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1. ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

2. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΈΤΟΣ 2018 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 Διεκπεραίωση αλληλογραφίας  

 Τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου του Τμήματος  

 Κατάρτιση και τήρηση των μητρώων και των ατομικών φακέλων των σπουδαστών, 

παρακολούθηση της σπουδαστικής τους κατάστασης 

 Τήρηση των πρακτικών των συλλογικών οργάνων του Τμήματος (πρακτικά 25 

συνεδριάσεων της Συνέλευσης του Τμήματος , πρακτικά 6 συνεδριάσεων της 

Γενικής Συνέλευσης του Τομέα Κατασκευαστών Μηχανολόγων Μηχανικών, 

πρακτικά 4 συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα Ενεργειακών 

Μηχανολόγων Μηχανικών) 

 Τήρηση των πρακτικών των Επιτροπών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Τμήματος (πρακτικά 4 συνεδριάσεων της Συντονιστικής Επιτροπής 

του ΠΜΣ , πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Επιλογής του ΠΜΣ) 

 Διεκπεραίωση των αποφάσεων του Προέδρου και των συλλογικών οργάνων του 

Τμήματος   

 Παροχή νομικής στήριξης στα όργανα διοίκησης του Τμήματος,  

 Είναι σε εξέλιξη διαδικασία πρόσληψης ενός (1) νέου μέλους ΔΕΠ (έχει ξεκινήσει η 

κατάθεση υποψηφιοτήτων στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ)  

 Ξεκίνησε η διαδικασία για εξέλιξη δύο (2) μελών ΔΕΠ σε ανώτερη βαθμίδα (η 

προκήρυξη βρίσκεται στο Υπουργείο για έγκριση)  

 Υπογράφτηκαν έξι (6) συμβάσεις Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το εαρινό εξάμηνο 

του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 

 Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες πρόσληψης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το 

ακαδημαϊκό έτος 2018-2019  

 Υπογράφτηκαν έντεκα (11) συμβάσεις Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το χειμερινό 

εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 

 Δόθηκαν στη ΜΟΔΙΠ, δύο (2) φορές, στατιστικά στοιχεία που αφορούσαν στα μέλη 

ΔΕΠ και ΕΤΕΠ, στους Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους και στους φοιτητές του Τμήματος  

 Χορηγήθηκαν επτά (7) Παραρτήματα Διπλώματος (στα αγγλικά και ελληνικά) 

ύστερα από αίτηση των φοιτητών 

 Επανασχεδιάστηκε η ιστοσελίδα του Τμήματος 

 

 



ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 Καθημερινά εξυπηρετείται (είτε δια ζώσης είτε με email είτε τηλεφωνικά) ικανός 

αριθμός φοιτητών (χορήγηση βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων 

σπουδών στους φοιτητές, πληροφοριών σε σπουδαστικά θέματα)  

 Πραγματοποιήθηκαν 115 εγγραφές νεοεισαχθέντων φοιτητών (παραλαβή και 

έλεγχος εγγράφων για ταυτοποίηση, έκδοση Αριθμού Ειδικού Μητρώου, έκδοση 

βεβαιώσεων εγγραφής, έγκριση ακαδημαϊκών ταυτοτήτων) 

 Πραγματοποιήθηκαν 5 μετεγγραφές φοιτητών από  άλλα τμήματα (παραλαβή και 

έλεγχος δικαιολογητικών μετεγγραφής, έκδοση Αριθμού Ειδικού Μητρώου, έκδοση 

βεβαιώσεων εγγραφής, έγκριση ακαδημαϊκών ταυτοτήτων)  

 Πραγματοποιήθηκαν 2 μετεγγραφές φοιτητών προς άλλα τμήματα (παραλαβή και 

έλεγχος δικαιολογητικών μετεγγραφής, έκδοση Αριθμού Ειδικού Μητρώου, έκδοση 

βεβαιώσεων εγγραφής, έγκριση ακαδημαϊκών ταυτοτήτων) 

 Πραγματοποιήθηκαν 31 διαγραφές φοιτητών (έκδοση βεβαιώσεων διαγραφής, 

αποστολή ατομικών φακέλων)  

 Πραγματοποιήθηκαν 7 αναστολές φοίτησης (απενεργοποίηση ιδιότητας φοιτητών)  

 Επαναφορά φοιτητών ύστερα από τη λήξη της αναστολής φοίτησής των 

(ενεργοποίηση ιδιότητας φοιτητών) 

 Ολοκληρώθηκε η εξάμηνη υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση 70 φοιτητών (έκδοση 

βεβαιώσεων για έναρξη Πρακτικής Άσκησης, ηλεκτρονική καταχώρηση των 

ημερομηνιών έναρξης και λήξης της ειδικής σύμβασης Πρακτικής Άσκησης)  

 Ολοκληρώθηκαν Πτυχιακές Εργασίες 88 φοιτητών (ηλεκτρονική καταχώρηση της 

ημερομηνίας παρουσίασης και της βαθμολογίας της πτυχιακής εργασίας) 

 Πραγματοποιήθηκαν 73 Ανακηρύξεις Πτυχιούχων (έκδοση: βεβαιώσεων Η/Υ, 

αναλυτικής βαθμολογίας, Πιστοποιητικού Αποφοίτησης, Πρωτοκόλλου 

Καθομολόγησης και Πτυχίου)    

 Καταχώρηση συγγραμμάτων στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία ολοκληρωμένης 

διαχείρισης συγγραμμάτων και λοιπών βοηθημάτων - ΕΥΔΟΞΟΣ 

 Επίλυση προβλημάτων κατά την παραλαβή συγγραμμάτων από τον ΕΥΔΟΞΟ 

(έλεγχος δηλώσεων φοιτητών)  

 Πραγματοποιήθηκε έλεγχος προϋποθέσεων για τη λήψη στεγαστικού επιδόματος 

σε 112 αιτήσεις φοιτητών  

 Πραγματοποιήθηκε έλεγχος προϋποθέσεων για τη λήψη υποτροφίας από το ΙΚΥ σε 

10 αιτήσεις φοιτητών  

 Ανάρτηση ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του τμήματος    

 

3. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 Ολοκλήρωση της διαδικασίας για την έκδοση του Παραρτήματος Διπλώματος (στα 

αγγλικά και ελληνικά) μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας (έχει γίνει η 

προεργασία στην ηλεκτρονική γραμματεία: καταχώριση αγγλικών τίτλων των 

μαθημάτων του ΠΠΣ και οριστικοποιήθηκε η μορφή του σχετικού εντύπου)  

 Εμπλουτισμός της νεοσχεδιασμένης ιστοσελίδας του Τμήματος  

 Επικαιροποίηση του Κανονισμού Σπουδών του Ιδρύματος 


