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Η Αποστολή του ΑΠΘ

Το ΑΠΘ, το μεγαλύτερο και καλύτερο δημόσιο πανεπιστήμιο της χώρας:

Ηγείται της εθνικής προσπάθειας για υψηλής 
ποιότητας εκπαίδευση των νέων επιστημόνων 

και για παραγωγή νέας γνώσης

Στοχεύει στη συνεχή αναβάθμιση 
α) της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

β) του ανθρώπινου δυναμικού και 
γ) της διεθνούς φήμης του

Συνδιαμορφώνει τις εξελίξεις της επιστήμης, 
αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινωνίας και 

ανανεώνεται διαρκώς
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Το ΑΠΘ είναι ώριμο 

για 

Επανεκκίνηση
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Το ΑΠΘ είναι ώριμο για Επανεκκίνηση

Επανεκκίνηση με συνεργατικές σχέσεις όλων των 
θεσμικών παραγόντων του ΑΠΘ: Πρύτανης, Συμβούλιο 
Ιδρύματος, Σύγκλητος, Κοσμήτορες.
Επανεκκίνηση στις σχέσεις του ΑΠΘ με την Ελληνική 
Πολιτεία και την Κοινωνία.
Επανεκκίνηση με νέο Οργανισμό και Εσωτερικό Κανονισμό 
και στόχο τον εξορθολογισμό δομών και τη θέσπιση 
διαδικασιών.
Επανεκκίνηση με στρατηγικό προσανατολισμό και 
στρατηγικές επιλογές.
Επανεκκίνηση με καινοτόμες δράσεις εξωστρέφειας και 
ανάπτυξης. 
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Βασικές Αρχές 

για ένα 

Δημόσιο, Άριστο Πανεπιστήμιο
με διεθνή ακτινοβολία
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1
Το Πανεπιστήμιο είναι χώρος παραγωγής και μετάδοσης 

της γνώσης. Κλειστό Πανεπιστήμιο, για οποιονδήποτε λόγο, 
δεν νοείται.  

2 Το ΑΠΘ είναι Δημόσιο Πανεπιστήμιο και έτσι πρέπει να 
παραμείνει.

3
Το σύγχρονο Πανεπιστήμιο θέτει τον φοιτητή στο κέντρο 

της προσοχής και φροντίζει για τις ανάγκες του, με την 
εκπαιδευτική διαδικασία να έχει πρώτη προτεραιότητα.

4

Μετάδοση επιστημονικής γνώσης χωρίς ταυτόχρονη 
παραγωγή νέας γνώσης δεν νοείται. Η έρευνα, τα 

ερευνητικά προγράμματα και οι διεθνείς συνεργασίες είναι 
ζωτικής σημασίας για ένα Πανεπιστήμιο.

Βασικές Αρχές (1)



Βασικές Αρχές (2)

5

Στόχος είναι η συνεχής βελτίωση και η αριστεία. 
Συγκρινόμαστε με τους καλύτερους και όχι με αυτούς που 

έχουμε προσπεράσει και μας κάνουν να νοιώθουμε
επαρκείς.  

6
Ο αριθμός των Καθηγητών και του πάσης φύσεως επιστημονικού, 

τεχνικού και διοικητικού προσωπικού δεν είναι αρκετός για τα παντός 
είδους καθήκοντα που καλούμαστε να επιτελέσουμε. Απαιτείται η 

συστράτευση / συμμετοχή όλων με κατανομή αρμοδιοτήτων.

7
Ο Πρύτανης οφείλει να στηρίζει, να αναδεικνύει, να υπερασπίζεται 

το ΑΠΘ και να υλοποιεί τις πολιτικές που συναποφασίζουν οι 
Πρυτανικές Αρχές, η Σύγκλητος και το Συμβούλιο χωρίς να ευνοεί

συγκεκριμένες ομάδες, πρόσωπα, Τμήματα ή Σχολές. 

8
Το ΑΠΘ διαθέτει δύο ανεξάντλητες αλλά, εν πολλοίς, 

ανεκμετάλλευτες πηγές ενέργειας: α) τις χιλιάδες των 
φοιτητών του και β) τις χιλιάδες των αποφοίτων του.
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Βασικές Αρχές (3)

9
Διεκδικούμε τα πάντα αλλά και δεν τα προσμένουμε όλα 
από το κράτος, ιδιαίτερα σ’ αυτή τη δύσκολη οικονομική 

συγκυρία. 

10

Οι αναπτυξιακές δράσεις που σχεδιάζει και αναλαμβάνει το 
ΑΠΘ πρέπει να είναι συμβατές με τον ακαδημαϊκό του 

χαρακτήρα και να στοχεύουν στην προώθηση της 
αποστολής του, υιοθετώντας τις αρχές της αειφορίας.

11
Το ΑΠΘ πρέπει να στέκει οδηγός και σύμβουλος της 

Ελληνικής κοινωνίας στην προσπάθειά της για πρόοδο και 
ανάπτυξη.

12

Το ΑΠΘ συναισθάνεται τον βαρύνοντα ρόλο του στην τοπική κοινωνία, 
συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε όλα τα επίπεδα, 

παραμένει ανοιχτό σε τάσεις και ρεύματα αλλά φροντίζει να 
διαφυλάσσει και να ενισχύει το κύρος ενός μεγάλου ακαδημαϊκού 

ιδρύματος.
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Διεθνές Περιβάλλον και Τάσεις
στην Ανώτατη Εκπαίδευση



Διεθνές Περιβάλλον και Τάσεις (1)

1
Οι φοιτητές θα επιζητούν (και θα μπορούν) να σπουδάζουν 
τα γνωστικά αντικείμενα της επιλογής τους, στον δικό τους 

χρόνο και στον δικό τους τόπο.

2 Τα Προγράμματα Σπουδών θα γίνονται πιο διεπιστημονικά 
και πολυθεματικά.

3
Η Διοίκηση των Πανεπιστημίων θα πρέπει να βρει μια 
ισορροπία μεταξύ των MOOCs και της παραδοσιακής 

διδασκαλίας.
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Διεθνές Περιβάλλον και Τάσεις (2)

4 Η προσέλκυση αξιόλογων φοιτητών και η παραμονή τους 
στο Ίδρυμα θα έχουν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία.

5 Η ανώτατη εκπαίδευση θα βασίζεται περισσότερο στην 
Τεχνολογία και πρέπει να επενδύει διαρκώς σε αυτήν.

6 Η ανώτατη εκπαίδευση θα διερευνά νέα χρηματοδοτικά 
μοντέλα λόγω του αυξανόμενου κόστους λειτουργίας.

users.auth.gr/mitkas/ Περικλής Α. Μήτκας 12



Νέα Yποψηφιότητα

Νέα Αντίληψη για το Πανεπιστήμιο

• Εμπειρία σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της 
Ελλάδας και της Αμερικής

• Σφαιρική αντίληψη για το ΑΠΘ
• Γνώση και εμπειρία με τις νέες τεχνολογίες
• Ορθολογική προσέγγιση (μηχανικού) των προβλημάτων
• Εξοικείωση με την έννοια του Συμβουλίου Ιδρύματος
• Άνεση στην εκπροσώπηση του ΑΠΘ σε εθνικά και διεθνή 

φόρα 
• Σχέσεις με επιμελητήρια και οργανισμούς του δημόσιου 

και ιδιωτικού τομέα
• Διάθεση συνεργασίας με όλους
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Προτείνω ένα

Συνεργατικό μοντέλο διοίκησης 

με στοχοθεσία, 

στρατηγικό προγραμματισμό,

διαφάνεια και απολογισμό
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Στόχοι και Δράσεις για την Τετραετία 2014-2018

Εκπαίδευση-
Φοιτητικά 

Θέματα

Διοίκηση-
Καθημερινότητα

Εξωστρέφεια-
Ανάπτυξη-
Κοινωνική 

Ανταπόκριση

Έρευνα
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Προγραμματισμός με Μετρήσιμα Αποτελέσματα

1. Καθορισμός Στόχων

2. Μέθοδοι και Εργαλεία Υλοποίησης

3. Αποτύπωση της κατάστασης

4. Ορισμός δεικτών για τον έλεγχο επιτυχίας

5. Έλεγχος πορείας

6. Απολογισμός

Στόχοι και Δράσεις για την Τετραετία 2014-2018
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Εκπαίδευση – Φοιτητικά Θέματα

1. Ο φοιτητής στο επίκεντρο –
Ενίσχυση της διδασκαλίας σε όλα τα επίπεδα

Εργαλεία – Τρόποι Υλοποίησης Τιμές - Στόχοι

 Γραφείο Υποστήριξης 
Διδασκαλίας

 Θεσμός Συμβούλου Καθηγητή
 Συνεργαζόμενοι Καθηγητές και 

Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι
 Παρακολούθηση δείγματος 

φοιτητών
 Συλλογή στατιστικών στοιχείων-

Παρακολούθηση δεικτών
 Συνήγορος του Φοιτητή

Ίδρυση/Στελέχωση Ναι
Αρ. Τμημάτων/Φοιτητών

41/20.000
Αρ. Συν. Καθηγητών 100
Αρ. Πανεπ. Υποτρόφων 1000
Αρ. Τμημάτων που
υιοθετούν τον θεσμό 20
% φοιτητών ανά Τμήμα 1-2%
Μέσος χρόνος φοίτησης 

Μέσος όρος βαθμού 
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Εκπαίδευση – Φοιτητικά Θέματα

2. Εισαγωγή Καινοτόμων
Πρακτικών Διδασκαλίας

Εργαλεία – Τρόποι Υλοποίησης Τιμές - Στόχοι

 Πειραματικές Δράσεις σε 
συγκεκριμένα Τμήματα ή 
μαθήματα:

Ηλεκτρονική Αυτό-αξιολόγηση
Ηλεκτρονικές Εξετάσεις
Ηλεκτρονικά Συγγράμματα
Exit interview

Αριθμός Τμημάτων 5-10

Αριθμός φοιτητών

Αριθμός Καθηγητών

Αριθμός μαθημάτων

users.auth.gr/mitkas/ Περικλής Α. Μήτκας 19



Εκπαίδευση – Φοιτητικά Θέματα

5. Ανάδειξη και επιβράβευση 
της αριστείας στην εκπαίδευση

Εργαλεία – Τρόποι Υλοποίησης Τιμές - Στόχοι

 Βραβεία καλύτερου δασκάλου  
(ανά Σχολή ή ανά Τμήμα)

 Βραβεία φοιτητικής επίδοσης 
(πχ καλύτερη διπλωματική/ 
πτυχιακή ανά Τμήμα, εργασία σε 
συνέδριο, καλύτερη διατριβή 
κλπ)

Αριθμός συμμετοχών

Αριθμός συμμετοχών

Βαθμός δημοσιότητας
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Εκπαίδευση – Φοιτητικά Θέματα

6. Ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας

Εργαλεία – Τρόποι Υλοποίησης Τιμές - Στόχοι

 Πλάνο βελτίωσης της 
προσβασιμότητας από ΑΜΕΑ

 Ανταποδοτικές υποτροφίες
 Διασφάλιση ποιότητας 

παρεχόμενων υπηρεσιών
 Έλεγχος πρόσβασης στις 

φοιτητικές παροχές

Αριθμ. υποτροφιών/Τμήμα 

Βαθμός ικανοποίησης 

Βαθμός συμμόρφωσης 
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Έρευνα

2. Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας σε 
τομείς: α) Υγείας, β) Αγροβιοτεχνολογίας, 
γ) Ανθρωπιστικών/Κοινωνικών σπουδών, 

δ) Διεπιστημονικούς

Εργαλεία – Τρόποι Υλοποίησης Τιμές - Στόχοι

 Υποστήριξη Καθηγητών στη 
συγγραφή προτάσεων.
Διδάκτορες με εμπειρία στη 
συγγραφή προτάσεων θα 
πλαισιώσουν επιλεγμένους 
Καθηγητές για ένα χρόνο με 
δαπάνες της ΕΕ

Δημιουργία γραφείου      Ναι
Αριθμός προτάσεων         10-20/έτος
ανά σχολή 

Αριθμός νέων έργων        20-50 
Αριθμός νέων 
ερευνητών                        50

users.auth.gr/mitkas/ Περικλής Α. Μήτκας 22



Έρευνα

3. Αύξηση της συμμετοχής του ΑΠΘ
σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα

Εργαλεία – Τρόποι Υλοποίησης Τιμές - Στόχοι

 Θεσμοθέτηση της δυνατότητας 
διαχείρισης ερευνητικών έργων 
από ερευνητές μη-μέλη ΔΕΠ

 Θέσπιση κινήτρων για ερευνητές 
και Τμήματα

 Αναθεώρηση/Ανακατανομή της 
παρακράτησης του ΕΛΚΕ

 Αίτημα υπαγωγής όλων των 
ερευνητικών έργων (εθνικών, 
ΕΣΠΑ, κλπ) σε καθεστώς 
παρόμοιο των ευρωπαϊκών 
(μη ΦΠΑ)

Αριθμός προτάσεων
από μη-μέλη ΔΕΠ 50

Αριθμός έργων από 
μη-μέλη ΔΕΠ 10
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Έρευνα

4. Ανάδειξη και επιβράβευση 
της αριστείας στην έρευνα

Εργαλεία – Τρόποι Υλοποίησης Τιμές - Στόχοι

 Βραβεία ερευνητικής επίδοσης 
(πχ καλύτερου ερευνητή ανά 
ερευνητική περιοχή του Horizon)

Διαδικασία, κριτήρια

Αριθμός Βραβείων
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Διοίκηση - Καθημερινότητα

3. Στρατηγικός Προγραμματισμός - Απολογισμός

Εργαλεία – Τρόποι Υλοποίησης Τιμές - Στόχοι

 Καθορισμός ιδρυματικών 
στόχων, στρατηγικών 
πλεονεκτημάτων και 
στρατηγικών επιλογών

 Αναθεώρηση του 
προϋπολογισμού 
από μηδενική βάση

 Καταγραφή στοιχείων σε όλα τα 
επίπεδα

Κατάρτιση Στρατηγικού 
και Επιχειρησιακού 
Σχεδίου ανάπτυξης 
του ΑΠΘ
για το 2015-2025 20/12/14
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Διοίκηση - Καθημερινότητα

6. Εξορθολογισμός δαπανών με 
προϋπολογισμό-απολογισμό σε όλα τα επίπεδα

Εργαλεία – Τρόποι Υλοποίησης Τιμές - Στόχοι

 Κατάρτιση προϋπολογισμού σε 
επίπεδο μονάδας

 Ηλεκτρονική καταγραφή 
αιτημάτων χρηματοδότησης και 
ιεράρχηση αυτών από τα όργανα 
της μονάδας (όχι από τον 
Πρύτανη)

Στο Οικονομικό Τμήμα τρέχει ένα
ερευνητικό πρόγραμμα που καταγράφει
τις πραγματικές ανάγκες Εργαστηρίων
και Τομέων. Τα στοιχεία μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την κατάρτιση
προϋπολογισμού ανά Τμήμα ή Σχολή.
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Διοίκηση - Καθημερινότητα

10. Προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
στην Κεντρική Διοίκηση

Εργαλεία – Τρόποι Υλοποίησης

 Ολοκλήρωση της μηχανογράφησης της Οικονομικής Υπηρεσίας
 Ηλεκτρονικές ροές εγγράφων/ διαδικασιών
 Ψηφιακή υπογραφή
 Ηλεκτρονικές προμήθειες

11. Καθορισμός και εφαρμογή διαδικασιών

 Θέσπιση διαδικασιών (processes)

Εργαλεία – Τρόποι Υλοποίησης
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Διοίκηση - Καθημερινότητα

12. Εξορθολογισμός εργολαβιών

Εργαλεία – Τρόποι Υλοποίησης

 Διαχωρισμός εργολαβιών σε συγκεκριμένα αντικείμενα:
 Εργολαβία καθαριότητας
 Εργολαβία φύλαξης 
 Εργολαβία διοικητικών, κλπ.
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Διοίκηση - Καθημερινότητα

14. Καθαριότητα

Εργαλεία – Τρόποι Υλοποίησης

 Σωστή ενημέρωση για το πρόβλημα

 Χρονική παράταση μέχρι τέλος του 2014

 Συνεργασία με το Συμβούλιο και την Πολιτεία

 Στοχευμένες εργολαβίες, νομικά προσεγμένες

 Σύστημα ηλεκτρονικών προμηθειών

 Εργολαβία καθαριότητας 
(2-ετείς ή 3-ετείς συμβάσεις, συμβάσεις ανά Σχολή)

 Συνεννόηση με Δήμο για την καθαριότητα/φροντίδα  εξωτερικών χώρων
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Διοίκηση - Καθημερινότητα

15. Φύλαξη

Εργαλεία – Τρόποι Υλοποίησης Τιμές - Στόχοι

 Επιτροπή Φύλαξης με αυξημένες 
αρμοδιότητες

 Σχέδιο φύλαξης κοινής αποδοχής 
και συνεπούς εφαρμογής

 Εργολαβία φύλαξης
 Διαρκής συνεργασία με φορείς 

της Πολιτείας

Σύσταση επιτροπής

Κοινές συνεδριάσεις με την ΕΛΑΣ για 
εκπόνηση σχεδίου φύλαξης

Ολοκλήρωση σχεδίου 
φύλαξης                                      30/10/14

Νέα εργολαβία φύλαξης με διαγωνισμό 
στηριγμένο στο νέο σχέδιο φύλαξης

Απαραίτητη η συνεργασία του Αν. 
Πρύτανη με το Ελεγκτικό για τον 
διαγωνισμό.
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Εξωστρέφεια – Ανάπτυξη - Κοινωνική Ανταπόκριση

1. Αποκατάσταση του κύρους του ΑΠΘ 
και άνοιγμα στην κοινωνία

Εργαλεία – Τρόποι Υλοποίησης

 Αναθέρμανση των σχέσεων Πρύτανη με τα όργανα της Πολιτείας
 Δράσεις εξωστρέφειας/κοινωνικής προσφοράς
 Δημοσιοποίηση του έργου του ΑΠΘ
 Μέτρηση και δημοσιοποίηση της επίδρασης του ΑΠΘ στη ζωή της 

πόλης/χώρας
 Τερματισμός της διακίνησης ναρκωτικών
 Κάποια Σαββατοκύριακα ανοικτό το ΑΠΘ για την πόλη
 Φοιτητική Εβδομάδα, Συναυλίες, Εκδηλώσεις
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Εξωστρέφεια – Ανάπτυξη - Κοινωνική Ανταπόκριση

2. Νέα εκπαιδευτικά προγράμματα

Εργαλεία – Τρόποι Υλοποίησης Τιμές - Στόχοι

 Αγγλόφωνα Μεταπτυχιακά 
προγράμματα στο ΑΠΘ

 Μεταπτυχιακά προγράμματα σε 
συνεργασία με Ιδρύματα του 
εξωτερικού

1. Αραβικές χώρες
2. Ρωσία
3. Ασία

 Θερινά Σχολεία 
 Εξάμηνο στο ΑΠΘ για αλλοδαπούς 

φοιτητές
1. Πανεπιστήμια Ευρώπης
2. Πανεπιστήμια ΗΠΑ - Καναδά -

Αυστραλίας
3. Πανεπιστήμια Κίνας - Άπω 

Ανατολής

Αριθμός αγγλόφωνων 
προγραμμάτων
μέχρι το τέλος της τετραετίας    10

Αριθμός φοιτητών 
ανά έτος 300-500

Αριθμός ΜΠΣ 
στο εξωτερικό 5

Αριθμός θερινών 
σχολείων 20

Αριθμός φοιτητών 500
Αριθμός Συμφωνιών 

με πανεπιστήμια 20
Αριθμός φοιτητών 200
Σύνολο καθαρών εισροών
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5. Ενίσχυση των σχέσεων με τους αποφοίτους του ΑΠΘ

Εργαλεία – Τρόποι Υλοποίησης

Ολοκλήρωση της βάσης αποφοίτων του ΑΠΘ
Ενίσχυση των δράσεων του Συλλόγου Αποφοίτων ΑΠΘ
Διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων αποφοίτων ΑΠΘ ανά Τμήμα/Σχολή
Δημιουργία Ταμείου Στήριξης των Δράσεων του ΑΠΘ - Ετήσιος έρανος

6. Διεκδίκηση κονδυλίων με τεκμηριωμένα στοιχεία

Εργαλεία – Τρόποι Υλοποίησης

Μονάδα ακαδημαϊκής τεκμηρίωσης
Ένταξη φυσικών υποδομών στο νέο ΕΣΠΑ σε συνεργασία με την περιφέρεια 
Ανάπλαση πανεπιστημιούπολης.
Νέο οραματικό έργο

users.auth.gr/mitkas/ Περικλής Α. Μήτκας 33



Εξωστρέφεια – Ανάπτυξη - Κοινωνική Ανταπόκριση

8. Υπηρεσίες που πρέπει να παρέχει η Πολιτεία 
προς τον Πολίτη και μπορεί να αναλάβει 

ως ενδιάμεσος το ΑΠΘ με μακροχρόνια σύμβαση

Εργαλεία – Τρόποι Υλοποίησης Τιμές - Στόχοι

 Παραδείγματα:
1. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 

Σύστημα για τον 
Αγροτοκτηνοτροφικό Τομέα

2. Ψηφιακή υπογραφή και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης για την 
Περιφέρεια Κεντρ. Μακεδονίας

3. Περιβαλλοντικό Παρατηρητήριο
4. Έξυπνο ‘σύννεφο’ πάνω από την 

πόλη

Αριθμός Υπηρεσιών 1-2
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10. Αποτελεσματικότερη αξιοποίηση 
της περιουσίας του ΑΠΘ

Εργαλεία – Τρόποι Υλοποίησης Τιμές - Στόχοι

 Ολοκλήρωση της καταγραφής της 
περιουσίας του ΑΠΘ

 Σχέδιο αξιοποίησης της περιουσίας 
και των κληροδοτημάτων

Έσοδα από την αξιοποίηση

11. Αύξηση εσόδων από χορηγίες και δωρεές

Εργαλεία – Τρόποι Υλοποίησης

 Χρηματοδότηση Εδρών
 Χρηματοδότηση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων 
 Απόδημοι Έλληνες
 Απόφοιτοι
 Ιδρύματα
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Ο αγώνας για ένα καλύτερο Πανεπιστήμιο δίνεται 
καθημερινά και κερδίζεται βήμα-βήμα

στην αίθουσα διδασκαλίας, στο αμφιθέατρο, 
στη βιβλιοθήκη, στο εργαστήριο,

στο διεθνή στίβο και στην τοπική κοινωνία.
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