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1. Εισαγωγή 

Ο τελικός απολογισμός του έργου είναι ίσως η τελευταία άμεση υποχρέωση του Κοσμήτορα. 

Είναι, όμως και μια καλή ευκαιρία ενημέρωσης των μελών της Σχολής για τα θέματα που την 

απασχολούν. Θα ήθελα να πω, εκ προοιμίου, ότι το έργο του Κοσμήτορα μπορεί να 

θεωρηθεί, σε σημαντικό βαθμό, ως έργο της Κοσμητείας. Διευκρινίζω, ακόμη, ότι κατ’ 

ανάγκην περιλαμβάνονται στον απολογισμό και πράγματα που δεν αποτελούν, με τη στενή 

έννοια, μέρος των δραστηριοτήτων του Κοσμήτορα ή της Κοσμητείας.  

Θα αναφερθώ κατά σειράν σε: 

• Οικονομικά θέματα 

• Θέματα διοικητικής λειτουργίας 

• Ακαδημαϊκά θέματα 

• Θέματα υποδομών 

• Θέματα διακίνησης ναρκωτικών – παραβατικότητας 

Σημειώνω ότι η διατύπωση του κειμένου είναι άφυλη, όταν δεν γίνεται αναφορά σε 

συγκεκριμένα πρόσωπα. 

 

2. Οικονομικά θέματα 

Βασική αρνητική οικονομική εξέλιξη της περιόδου ήταν η διακοπή του πόρου ΤΣΜΕΔΕ-ΕΦΚΑ. 

Έτσι εισπράχθηκε μόνο μία δόση. Σημειώνω, μάλιστα, ότι μια μεγάλη κατασκευαστική 

εταιρεία, η ΙΝΤΡΑΚΑΤ, έφθασε στο σημείο να ζητάει με αγωγή 137.938,55 Ευρώ, που είχε 

εισπράξει η Σχολή μέσω του ΤΣΜΕΔΕ, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Δυστυχώς, κέρδισε 

πρωτοδίκως και εκκρεμεί η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό. Καθώς η αγωγή στρέφεται τυπικά 

κατά του Α.Π.Θ., την νομική εκπροσώπηση έχει η νομική υπηρεσία του Α.ΠΘ. Εμείς την 

ενισχύσαμε με στοιχεία και επιχειρήματα, κατά τη γνώμη μου πολύ ισχυρά. 

Λόγω της εξέλιξης αυτής, στόχος της «οικονομικής πολιτικής» ήταν η αξιοποίηση όλων των 

πιθανών πόρων και πηγών χρηματοδότησης με τον πιο επωφελή τρόπο και ο περιορισμός 

των μη αναγκαίων δαπανών. Στο πλαίσιο αυτό, αρκετές δαπάνες επισκευών και βελτίωσης 

των χώρων της Σχολής, που παλιότερα καλύπτονταν από πόρους της, καλύφθηκαν από 

κεντρικούς πόρους του Πανεπιστημίου, με τίμημα, πολλές φορές, καθυστερήσεις. Επίσης 

περιορίσθηκε το προσωπικό, η μισθοδοσία του οποίου καλυπτόταν από τον πόρο του 

ΤΣΜΕΔΕ.   

Ο οικονομικός απολογισμός παρουσιάζεται συνοπτικά στους επόμενους πίνακες. Όλα τα 

ποσά που αναφέρονται, είναι σε ευρώ. 
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Α. Έσοδα 

Α.1. Ενίσχυση Ερευνητικών Υποδομών και Δραστηριοτήτων του Α.Π.Θ.  

Η διαχείριση των εισροών/εξόδων αυτής της κατηγορίας γίνεται από το Α.Π.Θ. μέσω του 

Ε.Λ.Κ.Ε.  

Πίνακας 1: Εισροές Σχολής 

Δόση Ποσό 

2018 156.773,36  

2019 192.951,82  

2020 192.951,82  

2021 192.951,82  

Σύνολο εισροών Σχολής 735.628,82  

 

Πίνακας 2: Κατανομές στην Πολυτεχνική Σχολή 

ΤΜΗΜΑ Δόση 2018 Δόση 2019 Δόση 2020 Δόση 2021 

Πολιτικών Μηχανικών 28.068,79  29.144,30  30.206,04  32.921,35  

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 15.827,96  18.186,92  18.887,05  18.673,53  

Αγρονόμων και Τοπογράφων 

Μηχανικών  
19.222,44  22.205,38  23.516,88  23.368,47  

Μηχανολόγων Μηχανικών 21.155,52  16.350,48 22.873,61  24.970,56  

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 

Υπολογιστών 
26.422,92  25.528,87  33.332,45  32.128,29  

Χημικών Μηχανικών 20.022,49  14.753,64  21.693,47  20.429,70  

Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης 12.350,27  14.548,48  16.277,13  15.719,73  

Κοσμητεία 7.838,67  19.295,18  9.647,60  9.647,60  

Εργαστήρια Κοσμητείας και 

Βιβλιοθήκη* 
5.864,30  6.837,73  7.217,60  7.217,60  

Επιχορηγήσεις που έγινε η πληρωμή 

τους από την Κοσμητεία και αφορούν 

συγκεκριμένα Τμήματα 

- 26.100,84  9.300,00  7.875,00  

Σύνολο 156.773,36  192.951,82 192.951,82 192.951,82 



   
 4 
 

* Τα ποσά αφορούν στη χρηματοδότηση των Εργαστηρίων Πληροφορικής, Φυσικής και 

Μαθηματικών, που ανήκουν στην Κοσμητεία και στη Βιβλιοθήκη της Σχολής 

 

Α.2 Διαχείριση του 8% των εσόδων ΠΜΣ με τέλη φοίτησης της Πολυτεχνικής Σχολής  

Τον Οκτώβριο του 2018 ξεκίνησε το έργο για τη διαχείριση του 8% των εσόδων ΠΜΣ με τέλη 

φοίτησης της Πολυτεχνικής Σχολής για τα ΠΜΣ χωρίς τέλη φοίτησης. Έως τώρα έχει 

συγκεντρωθεί το ποσό των 23.370,72 €. 

 

Α.3 Ε.Τ.Α.Α. – Ε.Φ.Κ.Α. 

Το διάστημα 1/12/2017-31/8/2021 η μοναδική εισροή από τον Ε.Φ.Κ.Α. ήταν η Β΄ Δόση του 

2017.  

Οι παρακάτω πίνακες αναγράφουν ποσά κατανομών (συμπεριλαμβανομένων των 

κρατήσεων του ΕΛΚΕ - 7.5% ) 

Πίνακας 3: Εισροές από Ε.Τ.Α.Α. – Ε.Φ.Κ.Α. 

Δόση Ποσό 

Β’ 2017 1.015.867,25 

Σύνολο εισροών Σχολής 1.015.867,25  

 

Πίνακας 4: Κατανομή στην Πολυτεχνική Σχολή (Συνεδρίαση Κοσμητείας 8/28.02.2018) 

Τμήμα  Δόση 2018 

Πολιτικών Μηχανικών 145.505,15  

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 82.050,20  

Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών  99.646,76  

Μηχανολόγων Μηχανικών 109.667,59  

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 136.973,14  

Χημικών Μηχανικών 103.794,14  

Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης 64.022,30  

Κοσμητεία 40.634,70  

Εργαστήρια Κοσμητείας και Βιβλιοθήκη* 30.399,82  

Μερικό σύνολο  812.693,80  

20% αποθεματικό Κοσμητείας για ανάγκες της Σχολής 203.173,45  

Σύνολο 1.015.867,25 
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Α.4 Επιπλέον εισροές στη Σχολή 

Τον Μάρτιο του 2018, ο Ε.Λ.Κ.Ε. Α.Π.Θ. χρηματοδότησε την Πολυτεχνική Σχολή με το ποσό 

των 24.800 €, προκειμένου να αντιμετωπίσει τα ακραία προβλήματα παραβατικότητας, που 

είχαν παρατηρηθεί στους χώρους της. Το σύνολο του ποσού δαπανήθηκε για έξοδα φύλαξης 

της Πολυτεχνικής Σχολής. 

 

Β. Επιπλέον κατανομές στα Τμήματα της Σχολής 

Λόγω των αυξημένων αναγκών των Τμημάτων της Σχολής, αποφασίστηκε, σε Συνεδριάσεις 

της Κοσμητείας,  η κατανομή επιπλέον  ποσών σε αυτά, από τα αδιάθετα της Σχολής. Τα ποσά 

φαίνονται στον Πίνακα 5. 

 

Πίνακας 5: Επιπλέον κατανομές στα Τμήματα της Σχολής 

ΤΜΗΜΑ Έτος 2018 Έτος 2019 Έτος 2020 Έτος 2020 

Πολιτικών Μηχανικών 22.929,94 9.144,07 4.396,19 1.843,17 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 13.279,73 5.173,62 2.487,32 1.074,26  

Αγρονόμων και Τοπογράφων 

Μηχανικών  

16.327,23 6.316,75 3.036,90 1.352,88 

Μηχανολόγων Μηχανικών 17.884,76 7.126,1€ 3.426,05 1.486,91  

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 

Υπολογιστών 

22.128,82 8.883,74 4.271,03 1.888,36 

Χημικών Μηχανικών 16.971,85 6.671,92 3.207,66 1.422,53 

Μηχανικών Χωροταξίας και 

Ανάπτυξης 

10.477,68 4.138,60 1.989,71 931,89 

Κοσμητεία - Εργαστήρια Κοσμητείας 

& Βιβλιοθήκη 

- 4.545,13 2.185,16 - 

Σύνολο 120.000,00 52.000,00 25.000,00 10.000,00 
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Γ. Έξοδα - δαπάνες Σχολής 

Τα έξοδα–δαπάνες της Σχολής κατανέμονται όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα και στον 

Πίνακα 6: 

 

Σχήμα 1: Κατανομή των εξόδων της Σχολής 

 

 

 

 

 

 

 

3,65%

54,23%18,48%

12,37%

8,08%

0,72%
2,47%

Έξοδα - Δαπάνες Σχολής

Υποστήριξη Φοιτητικών Ομάδων

Έργα – Προμήθειες Υποδομής, Συντήρηση Κτηρίων και Λειτουργικά Έξοδα Πολυτεχνικής Σχολής

Δαπάνες Εργαστηρίων Κοσμητείας και Βιβλιοθήκης Πολυτεχνικής Σχολής

Λειτουργικά Έξοδα Κοσμητείας

Διεθνή Δίκτυα - Συνεργασίες

Εκδηλώσεις Κοσμητείας

Ενίσχυση Συνεδρίων, Συμποσίων, Εκδηλώσεων κ.α. Πολυτεχνικής Σχολής
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Πίνακας 6: Έξοδα της Σχολής 

Κατηγορίες Ποσό 

Υποστήριξη Φοιτητικών Ομάδων 21.297,46 

Έργα – Προμήθειες Υποδομής, Συντήρηση Κτηρίων  & Λειτουργικά 
Έξοδα της Σχολής 

316.348,31 

Δαπάνες Εργαστηρίων Κοσμητείας και Βιβλιοθήκης της Σχολής 107.773,24 

Λειτουργικά Έξοδα Κοσμητείας 72.181,06 

Διεθνή Δίκτυα - Συνεργασίες 47.141,90 

Εκδηλώσεις Κοσμητείας 4.180,51 

Ενίσχυση Συνεδρίων, Συμποσίων, Εκδηλώσεων κ.α. της Σχολής 14.405,63 

Σύνολο 583.328,11 
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Δ. Σύνοψη οικονομικής διαχείρισης 

Οι οικονομικές εισροές και εκροές συνοψίζονται στον πίνακα 7. 

 

Πίνακας 7: Συγκεντρωτικός Πίνακας εισροών - εκροών 

Υπόλοιπα Κοσμητείας, Εργαστηρίων Κοσμητείας και Βιβλιοθήκης 

Υπόλοιπο 1/12/2017 (αποθεματικό) 1.221.050,98  

Εισροές 2018 274.207,97  

Εισροές 2019 - 2021 73.566,28  

Επιχορηγήσεις που πληρώθηκαν μέσω Κοσμητείας 43.275,84  

Νέο έργο ΠΜΣ 23.370,72  

Σύνολο αποθεματικού και εισροών 1.635.471,79  

   

Επιπλέον Κατανομές σε Τμήματα – Εργαστήρια 2018-2021 200.269,71  

Έξοδα – Δαπάνες Σχολής 1/12/2017 – 26/8/2021 583.328,11 

Σύνολο επιπλέον κατανομών και δαπανών 783.597,82  

 

Υπόλοιπο χωρίς την αφαίρεση των δεσμεύσεων 851.873,97  

Δεσμεύσεις 41.350,00   

Υπόλοιπο 810.523,97  

 

Συνοψίζοντας τον οικονομικό απολογισμό, έχουμε συνολική μείωση του αποθεματικού της 
Σχολής κατά 409527.01 Ευρώ, παρά την πολιτική που ακολουθήθηκε. Βέβαια, το μισό του 
ποσού αυτού (200269,71 Ευρώ) διανεμήθηκε ως πρόσθετη επιχορήγηση στα Τμήματα. 

Οφείλω να ευχαριστήσω την κυρία Μαρία Σεφερτζή, μέλος της Γραμματείας της Κοσμητείας, 
που επιμελήθηκε τη συγκέντρωση και την παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων. 

Συναφές είναι το θέμα των αποζημιώσεων από την «Αττικό Μετρό» προς το Πανεπιστήμιό 
μας. Η Κοσμητεία στήριξε τη νομική διεκδίκησή τους, παρέχοντας όσα στοιχεία μπορούσε 
στον πληρεξούσιο δικηγόρο του Πανεπιστημίου κ. Χορομίδη. Πιστεύω ότι η Σχολή υπέστη τις 
περισσότερες επιπτώσεις, επομένως δικαιούται εύλογο μερίδιο από το ποσό της 
αποζημίωσης, η οποία ξεπερνά τα 10.000.000 Ευρώ.  
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3. Θέματα διοικητικής λειτουργίας 

Η Κοσμητεία συνεδρίασε από τον Δεκέμβριο του 2017 ως σήμερα ουσιαστικά 37φορές, ενώ 

άλλες 17 συγκλήθηκε για τυπικούς λόγους.  

Επίσης η Γενική  Συνέλευση της Σχολής έχει συγκληθεί άλλες 3 φορές. 

 

4. Ακαδημαϊκά θέματα 

Στο γενικότερο πλαίσιο είχαμε τα προβλήματα:  

α) της λεγόμενης «ανωτατοποίησης» των ΤΕΙ και της ίδρυσης νέων Τμημάτων Μηχανικών και 

β) της εξομοίωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων κολλεγίων τριετούς 

φοίτησης με αυτά των αποφοίτων των Πολυτεχνικών Σχολών.  

Η Κοσμητεία εξέφρασε σαφώς τις αντιρρήσεις της, και μόνη της και σε συνεργασία με 

Πολυτεχνεία και άλλες Πολυτεχνικές Σχολές, ενώ έγινε προσπάθεια συντονισμού και με το 

ΤΕΕ. 

Στα ειδικότερα θέματα, βασικό πρόβλημα είναι η περαιτέρω μείωση του προσωπικού. Τα 

μέλη ΔΕΠ τον Σεπτέμβριο του 2017 ήταν 253. Τον Μάιο του 2021 ήταν 217. 

Υπάρχουν, βέβαια, και πολλά θετικά στοιχεία: 

Ολοκληρώθηκε εγκαίρως από όλα τα Τμήματα της Σχολής  η προσπάθεια επανίδρυσης των 

μεταπτυχιακών προγραμμάτων, όπως ζήτησε το τότε Υπουργείο Παιδείας (κακώς κατά τη 

γνώμη μου). 

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες αναγνώρισης των τίτλων σπουδών ως μεταπτυχιακών. Εδώ 

θέλω να ευχαριστήσω το τότε Υπουργείο Παιδείας που κίνησε αυτή τη διαδικασία.   

Ολοκληρώθηκε, πρόσφατα, η διαδικασία της εξωτερικής αξιολόγησης όλων των Τμημάτων 

της Σχολής. Με χαρά αναφέρω ότι αρίστευσαν όλα. 

Αξίζει ακόμη να αναφερθεί ότι:  

Συνεχίσθηκαν οι διακρίσεις συναδέλφων και η προσέλκυση ερευνητικών προγραμμάτων.  

Συνεχίσθηκαν, κυρίως προ της πανδημίας, αλλά και κατά τη διάρκειά της, τόσο οι διεθνείς 

διακρίσεις όσο και οι ποικίλες μορφωτικές-πολιτιστικές δραστηριότητες φοιτητικών ομάδων. 

Εμφανίσθηκαν, μάλιστα, και νέες ομάδες. Στις ομάδες που συνέχισαν ή ξεκίνησαν τη 

δραστηριότητά τους το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα, περιλαμβάνονται οι: ARISTURTLE, 

ART, ASAT, BEAM, BEST, COMVOS, IACEE, IACES, IAESTE, Panthers, Ευ ζην.  

Αναγορεύθηκαν σε επίτιμους διδάκτορες από τη Σχολή ή Τμήματά της 6 διαπρεπείς ξένοι 

επιστήμονες. Από τη Σχολή, με πρόταση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, 

αναγορεύθηκε ο κ. Δ. Λαγούδας, στις 2-7-2018. 
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Ακολουθεί αναφορά στα εξής θέματα: 

1. Συνεργασίες με άλλους φορείς 

2. Συμμετοχή σε ακαδημαϊκά δίκτυα 

3. Τιμητικές εκδηλώσεις 

4. Διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων και διαλέξεων 

5. Υποστήριξη φοιτητικών δραστηριοτήτων (πέραν της οικονομικής) 

 

4.1 Συνεργασίες με άλλους φορείς 

Συνεχίσθηκε η συνεργασία της Σχολής με διάφορα πανεπιστήμια και φορείς, με μόνη 

εξαίρεση το EPFL της Ελβετίας, το οποίο δεν ανανέωσε τη συμφωνία συνεργασίας, παρά την 

προσπάθειά μας. 

Επιπλέον, από τον Δεκέμβριο του 2017 ως σήμερα, υπογράφηκαν από τη Σχολή συμφωνίες 

συνεργασίας με τους ακόλουθους φορείς:  

1. Το 308 ΠΕΒ (η προσπάθεια είχε αρχίσει επί θητείας του κ. Κ. Κατσάμπαλου)  

2.  Mε το Texas A&M Engineering Experiment Station (TEES). Η προϋπάρχουσα συμφωνία 

ανανεώθηκε  και διευρύνθηκε με τη συμμέτοχή του Texas A&M University, αλλά και την 

προσθήκη νέων θεματικών περιοχών κοινού ενδιαφέροντος, με πρωτοβουλία του 

συναδέλφου Νίκου Μιχαηλίδη, καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών.  

3. Με το TEES και το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ, 

με πρωτοβουλία των συναδέλφων Δημήτρη Βλάχου και Ελευθερίου Ιακώβου, του Εργαστ. 

Στατιστικής και Μεθόδων Ποσοτικής Ανάλυσης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών.  

4. Τη Σχολή Αεροναυτικής Τεχνολογίας της Ecole de Technologie Superieure του Μόντρεαλ, 

με πρωτοβουλία του συναδέλφου Ανέστη Κάλφα, του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών. 

5. Το δίκτυο πόλεων με ποτάμια με πρωτοβουλία των συναδέλφων Αντιγόνης Ζαφειράκου 

και Παναγιώτη Πρίνου, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Ελένης Παπαδοπούλου, του 

Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης. 

6. Το JRC (Joint Research Center), με πρωτοβουλία του συναδέλφου Λεωνίδα Τζιαχρήστου, 

του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών. 

7. Το πανεπιστήμιο “Ion Minkou” της Ρουμανίας, με πρωτοβουλία της συναδέλφου Φανής 

Βαβύλη, ομότιμης καθηγήτριας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

8. Το University of Kentucky, με πρωτοβουλία του συνάδελφου Σωκράτη Μπάσμπα, του 

Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. 
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9. Την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και το δίκτυο Δήμων περιοχής Πίνδου, μετά από 

πρόταση μελών του Δικτύου. 

10. Το Karlsruhe Institute of Technology (KIT), στο πλαίσιο του DAAD, με πρωτοβουλία του 

συναδέλφου Νίκου Μουσιόπουλου. 

11. Το Indian Institute of Technology Indore, με δική μου πρωτοβουλία. 

 

4.2 Συμμετοχή σε ακαδημαϊκά δίκτυα 

Συνεχίσθηκε η συμμετοχή της Σχολής στα δίκτυα: ATHENS (με υπεύθυνο τον συνάδελφο 

Χρίστο Πυργίδη), SEFI (με υπεύθυνο τον συνάδελφο Χρήστο Αναγνωστόπουλο), RMEI (με 

υπεύθυνη τη συνάδελφο κυρία Αναστασία Ζαμπανιώτου) και T.I.M.E. (με υπεύθυνη την 

συνάδελφο Ζαμπανιώτου). Μάλιστα διευρύνθηκε πρόσφατα η συνεργασία με τις γαλλικές 

Grande Ecole, στο πλαίσιο του δικτύου αυτού. 

Διακόπηκε η συμμετοχή στο δίκτυο CESAER, διότι η ετήσια συνδρομή αυξήθηκε στις 12.000 

Ευρώ, ενώ το όφελος για τη Σχολή ήταν ελάχιστο. 

Αποφασίσθηκε, τέλος, η συμμετοχή της Σχολής στο δίκτυο International Association for 

Continuing Engineering Education - IACEE, ύστερα από πρόταση του συνάδελφου Νίκου 

Θεοδοσίου. 

 

4.3 Τιμητικές εκδηλώσεις 

Η Κοσμητεία τίμησε, με απόδοση τιμητικής πλακέτας, τους: 

1. Μανώλη Γλέζο, για τη μεγάλη και πολυσχιδή προσφορά του στη χώρα μας, αλλά και την 

επιστημονική του προσφορά σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Η επίδοση έγινε από τον 

Κοσμήτορα τον Ιούλιο του 2019 στο σπίτι του τιμώμενου στην Αθήνα, λόγω της κατάστασης 

της υγείας του. 

2. Κωνσταντίνο-Βασίλειο Κατσάμπαλο, πρώην Κοσμήτορα της Σχολής, που αφυπηρέτησε από 

το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών.  

3. Χρυσάνθη Καπράγκου, πρώην Γραμματέα της Σχολής, που αφυπηρέτησε. 

4. Δημήτρη και Μάγδα Λαγούδα, απόφοιτους του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και 

καθηγητές στο Texas A&M, των ΗΠΑ, για την πολύχρονη προσφορά υποτροφιών και τη 

γενικότερη υποστήριξη φοιτητών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών. 

5. Σοφία Δερμίση, καθηγήτρια στο University of Washington των ΗΠΑ, για την πολύχρονη 

προσφορά υποτροφιών σε φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. 

Επίσης τιμήθηκε το συνεργείο καθαριότητας σε ειδική  τελετή, για τη φιλοτιμία των μελών 

του. 
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4.4 Διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων και διαλέξεων 

Η Κοσμητεία διοργάνωσε και φιλοξένησε τις ακόλουθες εκδηλώσεις:  

Ημερίδα με θέμα "PLANT DESIGN MANAGEMENT - Innovative methods and software", σε 
συνεργασία με τη SETIAE. 

Ημερίδα με θέμα: «40 χρόνια μετά ... Μάθαμε να ζούμε με τους σεισμούς;» σε συνεργασία 

με το ΤΕΕ/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας και τον Σύλλογο Αποφοίτων Πολυτεχνικής Σχολής 

Α.Π.Θ (6-11-2018) 

Εκδήλωση με θέμα: «Η επιστήμη και η καινοτομία στη διαχείριση των φυσικών κινδύνων», 

σε συνεργασία με τη Γαλλική Πρεσβεία και των Γαλλικά Ινστιτούτα Αθηνών και Θεσσαλονίκης 

(10-10-2019) 

Επίσης διοργάνωσε 6 διαλέξεις, με ομιλητές: 

Την κυρία Μαίρη Μάντση, υπεύθυνη δικτύου κοινωνικής επανένταξης ΟΚΑΝΑ 

Θεσσαλονίκης, με θέμα τα ναρκωτικά, στις 13-6-2018. 

Τον κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, Δήμαρχο Τρικκαίων, μέλος της Κ.Ε.Δ.Ε. και Πρόεδρο της 

Επιτροπής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας με θέμα: «Σύγχρονες και ευφυείς πόλεις: Η 

περίπτωση των Τρικάλων», στις 31-10-2018. 

Τον κ. Κώστα Σιούτα, καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών 

Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας (USC), με θέμα: «Ο Covid19  από 

τη σκοπιά της επιστήμης των aerosol (αερολυμάτων)», στις 9-12-2020. 

Τον κ. Επαμεινώνδα Σιδηρόπουλο, ομότιμο καθηγητή του ΤΑΤΜ, με θέμα: «Η ορολογία στην 

Επιστήμη και στην Τεχνολογία: Το παράδειγμα της Μηχανικής» στις 19-1-2021 

Τον κ. Πρόδρομο Νικηφορίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό, με θέμα την ανάπλαση-αξιοποίηση του 

χώρου της ΔΕΘ και τίτλο: "Δ.Ε.Θ. + (3+1) π = Ανάπλαση" στις 16-2-2021. 

Τον κ. Γιώργο Καραμπελιά, συγγραφέα και πολιτικό αναλυτή, με θέμα: «Η επανάσταση του 

21 συνεχιζόταν ως... το 1920», στις 23-3-2021. 

Ακόμη η Κοσμητεία υποστήριξε πολλά επιστημονικά συνέδρια, θερινά σχολεία και ημερίδες, 

που διοργανώθηκαν από συναδέλφους. Σημειώνω, μάλιστα, ότι η βελτίωση του χώρου της 

κεντρικής εισόδου, συντέλεσε στο να προσελκύσει και πάλι το Αμφιθέατρο «Π.  

Παναγιωτόπουλος» επιστημονικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, τις οποίες η Σχολή 

φιλοξένησε με χαρά. 

 

4.5 Υποστήριξη φοιτητικών δραστηριοτήτων (πέραν της οικονομικής) 

Συγκροτήθηκε επιτροπή φοιτητικών θεμάτων σε επίπεδο Σχολής με συμμετοχή συναδέλφων 

από όλα τα Τμήματα και πολλών φοιτητών. 
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Ένα σοβαρότατο πρόβλημα της Σχολής, είναι η ανεπάρκεια των χώρων, μεταξύ άλλων και για 

φοιτητικές δραστηριότητες.  

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, βρέθηκαν και αποδόθηκαν χώροι, ίσως όχι όσο καλοί θα 

άξιζαν, στις ακόλουθες φοιτητικές ομάδες: ARISTURTLE, BEAM, BEST, Comvos, IACES, Ευ ζην. 

Επίσης, αποδόθηκε αποκλειστικά στην IAESTE ο χώρος στον οποίο στεγαζόταν ήδη.  

Ακόμη, έγινε εκδήλωση Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019, για 

πρώτη φορά συνολικά για τη Σχολή. Η εκδήλωση αυτή, που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία 

φοιτητών και συνεργασία πολλών φοιτητικών ομάδων, είχε μεγάλη επιτυχία. Δεν 

επαναλήφθηκε πέρυσι, λόγω του κορωνοϊού. 

Βραβεύθηκαν 4 φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών για τη μεγάλη βοήθειά τους 

στη διάσωση βιβλίων και άλλου υλικού της Βιβλιοθήκης του Τμήματος, κατά τη διάρκεια της 

νεροποντής της 10ης Μαΐου 2018. Αντίστοιχος έπαινος άξιζε και σε μέλη της Θεατρικής 

ομάδας και της ομάδας ΑΡΤ, που αγωνίσθηκαν να καθαρίσουν τους υπόγειους χώρους της 

Πτέρυγας των Αρχιτεκτόνων. 

Τον Ιούνιο του 2019 βραβεύθηκε η ομάδα ποδοσφαίρου των Πολιτικών Μηχανικών, που 

κατέκτησε τη δεύτερη θέση, καθώς και η ομάδα μπάσκετ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων, που 

κατέλαβε την πρώτη θέση, στα αντίστοιχα πανεπιστημιακά πρωταθλήματα του ακαδημαϊκού 

έτους 2018-2019. Τα 2 επόμενα έτη δεν έγιναν τα πρωταθλήματα, λόγω της επιδημίας του 

κορωνοϊού. 

 

5.  Θέματα υποδομών 

5.1. Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση 

Η προσπάθεια για τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων της 

Σχολής ήταν συνεχής. Πολλά από τα έργα εντάχθηκαν σε εργολαβίες του Πανεπιστημίου, ενώ 

άλλα έγιναν με πόρους της Σχολής. 

Η σημαντική αναβάθμιση του κεντρικού διαδρόμου της Σχολής, που περιλάμβανε συνολικό 

βάψιμο και τοποθέτηση όλων των τζαμιών που είχαν σπάσει λόγω βανδαλισμών, έγινε με 

κεντρικούς πόρους του Πανεπιστημίου την άνοιξη του 2018. Από τότε συντηρείται με έξοδα 

της Σχολής.  

Ακόμη βάφτηκε και διατηρείται ευπρεπής ο χώρος της κεντρικής εισόδου της Σχολής. 

Το ίδιο ισχύει για το κτίριο Ε (εξωτερικά), την είσοδο του κτιρίου Δ και το κτίριο του 

Εργαστηρίου Υδραυλικής. Η προσπάθεια για μικρής κλίμακας επισκευές, γενικά, είναι 

συνεχής (εδώ πρέπει να δώσω τα εύσημα στον κ. Δαουλτζή). 

Τέλος, βάφτηκαν πρόσφατα τα κλιμακοστάσια των Πτερύγων και των κτιρίων Α, Β και Δ, μέσω 

κεντρικής εργολαβίας του Πανεπιστημίου. 
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Δεν βάφθηκε εξωτερικά το κεντρικό αμφιθέατρο της Σχολής, λόγω της υποκείμενης 

τοιχογραφίας του κ. Κιλεσσόπουλου. Η Κοσμητεία ανέθεσε στην κυρία Δ. Λαζίδου, 

Προϊσταμένη του Τμήματος Συντήρησης του, Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, να συντάξει 

πόρισμα για την κατάσταση της τοιχογραφίας και να υποβάλει προτάσεις.  

Η ανταπόκριση της μεγάλης πλειοψηφίας των φοιτητών μας στην προσπάθεια αναβάθμισης 

των χώρων της Σχολής ήταν θετικότατη. Σημειώνω, μάλιστα, ότι τον Απρίλιο του 2018, μια 

ομάδα φοιτητών (φοιτητριών κυρίως) ζήτησε μπογιές και έβαψε κάποιες αίθουσες 

διδασκαλίας. 

 

5.2 Βελτίωση της ασφάλειας και της προσβασιμότητας της Σχολής 

Έγιναν μικρές και μεγαλύτερες επεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας και της 

προσβασιμότητας της Σχολής, όπως:  

Τοποθέτηση πρόσθετου κιγκλιδώματος στα κλιμακοστάσια όλων των Πτερύγων, ώστε να 

είναι ασφαλή και το ύψος τους να είναι σύμφωνο με τους κανονισμούς (με πόρους της 

Σχολής).  

Αντικατάσταση του κιγκλιδώματος μπροστά στο αμφιθέατρο «Π. Παναγιωτόπουλος» (με 

πόρους της Σχολής). 

Επίσης, τοποθετήθηκαν κιγκλιδώματα και σε άλλα επικίνδυνα σημεία, όπως στο αίθριο δίπλα 

στην κεντρική είσοδο και έξω από τα κεντρικά αμφιθέατρα της Σχολής. 

Ακόμη τοποθετήθηκαν μικρές ράμπες στο υπόγειο της Πτέρυγας των Αρχιτεκτόνων και στην 

είσοδο του διαδρόμου του κτιρίου Ε, καθώς και χειρολισθήρες σε ορισμένα σημεία (με 

πόρους του κεντρικού πανεπιστημίου). 

 

5.3 Μονώσεις 

Μεγάλο πρόβλημα για τη Σχολή αποτελεί η κακή κατάσταση των μονώσεων. Οι οχλήσεις της 

Κοσμητείας και πολλών συναδέλφων προς την Τεχνική Υπηρεσία ήταν και είναι συνεχείς.  

Έγιναν διάφορες επισκευές, ανάμεσά τους η αντικατάσταση των πλέξιγκλας στο Εργαστήριο 

του Σκυροδέματος. Προκύπτουν, όμως συνεχώς νέες ανάγκες, που θα πρέπει να 

αντιμετωπίζονται άμεσα. Ιδιαίτερο πρόβλημα έχουν τα υπόσκαφα κτίρια, διότι δεν υπάρχει 

κατάλληλη εργολαβία. 

Συναφές είναι και το έργο του αγωγού αποχέτευσης ομβρίων, η κατασκευή του οποίου είχε 

δρομολογηθεί από τον κ. Κατσάμπαλο. Τελείωσε τον Ιούνιο του 2018. Η καθυστέρηση 

οφείλεται σε παρέμβαση της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Με το έργο αυτό μειώθηκε ο 

κίνδυνος να πλημμυρίζουν υπόγεια της Σχολής. 
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5,4 Κοινόχρηστες τουαλέτες 

Σημαντικό έργο, μέσω κεντρικής εργολαβίας του Πανεπιστημίου, είναι η σχετικά πρόσφατη 

πλήρης ανακατασκευή των τουαλετών στην Πτέρυγα Β και οι επισκευές που έγιναν στην 

Πτέρυγα Α. 

 

5.5 Καταγραφή- Κατανομή χώρων 

Τον Φεβρουάριο του 2018 συγκροτήθηκε επιτροπή καταγραφής των χώρων της Σχολής, ώστε 

να αξιοποιούνται καλύτερα και να αμβλυνθούν χρονίζοντα προβλήματα. Συντονιστής της 

ήταν ο κ. Ζασπάλης, τον οποίο ευχαριστώ, όπως και όλα τα μέλη της επιτροπής. Η Επιτροπή 

παρέδωσε την εισήγησή της τον Δεκέμβριο του 2018. Περιλάμβανε πολύ ενδιαφέρουσες 

προτάσεις. Αξιοποιήθηκαν σε έναν βαθμό μόνο, καθώς  υπήρξαν αρκετές, ενίοτε εγωϊστικές, 

αντιδράσεις. 

Στο πλαίσιο αυτό παραχωρήθηκαν σε φοιτητικές ομάδες οι χώροι που αναφέρθηκαν 

προηγουμένως, αποδόθηκαν στη διαχείριση του ΤΜΧΑ 9 χώροι γραφείων και δόθηκαν 

καλύτερα γραφεία σε ορισμένους συναδέλφους άλλων Τμημάτων. που είχαν  μικρούς ή 

ακατάλληλους χώρους εργασίας. Επίσης έγινε μικρή αποσυμφόρηση του κοινόχρηστου 

χώρου του υπογείου του κτιρίου Δ΄. Θα έπρεπε να έχουν γίνει  περισσότερα. Ελπίζω ότι στο 

μέλλον μερικοί συνάδελφοι θα πάψουν να είναι προσκολλημένοι σε ανούσια «κεκτημένα». 

Ακόμη, έγινε προσπάθεια συντονισμού της διαχείρισης των αιθουσών διδασκαλίας από τα 

διάφορα Τμήματα, ώστε να μειωθούν τα προβλήματα που παρουσιάζονται (κυρίως στο 

Τμήμα Χωροταξίας και Ανάπτυξης). Η προσπάθεια ατόνησε, λόγω του κορωνοϊού και της 

επιβολής εξ αποστάσεως διδασκαλίας. 

 

5.6 Η ενοποίηση των Βιβλιοθηκών 

Αποφασίσθηκε η σταδιακή ενοποίηση των Βιβλιοθηκών των Τμημάτων της Σχολής (πλην 

αυτής των Αρχιτεκτόνων). Ένα σημαντικό βήμα, το οποίο ολοκληρώθηκε, ήταν η μεταφορά 

της Βιβλιοθήκης των Μηχανολόγων Μηχανικών στον χώρο όπου συστεγάζονταν ήδη οι 

Βιβλιοθήκες των Πολιτικών Μηχανικών και των Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης. 

Οφείλω να ευχαριστήσω τους τότε Προέδρους Π. Πρίνο και Π. Σεφερλή, καθώς και το 

προσωπικό των Βιβλιοθηκών, για τη βοήθειά τους. Ακολούθως ξεκίνησε η διαδικασία 

μεταφοράς της Βιβλιοθήκης των Χημικών Μηχανικών. Έγινε ο σχεδιασμός κατάλληλων 

επίπλων, ώστε να αξιοποιηθεί ο υπάρχων χώρος με τον καλύτερο τρόπο, κατά κύριο λόγο 

από τον κ. Γ. Ζωίδη, ομότιμο καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων, τον οποίο ευχαριστώ. 

Στη συνέχεια προχώρησε η παραγγελία των επίπλων, μέσω προγράμματος της Περιφέρειας. 

Σήμερα βρισκόμαστε στο στάδιο τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών. Δυστυχώς οι 

διαδικασίες είναι πολύ αργές. 



   
 16 
 

 

5.7 Η μετατροπή του χώρου του Τριγώνου σε χώρο μελέτης φοιτητών 

Με απόφαση της Κοσμητείας, ο χώρος πάνω από το κυλικείο αποδόθηκε στο Τμήμα 

Αρχιτεκτόνων, για να μετατραπεί σε χώρο μελέτης φοιτητών. Το Τμήμα εκπόνησε με δικούς 

του πόρους πλήρη μελέτη, την οποία παρέδωσε προς υλοποίηση στην Τεχνική Υπηρεσία τον 

Ιούνιο του 2019, ώστε να προκηρυχθεί το έργο. Η Σύγκλητος ενέκρινε τη σύναψη σύμβασης 

με τον εργολάβο τον Σεπτέμβριο του 2020. Από τότε υπήρξε πολύμηνη καθυστέρηση μέχρι 

τον Ιούνιο του 2021, οπότε εγκαταστάθηκε ο εργολάβος. Με την εγκατάστασή του 

αντιμετώπισε αδικαιολόγητη αντίδραση από 2 μικρές φοιτητικές ομάδες. Η Κοσμητεία 

εμμένει ομόφωνα στην κατασκευή του έργου, για την εκπαίδευση των φοιτητών μας. 

 

5.8 Η ολοκλήρωση του κτιρίου Ε 

Σημαντική ανάσα μπορεί να δώσει στη Σχολή η ολοκλήρωση του κτιρίου Ε. Η σχετική 

προσπάθεια άρχισε από τον Ιανουάριο του 2018 (με συζήτηση με την τότε αντιπρυτάνισσα 

κυρία Κλαβανίδου). Η δυνατότητα εκκίνησης της διαδικασίας δόθηκε λίγους μήνες αργότερα, 

με την νομική απεμπλοκή από τον προηγούμενο εργολάβο. Η Κοσμητεία αποφάσισε 

ομόφωνα να μη ζητήσει καμμία αλλαγή, ώστε να προχωρήσει άμεσα το έργο. Εξαίρεσε 

μάλιστα ένα τμήμα του, που θα χρειαζόταν πρόσθετη στατική μελέτη. Καθ’ οδόν προέκυψε 

ότι η υπάρχουσα μελέτη για το υπόλοιπο τμήμα του κτιρίου χρειάζεται επικαιροποίηση, η 

οποία θα έπρεπε να γίνει από εξωτερικό μελετητή. Σήμερα έχει επιλεγεί ο ανάδοχος 

μελετητής και αναμένεται να του αποσταλεί πρόσκληση, για υπογραφή της σύμβασης. 

 

5.9 Η ενεργειακή αναβάθμιση των Πτερύγων  

Έγινε προσπάθεια της ένταξης της ενεργειακής αναβάθμισης των Πτερύγων σε 

χρηματοδοτικό πλαίσιο, σε συνεργασία με την κυρία Γ. Κωτίδου, συνεργάτρια του 

Πανεπιστημίου. Για να είναι ώριμο το έργο διερευνήθηκε η δυνατότητα τοποθέτησης 

φωτοβολταϊκών και ετοιμάσθηκαν τα απαιτούμενα τεύχη, με πόρους της Σχολής. Δυστυχώς, 

η ένταξη δεν πραγματοποιήθηκε ως τώρα. 

Ένα μικρό βήμα προς τη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς, είναι η έναρξη σταδιακής 

αντικατάστασης λαμπτήρων σε κοινόχρηστους χώρους, με λαμπτήρες led. 

5.10 Η σήμανση των χώρων  

Πρόκειται για πολύ χρήσιμο έργο που δεν υλοποιήθηκε, αν και η προσπάθεια άρχισε σχεδόν 

με την αρχή της θητείας μου.  Αναλαμβάνω την ευθύνη για τη μη υλοποίησή του. Έγινε, 

πάντως σχετική προεργασία. Συγκροτήθηκε επιτροπή. Έγινε φοιτητικός διαγωνισμός, για τη 

μορφή των πινακίδων, που ολοκληρώθηκε  τον Ιούνιο του 2018. Μετά από ψηφοφορία στην 
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Κοσμητεία πάρθηκε απόφαση για την ονομασία των χώρων. Τελικά προκρίθηκε να 

χρησιμοποιούνται γράμματα αντί για τις «παραδοσιακές» ονομασίες (π.χ. Πτέρυγα Α και όχι 

Πτέρυγα Αρχιτεκτόνων). Επειδή τελικά υπήρξε δυσκολία στον σχεδιασμό της σήμανσης, 

ζητήθηκε προσφορά από εξειδικευμένο γραφείο. Η προσφορά απορρίφθηκε λόγω ύψους 

(15.000 Ευρώ μόνον για τον σχεδιασμό).  

 

6. Θέματα διακίνησης ναρκωτικών - παραβατικότητας 

Το θέμα της διακίνησης και χρήσης ναρκωτικών είναι από τα σημαντικότερα προβλήματα της 

κοινωνίας μας. Υπήρχε ιδιαίτερο πρόβλημα στον χώρο της Πανεπιστημιούπολης γενικά και 

της Σχολής ειδικότερα. 

Κύριο μέλημα της Κοσμητείας ήταν από την αρχή της θητείας η εξάλειψη, ή τουλάχιστον ο 

περιορισμός του προβλήματος.  

Ένας πρώτος στόχος ήταν η ενημέρωση των φοιτητών για το θέμα της εξάρτησης από ουσίες. 

Σε αυτό απέβλεπε η τοποθέτηση  σχετικών αφισών στους χώρους της Σχολής. Επίσης έγιναν 

επαφές με “street workers” για το θέμα των ναρκωτικών, αλλά και των αστέγων. Σημαντική 

ήταν η συνδρομή της Επιτροπής του Πανεπιστημίου για το θέμα αυτό, με συντονίστρια την 

κοσμήτορα της Νομικής Σχολής κυρία Συμεωνίδου. Στο ίδιο πλαίσιο εντασσόταν η ομιλία της 

κυρίας Μάντση, που αναφέρθηκε ήδη.  

Η Κοσμητεία επίσης έκανε διαβήματα προς διάφορες κατευθύνσεις για να σταματήσει η 

χορήγηση υποκατάστατων από τη μονάδα του ΟΚΑΝΑ στο ΑΧΕΠΑ. Η προσπάθεια αυτή, που 

είχε τη στήριξη του πανεπιστημίου, ευοδώθηκε χάρις σε αρμόδιους υπηρεσιακούς 

παράγοντες, όπως η υπεύθυνη της μονάδας κυρία Μάντση. 

Επίσης η Κοσμητεία έκανε εκκλήσεις και καταγγελίες για το θέμα στις αρμόδιες εισαγγελικές 

και αστυνομικές αρχές. Αυτές συνετέλεσαν ώστε να γίνει τον Δεκέμβριο του 2018 η μεγάλη 

επιχείρηση της αστυνομίας κατά των διακινητών ναρκωτικών, που καθάρισε εν πολλοίς τον 

χώρο γύρω από τη Σχολή.  

Ένας άλλος σημαντικός στόχος ήταν η εξάλειψη των εστιών χρήσης ναρκωτικών σε 

κοινόχρηστους χώρους της Σχολής, κυρίως από εξωπανεπιστημιακούς. Στο πλαίσιο αυτής της 

προσπάθειας, τον Απρίλιο του 2018 καθαιρέθηκαν κάποιες διακοσμητικές κατασκευές στον 

χώρο πάνω από το κυλικείο, που έδιναν κάλυψη στους χρήστες ουσιών. Αυτή η απλή 

ενέργεια, οδήγησε στην εξάλειψη της συστηματικής χρήσης στον συγκεκριμένο χώρο. 

Επίσης, τον Μάρτιο του 2018 ασφαλίσθηκαν με σιδεριές οι απολήξεις των κλιμακοστασίων 

στις πτέρυγες Α και Β, που λειτουργούσαν ως καταφύγια χρηστών. 

Βασική προϋπόθεση, βέβαια, ήταν να κλείνει η Σχολή κάποιες ώρες. Η προσπάθεια ήταν 

δύσκολη, καθώς υπήρξε μεγάλη αντίδραση από κάποιες μικρές, αλλά δυναμικές φοιτητικές 

ομάδες, καθώς και από εξωπανεπιστημιακά στοιχεία.  Ευοδώθηκε σε μεγάλο βαθμό, με 
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υπομονή μια επιμονή. Σημειώνω ότι χρειάσθηκε να κτισθεί η μία είσοδος του κτιρίου Β (των 

Τοπογράφων), διότι γινόταν σχεδόν καθημερινή παραβίασή της, κυρίως, αλλά όχι μόνο, από 

άτομα που έκαναν χρήση ναρκωτικών. Η απόφαση αυτή πάρθηκε μετά την αφαίρεση 

ολόκληρης της πόρτας από παραβατικά άτομα τη νύχτα της 16ης προς την 17η Μαρτίου του 

2019. Πιστεύω ότι έγινε πλέον σε μεγάλο βαθμό συνείδηση πως η Σχολή δεν είναι ξέφραγο 

αμπέλι να μπαίνει οποιοσδήποτε όποτε θέλει για να κάνει ό,τι θέλει (από πατίνι μέχρι χρήση 

ναρκωτικών). Παρ’ όλα αυτά δεν εξαλείφθηκε πλήρως η σποραδική χρήση. 

Ένα άλλο πρόβλημα, που περιορίσθηκε αλλά δεν εξαλείφθηκε, είναι αυτό των πάρτι. Οι  

υλικές ζημίες που υφίσταται η Σχολή είναι μεγαλύτερες, όταν οι διοργανωτές είναι 

εξωπανεπιστημιακοί. Είχαμε, π.χ. πάρτι από οπαδούς του ΠΑΟΚ. Σημειώνω, πάντως, ότι το 

πρόβλημα  των υλικών ζημιών είναι μικρό, μπροστά στο μείζον πρόβλημα, που είναι η 

ακαταλληλότητα του χώρου για τέτοιες «εκδηλώσεις». Με ανεπαρκή μέσα πυρόσβεσης (που 

συχνά υφίστανται βανδαλισμούς), χωρίς εξόδους κινδύνου, χωρίς προσωπικό ασφαλείας, με 

πολλά κλιμακοστάσια και υαλοστάσια, ο χώρος είναι επικίνδυνος για τους συμμετέχοντες. 

Φυσικά, η διακίνηση ναρκωτικών δεν μπορεί να ελεγχθεί, έστω και αν οι διοργανωτές έχουν 

τις καλύτερες προθέσεις στο θέμα αυτό. Δεν υπερβάλλω ως προς την επικινδυνότητα. Για 

παράδειγμα, θα μπορούσε να συμβεί σοβαρότατο ατύχημα, όταν κάποιος νέος άνθρωπος, 

προφανώς όχι νηφάλιος, έπεσε στο φανάρι του κλιμακοστασίου της Πτέρυγας Α και από τον 

πρώτο όροφο κατέληξε στο υπόγειο  (9-2-2018).  

Ομολογώ ότι πολλές φορές επικαλέσθηκα τη βοήθεια του Θεού για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων παραβατικότητας (και όχι μόνον). 

 

7. Σύντομος επίλογος - Ευχαριστίες 

Παρά τα όποια προβλήματα, η Σχολή μας είναι πολύ καλή και, με το πλούσιο έμψυχο 

δυναμικό της, μπορεί να γίνει ακόμη καλύτερη.  

Κλείνοντας τον απολογισμό της θητείας μου, υπογραμμίζω ότι τα όσα θετικά έγιναν αυτή τη 

περίοδο οφείλονται στις προσπάθειες πολλών ανθρώπων. Αναγνωρίζοντας τη συνδρομή 

τους, οφείλω να ευχαριστήσω: 

-Τις Πρυτανικές αρχές (και αυτές και τις προηγούμενες) για τη συμπαράστασή τους σε πολλά 

και σημαντικά θέματα. Με τα περισσότερα μέλη τους η συνεργασία ήταν πολύ καλή. 

-Τα μέλη της Κοσμητείας και διάφορων επιτροπών για τον χρόνο που αφιέρωσαν για την 

καλύτερη λειτουργία της Σχολής. 

-Τους συναδέλφους που μου έδωσαν τη συμβουλή τους και παρείχαν τη συνδρομή τους σε 

διάφορα μικρά και μεγάλα θέματα. Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα, πρώτον διότι θα 

χρειαζόμουν πολύ χρόνο και δεύτερον διότι πιθανόν θα παρέλειπα κάποιους. 
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-Τα μέλη της Γραμματείας της Σχολής. Πέρα από την νυν και την πρώην Γραμματέα, τις κυρίες 

Ελένη Καραγκουνάκη και Σάνη Καπράγκου, θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Σοφία 

Ελευθεριάδου, τον κύριο Χρήστο Παπαβασιλείου και την κυρία Μαρία Σεφερτζή για όσα 

προσέφεραν και προσφέρουν. Είναι πολύτιμοι για το πανεπιστήμιο.  

-Τα μέλη των εξαιρετικών φοιτητικών ομάδων, καθώς και όσους βοήθησαν συμφοιτητές τους 

ή πρόσφεραν στο να γίνει καλύτερη η Σχολή.  

-Τα μέλη των συνεργείων καθαριότητας και φύλαξης, που παλεύουν φιλότιμα να κρατήσουν 

τους χώρους της Σχολής σε αξιοπρεπή κατάσταση. 

- Πολλά μέλη υπηρεσιών του Πανεπιστημίου, που προσφέρουν ευσυνείδητα. Υπάρχουν, 

βέβαια, παράπονα από κάποιους λίγους, αλλά η συνολική εικόνα είναι θετική.  

Θα ήταν παράλειψη να μην ευχαριστήσω τον προηγούμενο κοσμήτορα, τον Κωστή τον 

Κατσάμπαλο, και τα μέλη παλαιότερων Κοσμητειών για όσα θετικά κληροδότησαν στην 

παρούσα Κοσμητεία. 

Ευχαριστώ, τέλος, τη σύζυγό μου, Ελένη Βασιλείου, ΕΔΙΠ του Τμήματος Πολιτικών 

Μηχανικών, για την κατανόησή της, αλλά και την ενεργό στήριξή της, κατά τα τέσσερα σχεδόν 

χρόνια της θητείας μου.  

Οφείλω ακόμη να ζητήσω συγγνώμην από όσους άθελά μου αδίκησα ή δεν βοήθησα όσο θα 

έπρεπε. 

Τέλος, εύχομαι από την καρδιά μου κάθε επιτυχία στον νέο Κοσμήτορα, τον Κύρο Υάκινθο. 

Πιστεύω ότι θα κάνει τη Σχολή μας ακόμη καλύτερη. 

 

 


