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ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (01/09/2016 έως 31/08/2020) 

Εισαγωγή 

Η ανάληψη καθηκόντων στη θέση της Κοσμητόρισσας της Παιδαγωγικής Σχολής (από 

01/09/2016) έγινε σε μια χρονική περίοδο δοκιμασίας του δημόσιου Πανεπιστημίου, μετά από 

μια τιμητική για μένα πρόταση και ουσιαστική στήριξη διαφόρων μελών του Τμήματός μου τα 

οποία και ευχαριστώ.  

Από την αρχή, θεώρησα ότι η ανάληψη της θέσης μου στην Κοσμητεία και η στρατηγική για 

την Σχολή βασίζεται α) σε μια στιβαρή διοίκηση από τη  Γραμματεία της Κοσμητείας στην 

Παιδαγωγική Σχολή  (Β. Αγκαθίδου, Δ. Σκλαβούνου και Α. Παπαδοπούλου) με εξαιρετικά 

πλούσια εμπειρία, εδραιωμένες διοικητικές γνώσεις, κουλτούρα συνεργασίας και οργανωτικές 

ικανότητες β) στην εδραίωση της ήδη υπάρχουσας από τις προηγούμενες Κοσμητείες  

συνεργασίας των δυο τμημάτων με τις δεδομένες συγκλίσεις και αποκλίσεις τους και γ) στην 

ανάληψη πρωτοβουλιών με βάση τον θεσμικό μου ρόλο για τη συνέχεια και την εδραίωση της 

στρατηγικής για την Παιδαγωγική Σχολή που αξιοποιούσε την προϋπάρχουσα εμπειρία και 

πρακτική των προηγούμενων συναδέλφων στο συγκεκριμένο αξίωμα. 

Στον σύντομο απολογισμό της θητείας μου, ο οποίος τεκμηριώνεται με ετήσιους 

απολογισμούς, σχετικές εκθέσεις και αναφορές που βρίσκονται στη Γραμματεία της 

Κοσμητείας, θα αναφερθώ τόσο στην παρουσία μου με την ιδιότητα της Κοσμητόρισσας στα 

συλλογικά όργανα του Α.Π.Θ. και των Α.Ε.Ι. όσο και στους στόχους και τις επιμέρους δράσεις 

σε επίπεδο Σχολής. 

Συμμετοχή στα συλλογικά όργανα 

Συμμετοχή στις ετήσιες Συνόδους των Πρυτανικών Αρχών και των Κοσμητόρων με 

πρωτοβουλία της προηγούμενης Πρυτανείας (2017, 2018, 2019), καθώς και στις γενικές 

συνελεύσεις της Σχολής, όποτε κρίθηκε απαραίτητο. Η στρατηγική της Παιδαγωγικής Σχολής 
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κατά τη διάρκεια της θητείας μου έχει αποτυπωθεί και ανακοινωθεί δημόσια στις ετήσιες 

Συνόδους1. 

Συμμετοχή στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου για ποικίλα θέματα που αφορούσαν στη 

λειτουργία του πανεπιστημίου, όπως ενδεικτικά είναι: τα όργανα της κεντρικής διοίκησης του 

Πανεπιστημίου, η έμφαση στο δημόσιο χαρακτήρα του, η δημιουργία νέων εργαστηρίων, οι 

νομοθεσίες για την ίδρυση/επανίδρυση μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στις 

διάφορες σχολές, ο κεντρικός οικονομικός προϋπολογισμός, ζητήματα αυτοτέλειας του  

Α.Π.Θ., θέματα εσωτερικού κανονισμού και οργανισμού, κατανομή ακαδημαϊκών θέσεων στα 

διάφορα τμήματα κ.α.  

Συμμετοχή στην επιτροπή κοσμητόρων του ιδρύματος για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα 

Σπουδών με προσανατολισμό την υποστήριξη του δημόσιου χαρακτήρα των προγραμμάτων, 

τη θέσπιση υποτροφιών σε περιπτώσεις φοιτητών/τριών που δυσκολεύονται να υποστηρίξουν 

τις σπουδές τους κ.α. 

Συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης για την 

ευρύτερη αξιοποίηση των υποδομών της και τη  βελτίωση των συνθηκών σίτισης. Κατά τον 

καιρό της πανδημίας, για παράδειγμα, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην αναζήτηση εναλλακτικών 

μορφών χορήγησης της σίτισης των φοιτητών/τριών.  

Συμμετοχή στις Συνόδους Προέδρων και Κοσμητόρων των Παιδαγωγικών Τμημάτων και 

Σχολών για ουσιαστικά παιδαγωγικά ζητήματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα 

αλλά και την παιδαγωγική πρακτική συνολικότερα. Ιδιαίτερα ζητήματα ως προς την 

παιδαγωγική επάρκεια, τα προγράμματα σπουδών στην προσχολική και πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση, την εκπαίδευση προσφύγων και μετακινούμενων πληθυσμών, τη στήριξη της 

πρακτικής άσκησης των φοιτητών/τριών με διαρκές αίτημα τη σύνδεση της Σχολής μας με 

πειραματικά σχολεία, συνοδεύτηκαν από συναντήσεις με τους υπόλοιπους προέδρους και 

κοσμήτορες των Παιδαγωγικών σχολών και τμημάτων με πολλές ματαιώσεις και περιορισμένα 

αποτελέσματα. 

 

 

                                                           
1 Βλ. τις ετήσιες αναφορές για τη Στρατηγική της Παιδαγωγικής Σχολής,  Γραμματεία Κοσμητείας (12.03.2017, 04.03.2018, 
22.02.2019) 
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Προτεραιότητες και δράσεις σε επίπεδο Σχολής 

Επί Κοσμητείας μου συνεχίστηκε να παραμένει υψηλής προτεραιότητας ζήτημα η συντήρηση 

και αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υλικοτεχνικών υποδομών της Σχολής, γεγονός 

το οποίο αντανακλάται και στην κατανομή υψηλού ποσοστού δαπανών (44%) επί του συνόλου 

του προϋπολογισμού της Κοσμητείας.2 Η Γραμματεία της Κοσμητείας σε  συνεργασία με τους 

επόπτες κτιρίων, τον υπεύθυνο συντήρησης και την Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου 

συντονίζει καθημερινά ενέργειες συντήρησης, αποκατάστασης φθορών, βελτίωσης και 

εκσυγχρονισμού των υποδομών των κτηριακών συγκροτημάτων. Αποκατάσταση των βλαβών 

των ανελκυστήρων, του συστήματος ψύξης-θέρμανσης, αντικατάσταση της κεντρικής ψυκτικής 

μονάδας, παρεμβάσεις στεγανοποίησης, ελαιοχρωματισμού, αντικατάσταση υαλοπινάκων, 

επικαιροποίηση της σήμανσης, συντήρηση του εσωτερικού και εξωτερικού φωτισμού είναι 

μόνο μία ενδεικτική αναφορά από το πλήθος ενεργειών που υλοποιήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια. 

Επιπρόσθετα, έργα νέων υποδομών αναπτύχθηκαν, όπως η ενίσχυση του χώρου 

συνεργασίας φοιτητών/ριών στον 1ο όροφο του Πύργου για τη διεξαγωγή ομαδοσυνεργατικών  

δραστηριοτήτων, η διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου του Πύργου (σε εξέλιξη), η 

εγκατάσταση αναβατορίου κλίμακας για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στις αίθουσες 

διδασκαλίας στο υπόγειο του Λυόμενου κτιρίου, η ενίσχυση της κτιριακής υποδομής στην 

Αρχαιολογικού Μουσείου (σε εξέλιξη) κ.α. 

 

Συνεχίστηκαν και επαυξήθηκαν οι δράσεις βελτίωσης του περιβάλλοντος, σε συνεργασία 

με την ομάδα περιβάλλοντος της Παιδαγωγικής Σχολής, το  Γραφείο Περιβάλλοντος και 

Πρασίνου του Α.Π.Θ και την Κεντρική Επιτροπή Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., στην οποία 

συμμετέχουν και συνάδερφοι/ισσες της Σχολής μας. Ενδεικτικές δράσεις: ενίσχυση των 

πρακτικών ανακύκλωσης, εξοικονόμηση ενέργειας (αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων με 

αντίστοιχους οικονομίας LED), τοποθέτηση φωτοκύτταρου στους χώρους υγιεινής, υπεύθυνη 

χρήση των μονάδων ψύξης/θέρμανσης, βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού 

(τοποθέτηση και ανανέωση φίλτρων στους ψύκτες, μείωση της κατανάλωσης των 

εμφιαλωμένων μπουκαλιών), βελτίωση του πρασίνου στους υπαίθριους χώρους (φροντίδα και 

                                                           
2Βλ. την έκθεση των κτηριακών υποδομών της Παιδαγωγικής Σχολής, Γραμματεία Κοσμητείας (Ιανουάριος 2020) 
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ανανέωση του υφιστάμενου κήπου, νέα δενδροφύτευση, διαμόρφωση καθιστικών χώρων 

κ.α.)3. 

Τον τελευταίο χρόνο της θητείας μου, συστάθηκε η ομάδα εργασίας για την πολιτική 

προστασία, μετά από προτροπή της γραμματείας της Κοσμητείας με τη συμμετοχή μελών 

από τα δυο Τμήματα καθώς και του προσωπικού φύλαξης και συντήρησης της Παιδαγωγικής 

Σχολής. Στο στάδιο αυτό, βρίσκεται υπό διαμόρφωση σχέδιο μνημονίου ενεργειών για τα κτίρια 

της Παιδαγωγικής Σχολής (Πύργος, Νεόδμητο κτίριο στην οδό Αρχαιολογικού Μουσείου 29) με 

σκοπό την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών σε συνεργασία με το Γραφείο Πολιτικής 

Προστασίας του Α.Π.Θ., ενώ παράλληλα σχεδιάζονται δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης 

των μελών της Παιδαγωγικής Σχολής σχετικά με ζητήματα πυροπροστασίας, σεισμού, πρώτων 

βοηθειών κ.α. Τέλος, αφού ολοκληρωθούν η κατάρτιση του σχεδίου καθώς και οι ενημερωτικές 

δράσεις, θα οργανωθούν ασκήσεις ετοιμότητας, ιδιαίτερα για το δεκαώροφο κτίριο Πύργος. 

Σημαντική ήταν η υλικοτεχνική στήριξη στις φοιτητικές ομάδες (μουσικές, θεατρικές, 

κινηματογραφικές), κυρίως της Σχολής μας αλλά και του Α.Π.Θ.,  με την παραχώρηση χρήσης 

χώρων της Σχολής και την προβολή των επιμέρους δράσεών τους. Η δραστηριοποίηση των 

φοιτητικών ομάδων στους πανεπιστημιακούς χώρους αποτελεί ζητούμενο για ένα δημόσιο, 

ανοιχτό, συμμετοχικό πανεπιστήμιο.  

Κατά τη διάρκεια της Κοσμητείας μου, δόθηκε έμφαση στην έρευνα σε μια περίοδο δημόσιου 

διαλόγου και ρητορικής προσανατολισμένης κατεξοχήν στην αγορά εργασίας και σε 

εξατομικευμένες πρακτικές ατομικής αριστείας. Σε ετήσια βάση, στο μέτρο του δυνατού, 

διατέθηκαν κονδύλια, σε μέλη της Σχολής ως οικονομική ενίσχυση για τη διεξαγωγή συνεδρίων 

(κριτήρια: διατμηματικότητα, διεπιστημονικότητα, υλοποίηση στους χώρους της σχολής κ.α.). 

Αναλάβαμε πρωτοβουλίες για την αλληλοενημέρωση και συνεργασία μεταξύ των έξι 

εργαστηρίων των Τμημάτων με στόχο την καλύτερη λειτουργία τους. Υποστηρίξαμε διεθνείς 

συνεργασίες μέσω επιστημονικών ανταλλαγών, συμμετοχής σε κοινά ερευνητικά projects, 

διεθνείς επισκέψεις και ενημερώσεις για τη λειτουργία της σχολής (Βέλγιο, Ισπανία, 

Πορτογαλία, Βόρεια Μακεδονία  κ.λπ.).  

Η διοργάνωση πιλοτικού θερινού προγράμματος δημιουργικών δραστηριοτήτων παιδιών 

σχολικής ηλικίας (6-11 ετών) με τίτλο «Καλοκαίρι στην Πόλη; ΠαίΖουμε στην Παιδαγωγική 

                                                           
3Βλ. την έκθεση των κτηριακών υποδομών της Παιδαγωγικής Σχολής, Γραμματεία Κοσμητείας (Ιανουάριος 2020) 
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Σχολή» για τη χρονιά 20194, αφορούσε μια σημαντική πρωτοβουλία που ελπίζω να βρει 

συνέχεια. Με τη συμμετοχή συναδέλφων/ισσών της Σχολής καθώς και εθελοντών φοιτητριών 

και φοιτητών το πρόγραμμα είχε ως κεντρικό στόχο την αξιοποίηση της παιδαγωγικής γνώσης 

με το μετασχηματισμό της σε πρακτική, με ιδιαίτερα ικανοποιητικά αποτελέσματα 

(ανατροφοδότηση από τις οικογένειες των μαθητών/τριών καθώς και των εμπλεκόμενων 

εκπαιδευτικών και εθελοντών/ριών). 

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου οι υποστηρικτικές υποδομές της Σχολής που εποπτεύει η 

Κοσμητεία, δηλ. η Βιβλιοθήκη, η Νησίδα και το Κέντρο Ενταξιακής Πολιτικής ενισχύθηκαν και 

σε συνεργασία με το προσωπικό και τις αντίστοιχες Επιτροπές αναπτύχθηκαν δράσεις και 

πρωτοβουλίες5.  

Βιβλιοθήκη: μεταξύ άλλων, αξίζει να αναφερθεί η σύσταση ομάδας εθελοντών φοιτητών και 

φοιτητριών για την απόκτηση σχετικής εμπειρίας και την υποστήριξη του έργου της 

Βιβλιοθήκης, η διοργάνωση βιβλιοπαρουσιάσεων, εκπαιδευτικών επισκέψεων - ξεναγήσεων  

και λοιπών εκδηλώσεων, η ενίσχυση του προσωπικού (πρόσληψη ατόμου μερικής 

απασχόλησης, τοποθέτηση ενός μέλους Ειδικού Τεχνικού & Εργαστηριακού Προσωπικού στο 

ανθρώπινο δυναμικό της μονάδας), η ενίσχυση της Ανταλλακτικής Βιβλιοθήκης, η 

κανονικοποίηση των δωρεών κ.α. Η συμβολή της Επιτροπής Βιβλιοθήκης της Σχολής στη 

διοργάνωση δράσεων και στη γνωμοδότηση επί τρεχόντων ζητημάτων για την εύρυθμη 

λειτουργία της Βιβλιοθήκης ήταν πολύτιμη. 

Νησίδα: αξίζει να αναφερθούν ενέργειες όπως η συνεχής αναβάθμιση του ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού τόσο της εν λόγω μονάδας όσο και των αιθουσών διδασκαλίας της Σχολής, η 

αντικατάσταση του προσωπικού μετά την απομάκρυνση και συνταξιοδότηση υπαλλήλων, 

διατηρώντας το πλήρες ωράριο λειτουργίας, η ηλεκτρονική διαχείριση του αιθουσιολογίου και 

τέλος η μέριμνα για την ορθή λειτουργία του ηλεκτρονικού εξοπλισμού των αιθουσών 

διδασκαλίας με την τεχνική υποστήριξη και συνεργασία της Επιτροπής Πληροφοριακών και 

Πολυμεσικών Συστημάτων της Σχολής. 

Κέντρο Ενταξιακής Πολιτικής: συνεχίστηκε η παροχή υπηρεσιών σε φοιτήτριες και φοιτητές με 

αναπηρίες και προβλήματα υγείας (στήριξη και επίλυση προβλημάτων, συνεργασία με το 

                                                           
4Ο απολογισμός της δράσης παρουσιάστηκε αναλυτικά στην με αριθμ. 1/25.09.2019 συνεδρίαση της Κοσμητείας. 
5Οι επιμέρους ετήσιες εκθέσεις προγραμματισμού και απολογισμού της Βιβλιοθήκης, της Νησίδας και του Κέντρου 
Ενταξιακής Πολιτικής βρίσκονται στη Γραμματεία της Κοσμητείας. 
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δίκτυο της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ελεγχόμενης Πρόσβασης AMELIb κ.α.). Επιπλέον, στο 

μεσοδιάστημα της θητείας μου, έγινε μία προσπάθεια σε συνεργασία με την Επιτροπή 

Ενταξιακής Πολιτικής της Σχολής και τις υπόλοιπες δομές υποστήριξης ευάλωτων ομάδων του 

πανεπιστημίου (π.χ. Παρατηρητήριο) να διασφαλιστεί η δημιουργία μιας κεντρικής δομής για 

ανάπηρους/ες φοιτητές/τριες και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, η οποία θα εντασσόταν 

στον Οργανισμό του Α.Π.Θ. Ωστόσο, με την αλλαγή των πρυτανικών αρχών (09/2019), ο 

Οργανισμός του Α.Π.Θ. συζητείται εκ νέου, με αμφίβολα αποτελέσματα για την εξοικονόμηση 

πόρων και τη στελέχωσή της προτεινόμενης κεντρικής δομής με προσωπικό. 

Ειδικό βάρος δόθηκε στην ενίσχυση της προβολής και εξωστρέφειας της Παιδαγωγικής 

Σχολής τόσο στο άμεσο κοινωνικό περιβάλλον όσο και σε εθνικό και διεθνές επίπεδο μέσα 

από την ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς της τοπικής κοινωνίας, με εθνικούς και διεθνείς 

επιστημονικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς φορείς κ.α..6  Ειδικότερα, δόθηκε έμφαση στη 

σύνδεση της Σχολής με την κοινότητα μέσω δράσεων, όπως ενημέρωση σχετικά με το 

πρόβλημα της χρήσης ουσιών, συμβουλευτική εκπαιδευτικών για την ψυχοκοινωνική 

υποστήριξη μαθητών/τριών και των οικογενειών τους μέσα από ένα δίκτυο συνεργασίας με την 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, συμμετοχή στο 

Κινηματογραφικό δίκτυο εκπαίδευσης, συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, 

συνεργασία με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο ομάδων 

κοινωνικά αποκλεισμένων (Άρσις, Praxis, κ.α.) για την πρακτική των φοιτητριών/των της 

Σχολής, προγραμματισμένες συνεργασίες με ομάδες εφήβων προσφύγων για ενημέρωσή τους 

σχετικά με τη λειτουργία της Παιδαγωγικής Σχολής με στόχο την πρόσβασή τους σε ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα και κινητοποίησή τους για συνέχεια στην εκπαιδευτική τους πορεία κ.α. 

Παρά το γεγονός ότι κατά τη θητεία μου άρχισε να γίνεται εμφανές ότι ο δημόσιος χώρος του 

πανεπιστημίου συρρικνώνεται και εμφανίζεται περισσότερο ως ανταγωνιστικός χώρος 

καταναλωτών γνώσης και λιγότερο κριτικής σκέψης, διατηρήθηκε η προσπάθεια να 

χορηγούνται δωρεάν οι αίθουσες για τη διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, επιμορφωτικών 

σεμιναρίων, βιβλιοπαρουσιάσεων, εκδηλώσεων, πολιτιστικών δρώμενων κ.α. σε φορείς και 

συλλογικότητες εντός και εκτός της πανεπιστημιακής κοινότητας (Τμήματα του Α.Π.Θ., 

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Σύλλογος Αλβανών Μεταναστών/ριών Μητέρα 

Τερέζα,  ΔΙΟΤΙΜΑ, εκδοτικοί οίκοι κ.α.). Μ’ αυτή τη φιλοσοφία, η Παιδαγωγική Σχολή παραμένει 

                                                           
6Αναφορά με αναλυτική καταγραφή όλων των εκδηλώσεων της Σχολής, Γραμματεία Κοσμητείας.  
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μία σχολή ανοιχτή στην εκπαιδευτική κοινότητα, στην κοινωνία, στο κοινωνικό και επιστημονικό 

γίγνεσθαι. 

Τέλος, η Παιδαγωγική Σχολή δεν έμεινε σιωπηλή στις νομοθετικές εξελίξεις που αφορούν είτε 

ζητήματα που σχετίζονται άμεσα με την εκπαίδευση, όπως η υπονόμευση που δημόσιου 

χαρακτήρα του πανεπιστημίου, είτε με γενικότερα ζητήματα δικαιωμάτων. Προς αυτή την 

κατεύθυνση, δημοσιοποιήθηκαν ψηφίσματα της Κοσμητείας και της Γενικής Συνέλευσης της 

Σχολής καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας μου. 

 

Οικονομικός απολογισμός 

Για την χρονική περίοδο της θητείας μου, ( 01-09-2016 έως 31-07-2020) ακολουθεί το σύνολο 

των δαπανών, επιμερισμένο ανά κατηγορία δαπάνης και από τις τρεις πηγές χρηματοδότησης 

της Κοσμητείας, δηλαδή από τον τακτικό προϋπολογισμό του Α.Π.Θ.( η κοσμητεία έλαβε 

πιστώσεις μόνο κατά το έτος 2018), από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας, Ε.Λ.Κ.Ε. 

(για όλη τη θητεία μου, 2016-2020) καθώς και από την Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης 

Περιουσίας, Ε.Α.Δ.Π. (για τα έτη 2017, 2018): 

ΠΗΓΗ / 
ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

Συντήρηση - 
αναβάθμιση 

Περιβάλλον Προβολή 
Γραφική 

ύλη 
Διάφορα 

Ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός 

Έπιπλα Μετακινήσεις 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΩΝ 

Ε.Λ.Κ.Ε. 
13.895,77 2.880,77 4.423,69 2.119,30 329,75 13.552,87 680,00 1.070,28 38.952,43 

Ε.Α.Δ.Π. 3.598,20 1.724,85 385,00 575,05 0,00 698,12 0,00 0,00 6.981,22 

Τακτικός 
4.376,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.376,52 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 

(01-09-
2016 έως 

31-07-
2020) 

21.870,49 4.605,62 4.808,69 2.694,35 329,75 14.250,99 680,00 1.070,28 50.310,17 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 43,47 9,15 9,56 5,36 0,66 28,33 1,35 2,13 100,00 
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Το συνολικό ποσό των δαπανών της Κοσμητείας ανέρχεται στις 50.310,17 Ευρώ. Σύμφωνα 

με τον παραπάνω πίνακα, οι δαπάνες κατανέμονται κατά 44% για τη συντήρηση και την 

αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών της Σχολής, κατά 28% για την προβολή της Σχολής  

(εκδηλώσεις κ.α.) και την προώθηση της έρευνας (ενίσχυση συνεδρίων), κατά 10% για την 

προμήθεια εξοπλισμού (αναβάθμιση εξοπλισμού νησίδας, αιθουσών διδασκαλίας κ.α.) και  

κατά 9% για την οικονομική ενίσχυση δράσεων για το περιβάλλον (δενδροφυτεύσεις, φίλτρα 

ψυκτών, λαμπτήρες, φωτοκύτταρα κ.α.).   

Να σημειωθεί ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας καταβλήθηκε συστηματική προσπάθεια για 

την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και της υπάρχουσας υλικοτεχνικής 

υποδομής της Παιδαγωγικής Σχολής. Κατά την οικονομική διαχείριση ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε 

στη διαφάνεια, λογοδοσία και εφαρμογή διαδικασιών προς όφελος της Σχολής7.  

Επίλογος: ευχαριστίες 

Κλείνοντας, από τη θέση της Κοσμητόρισσας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της 

Παιδαγωγικής Σχολής για την υποστήριξη και συνεργασία τους. Ειδικότερα, θα ήθελα να 

εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες σε όσες και όσους δουλέψαμε μαζί για να διατηρήσουμε 

μια Σχολή που να ανταποκρίνεται στους βασικούς σκοπούς, όπως αναφέρονται στους 

Οδηγούς Σπουδών των δυο Τμημάτων και ιδιαίτερα: 

                                                           
7Αναλυτικός οικονομικός απολογισμός περιόδου 01-09-2016 έως  31-07-2020,  Γραμματεία Κοσμητείας. 
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 στα μέλη της Κοσμητείας για τη συνεργασία και την υποστήριξή τους: τους/ις Προέδρους 

των Τμημάτων, τους/ις Διευθυντές/ριες των Τομέων, τους/ις εκπροσώπους του λοιπού 

προσωπικού των Τμημάτων. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον πρόεδρο του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης που με τη συγκρότησή του, την εργατικότητά του, την 

διοικητική και οργανωτική του εμπειρία με στήριξε στην εκπροσώπηση της Σχολής στα όργανά 

της καθώς και στη Σύγκλητο. 

 στα μέλη των τεσσάρων Επιτροπών της Σχολής (Βιβλιοθήκης, Φύλου & Ισότητας, 

Πληροφοριακών & Πολυμεσικών Συστημάτων, Ενταξιακής Πολιτικής) για τη συμβολή και 

ενεργοποίησή τους στην ανάπτυξη ποικίλων δράσεων και πρωτοβουλιών8. 

 στις μουσικές και θεατροπαιδαγωγικές ομάδες της Σχολής και στους/στις 

εμπνευστές/ριές τους (Παιχνιδιάτορες του Πύργου, Φτου & Βγαίνω, Paedagogus Lubens, 

Μουσικοί Σχοινοβάτες) για τα μουσικά και θεατρικά δρώμενα, που όχι μόνο συνόδευαν τις 

εκδηλώσεις ψυχαγωγίας της Σχολής αλλά συμμετείχαν ενεργά και στο πολιτιστικό γίγνεσθαι 

του πανεπιστημίου (Α.Π.Θ. την Κυριακή, Φοιτητική Εβδομάδα κ.α.) και της πόλης 

(παραστάσεις σε θέατρα, βιβλιοθήκες, σχολεία κ.α.). 

 στο προσωπικό των υποστηρικτικών μονάδων που εποπτεύει η Κοσμητεία: στο 

προσωπικό της Βιβλιοθήκης, της Νησίδας και του Κέντρου Ενταξιακής Πολιτικής για τις 

πολύτιμες υπηρεσίες τους, ιδιαίτερα προς την φοιτητική κοινότητα. 

 στο προσωπικό της φύλαξης, της καθαριότητας και της συντήρησης για το άοκνο έργο 

τους στη βελτίωση της καθημερινότητας της Παιδαγωγικής Σχολής. 

 στη γραμματεία της Κοσμητείας που με «χόρτασε με την ουσιαστική της βοήθεια»: 

ξεπέρασε τα όρια μιας δημόσιας υπηρεσίας και ανταποκρίθηκε με ευαισθησία, ετοιμότητα, 

συνέπεια και ουσιαστική στήριξη στο έργο μου, δείχνοντας υπομονή στα πρώτα χρόνια της 

διοικητικής μου «αφέλειας». 

 Τέλος, στη νέα Κοσμητόρισσα, την κ. Δόμνα Κακανά, και στη νέα Κοσμητεία εύχομαι από 

καρδιάς καλή δύναμη και επιτυχία στο έργο τους, δηλώνοντας τη στήριξη και βοήθεια όποτε 

ζητηθεί. 

Ιωάννα Μπίμπου 

Κοσμητόρισσα Παιδαγωγικής Σχολής 

                                                           
8Βλ. επιμέρους ετήσιες εκθέσεις προγραμματισμού και απολογισμού των Επιτροπών, Γραμματεία Κοσμητείας. 


