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Μάρτιος 2018. Ο παρών Απολογισµός Έργου συντάσσεται σύµφωνα µε την παρ. 12 του 

άρθρου 19 του ν.4485/2017. 
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Η Πολυτεχνική Σχολή του ∆ΠΘ είναι από τις σηµαντικές Πολυτεχνικές Σχολές του Ελληνικού 

Χώρου και ανταγωνίζεται µε επιτυχία το ΕΜΠ και την ΠΣ του ΑΠΘ. Έχει σήµερα σχεδόν 

πληρότητα κατευθύνσεων Μηχανικού περιλαµβάνει επιστήµονες ∆ιεθνούς κύρους, εργαστή-

ρια µε µοναδικές δυνατότητες και Τµήµατα µε εξαιρετικές επιδόσεις. Θεωρώ µεγάλη τιµή να 

είµαι Κοσµήτορας στην Ιστορική αυτή Σχολή και αποτελεί βασικό στόχο και καθήκον µου να 

ενισχύσω µε τις ενέργειές µου ακόµη περισσότερο την καλή εικόνα της και να συµβάλλω στην 

αύξηση της επιρροής και του αντίκτυπου που έχει στον ακαδηµαϊκό χώρο. 

 

Στις ενότητες που ακολουθούν, θα δοθούν στοιχεία από τις βασικές δραστηριότητές του 

Κοσµήτορα στο πλαίσιο λειτουργίας της Κοσµητείας έως σήµερα. 

 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ 2018: 

 

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ 

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών. 

 

ΜΕΛΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ 

1. Αναξαγόρας Ελένας,  Καθηγητής-Πρόεδρος Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών. 

2. Ιωάννης Μπούταλης, Καθηγητής-Πρόεδρος Τµήµατος Η.Μ.&Μ.Υ. 

3. Παράσχος Μελίδης,   Αν.Καθηγητής-Πρόεδρος Τµήµατος Μηχανικών Περιβάλλοντος. 

4. Νικόλαος Λιανός, Καθηγητής – Πρόεδρος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών .  

5. Αντώνιος Γαστεράτος, Καθηγητής - Πρόεδρος Τµήµατος Μηχανικών Παραγωγής και 

∆ιοίκησης. 

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Είχε ζητηθεί αλλά δεν είχε υποδειχθεί. 

 

Στην τελευταία κοσµητεία η σύνθεση (Ν4485/2017) περιέλαβε και τον εκπρόσωπο Ε∆ΙΠ κ. Ε. 

Γκόλια και την εκπρόσωπο ΕΤΕΠ κα. Ε. Σεραφειµίδου. 

 

Πραγµατοποιήθηκαν 26 συνεδριάσεις της Κοσµητείας (µε κοσµήτορα τον καθηγητή Χρ. Κα-

ραγιάννη):  
 

α) από 03/02/2016 έως και 31/12/2016 πραγµατοποιήθηκαν 14 συνεδριάσεις  

{4
η
/21-01-2016 (ανεβλήθη), 5

η
/25-02-2016, 6

η
/31-03-2016, 7

η
/12-05-2016, 8η/2-06-2016, 

9η/8-06-2016, 10η/15-06-2016, 11η/16-06-2016, 12η/23-06-2016, 13η/12-07-2016, 1η/14-09-

2016, 2η/20-10-2016, 3η/04-11-2016,   4η/30-11-2016}. 
 

β) από 01/01/2017 έως και σήµερα πραγµατοποιήθηκαν 12 συνεδριάσεις  

{ 5η/26-01-2017,  6η/01-02-2017, 7η/15-02-2017, 8η/09-03-2017, 9η/23-03-2017, 10η/28-04-

2017, 11η/24-05-2017, 12η/28-06-2017, 1
η 

/13-09-2017, 2
η
 /26-10-2017, 3

η
 /15-11-2017, 4

η
 

/01-02-2018 }. 

 

Στα θέµατα - πρωτοβουλίες που προωθήθηκαν από την Κοσµητεία για εφαρµογή ήταν: 

 

(α) Πρωτοβουλία ώστε να καθιερωθεί η δυνατότητα οι φοιτητές ενός τµήµατος να µπορούν να 

επιλέγουν µαθήµατα και από τα υπόλοιπα τµήµατα της Πολυτεχνικής Σχολής. Έτσι σήµερα 

πλέον, µπορεί ένας φοιτητής να επιλέξει εκτός από τα µαθήµατα του Τµήµατός του και 

κάποια συγκεκριµένα µαθήµατα από άλλα τµήµατα, Κατ' αυτόν τον τρόπο έχει τη δυνατότητα 

για πληρέστερη ενηµέρωσή ή/και για την απόκτηση χρήσιµων γνώσεων από άλλους τοµείς.  
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Κλασικά παραδείγµατα: (α) Ένας  φοιτητής του  Τµήµατος  των Πολιτικών Μηχανικών µπορεί 

έτσι να παρακολουθήσει µαθήµατα που άπτονται του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασµού των κατα-

σκευών που δεν διδάσκονται στο Τµήµα του, (β) φοιτητές από όλα τα τµήµατα µπορούν να 

αποκτήσουν χρήσιµες γνώσεις πληροφορικής ή management που διδάσκονται σε άλλο 

Τµήµα, (γ) φοιτητές από όλα τα τµήµατα µπορούν να αποκτήσουν γνώσεις σχετικές µε το 

περιβάλλον που διδάσκονται σε άλλο Τµήµα και άλλα.  
 

Στην υλοποίηση του µέτρου αυτού, πρέπει να τονισθεί ότι συνέβαλαν ιδιαίτερα οι πρόεδροι 

και των πέντε Τµηµάτων της Πολυτεχνικής Σχολής, που θεώρησαν αυτό το µέτρο χρήσιµο και 

σύγχρονο. Εξάλλου σηµειώνεται ότι µε κάποιες διαφοροποιήσεις, αυτό εφαρµόζεται στα 

Πανεπιστήµια του σύγχρονου κόσµου.          

 

(β) Μετά από συνεννοήσεις του Κοσµήτορα µε τη διοίκηση του Ιδρύµατος Ευγενίδου, κατέστη 

δυνατό να καθιερωθούν από το Ίδρυµα υποτροφίες για την εκπόνηση ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής 

ειδικά στα Τµήµατα της Πολυτεχνικής Σχολής στη Ξάνθη. ∆ύο ή τρεις υποτροφίες δίδονται 

κάθε χρόνο και η κάθε µια περιλαµβάνει επί τρία (3) έτη µηνιαία επιχορήγηση µε σκοπό να 

αφιερωθεί ο υποψήφιος στην εκπόνηση της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής.  
 

Ήδη κατά τα δύο τελευταία έτη έλαβαν υποτροφίες δύο ή τρεις υποψήφιοι κάθε χρόνο 

(συνολικά 4 ή 5) από διάφορα Τµήµατα της Πολυτεχνικής (Μηχανικών Παραγωγής και 

∆ιοίκησης, Πολιτικών Μηχανικών, ΗΜΜΥ κλπ). Την πρώτη χρονιά η επιλογή έγινε µε κριτήρια 

που ετέθησαν από το Ίδρυµα σε συνεργασία µε τη Κοσµητεία και τη δεύτερη µε εξετάσεις που 

πραγµατοποιήθηκαν από Επιτροπή µε µέλη από το Ίδρυµα και την Κοσµητεία (χωρίς τον 

Κοσµήτορα) που συγκροτήθηκε για το σκοπό αυτό. 

 

Επίσης   
 

 (γ) Προωθούνται συνεχώς οι διαδικασίες για την ένταξη µόνιµων και Ι.∆.Α.Χ. υπαλλήλων του 

∆ΠΘ, ΠΕ Μηχ/κών, κατόχων διδακτορικού στην κατηγορία Ε.∆Ι.Π. . 

Έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες και σηµαντική βοήθεια έχει ήδη δεχθεί το Τµήµα Μηχανι-

κών Παραγωγής και ∆ιοίκησης µε την ένταξη του κ. Αθανάσιου Ψωµούλη.    

 

Άλλα ενδεικτικά θέµατα που συζητήθηκαν και απασχόλησαν τις συνεδριάσεις της Κοσµητείας 

της Πολυτεχνικής Σχολής του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης (03/02/2016-31/08/2017) 

είναι: 
 

- Μητρώα-Επικαιροποίηση Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών – εκλεκτόρων των Τµηµάτων 

της Π.Σ./∆.Π.Θ. 
 

- ∆ιατύπωση σύµφωνης γνώµης συγκροτήσεων Ειδικών Επταµελών Επιτροπών για εξελίξεις 

και µονιµοποιήσεις Καθηγητών και Λεκτόρων των Τµηµάτων της Π.Σ./∆.Π.Θ. (την αρµοδιό-

τητα αυτή δεν την έχει πλέον η Κοσµητεία). 
 

- Καθορισµός ηµεροµηνιών για τις Ορκωµοσίες.  
 

- Επιστηµονικές άδειες Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων της Π.Σ./∆.Π.Θ. 
 

- Χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών σε Καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες της Π.Σ./∆.Π.Θ. 
 

- Ανάθεση διδακτικού έργου σε Τµήµατα από διδάσκοντες άλλων Τµηµάτων. 
 

- Κονδύλια ΕΤΑΑ - ∆ιάθεση κονδυλίων ΕΤΑΑ από ΕΛΚΕ/∆ΠΘ – Ανάγκες Τµηµάτων. 
 

- ∆ιάθεση κονδυλίων από τον τακτικό προϋπολογισµό  
 

- Προκηρύξεις θέσεων Καθηγητών Τµηµάτων της Π.Σ./∆.Π.Θ.  
 

- Αποφάσεις για τη διαµόρφωση του χώρου του παρκινγκ του τµήµατος ΗΜ&ΜΥ και την 

παραχώρηση χώρων για χρήση από το τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. 
 



 

 

4 

- Μαθήµατα που παρέχονται από το κάθε Τµήµα για τα άλλα Τµήµατα της  Π.Σ./∆.Π.Θ.  
 

- Απονοµή του τίτλου του Οµότιµου Καθηγητή, Ανακήρυξη Επίτιµου ∆ιδάκτορα κ.λ.π. 
 

- Συγκροτήσεις διαφόρων επιτροπών. 
 

- Ένταξη µελών ΕΤΕΠ στην κατηγορία Ε.∆Ι.Π. (κ. Ιωάννης Κοσµαδάκης, κά) 
 

- Ένταξη υπαλλήλων στην κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π. (κ. Θεόφιλος Τζεβελέκης, κα. Χάιδω Κυρίτση).   
 

- Είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την µετάταξη αριθµού εκπαιδευτικών σε θέσεις της 

κατηγορίας Ε.∆Ι.Π. σε Τµήµατα της Π.Σ./∆.Π.Θ. Οι διαδικασίες όµως χρειάσθηκε να 

επαναληφθούν από τα Τµήµατα διότι εν τω µεταξύ µεταβιβάστηκαν σε αυτά οι αρµοδιότητες. 

(Ένταξη των κ. Ιωάννη Σιούρη και κας. Αναστασίας Ταουκτσόγλου στο Τµήµα Μηχανικών 

Παραγωγής και ∆ιοίκησης και των κκ. Θεόδωρου Κάιφα, Αναστασίας Χατζηπατέρα κλπ σε 

άλλα Τµήµατα). 
 

- ∆ιαθεσιµότητα αιθουσών Πολυτεχνικής Σχολής. 
 

- Χρήση όρων School ή Faculty για την απόδοση του τίτλου της Πολυτεχνικής Σχολής και 

Department ή School  για την απόδοση της λέξης Τµήµα στην αγγλική γλώσσα.  
 

- Άδεια για κατοχή δεύτερης έµµισθης θέσης στον ιδιωτικό τοµέα σε καθηγητές µερικής 

απασχόλησης. 
 

- Συζήτηση για το Παράρτηµα ∆ιπλώµατος (∆ίπλωµα ενιαίου κύκλου σπουδών ή ∆ίπλωµα Α΄ 

και Β΄ κύκλου σπουδών). 
 

- Έγκαιρη προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου των 

Τµηµάτων ΗΜΜΥ, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και ΜΠ∆ της Πολυτεχνικής Σχολής του 

∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, για το χρονικό διάστηµα από 01/12/2017 έως και 

30/11/2019 και Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και Συγκρότηση τριµελών κεντρικών 

εφορευτικών επιτροπών, για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου των τριών 

παραπάνω αναφερόµενων Τµηµάτων. 
 

- Συµµετείχε στην οργάνωση των εκλογών που πραγµατοποιήθηκαν για την ανάδειξη εκπρο-

σώπων των µελών Ε.∆Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στα συλλογικά όργανα της  Πολυτεχνικής Σχολής του 

∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης. 

 

 

Ακόµη ο Κοσµήτορας/Κοσµητεία: 
 

• Οργάνωσε επιτυχώς τις τελετές ορκωµοσίες (τρεις επίσηµες τελετές κάθε χρόνο) και 

επέβλεψε τις απονοµές των διπλωµάτων. Έγιναν απονοµές διπλωµάτων των πέντε 

τµηµάτων της Πολυτεχνικής Σχολής σε 665 αποφοίτους. 
 

• Αποφάσισε και επέβλεψε τη διάθεση χώρων της Πολυτεχνικής Σχολής σε φοιτητικές 

οργανώσεις για υλοποίηση εκδηλώσεων κατά τρόπο ώστε να µην εγείρονται ενστάσεις ή 

παράπονα. 
 

• Χορηγήθηκαν άδειες για προσωπικούς λόγους (έως και 10 ηµέρες) σε όλα τα µέλη ∆ΕΠ που 

έκαναν αίτηση άνευ εξαιρέσεως. 
 

• Έγινε εγκαίρως η ανάληψη καθηκόντων από µέλη ∆ΕΠ και ∆ιοικητικών υπαλλήλων ενώπιον 

του Κοσµήτορα. 
 

• Πραγµατοποιήθηκαν δεκάδες συναντήσεις του Κοσµήτορα µε φοιτητές και άλλους στα πλαί-

σια των αρµοδιοτήτων της Κοσµητείας. 
 

• Έγινε εντός των νοµίµων προθεσµιών η προκήρυξη εκλογών Προέδρων και Αναπληρωτών 

Προέδρων Τµηµάτων της Πολυτεχνικής Σχολής (ΗΜ&ΜΥ, ΤΑΜ & ΜΠ∆). 
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Για όλα τα παραπάνω θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες µου σε όσους βοήθησαν και 

βοηθούν στην εύρυθµη λειτουργία της Κοσµητείας.  
 

- Ιδιαίτερες ευχαριστίες για τους διατελέσαντες κατά τη περίοδο αυτή Προέδρους των πέντε 

Τµηµάτων που µε την συνεργασία τους συνέβαλαν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς το 

σκοπό αυτό, Καθηγητές-τριες:  
 

Αναξαγόρα Ελένα, Μαρία Μιχαλοπούλου, Ιωάννη Μπούταλη, Γεώργιο Συλαίο, Παράσχο 

Μελίδη, Παναγιώτη Κόκκορη, Νικόλαο Λιανό και Αντώνιο Γαστεράτο,  
 

τους οποίους ευχαριστώ και για το κλίµα της αµοιβαίας εµπιστοσύνης και εκτίµησης που έχει 

αναπτυχθεί και πρυτανεύει κατά την λήψη των αποφάσεων.  
 

- Στην τελευταία κοσµητεία η σύνθεση περιέλαβε και τον εκπρόσωπο Ε∆ΙΠ κ. Ε. Γκόλια και 

την εκπρόσωπο ΕΤΕΠ κα. Ε. Σεραφειµίδου, τους οποίους επίσης ευχαριστώ για την συνερ-

γασία τους. 
 

- Θερµές και ειλικρινείς ευχαριστίες οφείλω και στο γραµµατειακό προσωπικό της Κοσµητείας 

κες. Γ. Γκαδρή, Μ. Αβραµίδου και Μ. Γκαλέτση. Εδώ τονίζεται το σηµαντικό πρόβληµα της 

υποστελέχωσης της γραµµατείας που καθιστά το έργο της γραµµατείας ιδιαίτερα δύσκολο. 

 

 

Τέλος θα πρέπει ακόµη να σηµειωθεί ότι πραγµατοποιήθηκαν 36 συνεδριάσεις της Συγκλήτου 

µε τις αντίστοιχες συνεδριάσεις Ειδικής Σύνθεσης στην Πρυτανεία (Κοµοτηνή) και σχεδόν στο 

σύνολο αυτών συµµετείχε ο Κοσµήτορας. 
 

Συνεδριάσεις Συγκλήτου :1) 19η Συνεδρίαση 19_11_2015, 2) 20η Συνεδρίαση 10-12-2015, 3) 

21η Συνεδρίαση 14-1-2016, 4) 22η Συνεδρίαση 11-02-2016, 5) 23η Συνεδρίαση 10-3-2016, 6) 

24η Συνεδρίαση 14-4-2016, 7) 25η Συνεδρίαση 12-5-2016, 8) 26η Συνεδρίαση 2-6-2016, 9) 

27η Συνεδρίαση 16-6-2016, 10) 28η Συνεδρίαση 30-6-2016, 11) 29η Συνεδρίαση 21_7_2016, 

12) 30η Συνεδρίαση 15-9-2016, 13) 31η Συνεδρίαση 6-10-2016, 14) 32η Συνεδρίαση 27-10-

2016, 15) 33η Συνεδρίαση 1-12-2016, 16) 34η Συνεδρίαση 15-12-2016, 17) 35η Συνεδρίαση 

12-1-2017, 18) 36η Συνεδρίαση 22-2-2017, 19) 37η Συνεδρίαση 30-3-2017, 20) 38η 

Συνεδρίαση 27-4-2017, 21) 39η Συνεδρίαση 4-5-2017, 22) 40η Συνεδρίαση 17-5-2017, 23) 

41η Συνεδρίαση 01-06-2017, 24) 43η Συνεδρίαση 29-06-2017, 25) 44η Συνεδρίαση 06-07-

2017, 26) 45η Συνεδρίαση 25-07-2017, 27) 46η Συνεδρίαση 14-09-2017, 28) 47η Συνεδρίαση 

28-09-2017, 29) 48η Συνεδρίαση 19-10-2017, 30) 49η Συνεδρίαση 9-11-2017, 31) 50η 

Συνεδρίαση 28-11-2017, 32) 51η Συνεδρίαση 12-12-2017, 33) 52η Συνεδρίαση 21-12-2017, 

34) 53η Συνεδρίαση 25-1-2018, 35) 54η Συνεδρίαση 15-2-2018, 36) 55η Συνεδρίαση 12-3-

2018} 

 

 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ όλες και όλους για τη συνεργασία που 

είχαµε και συνεχίζουµε να έχουµε ώστε να υλοποιείται στο ακέραιο ο σκοπός λειτουργίας της 

Κοσµητείας συµβάλλοντας µε αυτό τον τρόπο ενεργά στη καλύτερη δυνατή λειτουργία του 

∆ΠΘ κατά τη δύσκολη περίοδο που διανύουµε.  

 

 

                                                                                  

 

                                                                                        Χρήστος Καραγιάννης, καθηγητής 

                                                                                            Κοσµήτορας ΠΣ/∆ΠΘ 

 


