση βλαβών σε διάφορες εγκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων 

της ΠΣ. 
• Συζητήσεις σχετικά με την υλοποίηση συγχρόνου κεντρικού συστήματος 

κλιματισμού των κοινοχρήστων χώρων της Σχολής, εκπόνηση σχετικής μελέτης. 
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Απολογισμός Κοσμητείας για την τετραετία 2006-2010 

Ευπρεπισμός αμφιθεάτρων, αιθουσών, χώρων γραμματειών, διαδρόμων και 
εξωτερικών χώρων 
• Συντήρηση και αναβάθμιση αμφιθεάτρου «Παναγής Παναγιωτόπουλος», 

ειδικότερα: 
o Δομική παρέμβαση για την αύξηση του βάθους της σκηνής. 
o Προγραμματισμός προμήθειας αναβαθμισμένου εξοπλισμού. Ειδικότερα, 

πρόβλεψη για βελτιωμένο σύστημα ηχοτροφοδοσίας και βασικού 
φωτισμού κατάλληλου για τη διεξαγωγή συνεδρίων. Επίσης, πρόνοια για 
ενδεδειγμένο φορητό σύστημα ηχοτροφοδοσίας με μικρόφωνα κλπ.  

o Προμήθεια καταλλήλων καθισμάτων προς χρήση κατά τις διάφορες 
τελετές. 

• Διορθωτικές παρεμβάσεις στο σχεδιασμό της Πρυτανείας για τον εκσυγχρονισμό 
των αμφιθεάτρων της Σχολής, με στόχο τη μελλοντική αξιοποίησή τους ως 
Συνεδριακό Κέντρο. 

• Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού αμφιθεάτρου «Αλέξανδρος Τσιούμης» στο κτίριο 
Τοπογράφων. 

• Ετήσιος ελαιοχρωματισμός διαδρόμων στο σύνολό τους. 
• Συντονισμός ευπρεπισμού, σε καθημερινή βάση, μεσαίας πτέρυγας διδασκαλίας. 
• Καθημερινή απομάκρυνση αφισών από τοίχους και σβήσιμο συνθημάτων, 

γκράφιτι κλπ. 
• Τοποθέτηση θερμοστατικών βαλβίδων στο σύνολο των χώρων της Σχολής. 

Επιβεβαίωση του οφέλους από την παρέμβαση (ενδεικτικά: υποδιπλασιασμός της 
κατανάλωσης φυσικού αερίου στο κτίριο Δ’). 

• Κατασκευή νέων χώρων γραμματείας των Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών, 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Χημικών 
Μηχανικών. 

• Διατύπωση πρότασης προς την Τεχνική Υπηρεσία για την υλοποίηση θυρωρείου 
στο ισόγειο του κτιρίου Δ’. 

 
Απομάκρυνση διατάξεων και εγκαταστάσεων που λειτουργούν χωρίς άδεια  
• Καθαίρεση αυθαίρετων κατασκευών παραπλεύρως του Κυλικείου σε συνδυασμό 

με την υλοποίηση διόδου προς το κτίριο των Διατμηματικών ΠΜΣ και τη 
διάνοιξη του από μακρού μη λειτουργούντος διαδρόμου προς την Κεντρική 
Βιβλιοθήκη. Λειτουργική διευθέτηση και μέριμνα για επαρκή φωτισμό του 
διαδρόμου, διατύπωση πρότασης για την αρχιτεκτονική διαμόρφωσή του.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Καθαίρεση αυθαίρετης κατασκευής που έφραζε την έξοδο κινδύνου του Μικρού 
Αμφιθεάτρου και κατασκευή νέου κλιμακοστασίου, ώστε η έξοδος κινδύνου να 
ανταποκρίνεται στις κείμενες διατάξεις. 
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Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. 

• Απομάκρυνση πληθώρας αχρήστων σκευών από το σύνολο του όπισθεν της 
σκηνής ευρισκομένου χώρου του αμφιθεάτρου «Π. Παναγιωτόπουλος». 

• Μεταφορά του εικαστικού έργου «Κλωβός» στο Αγρόκτημα του Α.Π.Θ. με στόχο 
την εκεί καλύτερη ανάδειξή του. 

• Αυστηρή τήρηση προδιαγραφών και κανονισμών σε όλα τα έργα ή παρεμβάσεις.  
 
Δομικές παρεμβάσεις  
• Συντονισμός τροποποίησης Ρυθμιστικού Σχεδίου Α.Π.Θ. για την περιοχή της ΠΣ. 

 
• Σχεδιασμός Βιβλιοθήκης ΠΣ και προώθηση σχετικής πολεοδομικής άδειας. 
 

 
 
• Αναβάθμιση χώρου και υπηρεσιών του Κυλικείου της Σχολής. Κατασκευή χώρων 

υγιεινής με πρόνοια για ΑΜΕΑ. 
• Κατασκευή υαλοστασίου στο επίπεδο πάνω από το Κυλικείο, με στόχο τη 

διαμόρφωση χώρου προς αξιοποίηση από τη Σχολή και τους φοιτητές της. Το 
υαλοστάσιο καθαιρέθηκε βιαίως από εξωπανεπιστημιακούς στις 3 Ιανουαρίου 
2008. 
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Απολογισμός Κοσμητείας για την τετραετία 2006-2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Διεύρυνση του αξιοποιήσιμου υπαίθριου χώρου του Κυλικείου της Σχολής, με 

υλοποίηση σχετικής πρότασης της καθ. Μαίρης Ανανιάδου-Τζιμοπούλου.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Διαμόρφωση του αύλειου χώρου του κτιρίου Διατμηματικών ΠΜΣ, σύμφωνα με 

προτάσεις της καθ. Μαίρης Ανανιάδου-Τζιμοπούλου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Διορθωτικές παρεμβάσεις στο κτίριο Διατμηματικών ΠΜΣ: Οικοδομικές, 

ηλεκτρολογικές και ξυλουργικές εργασίες, με στόχο την εγκατάσταση των 
συμμετεχόντων Εργαστηρίων. Επίσης, διαμόρφωση και διαχωρισμός χώρων για 
τις ανάγκες των ΠΜΣ Αρχιτεκτονικής Τοπίου και Μουσειολογίας. 
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Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. 

• Εξωραϊσμός του συνόλου του υπαίθριου χώρου της Σχολής, με κατάλληλες 
φυτεύσεις και προσθήκη συστημάτων άρδευσης. 

• Κατασκευή κλιμακοστασίου και εξόδων κινδύνου στο τέρμα της πτέρυγας 
Πολιτικών Μηχανικών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Εκσυγχρονισμός εξωτερικής εισόδου στο κάτω επίπεδο της πτέρυγας Πολιτικών 

Μηχανικών. 
• Σχεδιασμός κτίσματος στο μυχό μεταξύ των πτερύγων Πολιτικών Μηχανικών και 

Τοπογράφων.  
• Ενέργειες για την επιτάχυνση της αντισεισμικής θωράκισης του κτιρίου 

Τοπογράφων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Διαμόρφωση της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Χωροταξίας και Ανάπτυξης στη 

Βέροια, μετά από κατάλληλες προσαρμογές σε υφιστάμενο κτίριο. 
• Εκπόνηση μελέτης για χώρο πολλαπλών χρήσεων στους χώρους της Σχολής στη 

Βέροια («πέτρινο κτίριο»). 
• Εξασφάλιση απαιτούμενων υποδομών (π.χ. σε υπολογιστές) για την εύρυθμη 

λειτουργία του Τμήματος Χωροταξίας και Ανάπτυξης. 
• Πολλαπλές παραστάσεις στην Πρυτανεία για την προώθηση του λοιπού 

κτιριολογικού προγράμματος στους χώρους της Σχολής στη Βέροια.  
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Απολογισμός Κοσμητείας για την τετραετία 2006-2010 

• Απόφαση για την ανάγκη ύπαρξης κανονισμού δεοντολογίας για την ανάθεση 
μελετών σε μέλη της κοινότητας της ΠΣ. 

• Προσαρμογή διαθέσιμου χώρου στο πάλαι ποτέ «σπίτι του φύλακα», ώστε να 
μπορούν να στεγασθούν δράσεις μελών της Σχολής. 

• Ενέργειες προς επιτάχυνση της ολοκλήρωσης της Α’ φάσης επέκτασης των 
κτιρίων της Σχολής (δυο εναπομένοντα επίπεδα κτιρίων Ε12-Ε14). 

• Ενέργειες προς επίσπευση της υλοποίησης της Β’ φάσης επέκτασης των κτιρίων 
της Σχολής, αρχής γενομένης με το κτίριο του Γενικού Τμήματος. 

• Διαμόρφωση πρότασης για τη σήμανση της Σχολής στη βάση των 
αποτελεσμάτων φοιτητικού διαγωνισμού 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επέκταση και εκσυγχρονισμός χώρων ελεγχόμενης στάθμευσης και βελτίωση σχετικού 
διαχειριστικού συστήματος 

 
 
• Καθιέρωση αποκλειστικού χώρου στάθμευσης για το μόνιμο προσωπικό της 

Σχολής («A»). 
• Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος ελέγχου στάθμευσης για μεταπτυχιακούς 

φοιτητές (στους χώρους μεταξύ των πτερύγων, «Β»). 
• Υλοποίηση χώρου στάθμευσης φοιτητών («C») ανάμεσα στα κτίρια Γ’ και τις 

επεκτάσεις της Σχολής, κατασκευή νησίδας και δενδροφύτευση στο μέσον του 
χώρου.  
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Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. 

• Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος ελέγχου πρόσβασης στο χώρο μεταξύ του 
κτιρίου «Εδρών» και του κτιρίου Διατμηματικών ΠΜΣ («D»), εξομάλυνση και 
ασφαλτόστρωση της συνδετήριας ράμπας. 

• Επέκταση, ανανέωση και εκσυγχρονισμός υποδομής συρομένων θυρών και 
οδοφρακτών («μπαρών»). 

• Βελτίωση συστήματος ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης δικαιούχων στάθμευσης 
στους χώρους της ΠΣ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ενέργειες σχετικά με την προστασία περιβάλλοντος  
• Ανάληψη πρωτοβουλιών για την εξοικονόμηση ενέργειας με επιλεκτικά μέτρα 

βελτίωσης της θερμομόνωσης, την αντικατάσταση ελαττωματικών θερμαντικών 
σωμάτων και την τοποθέτηση σε όλους τους χώρους της Σχολής θερμοστατικών 
βαλβίδων. 

• Εκπόνηση μελέτης σχετικά με τις δυνατότητες ψύξης πτερύγων διδασκαλίας. 
• Σχεδιασμός και πρόνοια για την προμήθεια σκιάστρων στη μεσαία πτέρυγα 

διδασκαλίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Σχεδιασμός συστήματος σκιάστρων με πρόβλεψη αντικατάστασης κουφωμάτων 

στο κτίριο «Εδρών». 
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Απολογισμός Κοσμητείας για την τετραετία 2006-2010 

• Αυξημένη μέριμνα για την περιστολή της σπατάλης νερού, με τη βελτίωση της 
συντήρησης των υδραυλικών εγκαταστάσεων. 

• Ποικίλες δράσεις σε σχέση με τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Ειδικότερα: 
o Συντονισμός δράσεων για την ανακύκλωση χαρτιού στην ΠΣ με τη 

συνεργασία των εποπτών των κτιρίων. 
o Τοποθέτηση 4 επιπλέον κάδων ανακύκλωσης χαρτιού μεταξύ των πυλών 

εισόδου και εξόδου του εμπρόσθιου χώρου στάθμευσης της Σχολής. 
o Χωροθέτηση κάδων ανακύκλωσης σε αίθουσες διδασκαλίας της ΠΣ. 
o Διενέργεια πιλοτικής δράσης για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και 

ηλεκτρονικών αποβλήτων, με πρόσκληση για σύμπραξη και στις λοιπές 
Σχολές και τις υπηρεσίες του Α.Π.Θ.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης ηλεκτρικών λαμπτήρων και μπαταριών.  
• Προώθηση του εθελοντισμού, ιδιαίτερα μεταξύ των φοιτητών, με έμφαση στα 

θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και βελτίωσης των συνθηκών λειτουργίας 
της Σχολής. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
Στελέχωση της Κοσμητείας 
• Αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης της επί 14ετία προϊσταμένης της γραμματείας 

της Κοσμητείας κας Μ. Παπαμόσχου (οργάνωση αποχαιρετιστήριας εκδήλωσης 
προς τιμήν της στις 30 Ιουνίου 2008) και της επί διετία διαδόχου της κας Μ. 
Μαυρίδου-Αλτσιτσιάδου (έκφραση ευχαριστιών για την προσφορά της κατά την 
εορτή ολοκλήρωσης του ακαδημαϊκού έτους στις 15 Ιουνίου 2010). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
• Ορισμός ως νέας προϊσταμένης της γραμματείας της Κοσμητείας της κας Χ. 

Καπράγκου που ήδη ανέλαβε υπηρεσία. 
• Τοποθέτηση δεύτερης υπαλλήλου στη γραμματεία της Κοσμητείας (κα Κ. 

Γκαρανέ) και υπευθύνου για τον κόμβο γραμματειών των Τμημάτων (κα Σ. 
Ελευθεριάδου). 

• Εγκατάσταση στη Σχολή υδραυλικού (Γ. Ανθούλας) και θερμαστή (Π. 
Τριανταφύλλου). 

• Απασχόληση φροντιστή εγκαταστάσεων με κύρια μέριμνα το κτίριο των 
Διατμηματικών ΠΜΣ. 

• Υποστήριξη Κοσμητείας από διοικητικό προσωπικό Τμημάτων και επί συμβάσει 
συνεργάτες. 

 
Στενότερη συνεργασία με τα Τμήματα και αναδιοργάνωση επιτροπών ΠΣ   
• Αξιοποίηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την άμεση ενημέρωση των 

Προέδρων των Τμημάτων σχετικά με θέματα της Σχολής, ειδικά τις παραμονές 
των συνεδριάσεων της Κοσμητείας (εξειδίκευση Ημερήσιας Διάταξης) και 
αμέσως μετά τις συνεδριάσεις (τάχιστη κοινοποίηση αποφάσεων). 

• Συνεργασία, σε τακτά διαστήματα, Κοσμήτορα με προϊσταμένους γραμματειών 
και υπευθύνους δημοσίων σχέσεων των Τμημάτων. 

• Δημιουργία νέων και ενεργοποίηση υφισταμένων επιτροπών της Σχολής (βλ. 
Παράρτημα Γ). 

• Συγκρότηση Συμβουλίων Σπουδών και Έρευνας. 
 
Καταγραφή στοιχείων και χαρτογράφηση δραστηριοτήτων   
• Παράθεση στατιστικών στοιχείων για τη Σχολή, καταγραφή κριτηρίων και 

μετρήσιμων μεγεθών και κωδικοποίηση σε ειδικό τεύχος. 
• Καταγραφή από το Συμβούλιο Έρευνας του ερευνητικού δυναμικού της ΠΣ και 

των συναφών δραστηριοτήτων των στελεχών της στα ελληνικά και στα αγγλικά. 
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Απολογισμός Κοσμητείας για την τετραετία 2006-2010 

• Διατύπωση σε ειδικό τεύχος της θεματικής κατηγοριοποίησης των ερευνητικών 
δραστηριοτήτων στην ΠΣ και ένταξη στη συνολική λογική της διεπιστημονικής 
συνεργασίας στο Α.Π.Θ..  

 

     
 

       
 
Διαχείριση γραμματειών και τήρηση αρχείων 
• Ενέργειες για τη βελτίωση και την αυξημένη αξιοπιστία του λογισμικού 

διαχείρισης των γραμματειών της Σχολής. Ειδικότερα: 
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Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. 

o Μέριμνα για την αξιολόγηση του λογισμικού βάσει προτάσεων της οικείας 
Επιτροπής της Σχολής. 

o Διατύπωση προτάσεων για το διαρκή έλεγχο ασφάλειας και την ενδελεχή 
τήρηση διαδικασιών με κεντρικό έλεγχο του Πανεπιστημίου. 

• Κατάρτιση καταλόγου του προσωπικού της Σχολής, συνεχής ενημέρωση. 
• Έκδοση, σε ηλεκτρονική μορφή, Βιβλιογραφικού Καταλόγου ΠΣ για την περίοδο 

2001-2006. 
 
Προώθηση νέων τεχνολογιών 
• Εκσυγχρονισμός διαδικτυακής παρουσίας της Σχολής με τον εκ βάθρων 

ανασχεδιασμό του όλου συστήματος, που έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία (βλ. 
παρακάτω). 

• Ενέργειες για την αναβάθμιση του εξυπηρετητή vergina, περιλαμβανομένης της 
προμήθειας συστήματος αδιάλειπτης λειτουργίας. 

• Σχεδιασμός και εγκατάσταση συστήματος ασυρμάτου δικτύου σε όλους τους 
κοινόχρηστους χώρους της ΠΣ και συντονισμός εγκατάστασης συστήματος 
ασυρμάτου δικτύου στους χώρους των Τμημάτων της Σχολής. 

• Διερεύνηση της δυνατότητας φραγής λειτουργίας κινητών τηλεφώνων σε 
αμφιθέατρα της Σχολής και προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού για το 
αμφιθέατρο «Παναγής Παναγιωτόπουλος». 

 
Ιστοσελίδα Πολυτεχνικής Σχολής 
• Αναβάθμιση της ιστοσελίδας της Σχολής και συνολικός ανασχεδιασμός της, με 

νέα διάρθρωση και ανανεωμένο παρουσιαστικό. Ως προς το περιεχόμενο: 
o Κατάλογος προσωπικού της Σχολής, με δυνατότητα αναζήτησης. 
o Πρόσβαση στο Βιβλιογραφικό Κατάλογο της Σχολής. 
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Απολογισμός Κοσμητείας για την τετραετία 2006-2010 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Παράθεση ανακοινώσεων της Σχολής, με ένδειξη όσων είναι συγκριτικά 
επίκαιρες, και τήρηση αρχείου όλων των ανακοινώσεων. 

o Στήλη «Νέα του Πολυτεχνείου» προς κάλυψη διαφόρων θεμάτων 
ενδιαφέροντος για την κοινότητα της ΠΣ. 

o Πρόσβαση στο μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο και την ηλεκτρονική έκδοση 
του περιοδικού της Σχολής, του «Πολυμήχανου». 

• Μετάφραση της ιστοσελίδας στα αγγλικά. 
 
Αναβάθμιση υποδομών Κοσμητείας, σχεδίαση και εφαρμογή σύγχρονων διαχειριστικών 
μεθόδων  
• Αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμός υποδομών γραφείων Κοσμητείας. 

Ειδικότερα: 
o Διαμόρφωση ενός γραφείου ως χώρου εργασίας τριών υπαλλήλων, με την 

προμήθεια των απαιτουμένων επίπλων και Η/Υ. 
o Αξιοποίηση χώρου στο παραπλεύρως του γραφείου του Κοσμήτορα 

δωμάτιο για συνεδριάσεις επιτροπών της Σχολής. 
o Τοποθέτηση προβολέα και smartboard στο γραφείο του Κοσμήτορα προς 

υποστήριξη των συνεδριάσεων της Κοσμητείας και άλλων συνεργασιών. 
o Αναβάθμιση Η/Υ, αγορά σύγχρονου φωτοτυπικού μηχανήματος, φαξ και 

βιντεοκάμερας. 
o Αντικατάσταση θύρας εισόδου Κοσμητείας, τοποθέτηση θυροτηλεφώνου. 
o Κατασκευή εξόδου κινδύνου Κοσμητείας. 
o Επέκταση και εκσυγχρονισμός αποθηκευτικών χώρων Κοσμητείας. 

• Ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος αρχειοθέτησης και οικονομικού 
απολογισμού. 

• Συνέχιση ενεργειών για την αναβάθμιση του ιστορικού αρχείου της ΠΣ. 
• Ανάπτυξη και εφαρμογή ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου. 
• Πιστοποίηση των διοικητικών διαδικασιών Κοσμητείας κατά ISO 9001:2008. 
• Καθιέρωση εξελιγμένου συστήματος ηλεκτρονικής επικοινωνίας του Κοσμήτορα 

με τα μέλη της κοινότητας της ΠΣ (aliases). 
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• Ενεργοποίηση Κανονισμού Λειτουργίας των αμφιθεάτρων της Σχολής, ανάληψη 
από την Κοσμητεία των δαπανών σε περιπτώσεις φοιτητικών εκδηλώσεων. 

 
Λήψη όλων των ενδεδειγμένων μέτρων ασφαλείας  
• Αντικατάσταση πολυάριθμων κοινόχρηστων θυρών απλής κατασκευής με 

θωρακισμένες, εξοπλισμένες με μπάρες πανικού. 
• Κατασκευή ή/και εκσυγχρονισμός κλιμακοστασίων κινδύνου και εξόδων 

κινδύνου σε κοινόχρηστους χώρους της ΠΣ. 
• Πρόνοια για την ασφαλή κίνηση των φοιτητών, ιδιαίτερα ΑΜΕΑ, μεταξύ των 

κτιρίων Γ’ και Ε12: Τοποθέτηση κιγκλιδώματος, κατασκευή συνδετηρίου 
διαδρόμου εγκάρσια στο χώρο στάθμευσης, κατασκευή κλιμακοστασίου και 
ανελκυστήρα για αμαξίδια ΑΜΕΑ. 

• Κατασκευή διαφόρων ραμπών και λοιπές διευθετήσεις για τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης ΑΜΕΑ και σε άλλους χώρους της Σχολής.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Διατύπωση πρότασης για τη διαμόρφωση εξωτερικού χώρου και την όψη κτιρίου 

στο χώρο εγγύς της εξόδου κινδύνου στην απόληξη της πτέρυγας Αρχιτεκτόνων.  
• Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων και λοιπών σιδηροκατασκευών ασφαλείας σε 

πλείστα σημεία της Σχολής. 
• Σχεδιασμός βελτιωτικών παρεμβάσεων στο σύστημα κλειδαριών των θυρών των 

κοινόχρηστων χώρων. 
• Συντήρηση όλων των υφισταμένων φωτιστικών στον εξωτερικό χώρο, με 

αντικατάσταση όλων των προβολέων μειωμένης απόδοσης και τοποθέτηση 15 
επιπλέον φωτιστικών, ιδιαίτερα στις περιοχές επέκτασης της Σχολής. 

• Πολλαπλές παραστάσεις στην Πρυτανεία προς διεκδίκηση του απαιτουμένου 
αριθμού οργανικών θέσεων φυλάκων των χώρων της Σχολής. 

 
Αντιμετώπιση βανδαλισμών και διαρρήξεων από εξωπανεπιστημιακούς   
• Εφαρμογή αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης της Σχολής για την αντιμετώπιση 

όλων των περιστατικών του είδους. 
• Επαγρύπνηση, ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα, προς περιορισμό των καταστροφών 

και απωλειών λόγω ληστείας. 
• Επιφυλακή, προς περιορισμό των λεηλασιών, τις μέρες του Δεκεμβρίου 2008 

μετά τη δολοφονία του Α. Γρηγορόπουλου. 
• Επανειλημμένη επιβεβαίωση της απόλυτης απαγόρευσης διεξαγωγής «πάρτυ» 

στους κοινόχρηστους χώρους της Σχολής.  
• Αποκατάσταση μεγάλου μέρους των ζημιών σε εβδομαδιαία βάση, με αιχμή του 

δόρατος την αντικατάσταση σπασμένων υαλοπινάκων. 
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• Προμήθεια μέρους των υποδομών που αφαιρέθηκαν από ληστές ή καταστράφη-
καν λόγω βανδαλισμών. Αθροιστικά, η Κοσμητεία δαπάνησε την περίοδο 2006-
10 ποσό που προσεγγίζει τις 150.000 € για αποκατάσταση ζημιών και 
αντικατάσταση υποδομών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Πολλαπλές εκκλήσεις προς την Πρυτανεία να μεριμνήσει για την εφαρμογή της 

κείμενης νομοθεσίας προς αντιμετώπιση των ως άνω περιστατικών, με δεδομέ-
νους τους κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα φοιτητών και του προσωπικού 
της Σχολής, αλλά και της συνεχούς καταστροφής δημόσιας περιουσίας. 

• Δημόσια παρέμβαση, ήδη το καλοκαίρι του 2007, για την ανάγκη σημαντικής 
αύξησης του αριθμού και καλύτερου συντονισμού των φυλάκων, ώστε να γίνουν 
οι πανεπιστημιακοί χώροι ασφαλέστεροι και να προστατεύεται αποτελεσματικά η 
δημόσια περιουσία. Έκφραση της άποψης ότι οι άοπλοι αυτοί υπάλληλοι του 
Πανεπιστημίου θα πρέπει να εκτελούν τις αποφάσεις της Συγκλήτου και να 
φροντίζουν για την τήρηση του νόμου, ειδικότερα στο σκέλος του που απαιτεί να 
καλείται η αστυνομία όταν τελούνται κακουργήματα ή πλημμελήματα κατά της 
ζωής. 

 
Αντισεισμική προστασία και πυροπροστασία 
• Ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα με αφορμή τη σύνταξη του τεύχους «Αιτήματα-

προτάσεις Α.Π.Θ. προς την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» (βλ. παρακάτω). 
• Πρόταση προς την Πρυτανεία για τη διερεύνηση της τρωτότητας και την 

εξακρίβωση των αναγκών θωράκισης του κτιρίου Τοπογράφων. 
• Διερευνητικές συζητήσεις πάνω στο θέμα της πυροπροστασίας, υπαγωγή στο 

σχετικό συνολικό σχεδιασμό εκ μέρους της Πρυτανείας. Συγκρότηση σχετικής 
Ομάδας Εργασίας. 

• Σύσταση Επιτροπής Πυρασφάλειας ΠΣ. 
 
Εξασφάλιση αποτελεσματικής εξυπηρέτησης ΠΣ από τεχνικά συνεργεία 
• Κατάρτιση κανονισμού για έργα συντήρησης και βελτίωσης υποδομών. 
• Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την υποστήριξη της Κοσμητείας στο όλο θέμα. 
• Βελτίωση της οργάνωσης των συνεργείων με συμπλήρωση του εξοπλισμού τους.  
• Έναρξη διερεύνησης της δυνατότητας συντονισμού προμηθειών σε συνεργασία 

με τους επόπτες κτιρίων. 
• Συντονισμός τεχνικών συνεργείων στο πλαίσιο των έργων του Μετρό. 
• Συνεργασία με εξειδικευμένες ομάδες τεχνικού προσωπικού (Δ. Ματθαίλης, Γ. 

Δαουλτζής). 
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
 
Κατοχύρωση ισοδυναμίας χορηγουμένων διπλωμάτων με master 
• Αναδιατύπωση πιστοποιητικών χορηγουμένων από τις γραμματείες των 

Τμημάτων, σύμφωνα και με παλαιότερη απόφαση Συγκλήτου, ώστε να 
καθίσταται σαφές ότι οι απόφοιτοι της Σχολής είναι κάτοχοι διπλώματος. 

• Ανάληψη εκ μέρους της ΠΣ Α.Π.Θ. σχετικών πρωτοβουλιών σε εθνικό επίπεδο, 
με αιχμή του δόρατος τις Συναντήσεις Εργασίας Πρυτάνεων Πολυτεχνείων και 
Κοσμητόρων Πολυτεχνικών Σχολών με τη συμμετοχή του ΤΕΕ. 

• Διαρκής επικοινωνία πάνω στο θέμα με τα λοιπά Τμήματα και Σχολές του Α.Π.Θ. 
που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. 

• Έγκριση από τη Σύγκλητο Α.Π.Θ. της ακαδημαϊκής ισοδυναμίας διπλώματος και 
master και συνεπακόλουθη χορήγηση σχετικού πιστοποιητικού. 

• Αίτηση περίπου 2500 Διπλωματούχων της Σχολής για την έκδοση πιστοποιη-
τικού. Μέχρι τις 20 Ιουλίου 2010 χορήγηση περίπου 1300 πιστοποιητικών. 

• Παραστάσεις προς την Πρυτανεία, το Υπουργείο Παιδείας και άλλους φορείς για 
τη θεσμική κατοχύρωση της ισοτιμίας ανάμεσα στο δίπλωμα και το master, αλλά 
και προς άρση της αδικίας να απαιτείται η κατοχή τίτλου ΜΔΕ ως προϋπόθεση 
για να γίνει ένας Διπλωματούχος Μηχανικός δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας. 

• Διευκρίνιση καθεστώτος ΜΔΕ, με σύγκλιση των απόψεων στην αντιμετώπιση ως 
δευτέρου master. 

 
Ενασχόληση με θέματα πιστοποίησης επαγγελματικών δεξιοτήτων 
• Συγκρότηση οικείας Επιτροπής για την υποστήριξη της Σχολής κατά τη 

διατύπωση απόψεων επί του θέματος. Ειδικότερα: 
o Διαμόρφωση θέσεων σχετικά με προσχέδια Π.Δ. για τα επαγγελματικά 

δικαιώματα πτυχιούχων ΤΕΙ. 
o Διατύπωση κειμένων σχετικά με τις επαγγελματικές ικανότητες και 

δεξιότητες Διπλωματούχων Μηχανικών. 
• Ανταλλαγές απόψεων με το ΤΕΕ σχετικά με τη διαδικασία αναγνώρισης 

επαγγελματικών δικαιωμάτων. 
• Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης πάνω στο θέμα, ιδιαίτερα μετά την έναρξη 

συζητήσεων για την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε αποφοίτους 
Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών. 

• Συμμετοχή στην προσπάθεια αποτροπής της επαγγελματικής εξίσωσης των 
Διπλωματούχων Μηχανικών με τους πτυχιούχους τεχνολογικής εκπαίδευσης. 

• Συμμετοχή του Κοσμήτορα στην Επιτροπή ΣΑΠΕ για τη Διαμόρφωση Ενιαίου 
Πλαισίου Πρόσβασης σε Επαγγελματικές Δραστηριότητες βάσει Προσόντων. 

• Ενασχόληση με το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του 
Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης. 

 
Ενέργειες σχετικά με την επιχορήγηση της Σχολής από πιστώσεις του ΕΤΑΑ 
(παλαιότερα ΤΣΜΕΔΕ) και θέματα Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 
• Συνεργασία με το ΤΕΕ και άλλους φορείς σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για τη 

σχεδιαζόμενη κατάργηση του ΤΣΜΕΔΕ στα πλαίσια της ασφαλιστικής 
μεταρρύθμισης, μεταβολή που ενδέχεται να επιδράσει δυσμενώς στην 
επιχορήγηση των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών.   

• Ανάληψη πρωτοβουλίας προς διευκρίνιση ασαφειών στο Ν.3549/2007 σχετικά με 
την ευθύνη κατανομής πιστώσεων στα Τμήματα των Πολυτεχνικών Σχολών. 
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• Επικαιροποίηση στοιχείων εισόδου στον αλγόριθμο κατανομής των πιστώσεων 
και διεξαγωγή συζητήσεων για βελτιωτικές παρεμβάσεις στη δομή του 
αλγορίθμου. 

• Ενέργειες για την αποτροπή της άντλησης πόρων του Ειδικού Λογαριασμού 
Κονδυλίων Έρευνας προς χρηματοδότηση του Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής 
Συνοχής. 

• Παρέμβαση ώστε να αποφευχθούν αντικίνητρα για τη χρηματοδότηση των 
Πανεπιστημιακών από τη συμμετοχή τους σε ανταγωνιστικά ερευνητικά 
προγράμματα με αφορμή την ψήφιση του Ν.3833/2010.  

 
Δράσεις σχετικά με μεγάλα έργα που σχεδιάζονται ή/και υλοποιούνται στη Θεσσαλονίκη 
• Ενεργοποίηση σχετικά με το Μετρό Θεσσαλονίκης, ειδικότερα: 

o Σύνταξη τεύχους «Αιτήματα-προτάσεις Α.Π.Θ. προς την ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε.», στο οποίο οι σχετικοί με το αντικείμενο συνάδελφοι της 
Σχολής ομόφωνα επεσήμαιναν τα σοβαρά μειονεκτήματα της επιλεγείσας 
χάραξης και εισηγούνταν εναλλακτική χάραξη. Το τεύχος αυτό 
περιλαμβάνει και τις αντισταθμιστικές παροχές που, κατά την άποψη της 
Σχολής, θα έπρεπε να απαιτήσει  το Πανεπιστήμιο εφόσον η Πολιτεία 
επέμενε να υλοποιήσει την αρχική χάραξη. Δυστυχώς, η Πρυτανεία δεν 
εισάκουσε τις απόψεις της Πολυτεχνικής Σχολής.   

o Διοργάνωση ολοήμερης συζήτησης με τον Πρόεδρο και στελέχη της 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. στις 14 Μαΐου 2007 προς ανταλλαγή απόψεων επί 
των προβλημάτων που προκύπτουν για το Πανεπιστήμιο από την 
κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης. Όπως προκύπτει από τα πρακτικά, 
η συζήτηση επιβεβαίωσε τις κύριες ανησυχίες των σχετικών με το 
αντικείμενο συναδέλφων της Σχολής. 

o Συμμετοχή στην Επιτροπή παρακολούθησης έργων Μετρό. 
• Ενασχόληση με την υπό συζήτηση Υποθαλάσσια Αρτηρία, ειδικότερα: 

o Διοργάνωση συζήτησης ειδικών σχετικά με το θέμα το Δεκέμβριο 2006. 
o Οργάνωση τεχνικής συζήτησης σχετικά με τη θαλάσσια παράκαμψη της 

Θεσσαλονίκης στις 11 Ιουνίου 2007. 
o Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ «Μια 

τρύπα στο νερό» την 1η Απριλίου 2008. 
 

Ενασχόληση με την τοποθέτηση του Πανεπιστημίου σε διάφορα επιστημονικά ζητήματα 
• Συντονισμός της τοποθέτησης του Α.Π.Θ. σε σχέση με την Πράσινη Βίβλο «Προς 

μία νέα κουλτούρα για την αστική κινητικότητα». 
• Ανάληψη του ρόλου του επισπεύδοντα κατά τη διατύπωση της άποψης του 

Α.Π.Θ. στη δημόσια διαβούλευση για το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης 
στον Τομέα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη. 

• Ενεργός συμμετοχή στην οργάνωση εκδήλωσης της Διεύθυνσης Προστασίας και 
Ανάπτυξης του Θερμαϊκού Κόλπου. 

• Συνδιοργάνωση, με την εφημερίδα «Μακεδονία», ημερίδας με θέμα «Η 
Θεσσαλονίκη βρίσκει την ταυτότητά της». 
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ 
 
Ανάπτυξη συνεργασίας με άλλα Πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς της ημεδαπής 
• Σύσφιξη των σχέσεων με τα δύο Πολυτεχνεία και τις λοιπές Πολυτεχνικές Σχολές 

της χώρας. Προς το σκοπό αυτό, αναβίωση - με πρωτοβουλία της Πολυτεχνικής 
Σχολής Α.Π.Θ. - του θεσμού των Συναντήσεων Πρυτάνεων Πολυτεχνείων και 
Κοσμητόρων Πολυτεχνικών Σχολών (1η  συνάντηση της παρούσας περιόδου έγινε 
στη Θεσσαλονίκη στις 23 Ιουλίου 2007, επίσης η 7η στις 15 Ιανουαρίου 2009 – 
συνολικά πραγματοποιήθηκαν 15 συναντήσεις). 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Οργάνωση Ημερίδας με θέμα «Συνεργασία Πανεπιστημίων και Ερευνητικών 

Κέντρων – Εμπειρία και Προοπτικές» στις 14 Σεπτεμβρίου 2007 (ομιλητές: 
Πρύτανης Πανεπιστημίου Καρλσρούης καθ. Horst Hippler, Πρόεδρος ΔΣ 
Ε.Κ.Ε.Τ.Α. καθ. Κ. Κυπαρισίδης και Πρόεδρος Συμβουλίου Έρευνας ΠΣ καθ. Π. 
Λατινόπουλος). 

• Συνάντηση με εκπροσώπους διαφόρων Πανεπιστημίων (π.χ. στις 13 Δεκεμβρίου 
2007 με συναδέλφους από το Πανεπιστήμιο Purdue), με στόχο τη διερεύνηση των 
δυνατοτήτων θεμελίωσης συνεργασίας και ανταλλαγών. 

• Προκαταρκτικές συζητήσεις με στόχο τη διερεύνηση της σκοπιμότητας 
συνεργασίας με το Διεθνές Πανεπιστήμιο. 

 
Βελτίωση της επικοινωνίας με τον παραγωγικό ιστό, διεύρυνση προγραμμάτων 
πρακτικής άσκησης φοιτητών 
• Μετά από προπαρασκευαστικές συζητήσεις, οργάνωση στις 10 Ιανουαρίου 2008 

εσπερίδας με παρόντες εκπροσώπους επιχειρήσεων και φορέων του παραγωγικού 
ιστού προς διερεύνηση των δυνατοτήτων συνεργασίας. 

• Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, προγραμματική συμφωνία για τη σύμπραξη με 
τον παραγωγικό ιστό της περιοχής με έμφαση στην πρακτική άσκηση φοιτητών, 
ανάθεση διαρκούς επικοινωνίας σε μεικτή Ομάδα Εργασίας. 
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• Συμμετοχή στην Ημερίδα «Η Καινοτομική & Τεχνολογική Ταυτότητα του 
Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας» που οργάνωσε ο 
ΣΒΒΕ στις 15 Δεκεμβρίου 2008. 

• Οργάνωση σεμιναρίου «Νέοι Μηχανικοί και Επιχειρηματικότητα» και διεξαγωγή 
Ημερίδας με θέμα «Νέοι και επιχειρηματικότητα: Ανάγκη για μια σύγχρονη 
θεώρηση». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Συγκρότηση διατμηματικής Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης. 
• Ανάπτυξη και λειτουργία της «Πύλης Ερευνητικών Δραστηριοτήτων» της 

Σχολής, για την προβολή των δυνατοτήτων αξιοποίησης έργων και παροχής 
υπηρεσιών σε μια προσπάθεια διασύνδεσης της ακαδημαϊκής έρευνας με τον 
παραγωγικό ιστό (εκδήλωση παρουσίασης στις 14 Απριλίου 2010). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συντονισμός διεθνών συνεργασιών και ανταλλαγών σε διδασκαλία και έρευνα 
• Προώθηση συμμετοχής ΠΣ στο δίκτυο Τ.Ι.Μ.Ε. (βλ. παρακάτω). 
• Διεύρυνση της σύμπραξης της ΠΣ στην επιστημονική εταιρία SEFI με τη 

συμμετοχή του καθ. Α. Αβδελά στο ΔΣ του SEFI  για την περίοδο 2006-2009.  
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• Συνέχιση της παρουσίας της Σχολής στα δίκτυα CESAER και RMEI (ανάληψη 
της οργάνωσης της Συνάντησης των Μεσογειακών Πανεπιστημίων στη 
Θεσσαλονίκη από 15 έως 17 Απριλίου 2010). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Συμμετοχή της Σχολής στο δίκτυο ATHENS. 
• Συμμετοχή Κοσμήτορα στις εργασίες της 26ης και της 28ης Συνόδου Πρυτάνεων 

και Προέδρων Ευρωπαϊκών Τεχνικών Πανεπιστημίων στη Ζυρίχη, 5-6 Ιουλίου 
2007 και στην Κοπεγχάγη, 18-19 Σεπτεμβρίου 2009.  

• Οργάνωση εκδήλωσης για τις διεθνείς συνεργασίες της Πολυτεχνικής Σχολής στις 
16 Μαρτίου 2009 και Ημερίδας με θέμα «Δίπλωμα και μάστερ, διδάγματα και 
εμπειρίες από τη Γερμανία» στις 17 Μαρτίου 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

• Διοργάνωση Ημέρας Ενημέρωσης για σπουδές στη Γερμανία το 2009 και το 2010 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Επίσκεψη αντιπροσωπείας του Πολυτεχνείου της Κωνσταντινούπολης στην 
Πολυτεχνική Σχολή στις 10 Νοεμβρίου 2009. 
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• Συμμετοχή του Κοσμήτορα στην τελετή λήξης του Σχολείου στο Βιώσιμο 
Σχεδιασμό Κατασκευών και Επεμβάσεων σε Ιστορικά Κτίρια που οργανώθηκε 
στο πλαίσιο του COST στις 24 Μαΐου 2009. 

• Διοργάνωση στις 15 Οκτωβρίου 2009 ημερίδας για την παρουσίαση της 
σύμπραξης μελών της ΠΣ σε δράσεις COST, έκδοση σχετικού τεύχους. 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Προώθηση συμμετοχής φοιτητών της ΠΣ σε διεθνή διαπανεπιστημιακά δίκτυα  
• Ενεργοποίηση συμμετοχής ΠΣ στο δίκτυο Τ.Ι.Μ.Ε.. Ειδικότερα: 
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o Ενέργειες για την επισημοποίηση του συμφώνου συνεργασίας με την 
Ecole Centrale: Επίλυση ζητημάτων νομικού χαρακτήρα, προετοιμασία 
επισήμου κειμένου συμφωνίας στην ελληνική γλώσσα, προώθηση για 
έγκριση από τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ., ενέργειες για την αποδοχή από τη 
γαλλική πλευρά.  

o Εξασφάλιση υποτροφιών για φοιτητές μας που μεταβαίνουν στα πλαίσια 
του Τ.Ι.Μ.Ε. στη Γαλλία. 

o Προετοιμασία συμφωνίας συνεργασίας με το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του 
Μονάχου. 

o Συμμετοχή του Κοσμήτορα στις Συνόδους του Τ.Ι.Μ.Ε., βολιδοσκοπήσεις 
για την πιθανή σύναψη συνεργασιών με άλλα Πολυτεχνεία. 

• Σύναψη συμφωνίας συνεργασίας για πρόγραμμα διπλού τίτλου με το 
Πανεπιστήμιο της Καρλσρούης. 

• Σύναψη συμφωνίας με το Πολυτεχνείο Λωζάνης (EPFL) για ανταλλαγές 
τελειοφοίτων προς εκπόνηση διπλωματικής εργασίας με συνεπίβλεψη. 

• Υποστήριξη δραστηριοτήτων του οργανισμού BEST Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα: 
o Επιχορήγηση για την κάλυψη εξόδων στο πλαίσιο πολιτιστικής 

ανταλλαγής τοπικών ομάδων. 
o Οικονομική στήριξη για τη διοργάνωση πανευρωπαϊκού διαγωνισμού 

μηχανικών που πραγματοποιήθηκε κατά τις Εαρινές Ημέρες Πολυτεχνείου 
2008. 

o Επιχορήγηση για την κάλυψη εξόδων λειτουργίας του οργανισμού 
(αναλώσιμα). 

o Οικονομική στήριξη για τη διοργάνωση του εαρινού Σεμιναρίου 
Μηχανικών,  που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη μεταξύ 17 και 26 
Μαρτίου 2010. 

 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΜΟΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 
 
Εκδήλωση συμπαράστασης προς τους φοιτητές της Σχολής 
• Ψήφισμα σχετικά με τη σύλληψη και προσαγωγή σε δίκη φοιτητών της Σχολής 

που συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό συλλαλητήριο της 8ης Μαρτίου 2007. 
• Ανακοίνωση Κοσμήτορα μετά την αθώωση των φοιτητών. 
• Ψήφισμα υποστήριξης του φοιτητή της Σχολής Παναγιώτη Κ. που είχε 

προφυλακισθεί χωρίς επαρκή ενοχοποιητικά στοιχεία το Μάρτιο 2008. 
• Καταδίκη ρίψης δακρυγόνου στο εσωτερικό του κτιρίου Τοπογράφων κατά τα 

επεισόδια στις 7 Δεκεμβρίου 2009. 
 
Στήριξη δραστηριοτήτων φοιτητών, συνεργασία με συλλόγους και παρατάξεις 
• Πολυσχιδής  υποστήριξη πολιτιστικών ομάδων φοιτητών: 

o Οικονομική επιχορήγηση θεατρικής ομάδας, μεσολάβηση για την 
εξεύρεση χώρου πραγματοποίησης δοκιμών, στέγασή της σε κατάλληλο 
χώρο της Σχολής (μέρος του πάλαι ποτέ «σπιτιού του φύλακα»). 

o Συστηματική δωρεάν διάθεση αμφιθεάτρων και αιθουσών για την 
πραγματοποίηση προβολών των κινηματογραφικών ομάδων. 

o Έκθεση έργων εικαστικών ομάδων σε διάφορα σημεία της Σχολής. 
o Στήριξη μουσικής ομάδας ΠΣ. 

•  Στήριξη I.A.E.S.T.E. για κάλυψη δαπανών (συνδρομές, μετακινήσεις, 
γραμματειακή στήριξη κλπ.). 
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• Υποστήριξη της διοργάνωσης διεθνούς συνάντησης εργασίας στα πλαίσια των 
προγραμμάτων ανταλλαγών Erasmus. 

• Στήριξη του 4ου συνεδρίου του Συλλόγων Φοιτητών Χημικών Μηχανικών. 
• Ενθάρρυνση και στήριξη φοιτητικών δραστηριοτήτων για τον εορτασμό της 

επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. 
• Ενέργειες για τη στέγαση των Συλλόγων Φοιτητών Μηχανολόγων Μηχανικών 

και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. 
• Κατασκευή 40 πινάκων με βάσεις για την ανάρτηση φοιτητικών ανακοινώσεων. 
• Υποστήριξη Έκθεσης με θέμα «Tesla’s Wonderful World of Electricity». 

    
• Υποστήριξη 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & 

Μηχανικών Υπολογιστών. 

    
 

• Επιχορήγηση θεατρικής ομάδας ΠΣ για τη συμμετοχή της στο 3ο ετήσιο φόρουμ 
του Πανελληνίου Συλλόγου Ερασιτεχνικού Φοιτητικού Θεάτρου. 
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Ορκωμοσίες, καθομολογήσεις Διδακτόρων, αναγορεύσεις Επιτίμων Διδακτόρων και 
τιμητικές διακρίσεις  
• Μέριμνα για την απρόσκοπτη πραγματοποίηση των διαφόρων τελετών. 

o Απαλοιφή λαθών από τα κείμενα που απαγγέλλονται στις διάφορες 
περιπτώσεις κατά τις ορκωμοσίες και καθομολογήσεις.  

o Προμήθεια συστήματος οριοθέτησης χώρων για τη βελτίωση της 
διαδικασίας των ορκωμοσιών των αποφοίτων της ΠΣ. 

• Συμμετοχή της Κοσμητείας σε κάθε αναγόρευση Επίτιμου Διδάκτορα από τα 
Τμήματα της Σχολής με συμβολική επιχορήγηση. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Συγκρότηση Επιτροπής Βραβεύσεων και Διακρίσεων και κατάρτιση σχετικού 

κανονισμού. 
• Πρόβλεψη βραβεύσεων για εξαίρετες φοιτητικές εργασίες και επιδόσεις. 
• Απονομή τιμητικών διακρίσεων σε φοιτητές της Σχολής σε ειδικές τελετές κατά 

τις «Ημέρες Πολυτεχνείου». 
• Επιλογή φοιτητή που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία των τεσσάρων 

πρώτων εξαμήνων σπουδών για την απονομή υποτροφίας από το Ροταριανό 
Όμιλο Θεσσαλονίκης.  

• Συζήτηση για τη μελλοντική επιβράβευση αρίστων νέων επιστημόνων. 
 
Ενίσχυση Συλλόγου Αποφοίτων της Σχολής 
• Ηθική και υλική υποστήριξη δραστηριοτήτων των αποφοίτων.  
• Στέγαση του Συλλόγου Αποφοίτων και ανάληψη των δαπανών επίπλωσης και 

βασικού εξοπλισμού του γραφείου.  
• Ένταξη εκδήλωσης «Δεύτερη γενιά στo Πολυτεχνείο» του Συλλόγου Αποφοίτων 

στις «Ημέρες Πολυτεχνείου». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Βελτίωση του συστήματος ηλεκτρονικής καταγραφής των στοιχείων αποφοίτων 

που επιθυμούν να ενημερώνονται για τις δραστηριότητες του Συλλόγου 
Αποφοίτων. 

• Συνάντηση παλιών συμφοιτητών μετά 32 χρόνια. 
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Διατήρηση επαφής με Ομοτίμους και Διατελέσαντες Καθηγητές της Σχολής 
• Ενημέρωση Ομοτίμων και Διατελεσάντων Καθηγητών για τις δραστηριότητες της 

Σχολής, πρόσκλησή τους στις κύριες εκδηλώσεις. 
• Διεξαγωγή ειδικής εκδήλωσης για Ομοτίμους και Διατελέσαντες Καθηγητές σε 

συνδυασμό με την επίσκεψη της Έκθεσης «Άγιον Όρος – Κειμήλια Πρωτάτου». 
• Απόδοση τιμής σε Ομότιμους Καθηγητές, ειδικότερα: 

o Τελετή προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή Γεωργίου Νιτσιώτα στο 
Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών στις 4 Ιουνίου 2007. 

 

 
 

o Τελετή προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή Νικολάου Μουτσόπουλου 
στην Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ. στις 11 Νοεμβρίου 2008, έκδοση ειδικού 
τιμητικού τόμου. 

o Συνδιοργάνωση της Έκθεσης με θέμα «Το Μάθημα της Παράδοσης. 
Προπλάσματα και Σχέδια από τη Μακεδονία. Φοιτητικές Εργασίες από το 
Αρχείο Ν. Μουτσόπουλου» που εγκαινιάστηκε στην Κοζάνη στις 5 
Απριλίου 2009. 

o Επιχορήγηση της δραστηριότητας του Τμήματος Χωροταξίας και 
Ανάπτυξης με στόχο την αρχειοθέτηση των σχεδίων του Καθηγητή 
Μουτσόπουλου που φυλάσσονται στο Ινστιτούτο Παραδοσιακής 
Αρχιτεκτονικής στη Βέροια. 
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o  
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o Ειδική εκδήλωση, σε συνεργασία με το Γενικό Πρόξενο της Γερμανίας, το 
Δεκέμβριο 2006 στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών με αφορμή την Έκθεση 
«Ελληνες καλλιτέχνες στην Ακαδημία του Μονάχου τον 19ο και 20ο 
αιώνα» και παρόντες τους Ομότιμους Καθηγητές Γεώργιο Νιτσιώτα, 
Νικόλαο Μουτσόπουλο και Λυσίμαχο Μαυρίδη. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Υποστήριξη της βιβλιοθηκονομικής οργάνωσης της βιβλιοθήκης του 
Ομότιμου Καθηγητή Δημήτρη Φατούρου. 

o Προετοιμασία τιμητικού τόμου για την Ομότιμη Καθηγήτρια Ξανθίππη 
Σκαρπιά-Χόιπελ. 

o Εκδήλωση για τη βράβευση του Ομότιμου Καθηγητή Πέτρου 
Ντοκόπουλου ως Chapter Outstanding Engineer 2008. 
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o Σειρά εκδηλώσεων προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή Δημήτρη 
Φατούρου το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2009 στην Αθήνα και το 
δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου 2010 στη Θεσσαλονίκη. 
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ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
 
Προώθηση πολιτιστικών εκδηλώσεων  
• Ανάληψη συντονιστικού ρόλου στην πλειοψηφία των εκδηλώσεων αυτών από την 

αναβαθμισμένη Επιτροπή Πολιτιστικών Εκδηλώσεων ΠΣ. 
• Προγραμματισμός «Ημερών Πολυτεχνείου» ανά εξάμηνο (βλ. παρακάτω) με 

βασικό συστατικό την πραγματοποίηση «Ανοικτών θυρών». 
• Οργάνωση εκδρομών της Σχολής 

o 2007: στη Ρεντίνα 

  
o 2008: στη Νικήτη  

  
o 2009: στη Βεργίνα και τη Βέροια  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης της Σχολής. 
• Κοπή της βασιλόπιτας της Πολυτεχνικής Σχολής. 
• Οργάνωση γιορτής με την ευκαιρία της λήξης του ακαδημαϊκού έτους (2006/07 

στο Αγρόκτημα του Α.Π.Θ., 2008/09 και 2009/10 στον αίθριο χώρο της Σχολής). 
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Καθιέρωση ανά εξάμηνο «Ημερών Πολυτεχνείου»   
• Κύριος στόχος, η δημοσιοποίηση των επιτευγμάτων της Σχολής στο τρίπτυχο 

εκπαίδευση – έρευνα – κοινωνική προσφορά. Πρόσθετοι στόχοι: 
o Βελτίωση επικοινωνίας με ενδιαφερομένους για τις δραστηριότητες της 

Σχολής.  
o Προβολή φοιτητικών δραστηριοτήτων. 
o Σύσφιξη σχέσεων ανάμεσα στους αποφοίτους και τα μέλη της κοινότητας 

της Σχολής. 
o Διατήρηση επαφής με Ομότιμους Καθηγητές και αποχωρήσαντες 

συναδέλφους.    
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• Κεντρική εκδήλωση γενικότερου ενδιαφέροντος: 
o Άνοιξη 2007: Τιμητική εκδήλωση για τον Καθηγητή Γ. Νιτσιώτα. 
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o Φθινόπωρο 2007: Τελετή βράβευσης ομάδων φοιτητών της Σχολής. 
 

 

o Άνοιξη 2008: Επετειακή εκδήλωση για το σεισμό του 1978. 
 

    
 

o Φθινόπωρο 2008: Έκθεση «Ελλάδα και τεχνολογία: Μια διαχρονική 
προσέγγιση». 

 

    
 

Bασικός στόχος της έκθεσης ήταν να προαχθεί και να διευρυνθεί το 
τεχνολογικό εκτόπισμα του αρχαιοελληνικού κόσμου, των καινοτομιών και 
των τεχνικών επιτευγμάτων, έτσι όπως αναδεικνύεται μέσα από την 
ερευνητική προσπάθεια της σύγχρονης ελληνικής επιστημονικής κοινότητας.  
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o Άνοιξη 2009: Ημερίδα «Πανεπιστήμιο και Κοινωνία». 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Φθινόπωρο 2009: Κατασκευή προπλάσματος του Εργαστηρίου του Miró 
στη Μαγιόρκα (με την ευκαιρία της έκθεσης «Ο Miró της Μαγιόρκα»). 
 

    
 

o Άνοιξη 2010: Έκθεση του έργου του Δημήτρη Α. Φατούρου. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ανοικτές θύρες σε Εργαστήρια. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Αναβίωση «Κύκλου Διαλέξεων Πολυτεχνικής Σχολής» (βλ. παρακάτω). 
• Συμπληρωματικές εκδηλώσεις με μέριμνα επιμέρους Τμημάτων ή φοιτητών. 
• Εκδήλωση Συλλόγου Αποφοίτων. 
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Κύκλος Διαλέξεων Πολυτεχνικής Σχολής 
Διαλέξεις έδωσαν, μεταξύ των άλλων, (σε αντίστροφη αλφαβητική σειρά): 
– Δημήτρης Φατούρος – Δημήτρης Καλλιγερόπουλος 
– Θεοδόσης Τάσιος – Κατερίνα Αϋφαντή 

και οι συνάδελφοι από το εξωτερικό – Γιάννης Σειραδάκης 
– Costas Sioutas – Δημήτρης Παντερμαλής 

– Σταύρος Πανάς – Franz Josef Radermacher 
– Hans-Otto Pörtner  – Κλαίρη Παλυβού 
– Juan Jesus Perez – Χρυσούλα Παλιαδέλη 
– Øystein Hov – Κωνσταντίνος Μπουζάκης 
– Jean Pierre Béthoux – Ευάγγελος Λιβιεράτος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συντονισμός κοινωνικής προσφοράς Πολυτεχνικής Σχολής 
• Ενασχόληση με το θέμα της πυροπροστασίας και σχετικό αφιέρωμα στο 

«Πολυμήχανο», με αφορμή τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007.  
• Προκαταρκτικές συζητήσεις με στόχο τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων 

συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και διάφορους άλλους φορείς και 
οργανώσεις. 

• Λήψη απόφασης για την ενδεδειγμένη προσαρμογή της «Πύλης Ερευνητικών 
Δραστηριοτήτων» της Σχολής, ώστε να μπορούν να προβάλλονται οι δυνατότητες 
αξιοποίησης έργων και παροχής υπηρεσιών. 

 
Προβολή της ΠΣ και του έργου της στο ευρύ κοινό  
• Επανέκδοση και εμπλουτισμός του περιοδικού της ΠΣ «Πολυμήχανο» με ειδικό 

αφιέρωμα σε κάθε τεύχος, ειδικότερα: 
o Τεύχος 18 (Απρίλιος 2007): Μεταρρυθμίσεις στην παιδεία. 
o Τεύχος 19 (Ιούλιος 2007): Το μετρό της Θεσσαλονίκης. 
o Τεύχος 20 (Νοέμβριος 2007): Στον απόηχο των μεγάλων πυρκαγιών.  
o Τεύχος 21 (Απρίλιος 2008): Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πολυτεχνείο. 
o Τεύχος 22 (Νοέμβριος 2008): Ελλάδα και Τεχνολογία: Μια διαχρονική 

προσέγγιση. 
o Τεύχος 23 (Μάρτιος 2009):Διεθνείς συνεργασίες της ΠΣ. 
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o Τεύχος 24 (Δεκέμβριος 2009): Πανεπιστημιακή και τεχνολογική 
εκπαίδευση, Διπλώματα και επαγγελματικά δικαιώματα, Δημόσια 
εκπαίδευση και ιδιωτικά κολέγια. 

o Τεύχος 25 (Μάιος 2010): Η συμβολή της Πολυτεχνικής Σχολής στην 
ανάπτυξη και εξέλιξη της Θεσσαλονίκης. 

 
    
 
    
 
    
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Ειδική έκδοση για τα 30 χρόνια από το σεισμό του 1978, με έμφαση στην 

ανάδειξη της συνεισφοράς της ΠΣ στην επιστημονική πρόοδο που συντελέστηκε 
έκτοτε στη σεισμική θωράκιση των κτιρίων, τις μεθόδους προσεισμικού και 
μετασεισμικού ελέγχου και, γενικότερα, στην τεχνολογία των κατασκευών. 
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• Ειδική έκδοση για το design με την ευκαιρία της σχετικής Έκθεσης στο 
Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών το Μάιο 2010. 

• Τεύχος στα αγγλικά προς σύντομη παρουσίαση της Σχολής και των Τμημάτων.  
• Έκδοση σχετικά με τις διεθνείς εκπαιδευτικές συνεργασίες της ΠΣ στα αγγλικά. 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

• Αποστολή των εκδόσεων της Κοσμητείας σε εκτεταμένο κατάλογο αποδεκτών. 
• Ευρεία δημοσιοποίηση προγράμματος «Ημερών Πολυτεχνείου». 
• Λειτουργία άτυπου γραφείου τύπου ΠΣ, έκδοση δελτίων τύπου και συντονισμός 

πληροφόρησης της κοινής γνώμης με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 
• Έκδοση μηνιαίου Ενημερωτικού Δελτίου για την άμεση πληροφόρηση των μελών 

της κοινότητας της ΠΣ, αλλά και ενδιαφερομένων εκτός αυτής, σχετικά με τις 
δραστηριότητες της Σχολής. Συνολικά εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια της 
τετραετίας 36 δελτία (Δεκέμβριος 2006, Ιανουάριος-Ιούνιος και Οκτώβριος-
Δεκέμβριος 2007, Ιανουάριος-Ιούνιος και Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2008, 
Ιανουάριος-Ιούνιος και Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2009, Ιανουάριος-Ιούνιος 2010). 
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• Οικονομική επιχορήγηση σημαντικών επιστημονικών δράσεων, ειδικότερα: 
o του ανασκαφικού έργου στο Βυζαντινό οχυρωμένο οικισμό της Ρεντίνας 
o του έργου ανασκαφής, συντήρησης, μελέτης και αξιοποίησης της 

παλαιοχριστιανικής βασιλικής Σωφρονίου στη Νικήτη  
o της οργανωτικής και λειτουργικής βελτίωσης της Πατριαρχικής 

Βιβλιοθήκης Φαναρίου 
o της αρχειοθέτησης των σχεδίων παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του 

Ομότιμου Καθηγητή Νικολάου Μουτσόπουλου  
• Οικονομική επιχορήγηση του Κέντρου Χώρου, Τεχνολογίας και Φύλου της ΠΣ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Επιχορήγηση εκδόσεων που προάγουν τον πολιτισμό, ειδικότερα: 
o Έκδοση για την έκθεση «Αρχιτεκτονικά θέματα 40 χρόνια – Το έργο του 

Ορέστη Δουμάνη» 
o Τόμος με την ευκαιρία της έκθεσης στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης 

Τέχνης με θέμα το έργο του Θουκυδίδη Βαλεντή 
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• Συνδιοργάνωση διαφόρων πολιτιστικών εκδηλώσεων, ειδικότερα: 
o Εκδήλωση-συζήτηση με θέμα: «Ο κοινωνικός ρόλος και η ευθύνη του 

επιστήμονα» με κεντρικό ομιλητή το Μανώλη Γλέζο. 
o Οργάνωση στις 28 Ιανουαρίου 2008, σε συνεργασία με το Τμήμα 

Γεωλογίας, της Εσπερίδας «Αλλαγές Μεγάλης Κλίμακας στον Πλανήτη 
μας» στο πλαίσιο του διεθνούς έτους για τον Πλανήτη Γη.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Στήριξη εκδηλώσεων των Τμημάτων της Σχολής (βλ. παρακάτω).  
• Προμήθεια αντιτύπου της Χάρτας του Ρήγα για την εκ νέου ανάρτησή της σε 

χώρο της Σχολής. 
• Δημιουργία των προϋποθέσεων για να επιλεγεί η Σχολή ως η έδρα της 

«Ταινιοθήκης της Ελλάδας» στη Β. Ελλάδα. Παραχώρηση προς το σκοπό αυτό 
χώρου στο πάλαι ποτέ «σπίτι του φύλακα». 

• Στήριξη της παγκόσμιας μετάδοσης συναυλιών της ορχήστρας της Φιλαδέλφειας 
μέσω ευρυζωνικού δικτύου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Εγκατάσταση νέων καλλιτεχνημάτων στον αίθριο χώρο της ΠΣ. 
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Λοιπές δράσεις που συνδέονται με τις επιστήμες, τον πολιτισμό και την παράδοση 
(ενδεικτικά) 
• Στήριξη πολιτιστικών εκδηλώσεων των Τμημάτων της Σχολής. Ειδικότερα: 

o Σπονδυλωτή έκθεση Α. Τομπάζη «Το αόρατο νήμα», Δ. και Σ. Αντωνα-
κάκη «Atelier 66» και Ο. Δουμάνη «Αρχιτεκτονικά θέματα, 40 χρόνια» 
στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών του Α.Π.Θ. με την ευκαιρία της αναγό-
ρευσής τους ως Επιτίμων Διδακτόρων του Τμήματος Αρχιτεκτόνων. 

o Εκδήλωση πολιτιστικού χαρακτήρα, με την ευκαιρία του Συμποσίου 
Μηχανικής Υλικών και της Επιστήμης του Μηχανικού, Γενικό Τμήμα. 

o Συνάντηση εργασίας με θέμα «Διαδρομές στο μύθο του Εχεδώρου» μέσα 
σε ένα μάθημα «Ο σχεδιασμός μέσα από ένα “παιχνίδι” αποσταθεροποίη-
σης και αποδιάρθρωσης», σε συνεργασία με το Δήμο Εχεδώρου. 

o Διάλεξη στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Josep A. 
Acibillo με θέμα: «25 χρόνια στρατηγικών μελετών και αστικών 
μεταμορφώσεων στην πόλη της Βαρκελώνης 1981-2006». 

o Διεθνής συνάντηση εργασίας με θέμα τις προοπτικές εκπαίδευσης του 
Μηχανικού με έμφαση στην κατάσταση στις χώρες της Βαλκανικής. 

o Ημερίδα με θέμα τις ενεργειακές μελέτες, και ειδικότερα το νέο θεσμικό 
πλαίσιο σχετικά με την επιθεώρηση και έκδοση ενεργειακού 
πιστοποιητικού κτιρίων. 

o Διεθνές συνέδριο με θέμα «Προσβασιμότητα και ασφάλεια για όλους». 
o Οργάνωση δύο Ημερίδων με θέμα την παγκοσμιοποίηση. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o   
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o Η Χάρτα του Ρήγα στον ψηφιακό κόσμο, Τμήμα Αγρονόμων και 
Τοπογράφων. 
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o Έκθεση και διημερίδα με θέμα «Κλιματική Μεταβολή-Πόλη και Κτίριο», 
με πρωτοβουλία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων. 
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• Διάφορες εκδηλώσεις με πρωτοβουλία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων. 
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 54



Απολογισμός Κοσμητείας για την τετραετία 2006-2010 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ 2006-2010 
 
Έσοδα Κοσμητείας 
• Τακτικός προϋπολογισμός: Τα έσοδα της Κοσμητείας από τον Τακτικό 

Προϋπολογισμό προέρχονται από δύο κωδικούς: το 5% (σύμφωνα με τον 
ισχύοντα αλγόριθμο) του κωδικού 4121Α01/ΠΣ00 και ολόκληρο το ποσό του 
κωδικού 4121Α99/ΠΣ00. Τα ποσά που αντιστοιχούν σε κάθε έτος είναι τα εξής: 

 

 4121A01/ΠΣ00  4121Α99/ΠΣ00 
2007 74.266,50 € 13.276,00 € 
2008 77.511,25 € 13.854,00 € 
2009 77.511,25 € 13.854,00 € 
2010 70.000,00 € 13.000,00 € 
Σύνολο 299.289,00 € 53.984,00 € 

 

Συνολικά για την τετραετία προκύπτει το ποσό των 353.273 €. Επισημαίνεται ότι 
τα κονδύλια του έτους 2010 είναι κατ’ εκτίμηση, καθώς τα τελικά ποσά δεν έχουν 
ακόμη πιστωθεί. 

• ΕΤΑΑ (τέως ΤΣΜΕΔΕ): Στην ΠΣ την τετραετία συνολικά εισέρρευσαν 
16.714.920,26 €, εκ των οποίων με βάση αποφάσεις της Κοσμητείας διατέθηκαν 
1.128.499,86 € (ήτοι ποσοστό 6,75%). Σύμφωνα με τον ισχύοντα αλγόριθμο 
(απόφαση Γενικής Συνέλευσης της Σχολής αριθμ. 1/29.6.1998), οι κρατήσεις της 
Κοσμητείας ισούνται προς το 5%.  

• Συνολικά, τα έσοδα της Κοσμητείας την τετραετία 2006-10 ανήλθαν σε 
1.134.856,57 €. 

 
Έξοδα Κοσμητείας (έως 20 Ιουλίου 2010) 
Έξοδα από τα κονδύλια ΕΤΑΑ της Σχολής, βάσει αποφάσεων της Κοσμητείας. Τα 
έξοδα αυτά κατανέμονται ως εξής: 
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• Χρηματοδότηση διεθνών δραστηριοτήτων: συμμετοχή της Σχολής στους 
εκπαιδευτικούς οργανισμούς CESAER, T.I.M.E., SEFI, RMEI, (n+1) και δίκτυο 
ATHENS  

• Βελτίωση λειτουργίας της Σχολής 
o Λειτουργικά έξοδα των κοινόχρηστων χώρων, χώρων στάθμευσης και του 

αμφιθεάτρου «Π. Παναγιωτόπουλος» 
o Οικονομική υποστήριξη των επιτροπών της Σχολής, του Γραφείου Τύπου, 

του Συλλόγου Αποφοίτων, της Πύλης Ερευνητικών Δραστηριοτήτων 
o Οικονομική ενίσχυση του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Στήριξη 

των δραστηριοτήτων συντήρησης και φροντίδας υποδομών της 
Πολυτεχνικής Σχολής»  

o Εκδόσεις – εκτύπωση τευχών της Σχολής 
o Πιστοποίηση της Γραμματείας της Κοσμητείας κατά ISO 

• Εκπόνηση μελετών: σύνταξη φακέλου έργων της Σχολής, μελέτη Βιβλιοθήκης 
ΠΣ, παρεμβάσεις στην πτέρυγα Πολιτικών Μηχανικών και ανακαίνιση της ΝΔ 
όψης του κτιρίου «Εδρών» 

• Πάγιες πολιτιστικές δαπάνες: ανασκαφές στη Νικήτη Χαλκιδικής και στη 
Ρεντίνα, οικονομική ενίσχυση της Επιτροπής Ιστορικού Αρχείου της ΠΣ 

• Έκτακτες πολιτιστικές δαπάνες: οικονομική ενίσχυση εκδηλώσεων στο πλαίσιο 
των «Ημερών Πολυτεχνείου», δημιουργία του Κέντρου Χώρου, Τεχνολογίας και 
Φύλου, έκδοση τιμητικών τόμων, οικονομική ενίσχυση άλλων εκδηλώσεων, 
εκθέσεων και ημερίδων  

• Περιοδικό Πολυμήχανο: έξοδα έκδοσης 
• Κάλυψη δαπανών που αφορούν σε Τμήματα: θέματα ασφάλειας και λειτουργίας 

των Τμημάτων, συντήρηση υποδομών και αναβάθμιση χώρων, λειτουργία του 
εξυπηρετητή της ΠΣ vergina και του Παρατηρητηρίου της Σχολής 

• Στήριξη φοιτητικών δραστηριοτήτων: οικονομική ενίσχυση της I.A.E.S.T.E. και 
του φοιτητικού οργανισμού BEST της Πολυτεχνικής Σχολής, επιχορήγηση της 
ομάδας φοιτητών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ART 7. 

 
Έξοδα από το 5% του ΕΤΑΑ και του Τακτικού Προϋπολογισμού. Τα έξοδα αυτά 
κατανέμονται ως εξής: 
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• Λειτουργικά έξοδα: έξοδα συντήρησης κοινόχρηστων χώρων της Σχολής (κτίρια 
και parking), εξοπλισμός γραφείων Κοσμητείας, προμήθεια λογισμικού και 
εξοπλισμού ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, προμήθεια σκιάστρων για την πτέρυγα 
Πολιτικών Μηχανικών, έξοδα μετακίνησης Κοσμήτορα για υποχρεώσεις της 
Σχολής, αναλώσιμα 

• Πολιτιστικά έξοδα: ετήσια εκδρομή της Σχολής, οικονομική ενίσχυση εκθέσεων 
και εκδηλώσεων, επιτιμοποιήσεις διδακτόρων, στήριξη της «Ταινιοθήκης της 
Ελλάδας» και της Θεατρικής Ομάδας της Σχολής 

• Αναπτυξιακά: αρχειοθέτηση σχεδίων του καθ. Μουτσόπουλου, οικονομική 
ενίσχυση του ερευνητικού προγράμματος ταχύρυθμης κατάρτισης των φοιτητών 
της Σχολής για επαγγελματική και ακαδημαϊκή χρήση της αγγλικής γλώσσας, 
σχεδιασμός σκιάστρων στο κτίριο Εδρών και την πτέρυγα Πολιτικών Μηχανικών, 
δράσεις που βοηθούν στην προβολή και την ανάπτυξη της Σχολής 

• Καταστροφές: έξοδα για αποκατάσταση ζημιών σε εσωτερικούς χώρους της 
Σχολής (όπως προμήθεια χρωμάτων βαφής, υαλοπινάκων, ηλεκτρολογικών και 
υδραυλικών ειδών) και στους χώρους στάθμευσης. Πόρτες ασφαλείας, λουκέτα, 
κιγκλιδώματα κ.α. 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, πάνω από το 50% των εξόδων της Κοσμητείας 
από το 5% των κρατήσεών της έχει διατεθεί για την αποκατάσταση των καταστρο-
φών που συμβαίνουν συχνά στους κοινόχρηστους χώρους της Σχολής, καθώς και στα 
λειτουργικά έξοδα της Κοσμητείας και της Σχολής γενικότερα. Το υπόλοιπο  
αναλίσκεται για την ανάπτυξη της Σχολής και προς στήριξη πολιτιστικών 
εκδηλώσεων και δράσεων.  
 
Αποτέλεσμα διαχειριστικής περιόδου 2006- 2010 
Από τις συνολικές κρατήσεις για την τετραετία 2006-10 δεν αναλώθηκαν 205.935 € 
που προστέθηκαν στο αποθεματικό της Κοσμητείας.  
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ  
 

1 Γενικό τοπογραφικό σχέδιο του πρώην στρατοπέδου Καρατάσιου με την πλήρη ανάπτυξη του 
πάρκου, των πολιτιστικών δραστηριοτήτων και των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων (με 
κεραμιδί χρώμα τα υπάρχοντα και διατηρούμενα κτίρια) 

2 Jean Pierre Béthoux, Διευθυντής Ερευνών CNRS (Διάλεξη με θέμα «Μεσόγειος: Μοντέλο 
μελέτης της επίδρασης της ανθρώπινης δραστηριότητας στην παγκόσμια κλιματική αλλαγή» 
στις 4 Μαΐου 2009) 

3 Øystein Hov, Διευθυντής Έρευνας του Μετεωρολογικού Ινστιτούτου της Νορβηγίας (Διάλεξη 
με θέμα «Air quality in a climate change perspective» στις 5 Οκτωβρίου 2009) 

4 Franz Josef Radermacher, Διευθυντής Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Επεξεργασίας της Γνώσης 
και Καθηγητής Πανεπιστημίου Ulm (Διάλεξη με θέμα «Towards a new global economic and 
financial order: eco-social instead of market radical» στις 23 Νοεμβρίου 2009) 

5 Κώστας Σιούτας, Καθηγητής του University of Southern California (Διάλεξη με θέμα 
«Ατμοσφαιρικά νανοσωματίδια: μηχανισμοί παραγωγής, φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά και 
επιπτώσεις στην υγεία» στις 15 Ιουνίου 2009) 

6 
7 

Από το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Τυποποίηση, τα Πρότυπα και την Ποιότητα στη 
Θεσσαλονίκη στις 21-22 Νοεμβρίου 2008 

8 Απονομή πιστοποιητικών παρακολούθησης προγράμματος «Θεμιστοκλής» για την ταχύρυθμη 
κατάρτιση της ακαδημαϊκής χρήσης της αγγλικής γλώσσας στις 23 Απριλίου 2010 

9 Συμμετοχή ομάδας φοιτητών ART 7 του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών σε διαγωνισμό 
οχημάτων τύπου Formula SAE  

10 Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας επιθεωρεί τη φόρμουλα της ομάδας ART 7 
11 Ομάδα ρομποτικής PANDORA, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχ. Υπολογιστών 
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12 Έκθεση «10 studios Αρχιτεκτονικής» Β’ Τομέα Αρχιτεκτόνων, 18-31 Ιανουαρίου 2010 
13 
14 

Εγκαίνια ανελκυστήρα προς χρήση ιδιαίτερα από ΑΜΕΑ στην απόληξη της πτέρυγας Αρχιτε-
κτόνων από τον Κοσμήτορα, το Διευθυντή του Δ’ Τομέα Αρχιτεκτόνων καθ. Μ. Μαλινδρέτο και 
το Γεν. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης Ν. Μανουσαρίδη στις 08.06.2010 

15 Άποψη του αναβαθμισμένου αμφιθεάτρου «Π. Παναγιωτόπουλος» με αυξημένο βάθος σκηνής 
16 
17 

Συνδετήριος διάδρομος Κυλικείου ΠΣ προς την Κεντρική Βιβλιοθήκη και πρόταση καθ. Βάνας 
Τεντοκάλη, Sebastián Duque και Ρουμπίνης Μακρίδου για την αρχιτεκτονική διαμόρφωσή του 

18 Τροποποιήσεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου Α.Π.Θ. που προτάθηκαν από την ΠΣ 
19 Η σχεδιαζόμενη νέα Βιβλιοθήκη της ΠΣ 
20 
21 

Υαλοστάσιο προς οριοθέτηση του χώρου πάνω από το Κυλικείο: ολοκλήρωση της κατασκευής 
στις 3 Ιανουαρίου 2008 και ό,τι απέμεινε μετά τη καθαίρεση από εξωπανεπιστημιακούς  

22 
23 

Διεύρυνση υπαίθριου χώρου Κυλικείου ΠΣ: Σχέδιο της καθ. Μ. Ανανιάδου-Τζιμοπούλου και 
άποψη μετά την υλοποίηση 

24 
25 

Διαμόρφωση αύλειου χώρου κτιρίου Διατμηματικών ΠΜΣ: Σχέδιο της καθ. Μαίρης Ανανιάδου-
Τζιμοπούλου και απόψεις σε προχωρημένο στάδιο των εργασιών υλοποίησης  

26 
27 

Κλιμακοστάσιο και έξοδος κινδύνου στο τέρμα της πτέρυγας Πολιτικών Μηχανικών (ανάλογες 
κατασκευές είναι προγραμματισμένες για την πτέρυγα Τοπογράφων) 

28 Πρόταση Ν. Καλογήρου για κτίσμα στο μυχό μεταξύ των πτερύγων Πολιτικών Μηχανικών και 
Τοπογράφων 

29 Σχέδιο Ι. Αβραμίδη και Α. Κωτσιόπουλου για την αντισεισμική θωράκιση του κτιρίου 
Τοπογράφων 

30 Χώροι της ΠΣ στη Βέροια, όπου στεγάζεται το Τμήμα Χωροταξίας και Ανάπτυξης 
31 Νησίδα του Τμήματος Χωροταξίας και Ανάπτυξης 
32 Επιλεγείσα πρόταση για τη σήμανση της ΠΣ στη βάση αποτελεσμάτων φοιτητικού διαγωνισμού 
33 Παραδείγματα για επιδαπέδια, επιτοίχια και αναρτώμενη κατασκευή σήμανσης  
34 
35 

Χώρος στάθμευσης φοιτητών με ενδιάμεση νησίδα και δενδροφύτευση. Οι εργασίες έγιναν με 
έξοδα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. κατόπιν ενεργειών της Κοσμητείας 

36 
37 

Πτέρυγα Πολιτικών Μηχανικών ως έχει σήμερα και μετά την προγραμματισμένη τοποθέτηση 
σκιάστρων (προμήθεια και τοποθέτηση μέσα στο καλοκαίρι 2010) 

38 
39 

Άποψη του κτιρίου «Εδρών» ως έχει σήμερα και μετά την τοποθέτηση σκιάστρων, σε συνδυα-
σμό με την αντικατάσταση κουφωμάτων. Σχετικό αίτημα έχει υποβληθεί στην Πρυτανεία. 

40 
41 

Καμπάνια ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων στο πλαίσιο των «Ημερών 
Πολυτεχνείου» (φθινόπωρο 2009, άνοιξη 2010) με προώθηση του εθελοντισμού φοιτητών 

42 Αναμνηστική φωτογραφία της κας Μ. Παπαμόσχου με τους Κοσμήτορες Β. Παπαθανασίου, Β. 
Παπαγεωργίου και Ν. Μουσιόπουλο κατά την εκδήλωση προς τιμήν της στις 30 Ιουνίου 2008 

43 Η προϊσταμένη της γραμματείας της Κοσμητείας κα Χ. Καπράγκου με την επί διετία προκάτοχό 
της κα Μ. Μαυρίδου-Αλτσιτσιάδου 

44 Σύνδεση κτιρίων Γ’ και Ε12 με πρόνοια για την ασφαλή κίνηση ΑΜΕΑ 
45 Πρόταση καθ. Φ. Βαβύλη και καθ. Β. Τεντοκάλη για τη διαμόρφωση εξωτερικού χώρου και την 

όψη κτιρίου στο χώρο εγγύς της εξόδου κινδύνου στην απόληξη της πτέρυγας Αρχιτεκτόνων 
46 
47 

Εμφάνιση του φουαγιέ της Σχολής μετά από απαγορευμένο «πάρτυ». Στη συγκεκριμένη περί-
πτωση υπήρξε και επίθεση εξωπανεπιστημιακών στους φοιτητές που οργάνωσαν το «πάρτυ». 

48 
49 
50 

Εκδήλωση «Η Θεσσαλονίκη βρίσκει την ταυτότητά της» στο ξενοδοχείο Hyatt στις 20 
Φεβρουαρίου 2010: Οι ομιλητές της εκδήλωσης Ε. Ιακώβου, D. Hooft, Ν. Μουσιόπουλος, A. 
Vesterdal, R. Aviram και η παρουσιάστρια Μ. Πυργιώτη. Κάτω δεξιά, άποψη της αίθουσας. 

51 
52 

Πρώτη και έκτη συνάντηση Πρυτάνεων Πολυτεχνείων και Κοσμητόρων Πολυτεχνικών Σχολών 
στη Θεσσαλονίκη στις 23 Ιουλίου 2007 και 15 Ιανουαρίου 2009, αντίστοιχα 

53 Κ. Κυπαρισίδης, Π. Λατινόπουλος, H. Hippler και Ν. Μουσιόπουλος κατά την Ημερίδα 
«Συνεργασία Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων » στις 14 Σεπτεμβρίου 2007 

54 Ο Κοσμήτορας της ΠΣ ξεναγεί τον Πρύτανη του Πολυτεχνείου Χανίων Ι. Γρυσπολάκη, τους 
Κοσμήτορες Πολυτεχνικών Σχολών Σ. Γκρίτζαλη, Ι. Διαμαντή, Ν. Σπύρου και τον Πρόεδρο του 
ΤΕΕ Γ. Αλαβάνο στην Έκθεση «Ελλάδα και τεχνολογία: Μια διαχρονική προσέγγιση»  

55 
56 

Οι ομιλητές της Ημερίδας Ε. Βλαχογιάννης, Δ. Λακασάς, Α. Τζήκας, Α. Βοβολίνη και Ε. Ιακώ-
βου με τη συντονίστρια καθ. Ν. Παυλίδου. Κάτω δεξιά, άποψη του αμφιθεάτρου του 
Τελλογλείου Ιδρύματος 

57 Συμμετέχοντες στη Συνάντηση Μεσογειακών Πανεπιστημίων στο πλαίσιο του RMEI 
58 Ημερίδα για τις διεθνείς συνεργασίες στο αμφιθέατρο «Α. Τσιούμης» στις 16 Μαρτίου 2009 
59 Οι ομιλητές της Ημερίδας στις 17 Μαρτίου 2010: καθ. Ά. Αβδελάς, K. Häußler, Achim Niessen  
60  Ενημέρωση για σπουδές στη Γερμανία με παρόντα το Γενικό Πρόξενο της Γερμανίας W. Leuchs 

59 



Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. 

61 Φοιτητές που αξιοποιούν την ευκαιρία να ενημερωθούν για σπουδές στη Γερμανία 
62 
63 

Ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κωνσταντινούπολης καθ. M. Sahin με την ακολουθία του στο 
γραφείο του Πρύτανη Α.Π.Θ. με την ευκαιρία επίσκεψης στην ΠΣ στις 10 Νοεμβρίου 2009 

64 Χαιρετισμός Κοσμήτορα ΠΣ στην τελετή λήξης του Σχολείου στο Βιώσιμο Σχεδιασμό 
Κατασκευών και Επεμβάσεων σε Ιστορικά Κτίρια στο πλαίσιο του COST στις 24 Μαΐου 2009 

65 Ο καθ. Ι. Μπάρτζης, Αντιπρόεδρος του COST, κατά την εκδήλωση στις 15 Οκτωβρίου 2009 
66 
67 

Άποψη της Έκθεσης «Tesla’s Wonderful World of Electricity» στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών 
και σχετική ομιλία στο αμφιθέατρο του Ιδρύματος 

68 
69 

Στιγμιότυπα από το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & 
Μηχανικών Υπολογιστών 

70 
71 

Οι φοιτητές της Θεατρικής Ομάδας της ΠΣ έτοιμοι να αναχωρήσουν για το 3ο ετήσιο φόρουμ 
και σκηνή από την παράσταση της Ομάδας με τίτλο «Αντέχεις;» στις 20 Μαΐου 2010 

72 Ορκωμοσία Διπλωματούχων του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών στις 16 Ιουλίου 2010 
73 Ο καθ. J. J. Connor Επίτιμος Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (29.04.2010) 
74 Ο Σύλλογος Αποφοίτων τιμά τον ιδρυτή του πρώην Πρύτανη Μ. Παπαδόπουλο κατά τη 

διάρκεια της εκδήλωσης «Ημέρα 2ης Γενιάς Πολυτεχνείου» στις 18 Μαρτίου 2009 
75 Ο απόφοιτος της Σχολής επιχειρηματίας Απ. Αλεξόπουλος και οι διατελέσαντες Κοσμήτορες Μ. 

Παπαδόπουλος, Β. Παπαγεωργίου, Δ. Τολίκας και Β. Παπαθανασίου με τον εν ενεργεία Κοσμή-
τορα Ν. Μουσιόπουλο σε εκδήλώση του Συλλόγου Αποφοίτων στις 26 Απριλίου 2010 

76 Αρχιτέκτονες που αποφοίτησαν το 1976 σε συνάντησή τους στις 27 Σεπτεμβρίου 2008 
77 
78 

Οι Ν. Καλογήρου και Ν. Μουσιόπουλος πλαισιώνουν τον ομ. Καθ. Νικόλαο Μουτσόπουλο 
κατά την τελετή προς τιμήν του στην Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ. στις 11 Νοεμβρίου 2008 

79 Οι Ν. Καλογήρου, Ν. Μουσιόπουλος και Ν. Μουτσόπουλος ως ομιλητές στα εγκαίνια της
Έκθεσης με θέμα «Το Μάθημα της Παράδοσης. Προπλάσματα και Σχέδια από τη Μακεδονία. 
Φοιτητικές Εργασίες από το Αρχείο Ν. Μουτσόπουλου» στην Κοζάνη στις 5 Απριλίου 2009 

80 Ο Γ. Νιτσιώτας και τα ζεύγη Ν. Μουτσόπουλου και Λ. Μαυρίδη, πλαισιωμένοι από τον 
Κοσμήτορα Ν. Μουσιόπουλο και τον αείμνηστο τότε Γενικό Πρόξενο της Γερμανίας N. 
Nadolski σε εκδήλωση προς τιμήν τους στο Τελλόγλειο Ίδρυμα το Δεκέμβριο 2006. 

81 
82 

Ο καθ. Α. Μπακιρτζής επιδίδει τιμητική πλακέτα στον ομ. καθ. Π. Ντοκόπουλο, που στη 
συνέχεια έδωσε διάλεξη στο πλαίσιο των φθινοπωρινών «Ημερών Πολυτεχνείου» 2009 

83 
84 

Εγκαίνια της αναδρομικής Έκθεσης του έργου του ομ. καθ. Δ. Φατούρου στο Μουσείο 
Μπενάκη, Αθήνα, στις 29 Σεπτεμβρίου 2009 

85 Έκθεση του έργου του ομ. καθ. Δ. Φατούρου στο Τελλόγλειο Ίδρυμα το Μάιο 2010 
86 Ο Δ. Φατούρος κατά τη διάλεξή του με θέμα «Η Πρωτοπορία του Μηχανικού» στις 15.06.2010 
87 
88 

Μέλη της Σχολής ξεναγούνται από τον ομ. καθ. Ν. Μουτσόπουλο στον οχυρωμένο βυζαντινό 
οικισμό της Ρεντίνας κατά την εκδρομή της Σχολής στις 13 Οκτωβρίου 2007 

89 
90 

Επίσκεψη του κέντου Βυζαντινού Πολιτισμού «Ιουστινιανός» στα Φλογητά και ο καθ. Ν. Νικο-
νάνος κατά την ξενάγηση στη Βασιλική του επισκόπου Σωφρονίου στη Νικήτη στις 05.10.2008 

91 
92 

Μέλη της Σχολής μετά την ξενάγηση στους Βασιλικούς Τάφους της Βεργίνας και επίσκεψη 
στους χώρους του Τμήματος Χωροταξίας και Ανάπτυξης στη Βέροια στις 11.10.2009 

93 
94 

Το πατροπαράδοτο κέρασμα στο φουαγιέ της Σχολής μετά τα κάλαντα και τις ευχές του 
Κοσμήτορα στο αμφιθέατρο «Π. Παναγιωτόπουλος» 

95 
-98 

Στην κοπή της βασιλόπιτας της Σχολής παρευρίσκονται πρώην Κοσμήτορες, οι Πρόεδροι των 
Τμημάτων και το προσωπικό της Κοσμητείας και των Γραμματειών των Τμημάτων  

99 Γιορτή με την ευκαιρία της λήξης του ακαδημαϊκού έτους 2006/07 στο Αγρόκτημα του Α.Π.Θ. 
100 
101 

Τις χρονιές 2008/09 και 2009/10 η γιορτή λήξης του ακαδημαϊκού έτους πραγματοποιήθηκε 
στον αναβαθμισμένο αίθριο χώρο της Σχολής 

102 
103 

Στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης στο αμφιθέατρο του Τελλογλείου Ιδρύματος, ο Κοσμήτορας 
καθ. Ν. Μουσιόπουλος επιδίδει τιμητική πλακέτα στον ομ. καθ. Γ. Νιτσιώτα στις 4 Ιουνίου 2007 

104 
έως 
107 

Βράβευση φοιτητών των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, 
Μηχανολόγων Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων για σημαντικές ερευνητικές τους επιτυχίες με 
διεθνή απήχηση στις 9 Νοεμβρίου 2007. Επίδειξη της φόρμουλας της oμάδας ART 7 

108 
109 

Τελετή «30 χρόνια μετά το σεισμό της Θεσσαλονίκης: Μνήμες και προοπτική» στις 12.05.2008 
με επίδοση τιμητικών πλακετών στους Δ. Βαλαλά, Ν. Μουτσόπουλο, Β. Παπαζάχο και Γ. Πενέλη. 
Την πλακέτα για το Γ. Νιτσιώτα παρέλαβε ο Χ. Μπανιωτόπουλος. 

110 
111 

Εγκαίνια Έκθεσης «Ελλάδα και τεχνολογία: Μια διαχρονική προσέγγιση» στο Τελλόγλειο 
Ίδρυμα στις 12 Νοεμβρίου 2008: Ο Κοσμήτορας με τον ομ. καθ. Θ. Τάσιο, τη Γενική Επιμελή-
τρια της Έκθεσης καθ. Κ. Παλυβού και τον τέως Πρύτανη Γ. Αντωνόπουλο. Ο καθ. Ι. Σειρα-
δάκης παρουσιάζει ως κορωνίδα της Έκθεσης το ομοίωμα του Μηχανισμού των Αντικυθήρων. 

 60



Απολογισμός Κοσμητείας για την τετραετία 2006-2010 

112 
113 

Οι ομιλητές της Ημερίδας «Πανεπιστήμιο και Κοινωνία» στις 6 Απριλίου 2009: καθ. Ν. 
Παρασκευόπουλος, καθ. Ι. Μαρκόπουλος και ομ. καθ. Ζ. Παπαδημητρίου με τον Κοσμήτορα 

114 
115 

Παρουσίαση στην Βασίλισσα της Ισπανίας Σοφία του προπλάσματος του εργαστηρίου του Miró 
στη Μαγιόρκα κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής στις 6 Οκτωβρίου 2009. Το συντονισμό 
υλοποίησης του προπλάσματος και την εξεύρεση χορηγών ανέλαβε η Κοσμητεία της Σχολής.  

116 
117 

Εγκαίνια της Έκθεσης του Δ. Φατούρου στο Τελλόγλειο Ίδρυμα στις 14 Μαΐου 2010. Το Δ. 
Φατούρο πλαισιώνουν στα δεξιά του η Γεν. Διευθύντρια του Τελλογλείου Α. Γουλάκη-Βουτυρά, 
ο πρώην Πρύτανης Μ. Παπαδόπουλος με τη σύζυγό του και ο Κοσμήτορας˙ στα αριστερά του ο 
Αντιπρύτανης Α. Γιαννακουδάκης και η τέως Αντιπρύτανις Αικ. Δούκα-Καμπίτογλου. 

118 
119 

Ανοικτές Θύρες στο πλαίσιο των «Ημερών Πολυτεχνείου» με τη συμμετοχή εκατοντάδων 
μαθητών Γυμνασίων και, κυρίως, Λυκείων της Κεντρικής Μακεδονίας  

120 
έως 
127 

Ομιλητές του Κύκλου Διαλέξεων της Πολυτεχνικής Σχολής: Δ. Φατούρος, Θ. Τάσιος, Ι. 
Σειραδάκης, Δ. Παντερμαλής, Σ. Πανάς, Κ. Παλυβού, Χ. Σαατσόγλου-Παλιαδέλη και Ε. 
Λιβιεράτος 

128 
129 

Εκδηλώσεις του Κέντρου Χώρου, Τεχνολογίας και Φύλου ΠΣ: Πρώτη παρουσίαση στις 13 
Φεβρουαρίου 2009 με ομιλήτρια το στέλεχος της ΕΕ Δ. Λαγίου και απολογιστική εκδήλωση 
στις 13 Οκτωβρίου 2009 με ομιλήτρια την τέως Αντιπρύτανι Αικ. Δούκα-Καμπίτογλου 

130 
131 

Γλυπτό «Ψευδοκίνηση», δωρεά του καθ. Κ. Δομπούλα, τοποθετημένο στην είσοδο της αυλής 
της Σχολής από την πλευρά της Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Ανάγλυφο σύνολο τοποθετημένο σε 
κεφαλόσκαλο της πτέρυγας Αρχιτεκτόνων, αποτελούμενο από έργα φοιτητών του μαθήματος 
της Πλαστικής που δίδαξε ο καθ. Κ. Δομπούλας από το 1974 ως το 2009. 

132 Ο Κοσμήτορας της ΠΣ καθ. Ν. Μουσιόπουλος κατά το χαιρετισμό του στην έναρξη του 
Συμποσίου «Μουσεία 10» στις 15 Μαΐου 2010 στη Θεσσαλονίκη  

133 Από την έναρξη του Συμποσίου «Μουσεία 10» στις 17 Μαΐου 2010 στην Αθήνα, από αριστερά: 
Ε. Διδασκάλου- Παπαδημητρίου, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Ά. Ζενέτου, Ίδρυμα Fulbright, 
καθ. Ν. Μουσιόπουλος, Κοσμήτορας ΠΣ, καθ. Ν. Σταμπολίδης, Διευθυντής Μουσείου 
Κυκλαδικής Τέχνης, Ι. Παπαντωνίου, Πρόεδρος Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος, 
καθ. Μ. Σκαλτσά, Διευθύντρια ΔΠΜΣ «Μουσειολογία», ομ. καθ. Ά. Δεληβορριάς, Διευθυντής 
Μουσείου Μπενάκη, Μ. Κασιμάτη, Επιμελήτρια Εθνικής Πινακοθήκης 
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Συμβούλιο Έρευνας: καθ. Π. Λατινόπουλος (ΠΜ), καθ. Α. Κάππος (ΠΜ), καθ. Γ. 
Καυκαλάς (ΑΜ), επίκ. καθ. Χ. Κωτσάκης (ΑΤΜ), καθ. Γ. Πάγκαλος (Γ), καθ. Γ. 
Σακελλαρόπουλος (ΧΜ), καθ. Ζ. Σαμαράς (ΜΜ), καθ. Γ. Σεργιάδης (ΗΜΜΥ), [καθ. 
Ι. Παρασχάκης (ΑΤΜ), καθ. Χ. Μπανιωτόπουλος (ΠΜ)]. 
 
Συμβούλιο Σπουδών Μηχανικού: καθ. Α. Αβδελάς (ΠΜ), επίκ. καθ. Ν. Μιχαηλίδης 
(ΜΜ), αν. καθ. Ε. Σιδηρόπουλος (ΑΤΜ), επίκ. καθ. Κ.-Β. Σπυριδωνίδης (ΑΜ), καθ. 
Κ.-Κ. Τσούρος (Γ), επίκ. καθ. Β. Χατζηαθανασίου (ΗΜΜΥ), καθ. Θ. Χατζηγώγος 
(ΠΜ), [καθ. Χ. Μπανιωτόπουλος (ΠΜ), αν. καθ. Μ. Νομικός (ΑΜ), αν. καθ. Α. 
Παπαδόπουλος (ΜΜ), καθ. Γ. Χασάπης (ΗΜΜΥ)]. 
 
Επιτροπή Στρατηγικής Ανάπτυξης (σε αυτήν ενσωματώθηκε η προγενέστερη Επιτροπή 
Χωρικής Ανάπτυξης) καθ. Ελ. Ιακώβου (ΜΜ), καθ. Μ. Ασσαέλ (ΧΜ), αν. καθ. Χ. 
Αντωνόπουλος (ΗΜΜΥ), καθ. Ν. Καλογήρου (ΑΜ), καθ. Αν. Κωτσιόπουλος (ΑΜ), 
καθ. Γ. Λαζαρίδης (Γ), καθ. Α. Νανιόπουλος (ΠΜ), καθ. Σ. Νατσιάβας (ΜΜ), καθ. 
Κ. Παναγιώτου (ΧΜ), καθ. Γ. Παπακώστας (ΑΜ), καθ. Π. Πατιάς (ΑΤΜ), καθ. Β. 
Πετρίδης (ΗΜΜΥ), καθ. Π. Σαββαΐδης (ΠΜ), καθ. Σπ. Σπαταλάς (ΑΤΜ), [καθ. Δ. 
                                                 
1 Πρώτο παρατίθεται το όνομα του κατά περίπτωση προέδρου/συντονιστή. Χρησιμοποιούνται οι 
συντμήσεις Τμημάτων: ΠΜ Πολιτικοί Μηχανικοί, ΑΜ Αρχιτέκτονες, ΑΤΜ Αγρονόμοι-Τοπογράφοι, 
ΜΜ Μηχανολόγοι, ΗΜΜΥ Ηλεκτρολόγοι Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών, ΧΜ Χημικοί Μηχανικοί, Γ 
Γενικό Τμήμα, ΜΧΑ Μηχανικοί Χωροταξίας και Ανάπτυξης. Σε αγκύλες αναφέρονται συνάδελφοι 
που διετέλεσαν μέλη και αντικαταστάθηκαν.  
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Αγγελίδης (ΠΜ), καθ. Χ. Καλτσίκης (ΑΤΜ), καθ. Ν. Μάργαρης (ΗΜΜΥ), καθ. 
Ε.Λιβιεράτος (ΑΤΜ), καθ. Κ. Μπουζάκης (ΜΜ), καθ. Δ. Χρυσουλίδης (ΗΜΜΥ)] . 
 
Επιτροπή Κτιριακών Εγκαταστάσεων: καθ. Ι. Αβραμίδης (ΠΜ), καθ. Στ. 
Γιαννόπουλος (ΑΤΜ), λέκτ. Χ. Δημουλιάς (ΗΜΜΥ), καθ. Ν. Καλογήρου (ΑΜ), καθ. 
Αν. Κωτσιόπουλος (ΑΜ), καθ. Δ. Μπίκας (ΠΜ), καθ. Γ. Παπακώστας (ΑΜ), καθ. 
Κ.-Α. Στυλιανίδης (ΠΜ), καθ. Εμ. Τζεκάκης (ΑΜ), αν. καθ. Α. Παπαδόπουλος 
(ΜΜ), [καθ. Χ. Μπανιωτόπουλος (ΠΜ)]. 
 
Επιτροπή Λειτουργικότητας Υποδομών (συγχώνευση της Επιτροπής Ασφάλειας Χώρων 
και της Επιτροπής Xώρων και Yποδομών): καθ. Ν. Κυριάκης (ΜΜ), επίκ. καθ. Ν. 
Γκανούλης (Γ), λέκτ. Χ. Δημουλιάς (ΗΜΜΥ), επίκ. καθ. Χρ. Ευαγγελίδης (ΑΤΜ), 
καθ. Γλ. Καλφακάκου (ΠΜ), συμβ. Ι. Μπέλλας (ΜΧΑ), καθ. Εμ. Τζεκάκης (ΑΜ), 
αν. καθ. Ρ. Τζήμου-Τσιτουρίδου (ΧΜ), αν. καθ. Δ. Φράγκος (ΑΜ). 
 
Επιτροπή Διατμηματικών Σπουδών: καθ. Γ. Κουρούκλης (Γ), καθ. Απ. Αρβανίτης 
(ΑΤΜ), καθ. Γ. Μανώλης (ΠΜ), αν. καθ. Αθ. Μιχαηλίδης (ΜΜ), καθ. Αθ. 
Σαλίφογλου (ΧΜ), καθ. Β. Χαστάογλου-Μαρτινίδη (ΑΜ), αν. καθ. Λ. 
Χατζηλεοντιάδης (ΗΜΜΥ), [αν. καθ. Δ. Λαμπρίδης (ΗΜΜΥ)]. 
 
Επιτροπή Θεμάτων Επαγγελματικών Δεξιοτήτων: καθ. Κ. Α. Στυλιανίδης (ΠΜ), καθ. 
Μ. Ασσαέλ (ΧΜ), καθ. Θ. Ξένος (ΗΜΜΥ), αν. καθ. Ε. Σιδηρόπουλος (ΑΤΜ), επίκ. 
καθ. Κ. Σπυριδωνίδης (ΑΜ), καθ. Δ. Τολίκας (ΠΜ), αν. καθ. Ι. Τσιάφης (ΜΜ), [επίκ. 
καθ. Ν. Στοφόρος (ΧΜ), επίκ. καθ. Β. Χατζηαθανασίου (ΗΜΜΥ)]. 
 
Επιτροπή Αλγορίθμου: καθ. Κ.-Δ. Μπουζάκης (ΜΜ), καθ. Μ. Ασσαέλ (ΧΜ), καθ. Β. 
Πετρίδης (ΗΜΜΥ), επίκ. καθ. Ι. Ρέκανος (Γ), καθ. Π. Σαββαϊδης (ΠΜ), καθ. Σπ. 
Σπαταλάς (ΑΤΜ), καθ. Εμ. Τζεκάκης (ΑΜ), αν. καθ. Δ. Φράγκος (ΑΜ), [καθ. Αθ. 
Τροχίδης (Γ)]. 
 
Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης: καθ. Δ. Αγγελίδης (ΠΜ), λέκτ. Γ. Βέργος (ΑΤΜ), 
επίκ. καθ. Π. Μικρόπουλος (ΗΜΜΥ), αν. καθ. Μ. Νομικός (ΑΜ), καθ. Σ. Παράς 
(ΧΜ), αν. καθ. Ι. Τσιάφης (ΜΜ), [καθ. Απ. Αρβανίτης (ΑΤΜ)]. 
 
Επιτροπή Διεθνών Συνεργασιών: καθ. Κ. Πιτιλάκης (ΠΜ), καθ. Α. Αβδελάς (ΠΜ), 
αν. καθ. Αν. Ζαμπανιώτου (ΧΜ), καθ. Α. Καραδήμου-Γερολύμπου (ΑΜ), επίκ. καθ. 
Γ. Σαββαΐδης (ΜΜ), αν. καθ. Ε. Σιδηρόπουλος (ΑΤΜ), καθ. Κ. Τσούρος (Γ), καθ. Ν. 
Χαραλαμπάκης (ΠΜ), καθ. Γ. Χασάπης (ΗΜΜΥ), [καθ. Χ. Μπανιωτόπουλος (ΠΜ), 
αν. καθ. Α. Παπαδόπουλος (ΜΜ), καθ. Ζ. Σαμαράς (ΜΜ)]. 
 
Επιτροπή Πολιτιστικών Εκδηλώσεων: αν. καθ. Π. Γεωργιάδης (ΜΜ), επίκ. καθ. Α. 
Ασημοπούλου (ΧΜ), λεκτ. Γ. Βέργος (ΑΤΜ), επίκ. καθ. Α. Ντελόπουλος (ΗΜΜΥ), 
καθ. Α. Παπαδοπούλου (ΑΜ), επίκ. καθ. Λ. Πιτσούλης (Γ), καθ. Δ. Ταλασλίδης 
(ΠΜ), [αν. καθ. Χ. Αντωνόπουλος (ΗΜΜΥ), καθ. Μ. Μυρίδης (ΑΤΜ)]. 
 
Επιτροπή Πληροφοριακών Συστημάτων: επίκ. καθ. Κ. Καρατζάς (ΜΜ), λέκτ. Στ. 
Βεργόπουλος (ΑΜ), αν. καθ. Ζ. Δουλγέρη (ΗΜΜΥ), καθ. Κ. Κατσάμπαλος (ΑΤΜ), 
αν. καθ. Σπ. Παράς (ΧΜ), επίκ. καθ. Αν. Σέξτος (ΠΜ), καθ. Κ. Τσούρος (Γ), [επιστ. 
συνεργ. Γ. Συννεφάκης (ΑΜ)]. 
 
Συντακτική Επιτροπή «Πολυμήχανου»: αν. καθ. Δ. Αραβαντινός (ΠΜ), ΕΕΔΙΠ ΙΙ Π. 
Ασλανίδου (ΑΤΜ), επίκ. καθ. Χρ. Δημάκης (ΗΜΜΥ), αν. καθ. Γρ. Κολτσάκης 
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(ΜΜ), επίκ. καθ. Γ. Κυριακού (ΧΜ), λεκτ. Α. Πάκα (ΑΜ), καθ. Α. Παπαδοπούλου 
(ΑΜ), επίκ. καθ. Λ. Πιτσούλης (Γ), ΕΕΔΙΠ ΙΙ Ν. Τσακίρης (ΠΜ), φοιτ. Ι. 
Βαλσαμάκης (ΠΜ), φοιτ. Δ. Τρωγαδής (ΠΜ), φοιτ. Κ. Χαραλαμπίδης (ΑΜ), [φοιτ. 
Α. Χριστοφής (ΗΜΜΥ)]. 
 
Επιτροπή Εορτασμού των 100 Χρόνων από την Απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και 
Ίδρυσης Μουσείου Πολυτεχνικής Σχολής: καθ. Ν. Μουσιόπουλος (ΜΜ), επίκ. καθ. Α. 
Ασημοπούλου (ΧΜ), λέκτ. Γ. Βέργος (ΑΤΜ), επίκ. καθ. Αθ. Κεχαγιάς (Γ),καθ. Σ. 
Μήτση (ΜΜ), καθ. Γρ. Παπαγιάννης (ΗΜΜΥ), καθ. Γ. Παπακώστας (ΑΜ), καθ. Ι. 
Υφαντής (ΠΜ). 
 
Επιτροπή Πυρασφάλειας: καθ. Μ. Ασσαέλ (ΧΜ), επίκ. καθ. Ν. Ατρέας (Γ), λέκτ. Χ. 
Δημουλιάς (ΗΜΜΥ), επίκ. καθ. Χρ. Ευαγγελίδης (ΑΤΜ), επιστ. συνεργ. Π. Κικίδης 
(ΜΜ), συμβ. Ι. Μπέλλας (ΜΧΑ), καθ. Εμμ. Τζεκάκης (ΑΜ), λέκτ. Αικ. 
Τσικαλουδάκη (ΠΜ). 
 
Επιτροπή για την Πύλη Ερευνητικών Δραστηριοτήτων Πολυτεχνικής Σχολής: καθ. Μ. 
Ασσαέλ (ΧΜ), αν. καθ. Γ. Καραγιαννίδης (ΗΜΜΥ), λεκτ. Ν. Καρανικόλας (ΜΧΑ), 
καθ. Κ.-Β. Κατσάμπαλος (ΑΤΜ), λεκτ. Δ. Κονταξάκης (ΑΜ), επίκ. καθ. Δ. 
Κουγιουμτζής (Γ), επίκ. καθ. Λ. Ντζιαχρήστος (ΜΜ), επίκ. καθ. Αν. Σέξτος (ΠΜ). 
 
Επιτροπή Ιστορικού Αρχείου Πολυτεχνικής Σχολής: 
καθ. Β. Χαστάογλου-Μαρτινίδη (ΑΜ), επίκ. καθ. Χρ. Δημάκης (ΗΜΜΥ), καθ. Μ. 
Καραβεζύρογλου-Βέμπερ (ΠΜ), καθ. Μ. Μυρίδης (ΑΤΜ). 
 
Επιτροπή Βραβεύσεων και Διακρίσεων: καθ. Γ. Σακελλαρόπουλος (ΧΜ), επίκ. καθ. 
Κ. Καρατζάς (ΜΜ), καθ. Χ. Μπανιωτόπουλος (ΠΜ), καθ. Μ. Μυρίδης (ΑΤΜ). 
 
Ομάδα Εργασίας Συντονισμού Τεχνικών Συνεργείων: αν. καθ. Κ. Ευσταθίου (ΜΜ), β. 
Σ. Αμπατζίδης (Γ), επίκ. καθ. Κ. Αξαρλή (ΠΜ), λεκτ. Χ. Δημουλιάς (ΗΜΜΥ), επίκ. 
καθ. Χ. Ευαγγελίδης (ΑΤΜ), αν. καθ. Αθ. Μιχαηλίδης (ΜΜ), [επίκ. καθ. Σ. 
Δοκουζγιάννης (ΗΜΜΥ), επίκ. καθ. Μ. Μήτρακας (ΧΜ)]. 
 
Ομάδα Εργασίας Παρατηρητηρίου: καθ. Π. Πατιάς (ΑΤΜ), καθ. Ε. Ιακώβου (ΜΜ), 
καθ. Π. Λατινόπουλος (ΠΜ). 
 
Ομάδα Εργασίας Βιβλιογραφικού Καταλόγου: αν. καθ. Α. Καραγιαννίδης (ΜΜ), επίκ. 
καθ. Χ. Δημάκης (ΗΜΜΥ), επίκ. καθ. Ε. Κολτσάκης (ΠΜ), επίκ. καθ. Χ. Κωτσάκης 
(ΑΤΜ), καθ. Π. Μαρτινίδης (ΑΜ), επίκ. καθ. Β. Ρόθος (Γ), λεκτ. Ε. Σιδηροπούλου 
(ΧΜ). 
 
Ομάδα Εργασίας Διασφάλισης Ποιότητας: καθ. Ν. Μουσιόπουλος (ΜΜ), καθ. Φ. 
Βαβύλη (ΑΜ), καθ. Ι. Μυλόπουλος (ΠΜ), αν. καθ. Α. Παπαδόπουλος (ΜΜ), καθ. 
Φ.-Ν. Παυλίδου (ΗΜΜΥ), αν. καθ. Ι. Χατζηγώγας (ΑΜ). 
 
Ομάδα Εργασίας Χώρων Στάθμευσης: καθ. Π. Παπαϊωάννου, αν. καθ. Σ. Μπάσμπας, 
καθ. Μ. Πιτσιάβα-Λατινοπούλου.  
 
Ομάδα Εργασίας Διαχείρισης Αποβλήτων: αν. καθ. Α. Καραγιαννίδης (ΜΜ), καθ. Σ. 
Γιαννόπουλος (ΑΤΜ), καθ. Ν. Οικονόμου (ΠΜ). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 1995-2006 
 
Ο πίνακας προσαρτήθηκε στην από 27ης Δεκεμβρίου 2006 επιστολή (Αρ. ΙΙρωτ. Α 
360) του Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής Ν. Μουσιόπουλου προς τον 
Αντιπρύτανη Α.Π.Θ. Α. Γιαννακουδάκη (τα περισσότερα συνημμένα συνοδεύονται 
από παλαιότερα συναφή έγγραφα) 
 

Α/Α Ημερομ. Αρ. Θέμα 

1 α 27.04.2001 Α 246 Ασφάλεια — ανακαίνιση λεβητοστασίου πτέρυγας Αρχιτεκτόνων 

 β 05.05.2004 Α 517 Προβλήματα συστήματος θέρμανσης κτιρίου Δ' 

 γ 20.12.2005 Α 317  Δίκτυο κεντρικής θέρμανσης 

 δ 28.09.2006 Α 051 Συντήρηση -επισκευή εγκαταστάσεων θέρμανσης - κλιματισμού της ΠΣ 

2 α 26.09.2003 Α 063 Μόνωση ταράτσας κεντρικού διαδρόμου 

 β 12.10.2006 Α 096 Αντικατάσταση παραθύρων και έλεγχος απορροών στο τμ. Αρχιτεκτόνων 

3 α 13.07.2000 Α 622 Βελτίωση λειτουργίας 7 ανελκυστήρων της ΠΣ 

 β 30.09.2003 Α 070 Αντικατάσταση ανελκυστήρων ΠΣ 

 γ 16.12.2003 Α 306 Αντικατάσταση ανελκυστήρων ΠΣ 

4 α 29.04.2004 Α 505 Ευπρεπισμός πρόσοψης κτιρίου «Εδρών» 

 β 12.07.2005 Α 610 Αντικατάσταση παραθύρων στο κτίριο Γ' 

 γ 23.03.2006 Α 451 Αντικατάσταση κουφωμάτων στη Γραμματεία Μηχ. Μηχ. 

 δ 12.10.2006 Α 096 Αντικατάσταση παραθύρων και έλεγχος απορροών στο τμ. Αρχιτεκτόνων 

 ε 07.11.2006 e-mail Αιτήματα εποπτών κτιρίου Γ' 

5 α 03.11.2004 Α 142 Τεχνικές εργασίες και επιδιορθώσεις (φρεάτια ΠΣ) 

 β 04.11.2005 Α 186 Πλημμύρα σε εργαστηριακούς χώρους Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών  

6 α 27.07.2006 Α 764 Επισκευή οδοστρώματος στην είσοδο του χώρου στάθμευσης (ΑΧΕΠΑ) 

 β 06.12.2006 Α 311 Χαλικόστρωση πρόσβασης στο κτίριο του ΔΠΜΣ τμ. Αρχιτεκτόνων 

7  27.07.2006 Α 761 Κατασκευή σκάλας διαφυγής στο τμ. Τοπογράφων 

8 α 04.03.2003 Α 409 Κλάδεμα δέντρων (υπέργηρες λεύκες) στον υπαίθριο χώρο Κτιρίου Εδρών 

 β 04.11.2005 Α 186 Πλημμύρα σε εργαστηριακούς χώρους Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 

9 α 22.05.2000 Α 496 Κατασκευή νέου αποχετευτικού συστήματος του κτιρίου Δ' 

 β 30.11.2001 Α 544 Κατασκευή τουαλέτας στο υπόγειο του κτιρίου Δ' 

 γ 14.12.2006 e-mail Κατασκευή τουαλέτας στο υπόγειο του κτιρίου Δ' 

10  15.12.2006 Α 340 Αντιμετώπιση διαρροών στο υπόγειο του κτιρίου Δ' 

11  22.12.2006 Α 397 Αντιμετώπιση έντονων προβλημάτων θορύβου στο κτίριο Ε14 

12  01.12.1997 Α 206 Υπενθύμιση εκκρεμών αιτημάτων 

13  04.01.1995 Α 228 Εκπόνηση μελέτης πυροπροστασίας 
 
    
 

 
 
    


