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Έκθεση δραστηριοτήτων του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΔΠΘ για 
το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 

 
Η παρούσα αποτελεί έκθεση δραστηριοτήτων  του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος 
(ΤΜΗΠΕΡ) για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Για ακόμα μία χρονιά το Τμήμα συνέχισε την 
εύρυθμη λειτουργία του εφαρμόζοντας το πρόγραμμα σπουδών, τηρώντας τους νόμους και 
απαντώντας στις προκλήσεις της εποχής μας αλλά και στις επιταγές του μέλλοντος κάτω από 
μία έντονη υποχρηματοδότηση για τις δαπάνες της καθημερινής λειτουργίας των μαθημάτων 
και ιδιαίτερα της έρευνας.  
 
Διοικητικά 
 
Το ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησε με την οργάνωση και λειτουργία της γραμματείας με νέα στελέχη. 
Οργανώθηκαν και διεξάχθηκαν 24 Συνελεύσεις Τμήματος και  15 Συνελεύσεις Ειδικής  Σύνθεσης 
και εκτελέσθηκαν οι αποφάσεις τους. Οι ΓΣ είχαν ως στόχο την χάραξη της γενικής εκπαιδευτικής 
και ερευνητικής πολιτικής του Τμήματος και την πορεία ανάπτυξής του, στα πλαίσια πάντα της 
πολιτικής της Πολυτεχνικής Σχολής και του ΔΠΘ. Χορηγήθηκαν 81 άδειες Μελών ΔΕΠ για την 
συμμετοχή τους σε προγράμματα, συνέδρια, διεθνή εργαστήρια και διάφορες άλλες επιτροπές.  
Για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος προτάθηκαν, εγκρίθηκαν και λειτούργησαν οι 
ακόλουθες επιτροπές: Φοιτητικών Θεμάτων, Κατανομής των νέων χώρων του Κτιρίου Γ (κτιρίου 
Μηχανικών Περιβάλλοντος), παραλαβής διδακτικών βιβλίων, παραλαβής πάσης φύσεως 
οργάνων, ειδών και υλικών, εκτελέσεως μικροεργασιών, προχείρων διαγωνισμών, για την 
προμήθεια πάσης φύσεως οργάνων, ειδών και υλικών, καταστροφής – διαγραφής άχρηστων 
οργάνων, ειδών και υλικών (κινητών πραγμάτων), επιτροπής για το παράρτημα διπλώματος, 
ορισμού ακαδημαϊκού συμβούλου στο ΔΟΑΤΑΠ, αξιολόγησης υποψηφίων μεταδιδακτόρων και 
διδασκόντων 407/80 κλπ. 
Απονεμήθηκαν οι τίτλοι σπουδών στους αποφοίτους των προπτυχιακών (36) και μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων σπουδών [δεύτερου (30) και τρίτου κύκλου (3)] που οργανώνει το Τμήμα.  
Για την διευθέτηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανικών Περιβάλλοντος 
συμμετείχε το Τμήμα στην 9μελή επιτροπή του Υπουργείου και του Πανελλήνιου Συλλόγου 
(4439/2016) για την πρόσβαση σε επαγγελματικές δραστηριότητες των μηχανικών 
περιβάλλοντος. Είναι άξιο μνείας ότι σύμφωνα με το νέο νόμο 4439/2016 περί ρύθμισης 
επαγγέλματος μηχανικών, η ειδικότητα του Μηχανικού Περιβάλλοντος αναγνωρίζεται για 
πρώτη φορά ως μία διακριτή ειδικότητα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.  
Παραλήφθηκαν τα νέα γραφεία του κτηρίου Γ (κτίριο Μηχανικών Περιβάλλοντος) μετά την 
οριστική μετεγκατάσταση των Πολιτικών Μηχανικών και κατανεμήθηκαν στα μέλη ΔΕΠ και 
εργαστήρια του Τμήματος. Οι νέοι χώροι αλλά και το κτίριο γενικά απαιτούν ανακαίνιση  και 
αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής του που αναμένεται να γίνουν στο 2018. 
Το Τμήμα εκπροσωπήθηκε σε όλες τις συνελεύσεις της Κοσμητείας και της Συγκλήτου και η ΓΣ 
ενημερώθηκε για τις αποφάσεις τους. 
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Διδακτικά 
 
Στο πλαίσιο της γενικής εκπαιδευτικής πολιτικής της Πολυτεχνικής Σχολής και του ΔΠΘ 
συνεχίστηκε η πορεία ανάπτυξής του Τμήματος με την υλοποίηση των προπτυχιακών και 
μεταπτυχιακών μαθημάτων με βάση το ανανεωμένο πρόγραμμα σπουδών και λειτούργησε το 
Συμβούλιο Σπουδών προσφέροντας ουσιαστική δουλειά στην προεργασία σημαντικών 
εκπαιδευτικών θεμάτων. 
Διεκπεραιώθηκε, με στοχευμένες και αναγκαίες επικαιροποιήσεις, η αναθεώρηση του 
προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, αλλά και του Κανονισμού Εκπόνησης Διδακτορικών 
Διατριβών. Στόχος ήταν η πλήρης εναρμόνιση με τις σύγχρονες τάσεις της επιστήμης και τα 
διεθνή πρότυπα, η κάλυψη των αναγκών της πολυδιάστατης γνώσης και της ανάπτυξης 
ικανοτήτων και δεξιοτήτων στις σύγχρονες απαιτήσεις εκπαίδευσης και τις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας. Στα πλαίσια αυτά εγκρίθηκε και η ανατύπωση και η διανομή των συγγραμμάτων για 
κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών.  
Η έλλειψη διδακτικού προσωπικού, ένα χρόνιο πρόβλημα, η οποία δημιουργείτε από την 
απουσία νέων θέσεων μελών ΔΕΠ, αλλά και την απώλεια θέσεων μετά από την άρνηση 
εκλεγμένων μελών ΔΕΠ να προσέλθουν στα καθήκοντα τους αντιμετωπίστηκε με ημίμετρα.  
Ανατέθηκε η αυτοδύναμη διδασκαλία μαθημάτων στο μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος για την 
υποστήριξη των μαθημάτων «Ειδικές και Προχωρημένες Διεργασίες σε ΜΕΥΑ» και σε 
εξωτερικούς διδάσκοντες όπως το μάθημα της «Μηχανικής Στερεού Σώματος – Αντοχή Υλικών».  
Προκηρύχθηκαν θέσεις έκτακτου διδακτικού προσωπικού, συγκροτήθηκαν οι αντίστοιχες 
εισηγητικές επιτροπές και λήφθηκαν αποφάσεις περί της επιλογής και ανάθεσης της 
διδασκαλίας προπτυχιακών μαθημάτων στα πλαίσια του προγράμματος «Απόκτηση 
Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» και  
ανατέθηκαν τα μαθήματα «Βιοκλιματικός Σχεδιασμός και Προσομοίωση», «Συνθήκες άνεσης 
στα κτήρια» και «Οικολογικά δομικά υλικά». Η διδασκαλία των μαθημάτων «Ολοκληρωμένος 
σχεδιασμός βιομηχανικών εγκαταστάσεων» και «Αναλυτική Χημεία – εργαστήρια» σε κατόχους 
διδακτορικού διπλώματος σύμφωνα με τον ν. 407/80 μετά την κατανομή πίστωσης από την 
Σύγκλητο του ΔΠΘ.  
Σε συνεργασία με την Κοσμητεία και τις υπόλοιπες πολυτεχνικές σχολές οργανώθηκαν και 
προσφέρθηκαν στους φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής για δεύτερη συνεχή ακαδημαϊκή 
χρονιά τα κοινά μαθήματα του Τμήματος με άλλα Τμήματα της Σχολής.  
Με βάση τις εργασίες της ΟΜΕΑ και την συμμετοχή των περισσοτέρων διδασκόντων 
διενεργήθηκαν οι εσωτερικές αξιολογήσεις των μαθημάτων, των διδασκόντων και συνολικά του 
Τμήματος. Τα έντυπα αξιολόγησης αποδελτιώθηκαν από επιτροπή που όρισε η ΓΣ, εγκρίθηκαν 
από τη ΓΣ και βρίσκονται στην διάθεση κάθε ενός μέλους ΔΕΠ. 
Λειτούργησαν και τα τρία ΠΜΣ του Τμήματος «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη», 
«Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία», και «Περιβάλλον και 
Συμπεριφορά». Ενισχύθηκε ο τρίτος κύκλος σπουδών με νέους υποψήφιους διδάκτορες και 
διοργανώθηκε για Τρίτη συνεχή χρονιά η παρουσίαση των ερευνητικών αντικειμένων διατριβών 
των υποψηφίων  διδακτόρων του Τμήματος.  
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Διδακτικό δυναμικό  
 
Για τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης και ανανέωσης της θητείας μελών Δ.Ε.Π., 
καταρτίστηκαν εκ νέου και επικαιροποιήθηκαν τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών, 
τα οποία τηρούνται για τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης και ανανέωσης της 
θητείας των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος και υποβλήθηκαν προς έγκριση στη Σύγκλητο. Κατά το 
περασμένο ακαδημαϊκό έτος, διεκπεραιώθηκαν τέσσερεις μονιμοποιήσεις επίκουρων 
καθηγητών, μια εξέλιξη σε βαθμίδα καθηγητή  και μία θέση νέου μέλους ΔΕΠ με γνωστικό 
αντικείμενο «Περιβαλλοντική Χημεία-Ενόργανη Αναλυτική Χημεία» στη βαθμίδα του επίκουρου 
καθηγητή με 15 συνυποψήφιους. Παράλληλα διεκπεραιώθηκαν οι εξελίξεις άλλων δύο 
αναπληρωτών καθηγητών στη βαθμίδα του καθηγητή. Μετά από εκτενή και ουσιαστικό διάλογο 
μέσα στη ΓΣ εισηγήθηκε προς την Πρυτανεία μια νέα θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του 
επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Ατμοσφαιρικών 
Ρύπων». 
 
Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα 
 
Στα πλαίσια της ερευνητικής πολιτικής, εξωστρέφειας και την πορείας ανάπτυξής του Τμήματος, 
προτεραιότητα δόθηκε στη  διευκόλυνση των μελών ΔΕΠ για την έγκαιρη συμμετοχή τους σε 
διεθνή και ελληνικά προγράμματα με τη διενέργεια έκτακτων συνελεύσεων και την άμεση 
διεκπεραίωση των αναγκαίων εγγράφων. Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η συμμετοχή των μελών ΔΕΠ 
σε 38 προγράμματα ελληνικού και διεθνούς επιπέδου. 
 
Δημοσιεύσεις 
 
Τηρήθηκε το Μητρώο επιστημονικών δημοσιεύσεων του Τμήματος σύμφωνα με το οποίο κατά 
τα έτη 2016 και 2017 δημοσιεύθηκαν σε διεθνή περιοδικά με κριτές 75 και 69 εργασίες 
αντίστοιχα, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των δημοσιευμένων άρθρων σε 1035 με 16422 
ετεροαναφορές χωρίς τις αυτοαναφορές όλων των συμμετεχόντων.  
 
Διάχυση των αποτελεσμάτων και διαφήμιση του ΤΜΗΠΕΡ 
 
Το τμήμα συμμετείχε στην έκθεση της Θεσσαλονίκης με έργα του Εργαστηρίου Διαχείρισης και 
Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων για τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στα μέλη της 
ακαδημαϊκής κοινότητας και στην κοινωνία, με ιδιαίτερα θετικά σχόλια από την Σύγκλητο και 
τον τοπικό τύπο. 
 


