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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ  

ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΗΛΙΑ Κ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ,  

ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 

 

 

 

Πριν από την αναλυτική αναφορά στα πεπραγμένα του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 να 

σημειωθεί ότι το Τμήμα, σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου και λόγω της κατάστασης 

η οποία διαμορφώθηκε εξαιτίας της πανδημίας, από τις αρχές Νοεμβρίου 2020 λειτούργησε 

αποκλειστικά και μόνο εξ αποστάσεως με αποτέλεσμα να μην υλοποιηθούν ορισμένες από 

τις προγραμματισμένες δράσεις. Το Τμήμα, όπως και πριν, έδωσε προτεραιότητα στην 

προσαρμογή της διεξαγωγής των μαθημάτων στο νέο μαθησιακό περιβάλλον και όλοι/ες οι 

διδάσκοντες/ουσες και οι φοιτητές/ριες κατάφεραν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της 

από απόστασης εκπαίδευσης και στην διδασκαλία των μαθημάτων του ωρολογίου 

προγράμματος, καθώς και στην εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου, του Ιουνίου και της 

επαναληπτικής εξέτασης του Σεπτεμβρίου. Εξακολούθησε να είναι διαρκής και σημαντική η 

υποστήριξη του Αναπληρωτή Καθηγητή Ηλία Κ. Πετρόπουλου και του μέλους Ε.ΔΙ.Π. 

Αγγελικής Μουζακίτη, οι οποίοι είχαν ορισθεί από την Συνέλευση ως υπεύθυνοι για την 

συνεργασία του Τμήματος με το Υπολογιστικό Κέντρο του Δ.Π.Θ. με στόχο την ενημέρωση 

των διδασκόντων/ουσών και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυπταν. 

 

Ως Πρόεδρος του Τμήματος συμμετείχα σε όλες (17 συνολικά Τακτικές και Έκτακτες) 

Συνελεύσεις του Τμήματος, σε όλες τις Συνεδριάσεις της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ. και σε όλες 

τις Συνεδριάσεις του Ε.Λ.Κ.Ε. και της Κοσμητείας Κλασικών και Ανθρωπιστικών σπουδών. 

 

http://www.bscc.duth.gr/
mailto:ipetropo@bscc.duth.gr
http://www.bscc.duth.gr/
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Αναλυτικότερα, τα πεπραγμένα του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 έχουν 

ως εξής: 

 

-Από 8-13 Μαρτίου 2021 το Τμήμα ολοκλήρωσε με επιτυχία την διαδικασία Πιστοποίησης 

του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του από την Α.ΔΙ.Π. και έλαβε συνολικό βαθμό 

οκτώ (8). 

-Συντάχτηκε ο νέος Οδηγός Σπουδών (από την Καθηγήτρια Μαρία Δημάση) του 

ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

-Επικαιροποιήθηκαν από τους/τις διδάσκοντες/ουσες όλα τα Περιγράμματα των μαθημάτων 

του Π.Π.Σ. για το νέο ακαδημαϊκό έτος και αναρτήθηκαν αρμοδίως στην ιστοσελίδα του 

Τμήματος, ενώ παράλληλα αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα του e-class όλα τα Παραρτήματα 

Περιγράμματος Μαθημάτων για κάθε εξάμηνο. 

-Συντάχθηκε ο οδηγός με τα Παραρτήματα Μαθήματος (Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης 

μαθημάτων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης) και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του 

Τμήματος (υπεύθυνος ο Πρόεδρος). 

-Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκλογής και διορισμού της μόνιμης Επίκουρης Καθηγήτριας 

Αμαλίας Αβραμίδου. 

-Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκλογής της προσωποπαγούς θέσης Ε.Τ.Ε.Π. με θητεία 

Κατηγορίας ΔΕ βαθμίδας Ε του Τμήματος. Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ διορισμού της 

επιτυχούσας Κονδυλένιας Δημητριάδου και ήδη ανέλαβε καθήκοντα. 

-Ολοκληρώθηκε η διαδικασία μετακίνησης στο Τμήμα του νέου μέλους Ε.ΔΙ.Π. Βασίλειου 

Ριτζαλέου. 

-Ομοτιμοποίηση του συνταξιοδοτηθέντος μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μανώλη Σέργη 

(εισηγητές η Καθηγήτρια Μαρία Δημάση, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ελευθέριος 

Χαρατσίδης, η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χριστίνα Μάρκου). 

-Διεξήχθησαν εκλογές για την εκπροσώπηση των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. στη Συνέλευση 

του Τμήματος. 

-Διεξήχθησαν οι Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. 

-Διεξήχθησαν εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Μελέτης, Καταγραφής 

και Διάσωσης της Ποντιακής διαλέκτου. Διορίσθηκε Διευθυντής με τριετή θητεία ο 

Πρόεδρος του Τμήματος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ηλίας Κ. Πετρόπουλος, ενώ ορίσθηκαν 

από την Συνέλευση ως Αναπληρώτρια Διευθύντρια η Καθηγήτρια Μαρία Δημάση και ως 

Μέλος η συνεργάτις του Τμήματος Ιωάννα Σιταρίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του 

Πανεπιστημίου του Cambridge. 

-Διεξήχθησαν εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Πληροφορικής και 

Ψηφιακού Γραμματισμού του Τμήματος. Διευθύντρια εξελέγη η μόνιμη Επίκουρη 

Καθηγήτρια Αμαλία Αβραμίδου. 

-Κατετέθη έκθεση σκοπιμότητας και αναγκαιότητας αιτούμενου εξοπλισμού για το 

«Εργαστήριο Παρευξεινίων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας» του Τμήματος 

(εισηγητής ο Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης Κριμπάς). 

-Τροποποίηση των άρθρων 1, 4 και 6 της Α.Π. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΜΕ/4326/706/153 του ΦΕΚ 

705/02-03-2018 ίδρυσης και λειτουργίας του Εργαστηρίου Διδασκαλίας της Ελληνικής 

Γλώσσας ως Δεύτερης/Γλώσσας (εισηγήτρια η Καθηγήτρια Μαρία Δημάση). 

-Προκηρύχθηκαν εκλογές και πρόσκληση ενδιαφέροντος για τον ορισμό  Διευθυντή στο 

Εργαστήριο Διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας ως Δεύτερης/Γλώσσας. 

-Απεστάλη προς δημοσίευση σε ΦΕΚ η προκήρυξη για την νέα θέση μέλους ΔΕΠ του 

Τμήματος στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία με αντικείμενο «Περιγραφή και 

σύγκριση των σλαβικών γλωσσών (με έμφαση στη βουλγαρική τη ρωσική)», η οποία 

προέκυψε ύστερα από την συνταξιοδότηση του μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μανώλη Σέργη. 

-Προκηρύχθηκε η εξέλιξη μέλους ΔΕΠ στην βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με 

γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία του Ελληνισμού στον παρευξείνιο χώρο κατά την 

αρχαιότητα». 
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-Εκδηλώσεις υποδοχής πρωτοετών φοιτητών/ριών της Βουλγαρικής, της Ρωσικής και της 

Ρουμανικής Κατεύθυνσης. 

-Προκήρυξη πρακτικής άσκησης μέσω του Προγράμματος «Erasmus+ TRAINEESHIPS 

2020-2021 για τους/τις φοιτητές/ριες του Τμήματος. 

-Συναντήσεις των Υπευθύνων Ετών με τους/τις φοιτητές/ριες του κάθε έτους (υπεύθυνοι/ες η 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χριστίνα Μάρκου, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Πασχάλης 

Βαλσαμίδης, η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ευαγγελία Θωμαδάκη, η Καθηγήτρια Μαρία 

Δημάση). 

-Διαδικτυακή ορκωμοσία ενενήντα (90) αποφοίτων του Τμήματος, 2-7-2021. 

-Διαδικτυακή καθομολόγηση 5 Διδακτόρων του Τμήματος. 

-Εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στη Σύγκλητο του 

Δ.Π.Θ. 

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδασκόντων/σών με το Π.Δ. 407/80 

για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 

-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη 4 διδασκόντων/σών με το Π.Δ. 

407/80 για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 

-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη 4 διδασκόντων/σών με το πρόγραμμα 

«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους 

Διδακτορικού στο ΔΠΘ» για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 

-Πρόταση των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, ΓΕΛ & 

Επαγγελματικών Λυκείων, για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό 

έτος 2022-2023 και εφεξής. 

 

 

Βελτίωση του Κτιρίου Β΄ της Παλιάς Νομικής όπου στεγάζεται το Τμήμα 

-Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 έγιναν εργασίες συντήρησης, βελτίωσης και 

καθαρισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων από την τεχνική Υπηρεσία του Δ.Π.Θ., 

ενόψει της διαδικασίας Πιστοποίησης του Τμήματος. Είχε προηγηθεί η αποκατάσταση της 

μόνωσης σε προβληματικό σημείο της οροφής του κτηρίου. 

- Στο πλαίσιο της διαδικασίας Πιστοποίησης του Τμήματος, δημιουργήθηκε αρχείο 

ψηφιακής περιήγησης των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, το οποίο απεστάλη στους 

αξιολογητές και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

-Εγκρίθηκε από την Συνέλευση και από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Δ.Π.Θ. η δαπάνη για 

την αναβάθμιση/επισκευή εποπτικών μέσων διδασκαλίας της Αίθουσας-Εργαστηρίου 

Γλωσσών του Τμήματος ύψους 3.769,50 € (εισηγητής ο Πρόεδρος). Έχει ήδη ολοκληρωθεί η 

αναβάθμιση της αίθουσας και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών της και είναι πλέον 

διαθέσιμη για την κάλυψη των αναγκών όλων των γλωσσικών μαθημάτων όλων των ετών. 

-Πρόταση απευθείας ανάθεσης για εποπτικά μέσα διδασκαλίας αξίας 1.233,80 €. 

-Αντικαταστάθηκαν τα καθίσματα της αίθουσας 202, μέσω δαπάνης του προγράμματος 

ΕΣΠΑ. 

 

 

Μεταπτυχιακές σπουδές 

-Έναρξη λειτουργίας του δωρεάν Π.Μ.Σ. του Τμήματος «Παρευξείνιος χώρος και 

Ελληνισμός» και του Π.Μ.Σ. «Συγκριτική Φιλολογία στον Παρευξείνιο Χώρο». 

-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων για το Π.Μ.Σ. Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. 

«Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές 

Επιστήμες» για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 

-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων για το Π.Μ.Σ. «Συγκριτική Φιλολογία 

στον Παρευξείνιο Χώρο» για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 
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Επιστημονικές διοργανώσεις και δράσεις του Τμήματος 

-Συμμετοχή του Τμήματος στην Εβδομάδα Ενημέρωσης κατόπιν της Πρόσκλησης 

συνεργασίας για υλοποίηση διαδικτυακής ενημέρωσης μαθητών Γ΄ Λυκείου Δ.Ε. Έβρου 

(εισηγήτρια η Καθηγήτρια Μαρία Δημάση). 

-Συμμετοχή του Τμήματος στην δράση του 1ου ΚΕΣΥ Α΄ Θεσ/νίκης της δεκαήμερης 

παρουσίασης Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης εκτός νομού Θεσ/νίκης, στα πλαίσια 

του επαγγελματικού προσανατολισμού για μαθητές/τριες της Β’ και Γ’ Λυκείου (εισηγήτρια 

η μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Αμαλία Αβραμίδου). 

-Ενημέρωση για το πρόγραμμα Erasmus+ (υπεύθυνη η μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια 

Αμαλία Αβραμίδου). 

-Απάντηση του Τμήματος στο από 24/2/2021 έγγραφο του τμήματος Γ΄ Τεκμηρίωσης & 

Διασφάλισης Ποιότητας του ΥΠΑΙΘ σχετικά με την «Διεθνή επισκόπηση δραστηριοτήτων 

σχετικά με το Ολοκαύτωμα, τις Γενοκτονίες και τα Εγκλήματα κατά της Ανθρωπότητας στο 

πλαίσιο της Διεθνούς Συμμαχίας για το Ολοκαύτωμα (IHRA)». 

-Συνεργασία Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του 

Δ.Π.Θ. με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, στα πλαίσια της υπηρεσίας 

“myOAEDlive” (επόπτρια έργου η Καθηγήτρια Μαρία Δημάση). 

-Επικύρωση από την Σύγκλητο του ΔΠΘ και υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας 

ανάμεσα στο Τμήμα και το Τμήμα Ιστορίας, Πολιτικών και Διεθνών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου «Νεάπολις» της Πάφου (εισηγητής ο Πρόεδρος). 

-Επικύρωση από την Σύγκλητο του ΔΠΘ και υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας 

ανάμεσα στο Τμήμα και το Faculty of Modern and Medieval Languages and Linguistics του 

Πανεπιστημίου του Cambridge (εισηγητής ο Πρόεδρος). 

-Εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας (υπεύθυνη Καθηγήτρια Μαρία 

Δημάση). 

-Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ.) του 

Δ.Π.Θ. και η Διεθνής Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη (Δ.Ε.Φ.Ν.Κ.) διοργάνωσε το 

Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο «Νίκος Καζαντζάκης: Από την απεραντοσύνη του κόσμου 

στον περίβολο του έργου» στις 23 και 24 Οκτωβρίου 2020 (εισηγήτρια η Καθηγήτρια Μαρία 

Δημάση). 

-Τα Εργαστήρια «Μελέτης, Καταγραφής και Διάσωσης της Ποντιακής Διαλέκτου» & 

«Διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας ως Δεύτερης/ Ξένης Γλώσσας» διοργάνωσαν 3 κατά 

σειρά διαλέξεις της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Cambridge, κ. 

Ιωάννας Σιταρίδου με την χορηγία του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. με αντικείμενο την Ποντιακή διάλεκτο. 

-Τα Εργαστήρια «Μελέτης, Καταγραφής και Διάσωσης της Ποντιακής Διαλέκτου» & 

«Διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας ως Δεύτερης/ Ξένης Γλώσσας» διοργάνωσαν ανοιχτή 

διάλεξη με ομιλητή τον Ομότιμο Καθηγητή Γλωσσολογίας του ΕΚΠΑ, κο Χριστόφορο 

Χαραλαμπάκη, με θέμα: “Γλώσσα και διαλεκτικές ποικιλίες: Η ποντιακή, η κυπριακή και η 

κρητική διάλεκτος”. 

-Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής 

Επανάστασης, το Διακρατικό, Διαπανεπιστημιακό, Διατμηματικό Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις 

στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες» του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. του Δ.Π.Θ. και του Τμήματος Επιστημών 

Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Suor Orsola Benincasa Νάπολης και από το Κέντρο 

Ρωσικής Γλώσσας και Ρωσικού Πολιτισμού που έχει την έδρα του στο Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. του 

Δ.Π.Θ. διοργάνωσαν διάλεξη με θέμα «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Πριν, 

κατά τη διάρκεια και μετά το 1821. Ο εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας των Ελλήνων στα 

απομνημονεύματα των Ρώσων περιηγητών» (υπεύθυνοι καθηγητές Καθηγήτρια Μαρία 

Δημάση και ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ελευθέριος Χαρατσίδης). 

-Το Τμήμα διοργάνωσε Διαδικτυακή Ημερίδα (22-5-2021) με θέμα «Σελίδες Μνήμης 

Πόντου» αφιερωμένη στην μνήμη των αθώων θυμάτων που δολοφονήθηκαν άδικα κατά την 
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περίοδο των εγκληματικών γεγονότων 1913-1922 στην καθ’ ημάς Ανατολή από το κράτος 

των Νεοτούρκων (υπεύθυνος ο Πρόεδρος). 

-Στο πλαίσιο των προπτυχιακών μαθημάτων «Ιστορία του Ελληνισμού στον Παρευξείνιο 

χώρο κατά την αρχαιότητα» & «Αρχαιολογική έρευνα στις ελληνικές αποικίες του Ευξείνου 

Πόντου» διοργανώθηκαν οι εξής ανοιχτές διαδικτυακές διαλέξεις (υπεύθυνος ο Πρόεδρος): 

 της Δρ. Έλενας Κόρκα, Επίτιμης Γενικής Διευθύντριας αρχαιοτήτων και 

πολιτιστικής κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ & Διευθύντριας συστηματικής ανασκαφής 

αρχαίας Τενέας, με θέμα: «Διαχείριση του έργου των συστηματικών ανασκαφών: Η 

περίπτωση μελέτης της αρχαίας Τενέας». 

 του Καθηγητή Αρχαίας Ιστορίας και Κλασικών Σπουδών στο Institute for Advanced 

Studies (Princeton, USA), κου Άγγελου Χανιώτη, με θέμα: «Από την πόλη της 

Αφροδίτης στην πόλη του Σταυρού: οι μεταμορφώσεις μιας μικρασιατικής πόλης». 

 του Καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, κου 

Αλέξανδρου Μαζαράκη-Αινιάνος, με θέμα: «Ανασκάπτοντας την ομηρική Γραία 

(Ωρωπός)». 

 του Ομότιμου Καθηγητή Κλασικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Exeter, κου 

David Braund, με θέμα: “The warrior women of Thrace and the Pontos: Achilles 

and the Amazon Queen”. 

-Στις 30-6-2021 στο Τμήμα έλαβε χώρα η 3η Επιστημονική Ημερίδα προπτυχιακών 

φοιτητών/τριών του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 

του Δ.Π.Θ. (υπεύθυνοι καθηγητές Καθηγήτρια Μαρία Δημάση και μόνιμος Επίκουρος 

Καθηγητής Ιάκωβος Ακτσόγλου). 

-Δημοσίευση του 1ου τεύχους του 9ου επετειακού τόμου του Ηλεκτρονικού Επιστημονικού 

Περιοδικού του Τμήματος Mare Ponticum στην ιστοσελίδα του Τμήματος (υπεύθυνοι 

καθηγητές η Καθηγήτρια Μαρία Δημάση και ο Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης 

Κριμπάς). 

-Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 8ο Διεθνές Επιστημονικό-Εκπαιδευτικό Φόρουμ Νέων 

Ερευνητών «Γλώσσες. Πολιτισμός. Μετάφραση», το οποίο διοργανώθηκε στο Τμήμα 19-24 

Σεπτεμβρίου 2021 από την Ρωσική Ακαδημία Εκπαίδευσης, από την Ανώτατη Σχολή της 

Μετάφρασης (Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας Λομονόσοφ), από το Κέντρο Ρωσικής 

Γλώσσας και Πολιτισμού του Δ.Π.Θ. και από το Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ψυχοπαιδαγωγικές, 

διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες». 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος, 

 

Αναπληρωτής Καθηγητής Ηλίας Κ. Πετρόπουλος 


