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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 υπήρξε έτος με πολλές ιδιαιτερότητες και 

προσκλήσεις  με κυριότερη την λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων - 

Ακαδημαϊκή και Εκπαιδευτική –την  περίοδο πανδημίας  του κορωνοϊού  COVID-19.  

 

Παράλληλα προχώρησε η λειτουργία των νέων τμημάτων (Μαθηματικών και Φυσικής) 

με τη λειτουργία του Β’ έτους, ενώ συνεχίστηκε και η στελέχωση των τμημάτων αυτών 

και ενισχύθηκαν οι συνεργασίες μεταξύ των τμημάτων σε ακαδημαϊκό και ερευνητικό 

επίπεδο.  

 

Τέλος,  η διαβούλευση επί του κειμένου του νομοσχεδίου   του τελικά ψηφισμένου 

πλέον Ν. 4777/2021 για την ελάχιστη βάση εισαγωγής, την πανεπιστημιακή 

αστυνομία και τις διαγραφές φοιτητών, δημιούργησε ένα κλίμα στο οποίο ήταν 

απαραίτητη η επίσημη τοποθέτηση  της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών.  

 

Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλα τα υπόλοιπα μέλη του σώματος 

για το πνεύμα συνεργασίας και το ακαδημαϊκό ήθος που ανέδειξαν σε όλες τις 

προσπάθειες που κατέβαλε η Κοσμητεία για την πρόοδό της. Θερμές ευχαριστίες στο 

εκπαιδευτικό, ερευνητικό διοικητικό και τεχνικό προσωπικό της Σχολής Θετικών 

Επιστημών και των Ακαδημαϊκών Τμημάτων της. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στο 

σύνολο των Πρυτανικών αρχών και ιδιαίτερα στον Πρύτανη κ. Ζήση Μαμούρη για την 

άριστη συνεργασία μας και την υποστήριξή τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Σύνοψη Απολογισμού ακαδημαϊκού έτους 2020-21. 

Η Κοσμητεία έχει πραγματοποιήσει συνολικά μέχρι και σήμερα επτά  (7) Συνεδριάσεις και 

ο Κοσμήτορας έχει εκπροσωπήσει τη Σχολή σε όλες τις συνεδριάσεις των συλλογικών  

οργάνων  που προβλέπει ο νόμος (Σύγκλητος, Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, 

Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας). 

Στις ανωτέρω συνεδριάσεις της Κοσμητείας πάρθηκαν συμμετοχικές αποφάσεις επί 

ακαδημαϊκών, διοικητικών και εκπαιδευτικών θεμάτων, αλλά και διαμορφώθηκαν 

επίσημες τοποθετήσεις επί σημαντικών ζητημάτων, όπως το νομοσχέδιο με τίτλο "Εισαγωγή 

στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του 

ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις" καθώς και των κριτηρίων αξιολόγησης 

των Α.Ε.Ι. 

Στις προσπάθειες περαιτέρω ενίσχυσης όλων των Πανεπιστημιακών Τμημάτων που 

εδρεύουν στη Λαμία πραγματοποιήθηκαν πολλές συναντήσεις και ενημερωτικές επαφές 

αντιπροσωπείας των ανωτέρω Τμημάτων, με συντονισμό του Κοσμήτορα, με Πολιτειακούς 

παράγοντες και παράγοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

Στο χωροταξικό-κτιριακό θέμα,  έγινε προσπάθεια που εξελίσσεται για εξεύρεση λύσης για 

το κτιριακό πρόβλημα των παλιών και των νέων τμημάτων. Η επιτροπή κτιρίων που 

απαρτίζεται από το Κοσμήτορα και τους Προέδρους των τεσσάρων (4) Τμημάτων έχει 

καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία έχοντας ως 

ορόσημο την έναρξη του Χειμερινού Εξαμήνου 2021-20.  

Στο πλαίσιο αυτό ο Κοσμήτορας αποφάσισε την μεταφορά της Γραμματείας της Σχολής 

καθώς και της Γραμματείας του Δ.Π.Μ.Σ. «Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική» από 

το ισόγειο του κτιρίου της Παπασιοπούλου  2-4 στο κτίριο του νέου Διοικητηρίου στο 3 χλμ 

Π.Ε.Ο. Λαμίας – Αθηνών, προκειμένου να αποδεσμευθεί χώρος.      

Υπεγράφη με συντονισμό ή συμμετοχή της Σχολής: 

1) Μνημόνιο συνεργασίας στη Φυσική και την Αστρονομία της Σχολής Θετικών 

Επιστημών, με το Πανεπιστήμιο Επιστήμης και  Τεχνολογίας της Κίνας (USTS) 

2) Μνημόνιο συνεργασίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) με το Πανεπιστήμιο της 

Κίνας Beijing University of Post and Telecommunications (BUPT) 

Τέλος, προκηρύχθηκαν οι διοικητικές διαδικασίες για την εκλογή Κοσμήτορα της Σχολής 

Θετικών Επιστημών καθώς και Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου των Τμημάτων 

Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική & Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. 

 

 


