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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

  

 Το παρόν τεύχος συνοψίζει τα πεπραγμένα της Κοσμητείας της Παιδαγωγικής Σχολής του 

Α.Π.Θ., τόσο κατά την περίοδο της τετραετούς θητείας της Κοσμητόρισσας από 1/09/2008 έως και 

31/8/2012, όσο και κατά τη διάρκεια της 1ης παράτασης από 1/9/2012 έως 31/12/2012 (συνολική 

διάρκεια θητείας 4 ½  έτη). 

 Επισημαίνεται ότι με βάση την αρχή της συνέχειας ύπαρξης και λειτουργίας του δημοσίου που 

αναφέρει το Σύνταγμα δόθηκε και 2η παράταση της θητείας για εύλογο χρονικό διάστημα (από 

1/1/2013 έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάδειξης νέου Κοσμήτορα/ισσας). Η περίοδος αυτή, 

προφανώς, δεν υπάρχει στον παρόντα απολογισμό του Δεκεμβρίου 2012. 

 

 Είναι ευνόητο ότι πολλά από αυτά που επιτεύχθηκαν κατά τη χρονική αυτή περίοδο θα ήταν 

αδιανόητα χωρίς τη στήριξη ή την ενεργητική συμμετοχή της κοινότητας της Παιδαγωγικής Σχολής. 

Ιδιαίτερα, με τη λήξη της θητείας μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω: 

 Όλα τα μέλη της Κοσμητείας και ιδιαίτερα το διοικητικό προσωπικό της Γραμματείας που 

με την αφοσίωσή τους και την αποτελεσματικότητά τους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση 

του έργου της Κοσμητείας 

 Όσα μέλη εργάσθηκαν στο πλαίσιο των Επιτροπών της Κοσμητείας 

 Τους φοιτητές και τις φοιτήτριες σε όλα τα συλλογικά όργανα στη Παιδαγωγική Σχολή. 

Θεωρώ ελπιδοφόρο για το πανεπιστήμιο την παρουσία δραστήριων φοιτητικών 

εκπροσωπήσεων, όπως συμβαίνει στη Σχολή μας, που παρά τις διαφωνίες σε επιμέρους 

ζητήματα κατά καιρούς υπήρχε τελικά ανοικτός δίαυλος επικοινωνίας 

 Το προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας 

 Το διοικητικό προσωπικό των Γραμματειών των Τμημάτων 

 

 Ολοκληρώνοντας τα καθήκοντά μου στην Κοσμητεία της Παιδαγωγικής Σχολής  του Α.Π.Θ 

θεωρώ ότι η θητεία ήταν ένα ταξίδι γεμάτο ευθύνη, δουλειά, μα πολύ δουλειά, μεράκι, μεγάλη 

ικανοποίηση, αλλά, αναπόφευκτα και …ματαιώσεις. Πάνω απ΄όλα, όμως, ήταν ένα ταξίδι με ορίζοντα. 

 Οι δυσκολίες ήταν πολλές και ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό οι προσπάθειες που έπρεπε να 

καταβληθούν για την όσο το δυνατόν πιο εύρυθμη λειτουργία της Σχολής ήταν τεράστιες. Κληθήκαμε 

από κοινού με τα προεδρεία των Τμημάτων να λειτουργήσουμε σε ένα πλαίσιο εντεινόμενης οικονομικής 

ασφυξίας και διοικητικής αρρυθμίας, να αντιμετωπίσουμε κρίσεις σε πολλά επίπεδα που δεν είναι πάντα 

διαχειρίσιμες από καμιά διοίκηση όσο καλές προθέσεις και αν έχει, προσπαθώντας να διατηρήσουμε 

πάντα το όραμα της ανάπτυξης. Ιδιαίτερα κατά το νέο ακαδημαϊκό έτος τα παραπάνω προβλήματα 

διαχείρισης της καθημερινότητας έχουν οξυνθεί και επιπρόσθετα η Κοσμητεία κλήθηκε να διαχειρισθεί 

τη διενέργεια των εκλογών για διοικητικά όργανα της Σχολής μέσα σε ένα πλαίσιο μεγάλης ασάφειας 

και την προετοιμασία για τη σύσταση των νέων διοικητικών οργάνων. 

 Τέλος, θα είμαι συμβουλευτικά στη διάθεση της νέας Κοσμητείας –εφόσον το επιθυμεί- για ό,τι 

χρειαστεί. 

 

Δήμητρα Κογκίδου, Καθηγήτρια 

 Κοσμητόρισσα της Παιδαγωγικής Σχολής στο Α.Π.Θ. 
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1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 

 

1.1 Τα όργανα διοίκησης της Παιδαγωγικής Σχολής 

 

 Τα όργανα διοίκησης της Παιδαγωγικής Σχολής έως τις 31/12/2012 (δηλαδή κατά τη 

διάρκεια της 4 ½  ετών θητείας) σύμφωνα με το Ν. 1268/82 και τις μεταγενέστερες ρυθμίσεις του, 

ήταν: 

 Ο Κοσμήτορας ή η Κοσμητόρισσα της Σχολής.  

 Η Κοσμητεία της Σχολής.  Απαρτίζεται από την Κοσμητόρισσα ή τον Κοσμήτορα,  τους/τις 

Προέδρους των Τμημάτων και ένα/μία εκπρόσωπο των φοιτητών/τριών κάθε Τμήματος. 

 Η Γενική Συνέλευση της Σχολής.  Απαρτίζεται από τα μέλη των Γενικών Συνελεύσεων των 

δύο Τμημάτων της Σχολής. 

 

 Τα όργανα διοίκησης της Παιδαγωγικής Σχολής από 1/1/2013 θα είναι  σύμφωνα με τη 

διάταξη του άρθρου 9 παρ.1 του Ν.4009/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4076/12: 

 Ο Κοσμήτορας ή η Κοσμητόρισσα της Σχολής  

 Η Κοσμητεία της Σχολής (άρθρο 9 παρ.7 –αναρίθμηση της παρ.8- του Ν.4009/11 σε 

συνδυασμό με το άρθρο 3, παρ. 6 του Ν. 4076/12): αποτελείται από τον Κοσμήτορα  ή την 

Κοσμητόρισσα της Σχολής, τους/τις Προέδρους των Τμημάτων και ένα/μία εκπρόσωπο των 

φοιτητών/τριών  της Σχολής χωρίς δικαίωμα ψήφου.   

 Η Γενική Συνέλευση της Σχολής (άρθρο 3  παρ.8 του Ν.4076/12): απαρτίζεται από «τους 

καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες της Σχολής καθώς και  έναν εκπρόσωπο, ανά 

κατηγορία, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού  (ΕΕΠ), των μελών του 

Εργαστηριακού ∆ιδακτικού Προσωπικού (Ε∆ΙΠ) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού 

Εργαστηριακού Προσωπικού  (ΕΤΕΠ), που ορίζονται με άμεση μυστική και καθολική ψηφοφορία 

μεταξύ του προσωπικού των οικείων κατηγοριών». 

 Η Κοσμητεία, με βάση τις οδηγίες της Γραμματείας της Συγκλήτου, κίνησε τη διαδικασία 

σύστασης-εκλογής των οργάνων, όπου απαιτείται, πριν από τη λήξη του έτους 2012,  προκειμένου να 

λειτουργήσουν σύμφωνα με το Νόμο τα διοικητικά όργανα των Σχολών από 1 Ιανουαρίου 2013 και με 

το δεδομένο ότι δεν υφίσταται ακόμη ο Οργανισμός και ο Εσωτερικός Κανονισμός του Α.Π.Θ..  

 

Κοσμητόρισσα της Παιδαγωγικής Σχολής κατά την περίοδο 01/09/2008 – σήμερα (31/12/2012), 

είναι η κα  Δήμητρα Kογκίδου.  

 

 Αναλυτικότερα στοιχεία για τη θητεία της κ. Κογκίδου: 

 Κατά τις προκηρυχθείσες εκλογές για  την ανάδειξη Κοσμήτορας/ισσας στις 27 Μαΐου 2008 

δεν κατατέθηκε καμία υποψηφιότητα λόγω της αντίθεσης της Σχολής στο νέο νόμο. Ως εκ 

τούτου, με απόφαση  της Συγκλήτου (2805/27 και 28/8/08 ) και την Πρυτανική Πράξη αριθμ. 

1212/5.9.2008 διορίστηκε ως  υπηρεσιακή Κοσμητόρισσα η κα Δ. Κογκίδου με θητεία ενός 

έτους για το χρονικό διάστημα 1/09/2008 – 31/08/2009. Προηγήθηκαν συνεννοήσεις, μέσω 

της γραμματείας της Κοσμητείας, με τους Προέδρους των δύο Τμημάτων, οι οποίοι 

επικοινώνησαν και με τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Τμημάτων τους και 

ακολούθησε ενημέρωση του Πρυτανικού Συμβουλίου για την επιθυμία της Σχολής. 

 Κατά τις προκηρυχθείσες εκλογές για  την ανάδειξη Κοσμήτορας/ισσας στις 29 Μαΐου 2009, 

εκλέχθηκε ως Κοσμητόρισσα η κα Δ. Κογκίδου με θητεία για το χρονικό διάστημα: 01/09/2009 

– 31/08/2012 (ΦΕΚ 347/10.08.2009 και ΦΕΚ 360/19.8.09) 
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 1η παράταση της θητείας της Κοσμητόρισσας μέχρι 31/12/2012 ( «Ρυθμίσεις θεμάτων 

Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και  άλλες διατάξεις», 4076/2012, ΦΕΚ 10 Αυγούστου 

2012) 

 2η παράταση της θητείας της Κοσμητόρισσας για εύλογο χρονικό διάστημα (από 1/1/2013 έως 

την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάδειξης νέου Κοσμήτορα/ισσας) με βάση την αρχή της 

συνέχειας ύπαρξης και λειτουργίας του δημοσίου που αναφέρει το Σύνταγμα. 

 

Συνεδριάσεις της Κοσμητείας 

 Οι ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων της Κοσμητείας αναρτώνται και στην ιστοσελίδα της 

Σχολής  

 Πραγματοποιήθηκαν: 

Από 1-09-2008 έως 31-08-2009: 7 συνεδριάσεις (23/9/2008, 14/11/2008, 1/12/2008, 

23/1/2009, 10/04/2009, 30/04/2009, 18/5/2009) 

Από 1-09-2009 έως 31-08-2010: 6 συνεδριάσεις (15/09/2009, 23/10/2009, 26/11/2009, 

23/03/2010, 01/06/2010, 23/06/2010) 

Από 1-09-2010 έως 31-08-2011: 6 συνεδριάσεις (07/09/2010, 22/10/2010, 13/01/2011, 

16/03/2011, 31/03/2011, 07/06/2011) 

Από 1-09-2011 έως 31-12-2012: 6 συνεδριάσεις (04/10/2011, 25/10/2011, 27/03/2012, 

18/05/2012, 21/06/2012, 10/12/2012) 

 Κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2011-12 και για δύο μήνες περίπου η Κοσμητεία 

λειτούργησε χωρίς τους Προέδρους των Τμημάτων καθώς εκκρεμούσε η δημοσίευση στο ΦΕΚ του 

διορισμού τους -περίοδος ιδιαίτερα δύσκολη καθώς υπήρξαν καταλήψεις για το νέο Νόμο για την 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, μεταβολές στην εξεταστική περίοδο, καθώς και κινητοποιήσεις κατά τα 

εγκαίνια της ΔΕΘ. Κατά την περίοδο αυτή υπήρξαν άτυπες συνεδριάσεις της Κοσμητείας.  

Σύνολο συνεδριάσεων Κοσμητείας: 25 (από 1/9/2008 έως 31/12/2012). 

 

  

Γενικές Συνελεύσεις της Σχολής 

 Οι ημερήσιες διατάξεις των Συνελεύσεων της Σχολής αναρτώνται και στην ιστοσελίδα της 

Σχολής  

 Πραγματοποιήθηκαν 3 Γενικές Συνελεύσεις της Σχολής (στις 20/02/2009, στις 07/04/2011 

και στις 18/10/2011). 

 Οι Γενικές Συνελεύσεις της Σχολής συγκλήθηκαν όταν υπήρξαν σοβαρά θέματα. Δεν 

θεωρήθηκε αναγκαίο να συγκληθούν περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις της Σχολής απλώς για 

ενημέρωση των μελών της καθώς κατά τη διάρκεια της θητείας υπήρχε συνεχής ενημέρωση των μελών 

της Παιδαγωγικής, τόσο για καθημερινά ζητήματα που αφορούν στη Σχολή, όσο και για την 

επικαιρότητα (εκδηλώσεις, ημερίδες κ.α.) μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της συνεχούς 

επικαιροποίησης της ιστοσελίδας της Κοσμητείας.  Επίσης, πριν από τις Γενικές Συνελεύσεις της 

Σχολής υπήρχαν επιμέρους συναντήσεις της Κοσμητόρισσας και μέλους της Γραμματείας με μέλη των 

επιτροπών ή/και των διαφόρων φορέων στην Παιδαγωγική έτσι ώστε να επισημανθούν ζητήματα που 

αφορούν  στη Σχολή για συζήτηση στη συνέλευση και να γίνει μια πρώτη επεξεργασία. 
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1.2  Εκλογές διοικητικών οργάνων 

 

 Κατά την περίοδο από 1-09-2011 έως 31-12-2012 η  Γραμματεία της Κοσμητείας προετοίμασε 

και υποστήριξε γραμματειακά, σε συνεργασία με τις Γραμματείες των επιμέρους Τμημάτων, τη 

διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη προέδρων και αναπληρωτών  προέδρων  στα δύο τμήματα της 

Παιδαγωγικής Σχολής. Διεξήχθησαν οι παρακάτω εκλογές: 

   

23 Ιουνίου 2009: Διεξαγωγή εκλογών στο Τ.Ε.Π.Α.Ε.. Εκλέχθηκε ως Πρόεδρος ο κος Σ. 

Χατζησαββίδης και ως Αναπληρωτής Πρόεδρος ο κος Κ. Τσιούμης με θητεία για το χρονικό διάστημα: 

01/09/2009 – 31/08/2010 

24 Ιουνίου 2009: Διεξαγωγή εκλογών στο Π.Τ.Δ.Ε. Εκλέχθηκε ως Πρόεδρος ο κος Γ. Γρόλλιος και 

ως Αναπληρώτρια Πρόεδρος η  κα Ε. Σταυρίδου με θητεία για το χρονικό διάστημα: 01/09/2009 – 

31/08/2011 

18 Ιουνίου 2010: Διεξαγωγή εκλογών στο Π.Τ.Δ.Ε. για την ανάδειξη αναπληρωτή Προέδρου λόγω 

πρόωρης συνταξιοδότησης της κας Ε. Σταυρίδου. Εκλέγεται ως Αναπληρωτής Πρόεδρος ο κος Δ. 

Χαραλάμπους με θητεία για το χρονικό διάστημα: 01/09/2010 – 31/08/2011 

21 Ιουνίου 2010: Διεξαγωγή εκλογών στο  Τ.Ε.Π.Α.Ε.. Λόγω μη κατάθεσης καμίας υποψηφιότητας 

κατά τις προκηρυχθείσες εκλογές για  την ανάδειξη Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου, διορίστηκε 

ως  υπηρεσιακός Πρόεδρος ο καθηγητής του Τ.Ε.Π.Α.Ε., κος. Σ. Χατζησαββίδης για το χρονικό 

διάστημα 1/09/2010 – 31/08/2011 σύμφωνα με την απόφαση  της Συγκλήτου (2825/25-8-2010) με 

θητεία για το χρονικό διάστημα: 01/09/2010 – 31/08/2011 

15 Ιουνίου 2011: Διεξαγωγή εκλογών στο Π.Τ.Δ.Ε. Εκλέχθηκε ως Πρόεδρος ο κος Γ. Γρόλλιος και 

ως Αναπληρωτής Πρόεδρος ο κος Δ. Χαραλάμπους με θητεία για το χρονικό διάστημα: 01/09/2011 – 

31/08/2013 

16 Ιουνίου 2011: Διεξαγωγή εκλογών στο Τ.Ε.Π.Α.Ε.. Εκλέχθηκε ως Πρόεδρος η  κα Μ. Τσιτουρίδου 

και ως Αναπληρωτής Πρόεδρος ο κος Σ. Χατζησαββίδης με θητεία για το χρονικό διάστημα: 

01/09/2011 – 31/08/2012 ( δόθηκε παράταση της θητείας τους μέχρι 31/12/2012 σύμφωνα με τον 

4076/2012, ΦΕΚ 10 Αυγούστου 2012. 

10 Ιανουαρίου 2013: Διεξαγωγή εκλογών στο Τ.Ε.Π.Α.Ε., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 

4009/11, άρθρο 10, παρ. 2 και Ν. 4076/12, άρθρο 4. παρ. 2) και τις σχετικές οδηγίες όπως αυτές 

αποτυπώθηκαν σε  σχετικό έγγραφο της Διοίκησης του Ιδρύματος (6323/17-12-2012). Λόγω μη 

κατάθεσης καμίας υποψηφιότητας κατά τις προκηρυχθείσες εκλογές, αρμόδιο όργανο για τον διορισμό 

υπηρεσιακού/ής Προέδρου είναι η Σύγκλητος. Η Κοσμητεία θα καταθέσει πρόταση για συγκεκριμένο 

άτομο προς τη Σύγκλητο, λαμβάνοντας υπόψη την ομόφωνη έκφραση επιθυμίας των παρόντων μελών 

του ΤΕΠΑΕ (22 από τα 28 μέλη) που συμμετείχαν κατά τη «διαμεσολαβητική» διαδικασία εύρεσης 

υποψηφιότητας που συντόνισε η Κοσμητόρισσα, μετά την μη κατάθεση υποψηφιότητας και διενέργειας 

εκλογών. 

 

1.3  Επιτροπές της Κοσμητείας  

 Για τη βελτίωση της λειτουργίας της Σχολής και την ενεργοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων 

μελών της, συγκροτήθηκαν οι παρακάτω Επιτροπές, η θητεία των οποίων ορίστηκε μέχρι τη λήξη της 

παρούσας Κοσμητείας (31-08-2012) και διατηρήθηκε και κατά τη διάρκεια παράτασης της θητείας της 

Κοσμητόρισσας. Ο πίνακας με τα μέλη της κάθε επιτροπής είναι ανηρτημένος στην ιστοσελίδα της 

Κοσμητείας της Παιδαγωγικής Σχολής.  

 

 Επιτροπή Πληροφοριακών Συστημάτων (ενεργή) 

 Επιτροπή Βιβλιοθήκης (ενεργή) 

 Επιτροπή Περιβάλλοντος (ενεργή) 

 Επιτροπή  Κτιριακών Εγκαταστάσεων (αδρανής) 
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 Επιτροπή για την Αισθητική Αναβάθμιση των Χώρων (αδρανής) 

 Επιτροπή Ενταξιακής Πολιτικής (Κ.Ε.Π.) (ανενεργή. Το έργο της ενταξιακής πολιτικής 
υλοποίησε η Κοσμητεία) 

 Επιτροπή Διεθνών Συνεργασιών και Ανταλλαγών σε Διδασκαλία και Έρευνα (ανενεργή) 
 Επιτροπή Φύλου και Ισότητας (ανενεργή) 

 Επιτροπή Πολιτιστικών εκδηλώσεων και προβολής του έργου της Παιδαγωγικής Σχολής 

στην τοπική κοινωνία (ανενεργή) 

 

 Πριν από τη συγκρότηση των επιτροπών υπήρξε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 

συμμετοχή στις Επιτροπές. Μετά τη συγκρότηση των Επιτροπών από την Κοσμητεία, υπήρξαν 

συναντήσεις της Κοσμητόρισσας και μέλους του προσωπικού της Γραμματείας με κάθε μια Επιτροπή 

ξεχωριστά. Κατά την εναρκτήρια αυτή συνάντηση, αποσαφηνίστηκε το πλαίσιο λειτουργίας και το πεδίο 

δράσης της κάθε Επιτροπής και ορίστηκε ένα μέλος ως συντονιστής/ρια. Η σύγκλιση της κάθε 

Επιτροπής για συζήτηση θεμάτων που άπτονται του αντικειμένου της γινόταν μετά από πρωτοβουλία 

είτε του/ης συντονιστή/ριας της, είτε της Κοσμητείας. Επίσης, γινόταν συντονισμός των Επιτροπών 

από την Κοσμητεία για θέματα που απαιτούσαν τη συμβουλευτική γνώμη περισσότερων Επιτροπών.  

 Σε γενικές γραμμές, κάποιες Επιτροπές λειτούργησαν συστηματικά και με αποτελεσματικότητα 

(ενεργές), άλλες ήταν λιγότερο ενεργές και ανταποκρινόταν όταν υπήρχε αίτημα σύγκλησης από την 

Κοσμητεία (αδρανείς), ενώ κάποιες άλλες παρέμειναν εντελώς ανενεργές. Επίσης, ορισμένα μέλη δεν 

συμμετείχαν συστηματικά στις Επιτροπές ή συμμετείχαν σπάνια. Παρά το γεγονός αυτό δεν υπήρξαν 

καταργήσεις επιτροπών ή μελών –παρά μόνον προσθέσεις νέων μελών σε Επιτροπές μετά από δικό 

τους αίτημα. 

           Υπήρξαν κάποιες συναντήσεις με μέλη αντιπροσωπειών Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με τα 

οποία η Παιδαγωγική Σχολή έχει ανταλλαγές, αλλά, γενικά, δεν επιτεύχθηκε η ανάπτυξη συνεργασίας 

των δύο Τμημάτων για το συντονισμό των Διεθνών συνεργασιών και ανταλλαγών σε διδασκαλία και 

έρευνα και η προώθηση συμμετοχής και ενεργούς παρουσίας της Παιδαγωγικής Σχολής σε διεθνή 

δίκτυα (η σχετική Επιτροπή ήταν ανενεργή). 

        Τέλος, μέσω των Επιτροπών υπάρχει αναγκαιότητα για διερεύνηση τρόπου διατήρησης επαφής 

με μέλη της Σχολής που συνταξιοδοτήθηκαν και που ενδεχόμενα θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην 

προβολή της Σχολής μέσα από διάφορες δράσεις. 

 
Εικόνα 2: Ο Πύργος της Παιδαγωγικής Σχολής 



ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. 

 

10 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ  

ΘΗΤΕΙΑ: 2008 - 2012 

2. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

 

2. 1 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) 

2.1.1. Προσωπικό 

 

Στελέχωση ανά κατηγορία προσωπικού κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013   

Μέλη ΔΕΠ:  30 

Μέλη ΕΕΔΙΠ: 3 

Μέλη ΕΤΕΠ: 2 

Διοικητικοί Υπάλληλοι: Μόνιμο Διοικητικό Προσωπικό: 2, Ι.Δ.Α.Χ.: 5,5, Υπάλληλοι εργολαβίας: 3 (να 

σημειωθεί ότι μία υπάλληλος ΙΔΑΧ τελεί σε διαθεσιμότητα) 

Αποσπασμένοι/ες: 8  

 

 Σύνολο υποστηρικτικού προσωπικού (ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ): 15,5 άτομα 

Ποσοστό υποστηρικτικού προσωπικού επί μέλη ΔΕΠ: 51,5% 

 

2.1.2. Φοιτητές και φοιτήτριες (προπτυχιακοί και μεταπτυχικοί-ές φοιτητές/ριές και μετεκπαιδευόμενοι 

εκπαιδευτικοί) 

 

Συνολικός αριθμός προπτυχιακών φοιτητών/τριών κατά την τελευταία τετραετία 

Ακαδημαϊκό έτος 2009-10:  1814 φοιτητές και φοιτήτριες  

Ακαδημαϊκό έτος 2010-11: 1825  φοιτητές και φοιτήτριες  

Ακαδημαϊκό έτος  2011-2012: 1692 φοιτητές και φοιτήτριες 

Ακαδημαϊκό έτος 2012-1013: 1969 φοιτητές και φοιτήτριες  

 

Συνολικός αριθμός εισακτέων ανά έτος κατά την τελευταία τετραετία 

Ακαδημαϊκό έτος 2009-10:  496 φοιτητές και φοιτήτριες (199 βάσει πανελλήνιων εξετάσεων, 202 

βάσει μετεγγραφών, 95 λοιπές κατηγορίες) 

Ακαδημαϊκό έτος 2010-11: 476   φοιτητές και φοιτήτριες (192 βάσει πανελλήνιων εξετάσεων, 213 

βάσει μετεγγραφών, 71 λοιπές κατηγορίες) 

Ακαδημαϊκό έτος  2011-2012: 356 φοιτητές και φοιτήτριες (187 βάσει πανελλήνιων εξετάσεων, 74 

με την προσαύξηση για ειδικούς λόγους, 95 λοιπές κατηγορίες) 

Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013: 310 φοιτητές και φοιτήτριες (204 βάσει πανελλήνιων εξετάσεων, 50 με 

την προσαύξηση για ειδικούς λόγους, 56 λοιπές κατηγορίες) ενώ αναμένεται να αυξηθεί ο αριθμός των 

εισακτέων εξαιτίας νέας έκτακτης νομοθετικής ρύθμισης για τις μετεγγραφές. 

 

Συνολικός αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/ριών και υποψηφίων διδακτόρων/ισσών και 

μετεκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών στο  Διδασκαλείο ‘Δημήτρης Γληνός’ 

Ακαδημαϊκό έτος 2009-10:  26 μεταπτυχιακοί  φοιτητές και φοιτήτριες, 142 υποψήφιοι/ες 

διδάκτορες/ισσες και 222 μετεκπαιδευόμενοι εκπαιδευτικοί στο  Διδασκαλείο ‘Δημήτρης Γληνός’ 

Ακαδημαϊκό έτος 2010-11: 9 μεταπτυχιακοί  φοιτητές και φοιτήτριες, 157 υποψήφιοι/ες 

διδάκτορες/ισσες και  222 μετεκπαιδευόμενοι εκπαιδευτικοί στο  Διδασκαλείο ‘Δημήτρης Γληνός’ 

Ακαδημαϊκό έτος  2011-2012: 7 μεταπτυχιακοί  φοιτητές και φοιτήτριες,  171 υποψήφιοι/ες 

υποψήφιοι/ες διδάκτορες/ισσες και 222 μετεκπαιδευόμενοι εκπαιδευτικοί στο  Διδασκαλείο ‘Δημήτρης 

Γληνός’ 

Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013: 7 μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες, 169 υποψήφιοι/ες 

διδάκτορες/ισσες. 
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Συνολικός αριθμός προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών 2012-2013: 2.145 

 

Ποσοτικοί δείκτες  

Υπάρχει μεγάλος αριθμός φοιτητών/τριών στο Π.Τ.Δ.Ε. σε σχέση με το προσωπικό και τις υποδομές 

που διαθέτει. Από το 2011-2012  εξαιτίας ορισμένων νομοθετικών αλλαγών –με κυριότερη την 

κατάργηση των μετεγγραφών -ο αριθμός αυτός μιώνεται. Παρά το γεγονός αυτό, το Παιδαγωγικό 

Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης όχι μόνο διαθέτει την πλέον βεβαρημένη αναλογία μελών ΔΕΠ 

/φοιτητών –τριών στο Α.Π.Θ., αλλά και την πλέον βεβαρημένη αναλογία και ανάμεσα στα Παιδαγωγικά 

Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Προσχολικής Αγωγής της χώρας.  

 

Αναλογία φοιτητών/τριών ανά μέλος ΔΕΠ: 71,5 φοιτήτριες/ές  ανά μέλος ΔΕΠ  

 και/ή σε ποσοστά 1,4 μέλος ΔΕΠ για 100 φοιτητές/τριες 

 

Σειρά που καταλαμβάνει το Τμήμα στο Α.Π.Θ. για το 2011-12 με βάση την αναλογία 

φοιτητών/τριών ανά μέλος ΔΕΠ: την τελευταία θέση στην κατάταξη όλων των τμημάτων του Α.Π.Θ. 

(41ο από 41) 

 

 

2.2 Τμήμα  Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Π.Α.Ε.) 

 

2.2.1. Προσωπικό 

 

Στελέχωση ανά κατηγορία προσωπικού κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 

 

Μέλη ΔΕΠ: 30 

Μέλη ΕΕΔΙΠ:3  

Μέλη ΕΤΕΠ: 8 

Διοικητικοί Υπάλληλοι: Μόνιμοι: 3, ΙΔΑΧ:3, Υπάλληλοι εργολαβίας: 2 (να σημειωθεί ότι ένας υπάλληλος 

ΙΔΑΧ τελεί σε διαθεσιμότητα) 

 

Αποσπασμένοι/ες:7 

 

Σύνολο υποστηρικτικού προσωπικού (ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ): 18  άτομα  

 Ποσοστό υποστηρικτικού προσωπικού επί μέλη ΔΕΠ: 60% 

 

2.2.2. Φοιτητές και φοιτήτριες (προπτυχιακοί και μεταπτυχικοί-ές φοιτητές/ριές και μετεκπαιδευόμενοι 

εκπαιδευτικοί) 

 

Συνολικός αριθμός προπτυχιακών φοιτητών/τριών κατά την τελευταία τετραετία 

Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010: 1315 φοιτητές και φοιτήτριες 

Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011: 1370 φοιτητές και φοιτήτριες 

Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012: 1591 φοιτητές και φοιτήτριες 

Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013: 1436 φοιτητές και φοιτήτριες 

 

Συνολικός αριθμός εισακτέων ανά έτος κατά την τελευταία τετραετία 

Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010:  285 (111 βάσει πανελλήνιων εξετάσεων, 174 βάσει μετεγγραφών και 

λοιπών κατηγορίών) 
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Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011: 321 (107 βάσει πανελλήνιων εξετάσεων, 214 βάσει μετεγγραφών και 

λοιπών κατηγοριών) 

Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012: 205 (103 βάσει πανελλήνιων εξετάσεων, 102 λοιπές κατηγορίες) 

Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013: 160 (110 βάσει πανελλήνιων εξετάσεων, 50 λοιπές κατηγορίες) ενώ 

αναμένεται να αυξηθεί ο αριθμός των εισακτέων εξαιτίας νέας έκτακτης νομοθετικής ρύθμισης για τις 

μετεγγραφές. 

 

Συνολικός αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/ριών και υποψηφίων διδακτόρων/ισσών και 

μετεκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών στο Διδασκαλείο του Τ.Ε.Π.Α.Ε. 

 

Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010: 184 μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες,  29 υποψήφιοι/ες 

διδάκτορες/ισσες και 66 μετεκπαιδευόμενοι εκπαιδευτικοί στο Διδασκαλείο 

 Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011: 288 μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες, 30 υποψήφιοι/ες 

διδάκτορες/ισσες και 60 μετεκπαιδευόμενοι εκπαιδευτικοί στο Διδασκαλείο 

Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012: 255 μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες, 33 υποψήφιοι/ες 

διδάκτορες/ισσες  

Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013: 286 μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες, 34 υποψήφιοι/ες 

διδάκτορες/ισσες. 

 

Συνολικός αριθμός προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών φοιτητών/τριών 2012-

1013: 1722 

 

Ποσοτικοί δείκτες 

 

Αναλογία φοιτητών/τριών ανά μέλος ΔΕΠ: 57,4 φοιτήτριες/ές ανά μέλος ΔΕΠ  

και/ή σε ποσοστά  1,74 μέλος ΔΕΠ για 100 φοιτητές/τριες 

 

Σειρά που καταλαμβάνει το Τμήμα στο Α.Π.Θ. για το 2011-12 με βάση την αναλογία 

φοιτητών/τριών ανά μέλος ΔΕΠ: την τρίτη θέση από το τέλος (39ο από 41) στην κατάταξη όλων των 

τμημάτων του Α.Π.Θ. 

 

2.3 Κοσμητεία Παιδαγωγικής Σχολής 

 

Διοικητικοί Υπάλληλοι:  ΙΔΑΧ: 1,5, Υπάλληλοι εργολαβίας: 1  (να σημειωθεί ότι μία υπάλληλος ΙΔΑΧ τελεί 

σε καθεστώς διαθεσιμότητας ενώ για την υπάλληλο εργολαβίας δεν έχει ακόμη ανανεωθεί η σύμβασή της -

από 11/2012) 

 

 

2.4 Κρίσιμα προβλήματα στη λειτουργία της Παιδαγωγικής Σχολής λόγω υποστελέχωσης 

         

 Κατά την παρούσα φάση της κρίσης και των ιδιαίτερων συνθηκών στα ΑΕΙ  τα Παιδαγωγικά 

Τμήματα πλήττονται ιδιαίτερα και εξαιτίας του πολυεπιστημονικού χαρακτήρα των Προγραμμάτων 

Σπουδών τους και της θεμελιώδους ανάγκης για εξασφάλιση δομών για τις Πρακτικές Ασκήσεις των 

φοιτητών/τριών. Τα Παιδαγωγικά Τμήματα –όπως και άλλα Τμήματα- χάνουν το έμψυχο επιστημονικό 

δυναμικό τους και έχουν περιέλθει σε δεινή κατάσταση μετά την συνταξιοδότηση μελών του 

προσωπικού, το μη διορισμό των εκλεγμένων, την ουσιαστική κατάργηση των πιστώσεων για 

συμβασιούχους διδάσκοντες/ουσες βάσει του ΠΔ 407 και τις περικοπές των αποσπάσεων. Το 

διδακτικό έργο δυσχεραίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό και από την αναλογία φοιτητών/τριών ανά μέλος 

ΔΕΠ, γεγονός που έχει ως συνέπεια να δημιουργούνται μεγάλα ακροατήρια, τα οποία, με τη σειρά τους, 

περιορίζουν τις προϋποθέσεις γόνιμου διαλόγου και επικοινωνίας. Επιπλέον, διοικητικά θα λειτουργεί 
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πλέον κάτω από το όριο ασφαλείας καθώς η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω τους τελευταίους 

μήνες λόγω της λήξης της σύμβασης των εργαζομένων στις εργολαβίες και της διαθεσιμότητας των 

διοικητικών υπαλλήλων ΙΔΑΧ, κατηγορίας ΔΕ, Διοικητικού, Διοικητικού-Λογιστικού και Διοικητικών 

Γραμματέων, γεγονός που προκαλεί κρίσιμα προβλήματα στην εκπλήρωση των διοικητικών, 

εκπαιδευτικών και ερευνητικών λειτουργιών και υποχρεώσεων της Σχολής. Προς αυτή την 

κατεύθυνση, η Κοσμητεία της Παιδαγωγικής Σχολής εξέδωσε ψήφισμα συμπαράστασης στους/ις 

συναδέλφους/ισσες διοικητικούς υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ., κατηγορίας Δ.Ε. πού πλήττονται από το μέτρο 

της διαθεσιμότητας (Ν. 4093/2012) 

             Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία της χώρας και στη συνολικότερη κατάσταση των ΑΕΙ την 

τρέχουσα περίοδο, η δεινή κατάσταση των Παιδαγωγικών Τμημάτων δεν θα αποτελούσε είδηση ή κάτι 

το ιδιαίτερο αν δεν ανήκαν ήδη από πιο μπροστά στη κατηγορία των Τμημάτων που ήταν  

υποστελεχωμένα σε προσωπικό όλων των κατηγοριών – και ιδίως σε μέλη ΔΕΠ - ενώ ταυτόχρονα 

είχαν μεγάλο αριθμό εισακτέων (βλ. τα δεδομένα που παρουσιάσθηκαν παραπάνω).   

           Τα Παιδαγωγικά Τμήματα προχώρησαν από το προηγούμενο ήδη έτος στις δέουσες 

προσαρμογές για την υλοποίηση του προγράμματος σπουδών έτσι ώστε να καλύψουν τις ελάχιστες 

ανάγκες τους για τα πραγματοποίηση των μαθημάτων, την υλοποίηση των Πρακτικών Ασκήσεων  και τη 

στήριξη των εργαστηρίων τους (όπου αυτή είναι εφικτή).   Η κατάσταση αυτή είχε επισημανθεί κατά τη 

προηγούμενη χρονιά στο Υπουργό Παιδείας από το Προεδρείο της Συνόδου των Παιδαγωγικών 

Τμημάτων και είχε αναφερθεί –χωρίς βέβαια να μπορεί να φανταστεί κανείς την έκταση -ότι το 

πρόβλημα στο επόμενο έτος θα είναι  ακόμα μεγαλύτερο.  Η Παιδαγωγική Σχολή υπερασπίστηκε την 

ποιότητα του έργου που προσπαθεί να επιτελέσει και διεκδικεί συνεχώς εκείνες τις συνθήκες 

λειτουργίας που είναι απαραίτητες για να γίνει αυτό εφικτό. 

 

 

Εικόνα 3: Όψη του Πύργου της Παιδαγωγικής Σχολής 
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3. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

 

3.1 Στεγαστικό: το μόνιμο πρόβλημα 

 Κατά τη διάρκεια της παρούσας Κοσμητείας, η επίλυση του στεγαστικού ζητήματος αποτέλεσε 

προτεραιότητα για τα μέλη της Κοσμητείας. Ο υπερβολικά αυξημένος αριθμός φοιτητών και φοιτητριών 

σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες ανεπαρκείς υποδομές αποτέλεσαν ανυπέρβλητα εμπόδια στην παροχή 

αξιοπρεπών συνθηκών διδασκαλίας.  

 Το θέμα συζητήθηκε σε πολλές συνεδριάσεις της Κοσμητείας, στις Συνελεύσεις της Σχολής, σε 

συναντήσεις των μελών της Κοσμητείας με τον αρμόδιο Αντιπρύτανη και κατά τη συνάντηση των 

Πρυτανικών Αρχών με τα μέλη της Παιδαγωγικής Σχολής. Επιπλέον, έχει σταλεί σειρά εγγράφων για 

το ζήτημα και υπήρξε σχετική δημοσιοποίηση του προβλήματος.  

 Η επέκταση του υφιστάμενου κτηριακού συγκροτήματος της Παιδαγωγικής Σχολής, δηλ. του 

Πύργου με την ανάπτυξη δύο πτερύγων και ενός κεντρικού αμφιθεάτρου, κρίθηκε επιβεβλημένη 

πρωτίστως για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών της Σχολής, αλλά και άλλων αναγκών του Α.Π.Θ. 

γενικότερα (για παράδειγμα, το μεγαλύτερο  και αυτόνομο αμφιθέατρο του Α.Π.Θ. που προβλέπει η 

μελέτη κατασκευής μπορεί να αποτελέσει ένα σύγχρονο πόλο πολλαπλών εκδηλώσεων στο Α.Π.Θ.). 

Παρά το γεγονός ότι εκπονήθηκε και ολοκληρώθηκε η μελέτη εφαρμογής για το συγκρότημα 

«Επέκτασης της Παιδαγωγικής Σχολής» το 2010 και το έργο πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις για να 

προταθεί για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ, εντούτοις, δεν προκρίθηκε από τις Πρυτανικές Αρχές με την 

αιτιολογία ότι ένα άλλο έργο είχε δρομολογηθεί ήδη για χρηματοδότηση από τις προηγούμενες Αρχές. 

Το γεγονός αυτό αποτέλεσε αιτία διαμάχης της Παιδαγωγικής Σχολής με τον αρμόδιο Αντιπρύτανη 

Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, κο Πάντη.  

 

 
Εικόνα 4: Άποψη προπλάσματος της μελέτης εφαρμογής του έργου, "Επέκταση της Παιδαγωγικής 

Σχολής" 

           

     Οι στεγαστικές ανάγκες της Παιδαγωγικής Σχολής δεν καλύφθηκαν καθώς σε πρώτη φάση δεν 

κατασκευάστηκε, όπως προβλεπόταν, όλο το κτιριακό συγκρότημα της Παιδαγωγικής Σχολής αλλά 

μόνο το κεντρικό δεκαώροφο κτίριο, το οποίο είχε αρχικά σχεδιαστεί για να στεγάσει αποκλειστικά 

διοικητικές λειτουργίες και γραφεία (έγινε επανασχεδιασμός των εσωτερικών χώρων με σκοπό να 

καλυφθούν οι άμεσες διδακτικές ανάγκες). Επισημαίνεται ότι το ένα τμήμα της Σχολής που έχει 

περισσότερους φοιτητές/τριες –το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης - αναγκάζεται εδώ και 

χρόνια να λειτουργεί σε διαφορετικά κτίρια. Στεγάζεται στον Πύργο της Παιδαγωγικής στην 

πανεπιστημιούπολη του Α.Π.Θ. και στο κτίριο της παλαιάς Παιδαγωγικής Ακαδημίας, η οποία βρίσκεται 
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εντός της πόλης. Συνεπώς, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, οι διδάσκοντες και οι διδάσκουσες ήταν ήδη 

υποχρεωμένοι/νες να μετακινούνται μεταξύ των δύο κτιρίων σε καθημερινή βάση, αναλόγως του 

προγράμματός τους.  

Παράλληλα, η κατεδάφιση των λυόμενων κτιρίων λόγω ύπαρξης αμιάντου και παλαιότητας στον 

προαύλιο χώρο της οικείας Σχολής (2010) και η μη αντικατάστασή τους, μείωσε περαιτέρω τον αριθμό 

αιθουσών διδασκαλίας.  

 

 

Εικόνα 5: Κατεδάφιση των Λυόμενων Κτιρίων 

Τέλος, η απενεργοποίηση του δευτέρου ορόφου (2011) του νεοκλασικού κτιρίου της Παιδαγωγικής 

Σχολής επί της Αρχαιολογικού Μουσείου λόγω κινδύνου κατάρρευσης της στέγης περιόρισε επιπλέον 

το χώρο της Σχολής (στο συγκεκριμένο όροφο στεγαζόταν η Γραμματεία του Διδασκαλείου «Δημήτρης 

Γληνός» και τα ακόλουθα εργαστήρια και νησίδες του Π.Τ.Δ.Ε. που λειτουργούσαν άτυπα, δηλαδή 

χωρίς ΦΕΚ: α) Εργαστήριο Εικόνων και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, β) Εργαστήριο Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών, γ) Εργαστήριο Πειραματικής Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών και δ) Εργαστήριο 

Τεχνολογιών της Πληροφορίας και  της Επικοινωνίας). Κατόπιν αυτών,  η Παιδαγωγική Σχολή 

υποχρεώθηκε να καταφύγει στο δανεισμό αιθουσών διδασκαλίας από άλλες Σχολές του Α.Π.Θ. (π.χ. 

μικρό αμφιθέατρο Πολυτεχνικής Σχολής χωρητικότητας 300 ατόμων, αμφιθέατρο Νευροεπιστημών 

χωρητικότητας 193 ατόμων, αμφιθέατρο Κτηνιατρικής χωρητικότητας 250 ατόμων, αμφιθέατρο 

Τοπογράφων χωρητικότητας 200 ατόμων, αμφιθέατρο Ιατρικής Σχολής χωρητικότητας 150 ατόμων). 

Η πρακτική αυτή όξυνε σε απαράδεκτο βαθμό την πολυδιάσπαση του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης και πύκνωσε τις μετακινήσεις του προσωπικού και των φοιτητών/τριών.  

  

3.2 Στεγαστικό: προτεραιότητα η επίλυσή του 

 

 Στο πλαίσιο αυτό, η επίλυση του κτιριακού προβλήματος της Παιδαγωγικής Σχολής με την 

κατασκευή της επέκτασης αποτέλεσε προτεραιότητα για τα μέλη της Κοσμητείας, τα οποία 

δρομολόγησαν σειρά ενεργειών, όπως: 

 

3.2.1. Εκπόνηση και ολοκλήρωση της μελέτης εφαρμογής για το συγκρότημα επέκτασης της 

Παιδαγωγικής Σχολής.   

  

 Επιστημονική ομάδα εργασίας 

 Η μελέτη εφαρμογής του έργου: «Επέκταση της Παιδαγωγωγικής Σχολής Α.Π.Θ.» με 

επιστημονικά υπεύθυνο τον τότε Αντιπρύτανη οικονομικού προγραμματισμού και ανάπτυξης κ. Ανδρέα 
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Γιαννακουδάκη και συντονιστή των μελετών τον καθηγητή του τμήματος Αρχιτεκτόνων κ. Νίκος 

Καλογήρου υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας των προηγούμενων Πρυτανικών Αρχών 

(έγγραφο Πρυτ. Συμβουλίου αριθμ.  70178/21.7.09, κόστος μελέτης 600.000 €). 

 Ο κ. Καλογήρου, ως ο κύριος μελετητής, ήταν πρόταση της Κοσμητείας καθώς είχε αναλάβει 

την εκπόνηση της αρχικής μελέτης και είχε συνεργασθεί στο πλαίσιο αυτό με γόνιμο τρόπο με την 

Παιδαγωγική Σχολή κατά το παρελθόν.  Και  κατά τη παρούσα φάση υπήρξαν συναντήσεις και συνεχής 

επικοινωνία με την Κοσμητεία. 

 Το έργο παραδόθηκε στις 31 Αυγούστου 2010 και παρουσιάστηκε στα μέλη της Σχολής.  Η 

ομάδα μελέτης κατέβαλε  σημαντική προσπάθεια για την έγκαιρη παράδοση του έργου μέσα στις αρχικές 

προθεσμίες έτσι ώστε να μπορεί το Α.Π.Θ. να διεκδικήσει την υλοποίηση του έργου παρά τις μεγάλες 

και απρόβλεπτες αλλαγές στην αρχική μελέτη που απαιτήθηκαν από τα νέα δεδομένα που προέκυψαν 

μετά την ανάθεση της μελέτης. Το έργο πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις για να προταθεί για 

χρηματοδότηση.  

 

 Προϋπολογισμός έργου: Το συνολικό κόστος κατασκευής του έργου –σύμφωνα με εκτίμηση της 

επιστημονικής ομάδας εκπόνησης της μελέτης εφαρμογής το 2011- ανέρχεται σε 23.078.801 €. Το 

έργο χωρίζεται σε τρία αυτόνομα τμήματα και μπορεί να προταθεί για χρηματοδότηση το κάθε τμήμα 

του ξεχωριστά. Ο προϋπολογισμός του Α’ Τμήματος είναι: 6.344.339 €, του Β’ Τμήματος 10.661.063 € 

και Γ’ Τμήματος 6.073.398 €. 

 

 Συνοπτική περιγραφή της μελέτης  

 Η μελέτη των επεκτάσεων της Παιδαγωγικής Σχολής περιλαμβάνει αρχιτεκτονικά σχέδια, 

στατικά σχέδια, μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και όλα τα απαραίτητα τεύχη και 

προδιαγραφές ώστε να εκδοθεί οικοδομική άδεια και να υπάρχει άμεση δυνατότητα δημοπράτησης του 

έργου.  

 Η οργάνωση των χώρων και η σύνθεση των όγκων της αρχιτεκτονικής πρότασης, πέρα από τα 

ζητούμενα σε λειτουργικές ανάγκες και τους πολεοδομικούς περιορισμούς, επιχειρούν να 

δημιουργήσουν ένα σενάριο ζωής για μία εκπαιδευτική ενότητα που βρίσκεται σε άμεση επαφή με τον 

υπαίθριο περιβάλλοντα χώρο και την ευρύτερη πανεπιστημιακή κοινότητα. 

 Η εσωτερική κλίμακα των χώρων του συγκροτήματος διαφοροποιείται ανάλογα με τον 

πληθυσμό των χρηστών/ριών. Οι «δημόσιες» χρήσεις που απευθύνονται σε μεγάλα ακροατήρια 

χωροθετούνται στην κατώτερη στάθμη, σε μεγάλες αίθουσες και αμφιθέατρα, ενώ στους υπερκείμενους 

ορόφους τοποθετούνται οι χρήσεις ειδικότερου χαρακτήρα, που απαιτούν κάποιο βαθμό ιδιωτικότητας 

και ησυχίας. Αντίστοιχα η εξωτερική κλίμακα των όψεων των πτερύγων διαφοροποιείται σύμφωνα με 

τις ανάγκες ηλιοπροστασίας και ανάλογα με τη θέση της όψης στην εξωτερική ή την εσωτερική πλευρά, 

δημιουργώντας μία διαφοροποίηση εξωστρέφειας – εσωστρέφειας στις δύο πλευρές του συγκροτήματος. 

Πέρα από την σωστή σκίαση τα προτεινόμενα κελύφη περιέχουν ηλιακές καμινάδες εκατέρωθεν των 

κεντρικών διαδρόμων κίνησης που θα λειτουργούν με κατευθυνόμενη φυσική ροή ανάλογα με τις 

διαφορές πίεσης του αέρα. Εκτιμάται ότι αυτά τα στοιχεία βιοκλιματικού σχεδιασμού θα επιφέρουν 

σημαντική μείωση της ενέργειας που καταναλώνει το κτίριο, ενώ παράλληλα θα αυξήσουν τα επίπεδα 

άνεσης των χρηστών. 

 Με τα δεδομένα αυτά, τα τυπολογικά χαρακτηριστικά των κτιρίων της πρότασης συνοψίζονται 

στα εξής σημεία: 

 Γραμμική παράθεση αιθουσών και γραφείων με κεντρικό διάδρομο στους ορόφους που παρέχει 

τη δυνατότητα αυξομείωσης του μήκους των αιθουσών. 

 Ποικιλία κινήσεων κατά τους τρεις άξονες του κτιρίου που παρέχει τη δυνατότητα 

εναλλακτικών κινήσεων σε επιμέρους τμήματα του κτιρίου. 

 Απρόσκοπτη κίνηση των ατόμων μειωμένης κινητικότητας σε όλους τους κλειστούς και 

υπαίθριους χώρους του συγκροτήματος. 
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 Στο συγκρότημα περιλαμβάνεται μεγάλο, ανεξάρτητο υπόγειο αμφιθέατρο. Στην οροφή του 

διαμορφώνεται αντίστοιχος ανοικτός χώρος εκδηλώσεων. 

 

 Η πορεία της μελέτης εφαρμογής 

 Μετά την ανάθεση της μελέτης εφαρμογής διαπιστώθηκε ότι η πρόταση της μετατροπής του 

υφιστάμενου γειτονικού ημιτελούς κτιρίου (γνωστό ως κτίριο των παραπληγικών) που προορίζεται για 

διοικητικές υπηρεσίες του Α.Π.Θ. επεκτεινόταν μέσα στα όρια του γηπέδου που σύμφωνα με το 

ρυθμιστικό σχέδιο προορίζεται για την Παιδαγωγική Σχολή. Από τον έλεγχο που έγινε προέκυψε ότι η 

υφιστάμενη αρχιτεκτονική μελέτη για την επέκταση της Παιδαγωγικής Σχολής που είχε προηγηθεί 

(2005) και είχε κατατεθεί στο Α.Π.Θ. έγινε σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους δόμησης στο 

κεντρικό campus του πανεπιστημίου. Επιπλέον, η νέα τοπογραφική αποτύπωση της περιοχής φανέρωσε 

σημαντικές αποκλίσεις της υφιστάμενης κατάστασης σε σχέση με το ρυμοτομικό σχέδιο. Για τα θέματα 

αυτά έγιναν συσκέψεις με εκπροσώπους της πρυτανείας, της τεχνικής υπηρεσίας και της ομάδας που 

μελέτησε το γειτονικό κτίριο. Με δεδομένη την προχωρημένη μελέτη εφαρμογής στο κτίριο των 

διοικητικών υπηρεσιών του Α.Π.Θ. αποφασίστηκε σημαντική αναπροσαρμογή της οριστικής μελέτης με 

παράλληλη τροποποίηση και αναθεώρηση του ρυθμιστικού σχεδίου που έχει ήδη δρομολογηθεί από το 

Α.Π.Θ.. Τελικώς, η επέκταση της Παιδαγωγικής Σχολής απεικονίζεται στο νέο ρυθμιστικό του 

πανεπιστημίου. Παρά το γεγονός ότι αυτή η διαδικασία δεν προβλεπόταν στην παρούσα φάση, έγινε 

εφικτή  μία τροποποίηση που θα εξασφάλιζε την Παιδαγωγική Σχολή χωρίς ουσιαστικές απώλειες τους 

αρχικά προβλεπόμενους χώρους.  

 Επιπρόσθετα, σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία διερευνήθηκε το πρόβλημα του κλειστού 

αγωγού που έχει εγκιβωτίσει το υπόγειο ρεύμα που διέρχεται κάτω από το χώρο για την Παιδαγωγική 

έτσι ώστε να προβλεφθούν ορισμένα ειδικότερα προβλήματα που ενδεχομένως θα ανακύψουν κατά την 

υλοποίηση του έργου και να προταθούν λύσεις. Τέλος, για την καλύτερη σύνδεση των πτερύγων με το 

υπάρχον κτίριο έγιναν με πρωτοβουλία της μελετητικής ομάδας πρόσθετες τοπογραφικές μετρήσεις.  

 Επίσης, μετά από πρόταση της Κοσμητείας, εγκρίθηκε  ένα πρόσθετο ποσό 60.000 € ώστε να 

υλοποιηθούν πρόσθετες μελέτες (ακουστικής, διευθέτησης οπτικής χάραξης, επενδύσεων, 

διαμόρφωσης σκηνής, παρασκηνίων, καμαρινιών, μεταφραστικού κέντρου και λοιπών εγκαταστάσεων)  

και να γίνει  ανασχεδιασμός του υπόγειου αμφιθεάτρου της Σχολής με προδιαγραφές χώρου πολλαπλών 

χρήσεων υψηλού επιπέδου και δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας. Πρόκειται για ένα αμφιθέατρο 1000 

περίπου θέσεων που θα είναι ενδεχομένως το μεγαλύτερο στο Α.Π.Θ. με ανεξάρτητες προσπελάσεις. 

Εκτιμούμε ότι ο χώρος αυτός σε συνδυασμό και με τις γειτονικές εγκαταστάσεις του Κέντρου 

Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΕ.Δ.Ε.Κ.) μπορεί να φιλοξενεί με κατάλληλη διαμόρφωση 

διεθνή συνέδρια, πολιτιστικές χρήσεις, ακαδημαϊκές τελετές, θεατρικές και μουσικές εκδηλώσεις. Η 

ύπαρξη ανοικτού χώρου στην οροφή της για αντίστοιχη υπαίθρια χρήση και η γειτνίαση με το νέο 

μελλοντικό κτιρίο της διοίκησης του Α.Π.Θ. συνηγορούν σε αυτή την κατεύθυνση.  

 



ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. 

 

18 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ  

ΘΗΤΕΙΑ: 2008 - 2012 

 
Εικόνα 6: Πανοραμική άποψη του σχεδίου της μελέτης εφαρμογής του έργου,  

"Επέκταση της Παιδαγωγικής Σχολής" 
 

 

 
Εικόνα 7: Σχέδιο της μελέτης εφαρμογής του έργου,  

"Επέκταση της Παιδαγωγικής Σχολής" 
 

3.2.2. Προώθηση της ένταξης της επέκτασης της Παιδαγωγικής στο Επιχειρησιακό Στρατηγικό 

Σχέδιο Ανάπτυξης (Ε.Σ.Π.Α.), έτσι ώστε να βρεθεί χρηματοδότηση για την κατασκευή του συνολικού 

έργου ή έστω τμημάτων του.  

 Στο πλαίσιο αυτό -μετά την παράδοση της μελέτης εφαρμογής στις 31/8/2010-  διατυπώθηκε 

το συγκεκριμένο αίτημα αμέσως μετά την έναρξη της θητείας των νυν Πρυτανικών Αρχών, τόσο σε 

συναντήσεις των μελών της Κοσμητείας με τις προαναφερόμενες αρχές,  όσο και κατά την επίσκεψή 

τους για αλληλοενημέρωση στην Παιδαγωγική Σχολή στις 1/10/2010 καθώς και σε σειρά εγγράφων της 

Κοσμητείας προς την Πρυτανεία μετά από συνεδριάσεις των θεσμικών οργάνων της Σχολής 
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(συνεδριάσεις Κοσμητείας και Γενικές Συνελεύσεις Σχολής).  Επιπρόσθετα, δημοσιοποιήθηκε το 

πρόβλημα, υλοποιήθηκαν συναντήσεις καθώς και επικοινωνία με την Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας, την αρμόδια διαχειριστική αρχή υλοποίησης του Ε.Σ.Π.Α. καθώς και άλλα πρόσωπα στο 

χώρο της αυτοδιοίκησης και της κεντρικής πολιτικής σκηνής. 

 Η δημοσιοποίηση του κτιριακού προβλήματος της Σχολής από την Κοσμητεία προκάλεσε την 

επίσκεψη της Προέδρου της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής κ. Χρύσας 

Αράπογλου στην Παιδαγωγική Σχολή το Φεβρουάριο του 2011 (όπου εκτός από το πρόβλημα της  

έλλειψης χώρων  συζητήθηκαν με την Κοσμητόρισσα και άλλα προβλήματα, καθώς και οι δράσεις αλλά 

και  οι  προοπτικές της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ.) και την επερώτηση (με αριθμό 10087/31-1-

2011) από τον Βουλευτή του ΚΚΕ κ. Ιωάννη Ζιώγα, προς την Υπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων. Η Κοσμητεία της Παιδαγωγικής Σχολής πληροφορήθηκε για την επερώτηση από την 

κοινοποίηση του εγγράφου/απάντηση του Πρυτανικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 1535/28-2-2011, 

αριθμ. πρωτ.29895/3-3-2011) προς το Υπ. Παιδείας, Δια βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων σχετικά με 

τα κτιριακά προβλήματα της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ. και κατέθεσε εκ των υστέρων την 

άποψή της στο έγγραφο που της κοινοποιήθηκε. Η ερώτηση συζητήθηκε στη Βουλή στις 15 Μαρτίου 

2011. 

 Από την πλευρά των Πρυτανικών Αρχών, σύμφωνα με τον αρμόδιο Αντιπρύτανη, δεν υπήρχε 

περιθώριο τροποποίησης των προτάσεων για ένταξη έργων στα ΕΣΠΑ και κατά συνέπεια 

προτεραιότητα του πανεπιστημίου παρέμεινε η πρόταση αγοράς κτιρίου για τη στέγαση ερευνητικών 

δραστηριοτήτων του Α.Π.Θ. (ΚΕΔΕΚ –Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Τεχνολογίας).

 Τελικώς, μετά τις συνεχείς και επίμονες προσπάθειες της Κοσμητείας για κατάθεση της 

ολοκληρωμένης μελέτης στην αρμόδια διαχειριστική αρχή υλοποίησης του Ε.Σ.Π.Α. έτσι ώστε να 

υπάρχει σε πιθανή ανακατάταξη, κατατέθηκε στις 28-7-2011 από τη Γενική Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης του Α.Π.Θ. στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας ένα Τεχνικό Δελτίο του έργου: «Επέκταση της Παιδαγωγικής Σχολής», ωστόσο 

όχι με βάση τις προδιαγραφές σύνταξης για το ΕΣΠΑ. Το συγκεκριμένο έργο, ουδέποτε συζητήθηκε 

και αξιολογήθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή, όπως αναφέρεται σε έγγραφό της, καθώς υπήρξε 

σχεδιασμός ένταξης άλλου έργου από το Α.Π.Θ. (μάλιστα το τεχνικό δελτίο που κατατέθηκε ήταν 

απλώς τεχνικό δελτίο της Τεχνικής Υπηρεσία του ΑΠΘ).  

 Παρά τη μη δυνατότητα ένταξης του έργου στο Ε.Σ.Π.Α. για άμεση χρηματοδότηση, τα μέλη της 

Κοσμητείας συνεχίζουν να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να πείσουν σχετικά με την αναγκαιότητα 

του έργου έτσι ώστε αν υπάρξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις να χρηματοδοτηθεί τμήμα του ή στο 

σύνολό του.  

      Με επιστολή της Κοσμητείας τέθηκε ως αίτημα στην Πρυτανεία να διεκδικεί από τις αρμόδιες 

αρχές τη χρηματοδότηση του έργου «Επέκταση Παιδαγωγικής Σχολής Α.Π.Θ.» σε ενδεχόμενες 

ανακατατάξεις του Ε.Σ.Π.Α καθώς, επίσης, και να δηλώνει εντός του Α.Π.Θ. αλλά και δημόσια, την 

αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της Παιδαγωγικής και 

του Πανεπιστημίου γενικότερα. Τελικά, στη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 2845/4-4-12 

ανακοινώθηκε η απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου σχετικά με το παραπάνω αίτημα "ότι δηλαδή θα 

εισηγηθεί θετικά για την ένταξη του εν λόγω έργου για χρηματοδότηση από ενδεχόμενες ανακατατάξεις 

του Επιχειρησιακού Στρατηγικού Πλαισίου Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)". Πρόκειται για τη μοναδική ηθική 

δέσμευση για μελλοντική προώθηση του καίριου αυτού αιτήματος για την Παιδαγωγική Σχολή. 

     Επισημαίνεται ότι ο διαγωνισμός για την αγορά κτιρίου για τη στέγαση ερευνητικών δραστηριοτήτων 

του Α.Π.Θ. (ΚΕΔΕΚ –Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Τεχνολογίας) που ήταν η πρόταση του 

Α.Π.Θ. στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ απέβη άγονος πρόσφατα και θα γίνει νέος. Ελπίζουμε τελικά να μη 

χαθεί η δυνατότητα για το Α.Π.Θ. και την πόλη απορρόφησης κονδυλίων από το ΕΣΠΑ για την αγορά 

του κτιρίου του ΚΕΔΕΚ ενώ ταυτόχρονα δεν έχει δοθεί η δυνατότητα κατασκευής τουλάχιστον ενός 

τμήματος της επέκτασης της Παιδαγωγικής. 
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3.2.3. Τρόπος κάλυψης των στεγαστικών αναγκών  

        Οι αίθουσες διδασκαλίας που διαθέτει σήμερα η Παιδαγωγική Σχολή είναι λίγες και το κυριότερο, 

οι περισσότερες είναι μικρής χωρητικότητας, γεγονός που προκαλεί πολλές φορές και την αγανάκτηση 

των μελών του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών /τριών που «στοιβάζονται» σε αυτές. Όπως 

καταγράφεται στον παρακάτω πίνακα η μεγαλύτερη αίθουσα διδασκαλίας διαθέτει 285 θέσεις.  

Αίθουσες διδασκαλίας της Παιδαγωγικής Σχολής 

Α/Α ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 

1 ΜΕΓΑΛΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 258 

2 ΑΙΘΟΥΣΑ 01 ΠΥΡΓΟΥ 46 

3 ΑΙΘΟΥΣΑ 05 ΠΥΡΓΟΥ 38 

4 ΑΙΘΟΥΣΑ 101 ΠΥΡΓΟΥ 56 

5 ΜΕΓΑΛΗ 1ου ορόφου ΠΥΡΓΟΥ 126 

6 ΑΙΘΟΥΣΑ 202 ΠΥΡΓΟΥ 77 

7 ΜΕΓΑΛΟ ΛΥΟΜΕΝΟ 1 144 

8 ΜΕΓΑΛΟ ΛΥΟΜΕΝΟ 2 100 

9 ΜΕΓΑΛΟ ΛΥΟΜΕΝΟ 01 68 

10 ΜΕΓΑΛΟ ΛΥΟΜΕΝΟ 02 27 

11 ΜΕΓΑΛΟ ΛΥΟΜΕΝΟ 03 56 

12 ΜΕΓΑΛΟ ΛΥΟΜΕΝΟ 04 50 

13 ΑΙΘΟΥΣΑ ΛΟΓΟΥ & ΤΕΧΝΗΣ ΠΥΡΓΟΥ 196 

14 ΦΟΥΑΓΙΕ ΛΟΓΟΥ & ΤΕΧΝΗΣ ΠΥΡΓΟΥ 57 

15 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΡΧ. ΜΟΥΣΕΙΟΥ 285 

16 ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ 1, ΑΡΧ. ΜΟΥΣΕΙΟΥ 88 

17 ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ 2, ΑΡΧ. ΜΟΥΣΕΙΟΥ 53 

 Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης που έχει τον μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών/τριών 

κάνει τα υποχρεωτικά μαθήματα σε δύο ομάδες (Α-Κ και Λ-Ω). Για να γίνει σαφές το μέγεθος του 

προβλήματος αναφέρουμε ενδεικτικά  ότι αριθμός των φοιτητών/τριών που δήλωσαν τα μαθήματα του 

χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2011-12 στο Π.Τ.Δ.Ε. κυμαίνονταν από  

797  - 330 ανά μάθημα. 

 

Εικόνα 8: Όψη του Μεγάλου Λυόμενου (πρώην Μπλε κτίριο) της Παιδαγωγικής Σχολής 
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Εικόνα 9:  Η Μεγάλη Αίθουσα διδασκαλίας στο Ισόγειο του Πύργου 

  

 

 
Εικόνα 10: Η Αίθουσα διδασκαλίας 05 στο Ισόγειο του Πύργου 
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 Μετά την κατεδάφιση των λυόμενων κτιρίων (2010) και τον αισθητό περιορισμό των αιθουσών 

διδασκαλίας (βλ. πίνακα παραπάνω), η Κοσμητεία συντόνισε μία σειρά ενεργειών για την επίλυση του 

άμεσου στεγαστικού προβλήματος της Σχολής, όπως:   

 

 Διερεύνηση για μίσθωση μεγάλης αίθουσας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 

(εγκαταλείφθηκε). 

 Διερεύνηση της προοπτικής άμεσης ανακατασκευής λυόμενου κτιρίου χαμηλού κόστους σε 

αντικατάσταση αυτών που λειτουργούσαν από το 1985 και κατεδαφίστηκαν τον Μάιο του 2010 και σε 

τμήμα του χώρου της Σχολής που δεν θα εμποδίζει την μελλοντική ανάπτυξη της επέκτασης της Σχολής. 

Η δημιουργία του νέου προκατασκευασμένου εγκαταλείφθηκε.  

 Διερεύνηση για αξιοποίηση του πρώτου ορόφου του κτιρίου των παραπληγικών (δεν ήταν 

εφικτό) 

  Διερεύνηση παραχώρησης λυόμενης αίθουσας των Τ.Ε.Φ.Α.Α. έναντι της Πολυτεχνικής 

Σχολής επί της Εγνατίας  (πρόκειται για μια μικρής δυναμικότητας αίθουσα, η οποία αν και 

ανακαινίσθηκε και παραχωρήθηκε προφορικά στη Σχολή το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος,  τελικά δεν 

δόθηκε στη Σχολή για χρήση).  

 Συνολική αποκατάσταση του Μεγάλου Λυόμενου κτιρίου (πρώην Μπλε), εσωτερικά και 

εξωτερικά. Ειδικότερα, με πρωτοβουλία του Τ.Ε.Π.Α.Ε. έχουν ανακαινιστεί πλήρως οι αίθουσες 1 & 2 

του ισογείου καθώς και 01 & 02 του υπογείου του κτιρίου και με πρωτοβουλία της Κοσμητείας η 

ανακαίνιση επεκτάθηκε και στις αίθουσες 03 & 04 του υπογείου. Σημειώνεται ότι το κτίριο αυτό 

βρίσκεται σε τμήμα του χώρου που δεν εμποδίζει τη μελλοντική ανάπτυξη της επέκτασης της 

Παιδαγωγικής Σχολής. 

 Ενέργειες για την εύρεση αιθουσών διδασκαλίας σε άλλες Σχολές του Α.Π.Θ. για τη στέγαση 

μέρους των μαθημάτων -κυρίως του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης που έχει 

περισσότερους φοιτητές/ριες - σε συνεργασία με την αρμόδια αντιπρυτανεία. Τελικώς, παραχωρήθηκαν 

για τις διδακτικές ανάγκες της Σχολής αίθουσες από την Πολυτεχνική, την Ιατρική, την Οδοντιατρική 

και την Κτηνιατρική Σχολή, όπως αυτό αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα: 
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ΙΑΤΡΙΚΗ 
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Τ.Ε.Π.Α.Ε. & 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ  

             

 Ο δανεισμός αιθουσών από άλλες Σχολές του Α.Π.Θ. -αίθουσες, οι οποίες συχνά δεν έχουν 

την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, ή δεν είναι προσβάσιμες για άτομα με αναπηρίες, ή  δεν μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν κατά την εξεταστική περίοδο της οικείας Σχολής που δεν συμπίπτει πάντα με 

αυτήν της Παιδαγωγικής -  δημιουργεί πολλά προβλήματα με κυριότερο αυτό του διασκορπισμού  των 

φοιτητών/τριών  και τη δυσκολία στις μετακινήσεις μεταξύ των διαφορετικών κτιρίων. 

 Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 έγινε μικρότερη χρήση δανεισμού αιθουσών από άλλες 

Σχολές κυρίως λόγω της μικρής μείωσης του αριθμού των εισακτέων στο Π.Τ.Δ.Ε. αλλά και της 

στάθμευσης των αρνητικών επιπτώσεων από την πολυδιάσπαση των χώρων υλοποίησης των 

μαθημάτων του. Η επιλογή αυτή, όμως, είχε ως συνέπεια να περιοριστεί αφενός το φαινόμενο των 

μετακινήσεων σε διαφορετικές Σχολές από μάθημα σε μάθημα, αλλά να ενταθεί από την άλλη το 

φαινόμενο των ασφυκτικά γεμάτων αιθουσών, της συνεχούς χρήσης τους καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ημέρας (9 π.μ. έως 9 μ.μ.), της έλλειψης εδράνων και καθισμάτων κτλ. Για να γίνει κατανοητό το 
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μέγεθος του προβλήματος αρκεί να αναφέρουμε ότι στις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιούνται 

μαθήματα λόγω έκτακτων συμβάντων, η εξεύρεση αιθουσών για την αναπλήρωση αυτών των 

μαθημάτων είναι εξαιρετικά δυσχερής. Για παράδειγμα, για να πραγματοποιηθούν οι αναπληρώσεις των 

μαθημάτων που χάθηκαν πρόσφατα (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2012)  αποφασίστηκε να λειτουργήσει η 

Παιδαγωγική Σχολή δύο Σάββατα.    

 Κατά το χειμερινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (2012 -13) δεν υπήρχε τόσο 

μεγάλη ανάγκη άλλων αιθουσών γιατί έπαψε η λειτουργία των Διδασκαλείων και δεν υπήρχαν τα 

μαθήματα των ειδικών επιστημόνων.  

 

       

Εικόνα 11: Το «αδιαχώρητο» στις αίθουσες του Μεγάλου Λυόμενου κατά τη διάρκεια των 
μαθημάτων 

 Η Κοσμητεία της Παιδαγωγικής Σχολής έχει ζητήσει επανειλημμένα από τις Πρυτανικές 

Αρχές να βρεθεί αξιόπιστη λύση για την πλήρη κάλυψη των διδακτικών αναγκών της Σχολής. Η 

προσωρινή «φιλοξενία» της Παιδαγωγικής Σχολής (που είναι μία από τις πολυπληθέστερες του Α.Π.Θ. 

και στεγάζεται σε δύο κτίρια που απέχουν μεταξύ τους περίπου τέσσερα χιλιόμετρα) σε άλλες επιπλέον 

Σχολές του Α.Π.Θ. (οι οποίες διαθέτουν χώρους που «περισσεύουν» μετά την κατάρτιση του δικού 

τους προγράμματος)  δεν θεωρήθηκε ως αποδεκτή «οριστική λύση» καθώς περιλαμβάνει  διαδικασία 

εναγώνιας αναζήτησης που επαναλαμβάνεται κάθε εξάμηνο. Η κεντρική διαχείριση των αιθουσών στο 

Α.Π.Θ.  που θεωρητικά άρχισε από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2011-12) ας ελπίσουμε ότι θα κάνει τη 

διαδικασία αυτή πιο εύκολη και αποτελεσματική στο μέλλον –μέχρι τη δημιουργία των πτερύγων της 

Παιδαγωγικής. 

 

3.2.4. Προάσπιση του προαύλιου χώρου και του χώρου στάθμευσης της Παιδαγωγικής Σχολής 

 Η Παιδαγωγική Σχολή, με απόφαση της Συνέλευσής της, προασπίσθηκε τη μη αλλαγή χρήσης 

σε τμήμα του χώρου της και τη μετατροπή του σε πάρκο –έστω και προσωρινά -που είχε  δρομολογηθεί 

από τις Πρυτανικές Αρχές χωρίς να ερωτηθεί και να συναινέσει η Σχολή- γεγονός πρωτοφανές. 

Πρόκειται για το χώρο στον οποίο βρίσκονταν τα προκατασκευασμένα κτίρια που ανήκαν στην 

Παιδαγωγική Σχολή- εμφανίζονται και στις βάσεις δεδομένων της επίσημης καταγραφής της κτιριακής 

υποδομής του Α.Π.Θ. που έγινε μετά από απόφαση της Συγκλήτου και εγκρίθηκε από την ίδια- και 

όπου προβλέπεται η κατασκευή της επέκτασης της Παιδαγωγικής Σχολής.  

 Δεν κατέστη δυνατή η οριστική απομάκρυνση της περίφραξης του χώρου βόρεια του Πύργου 

που προέκυψε κατά την κατεδάφιση των λυόμενων κτιρίων και διατηρείται μέχρι σήμερα. Επιτεύχθηκε 

μόνον η μερική μετακίνησή της μετά από πολλούς μήνες και μετά τις έντονες επισημάνσεις μας ότι 

εμποδίζει την πρόσβαση στον Πύργο από τη Βόρεια πλευρά σε καθημερινή βάση, ανακόπτει τον 

διάδρομο για τα ΑμεΑ που καταλήγει σε ράμπα για την ασφαλή και σύντομη πρόσβασή τους στον Πύργο  

και ότι είναι επικίνδυνη σε έκτακτες καταστάσεις πυρκαγιάς ή σεισμού.  
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 Η μη απομάκρυνση της περίφραξης του χώρου βόρεια του Πύργου μείωσε αισθητά τον χώρο 

στάθμευσης που είχε η Σχολή. Αυτή τη στιγμή και μετά τη μερική μετακίνησή της στον προαύλιο χώρο της 

Παιδαγωγικής υπάρχουν μόνο 27 θέσεις διαγραμμισμένης στάθμευσης, εκ των οποίων τέσσερις έχουν 

δοθεί παλαιότερα στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής και 3 θέσεις στάθμευσης για 

ΑμεΑ).   

       Η Κοσμητεία πρότεινε το 2010 την αξιοποίηση μέρος του χώρου της ως χώρου στάθμευσης για τις 

ανάγκες της Παιδαγωγικής Σχολής όπου τα οχήματα θα είχαν πρόσβαση σ’ αυτόν από την ελεγχόμενης 

στάθμευσης κεντρική γκαραζόπορτα της Σχολής. Η πρόταση δεν υλοποιήθηκε και τον Ιούλιο του 2012 

άρχισαν ξαφνικά διαδικασίες για δημιουργία χώρου στάθμευσης για όλο το Α.Π.Θ. (το έργο δεν έχει 

ολοκληρωθεί πλήρως). Κατατέθηκαν εκ νέου στις 12/7/2012 και στις 25/7/2012 έγγραφα της Κοσμητείας 

όπου επαναδιατυπώνεται το αίτημά μας για αποκατάσταση της απώλειας των θέσεων στάθμευσης και την 

απομάκρυνση της περίφραξης με αφορμή τις νέες τεχνικές εργασίες διαμόρφωσης χώρου στάθμευσης για 

το Α.Π.Θ. για το οποίο δεν υπήρξε και πάλι καμία ενημέρωση παρά το γεγονός ότι γινόταν και σε μεγάλο 

τμήμα του χώρου της Σχολής. Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που αποφασίζεται χρήση του χώρου της 

Παιδαγωγικής ερήμην της και αυτή τη φορά μάλιστα υλοποιείται –παρά τη γενικότερη οικονομική 

δυσπραγία του Α.Π.Θ.. 

 Να σημειωθεί ότι η Κοσμητεία πρότεινε στα έγγραφά της, η Παιδαγωγική να αξιοποιήσει μόνο 

τμήμα του χώρου της κατανοώντας τις γενικότερες ανάγκες του Α.Π.Θ..  

Τελικά, συμφωνήθηκαν με την αρμόδια Αντιπρυτανεία τα εξής: 

1. Η Παιδαγωγική Σχολή θα έχει το δικό της χώρο στάθμευσης που θα συμπεριλαμβάνει τις ήδη 

υπάρχουσες 27 θέσεις διαγραμμισμένης στάθμευσης και το χώρο όπισθεν και έναντι του 

Πύργου και μέχρι το διαχωριστικό φρεάτιο. Ο τελευταίος αντιστοιχεί σε περίπου 50 θέσεις 

στάθμευσης. Έτσι, η Σχολή θα διαθέτει συνολικά περίπου 70-80 θέσεις στάθμευσης. 

2. Ο χώρος στάθμευσης της Παιδαγωγικής Σχολής θα είναι αυτόνομος, δηλαδή θα είναι σαφώς 

διαχωρισμένος από το χώρο ο οποίος διαμορφώνεται για να καλύψει συνολικές ανάγκες 

στάθμευσης του Πανεπιστημίου, ενώ η είσοδός του θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από το 

διδακτικό και διοικητικό προσωπικό της Σχολής. Αυτό θα συμβεί γιατί, όπως μας ενημέρωσε ο 

Αντιπρύτανης κος Παντής, σύμφωνα με το συνολικό σχεδιασμό της Πρυτανείας οι φοιτητές 

και οι φοιτήτριες όλου του Α.Π.Θ. δεν θα έχουν πρόσβαση στους χώρους στάθμευσης των 

Σχολών και θα τους διατεθεί ένας αριθμός θέσεων στον υπό διαμόρφωση χώρο στάθμευσης 

του Πανεπιστημίου.  

3. Τα μέλη του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού της Παιδαγωγικής Σχολής θα έχουν 

πρόσβαση, με το νέο ηλεκτρονικό σύστημα και στον υπό διαμόρφωση χώρο στάθμευσης του 

Πανεπιστημίου.  

4. Δεν καταργείται ο υφιστάμενος διάδρομος κυκλοφορίας των ατόμων με κινητικές αναπηρίες 

σύμφωνα με τον παραπάνω σχεδιασμό.    

5. Είναι προφανές ότι όταν βρεθεί χρηματοδότηση για την κατασκευή του έργου «Επέκταση της 

Παιδαγωγικής Σχολής», το τμήμα του χώρου στάθμευσης που ανήκει στην Παιδαγωγική 

Σχολή θα της αποδοθεί. Επίσης, εκφράσθηκαν και προφορικά στον Αντιπρύτανη κ. Παντή οι 

διαμαρτυρίες της Κοσμητείας για το γεγονός ότι αποφασίσθηκε η χρήση χώρου της 

Παιδαγωγικής,  ερήμην της Σχολής και παρά το αίτημα της Σχολής για ενημέρωση όταν 

ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου στις αρχές Ιουλίου.  

  

 Επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα (Δεκέμβριος 2012) δεν έχει υλοποιηθεί τίποτα από τα 

παραπάνω καθώς το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως (και επιπλέον δεν έχει αποκατασταθεί ένα 

επικίνδυνο επιμήκης ακάλυπτο φρεάτιο, το οποίο δημιουργήθηκε λόγω των παραπάνω εργασιών που 

παραμένουν ημιτελείς). 
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3.3 Ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου στο κτιριακό συγκρότημα του Πύργου 

 Η ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του κτιριακού συγκροτήματος της Παιδαγωγικής Σχολής 

επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου υλοποιήθηκε βάση μελέτης που στόχο είχε την αισθητική και οικολογική 

αναβάθμιση του χώρου, τη λειτουργική του χρήση και την εκπαιδευτική του αξιοποίηση. Παράλληλα, η 

συγκεκριμένη ανάπλαση αποσκοπούσε στην ανάδειξη μιας φιλικής προς το περιβάλλον εικόνας του 

χώρου και στην καλλιέργεια αξιών χώρου στους/ις μελλοντικούς εκπαιδευτικούς. Για τη διαμόρφωση 

της μελέτης διερευνήθηκαν οι απόψεις και οι προτάσεις των φοιτητριών/τών των δύο Τμημάτων της 

Σχολής. Οι προτάσεις αυτές στηρίχθηκαν σε δεδομένα σχετικής έρευνας με ερωτηματολόγια και 

συνεντεύξεις, η οποία υλοποιήθηκε από φοιτήτριες του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του μαθήματος της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

 Η μελέτη της πρότασης έγινε (δωρεάν) από την κ. Κ. Ταμουτσέλη, (επικ. καθηγήτρια 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Π.Τ.Δ.Ε.) και την κ. Ε. Πολυζού (τεχν. γεωπόνος),  ενώ η 

υλοποίηση του έργου έγινε με την εποπτεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου. Στο 

σχεδιασμό και στην υλοποίηση του έργου, συνέβαλλαν επικουρικά ο κ. Δ. Γερμανός (καθηγητής στο 

Τ.Ε.Π.Α.Ε.)  και η κα Μ. Τζεκάκη (καθηγήτρια στο Τ.Ε.Π.Α.Ε.). Η υλοποίηση της μελέτης έγινε σε δύο 

χρονικές φάσεις (καλοκαίρι του 2009 και του 2010), ενώ μετά την παράδοση του έργου και την ετήσια 

χρήση του χώρου ακολούθησε αξιολόγηση (follow up) με ειδικά ερωτηματολόγια από τους/ις 

φοιτητές/ριες του Π.Τ.Δ.Ε. για τον διαμορφωμένο χώρο.  

  

  

 

Εικόνα 12: Όψη του αρωματικού κήπου της Παιδαγωγικής Σχολής 

 

Ειδικότερα, υλοποιήθηκαν οι εξής παρεμβάσεις στον προαύλιο χώρο: 

 Δημιουργήθηκε αρωματικός κήπος γεωμετρικού ρυθμού με υποχώρους ηρεμίας και κοινωνικής 

 συνεύρεσης καθώς, επίσης, και διαδρομές κίνησης. Χρησιμοποιήθηκε μεγάλη ποικιλία 

 αρωματικών φυτών της ελληνικής χλωρίδας για την άσκηση των φοιτητών και φοιτητριών  

 Περιορίστηκαν οι επιφάνειες με χλοοτάπητα για την εξοικονόμηση ύδατος και ενέργειας και 

 αντί αυτού υλοποιήθηκε η φύτευση δένδρων και θάμνων για την ενίσχυση του πράσινου, την 
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 οπτική ενοποίηση του χώρου, τη δημιουργία υποχώρων, τη μείωση της κλίμακας του χώρου και 

 τη βελτίωση φυσικών παραμέτρων για δημιουργία φιλικού και ευχάριστου κλίματος 

 Δημιουργήθηκαν χώροι καθιστικών με πέργκολες και αναρριχώμενα. 

 

Εικόνα 13: Το κιόσκι στον προαύλιο χώρο του αρωματικού κήπου της Παιδαγωγικής Σχολής 

 Σχεδιάστηκαν διαδρομές πρόσβασης στο κτίριο και οριοθετήθηκαν χώροι στάθμευσης με 

 χρήση διαφορετικών υλικών επίστρωσης 

 Προστέθηκαν σφαίρες από μπετόν και κατασκευάστηκαν δύο (2) κτιστές ζαρντινιέρες για 

 την αποφυγή της αυθαίρετης στάθμευσης στον προαύλιο χώρο 

 Προστέθηκαν ειδικές κατασκευές για τη στάθμευση μοτοσυκλετών και ποδηλάτων  

 Προστέθηκαν ειδικά stop τροχών κατά μήκος των θέσεων στάθμευσης για την προστασία της 

 σχάρας του καναλιού στράγγισης προς το κτίριο του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της 

 Πολυτεχνικής Σχολής 

 Προστέθηκαν δύο εξωτερικές επίγειες πινακίδες οριοθέτησης της Παιδαγωγικής Σχολής  

 Προστέθηκε κατάλληλος φωτισμός 

 Επιστρώθηκε με κυβόλιθο όλος ο προαύλιος χώρος  

 Αξιοποιήθηκε το σύστημα ανοικτής φωνητικής κλήσης για την αυθαίρετη στάθμευση  

 Βελτιώθηκε το σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης δικαιούχων στάθμευσης στους χώρους 

 της Παιδαγωγικής Σχολής. 
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Εικόνα 14: Ο αρωματικός κήπος του Πύργου της Παιδαγωγικής Σχολής 

 

 



ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. 

 

28 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ  

ΘΗΤΕΙΑ: 2008 - 2012 

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗΣ 

  

 Η Γραμματεία της Κοσμητείας συντονίζει καθημερινά ενέργειες συντήρησης, βελτίωσης και 

εκσυγχρονισμού των υποδομών των κτηριακών συγκροτημάτων της σε  συνεργασία με τον υπεύθυνο 

συντήρησης, τους επόπτες κτηρίων της Παιδαγωγικής Σχολής και την Τεχνική Υπηρεσία του 

Πανεπιστημίου αποσκοπώντας στην εύρυθμη λειτουργία της Σχολής. Παράλληλα, γίνεται συνεχής 

υπενθύμιση για  αιτήματα που δεν ικανοποιήθηκαν, υλοποιούνται επανειλημμένες παραστάσεις στη 

Πρυτανεία και στη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης για την αντιμετώπιση 

όλων των εκκρεμοτήτων από τα μέλη της Κοσμητείας, αλλά και επιτόπιες επισκέψεις μελών της 

Γενικής Διεύθυνσης στον Πύργο.  

 Τέλος, σε τακτά χρονικά διαστήματα, συγκροτείται και επιδίδεται φάκελος στην τεχνική 

υπηρεσία που περιέχει «Συγκεντρωτικό Πίνακα Αιτημάτων» που βρίσκονται σε εκκρεμότητα  καθώς 

και η πορεία του  κάθε αιτήματος.  

 

4.1. Ενέργειες συντήρησης και αποκατάστασης του κτηριακού συγκροτήματος του Πύργου και των 

κτηρίων επί της Αρχαιολογικού Μουσείου 

  

 Συντήρηση και αποκατάσταση του κεντρικού αποχετευτικού συστήματος των κτιρίων 

Πύργος και Μεγάλο Λυόμενο  

 Αποκατάσταση της καθίζησης του μηχανοστασίου ψυκτικών μονάδων (παραπλεύρως της 

κεντρικής εισόδου του Πύργου) και επισκευή των ψυκτών 

 Συνεχείς προσπάθειες αποκατάστασης των βλαβών των ανελκυστήρων του Πύργου μετά 

από παρατεταμένη δυσλειτουργία τους. Η μη έγκαιρη αποκατάσταση των βλαβών οφειλόταν κυρίως 

στην αλλαγή της εργολαβίας συντήρησης από τις 1/11/2010. Η Κοσμητεία κατέβαλε για μεγάλο διάστημα 

συνεχείς προσπάθειες και σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία συντόνισαν πάρα πολλές ενέργειες 

έτσι ώστε να υπάρχει όσο το δυνατόν αμεσότερη αποκατάσταση των βλαβών. Επισημαίνεται ότι η 

επίλυση τέτοιων ζητημάτων υλοποιείται αμιγώς υπό την εποπτεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Πανεπιστημίου -σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες/εταιρίες. 

 Ανάληψη πρωτοβουλιών για την εξοικονόμηση ενέργειας με επιλεκτικά μέτρα βελτίωσης της 

θερμομόνωσης, την αντικατάσταση ελαττωματικών θερμαντικών σωμάτων κ.α. (στο Μεγάλο Λυόμενο) 

 Αντικατάσταση των δύο λεβήτων για τη βελτίωση λειτουργίας της θέρμανσης 

 Προσθήκη εξωτερικού στέγαστρου στο Μεγάλο Λυόμενο 

 Αποκατάσταση υδρορροών τόσο στον Πύργο όσο και στο Μεγάλο Λυόμενο  (αυξημένη μέριμνα 

για την περιστολή της σπατάλης νερού) 

 Βάψιμο μέρους της εσωτερικής τοιχοποιίας του Πύργου (σε τακτά χρονικά διαστήματα, 

ιδιαίτερα μετά την ολοκλήρωση των φοιτητικών εκλογών, πριν τη διεξαγωγή διεθνών συνεδρίων κ.λ.π.) 

καθώς και μέρους της εξωτερικής τοιχοποιίας (επικάλυψη συνθημάτων κ.λ.π.)  

 Τακτή απομάκρυνση αφισών από τοίχους (μείωση αφισορρύπανσης) 

 Επιδιορθώσεις αλουμινοκατασκευών και τοποθέτηση έξι θυρών ασφαλείας σε χώρους του 

Πύργου (στην εξωτερική πόρτα των Γραμματειών, στις εσωτερικές πόρτες των δύο Γραμματειών,  στη 

Νησίδα της Κοσμητείας καθώς και του Τ.Ε.Π.Α.Ε. και στο χώρο του 10ου ορόφου) 

 Κατασκευή Πινάκων Ανακοινώσεων στο ισόγειο του Πύργου και ξύλινων πάγκων -

καθισμάτων για τους κοινόχρηστους χώρους των ορόφων 

 Ενέργειες για την απομάκρυνση πληθώρας απαρχαιωμένου εξοπλισμού και επίπλωσης που 

αποθηκεύονταν στους υπόγειους χώρους του Πύργου  

 Προσωρινή συντήρηση και στεγανοποίηση της στέγης του μεγάλου νεοκλασικού κτιρίου της 

Παιδαγωγικής Σχολής επί της Αρχαιολογικού Μουσείου. Καθώς όμως δεν κατέστη εφικτή η 

ολοκλήρωση του έργου της ανακατασκευής της στέγης λόγω υψηλού κόστους, αποφασίστηκε ο 
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αποκλεισμός της πρόσβασης στον 2ο όροφο του μεγάλου νεοκλασικού κτιρίου και η προσωρινή 

απενεργοποίηση όλων των αιθουσών/νησίδων του ορόφου λόγω επικινδυνότητας (βλ. παρακάτω) 

 Στεγανοποίηση της στέγης του θυρωρείου επί της Αρχαιολογικού Μουσείου καθώς και 

ελαιοχρωματισμός του εσωτερικού χώρου 

 Ελαιοχρωματισμός της εξωτερικής τοιχοποιίας και των κουφωμάτων του μεγάλου 

νεοκλασικού κτιρίου επί της Αρχαιολογικού Μουσείου. Επιπρόσθετα, αποκατάσταση των υδρορροών 

καθώς και ευπρεπισμός του προαύλιου χώρου του νεοκλασικού κτιρίου 

 Προσθήκη εξωτερικής επίγειας πινακίδας στο κτιριακό συγκρότημα της Παιδαγωγικής 

Σχολής επί της Αρχαιολογικού Μουσείου 

 Επανασύνδεση της οπτικής ίνας στο κτιριακό συγκρότημα της Παιδαγωγικής Σχολής επί της 

Αρχαιολογικού Μουσείου 

 Συντήρηση όλων των κλιματιστικών του συγκροτήματος κτιρίων στην Αρχ. Μουσείου 

 

4.2. Ανεπίλυτα ζητήματα συντήρησης στο κτιριακό συγκρότημα επί της Αρχαιολογικού Μουσείου 

 

         Δεν έχουν επιλυθεί –παρά τις συνεχείς προσπάθειες της Κοσμητείας σε συνεργασία με τον 

επόπτη και την επόπτρια του συγκροτήματος –πολλά σοβαρά ζητήματα συντήρησης που έχουν τα 

κτίρια του συγκροτήματος της Παιδαγωγικής Σχολής επί της Αρχαιολογικού Μουσείου λόγω 

παλαιότητας. Αναφέρουμε μερικά από αυτά ανά κτίριο του συγκροτήματος:   

 

 
 

Εικόνα 15: Το μεγάλο νεοκλασικό κτίριο της Παιδαγωγικής Σχολής επί της Αρχαιολογικού 
Μουσείου 
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Μεγάλο νεοκλασικό κτίριο  

 

– Η στέγη του κτιρίου είναι κατεστραμμένη καθώς και η οροφή του 2ου ορόφου κάτω από τη 

στέγη. Ύστερα από αυτοψία διαπιστώθηκε ότι τα στηρίγματα και τα υποστυλώματα της οροφής και της 

στέγης έχουν διαβρωθεί και σαπίσει με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος άμεσης κατάρρευσης και των 

δύο. Μπροστά σε κίνδυνο της ζωής των εργαζομένων και των φοιτητών/τριών που καθημερινά 

βρίσκονταν στο δεύτερο όροφο του κτιρίου, αποφασίστηκε ο αποκλεισμός της πρόσβασης στον 2ο 

όροφο  

 – Το ηλεκτρολογικό δίκτυο του κτιρίου είναι παλιό και σε πολύ κακή κατάσταση. Γίνονται 

βραχυκυκλώματα, διακοπές τροφοδοσίας των εξωτερικών προβολέων και διακοπές τροφοδοσίας σε 

διάφορους χώρους του κτιρίου. Χρειάζεται άμεση αναβάθμιση και βελτίωση της ηλεκτρολογικής 

εγκατάστασης καθώς υπάρχει κίνδυνος ατυχημάτων. 

–  Η πυρασφάλεια του κτιρίου δεν είναι καθόλου ικανοποιητική. Σημειωτέον είναι ότι το κτίριο έχει 

ξύλινα πατώματα και κουφώματα που σε περίπτωση πυρκαγιάς συντελούν στην γρήγορη εξάπλωσή της, 

όπως έχει τύχει στο παρελθόν (τμήματα του κτιρίου έχουν καεί δύο φορές την τελευταία 15ετία).  

Επίσης, το κτίριο δεν έχει εξωτερική σκάλα κινδύνου.  

 

Μικρό νεοκλασικό κτίριο επί της Αρχαιολογικού Μουσείου 

 

–  Η στέγη του κτιρίου είναι κατεστραμμένη στο σημείο επαφής της με τη διπλανή οικοδομή. Παρά 

τις μικροσυντηρήσεις που υλοποιήθηκαν κατά καιρούς χρειάζονται πιο μόνιμες παρεμβάσεις καθώς σε 

περίπτωση βροχής οι εσωτερικές υδροροές, ανάμεσα στο κτίριο και τη διπλανή οικοδομή δεν 

συγκρατούν τα νερά με αποτέλεσμα να υπερχειλίζουν και να τρέχουν στον εσωτερικό τοίχο του κτιρίου 

με τα αντίστοιχα καταστροφικά αποτελέσματα διάβρωσης και μούχλας.  

  –  Η είσοδος του κτιρίου στο ημιυπόγειο εσωτερικά έχει καταστραφεί και μουχλιάσει από τα 

βρόχινα νερά που τρέχουν από την οροφή.  

 

 

Κτίριο αμφιθεάτρου  

 

 – Η καμινάδα του λεβητοστασίου στο άνω τμήμα της έχει καταστραφεί και χρειάζεται άμεση 

επιδιόρθωση, καθώς από τα τμήματά της που έχουν ξεκολλήσει υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης και 

τραυματισμού φοιτητών/τριών του Π.Τ.Δ.Ε. και μαθητών/τριών των σχολείων. 

 –  Η οροφή του κλιμακοστασίου χρειάζεται επιδιόρθωση και μόνωση, γιατί από την υγρασία που 

απορροφάται, διαβρώνονται τα επιχρίσματα της τοιχοποιίας με αποτέλεσμα κατάρρευση τμήματος 

αυτής.  

- Η έξοδος κινδύνου του αμφιθεάτρου προς τον αύλειο χώρο χρειάζεται να αντικατασταθεί με μια 

διπλή μεταλλική πυράντοχη πόρτα με μπάρες αντιπανικού από τον εσωτερικό χώρο για να μπορεί να 

γίνει γρήγορη εκκένωση του αμφιθεάτρου σε περίπτωση πυρκαγιάς, σεισμού ή άλλης φυσικής 

καταστροφής. 

 – Η πυρασφάλεια του κτιρίου δεν είναι καθόλου ικανοποιητική παρόλο που φιλοξενεί καθ’ όλη τη 

διάρκεια της εβδομάδας από τις 9:00 έως τις 21:00  φοιτητές/τριες καθημερινά.  

 

Τέλος, στους εξωτερικούς χώρους των κτηρίων του συγκροτήματος: 

 

– Οι κήποι του προαυλίου του κτηριακού συγκροτήματος χρειάζονται συχνή φροντίδα, ιδιαίτερα τα 

δέντρα και οι θάμνοι, αλλά δεν συντηρούνται συχνά, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν εικόνα 

εγκατάλειψης.  

– Τα παγκάκια του προαυλίου χώρου χρειάζονται συντήρηση και αντικατάσταση των ξύλινων 

επιφανειών τους γιατί είναι επικίνδυνα.   
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5. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

5.1. Πληροφοριακά Συστήματα  

 

     Δημιουργία ιστοσελίδας της Παιδαγωγικής Σχολής (www.educ.auth.gr) με αναλυτικά 

στοιχεία για το ιστορικό της Σχολής και των Τμημάτων, τη διοικητική διάρθρωση, το δυναμικό της, την 

κτιριακή υποδομή, κ.ά.. Η Γραμματεία της Κοσμητείας επικαιροποιεί και ενημερώνει σε συστηματική 

βάση την ιστοσελίδα της  (νομοθεσία, επικαιρότητα, δελτία τύπου, εκδηλώσεις, ανακοινώσεις 

Γραμματείας κ.ά.). Ένα μόνον τμήμα της ιστοσελίδας είναι στην Αγγλική γλώσσα. Διοικητικά Υπεύθυνη 

του ιστοχώρου της Παιδαγωγικής είναι η Κσσμητόρισσα. 

 Επιλογή και επεξεργασία του κατάλληλου υλικού (κειμένων και εικόνων) από τη Γραμματεία 

της Κοσμητείας για την παρουσίαση της Παιδαγωγικής Σχολής καθώς και των υπηρεσιακών μονάδων 

της στη νέα ιστοσελίδα του Α.Π.Θ. (www.new.auth.gr). 

 Συμβολή της Κοσμητείας στην ενεργοποίηση ηλεκτρονικών δηλώσεων των μαθημάτων με 

ταυτόχρονη δυνατότητα επιλογής συγγραμμάτων (με βάση τον νέο νόμο για τα συγγράμματα) στα 

τμήματα της Σχολής με την αγορά σχετικού προγράμματος συμβατό με το λογισμικό με το οποίο 

λειτουργούσαν  οι Γραμματείες (η αγορά κρίθηκε αναγκαία εξαιτίας της μακρόχρονης αναμονής για τη 

διάθεση ανάλογου προγράμματος που ετοίμαζε ομάδα του Πολυτεχνείου για το Α.Π.Θ.)  

 Ενέργειες τροποποίησης του τρόπου πρόσβασης στο ενσύρματο και ασύρματο δίκτυο των 

υπηρεσιακών μονάδων και των μελών της Παιδαγωγικής Σχολής για λόγους ασφαλείας, μετά από 

ειδική έγκριση και σε συνεργασία με το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου (ΚΛΔ) και το Κέντρο Υποστήριξης 

Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΚΥΤΠ)  

 Αναβάθμιση, όπου απαιτούνταν, του υπάρχοντος προβολικού και ηχητικού εξοπλισμού, 

αντικατάσταση του απολεσθέντος και εγκατάσταση νέου στις αίθουσες διδασκαλίας της Παιδαγωγικής 

Σχολής. Όλες οι αίθουσες διδασκαλίας, ανεξαιρέτως, είναι εξοπλισμένες με ηχητικό και προβολικό 

σύστημα για την τεχνολογική υποστήριξη των μαθημάτων (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ) 

 Αναβάθμιση του εξοπλισμού της Νησίδας της Κοσμητείας της Παιδαγωγικής Σχολής. 

Σταδιακά έχουν αντικατασταθεί οι 10 Η/Υ της υπηρεσίας με σύγχρονο τεχνολογικά εξοπλισμό, 

συμπεριλαμβανομένων των παλαιών οθονών με oθόνες TFT/LCD. Ο εξοπλισμός που αποσύρθηκε 

αξιοποιήθηκε για τις λοιπές ανάγκες της Παιδαγωγικής Σχολής (Βιβλιοθήκη, δημιουργία θέσεων 

εργασίας για τους/ις φοιτητές/ριες της Σχολής στο φουαγιέ του Πύργου - σε εξέλιξη κ.α.) 

 Αναβάθμιση της ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, μέσω υποδομών ασύρματων τοπικών 

δικτύων (Wireless Local Area Networks - WLANs). Η πρόσβαση στις ασύρματες υποδομές της 

Παιδαγωγικής Σχολής είναι εφικτή στο ισόγειο του Πύργου (φουαγιέ, αίθουσες διδασκαλίας, χώρος 

κυλικείου), καθώς και στον 1ο, 2ο & 10ο  όροφο του Πύργου 

 Προμήθεια προβολικού συστήματος στο φουαγιέ του Πύργου για την προβολή των 

εκδηλώσεων της Παιδαγωγικής Σχολής και άλλων χρήσιμων πληροφοριών όταν χρειάζεται (όπως κατά 

την περίοδο εγγραφής των πρωτοετών)  

 Εγκατάσταση διαδραστικού πίνακα στην αίθουσα 202 του Πύργου σε συνεργασία με το 

Διδασκαλείο «Δ. Γληνός» του Π.Τ.Δ.Ε  

 Εγκατάσταση αντικλεπτικού συστήματος σε όλο τον προβολικό εξοπλισμό των αιθουσών 

διδασκαλίας του Πύργου και του Μεγάλου Λυόμενου Κτιρίου  

 Τοποθέτηση και ενεργοποίηση πριζών δικτύου σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας του Πύργου 

καθώς και του Μεγάλου  Λυόμενου 

 Δημιουργία δύο εντύπων για τα μέλη της Παιδαγωγικής Σχολής με στόχο τη βελτίωση της 

λειτουργίας των ηχητικών και προβολικών συστημάτων των αιθουσών διδασκαλίας της Σχολής:  

1. Έντυπο καταγραφής προβλημάτων των πολυμεσικών συστημάτων και 

2. Έντυπο ελέγχου λειτουργίας των πολυμεσικών συστημάτων  

 

http://www.educ.auth.gr/
http://www.new.auth.gr/
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 Διερεύνηση για δημιουργία αίθουσας τηλεδιασκέψεων με την προσθήκη λογισμικού στην 

αίθουσα 202 του Πύργου (το αίτημα είναι σε εξέλιξη καθώς η προμήθεια του συγκεκριμένου 

εξοπλισμού εντάσσεται σε πρόγραμμα προμήθειας εξοπλισμού του Πανεπιστήμιου γενικότερα και 

χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ) 

 

5.2 Λοιπός εξοπλισμός 

 

 Προσθήκη κλιματιστικών μονάδων στις αίθουσες διδασκαλίας του Πύργου, στην «Αίθουσα 

Λόγου και Τέχνης» στον 10ο όροφο, καθώς και στις αίθουσες διδασκαλίας του Μεγάλου Λυόμενου 

Κτιρίου (εκτός των μικρών αιθουσών 01 και 05 του Πύργου, όπου δεν απαιτείται λόγω επαρκούς 

κάλυψης από την κεντρική μονάδα ψύξης-θέρμανσης)  

 Συντήρηση, αντικατάσταση και προσθήκη καθισμάτων στις αίθουσες διδασκαλίας του Πύργου 

& του Μεγάλου Λυόμενου Κτιρίου (ιδιαίτερα της μεγάλης αίθουσας του ισογείου του Πύργου) 

 Αναβάθμιση της επίπλωσης στην «Αίθουσα Λόγου και Τέχνης» στον 10ο όροφο (προσθήκη 75 

καθισμάτων και ενός μεγάλου γραφείου με έξι καθίσματα ομιλητών/ριών). Το παλιό γραφείο 

μεταφέρθηκε στο χώρο υποδοχής του 10ου ορόφου για να μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα και ως 

σεμιναριακός χώρος 

 Τοποθέτηση ειδικής κατασκευής με το λογότυπο και την ονομασία της Παιδαγωγικής Σχολής 

σε διάφορες γλώσσες για την αισθητική κάλυψη των ανελκυστήρων της αίθουσας «Λόγου και Τέχνης» 

στον 10ο όροφο κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων και τη δημιουργία σχετικού φόντου πίσω από το 

χώρο των ομιλητών/ριών 

 

 
Εικόνα 16: Η πολυγλωσσική Παιδαγωγική Σχολή 

 

 Προμήθεια προβολικού εξοπλισμού για την υποστήριξη των εκδηλώσεων της Παιδαγωγικής 

Σχολής (αναλόγιο, ειδικοί πίνακες ανάρτησης έντυπου υλικού δημοσιοποίησης –roll ups-,  ειδική 

κατασκευή προβολής της Παιδαγωγικής Σχολής –«αραχνούλας» με την ονομασία της Παιδαγωγικής 

Σχολής σε διάφορες γλώσσες, φωτογραφική μηχανή) 

 Προμήθεια επιδαπέδιoυ stand για τη διάθεση των εντύπων της Παιδαγωγικής Σχολής   

 Ανάρτηση έργων τέχνης μετά από δωρεές πινάκων ζωγραφικής μελών ΔΕΠ της 

Παιδαγωγικής Σχολής στη Βιβλιοθήκη.  

 Δωρεά 200 έργων μετά την ολοκλήρωση της διεθνούς έκθεσης mail art που 

πραγματοποιήθηκε στην Παιδαγωγική Σχολή του Α.Π.Θ. από 1 έως 11 Δεκεμβρίου 2009 από το 
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Σύλλογο Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Βορείου Ελλάδας (ΣΚΕΤΒΕ) και την Παιδαγωγική Σχολή 

(σε εξέλιξη η ανάρτησή τους σε χώρους της Σχολής)  

 Προμήθεια κορνιζών για ανάρτηση επιλεγμένων αφισών των εκδηλώσεων της Παιδαγωγικής 

Σχολής στις αίθουσες διδασκαλίας. Επίσης, σε συνεργασία με την Επιτροπή Αισθητικής Αναβάθμισης 

των χώρων της Παιδαγωγικής Σχολής έγινε ανάρτηση έργων ζωγραφικής φοιτητών και φοιτητριών του 

Τ.Ε.Π.Α.Ε. στην αίθουσα «Λόγου και Τέχνης» στον 10ο όροφο. Τέλος, έγινε ανάρτηση έργων 

ζωγραφικής μαθητών και μαθητριών σε αίθουσες διδασκαλίας του Μεγάλου Λυόμενου.  

 

  

 
Εικόνα 17:  Αφίσες των εκδηλώσεων της Παιδαγωγικής Σχολής στις αίθουσες διδασκαλίας  

           Η οικονομική κάλυψη των ανωτέρω δαπανών του εξοπλισμού πραγματοποιήθηκε κυρίως από 

τον προϋπολογισμό της Κοσμητείας, με τη μερική οικονομική στήριξη, πρωτίστως του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. και δευτερευόντως των Διδασκαλείων των οικείων Τμημάτων, 

ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις συνέβαλε και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Π.Α.Ε. 
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6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ 

 

 Η Παιδαγωγική Σχολή είναι μία από τις πρώτες Σχολές στο Α.Π.Θ. που έχει αναπτύξει μία 

σειρά δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Για την υλοποίηση της πλειονότητας των δράσεων, η 

Κοσμητεία συνεργάστηκε με την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Παιδαγωγικής Σχολής. 

 

Δράσεις Ανακύκλωσης  

 

 Δημιουργία Πράσινης Γωνιάς Περιβάλλοντος στο χώρο του ισογείου του Πύργου της 

Παιδαγωγικής:  

1. Τοποθέτηση πίνακα ανακοινώσεων για την τακτική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μελών της 

Παιδαγωγικής Σχολής σε ζητήματα περιβάλλοντος (όπως, πληροφορίες για την ανακύκλωση 

διαφορετικών υλικών, για την εξοικονόμηση ενέργειας, για τρέχουσες σχετικές εκδηλώσεις, διάθεση 

του φυλλαδίου ανακύκλωσης της Παιδαγωγικής Σχολής κ.α.).  

2.  Συγκέντρωση κάδων διαχείρισης των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, όπως κάδων συσκευασιών 

(πλαστικό, χαρτί, αλουμίνιο, γυαλί), λαμπτήρων και φωτιστικών ειδών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 

συσκευών, μελανοδοχείων, οικιακών μπαταριών και λοιπών συσσωρευτών. 

 

 
Εικόνα 18: Η πράσινη γωνιά περιβάλλοντος στο ισόγειο του Πύργου της Παιδαγωγικής 

 

 Εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων 

σε συνεργασία με το Γραφείο Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., με τοποθέτηση ειδικών κάδων ανακύκλωσης 

χαρτιού σε όλους τους χώρους της Παιδαγωγικής Σχολής (γραφεία, αίθουσες διδασκαλίας, 

εργαστήρια).  

 Τοποθέτηση κάδου κομποστοποίησης στον υπαίθριο χώρο του Πύργου για την απόρριψη των 

οργανικών απορριμμάτων με παράλληλη ενημέρωση των μελών της Παιδαγωγικής Σχολής μέσα από 

ειδικό σεμινάριο (στις 23/2/2010) και ειδικό ενημερωτικό φυλλάδιο. Στην παρουσίαση παρευρέθηκαν 

και εκπρόσωποι της εθελοντικής ομάδας ανακύκλωσης από την Πολυτεχνική Σχολή. 
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Εικόνα 19: Κάδος κομποστοποίησης οργανικών απορριμμάτων 

 

 Συντονισμός δράσεων για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης στον 

προαύλιο χώρο και στον εξωτερικό εμπρόσθιο χώρο στάθμευσης της Σχολής (επί της 3ης 

Σεπτεμβρίου). 

 Έκδοση ειδικού φυλλαδίου ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ανακύκλωση «Τίποτα για 

πέταμα» από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Παιδαγωγικής Σχολής σε συνεργασία με την Κοσμητεία 

(βλ. Παράρτημα ΙΙ) 

 Εγκατάσταση νέων ψυκτών (ισόγειο, 10ος όροφος) και έλεγχος των υφιστάμενων για τη χρήση 

τους από το κοινό, κατόπιν διενέργειας ελέγχου της ποιότητας του νερού ύδρευσης. Απώτερος στόχος 

η σταδιακή μείωση της κατανάλωσης εμφιαλωμένων μπουκαλιών και τα παραγόμενα από αυτά 

απορρίμματα καθώς και η δωρεάν παροχή ενός δημόσιου αγαθού όπως είναι το νερό. H αντικατάσταση 

εξαρτημάτων (καζανακίων) των παλαιών ψυκτών (λοιπούς ορόφους Πύργου) θα ολοκληρωθεί σύντομα 

ώστε σε όλο τον Πύργο να παρέχεται η δυνατότητα λήψης νερού (σε εξέλιξη). 

 

Δράσεις φροντίδας των κήπων & προσθήκη φυτών στον εσωτερικό & εξωτερικό χώρο της 

Παιδαγωγικής Σχολής 

 

 Φροντίδα των κήπων σε συνεργασία με το Γραφείο Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. τόσο στο 

κτιριακό συγκρότημα του Πύργου όσο και στο κτιριακό συγκρότημα επί της Αρχαιολογικού Μουσείου.  

 Σύσταση στο προσωπικό φροντίδας των κήπων για ρητή απαγόρευση ψεκασμών με 

φυτοφάρμακα στον περιβάλλοντα χώρο της Σχολής για την εξάλειψη των ζιζανίων και σύσταση για 

απομάκρυνσή τους με μηχανικό τρόπο. 

 Προσθήκη φυτών εσωτερικού χώρου στους κοινόχρηστους χώρους του Πύργου (ισόγειο, 1ος, 

2ος & 10ος όροφος Πύργου)  

 Προσθήκη εποχιακών φυτών στις ζαρντινιέρες στον περιβάλλοντα χώρο του Πύργου 

 Προσθήκη επίγειων πινακίδων με την ονομασία των αρωματικών φυτών στον αρωματικό κήπο 

καθώς και της λοιπής χλωρίδας στον υπαίθριο χώρο της Παιδαγωγικής Σχολής (σε εξέλιξη) 
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Λοιπές δράσεις 

 

 Διάθεση του ειδικού φυλλαδίου ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ανακύκλωση 

«Τίποτα για πέταμα» τόσο στα μέλη της Σχολής όσο και ευρύτερα στην πανεπιστημιακή κοινότητα 

 Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μελών της Παιδαγωγικής Σχολής για θέματα 

περιβάλλοντος (αποστολή σχετικών επιστολών).  

 Παρότρυνση των μελών της Παιδαγωγικής Σχολής για μία υπεύθυνη χρήση των μονάδων 

ψύξης/θέρμανσης  

 Παρότρυνση των μελών της Παιδαγωγικής Σχολής για μία ορθολογική χρήση του νερού 

  Προώθηση του εθελοντισμού, ιδιαίτερα μεταξύ των φοιτητών/ριών, με έμφαση στα θέματα 

προστασίας του περιβάλλοντος και βελτίωσης των συνθηκών λειτουργίας της Σχολής. Δράσεις 

ευαισθητοποίησης για θέματα περιβάλλοντος σε συνεργασία, μεταξύ άλλων, με την Πολυτεχνική Σχολή 

μέσα από ομάδες εθελοντών/ριών φοιτητών/ριών (εκπαιδευτική επίσκεψη σε μονάδες ανακύκλωσης 

ελαστικών, παραγωγής βιομάζας και χρήσης εναλλακτικών μορφών ενέργειας στην Κομοτηνή,  

ανακύκλωση των Αστικών Στερεών Απορριμμάτων στο πλαίσιο του Προγράμματος  Φθινοπωρινών 

Ημερών Πολυτεχνείου κ.α.). 
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7. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ Η ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗΣ 

(Γραμματεία Κοσμητείας, Βιβλιοθήκη, Νησίδα, Κέντρο Ενταξιακής Πολιτικής, Υπηρεσία 

Καθαριότητας, Υπηρεσία Φύλαξης) 

 

7.1.Γραμματεία της Κοσμητείας 

 Η Γραμματεία της Κοσμητείας υλοποιεί όλες τις αποφάσεις των Οργάνων της Σχολής ενώ, 

παράλληλα, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δράσεις για την ευρύτερη λειτουργία της Παιδαγωγικής 

Σχολής. Ο παρόν απολογισμός του έργου της Κοσμητείας αντικατοπτρίζει το εύρος και  τον όγκο 

εργασιών της Γραμματείας.  

7.1.1. Ανθρώπινο δυναμικό  

           Από 1/9/2008 έως 30/4/2010 η Γραμματεία της Κοσμητείας ήταν υποστελεχωμένη (λόγω 

συνταξιοδότησης κλητήρα, άδειας μητρότητας της μόνης υπαλλήλου πλήρους απασχόλησης, 

αποχώρησής της πρόσφατα τοποθετημένης προϊσταμένης της Γραμματείας με πρόωρη συνταξιοδότηση 

και άδειας μητρότητας της νέας υπαλλήλου/κλητήρας που τοποθετήθηκε). Κατά το διάστημα αυτό, η 

λειτουργία της Γραμματείας ήταν κατά περιόδους εξαιρετικά δυσχερής, καθώς δεν μπορούσε να 

καλυφθεί ούτε το καθημερινό ωράριο της υπηρεσίας (λειτουργούσε με μία διοικητική υπάλληλο με το 

ήμισυ του ωραρίου της αφού εργαζόταν και στη Γραμματεία του Π.Τ.Δ.Ε.). Μεγάλος όγκος εργασίας 

διεκπεραιωνόταν από την Κοσμητόρισσα. 

       Από 1/5/2010 έως 25/9/2012 η Γραμματεία ήταν στελεχωμένη με δύο διοικητικούς 

υπαλλήλους ολικής απασχόλησης και μία μερικής, ανταποκρινόμενη επαρκώς στον όγκο των εργασιών 

της. Να σημειωθεί ότι η μία υπάλληλος/κλητήρας εκτός από τη Γραμματεία της Κοσμητείας 

απασχολείται παράλληλα για την κάλυψη των αναγκών μεταφοράς εγγράφων της Γραμματείας του 

Τ.Ε.Π.Α.Ε.  

 Από 26/9/2012 έως σήμερα, η λειτουργία της Γραμματείας είναι εξαιρετικά δύσκολη καθώς 

λειτουργεί με μία διοικητική υπάλληλο και μία υπάλληλο μερικής απασχόλησης κατά το ήμισυ του 

ωραρίου της, η οποία μάλιστα βρίσκεται σε καθεστώς διαθεσιμότητας (για την υπάλληλο με σχέση 

εργασίας μέσω εργολαβίας δεν έχει ακόμη ανανεωθεί η σύμβασή της).  

       Σε ενδεχόμενη οριστική απομάκρυνση της υπαλλήλου που τέθηκε σε διαθεσιμότητα καθώς και της 

συγκεκριμένης υπαλλήλου μέσω εργολαβίας θα αποδυναμωθεί πλήρως η λειτουργία της Γραμματείας 

της Κοσμητείας καθώς θα είναι αδύνατη η λειτουργία της με μία μόνο υπάλληλο και μάλιστα με τις 

αυξημένες αρμοδιότητες της Κοσμητείας μετά την εφαρμογή των νόμων 4076/12 & 4009/11. Στην 

παρούσα συγκυρία κατά την οποία στο Πανεπιστήμιο μας σωρεύονται προβλήματα λόγω της 

υποχρηματοδότησης και της αδιευκρίνιστης, ως προς τις λεπτομέρειες, διοικητικής του δομής, μία 

ενδεχόμενη αριθμητική συρρίκνωση των διοικητικών υπαλλήλων της Κοσμητείας στο ένα τρίτο περίπου 

και μάλιστα χωρίς καμία αξιολόγηση της προσφοράς τους, θα αποτελέσει καίριο πλήγμα στην εύρυθμη 

λειτουργία της.  

 

7.1.2. Διοικητικές δράσεις της Γραμματείας της Κοσμητείας (ενδεικτική αναφορά) 

 

7.1.2.1.Ηλεκτρονική Γραμματεία και διακίνηση εγγράφων 

 Δημιουργία ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου για τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα της 

Γραμματείας . Καθημερινά διακινείται από τη Γραμματεία της Κοσμητείας ένας μεγάλος αριθμός 

εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, όπως φαίνεται και από το Πρωτόκολλο της.  Να σημειωθεί 

ότι τα αντίστοιχα έγγραφα έχουν καταχωρηθεί και στα ειδικά φύλλα καταχώρησης εγγράφων που 

διαθέτει η Γραμματεία για κάθε θεματικό φάκελο ξεχωριστά. Επίσης, από 01/2011-10/2012 που άρχισε 

να λειτουργεί κεντρικά το σύστημα δήλωσης βλαβών (on line καταχώρηση) έχουν γίνει 160 

ηλεκτρονικές δηλώσεις τεχνικών βλαβών. Δεν αναφέρουμε ποσοτικούς δείκτες διακίνησης των 

εγγράφων διότι θεωρούμε ότι δεν αντικατοπτρίζουν τον όγκο εργασιών της Γραμματείας καθώς τα 
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εξερχόμενα έγγραφα λόγω των πολλαπλών  δράσεών μας δεν είναι τις περισσότερες φορές 

τυποποιημένα ή απλά. Επιπρόσθετα, τα τελευταία δύο έτη διακινούνται μέσω της Γραμματείας της 

Κοσμητείας και τα έγγραφα του Προεδρείου της Συνόδου των Παιδαγωγικών Τμημάτων καθώς 

πρόεδρος είναι η Κοσμητόρισσα της Σχολής.  

 Συνεχής αξιοποίηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την τάχιστη ενημέρωση των μελών 

της Παιδαγωγικής για καθημερινά ζητήματα που αφορούν στη Σχολή  έτσι ώστε να υπάρξει μείωση του 

χρόνου διεκπεραίωσης και εξοικονόμηση πόρων. Κατά μέσο όρο στέλνονται εβδομαδιαία 4-5 

ηλεκτρονικές ενημερώσεις στα μέλη της Παιδαγωγικής Σχολής,  ή στα μέλη των επιμέρους κατηγοριών 

του προσωπικού.   

  Μαζική ηλεκτρονική αποστολή με τη συμβολή του Κέντρου Λειτουργίας Δικτύου 

εγγράφων/ανακοινώσεων -εκτός του προσωπικού της Σχολής- και όλων των φοιτητών/ριών της 

Σχολής ή όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας (π.χ. για εκδηλώσεις της Παιδαγωγικής) 

 Ανάρτηση εγγράφων στο «Πρόγραμμα Διαύγεια».  

 Κατάρτιση ηλεκτρονικού καταλόγου για το προσωπικό της Σχολής και συνεχή επικαιροποίησή 

του.  

 Ανανέωση της ιστοσελίδας της Κοσμητείας με ανάρτηση μέρους των εγγράφων της Κοσμητείας 

καθώς και ενημέρωση της επικαιρότητας (εκδηλώσεις, ημερίδες κ.α.).  

 Τήρηση ηλεκτρονικού φωτογραφικού αρχείου σχετικό με την υλικοτεχνική υποδομή (χώροι) 

καθώς και τις δράσεις της Παιδαγωγικής Σχολής (εκδηλώσεις) 

 

7.1.2.2. Οικονομική Διαχείριση 

        Η Γραμματεία της Κοσμητείας συντονίζει την εκτέλεση και παρακολούθηση της πορείας του 

τακτικού ετήσιου προϋπολογισμού της Κοσμητείας. Ακολουθεί συνοπτική κατάσταση οικονομικού 

απολογισμού με το αντίστοιχο γράφημα ετήσιου προϋπολογισμού για την προαναφερθείσα περίοδο, ενώ 

αναλυτικός κατάλογος βρίσκεται στο παράρτημα του παρόντος απολογισμού (βλ. Παράρτημα Ι). 

 

Συνοπτικός Ετήσιος Οικονομικός Απολογισμός Κοσμητείας Παιδαγωγικής Σχολής, 

 περιόδου 2008-12 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΕΤΟΣ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΤΑΚΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΥΠ/ΙΣΜΟΥ 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΟΡΟΦΗΤΟ 

ΠΟΣΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 

2008 31.565,00 31.564,95 0,05 100% 

2009 41.565,00 41.563,53 1,47 100% 

2010 31.945,54 31.937,69 7,85 99,98% 

2011 12.778,22 12.758,56 19,66 99,84% 

2012 6.389,11 6.376,05 13.06 99,80% 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΘΗΤΕΙΑΣ 

124.242,87 124.200.78   
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Εικόνα 20: Γραφική αναπαράσταση της ετήσιας κατανομής του τακτικού προϋπολογισμού για την 

Κοσμητείας της Παιδαγωγικής Σχολής, περιόδου 2008-12 
      

 Να σημειωθεί ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας υπήρχε συνεχώς ενδελεχής κοστολόγηση 

και αξιοποίηση των πόρων που τέθηκαν στη διάθεσή της Παιδαγωγικής Σχολής και βέλτιστη 

αξιοποίηση της διαθέσιμης υλικοτεχνικής υποδομής. Επιπρόσθετα, λόγω της τρέχουσας δυσμενούς 

οικονομικής κατάστασης καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια για εξορθολογισμό της οικονομικής 

διαχείρισης και μείωση των δαπανών. Τέλος, για την κάλυψη των αναγκών της Παιδαγωγικής Σχολής 

για εξοπλισμό, εκτός από την Κοσμητεία, στήριξαν οικονομικά, πρωτίστως, το Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. αλλά και τα Διδασκαλεία των οικείων Τμημάτων ενώ κάποιες 

επιμέρους δαπάνες καλύφθηκαν και από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Π.Α.Ε.  

Με τη νέα μείωση που αναμένεται να υπάρξει στη χρηματοδότηση των Α.Ε.Ι., η κατάσταση δεν 

προβλέπεται να είναι εύκολα διαχειρίσιμη στο μέλλον, πολύ περισσότερο καθώς από το τρέχον 

ακαδημαϊκό έτος δεν θα λειτουργούν και τα Διδασκαλεία που ήταν άλλη μια πηγή χρηματοδότησης για 

την κάλυψη των αναγκών της Σχολής. 

7.1.2.3. Λοιπές δράσεις  

 

 Κατάρτιση αιθουσιολογίου για την εξυπηρέτηση των αναγκών όλων των Τμημάτων της 

Παιδαγωγικής Σχολής (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και Διδασκαλείων) σε αίθουσες - τόσο 

κατά το ισχύον πρόγραμμα, όσο και κατά τις αναπληρώσεις μαθημάτων. 

 

 Μέριμνα για την απρόσκοπτη πραγματοποίηση των τελετών ορκωμοσίας των προπτυχιακών 

φοιτητών/τριών των δύο Τμημάτων.  

 

 Απογραφή όλου του διοικητικού και εργαστηριακού προσωπικού των Τμημάτων της 

Παιδαγωγικής Σχολής και της εργασιακής τους σχέσης καθώς και παροχή όλων των 

απαιτούμενων στοιχείων στα αρμόδια όργανα των δύο Τμημάτων για τη σύνταξη των εκθέσεων 

εσωτερικής αξιολόγησης τους  
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 Διαχείριση των όρων λειτουργίας του χώρου στάθμευσης της Παιδαγωγικής Σχολής (παροχή 

τηλεχειριστηρίων για χρήση του χώρου της ελεγχόμενης στάθμευσης, ορισμός θέσεων 

στάθμευσης για ΑμεΑ) 

 

 Συνεργασία με τις Επιτροπές της Κοσμητείας καθώς και του Α.Π.Θ. και άλλες 

συλλογικότητες για επιμέρους θεματικές καθώς και συνεχής διαμεσολάβηση για την επίλυση 

θεμάτων με τις φοιτητικές παρατάξεις/συλλογικότητες (ζητήματα ανάρτησης αφισών, 

τοποθέτησης τραπεζιών στον ισόγειο χώρο, πάρτυ, φοιτητικές εκδηλώσεις, καταλήψεις, 

λειτουργία φοιτητικών ομάδων δράσης κ.α.) 

 

 Έκδοση έντυπων προβολής της Παιδαγωγικής Σχολής (επιστολόχαρτο, κάρτα, φάκελοι 

Κοσμητείας καθώς και ντοσιέ της Παιδαγωγικής Σχολής) 

 

 Οργάνωση των συναντήσεων υποψήφιων πρυτανικών σχημάτων με μέλη της Παιδαγωγικής 

Σχολής κατά τις τελευταίες Πρυτανικές εκλογές στο Α.Π.Θ. και επιμέλεια της διοργάνωσης 

των δύο επισκέψεων των Πρυτανικών Αρχών στην Παιδαγωγική Σχολή για αλληλοενημέρωση 

και συζήτηση για τα προβλήματα της.  

 

 Προαγωγή της ισότητας των φύλων στη Παιδαγωγική Σχολή και γενικότερα στο Α.Π.Θ. και 

στη πόλη μέσα από ποικίλες δραστηριότητες 

 

7.1.3. Διαχείριση φοιτητικών θεμάτων 

 

 Συστηματική διάθεση των χώρων της Σχολής για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων 

φοιτητικών συλλόγων, παρατάξεων, συλλογικοτήτων και σχημάτων 

 Συστηματική διάθεση των χώρων για την ανάπτυξη δράσεων των πολιτιστικών ομάδων 

φοιτητών/ριών: κινηματογραφικών και θεατρικών ομάδων καθώς και ομάδας εθελοντισμού 

 Διαμεσολάβηση, όπου καθίστατο εφικτό, με την αντίστοιχη αντιπρυτανεία και το Κεντρικό 

Γραφείο Φύλαξης για εξασφάλιση νυχτερινής φύλαξης για τη διευκόλυνση των εκδηλώσεων 

φοιτητών/ριών κατά τις ώρες και ημέρες εκτός της λειτουργίας της Σχολής. Σε όλο το χρονικό 

διάστημα της παρούσας Κοσμητείας δεν πραγματοποιήθηκε κανένα φοιτητικό πάρτι φοιτητών/ριών της 

Σχολής χωρίς την παρουσία φύλακα στην Παιδαγωγική και δεν υπήρξε καμία σοβαρή καταστροφή –ούτε 

σε περιόδους καταλήψεων. 

 Οικονομική υποστήριξη της θεατρικής ομάδας προπτυχιακών φοιτητών/ριών των δύο 

Τμημάτων «Black Light» για την  αγορά κατάλληλου φωτισμού καθώς και σύμβολη στη σύσταση της 

θεατρικής ομάδας φοιτητών/ριών της Παιδαγωγικής Σχολής με την ονομασία «Paedagogus Ludens» , 

υπό την εποπτεία του κου Λενακάκη 

 Κατασκευή 5 πινάκων (επιδαπέδιοι ή επιτοίχιοι) για την ανάρτηση φοιτητικών ανακοινώσεων 

 Επισημαίνεται η αναγκαιότητα για εξεύρεση στο μέλλον ενός πιο οργανωμένου και συστηματικού 

τρόπου στήριξης δραστηριοτήτων των φοιτητών/τριών της Σχολής και προώθηση της συμμετοχής τους 

σε διεθνή διαπανεπιστημιακά δίκτυα 

 

7.1.4.. Διαχείριση θεμάτων πολιτικής προστασίας και προστασίας της υγείας  

 

 Συγκρότηση Ομάδων Πολιτικής Προστασίας στην Παιδαγωγική Σχολή σε συνεργασία με το 

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Α.Π.Θ. (Α’ Βοηθειών, Πυρασφάλειας & Πολιτικής Προστασίας)  

 Σεμινάριο εκπαίδευσης Α’ Βοηθειών σε συνεργασία με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του 

Α.Π.Θ. και τον Ερυθρό Σταυρό. Παράλληλα, κατάθεση αιτήματος προς το Γραφείο Πολιτικής 

Προστασίας για διοργάνωση σεμιναρίου εκπαίδευσης στη χρήση απινιδωτή  

 Τοποθέτηση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή στο θυρωρείο του Πύργου 
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 Διάθεση οχτώ (8) νέων «κυτίων πρώτων βοηθειών» (φαρμακεία) (υπήρχαν ήδη άλλα τρία)  

στις υπηρεσιακές μονάδες της Παιδαγωγικής Σχολής σε συνεργασία με το Ιατρείο του Πανεπιστημίου. 

Συντονισμός ενεργειών για την τακτή συμπλήρωση φαρμάκων   

  Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των μελών της Παιδαγωγικής Σχολής σε Θέματα Πρώτων 

Βοηθειών έγινε προτροπή για παρακολούθηση της Θεματικής ενότητας  «Πρώτες Βοήθειες στο 

Σχολείο» που πραγματοποιείται στο πλαίσιο μαθήματος «Αγωγή Υγείας» του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης. 

 Λήψη μέτρων πρόληψης για ενδεχόμενη λοίμωξη από τον ιό της γρίπης: 

 Τοποθετήθηκαν σε όλους τους χώρους της Παιδαγωγικής Σχολής οι ενημερωτικές αφίσες του 

Κέντρου Ελέγχου Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ) και της Επιτροπής Διαχείρισης 

Επιδημιών  που αναφέρονται στα μέτρα προφύλαξης από τον ιό 

 Διανεμήθηκε αντισηπτικό υλικό στο προσωπικό των Γραμματειών των Τμημάτων, της 

Βιβλιοθήκης και των Νησίδων για  την απολύμανση των χεριών 

 Ενημερώθηκε η εταιρεία καθαριότητας για την υποχρέωσή του προσωπικού της να επισκέπτεται 

προς καθαρισμό των χώρων, τουλάχιστον τρεις φορές κατά την 8ωρη βάρδια, απολυμαίνοντας τα 

είδη υγιεινής με τα υπάρχοντα υγρά καθαρισμού και ιδιαιτέρως τα πόμολα των θυρών, 

ρεζερβουάρ και βρυσών 

 Ελέγχθηκαν, καταγράφηκαν και γνωστοποιήθηκαν στο Τμήμα Προμηθειών του Α.Π.Θ., από τους 

επόπτες των κτιρίων, οι ανάγκες σε σαπουνοθήκες  

 Αναγόμωση των πυροσβεστήρων στα κτίρια της Παιδαγωγικής Σχολής  

 Ανάρτηση εντύπου με τηλεφωνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης στις αίθουσες διδασκαλίας και 

στους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους της Παιδαγωγικής Σχολής 

 Ενέργειες για την εφαρμογή του  Ν. 3730/08 άρθρο 3 και της Υ.Α. 88202/25.6.09 σχετικά με 

την πλήρη απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους εσωτερικούς και αύλιους χώρους των 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων: μεταξύ άλλων, σχετική σήμανση σε όλους τους χώρους της Παιδαγωγικής 

Σχολής, φωνητική υπενθύμιση σε τακτά χρονικά διαστήματα στο κτίριο Πύργος για την εφαρμογή του 

νόμου, ενημερωτικές επιστολές στα μέλη της Παιδαγωγικής Σχολής για τις διατάξεις του νόμου, 

συνεχείς επισημάνσεις σε περιπτώσεις καπνίσματος κ.α. Σε γενικές γραμμές, τηρείται σε πολύ 

ικανοποιητικό βαθμό η απαγόρευση του καπνίσματος στους κοινόχρηστους χώρους της Παιδαγωγικής 

Σχολής 

 Συντονισμός ενεργειών για την έγκαιρη έναρξη της λειτουργίας του Κυλικείου υπό τη νέα 

διαχείριση του Πανεπιστημίου (11/2011) και συνεργασία ώστε να αποφευχθούν παρεμβάσεις που –κατά 

τη γνώμη μας- δεν ήταν σύμφωνες με την αισθητική του Πύργου. Αίτημα προς την Πρυτανεία για 

αδιάλειπτη λειτουργία του κυλικείου ακόμη και κατά τις περιόδους μη πραγματοποίησης μαθημάτων 

έστω και με μειωμένο ωράριο (έως τις μεσημεριανές ώρες) ή/και τοποθέτηση αυτόματου πωλητή για 

τις περιόδους μη λειτουργίας του, το οποίο δεν έγινε αποδεκτό. 
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Εικόνα 21: Εσωτερική όψη του νέου κυλικείου της Παιδαγωγικής Σχολής 
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7.2.  Ενιαία Βιβλιοθήκη  

 

 Η Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής στεγάζεται στο 2ο όροφο του Πύργου της Παιδαγωγικής και 

προέκυψε μετά από συνένωση των Βιβλιοθηκών των δύο Τμημάτων. Σε ιδιαίτερο χώρο της 

Βιβλιοθήκης στεγάζεται και το Κέντρο Ενταξιακής Πολιτικής (Κ.Ε.Π.) της Παιδαγωγικής Σχολής. 

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της κεντρικής Βιβλιοθήκης, τοποθετείται σταθερά  μεταξύ 

των πέντε πρώτων σε κίνηση Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. Η Βιβλιοθήκη διαθέτει περισσότερους από 

30.000 τόμους  βιβλίων, έχει 1.500 ενεργούς χρήστες/τριες δεδομένου ότι εξυπηρετεί τα δύο 

Τμήματα, τα Διδασκαλεία καθώς και μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας που ενδιαφέρεται για τα 

παιδαγωγικά θέματα και πραγματοποιεί πλέον των 1.500 δανεισμών ανά μήνα. Πρέπει να σημειωθεί, 

ωστόσο, ότι η ενημέρωση και ο εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης κινδυνεύει να ανακοπεί από την 

οικονομική δυσπραγία καθώς κατά τα τελευταία δύο έτη παραγγέλθηκαν ελάχιστα βιβλία. 

 

7.2.1.  Ανθρώπινο δυναμικό  

      Τα πρώτα έτη της περιόδου αναφοράς, η λειτουργία της Βιβλιοθήκης ήταν δυσχερής λόγω του 

ελάχιστου μόνιμου προσωπικού και του μικρού αριθμού αποσπασμένων εκπαιδευτικών που 

υποστήριζαν  περιστασιακά τη λειτουργία της. Για μικρό χρονικό διάστημα η λειτουργία της Βιβλιοθήκης 

υποστηρίχθηκε  και από άτομα που πραγματοποίησαν πρακτική άσκηση από το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας 

του Α.Τ.Ε.Ι. Από τον Νοέμβρη του 2009 εργάζεται στη Βιβλιοθήκη και μέλος ΕΕΔΙΠ Ι, που 

μετακινήθηκε από άλλη Σχολή στο Π.Τ.Δ.Ε..   

 Προς την κατεύθυνση της διεκδίκησης του απαιτούμενου αριθμού οργανικών θέσεων για τη 

Βιβλιοθήκη έγινε σειρά εγγράφων και πραγματοποιήθηκαν παραστάσεις στα αρμόδια όργανα της 

Διοίκησης του πανεπιστημίου για τοποθέτηση υπαλλήλων, αλλά δεν απέδωσαν.  

        Το Μάρτιο του 2011, μετά από απόφαση της Κοσμητείας, άρχισε μια διαδικασία αύξησης του 

προσωπικού της Βιβλιοθήκης διά της εσωτερικής ανακατανομής μέρους του διοικητικού και 

εργαστηριακού προσωπικού των Τμημάτων της Παιδαγωγικής. Μετά την ενημερωτική συνάντηση 

μελών της Κοσμητείας με το προσωπικό των δύο Τμημάτων αναφορικά με τη δυνατότητα εθελούσιας 

μετακίνησής του, κατατέθηκαν αιτήσεις από δύο μέλη του προσωπικού του Τ.Ε.Π.Α.Ε.. Οι αιτήσεις 

έγιναν αποδεκτές καθώς και το συγκεκριμένο Τμήμα είχε μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού αυτής της 

κατηγορίας σε σχέση με το Π.Τ.Δ.Ε. και στη συνέχεια έγιναν όλες οι νόμιμες ενέργειες σε επίπεδο 

Παιδαγωγικής Σχολής και Α.Π.Θ. για την εσωτερική μετακίνηση, λαμβάνοντας υπόψη την εργασιακή 

σχέση των αιτούντων. Από το Μάιο του 2011 που ολοκληρώθηκε η διαδικασία της εσωτερικής 

μετακίνησης, οι δύο υπάλληλοι ανέλαβαν καθήκοντα στην ενιαία Βιβλιοθήκη της Σχολής, παρέχοντας 

μία μακρόχρονη λύση στο πάγιο αίτημα της Βιβλιοθήκης για προσωπικό.  Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι 

εκπαιδευτικός, σε τακτά χρονικά διαστήματα, παρέχει εθελοντικά της υπηρεσίες του στη Βιβλιοθήκη, 

υποβοηθώντας το γραφείο της υποδοχής/δανεισμού της Βιβλιοθήκης.  

 

7.2.2.  Δράσεις της Βιβλιοθήκης 

 Αναφέρονται ενδεικτικά δράσεις της Βιβλιοθήκης, οι οποίες υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με τη 

Γραμματεία της Κοσμητείας ή/και την Επιτροπή Βιβλιοθήκης της Σχολής, μέσω της συντονίστριας της 

Επιτροπής (υπεύθυνη Βιβλιοθήκης)  

 Έκδοση υλικού δημοσιοποίησης για τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης (βλ. Παράρτημα ΙΙ) 

 Ενημερωτικό Φυλλάδιο της Βιβλιοθήκης  

 Φυλλάδιο ενημέρωσης για την υπηρεσία δανεισμού της Βιβλιοθήκης  

 Αφίσα της Βιβλιοθήκης  

 Δημιουργία Λογότυπου της Βιβλιοθήκης 
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Εικόνα 22: Το Λογότυπο της Βιβλιοθήκης της Παιδαγωγικής Σχολής 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 23: Η αφίσα της ενιαίας Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής 

 

 Υποστήριξη της πρωτοβουλίας μέλους της Επιτροπής Βιβλιοθήκης (κα Β. Αποστολίδου, αναπλ. 

Καθηγήτρια στο Π.Τ.Δ.Ε.) για τη δημιουργία: «Λέσχη Ανάγνωσης της Παιδαγωγικής Σχολής»  
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 Διεύρυνση του ρόλου της Βιβλιοθήκης για συν/διοργάνωση εκδηλώσεων με θέματα που άπτονται 

του αντικειμένου της (βλ. Παράρτημα ΙV : Ανταλλακτικό παζάρι βιβλίων ΠΑΡΕ-ΔΩΣΕ, Κυνήγι 

Θησαυρού και άλλες δράσεις που υλοποιήθηκαν ή σχεδιάζονται, όπως, Ελεύθερη Μικρή Βιβλιοθήκη 

στον περιβάλλοντα χώρο του Πύργου κ.α.) 

 Διερεύνηση εφαρμογής συστήματος αξιολόγησης των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης μέσω 

ερωτηματολογίου (σε εξέλιξη) 

 Κάλυψη όλων των αιτημάτων προμήθειας και αναβάθμισης του εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης:  

Προμήθεια ενός δεύτερου φωτοαντιγραφικού μηχανήματος μεγαλύτερης δυνατότητας για τις 

αυξημένες ανάγκες της Βιβλιοθήκης καθώς και μηχανήματος καρτοδέκτη 

Συνεχή αναβάθμιση του εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης (Η/Υ και περιφερειακά συστήματα) καθώς 

και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας χρηστών/τριών. 

Προμήθεια συμπληρωματικού εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης (7 

βιβλιοστάσια, καρέκλες γραφείων κ.α.)  

Προμήθεια κατασκευών plexi glass για την ανάρτηση σχετικού υλικού στα βιβλιοστάσια 

 

 

Εικόνα 24: Όψη του εσωτερικού χώρου της Βιβλιοθήκης της Παιδαγωγικής Σχολής 
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7.3. Νησίδα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της Κοσμητείας 

 Η Νησίδα Υπολογιστών της Κοσμητείας της Παιδαγωγικής Σχολής δημιουργήθηκε από το 

Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΚΥΤΠ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας.  Λειτουργεί καθημερινά από  τις 09:00 - 19:00 με την 

απασχόληση δύο υπαλλήλων (Τ.Ε.Π.Α.Ε. και Π.Τ.Δ.Ε.). Διαθέτει 11 θέσεις εργασίας (Η/Υ 

συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, έναν εκτυπωτή και ένα σαρωτή).  Το 2010, όλος ο υφιστάμενος 

εξοπλισμός της Νησίδας εκσυγχρονίστηκε με την οικονομική υποστήριξη της Κοσμητείας της Σχολής. 

  

 

Εικόνα 25: Ο χώρος της Νησίδας της Κοσμητείας της Παιδαγωγικής Σχολής 

 Δικαίωμα πρόσβασης στη Νησίδα έχουν οι προπτυχιακοί/ες και μεταπτυχιακοί/ες 

φοιτητές/τριες, οι υποψήφιοι διδάκτορες/ισσες καθώς και οι μετεκπαιδευόμενοι/ες των Διδασκαλείων. 

Για την πρόσβαση στη Νησίδα απαιτείται λογαριασμός e-mail του Α.Π.Θ. Όσοι/ες έχουν δικαίωμα 

πρόσβασης στη Νησίδα μπορούν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, να εκτυπώνουν δωρεάν εργασίες (10 - 

15 σελίδες) καθώς επίσης να αποθηκεύουν και να αντιγράφουν δεδομένα σε CD. 

 Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της και ιδιαίτερα κατά τις περιόδους αιχμής (παράδοση εργασιών 

φοιτητών/ριών, ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων), ο χώρος καθώς και οι θέσεις εργασίες δεν 

επαρκούν για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες (ιδιαίτερα μετά τη μη λειτουργία από το 2010  των 

δύο νησίδων Η/Υ του Π.Τ.Δ.Ε.,  μία για τους προπτυχιακούς/ες και μία για τους μεταπτυχιακούς/ες 

φοιτητές/τριες, λόγω της έλλειψης αποσπασμένων εκπαιδευτικών ή ειδικού τεχνικού και 

εργαστηριακού προσωπικού που θα αναλάβουν την εποπτεία και τη συντήρησή τους καθώς επίσης και 

της απενεργοποίησης του 2ου ορόφου του κτηρίου που στεγαζόταν η μια νησίδα λόγω επικινδυνότητας 

κατάρρευσης της στέγης). Μελλοντικά, θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα επέκτασης της Νησίδας 

της Κοσμητείας σε μεγαλύτερο χώρο και αύξησης των θέσεων εργασίας της.   
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7.4. Ενταξιακή Πολιτική στην Παιδαγωγική Σχολή & Κέντρο Ενταξιακής Πολιτικής (Κ.Ε.Π.) 

7.4.1. Ενταξιακή Πολιτική στην Παιδαγωγική Σχολή  

         Η ενίσχυση της προσβασιμότητας στο χώρο και γενικότερα η δημιουργία και εμπέδωση μιας 

ενταξιακής κουλτούρας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της 

Παιδαγωγικής Σχολής, η οποία προσφέρει την τεχνογνωσία, το υλικό και το ανθρώπινο δυναμικό της 

έτσι ώστε να ενισχυθεί η διασφάλιση των συνθηκών ισότιμης πρόσβασης στις σπουδές σε όλους τους 

φοιτητές και τις φοιτήτριές της -σε συνεργασία με τις διοικητικές αρχές και την Επιτροπή Κοινωνικής 

Πολιτικής και Υγείας. Ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης σαν αυτή που διανύουμε οφείλουμε να έχουμε 

μεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία για ομάδες φοιτητών /τριών που κινδυνεύουν περισσότερο να 

οδηγηθούν σε κοινωνικό αποκλεισμό.  

           Η Κοσμητόρισσα της Παιδαγωγικής Σχολής – με την ιδιότητά της αυτή, ή/και ως μέλος της 

Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Α.Π.Θ., ή ως σύμβουλος σπουδών στο Π.Τ.Δ.Ε.- 

συμμετείχε σε όλες τις ενημερωτικές συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Α.Π.Θ. για ζητήματα 

ενταξιακής πολιτικής και προσβασιμότητας (π.χ. συναντήσεις με τους/τις συμβούλους σπουδών των 

Τμημάτων του Α.Π.Θ. και τις Επιτροπές του Ιδρύματος α) Εθελοντισμού, β) Ψυχολογικής 

Υποστήριξης, γ) Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας και δ) Παρατηρητηρίου της Ακαδημαϊκής 

Πορείας Φοιτητών/ριών που ανήκουν σε Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες του Α.Π.Θ. καθώς και σε 

συναντήσεις της Πρυτανείας, της Τεχνικής Υπηρεσίας, των Κοσμητόρων, της Επιτροπής Κοινωνικής 

Πολιτικής και Υγείας, της Ομάδας Προσβασιμότητας των Φοιτητών και Φοιτητριών με θέμα την 

προσβασιμότητα στο Α.Π.Θ. για τα άτομα με αναπηρία). Επίσης, με πρωτοβουλία της Κοσμητείας, 

πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με όλα τα μέλη της Παιδαγωγικής Σχολής που σχετίζονται με το  

θέμα, καθώς και με φοιτητές /τριες με αναπηρία έτσι ώστε να διαμορφωθούν προτάσεις για την 

περαιτέρω βελτίωση της προσβασιμότητας της Παιδαγωγικής Σχολής. 

  Παρά το γεγονός ότι η δημιουργία μιας ενταξιακής κουλτούρας είναι μια δυναμική διαδικασία 

που δεν μπορεί να είναι στην αποκλειστική ευθύνη μιας ξεχωριστής δομής αλλά  συλλογικής ευθύνης, η  

δημιουργία του Κέντρου Ενταξιακής Πολιτικής (Κ.Ε.Π.) αποτελεί καταρχήν μια θετική πρόκληση καθώς 

σημαίνει ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη ενδυνάμωσης και σε επίπεδο Σχολής ορισμένων ομάδων  –όπως, 

φοιτητές/τριες με αναπηρία, με χρόνια ή έκτακτα προβλήματα υγείας, αλλοδαπών, ομογενών, μελών 

μουσουλμανικής μειονότητας, μόνων γονέων και όσων χρειάζονται πρόσθετη στήριξη στις σπουδές 

τους. Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές/τριες που μπορεί να συναντήσουν εμπόδια στην ένταξή τους και 

κάνουν χρήση των υπηρεσιών του Κ.Ε.Π. δεν  ανήκουν αποκλειστικά στις παραπάνω ομάδες εισακτέων 

ή μετεγγραφομένων.   

  

7.4.2. Κέντρο Ενταξιακής Πολιτικής: σκοποί, λειτουργία και δράσεις 

 Το Κέντρο Ενταξιακής Πολιτικής στην Παιδαγωγική Σχολή αποτελεί ένα εγχείρημα  καλής 

πρακτικής για εξακτινωμένες δομές σε κάθε Σχολή του Α.Π.Θ. –πέρα από την Επιτροπή Κοινωνικής 

Πολιτικής και Υγείας που είναι για όλο το Α.Π.Θ.-, το οποίο έχει σκοπό την ανάπτυξη και προώθηση 

καινοτόμων μεθόδων, υπηρεσιών για τη διευκόλυνση της ένταξης φοιτητών/τριών της που συναντούν 

εμπόδια  στην εκπαιδευτική ζωή στο πανεπιστήμιο. Στους στόχους του είναι, επίσης, η υλοποίηση 

δράσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, προώθησης  διαλόγου και δραστηριοτήτων στην Παιδαγωγική 

Σχολή σε θέματα διακρίσεων, κοινωνικών προκαταλήψεων, κοινωνικού αποκλεισμού, ψυχοκοινωνικής 

υγείας των νέων και  πρόληψης, εθελοντισμού κ.ά.  

 Το Κ.Ε.Π. τελεί υπό την εποπτεία της Κοσμητείας και  στεγάζεται σε γραφείο της Βιβλιοθήκης.  

Καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του κατά την περίοδο αναφοράς επεδίωξε και κατάφερε να αποτελέσει 

οργανικό στοιχείο της ζωής στην Παιδαγωγική Σχολή και συστατικό στοιχείο της καθημερινότητας των 

φοιτητών/τριών που συναντούν προβλήματα στην ένταξή τους. Για μικρό χρονικό διάστημα παρέμεινε 
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κλειστό λόγω του ελάχιστου αριθμού αποσπασμένων εκπαιδευτικών που δόθηκαν στα Παιδαγωγικά 

Τμήματα. 

 Οι υπηρεσίες που παρείχε σε ατομικό επίπεδο στις φοιτήτριες και στους φοιτητές και των δύο 

Τμημάτων της Σχολής, οι δράσεις που ανέλαβε σε συλλογικό επίπεδο, οι εκδηλώσεις τις οποίες 

διοργάνωσε αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, συνέβαλλαν ώστε να κερδίσει υψηλό βαθμό 

αναγνωρισιμότητας, τόσο στις ομάδες στις οποίες στοχευμένα απευθύνεται, όσο και ευρύτερα. 

 

 
Εικόνα 26: Το ενημερωτικό έντυπο του Κέντρου Ενταξιακής Πολιτικής 

           

   Μέχρι τώρα, η λειτουργία του Κ.Ε.Π. κατέστη εφικτή με τη διάθεση μόνον από το Π.Τ.Δ.Ε. 

αποσπασμένων εκπαιδευτικών. Ειδικότερα, τοποθετήθηκαν: ένα (1) άτομο για το ακαδημαϊκό έτος 

2008-09, τρία (3) άτομα για το ακαδημαϊκό έτος 2009-10, ένα (1) άτομο για το ακαδημαϊκό έτος 2010-

11,  2011-12 και 2012 -13. Επιπρόσθετα, ενημερώθηκε το προσωπικό της Βιβλιοθήκης ώστε να μπορεί 

να εξυπηρετεί εκείνες τις ώρες (απογευματινές) και περιόδους (εορτών και θέρους), όπου δεν υπάρχει 

αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός ή στη περίπτωση μη αποσπάσεων στο μέλλον (κυρίως για τη χρήση του 

εξειδικευμένου εξοπλισμού).  Για το ζήτημα της βιωσιμότητας του Κ.Ε.Π. έγινε σειρά ενεργειών από 

την Κοσμητεία για την τοποθέτηση μόνιμου/ης υπαλλήλου του Πανεπιστημίου, οι οποίες παρά τις 

θετικές προθέσεις της αρμόδιας αντιπρυτανείας και την υποστήριξη του αιτήματος και από την 
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Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας απέβησαν άκαρπες, λόγω της ευρείας συρρίκνωσης του 

διοικητικού προσωπικού στο Α.Π.Θ..  

 Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του το Κ.Ε.Π. ανέπτυξε μια σειρά δράσεων. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

 Ενέργειες βελτίωσης των συνθηκών ηλεκτρονικής πρόσβασης στην πληροφόρηση και στη γνώση 

(δυνατότητα εκτύπωσης κειμένων σε γραφή Braille, δυνατότητα απτικής και ακουστικής ανάγνωσης του 

διαδικτύου στο  γραφείο του Κ.Ε.Π., ψηφιοποίηση του μεγαλύτερου τμήματος των προτεινόμενων 

διδακτικών συγγραμμάτων του Π.Τ.Δ.Ε. κ.α.)  

 

 
Εικόνα 27: Θέση εργασίας στο Κέντρο Ενταξιακής Πολιτικής με τον κατάλληλο εξοπλισμό 

 
 Παροχή ολοκληρωμένης στήριξης και συντονισμένης πληροφόρησης σε ζητήματα σπουδών 

(πρακτικές ασκήσεις, πρόγραμμα εξεταστικής, μεταπτυχιακά προγράμματα,  σίτιση, στέγαση κ.λ.π). 

Σύσταση τηλεφωνικής γραμμής εξυπηρέτησης και δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας  

 Ίδρυση για το Π.Τ.Δ.Ε. του Παρατηρητήριο Ροής Φοιτητών /τριών ειδικών κατηγοριών, δηλ μια 

βάση δεδομένων από το 2000 - 2012 (δηλαδή για διπλάσιο διάστημα περάτωσης σπουδών από το 

προβλεπόμενο) για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που έχουν εγγραφεί με το 3% ή αργότερα με το 

5%. Στα στοιχεία αυτά αποτυπώνεται ο βαθμός ομαλότητας της εξέλιξης των σπουδών και η τελική 

επίδοση των φοιτητών/τριών ανά κατηγορία, έτος εισαγωγής και φύλο. Επίσης, αποτυπώνεται διαρκώς 

και με ακρίβεια η πληθυσμιακή τους ποσόστωση, τόσο στο εσωτερικό των κατηγοριών, όσο και στο 

σύνολο των φοιτητών/τριών του. Τα δεδομένα αυτά, σε συνδυασμό βέβαια και με υλικό από άλλες 

πηγές, βοηθούν στη συστηματική παρακολούθηση της πορείας τους και στην αποτελεσματικότερη 

διαχείριση των δράσεων που έχουν σχέση με την ισότιμη πρόσβασή τους στην εκπαιδευτική ζωή στο 

Α.Π.Θ.   
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 Έκδοση ενημερωτικού εντύπου σχετικά με τη λειτουργία του Κ.Ε.Π. και διάθεσή του τόσο στην 

Παιδαγωγική Σχολή όσο και στην Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας (βλ. Παράρτημα ΙΙ) 
 Διασύνδεση και συνεργασία με όλους τους σχετικούς φορείς εντός και εκτός του Α.Π.Θ. και 

ιδιαίτερα με την Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας 
 Διοργάνωση εκδηλώσεων για προώθηση κοινωνικών ζητημάτων (βλ. Παράρτημα ΙV). Επίσης, 

συμμετοχή σε ημερίδες/συνέδρια/σεμινάρια με θεματολογία σχετική με το πεδίο δραστηριοποίησής του  

 Δημιουργία ομάδας εθελοντών/ τριών με στόχο την κοινωνική αλληλεγγύη 

 Συνεχή αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του ηλεκτρονικού εξοπλισμού που καθιστά δυνατή την 

ηχητική και ανάγλυφη ανάγνωση/εκτύπωση ψηφιοποιημένων κειμένων. 

 Δημιουργία ηλεκτρονικής διεύθυνσης και τηλεφωνικής γραμμής εξυπηρέτησης φοιτητών /τριών της 

Παιδαγωγικής Σχολής:   accessline@educ.auth.gr και  2310 99 1295. 

 

 Η Οικονομική στήριξη της λειτουργίας του Κ.Ε.Π. (αναλώσιμα, γραφική ύλη, εξοπλισμός) 

γίνεται από τον προϋπολογισμό της Κοσμητείας. Για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων του Κέντρου 

Ενταξιακής Πολιτικής δόθηκε με βάση απόφαση του προηγούμενου Πρυτανικού Συμβουλίου (αριθμ. 

1448/21-01-2010)  έκτακτη οικονομική ενίσχυση 15.000 € προς τη Κοσμητεία. Ωστόσο, τον Οκτώβρη 

του 2010 χωρίς προηγούμενη ειδική ενημέρωση στο πλαίσιο της γενικότερης οικονομικής δυσπραγίας 

υπήρξε μείωση του εγκεκριμένου ποσού στις 7.500 € δημιουργώντας αρκετές δυσλειτουργίες σε 

αποδόσεις τιμολογίων και σε προγραμματισμένες εκδηλώσεις. 

 Αναλυτικός απολογισμός του έργου του Κ.Ε.Π. γίνεται σε ετήσια βάση. Οι ετήσιες εκθέσεις 

απολογισμού βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Σχολής (www.educ.auth.gr) 

 

7.4.3.Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της προσβασιμότητας στο χώρο  

 Η Κοσμητεία, σε συνεργασία με το Κ.Ε.Π., σχεδίασε και υλοποίησε παρεμβάσεις για την 

αναβάθμιση της προσβασιμότητας στο χώρο για τα άτομα με αναπηρίες, τόσο στους χώρους του 

Πύργου όσο και στο κτιριακό συγκρότημα επί της Αρχαιολογικού Μουσείου, καθώς και για τη 

διευκόλυνση της πρόσβασης στη γνώση.  

Ειδικότερα :  

 Σύνταξη και κατάθεση έκθεσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Παιδαγωγική Σχολή 

αναφορικά με την προσβασιμότητα των ΑμεΑ για την Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας  με 

στόχο τη συνολική αντιμετώπιση σε επίπεδο Α.Π.Θ. 

 Διασφάλιση τριών θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων για ΑμεΑ στον προαύλιο χώρο της 

Παιδαγωγικής Σχολής (Πύργος – Λυόμενο). Οι θέσεις στάθμευσης οχημάτων που προορίζονται για τα 

άτομα με αναπηρία αφορούν αποκλειστικά και μόνο τους/τις κατόχους του ειδικού σήματος αναπηρίας, 

το οποίο θα πρέπει να τοποθετείται σε εμφανές σημείο στο όχημα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις 

έκτακτου προβλήματος υγείας και κατόπιν ενημέρωσης της Γραμματείας της Κοσμητείας μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για περιορισμένο χρονικό διάστημα οι προαναφερθείσες θέσεις. Σε περιπτώσεις 

καταστρατήγησης των ανωτέρω, γίνεται έκκληση απομάκρυνσης του αυτοκινήτου –αν χρειαστεί και από 

την μεγαφωνική εγκατάσταση της Σχολής. Σε περιπτώσεις που ορισμένα οχήματα καταλαμβάνουν 

αδικαιολόγητα τις εν λόγω θέσεις και εφόσον δεν υπάρξει συμμόρφωση, η Κοσμητεία έχει ενημερώσει 

ότι θα προχωρήσει στην αναστολή της άδειας εισόδου τους στο χώρο στάθμευσης της Παιδαγωγικής 

Σχολής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.  

 Διασφάλιση μίας θέσης στάθμευσης αυτοκινήτων για ΑμεΑ στο κτιριακό συγκρότημα επί της 

Αρχαιολογικού Μουσείου 

 Ανα/κατασκευή ραμπών στο κτιριακό συγκρότημα της Παιδαγωγικής Σχολής στον Πύργο 

(προαύλιο χώρο) και στην Αρχαιολογικού Μουσείου (3 κεντρικές εξωτερικές ράμπες) 

http://www.educ.auth.gr/
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 Ανα/κατασκευή των χώρων υγιεινής για ΑμεΑ: συνολικά ανακατασκευάστηκαν τρεις χώροι 

υγιεινής, ένας στο ισόγειο του Πύργου, ένας στον 1ο όροφο του νέου κτιρίου και ένας στον προαύλιο 

χώρο στο κτιριακό συγκρότημα επί της Αρχαιολογικού Μουσείου 

 Επιδιόρθωση και εκσυγχρονισμό των ειδικών ανελκυστήρων στο κτιριακό συγκρότημα επί της 

Αρχαιολογικού Μουσείου 

 Προσθήκη σε γραφή Braille στις πόρτες των γραφείων καθώς και των αιθουσών διδασκαλίας της 

Παιδαγωγικής Σχολής των στοιχείων των μελών/αιθουσών  (ονοματεπώνυμο, αριθμός αίθουσας)  για 

την ανάγλυφη ανάγνωσή τους από τα άτομα με προβλήματα όρασης.  

 Ενέργειες για την επίτευξη προσβασιμότητας στους χώρους διδασκαλίας εκτός Παιδαγωγικής 

Σχολής (κατασκευή εξωτερικής ράμπας στην Ιατρική Σχολή για την επίτευξη της προσβασιμότητας 

στις αίθουσες διδασκαλίας που παραχωρήθηκαν στο Π.Τ.Δ.Ε.)  

 Ενέργειες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των μελών της Παιδαγωγικής Σχολής (αποστολή 

σχετικών εγγράφων) για το ζήτημα της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στους χώρους της 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΉΣ ΣΧΟΛΉΣ (λ.χ.: σεβασμός των χώρων στάθμευσης που προορίζονται για ΑμεΑ, 

αλλαγή αιθουσών όπου απαιτείται για την απόκτηση προσβασιμότητας των ΑμεΑ στους χώρους 

διδασκαλίας κ.α.) 

 Ενέργειες βελτίωσης της προσβασιμότητας του κτιριακού συγκροτήματος της Παιδαγωγικής 

Σχολής (είναι προς υλοποίηση: κατασκευή ράμπας για την έξοδο από το φουαγιέ στο μπαλκόνι του 10ου 

ορόφου, βελτίωση του «διαδρόμου κίνησης» για τα άτομα με κινητικές δυσκολίες στον υπαίθριο χώρο, 

κατασκευή «οδηγού τυφλών» στον υπαίθριο χώρο).  

 

 

Εικόνα 28: Θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ στον προαύλιο χώρο του Πύργου 
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7.5.Υπηρεσία Φύλαξης 

7.5.1.Ανθρώπινο δυναμικό 

 

       Κατά το 2008-09 απασχολούνταν τέσσερα (4) άτομα στην υπηρεσία φύλαξης, εκ των οποίων, 

δύο (2) για το κτιριακό συγκρότημα Πύργος-Λυόμενα και δύο (2) για τα λυόμενα κτήρια της Σχολής 

Καλών Τεχνών κατά τις δύο ημερήσιες βάρδιες,  ενώ υπήρχε και ένα (1) άτομο για τη νυχτερινή βάρδια. 

Ο επαρκής αριθμός προσωπικού φύλαξης κατά τις ημερήσιες βάρδιες σήμαινε ότι κατά τη διάρκεια των 

αδειών ή εκτάκτων περιπτώσεων αιτιολογημένης απουσίας του προσωπικού γινόταν αυτόματη 

εσωτερική κάλυψη των αναγκών φύλαξης. Ωστόσο, μετά τη μετακόμιση της Σχολής Καλών Τεχνών σε 

άλλες κτιριακές υποδομές άρχισε σταδιακά η μείωση του προσωπικού φύλαξης, η οποία παγιώθηκε 

μετά την κατεδάφιση των λυόμενων κτηρίων της Παιδαγωγικής Σχολής και της Σχολής Καλών Τεχνών  

 Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου φύλαξης στο Α.Π.Θ., έγινε 

περιορισμός του προσωπικού φύλαξης, αφήνοντας μόνο ένα άτομο για την πρωινή και ένα για την 

απογευματινή βάρδια, τόσο στο κτιριακό συγκρότημα του Πύργου, όσο και στο κτιριακό συγκρότημα επί 

της Αρχαιολογικού Μουσείου. Η συνθήκη αυτή δημιουργεί αρκετές δυσκολίες καθώς με τις άδειες του 

προσωπικού ή άλλης αιτιολογημένης απουσίας του δεν προβλέπεται αντικατάστασή του με άλλο 

προσωπικό φύλαξης ενώ γίνεται προσπάθεια μερικής εξυπηρέτησης από άλλες κατηγορίες προσωπικού 

(καθαριότητας, γραμματείας Κοσμητείας).  Τέλος, η βραδινή βάρδια καταργήθηκε οριστικά και 

υπάρχουν μόνον περιπολίες εξωτερικής φύλαξης για ομάδες Σχολών στην πανεπιστημιούπολη. Παρά 

την αποστολή εγγράφων για τη διατήρηση του προσωπικού, αυτό δεν κατέστη εφικτό.   

 Παράλληλα, η απομάκρυνση την νυχτερινής φύλαξης συνέβη και για το κτιριακό συγκρότημα 

της Παιδαγωγικής Σχολής επί της Αρχαιολογικού Μουσείου, όπου εκεί όμως δεν υπάρχει νυχτερινή 

περίπολος, όπως ισχύει για την υπόλοιπη πανεπιστημιούπολη, γεγονός το οποίο θέτει σε κίνδυνο όλα 

τα μέρη του συγκροτήματος, τα οποία είναι διάσπαρτα σε ένα μεγάλο οικοδομικό τετράγωνο μεταξύ της 

Παρασκευοπούλου και της Αρχαιολογικού Μουσείου. Το αίτημά μας για μη απομάκρυνση της νυχτερινής 

φύλαξης δεν ικανοποιήθηκε.  

 Ωστόσο, με το νέο πλαίσιο φύλαξης, ικανοποιήθηκε το χρόνιο αίτημα της Σχολής για 

τοποθέτηση φύλακα στο κτιριακό συγκρότημα επί της Αρχαιολογικού Μουσείου κατά τις πρωινές ώρες.  

 Συμπερασματικά, στο σύνολό της η Παιδαγωγική Σχολή στην παρούσα χρονική στιγμή διαθέτει 

τέσσερα (4) άτομα προσωπικού φύλαξης (ισοσκελώς καταμερισμένα μεταξύ του κτιριακού 

συγκροτήματος του Πύργου και της Αρχαιολογικού Μουσείου)  

 

7.5.2. Συντονισμός των υπηρεσιών φύλαξης: 

 

 Συνεργασία με την αρμόδια αντιπρυτανεία σχετικά με την εφαρμογή του «Γενικού Σχεδίου 

Ασφάλειας – Φύλαξης Α.Π.Θ.» για την Παιδαγωγική Σχολή. Η εφαρμογή του άρχισε  το Μάιο του 2011.  

 Συνεργασία με το Γραφείο Φύλαξης του Πανεπιστημίου για την αντιμετώπιση έκτακτων 

αναγκών (εξασφάλιση υπηρεσιών φύλαξης για τη διοργάνωση εκδηλώσεων κατά τις ώρες και ημέρες μη 

λειτουργίας της φύλαξης, λ.χ.: πάρτι φοιτητικών παρατάξεων, εκδηλώσεις κατά τα Σαββατοκύριακα 

κ.α.)  

 Ενημέρωση των μελών της Παιδαγωγικής Σχολής για τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του 

προσωπικού φύλαξης. Επισημαίνεται ότι στη Σχολή μας το προσωπικό φύλαξης μετά από παράκληση 

της Κοσμητείας και πέραν των αρμοδιοτήτων του,  διευκολύνει τη λειτουργία της Σχολής με την 

παραχώρηση του σχετικού εξοπλισμού (τηλεχειριστήρια, καλώδια κλπ) για τη λειτουργία των 

προβολικών και ηχητικών συστημάτων των αιθουσών διδασκαλίας. Η Κοσμητεία, από την πλευρά της 

καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη διασφάλιση μίας καλής συνεργασίας με το προσωπικό φύλαξης της 

Σχολής με στόχο την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της. 
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 Διάθεση κινητού υπηρεσιακού τηλεφώνου στο προσωπικό φύλαξης του Πύργου για την 

εξυπηρέτηση των μελών της Παιδαγωγικής Σχολής στις περιπτώσεις όπου το προσωπικό φύλαξης για 

λόγους υπηρεσιακούς δεν βρίσκεται στο χώρο του θυρωρείου 

 

 
Εικόνα 29: Το Θυρωρείο του Πύργου της Παιδαγωγικής Σχολής 
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7.6. Υπηρεσία Καθαριότητας 

 

7.6.1. Ανθρώπινο δυναμικό 

 

        Στο σύνολό της η Παιδαγωγική Σχολή μέχρι τον Ιούνιο του 2012 διέθετε πέντε (5) άτομα 

προσωπικού καθαριότητας ολικής απασχόλησης και ένα (1) άτομο μερικής απασχόλησης για το κτιριακό 

συγκρότημα του Πύργου καθώς και ένα (1) άτομο για το κτιριακό συγκρότημα επί της Αρχαιολογικού 

Μουσείου. Να σημειωθεί ότι οι υπηρεσίες καθαριότητας στα κτήρια της Αρχαιολογικού Μουσείου είναι 

δύσκολο να εποπτεύονται από τη Γραμματεία της Κοσμητείας λόγω απόστασης.   

         Από τις 25/6/2012 απουσιάζει ένα άτομο του προσωπικού καθαριότητας με άδεια κύησης, το 

οποίο αναμένεται να επιστρέψει μετά από ένα χρόνο ενώ από τις 10/9/2012 απουσίαζε ένα άλλο άτομο 

λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας, το οποίο πρόσφατα ενημερωθήκαμε ότι έχει συνταξιοδοτηθεί (δηλ. 

μείον δύο (2) άτομα).  

  Από τις 26 Σεπτεμβρίου 2012 έως και σήμερα (31/12/2012) δεν υπάρχει καθόλου προσωπικό 

καθαριότητας στη Σχολή με αποτέλεσμα η κατάσταση να είναι δραματική.   

   

 
Εικόνα 30: Η έλλειψη καθαριότητας στους χώρους της Παιδαγωγικής Σχολής κατά το τελευταίο 

τρίμηνο του 2012 

 

 7.6.2. Συντονισμός των υπηρεσιών καθαριότητας: 

 Άμεσος έλεγχος και εποπτεία της καθαριότητας στους χώρους της Σχολής (Πύργος-

Μεγάλο Λυόμενο) με άμεση καθημερινή επαφή τόσο με το προσωπικό καθαριότητας, όσο και με τους/ις 

χρήστες/ριες των χώρων –όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Αυτή η συνθήκη καθιστά λειτουργική και όσο 

είναι δυνατόν ποιο αποτελεσματική την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας.  
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 Συνεργασία με την αρμόδια αντιπρυτανεία σχετικά με την εφαρμογή του «Γενικού Σχεδίου 

Καθαριότητας στο Α.Π.Θ.» για την Παιδαγωγική Σχολή (από τον Μάρτιο του 2011). Το προτεινόμενο 

σχέδιο καθαριότητας είναι εύκολο να εφαρμοστεί στην Παιδαγωγική Σχολή καθώς –σε αντίθεση με τις 

περισσότερες Σχολές- η Γραμματεία της Κοσμητείας είχε εκ των προτέρων στην αρμοδιότητά της την 

εποπτεία της καθαριότητας. 

 Συνεργασία με το Γραφείο Καθαριότητας του Α.Π.Θ., τόσο για την ποιότητα των υπηρεσιών 

του προσωπικού καθαριότητας, όσο και για την επανεξέταση των ποσοτήτων υλικών καθαριότητας που 

αποστέλλονται στην Παιδαγωγική καθώς παρατηρούνται συνεχείς ελλείψεις. Στο πλαίσιο αυτό, 

διατέθηκε χώρος στο υπόγειο του Πύργου για την αποθήκευση των υλικών που προορίζονται για την 

Παιδαγωγική. 

 Σε συνεργασία με το προσωπικό καθαριότητας εφαρμόζεται οργανόγραμμα καθαριότητας και 

αποσαφηνίζονται οι τομείς ευθύνης της κάθε εργαζόμενης (καθαριότητα γραφείων, αιθουσών, χώρων 

υγιεινής, κλιμακοστασίων, εξωτερικών χώρων σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπως, επίσης, επιμέλεια 

όλων των αιθουσών διδασκαλίας μετά τη λήξη κάθε μαθήματος σύμφωνα πάντα με το τρέχον 

αιθουσιολόγιο, συνεχή επιμέλεια όλων των κοινόχρηστων χώρων και ιδιαίτερα το φουαγιέ του ισογείου, 

καθημερινός έλεγχος των χώρων υγιεινής στις 11:00 και 13:00).  Για τη βελτίωση των υπηρεσιών 

καθαριότητας και λαμβάνοντας υπόψη την ανατροφοδότηση από τους/ις αποδέκτες/ριες των σχετικών 

υπηρεσιών, γίνεται, όπου καθίσταται ανάγκη, εναλλαγή του προσωπικού καθαριότητας ανά τομέα 

ευθύνης ή, όταν εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες παρέμβασής μας για την τήρηση συγκεκριμένων 

προδιαγραφών για την καθαριότητα με βάση το οργανόγραμμα, ζητείται η μετακίνηση μέλους του 

προσωπικού σε άλλη Σχολή και αντικατάσταση του με νέο.   

 Ενημέρωση των μελών της Παιδαγωγικής Σχολής για τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του 

προσωπικού καθαριότητας. 

 Σύνταξη και συμπλήρωση Δελτίου Καταγραφής Υλικών Καθαριότητας για τον έλεγχο της 

προμήθειας των υλικών καθαριότητας αλλά και την εξασφάλιση της επάρκειάς τους. 

 Σύνταξη και συμπλήρωση Δελτίου Παρακολούθησης Εκτελούμενων Εργασιών στους χώρους 

υγιεινής για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών (υπό διαμόρφωση) 
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8. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ: ΜΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΧΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ – ΕΝΑ ΖΩΝΤΑΝΟ     

ΚΥΤΤΑΡΟ ΔΙΑΛΟΓΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 

 
Εικόνα 31: Η επιβλητική μορφή του Πύργου της Παιδαγωγικής δεσπόζει στην πόλη 

  

Είναι ιδιαίτερα δύσκολο το εγχείρημα να αποτυπωθούν στο σύνολό τους όλες οι δράσεις της 

Παιδαγωγικής Σχολής με αποδέκτη τα μέλη της, το Α.Π.Θ., την εκπαιδευτική κοινότητα και την 

ευρύτερη κοινωνία καθώς έχουν αναπτυχθεί πολλοί κρίκοι συνεργασίας, πρωτίστως με σχολεία καθώς 

και την εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και την κοινωνία γενικότερα.  

     Ένα τμήμα των δράσεων αυτών πραγματοποιήθηκαν εκτός Σχολής. Πιο συγκεκριμένα, εκτός 

από τη συμμετοχή σε ημερίδες - συνέδρια κ.α. που αποτελεί πάγια δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ, 

πολλά από τα μέλη της Σχολής έχουν πραγματοποιήσει επιμορφωτικές διαλέξεις - ομιλίες σε σχολεία 

και σε συλλογικότητες εκπαιδευτικών, ανέπτυξαν στενότερη σύνδεση με σχολεία για την υποστήριξη 

δραστηριοτήτων ή για την παροχή τεχνογνωσίας, είχαν την εποπτεία των πρότυπων - πειραματικών 

σχολείων, συνέβαλαν στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη έντυπου ή ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και 

στη συγγραφή σχολικών βιβλίων, συμμετείχαν σε επιτροπές του Υπουργείου Παιδείας ή της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης 

στην Κύπρο. Επίσης, πολλά μέλη ΔΕΠ συμμετέχουν ενεργά στο δημόσιο διάλογο σε διάφορα θέματα 

αξιοποιώντας τα ΜΜΕ, τις εκπαιδευτικές ιστοσελίδες ή τα ευρείας κυκλοφορίας εκπαιδευτικά 

περιοδικά. Αξιόλογη είναι και η συμμετοχή μελών ΔΕΠ σε εκδηλώσεις βιβλιοπαρουσιάσεων.   

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι σημαντικό δεσμό της Παιδαγωγικής Σχολής με την 

εκπαιδευτική κοινότητα αποτελούσαν και τα  Διδασκαλεία των Τμημάτων, τα οποία λειτουργούσαν από 

το 1996 έως και το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος και αποτελούσαν ένα ζωντανό και δυναμικό 

παράδειγμα σύνδεσης μιας Σχολής με τους/τις εκπαιδευτικούς, ένα εξαιρετικό βήμα συνάντησης της 

θεωρίας με την πράξη.  

 

8.1. Εκδηλώσεις στην Παιδαγωγική Σχολή 

 

 Ένα  σημαντικό τμήμα των δράσεών της Παιδαγωγικής Σχολής αναπτύχθηκε στο χώρο της, 

κυρίως στο 10ο όροφο του Πύργου. Η Κοσμητεία της Παιδαγωγικής Σχολής, διοργάνωσε  μόνη της ή σε 

συνεργασία με το Π.Τ.Δ.Ε., το Τ.Ε.Π.Α.Ε., το Διδασκαλείο «Δημήτρης Γληνός», το μεταπτυχιακό του 

Π.Τ.Δ.Ε., τους συλλόγους μετεκπαιδευομένων στο Διδασκαλείο, το σύλλογο μεταπτυχιακών του 

Π.Τ.Δ.Ε.,   ή/και με άλλους φορείς αρκετές δραστηριότητες παιδαγωγικού και ευρύτερου κοινωνικού 

περιεχομένου (συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια, εκδηλώσεις, καμπάνιες, εκθέσεις, διαγωνισμούς κ.α.). 
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Εικόνα 32: Η Παιδαγωγική Σχολή Δεν Σωπαίνει…., από την εκδήλωση: 

«Βία κατά των Γυναικών,ένα διαρκές έγκλημα χωρίς τιμωρία», 25/11/2012 
 

Επιπλέον, η Κοσμητεία: 

 Συνέβαλε στη δημοσιότητα και προβολή των εκδηλώσεων της Σχολής 

      Η Γραμματεία της Κοσμητείας και η Κοσμητόρισσα συνέβαλαν δυναμικά στη δημοσιοποίηση των 

εκδηλώσεων της Σχολής και ταυτόχρονα παρείχαν τη σχετική τεχνογνωσία σε όλα τα μέλη της. Επίσης, 

σημαντική ήταν η συμβολή του Γραφείου Τύπου της Πρυτανείας στη δημοσιοποίηση των εκδηλώσεων, 

με το οποίο υπήρξε άριστη συνεργασία για τη σύνταξη των δελτίων τύπου. 

 Δημιούργησε Βάσεις δεδομένων για την καταγραφή των εκδηλώσεων 

        Η Γραμματεία της Κοσμητείας συνέλεγε συστηματικά τα στοιχεία για όλες τις εκδηλώσεις και 

δημιούργησε αντίστοιχες βάσεις δεδομένων στα ελληνικά και στα αγγλικά (η μετάφραση έγινε σε 

συνεργασία με την κ. Μιλτσακάκη, μέλος ΕΕΔΙΠ στο Π.Τ.Δ.Ε.), δεδομένου ότι η πληροφόρηση αυτή 

είναι σημαντική για την αναγνώριση του έργου της Παιδαγωγικής Σχολής  

(βλ. εκδηλώσεις στο Παράρτημα ΙV)  

 «Στην Παιδαγωγική ……………… Οδοιπορικό Εκδηλώσεων της Παιδαγωγικής Σχολής Α.Π.Θ. 

(2007-12)» 

         Η Γραμματεία της Κοσμητείας και η Κοσμητόρισσα αξιοποίησαν την παραπάνω βάση δεδομένων 

και επιπλέον συνέλεξαν το σχετικό υλικό δημοσιοποίησης σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή (αφίσα, 

πρόσκληση, πρόγραμμα). Το υλικό αυτό εκδόθηκε με τίτλο: «Στην Παιδαγωγική ……… Οδοιπορικό 

Εκδηλώσεων της Παιδαγωγικής Σχολής Α.Π.Θ. (2007-12)» σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή (λιτή 

έκδοση σε 500 αντίτυπα). 
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Εικόνα 33: Το εξώφυλλο του Λευκώματος της Παιδαγωγικής Σχολής 

 Η Παιδαγωγική παραμένει μία ανοικτή Σχολή, σε διασύνδεση με την πόλη και διάφορους 

συλλογικούς φορείς και παρέχει τους λιγοστούς της χώρους -όταν είναι διαθέσιμοι- δωρεάν σε 

επιλεγμένες δραστηριότητες με θεματολογία σχετική με το πεδίο ενδιαφερόντων της (συνέδρια, 

ημερίδες, εκδηλώσεις, συναντήσεις κ.α.).  Όλες οι παραχωρήσεις των χώρων πραγματοποιούνται με 

την υποστήριξη της Γραμματείας της Κοσμητείας της Παιδαγωγικής Σχολής. 

   

8.2. Παραχώρηση των χώρων της Παιδαγωγικής Σχολής 

 

Α. Διάθεση των χώρων για δραστηριότητες των διάφορων τμημάτων της Σχολής (Τμήματα, 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, Διδασκαλεία, Σύλλογοι Προπτυχιακών/μεταπτυχιακών 

φοιτητών/ριών /αποφοίτων και μετεκπαιδευομένων, φοιτητικές παρατάξεις/συλλογικότητες/ σχήματα, 

φοιτητικές ομάδες πολιτιστικών δρώμενων κ.α.)   

Β. Διάθεση των χώρων για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων σε φορείς, υπηρεσιακές μονάδες, 

συλλογικότητες του Α.Π.Θ 
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Εικόνα 34: Εξωτερική όψη της αίθουσας «Λόγου και Τέχνης», στον 10ο όροφο, στον Πύργο της 

Παιδαγωγικής Σχολής 

Γ. Διάθεση των χώρων σε φορείς/συλλογικότητες εκτός του Α.Π.Θ., όπως: 

 Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία του Π.Τ.Δ.Ε.  

 Σύλλογο Ελλήνων Καλλιτεχνών Βορείου Ελλάδος (Σ.Ε.Κ.Β.Ε.) 

 Συστημική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος 

 Ελληνική Εταιρία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας 

 Σύλλογο Αλβανών Μεταναστών στη Θεσσαλονίκη «Μητέρα Τερέζα» για τη δωρεάν διδασκαλία  

μαθημάτων Αλβανικής Γλώσσας σε παιδιά Αλβανών μεταναστών/ριών (κάθε Κυριακή του σχολικού 

έτους από το 2005 έως σήμερα). Αυτός ο κύκλος μαθημάτων γίνεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 

του Συλλόγου για την εκμάθηση και την διατήρηση της μητρικής γλώσσας ως δικαίωμα των παιδιών.  

 Συνέλευση κατοίκων Φαλήρου - Σχολής Τυφλών - Ευζώνων για πραγματοποίηση των 

συναντήσεών της σε αίθουσα του κτηριακού συγκροτήματος επί της Αρχαιολογικού Μουσείου. 

 Συνέλευση κατοίκων Φαλήρου- Σχολής Τυφλών- Ευζώνων για πραγματοποίηση συναντήσεών 

αντιφασιστικής δράσης σε αίθουσα του κτηριακού συγκροτήματος επί της Αρχαιολογικού Μουσείου. 
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Εικόνα 35: Η αίθουσα «Λόγου και Τέχνης», στον 10ο όροφο, στον Πύργο της Παιδαγωγικής 

Σχολής 
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9. ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

9.1. Συμμετοχή της Κοσμητόρισσας σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων στο 

Α.Π.Θ. 

 

 Συμμετοχή στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου  

  Συμμετοχή στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Κοσμητόρων  

      Η Επιτροπή Κοσμητόρων/Δεοντολογίας κατά τις συνεδριάσεις της ασχολήθηκε με θέματα 

γενικότερου ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος, ζητήματα εφαρμογής της Πανεπιστημιακής Νομοθεσίας 

καθώς και κανόνων δεοντολογίας  από τα Συλλογικά Όργανα του Α.Π.Θ. Επεξεργάσθηκε θέματα που 

ανατέθηκαν σε αυτήν από τη Σύγκλητο και τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης. Συζήτησε προβλήματα 

Συλλογικών Οργάνων που τέθηκαν σε αυτήν και εισηγήθηκε τρόπους επίλυσής τους. Επεξεργάσθηκε 

προτάσεις για ίδρυση νέων ή τροποποίηση υφιστάμενων Π.Μ.Σ./Δ.Π.Μ.Σ./Δ.Δ.Π.Μ.Σ. καθώς και των 

αντίστοιχων Κανονισμών Λειτουργίας τους. Επανεξέτασε και συμπλήρωσε τον Κανονισμό 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. και στη συνέχεια εξέτασε τις προτάσεις των 

Π.Μ.Σ./Δ.Π.Μ.Σ./Δ.Δ.Π.Μ.Σ. των Μονοτμηματικών Σχολών και Τμημάτων του Α.Π.Θ. για 

προσαρμογή των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας τους σε αυτόν. Επεξεργάσθηκε προτάσεις  

Μονοτμηματικών  Σχολών και Τμημάτων του Α.Π.Θ. για κατάρτιση ή τροποποίηση Εσωτερικών 

Κανονισμών Λειτουργίας των Κλινικών ή Εργαστηρίων τους. Επεξεργάσθηκε  προτάσεις για την ίδρυση 

στο Α.Π.Θ. διαφόρων κέντρων. Επεξεργάσθηκε τους όρους ομοτιμοποίησης, το θέμα της παιδαγωγικής 

και διδακτικής επάρκειας κ.ά. 

  Συμμετοχή στ ις συνεδριάσεις του Δ.Σ. της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής 

Λέσχης  

 

Επιπλέον: 

 Συμμετοχή σε άτυπες συναντήσεις των Πρυτανικών Αρχών με τους Κοσμήτορες ή/και τους 

Προέδρους των Μονοτμηματικών Σχολών ή/και των Προέδρων των Τμημάτων  

 Μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου μελών ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και λοιπού βοηθητικού ειδικού και 

έκτακτου διδακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού για τα ακαδημαϊκά έτη 2009-10 και 2010-11 και αφορά 

σε παραπομπές για τις πειθαρχικές υποθέσεις για τα πετρέλαια. 

 

 

9.2. Συμβολή της Κοσμητόρισσας η/και της Κοσμητείας σε διεκδικήσεις της Παιδαγωγικής 

Σχολής 

          

 Πιο συγκεκριμένα,  η στήριξη της Κοσμητόρισσας η/και της Κοσμητείας σε κινητοποιήσεις 

της Παιδαγωγικής Σχολής ή Τμημάτων της και η συμβολή στη δημοσιοποίηση των αιτημάτων και στη 

διαδικασία αναζήτησης λύσεων έγινε στις παρακάτω περιπτώσεις: 

 

  Κλείσιμο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στις 2, 3 και 4 Φεβρουαρίου 

2009 εξαιτίας των ασφυκτικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε στη λειτουργία του.  Στάλθηκε 

επιστολή  προς τον Υπουργό Παιδείας - κοινοποιήθηκε στην Πρυτανεία, σε φορείς και σε ΜΜΕ –με 

συνοπτική περιγραφή της κατάστασης. Δόθηκε ευρεία δημοσιότητα στο γεγονός, έγιναν 3 επερωτήσεις 

στη Βουλή, ο τότε Υπουργός Παιδείας κ. Σπηλιωτόπουλος ερωτηθείς από δημοσιογράφους έκανε 

δηλώσεις για το θέμα, έγινε  συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας με τον τότε υφυπουργό κ. Ταλιαδούρο 

με παρουσία του τότε Πρύτανη του Α.Π.Θ. κ.  Α. Μάνθο και της αναπληρώτριας προέδρου του 

Π.Τ.Δ.Ε., κας Τρέσσου. 

 Τριήμερη αναστολή των μαθημάτων και των δύο τμημάτων της Σχολής με κύριο αίτημα την 

αύξηση των αποσπασμένων εκπαιδευτικών και την παροχή αξιοπρεπών συνθηκών διδασκαλίας στις 6, 

7, 8 Οκτωβρίου 2010.  Πραγματοποιήθηκε συνάντηση των Προέδρων όλων των Παιδαγωγικών 
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Τμημάτων  με την πολιτική ηγεσία για το ζήτημα των μειωμένων αποσπάσεων. Η Κοσμητεία συντόνιζε 

τις δράσεις της, τόσο από κοινού με τα άλλα Παιδαγωγικά Τμήματα, όσο και δια μέσω του Α.Π.Θ.. 

Επιπρόσθετα, τριήμερη αναστολή των μαθημάτων και των δύο τμημάτων της Σχολής 

πραγματοποιήθηκε και στις 13, 14 και 15 Οκτωβρίου 2010 και διοργάνωση εκδηλώσεων στην 

Παιδαγωγική Σχολή με κύριο αίτημα την αύξηση των αποσπασμένων εκπαιδευτικών και την παροχή 

αξιοπρεπών συνθηκών διδασκαλίας  

 Κινητοποιήσεις σχετικά με τις εξελίξεις στα Διδασκαλεία και τη μετεκπαίδευση των 

δασκάλων και των νηπιαγωγών στις 28  Φεβρουαρίου 2011.  

 

 Συμμετοχή της Κοσμητόρισσας σε συνεντεύξεις τύπου 

 

1. Συνέντευξη Τύπου με αφορμή τις αποφάσεις των δύο Τμημάτων της Παιδαγωγικής 

Σχολής για αναστολή των μαθημάτων κατά το τριήμερο 6, 7, 8 Οκτωβρίου 2010 με αίτημα 

την άμεση απόσπαση επαρκούς αριθμού εκπαιδευτικών και την αντιμετώπιση του κτηριακού 

ζητήματος της Παιδαγωγικής Σχολής 

2 Συνέντευξη Τύπου για τις εξελίξεις στη μετεκπαίδευση των δασκάλων και των 

νηπιαγωγών, 28  Φεβρουαρίου 2011 με τη συμμετοχή του Συλλόγου Μετεκπαιδευομένων του 

Διδασκαλείου «Δ. Γληνός» του Π.Τ.Δ.Ε., του Συλλόγου Μετεκπαιδευομένων Διδασκαλείου του 

Τ.Ε.Π.Α.Ε.,  των Δ.Σ. των δύο Διδασκαλείων στην Παιδαγωγική Σχολή και εκπροσώπου της 

Δ.Ο.Ε. 

 

 Έκδοση Ψηφισμάτων από την Κοσμητεία  

 

1. Ψήφισμα της Κοσμητείας της Παιδαγωγικής Σχολής συμπαράστασης για την επίθεση κατά 

του καθηγητή Γιάννη Πανούση 

2. Ψήφισμα της Κοσμητείας της Παιδαγωγικής Σχολής για τη διαθεσιμότητα των 

συναδέλφων διοικητικών υπαλλήλων  Ι.Δ.Α.Χ., κατηγορίας Δ.Ε. 

3. Ψήφισμα της Κοσμητείας της Παιδαγωγικής Σχολής σχετικά με τη θέση της 

Παιδαγωγικής Σχολής στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής αναδιάρθρωσης στο Α.Π.Θ. –

σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» 

 

  Συμμετοχή  στις διαδικασίες θεσμοθέτησης του ειδικού προγράμματος σπουδών –και 

διασφάλιση των όρων για υλοποίησή του -για τη φοίτηση των  εκπαιδευτικών για τα σχολεία της 

μειονότητας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης  

 

          Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-12  συμμετείχε στη σύνταξη επιστολών και έκθεσης 

από κοινού με τον πρόεδρο του Π.Τ.Δ.Ε.   προς το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων καθώς και σε σύσκεψη με την Υπουργό κ. Διαμαντοπούλου, τον Γενικό Γραμματέα 

ΥΠΔΒΜΘ κ. Β. Κουλαϊδή και τον ειδικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης: κ. Β. Παπάζογλου. 

 Τα επιμέρους σημεία διεκδίκησης, όπως αποτυπώνονται σε επιστολές και στη συνάντηση στο 

Υπουργείο ήταν τα παρακάτω: 

1. «Το θετικό βήμα της εισαγωγής των  εκπαιδευτικών για τα σχολεία της μειονότητας στο 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. δεν ολοκληρώθηκε αφού δεν θεσμοθετήθηκε 

από το Υπουργείο η σύσταση του «Τομέα Μειονοτικής Εκπαίδευσης» όπου θα εντάσσονταν τα 

μαθήματα του ειδικού προγράμματος σπουδών, η επιτυχής παρακολούθηση των οποίων και η αναγραφή 

στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας θα έδινε το δικαίωμα διορισμού στα μειονοτικά σχολεία. Η 

ανησυχία για το ιδιαίτερα σημαντικό και σύνθετο ζήτημα –όχι μόνον εκπαιδευτικής πολιτικής - 

επιτείνεται περαιτέρω ενόψει των επικείμενων αλλαγών στην αναδιάρθρωση των Σχολών γιατί πέρα 
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από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Π.Τ.Δ.Ε. από πουθενά δεν τεκμαίρεται η υποχρέωση 

σύστασης ειδικού προγράμματος σπουδών στο μέλλον. 

2. Μέχρι τώρα δεν έχει υλοποιηθεί από το Υπουργείο κανένα άλλο από τα συμφωνηθέντα μέτρα 

παρά μόνον η απόσπαση εκπαιδευτικών -με μεγάλη καθυστέρηση- για φροντιστηριακά μαθήματα κυρίως 

στη γλώσσα.  

3. Ζητείται η έγκριση διακριτής ειδικής επιχορήγησης (κατ’ αναλογία των ρυθμίσεων που έγιναν 

στο παρελθόν με τα Διδασκαλεία) για τις ιδιαίτερες άμεσες ανάγκες του (όπως η πρόσληψη ειδικών 

επιστημόνων) και την  υλοποίηση προγράμματος εξομοίωσης στο άμεσο μέλλον. Κατά το πρώτο έτος 

εξασφαλίσαμε με ανάθεση –άρα χωρίς αμοιβή –τη διδασκαλία ενός μόνον μαθήματος που εντάσσεται στα 

μαθήματα της ειδικής κατηγορίας του ανύπαρκτου  μέχρι τώρα Τομέα Μειονοτικής Εκπαίδευσης. 

4. Ζητείται  η σταδιακή στελέχωση του προσωπικού των κατηγοριών που αναφέραμε  παραπάνω. 

Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσατε να προωθήσετε άμεσα και την  προκήρυξη της θέσης «Παιδαγωγική, 

με έμφαση στις διαπολιτισμικές πρακτικές στο σχολείο» που είναι συναφής».  

 Για όλα τα παραπάνω η ηγεσία του Υπουργείου συμφώνησε να προχωρήσει στα εξής:  

 Άμεση σύσταση σχετικού Τομέα 

 Επιτάχυνση της διαδικασίας για την προκήρυξη της προαναφερόμενης θέσης, 

συναφούς με το περιεχόμενο του υπό σύσταση τομέα και απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία 

του  

 Διερεύνηση τρόπου χρηματοδότησης του Τομέα, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (ίσως μέσα 

απο το πρόγραμμα «Εκπαίδευση Παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Κεντρικής, Δυτικής 

Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»  που έχει το Π.Τ.Δ.Ε.). Διευκρινίστηκε ότι 

δεν μπορεί να δοθεί απευθείας ειδική χρηματοδότηση όπως συμβαίνει με τα διδασκαλεία. Στο 

πλαίσιο αυτό, θα διερευνηθεί η δυνατότητα επιμόρφωσης των αποφοιτησάντων εκπαιδευτικών 

από την ΕΠΑΘ στο άμεσο μέλλον  

 Σχετικά με την πρόσληψη ειδικών επιστημόνων (Π.Δ 407) για τις ανάγκες του 

συγκεκριμένου Τομέα, το Π.Τ.Δ.Ε. μπορεί να αξιοποιήσει μία από τις θέσεις που ενδεχόμενα 

θα έχει το Π.Τ.Δ.Ε. (επιμερισμός αυτής της θέσης σε διάφορα αντικείμενα και συμπλήρωση 

του ποσού των αμοιβών μέσω της ειδικής χρηματοδότησης δια του παραπάνω προγράμματος).  

 Τέλος συμφωνήθηκε η δημιουργία ειδικής κατηγορίας για την απορρόφηση αυτών των 

αποφοίτων στα σχολεία της μειονοτικής εκπαίδευσης στη Θράκη (παράλληλα με τη δυνατότητα 

που έχουν να διορισθούν όπως όλοι/ες οι απόφοιτοι/ες του Π.Τ.Δ.Ε.). 

          

 Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 συμμετείχε σε ενέργειες –από κοινού με τον Πρόεδρο του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης-  σχετικά με τη μη εισαγωγή το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 

των υποψηφίων εκπαιδευτικών για τα σχολεία της μειονότητας στο Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ. όπως είχε γίνει 

το προηγούμενο έτος μετά την κατάργηση της ΕΠΑΘ. 

 

9.3. Συμβολή της Κοσμητόρισσας η/και της Κοσμητείας σε διεκδικήσεις της Παιδαγωγικής 

Σχολής εντός του Α.Π.Θ. 

 

 Συμμετοχή μέλους ΔΕΠ της Παιδαγωγικής Σχολής στην Ειδική Επιστημονική Επιτροπή για 

το σχεδιασμό Προγραμμάτων Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στο Α.Π.Θ. Αυτό  έγινε εφικτό 

μετά από αίτημα για άμεση ανασυγκρότηση της Επιτροπής (απόφαση της Κοσμητείας αριθμ. συνεδρ.: 3/27-

3-12) καθώς δεν συμπεριλαμβανόταν κανένα μέλος του επιστημονικού δυναμικού  μιας Σχολής που έχει 

γνώση και εξειδικευμένη εμπειρία στο επιστημονικό αυτό πεδίο και έχει πραγματοποιήσει με επιτυχία 

μακρόχρονη και πολυσύνθετη επιμόρφωση ενήλικων πτυχιούχων, όπως η εξομοίωση των πτυχίων των 
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εκπαιδευτικών διετούς φοίτησης με πανεπιστημιακά πτυχία και η μετεκπαίδευση στο Διδασκαλείο «Δ. 

Γληνός».  

 Συμμετοχή μέλους ΔΕΠ της Παιδαγωγικής Σχολής στην Επιτροπή του Α.Π.Θ. για πλαίσιο 

της ακαδημαϊκής αναδιάρθρωσης στο Α.Π.Θ. –σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» (απόφαση τελευταίας συνεδρίασης 

Συγκλήτου 21/12 /2012) 

 

 

9.4. Συμμετοχή της κας Κογκίδου με την ιδιότητα της Κοσμητόρισσας σε διάφορες 

δράσεις/εκδηλώσεις 

Η Κοσμητόρισσα συμμετείχε σε πολλές εκδηλώσεις,  εκ των οποίων ε νδεικτικά 

αναφέρονται :  

 Συμμετοχή στην πραγματοποίηση των κατ’ έτος ενημερωτικών εκδηλώσεων  με θέμα «Οι 

σπουδές στο Α.Π.Θ.» που συνδιοργανώνει το Α.Π.Θ. με τα Κέντρα Συμβουλευτικής και 

Προσανατολισμού των Διευθύνσεων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Θεσσαλονίκης για τους 

μαθητές της Β και Γ Λυκείου. 

 Συμμετοχή στη διημερίδα Ελληνο-Κυπριακής Ερευνητικής Συνεργασίας (συνάντηση 

πανεπιστημιακών αρχών και εκπροσώπων Α.Π.Θ.  και Πανεπιστημίου Κύπρου, 30 -31 Αυγούστου 2012) 

με στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών στο ερευνητικό επίπεδο εν όψει του νέου χρηματοδοτικού 

πρωτοκόλλου HORIZON 2020 και τη δημιουργία κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. 

 Συμμετοχή στην Επιτροπή Κρίσης για τον Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό με θέμα τη νεανική βία στο 

πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος  DAPHNE III «’C You!» που υλοποιεί η Αρσις, Κοινωνική 

Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, με τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων και της Παιδαγωγικής Σχολής  

 

 

9.5. Σύνοδος των Παιδαγωγικών Τμημάτων: Προεδρεία της Κοσμητόρισσας 

 

         Η Κοσμητόρισσα της Παιδαγωγικής Σχολής είναι τα τελευταία δύο χρόνια πρόεδρος της Συνόδου 

των Προέδρων και Κοσμητόρων των Παιδαγωγικών Τμημάτων στα ΑΕΙ. Στο πλαίσιο αυτό, διακινήθηκαν 

από την Κοσμητεία της Παιδαγωγικής Σχολής ορισμένες επιστολές/αποφάσεις της Συνόδου και 

ψηφίσματα. Αναφέρονται ενδεικτικά: 

 

Επιστολές στο Υπουργείο  Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και σε άλλους φορείς και 

αποστολή δελτίων τύπου σχετικά με τα παρακάτω θέματα: 

 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Παιδαγωγικά Τμήματα των ΑΕΙ 

 Πρακτικές ασκήσεις και αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Παιδαγωγικά Τμήματα των ΑΕΙ 

 Πρόταση υπολογισμού του αριθμού των προς απόσπαση εκπαιδευτικών Α’/βαθμιας Εκπαίδευσης για 

 την πρακτική άσκηση των φοιτητών/ριών 

 Μεταπτυχιακοί τίτλοι των Παιδαγωγικών Τμημάτων και Παιδαγωγική Διδακτική Επάρκεια 

 Πρόταση για το σύγχρονο ρόλο των Διδασκαλείων ως φορέων μετεκπαίδευσης και δια βίου 

 επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών 

 Το πρόβλημα της κατάταξης των αποφοίτων των Παιδαγωγικών Τμημάτων στον πίνακα 

 αναπληρωτών εκπαιδευτικών «βάσει της ημεροχρονολογίας κτήσης πτυχίου» και πρόταση για λύση 

 Οι στόχοι, η στελέχωση και η λειτουργία των Πειραματικών Σχολείων των Πανεπιστημίων 

 Πιστώσεις του ΠΔ 407/80 στα Παιδαγωγικά Τμήματα για το 2011-12 

 Κατάργηση των Διδασκαλείων και ανάπτυξη νέων δομών για μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών 

 Ψήφισμα της Συνόδου των Προέδρων και Κοσμητόρων/ισσών των Παιδαγωγικών Τμημάτων/ 

 Σχολών για την υπόθεση στο Νυδρί Λευκάδας  

 Ψήφισμα της Συνόδου Προέδρων και Κοσμητόρων/ισσών των Παιδαγωγικών Τμημάτων/ Σχολών 

 στη μνήμη του Μίμη Σουλιώτη 

 


