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Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες,

Αναλαμβάνοντας πριν από δύο χρόνια την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 
είχα υποστηρίξει την ανάγκη ορισμένων βασικών προϋποθέσεων, κατά την άποψή μου 
αναγκαίων για μια ανοδική πορεία του Ιδρύματος. Σε αυτήν τη βάση εργαστήκαμε με 
όραμα, οργάνωση, ευρηματικότητα, ουσιαστική συνεργασία των μελών της Πρυτανείας, 
καλή και συχνή επικοινωνία των πρυτανικών αρχών με τις διοικητικές υπηρεσίες καθώς 
και συνεργασία των διοικητικών υπηρεσιών μεταξύ τους.

Επιδιώξαμε από την αρχή τόσο τη βελτίωση της εργασιακής μας καθημερινότητας όσο 
και την επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων, κινητοποιώντας όλους τους αναγκαίους 
μηχανισμούς και θέλω να πιστεύω πως όλοι μαζί, αναπτύξαμε μεταξύ μας μια σχέση 
δημιουργικής αλληλεπίδρασης για τον κοινό στόχο, για ένα καλύτερο Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας.

Φτάνοντας στο μέσον της θητείας και με βάση τις πάγιες αρχές της χρηστής και 
αποτελεσματικής διοίκησης, θεώρησα αναγκαία τη σύνταξη ενός μέχρι τώρα απολογισμού 
για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι για την καλύτερη ενημέρωση της πανεπιστημιακής 
κοινότητας και την πληρέστερη διάχυση της πληροφορίας, ώστε να υπάρχει απόλυτη 
διαφάνεια και λογοδοσία. Ο δεύτερος, για να μας δοθεί η ευκαιρία να συζητήσουμε 
την πορεία του Πανεπιστημίου και, στο πλαίσιο αυτό, να έχουμε ανατροφοδότηση και 
επισήμανση των σημείων στα οποία έχουμε επιτύχει, αλλά και εκείνων που έχουμε 
καθυστερήσει. Πάντα με τελικό σκοπό τη βελτίωση των αδυναμιών και την αρτιότερη 
δυνατή προετοιμασία για την επόμενη διετία, ώστε τελικά να ανταποκριθούμε, όσο το 
δυνατόν καλύτερα, στις δεσμεύσεις και τους στόχους που έχουμε αναλάβει.

Εισαγωγικό σημείωμα
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Σε ό,τι με αφορά είχα δεσμευθεί προσωπικά να βρίσκομαι σε συνεχή επικοινωνία με όλα 
τα μέλη της Πανεπιστημιακής μας Κοινότητας σχετικά με το έργο και τις δραστηριότητες 
των Πρυτανικών Αρχών. Όλη αυτήν την περίοδο επιδίωξα την ουσιαστική ενημέρωση 
και επικοινωνία, σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσω της Συγκλήτου, με συναντήσεις με 
τους εκπροσώπους των εργαζομένων όλων των κλάδων και με ηλεκτρονικά μηνύματα, 
τόσο με δική μου πρωτοβουλία όσο και ανταποκρινόμενος θετικά, όποτε μου ζητήθηκε. 
Επιδίωξα επίσης τη συνεχή ενημέρωση με ηλεκτρονικά μηνύματα του συνόλου των 
μελών της Κοινότητάς μας, για όλα τα σημαντικά γεγονότα. Πέραν όμως όλων αυτών, 
είχα εξ αρχής δεσμευθεί, με τη συμπλήρωση ενός ικανού χρονικού διαστήματος στην 
Πρυτανεία να καλέσω σε ζωντανή εκδήλωση-συνάντηση για μια εκ του σύνεγγυς 
ενημέρωση και συζήτηση όσον αφορά την πορεία του Πανεπιστημίου μας και το έργο που 
έχει μέχρι σήμερα πραγματοποιηθεί. Δυστυχώς, οι συνθήκες που επιβάλλει η πανδημία 
του κορωνοϊού εμποδίζουν, προς το παρόν, την ανάληψη της σχετικής πρωτοβουλίας. 
Καθιστούν όμως, ακριβώς λόγω της αδυναμίας μιας καθημερινής και διά ζώσης επαφής 
και επικοινωνίας, την ανάγκη μιας ουσιαστικής έστω και μιας εξ αποστάσεως ενημέρωσης, 
ακόμα περισσότερο επιτακτική. 

Για όλους αυτούς τους λόγους καταφεύγω στην ανά χείρας γραπτή ενημέρωσή σας, 
επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή μου για μια ζωντανή συνάντηση συζήτησης και 
επικοινωνίας, προσδοκώντας την πραγματοποίησή της, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.
Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες σε όλους εσάς, πρώτιστα 
στους συναδέλφους μου, μέλη της Πρυτανείας, όπως και στους Κοσμήτορες, τους 
Προέδρους των Τμημάτων και σε όλο το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του 
Πανεπιστημίου, για τη μέχρι τώρα συνεργασία και συμπαράσταση.

Θεσσαλονίκη, 14 Σεπτεμβρίου 2020

Με εκτίμηση,

Καθηγητής Στυλιανός Δ. Κατρανίδης
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
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1. Εκπόνηση Οργανισμού και Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου

Τον Οκτώβριο του 2018 προχωρήσαμε με απόφαση της Συγκλήτου στη συγκρότηση 
 Επιτροπής για τη σύνταξη σχεδίου Οργανισμού. Ολοκληρώσαμε την ψήφισή του σε δύο 
συνεδριάσεις της Συγκλήτου και τον Ιούνιο του 2019 υποβάλαμε το νέο σχέδιο  Οργανισμού 
προς έγκριση στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Λόγω της αναμονής από 
 μεριάς της πολιτικής ηγεσίας της ψήφισης νέου Σχεδίου Νόμου για τα Πανεπιστήμια, η 
τελική έγκριση του Οργανισμού από την πολιτική ηγεσία εκκρεμεί μέχρι σήμερα. 

Από τον Οκτώβριο του 2019 εργαζόμαστε για τη σύνταξη του νέου εσωτερικού  Κανονισμού 
του Πανεπιστημίου. Η ολοκλήρωσή του αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον  Σεπτέμβριο 
2020, οπότε και θα τεθεί σε διαβούλευση, με στόχο την έγκρισή του από τη Σύγκλητο 
 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020.

2. Ενεργοποίηση των μετατάξεων και ένταξη του Πανεπιστημίου στο Πρόγραμμα 
 Κινητικότητας του Δημοσίου

Με στόχο την περαιτέρω στελέχωση των διοικητικών δομών του Ιδρύματος,  δρομολογήσαμε 
τις διαδικασίες μετάταξης διοικητικού προσωπικού (29 θέσεις), η οποία είχε προκηρυχθεί 
τον Μάιο του 2016 και παρέμενε ανενεργή. Τον Ιούνιο του 2020, ολοκληρώθηκε η όλη 
 διαδικασία με την οριστική ανάρτηση της αξιολόγησης των αιτουμένων. Τα στοιχεία και 
οι φάκελοι δεκατεσσάρων (14) προς μετάταξη υπαλλήλων απεστάλησαν στο Υ.ΠΑΙ.Θ. 
τον Ιούλιο 2020.

Για τους ίδιους λόγους, αφού εκπληρώσαμε την αναγκαία προϋπόθεση κατάρτισης 
του ψηφιακού οργανογράμματος του Πανεπιστημίου με τα περιγράμματα των  θέσεων 
 εργασίας, επιδιώξαμε και επιτύχαμε την ένταξη του Ιδρύματος στο Ενιαίο Σύστημα 

Α. Συνοπτική Παρουσίαση
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 Κινητικότητας (ΕΣΚ) του Ελληνικού Δημοσίου ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή μας 
στο Πρόγραμμα Κινητικότητας.

Στη συνέχεια, το Πανεπιστήμιό μας εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Κινητικότητας για την 
κάλυψη 18 κενών οργανικών θέσεων (μονίμων και ΙΔΑΧ). Η διαδικασία ολοκληρώθηκε 
τον Ιούλιο του 2020 και προβλέπεται να ενισχύσει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με 12 
διοικητικούς υπαλλήλους, τελικά, αφού οι υπόλοιπες 6 θέσεις απέβησαν άγονες.

3. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο 

Σχεδιάσαμε και εφαρμόσαμε τη λειτουργία ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, με σκοπό 
την αποτελεσματικότερη διαχείριση των εγγράφων. Με τον τρόπο αυτόν καθίσταται 
 ευκολότερη η αρχειοθέτηση, η καταγραφή και η αναζήτηση εγγράφων από τις υπηρεσίες 
και την Κεντρική Διοίκηση.

4. Ένταξη στο ΕΣΠΑ έργου ύψους €1.864.294 με σκοπό τη βελτίωση των ψηφιακών 
 υποδομών Βασικής Έρευνας

Πολύ σημαντική εξέλιξη αποτέλεσε η πρόσφατη έγκριση έργου ΕΣΠΑ με στόχο τη 
 βελτίωση των ηλεκτρονικών υποδομών έρευνας και διδασκαλίας του Πανεπιστημίου 
μας, ποσού €1.864.294. Στη διαμόρφωση της πρότασης συμμετείχαν όλα τα ακαδημαϊκά 
Τμήματα και οι υπηρεσίες του πανεπιστημίου. Η διάθεση του εγκριθέντος ποσού  αφορά 
την ψηφιακή αναβάθμιση των υποδομών βασικής έρευνας, κάτι το οποίο θα ωφελήσει 
το σύνολο των Τμημάτων του Πανεπιστημίου καθώς και τις κεντρικές υποδομές του 
 Ιδρύματος.

5. Ρυθμίσεις για Π.Δ. 407/80 και ακαδημαϊκούς υποτρόφους

Αναμορφώσαμε τον προγραμματισμό και τη διαδικασία ένταξης διδασκόντων με 
 συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο διδακτικό έργο, διασφαλίζοντας καταρχήν την έγκαιρη 
υπογραφή συμβάσεων (Π.Δ. 407/80, με ετήσιο προϋπολογισμό σταθερά περί τα €90.000) 
πριν από την έναρξη των μαθημάτων, ενώ παράλληλα επεκτείναμε τον θεσμό των 
 διδασκόντων ορισμένου χρόνου με την εφαρμογή των διατάξεων για τους Ακαδημαϊκούς 
Υποτρόφους, κάνοντας για πρώτη φορά χρήση πόρων από τα ταμειακά  διαθέσιμα του 
Τακτικού Προϋπολογισμού (επιπρόσθετοι πόροι περί τα €110.000 ετησίως). Με τον  τρόπο 
αυτόν αυξήσαμε τον αριθμό των διδασκόντων και των προσφερόμενων  μαθημάτων, 
 βελτιώνοντας ταυτόχρονα τις ούτως ή άλλως χαμηλές αμοιβές των διδασκόντων 
 ορισμένου χρόνου.
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6. Ερευνητική Πολιτική από Ιδίους Πόρους (ΕΛΚΕ)

Αναδιοργανώσαμε τον θεσμό των ερευνητικών βραβείων, με αλλαγή του υφισταμένου 
συστήματος και την εκπόνηση νέου κανονισμού, διατηρώντας την βάση Scopus ως βάση 
αναφοράς αλλά ταυτόχρονα διασφαλίζοντας την οικονομική βιωσιμότητα του θεσμού, με 
έναν ετήσιο προϋπολογισμό περί τα €80.000. Στη συνέχεια, προκηρύξαμε και  χορηγήσαμε 
Ερευνητικά Βραβεία και για τα προηγούμενα χρόνια για τα οποία δεν είχαν χορηγηθεί 
(2016 και 2017), καθώς και για το 2018. 

Αναμορφώσαμε τον κανονισμό των small grants και επανεργοποιήσαμε τον θεσμό, με 
έναν προϋπολογισμό της τάξεως των €140.000, στο πλαίσιο του οποίου εγκρίθηκαν 38 
έργα.

Επίσης, επικαιροποίησαμε τον κανονισμό χρηματοδότησης για την ενίσχυση  υποψηφίων 
διδακτόρων με ετήσιο προϋπολογισμό περί τις €80.000, όπως και στηρίξαμε την 
 χρηματοδότηση και διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 
με ετήσιο προϋπολογισμό περί τα €90.000.

7. Καθιέρωση και ανάπτυξη του θεσμού του Ιδρυματικού Αποθετηρίου (RUOMO) και 
προμήθεια του λογισμικού Turnitin

Με απόφαση της Συγκλήτου εγκρίθηκε η θέσπιση πολιτικής ανοικτής πρόσβασης και 
ο  κανονισμός Ιδρυματικού Αποθετηρίου Ακαδημαϊκής Έρευνας (RUOMO).  Επίσης με 
 εισήγησή μας στη Σύνοδο των Πρυτάνεων εγκρίθηκε αντίστοιχη πολιτική για το  σύνολο 
των  ελληνικών πανεπιστημίων. Από τον Οκτώβριο του 2019 που άρχισε η  πλήρης  λειτουργία 
του συστήματος μέχρι και 31.8.2020 έχουν κατατεθεί 662  επιστημονικές  δημοσιεύσεις από 
172 μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου μας και  πραγματοποιήθηκαν 
17.499 επισκέψεις στον ιστότοπο του αποθετηρίου από  περισσότερους από 2.000  χρήστες 
του διαδικτύου. Οι κατατεθειμένες στο αποθετήριο  δημοσιεύσεις είναι ελεύθερα 
 προσβάσιμες από το σύνολο των χρηστών του παγκόσμιου ιστού.

Η Ανοικτή Πρόσβαση παρέχει στους συγγραφείς μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα και 
 απήχηση (impact) και καθιστά τη συνεργασία ευκολότερη. Μεγιστοποιεί τα οφέλη των 
ερευνητών και των ιδρυμάτων τους σε όρους κύρους, αξιοπιστίας, πόρων κ.λπ. αλλά 
 κυρίως μεγιστοποιεί τα οφέλη της ίδιας της έρευνας (και ευρύτερα της κοινωνίας που τη 
χρηματοδοτεί) μέσω της διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων, των εφαρμογών της 
και γενικότερα της ανάπτυξης της ερευνητικής παραγωγικότητας και της ερευνητικής 
προόδου.
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Από τις αρχές Ιουλίου του 2020 και για τα επόμενα 3 χρόνια είναι πλέον στη διάθεση 
των μελών της πανεπιστημιακής μας κοινότητας, το εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για την 
 καταπολέμηση της λογοκλοπής, το λογισμικό Turnitin.

8. Ενεργοποίηση και ανάπτυξη του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Μετά από απόφαση της Συγκλήτου τον Οκτώβριο του 2018, εκδόθηκε ο Κανονισμός 
 Λειτουργίας του, στον οποίο ρυθμίζονται θέματα της οργάνωσης, της λειτουργίας και της 
διοίκησης του Κέντρου. 

Το σύνολο των εσόδων των προγραμμάτων του Κέντρου, από την έναρξη λειτουργίας του 
μέχρι σήμερα, ανέρχεται σε €701,665 εκ των οποίων το 20%, ποσό €140.333,  παρακρατήθηκε 
για την κάλυψη των γενικών εξόδων λειτουργίας του. 

9. Πιστοποίηση του Ιδρύματος και των Τμημάτων

Η εκκίνηση των διαδικασιών πιστοποίησης αποτέλεσε πρώτιστο μέλημα της Πρυτανείας 
μας. Ως πρώτο βήμα συζητήσαμε, σχεδιάσαμε και καταλήξαμε μέσα από  αλλεπάλληλες 
συνεδριάσεις της ΜΟ.ΔΙ.Π. και της Συγκλήτου, το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης 
 Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του Πανεπιστημίου. Με βάση αυτό η Α.ΔΙ.Π., έχοντας ήδη  διαπιστώσει 
την πλήρη συμμόρφωση του υποβληθέντος Συστήματος με τις αρχές της, απένειμε στο 
Πανεπιστήμιό μας τον τίτλο της Πιστοποίησης με διάρκεια από τον Ιούλιο του 2019 έως 
τον Ιούλιο του 2023. Η έγκριση του ΕΣΔΠ και η πιστοποίηση μέσω αυτού της ΜΟ.ΔΙ.Π., 
έδωσε στη συνέχεια τη δυνατότητα προετοιμασίας των φακέλων των  Τμημάτων για 
την  πιστοποίησή τους από επιτροπές εξωτερικών αξιολογητών. Μέχρι σήμερα έχει 
 ολοκληρωθεί η πιστοποίηση πέντε Τμημάτων από τα οκτώ του Πανεπιστημίου, με 
 εξαιρετικές επιδόσεις.

10. Κτιριακές διαρρυθμίσεις με πόρους του ΕΛΚΕ και του Τακτικού Προϋπολογισμού

Στα τέλη Ιουλίου 2020 υπογράφηκε η σύμβαση κατακύρωσης ενός μεγάλου έργου 
 διαρρυθμίσεων του Πανεπιστημίου μας προϋπολογισμού €690.000. Με τον τρόπο 
αυτό ικανοποιούνται αιτήματα ανακατασκευής χώρων, γραφείων και αιθουσών, τα 
οποία  εκκρεμούσαν εδώ και πολλά χρόνια. Το έργο υποστηρίζεται από ένα υβριδικό 
 χρηματοδοτικό σχήμα, στο οποίο συμβάλλει ο Ειδικός Λογαριασμός (ΕΛΚΕ) με €550.000 
και ο Τακτικός Προϋπολογισμός με €140.000, για τον σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση 
και την τελική έγκριση του οποίου συνεργάστηκαν στενά η Οικονομική και η Τεχνική 
 Υπηρεσία, ο ΕΛΚΕ και το Νομικό Γραφείο του Πανεπιστημίου μας.
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11. Έγκριση προϋπολογισμού ύψους €10.387.400 (ΠΔΕ) για την αγορά κτιρίων

Σημαντικό βήμα στην αντιμετώπιση του κτιριακού προβλήματος του Πανεπιστημίου 
μας είναι η έγκριση από μεριάς του Υπουργείου Παιδείας και η ένταξη στο Πρόγραμμα 
 Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ποσού €10.387.400, με σκοπό την αγορά κτιρίων τα οποία θα 
στεγάσουν τις ανάγκες του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, όπως και μεγάλο 
μέρος των διοικητικών μας υπηρεσιών. Επιδιώκουμε την υπογραφή συμβολαίων εντός 
του 2021 για την αγορά 4 νέων κτιρίων. 

12. Ενίσχυση της Ασφάλειας Φοιτητών και Εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο

Πήραμε μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας φοιτητών και προσωπικού  δημιουργώντας 
για πρώτη φορά Εγχειρίδιο Υγιεινής και Ασφάλειας με οδηγίες για αντιμετώπιση 
 καταστάσεων ανάγκης. Διαμορφώσαμε νέα έξοδο διαφυγής στον αύλειο χώρο και 
ανάλογο χώρο συγκέντρωσης, ενώ στα τέλη Οκτωβρίου αναμένεται να παραδοθεί το 
 ολοκληρωμένο Σχέδιο Εκτάκτων Αναγκών για το Πανεπιστήμιό μας. Επίσης, σε  εξέλιξη 
βρίσκεται η διαμόρφωση του Σχεδίου Επαγγελματικού Κινδύνου, η ολοκλήρωση του 
 οποίου ομοίως αναμένεται μέχρι τέλος Οκτωβρίου.

13.Υποδομές ΚΥΔ

Ενισχύθηκαν σημαντικά οι υποδομές του ΚΥΔ και αναβαθμίστηκαν οι παρεχόμενες 
 υπηρεσίες στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα. Έγινε μελέτη, σχεδιασμός και  τοποθέτηση  
WiFi (access points) σε κοινόχρηστους χώρους του Πανεπιστημίου και σχεδιάζεται η 
 επέκταση της καλωδίωσης για ασύρματη σύνδεση σε χώρους διδασκαλίας για την 
 εγκατάσταση 15 ακόμη συσκευών. Επιπλέον, έχει δρομολογηθεί η προμήθεια και 
 τοποθέτηση 90 συνολικά συσκευών  WiFi που θα καλύψουν το σύνολο του ιδρύματος. 

Έγινε εγκατάσταση Κέντρου Δεδομένων (Data Center) με στόχο τη σταδιακή μεταφορά 
όλων των δικτυακών υπηρεσιών στη νέα εικονική υποδομή και υλοποιήθηκε η μετάβαση 
από την τεχνολογία Fast Ethernet 100 Mbps σε 10G Ethernet (backbone) και Gigabit Ethernet 
σε επίπεδο τελικού χρήστη.

Για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Google 
Hangout και αποκτήθηκε με ετήσια συνδρομή η πλατφόρμα Zoom. Ειδικότερα όσον 
 αφορά την ομαλότερη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων εγκαταστάθηκαν επτά 
συνολικά διακομιστές για τον επιμερισμό του φόρτου από την ταυτόχρονη χρήση.
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Τέλος, με την έγκριση του Προγράμματος ΕΣΠΑ (Ιούλιος 2020), αναμένεται η περαιτέρω 
αναβάθμιση τόσο του ΚΥΔ όσο και των ακαδημαϊκών Τμημάτων και της Βιβλιοθήκης του 
Πανεπιστημίου, σε σχέση με τις ψηφιακές τους υποδομές.

14. Δημόσιες Σχέσεις - Προβολή του Πανεπιστημίου

Θεωρώντας πως η προώθηση των δημοσίων σχέσεων του Πανεπιστημίου και των  Τμημάτων 
του, προϋποθέτουν την ύπαρξη τόσο έντυπου όσο και ηλεκτρονικού  πληροφοριακού 
 υλικού, προχωρήσαμε στην εξ αρχής συγγραφή και έκδοση στην  ελληνική και στην 
 αγγλική γλώσσα, πλήθους φυλλαδίων και λοιπού πληροφοριακού  υλικού.  Επίσης, από 
τον Νοέμβριο του 2018 μέχρι τον Φεβρουάριο 2019  πραγματοποιήθηκε η  μεταφορά 
όλων των δεδομένων στο νέο ιστότοπο του Πανεπιστημίου, ενώ τον Δεκέμβριο του 2019 
 ολοκληρώθηκε η μετάφραση του βασικού κορμού του στην αγγλική γλώσσα.

15. Αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού

Ως πρώτο μας μέλημα, εφαρμόσαμε σε πολύ σύντομο χρόνο όλα τα δυνατά μέτρα  πρόληψης 
με πρωταρχικό στόχο τη διαφύλαξη της υγείας των εργαζομένων και των  φοιτητών στο 
πανεπιστήμιό μας, κάνοντας τις απαραίτητες προμήθειες και  οργανώνοντας με επιτυχία 
τη λειτουργία του Ιδρύματος, με στόχο την ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων μετάδοσης 
του ιού. 

Οργανώσαμε τάχιστα, με την ιδιαίτερη συνεργασία όλων των διδασκόντων, την 
 μετάπτωση των παραδοσιακών μορφών διδασκαλίας σε διδασκαλία εξ  αποστάσεως. 
 Υιοθετήσαμε μορφές τηλεργασίας με πρώτιστη φροντίδα τη διαφύλαξη της υγείας του 
προσωπικού αλλά και τη συνέχιση της ομαλής λειτουργίας του  Πανεπιστημίου.  Πετύχαμε 
τη λειτουργία όλων των διοικητικών οργάνων του Πανεπιστημίου με εξ αποστάσεως 
διαδικασίες.  Ταυτόχρονα, διατηρήσαμε τον εξωστρεφή και κοινωνικό μας  χαρακτήρα 
 πραγματοποιώντας με εξαιρετική επιτυχία πενθήμερο διαδικτυακών  εκδηλώσεων για 
τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας στην ελληνική  κοινωνία. 
Ως  πανεπιστημιακή κοινότητα δείξαμε το κοινωνικό μας πρόσωπο, παίρνοντας την 
 πρωτοβουλία συγκέντρωσης χρημάτων και διαθέτοντάς τα για την κάλυψη αναγκών των 
νοσοκομείων αναφοράς της πόλης μας.

Τέλος, οργανώσαμε τις εξετάσεις των μαθημάτων με εξ αποστάσεως μεθόδους, 
 αναλαμβάνοντας μια μεγάλη ευθύνη στην οποία ανταποκριθήκαμε με επιτυχία. Έχουμε 
πλέον τον απαραίτητο μηχανισμό, διαθέτουμε τις απαραίτητες γνώσεις και υποδομές για 
να επαναλάβουμε με επιτυχία το εγχείρημα στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 
και, εφόσον χρειασθεί, και στο επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο.
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1. Θεσμικά – Διοικητικά – Οικονομικά θέματα

1.1 Οργανισμός 
Τον Οκτώβριο 2018 και με δεδομένο ότι η πρώτη προθεσμία για την υποβολή του 
 Οργανισμού στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων είχε ήδη λήξει από τις αρχές 
Αυγούστου 2018, προχωρήσαμε ταχύτατα με απόφαση της Συγκλήτου στη  συγκρότηση 
Επιτροπής για τη σύνταξη σχεδίου Οργανισμού. Η Επιτροπή ολοκλήρωσε τις  εργασίες 
της εντός διμήνου. Στη συνέχεια και πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων 2018 
θέσαμε το σχέδιο σε διαβούλευση. Από τις αρχές του 2019 και μέχρι τον Ιούνιο 2019 
 ενσωματώσαμε τις περισσότερες των παρατηρήσεων στο κείμενο του Οργανισμού, 
 προχωρήσαμε στη νομοτεχνική του επεξεργασία, ολοκληρώσαμε την ψήφισή του σε 
δύο συνεδριάσεις της  Συγκλήτου υποβάλαμε το νέο σχέδιο Οργανισμού προς έγκριση 
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Λόγω της αναμονής ψήφισης νέου Σχεδίου 
 Νόμου για τα  Πανεπιστήμια, η τελική έγκρισή του από την πολιτική ηγεσία, εκκρεμεί. 

1.2 Εσωτερικός Κανονισμός 
Στη συνέχεια, η ίδια Επιτροπή που ασχολήθηκε με τη σύνταξη του Οργανισμού του 
 ιδρύματος, εργάζεται από τον Οκτώβριο του 2019 για τη σύνταξη του νέου εσωτερικού 
Κανονισμού του Πανεπιστημίου, έχοντας λάβει υπόψη και τις τελευταίες τροποποιήσεις 
των σχετικών διατάξεων του νομικού πλαισίου. Στο μεγαλύτερο μέρος του το κείμενο 
του Κανονισμού είχε ολοκληρωθεί στις αρχές τρέχοντος έτους, ωστόσο οι απρόβλεπτες 
συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία ανέστειλαν τον τελικό έλεγχο και τη  διαδικασία 
διαβούλευσης. Εκτιμάται ότι το όλο εγχείρημα θα τελεσφορήσει μέχρι τον Δεκέμβριο 
2020 που θα υποβληθεί στη Σύγκλητο για συζήτηση και λήψη της σχετικής εγκριτικής 
 απόφασης.

Β. Αναλυτική Παρουσίαση
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1.3 Μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού 
Οι ελλείψεις στη διοικητική στελέχωση του Πανεπιστημίου είναι εδώ και χρόνια ένα 
από τα σημαντικά προβλήματά του. Για την επίλυσή του, με τρόπο ουσιαστικό και 
 αποτελεσματικό, τέθηκε ως βασική προτεραιότητα η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που 
 προσφέρονται από την Πολιτεία για την ενίσχυση των υπηρεσιών του Δημοσίου.

Μετατάξεις 1

Επιτεύχθηκε η δρομολόγηση και ολοκλήρωση της μετάταξης διοικητικού προσωπικού (29 
θέσεις), η οποία είχε προκηρυχθεί τον Μάιο του 2016 και παρέμενε ανενεργή έως τον 
 Φεβρουάριο του 2019. Ξεκινήσαμε την ενημέρωση των αιτουμένων για την ενεργοποίηση 
της διαδικασίας και την καταγραφή των τυπικών προσόντων όσων επιθυμούσαν ακόμη να 
μετακινηθούν στον φορέα μας. Προπαρασκευαστικές ενέργειες, δηλαδή, που  βοήθησαν 
το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού να κατατάξει και να  παρέξει  θετική 
γνώμη, αρχικά τον Σεπτέμβριο του 2019 με την πρώτη ανάρτηση των  πινάκων και σε 
 επόμενο χρόνο, μετά την εξέταση των αιτήσεων θεραπείας και της επικοινωνίας με 
τις υπηρεσίες των ενδιαφερομένων, τον Ιούνιο του 2020, με την οριστική  ανάρτηση του 
 πίνακα αξιολόγησης των αιτουμένων. Από την όλη διαδικασία προέκυψε ότι λόγω του 
 μεγάλου χρονικού διαστήματος που είχε παρέλθει από την αρχική  προκήρυξη, μόνο 14 
άτομα  συνέχισαν να επιθυμούν την ένταξή τους στο ίδρυμά μας, ενώ οι υπόλοιποι είχαν 
εν τω μεταξύ απορροφηθεί από άλλες υπηρεσίες του δημοσίου. Τα στοιχεία και οι  φάκελοι 
των δεκατεσσάρων (14) προς μετάταξη υπαλλήλων έχουν αποσταλεί στο Υ.ΠΑΙ.Θ. τον 
Ιούλιο 2020.

Μετατάξεις 2

Προς την επίτευξη του ίδιου σκοπού, της στελέχωσης των διοικητικών δομών του 
 Ιδρύματος, επιδιώξαμε την ένταξη του Πανεπιστημίου στο Ενιαίο Σύστημα  Κινητικότητας 
(ΕΣΚ). Η εν λόγω ενέργεια αντιμετωπίζει το πρόβλημα στελέχωσης του Πανεπιστημίου 
με μία σαφή, μόνιμη και περιοδικά επαναλαμβανόμενη διαδικασία, ικανή να επιτρέψει 
τον μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό διοίκησης ανθρώπινων πόρων.

Με αυτόν το σκοπό προχωρήσαμε στην ψηφιακή ανάρτηση του οργανογράμματος του 
Πανεπιστημίου στη διαδικτυακή εφαρμογή «ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» του Υπουργείου Εσωτερικών. Η διαδικασία ένταξης έγι-
νε από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Απρίλιο του 2019, όταν καταχωρίστηκαν οι θέσεις 
 εργασίας του τακτικού διοικητικού προσωπικού (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) ανά κατηγορία και 
κλάδο,  καθώς και αναρτήθηκαν τα περιγράμματα εργασίας για τις θέσεις αυτές.
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Στη συνέχεια, ζητήθηκε από το Υ.ΠΑΙ.Θ. η αποστολή των κενών θέσεων εργασίας, την 
 κάλυψη των οποίων θα επιθυμούσαμε με μετατάξεις, και τελικώς τον Δεκέμβριο 2019 
το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας εντάχθηκε στο «ΕΣΚ – Α΄ Κύκλος 2019» για την  κάλυψη 
18  κενών οργανικών θέσεων (μονίμων και ΙΔΑΧ). Έκτοτε, το Τμήμα Προσωπικού, σε 
 συνεργασία με τις τριμελείς επιτροπές αξιολόγησης που συγκροτήθηκαν, ολοκλήρωσε τη 
 διαδικασία μετατάξεων για τις εν λόγω θέσεις, διαδικασία που διήρκεσε έως τις 15. 7.2020 και 
 προβλέπεται να «ενισχύσει» το Πανεπιστήμιό μας με 12 διοικητικούς  υπαλλήλους.  Μέχρι 
στιγμής, έχουν δημοσιευθεί στο ΦΕΚ οι σχετικές μετατάξεις των υπαλλήλων, οι οποίοι 
θα στελεχώσουν πέντε συνολικά υπηρεσίες του Πανεπιστημίου (Διεύθυνση  Οικονομικής 
Διαχείρισης, Διεύθυνση Διοικητικού, Διεύθυνση Τεχνικών  Έργων,  Βιβλιοθήκη και Κέντρο 
Πληροφόρησης και Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης και  Πληροφορικής - ΚΥΔ).

1.4 Ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων και ηλεκτρονικό πρωτόκολλο
Με σκοπό τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ταχύτερη διακίνηση των εγγράφων, 
 δρομολογήσαμε την ηλεκτρονική διαχείρισή τους για τη μετάβαση σε ένα νέο  σύστημα 
 παραλαβής και διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, ει 
 δυνατόν, μέσω του Τμήματος Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης. Με το νέο αυτό  σύστημα 
θα επιτύχουμε ταχύτερη διεκπεραίωση των εγγράφων, τη βελτίωση της μηχανής 
 αναζήτησης, την ασφαλή και την ασφαλή αποθήκευσή τους σε ηλεκτρονική μορφή και 
οικονομία ανθρώπινων πόρων.

1.5 Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης 
Πολλαπλασιάζοντας τις συνεδριάσεις του Πρυτανικού Συμβουλίου και της Συγκλήτου 
θεωρούμε ότι συμβάλαμε στην έγκαιρη έγκριση των αιτημάτων όλων των υπηρεσιών και 
ειδικότερα των θεμάτων της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και των  διαγωνιστικών 
διαδικασιών που συχνά τελούν υπό αυστηρές προθεσμίες και συνακόλουθα  επιταχύναμε 
τις διαδικασίες για τη διεκπεραίωση θεμάτων των Τμημάτων  Προμηθειών και  Λογιστηρίου.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, η έγκαιρη υποβολή του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2020 στο Υπουργείο Παιδείας (18.11.2019) είχε ως αποτέλεσμα την έγκρισή του, για  πρώτη 
φορά στα χρονικά, πριν από τη λήξη του οικονομικού έτους (31.12.2019). Το  γεγονός 
αυτό είναι καίριο, γιατί συνεπάγεται πως την 01/01 του έτους έχουμε  εγκεκριμένο 
 προϋπολογισμό και επομένως τη δυνατότητα απρόσκοπτης ροής των εργασιών χωρίς 
 περιττές καθυστερήσεις. 
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Όσον αφορά στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού, προχωρήσαμε στις  απαιτούμενες 
τροποποιήσεις με σκοπό αφενός την κάλυψη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο των 
 αναγκών του Ιδρύματος και αφετέρου την αξιοποίηση στο μέγιστο βαθμό του ύψους 
του  Προϋπολογισμού, με ελαχιστοποίηση των τυχόν αδιάθετων κονδυλίων, τα οποία 
εκ του νόμου με το τέλος του οικονομικού έτους καταλήγουν στα ταμειακά  διαθέσιμα, 
χωρίς δυνατότητα αξιοποίησής τους. Πληροφοριακά αναφέρουμε ότι, στο έτος 2019 
 πραγματοποιήθηκαν εννέα τροποποιήσεις και στο έτος 2020 μέχρι σήμερα (Αύγουστος 
2020) επτά. 

Με σκοπό την ορθή απεικόνιση των δαπανών ανά έτος, όπως ορίζει η νομοθεσία, 
στον Προϋπολογισμό του 2020 υιοθετήθηκε η στρατηγική των εγκρίσεων πολυετών 
 αναλήψεων υποχρεώσεων από τον Διατάκτη του Ιδρύματος, για ποσά μέχρι €100.000 
ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδων (ΚΑΕ). Έτσι, στον Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, αφενός 
 εμφανίζεται η πραγματική δαπάνη ανά ΚΑΕ και αφετέρου εξαλείφεται η καθυστέρηση 
συμβατικής υποχρέωσης/τιμολόγησης των προμηθευτών και συνεπώς οι καθυστερήσεις 
στην  εξόφλησή τους.

Περαιτέρω, βελτιώσαμε το χρονικό όριο εξόφλησης των τιμολογίων το οποίο, βάσει 
 νομοθεσίας, είναι ένας μήνας από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου, ενώ σήμερα 
ο συνήθης χρόνος, λόγω οργάνωσης και συνεργασίας των Τμημάτων, έχει μειωθεί σε 
δέκα ημέρες.

Για την ορθότερη πρόβλεψη των δαπανών επικαιροποιήθηκαν-  εκσυγχρονίστηκαν 
 σημαντικές διαδικασίες, όπως ο Κανονισμός συμμετοχής σε συνέδρια/ημερίδες των 
 μελών ΔΕΠ εσωτερικού και εξωτερικού και ο Κανονισμός των εκπαιδευτικών  αδειών στο 
 εσωτερικό αλλά και στην αλλοδαπή με κάλυψη αποζημίωσης του 80% των  αποδοχών, οι 
οποίες συντελούν στην καλύτερη οργάνωση κατάρτιση και εκτέλεση του  Προϋπολογισμού. 
Σε αυτόν το στόχο, θεωρούμε πως συμβάλλει και η δημοσίευση της απόφασης περί 
 μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής σε Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων.
Στην προσπάθεια επίλυσης χρόνιων προβλημάτων και κάλυψης συγκεκριμένων 
 αναγκών, ανταποκριθήκαμε σε Πρόσκληση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
του Προγράμματος ΕΣΠΑ και καταθέσαμε πρόταση για την προμήθεια  εκπαιδευτικού 
 εξοπλισμού με  τίτλο «Ανάπτυξη υποδομών και εξοπλισμών  Πανεπιστημίου 
 Μακεδονίας»  προϋπολογισμού €2.095.336. Η σύνταξη της πρότασης ανατέθηκε σε 
 Επιτροπή  αποτελούμενη από  διοικητικά στελέχη και μέλη ΔΕΠ, ενώ για τη συγκέ-
ντρωση των  στοιχείων συνεργάσθηκαν όλα τα ακαδημαϊκά Τμήματα και οι υπηρεσίες 
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του  Πανεπιστημίου. Με  ικανοποίηση σάς  ανακοινώσαμε ήδη από τα τέλη Ιουλίου ότι η 
 πρότασή μας αυτή εντάχθηκε στο  Πρόγραμμα με προϋπολογισμό ύψους €1.864.294, ως 
εξής:

Επιπλέον, σύμφωνα με τα άρθρα 59 παρ. 6α του Ν. 4485/2017 και 8 παρ. 2β του άρθρου 
8 του Ν. 3685/2008, που αφορούν τα ποσοστά των εσόδων των ΠΜΣ για την κάλυψη 
 λειτουργικών εξόδων του ιδρύματος για τα ΠΜΣ, ο Τακτικός Προϋπολογισμός  ενισχύθηκε 
από τον ΕΛΚΕ, τα έτη 2018, 2019 και 2020 με €665.182, συνολικά. Ειδικότερα:

Το έτος 2018 αποδόθηκαν στον Τακτικό Προϋπολογισμό €466.800 συνολικά (€130.000, τον 
Απρίλιο 2018 και €336.800 τον Ιούλιο 2018). 

Το έτος 2019 αποδόθηκαν στον Τακτικό Προϋπολογισμό €140.000, τα οποία διατέθηκαν 
για το έργο «Συντηρήσεις – Διαρρυθμίσεις Κτιριακών Υποδομών 2019». 
Τον Σεπτέμβριο του 2020 πρόκειται να διατεθούν από την ίδια πηγή στον Τακτικό 
 Προϋπολογισμό €58.382. 

Με την προμήθεια και χρήση ψηφιακών και μηχανογραφικών εργαλείων επιτάχυνσης 
των διαδικασιών, καταβλήθηκε εγκαίρως η πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος στους 
δικαιούχους φοιτητές του Πανεπιστημίου. Εργαζόμαστε με τις αρμόδιες υπηρεσίες για 
 περαιτέρω επιτάχυνση των διαδικασιών καταβολής του επιδόματος μέσω internet banking.

17



Περαιτέρω, έγινε εξορθολογισμός της οργάνωσης των διαδικασιών πρόσληψης  έκτακτου 
διδακτικού προσωπικού (Π.Δ. 407/80 & Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι). Στην επίτευξη του  στόχου 
αυτού συνέβαλε η στρατηγική που εφαρμόστηκε, σύμφωνα με την οποία οι  ανάγκες 
 πρόσληψης έκτακτου διδακτικού προσωπικού για το χειμερινό εξάμηνο θα  καλύπτονται 
από τους Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους και για το εαρινό από τους  διδάσκοντες του Π.Δ. 
407/80. Ειδικά για την πρόσληψη των ακαδημαϊκών υποτρόφων αξίζει να σημειωθεί ότι 
η κάλυψη της αποζημίωσής τους ακαδημαϊκών υποτρόφων γίνεται με τη χρήση των 
 αδιάθετων ταμειακών υπολοίπων του Τακτικού Προϋπολογισμού. Για το έτος 2020, το 
αντίστοιχο ποσό ήδη προβλέφθηκε στην 1η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού, ώστε να 
εξασφαλιστούν έγκαιρα οι ανάλογες οικονομικές πιστώσεις.

* μετά και τη μεταφορά €33.329 από τις λειτουργικές δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού (Νοέμβριος 2018).

Τέλος, θεωρούμε ότι αξίζει να αναφερθεί πως με Πράξη του Κλιμακίου του  Ελεγκτικού 
Συνεδρίου στις αρχές 2020 κατέστη δυνατή η αναδρομική καταβολή της αποζημίωσης 
του έκτακτου διδακτικού προσωπικού του Π.Δ. 407/80 για τα μαθήματα του χειμερινού 
 εξαμήνου έτους 2018-2019 και δικαιώθηκε έτσι η επιλογή μας να λύσουμε την  εκκρεμότητα 
αυτή προσφεύγοντας σε αδιάθετες πιστώσεις για λειτουργικές δαπάνες, που για τον 
 σκοπό αυτό είχαν μεταφερθεί στις πιστώσεις μισθοδοσίας.

1.5 Τμήμα Προμηθειών
Βελτιώσαμε την ευελιξία, την ταχύτητα και συνακόλουθα την αποτελεσματικότητα των 
διαγωνιστικών διαδικασιών, την ενίσχυση της αξιοπιστίας του Πανεπιστημίου απέναντι 
στην αγορά, τη συνοχή στη λήψη αποφάσεων μεταξύ των συνεργαζόμενων Τμημάτων, 
αλλά και την αρμονία στις διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα στους εργαζόμενους των 
συνεργαζόμενων υπηρεσιών.
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Πιο συγκεκριμένα, μετά την κατάργηση του προληπτικού ελέγχου των δαπανών 
από το Ελεγκτικό Συνέδριο, υιοθετήθηκε ο «εσωτερικός έλεγχος» των διαγωνιστικών 
 διαδικασιών, προϋπολογισμού €60.000 και άνω, πριν από την οριστική τους έκβαση, 
 πρακτική που  συνιστά μια καινοτόμα ασφαλιστική δικλείδα για την προστασία τόσο της 
Αναθέτουσας Αρχής όσο και των συνεργαζόμενων οικονομικών φορέων.

Εξάλλου, η εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας περί προσφυγής στη διαδικασία της 
 απευθείας ανάθεσης για δαπάνες έως το ποσού των €20.000 (αντί της υπαγωγής τους στις 
διαδικασίες των συνοπτικών διαγωνισμών που εφαρμοζόταν τα τελευταία χρόνια) είχε ως 
αποτέλεσμα την απλοποίηση των απαιτούμενων εργασιών και την  ελαχιστοποίηση του 
χρόνου σύναψης συμβάσεων. Με δεδομένο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των  δαπανών 
του Πανεπιστημίου για προμήθειες/υπηρεσίες ανά έτος βρίσκεται εντός του  παραπάνω 
ορίου, προέκυψε κατακόρυφη μείωση της γραφειοκρατίας και σπατάλης  πόρων σε 
 ανθρώπινο δυναμικό και αναλώσιμα. Επιπλέον, ο εξορθολογισμός στη διαχείριση των 
αποθεμάτων υλικών της Αποθήκης Αναλωσίμων, είχε ως αποτέλεσμα τη  μείωση των 
σχετικών δαπανών, προσεγγίζοντας έτσι περισσότερο τις πραγματικές ανάγκες της 
 πανεπιστημιακής μας κοινότητας.

Τέλος, αυτήν την περίοδο κατέστη δυνατή η απεμπλοκή κρίσιμων διαγωνιστικών 
 διαδικασιών που είχαν καθυστερήσει σημαντικά, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την 
περίπτωση του διαγωνισμού για την Καθαριότητα (αριθμ. 23/18) για την περίοδο από 
1.7.2019 μέχρι 31.12.2020.

Οι διαγωνισμοί που πραγματοποιήθηκαν μέσω του Τμήματος Προμηθειών κατά τη διετία 
από 1.9.2018 μέχρι 31.8.2020, έχουν ως εξής:

Από 1.9.2018 έως 31.12.2018: Προκηρύχθηκαν 50 Συνοπτικοί Διαγωνισμοί και  Προσκλήσεις 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προϋπολογισμού €517.900, εκ των οποίων ολοκληρώθηκαν οι 
46, με ποσό κατακύρωσης €441.900.

Από 1.1.2019 έως 31.12.2019: Προκηρύχθηκαν 81 Συνοπτικοί Διαγωνισμοί και Προσκλήσεις 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προϋπολογισμού €770.000, εκ των οποίων ολοκληρώθηκαν 
οι 79, με ποσό κατακύρωσης €550.000. Επιπλέον προκηρύχθηκαν 5 Τακτικοί ή Διεθνείς 
διαγωνισμοί προϋπολογισμού €4.360.000, εκ των οποίων ολοκληρώθηκαν οι 4, με ποσό 
κατακύρωσης €4.050.000.

Από 1.1.2020 έως 31.8.2020: Προκηρύχθηκαν 41 Συνοπτικοί Διαγωνισμοί και Προσκλήσεις 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προϋπολογισμού €348.500, εκ των οποίων ολοκληρώθηκαν 
μέχρι στιγμής οι 34, με ποσό κατακύρωσης €168.300. Επιπλέον προκηρύχθηκαν 3 Τακτικοί 
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ή Διεθνείς διαγωνισμοί προϋπολογισμού €750.000, εκ των οποίων ολοκληρώθηκε μέχρι 
στιγμής ο ένας (1), με ποσό κατακύρωσης €260.000.

1.6 Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου
Όπως είναι γνωστό, μέσω της Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του 
Πανεπιστημίου ενισχύεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του σε πολλούς τομείς. 
Καλύπτονται πάγιες αλλά και έκτακτες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό, παρέχοντας 
παράλληλα μία ευελιξία στην αντιμετώπιση έκτακτων προβλημάτων και διαχείρισης 
 έργων του Πανεπιστημίου. Σε πολλές περιστάσεις η Εταιρία συμβάλλει καταλυτικά 
ώστε να αποφευχθούν προβλήματα, όταν το Πανεπιστήμιο αδυνατεί να αντεπεξέλθει 
 εγκαίρως λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών και της γραφειοκρατίας που χαρακτηρίζει 
το δημόσιο τομέα.

Σχετικά με τη συνεισφορά της Εταιρίας στο Πανεπιστήμιο, κατά το παρελθόν μέχρι και 
σήμερα, ενδεικτικά αναφέρονται:

Η κάλυψη αναγκών προσωπικού του Πανεπιστημίου σε Γραμματείες Τμημάτων 
 (προπτυχιακά, μεταπτυχιακά), Κέντρο Υπολογιστών, Οικονομική υπηρεσία, Τμή-
μα Μισθοδοσίας, Τεχνική Υπηρεσία, Τμήμα Προμηθειών, Νομική Υπηρεσία. Η πλη-
ρωμή της δαπάνης για τις υπηρεσίες του Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας 
του  Πανεπιστημίου μέχρι την ενσωμάτωσή της στον Τακτικό Προϋπολογισμό του 
 Ιδρύματος (συμβασιοποίηση Απρίλιος 2019).
Η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης των χώρων του Πανεπιστημίου σε 
έκτακτες περιπτώσεις (από ίδια κεφάλαια, χωρίς χρηματοδότηση από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό). 
Η αποκατάσταση έκτακτων βλαβών υδραυλικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων 
κλιματισμού/ θέρμανσης, δικτύου πυρόσβεσης. 
Η αποκατάσταση έκτακτων φθορών αιθουσών (φωτισμός αμφιθεάτρων, χρωματισμοί 
κ.λπ.). 
Η μίσθωση φωτοτυπικού μηχανήματος κεντρικού φωτοτυπείου σε περίοδο εξετάσεων. 
Η εκπόνηση μελετών ειδικών εμπειρογνωμόνων (εκτιμητών ακινήτων, πολιτικών 
 μηχανικών). 
Η προμήθεια προωθητικού υλικού για τις ανάγκες των Δημοσίων Σχέσεων.

Ως εκ τούτου, η Εταιρία δεν λειτουργεί ως αυθυπόστατος διοικητικός οργανισμός 
αλλά  συνεισφέρει ενεργά στην καθημερινή λειτουργία όλων των τμημάτων του 
 Πανεπιστημίου, ακαδημαϊκών και διοικητικών, παρέχοντας τους απαραίτητους πόρους 
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σε ανθρώπινο  δυναμικό αλλά και οικονομικά σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών τρίτων 
προς το  Πανεπιστήμιο, για τη διασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών της ακαδημαϊκής 
και  διοικητικής λειτουργίας του Ιδρύματος.

Το 2018 η Εταιρία απασχολούσε συνολικά 19 άτομα με το ετήσιο κόστος  μισθοδοσίας 
τους να ανέρχεται σε €353.672, από το οποίο μόνο το 11,49% αφορά στη μισθοδοσία 
των δύο  ατόμων που απασχολούνται στο λογιστήριο της Εταιρίας. Αντίστοιχα, το 2019 
 απασχολούσε 17 άτομα συνολικά, με το ετήσιο κόστος μισθοδοσίας τους να ανέρχεται σε 
€365.912. Οι Εκδόσεις του Πανεπιστημίου, ως τμήμα της Εταιρίας, απασχολούν 3 από τα 
παραπάνω 17 άτομα. 

Κατά το παρελθόν η κύρια πηγή εσόδων της Εταιρίας προερχόταν από την υλοποίηση 
των επιμορφωτικών σεμιναρίων εξειδίκευσης τα οποία απέφεραν σημαντικά έσοδα.

Μετά την κατάργηση των Προγραμμάτων Εξειδίκευσης (2018) και την ίδρυση του ΚΕ.ΔΙ.
ΒΙ.Μ., η κύρια σταθερή πηγή εσόδων της Εταιρίας ήταν η είσπραξη των μισθωμάτων 
από την εκμετάλλευση χώρων του Πανεπιστημίου (κυλικείο, βιβλιοπωλείο, φωτοτυπείο). 
Ωστόσο, λόγω της πανδημίας COVID-19 τα μισθώματα αυτά δεν έχουν καταβληθεί από 
τον Μάρτιο 2020 μέχρι σήμερα. Αξίζει στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι τα έσοδα αυτά 
κάλυπταν το πλέον σημαντικό μέρος της μισθοδοσίας του προσωπικού της Εταιρίας.

Παράλληλα, ένα μέρος των εσόδων της Εταιρίας προέρχονται από τη διάθεση χώρων 
 διδασκαλίας σε άλλους εκπαιδευτικούς φορείς (ΕΑΠ, ΑΠΚΥ, κλπ.) και ένα  μικρότερο 
 μέρος από τη διάθεση της Αίθουσας Αθλοπαιδιών για διοργάνωση εκδηλώσεων και 
 προπονήσεων (αθλητικά σωματεία κλπ.). Αυτά τα έσοδα είναι αβέβαιο ότι θα  προκύψουν 
στο τρέχον οικονομικό έτος, λόγω των ενδεχόμενων νέων μέτρων που επιβάλλει η 
 αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. 

Επίσης, έσοδα στην Εταιρία προκύπτουν από την ανάληψη της οικονομικής  διαχείρισης 
έργων/συνεδρίων σε συνεργασία με μέλη ΔΕΠ και τμήματα της πανεπιστημιακής 
 κοινότητας, καθώς και από έργα ετήσιας διάρκειας (ακαδημαϊκού έτους), τα οποία 
 υλοποιούνται επί σειρά ετών και αποτελούν εκπαιδευτικά/ερευνητικά προγράμματα.

Τέλος, στην Εταιρία ανήκουν και οι Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, οι  οποίες 
για το 2018 ολοκλήρωσαν την έκδοση 5 νέων τίτλων βιβλίων που διανέμονται μέσω του 
 συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» και 14 νέων τίτλων βιβλίων που αφορούν εκδοτικές  εργασίες 
– αυτοεκδόσεις. Αντίστοιχα, για το 2019 ολοκληρώθηκαν 3 νέοι τίτλοι βιβλίων που 
 διανέμονται μέσω του συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» και 12 νέοι τίτλοι βιβλίων που αφορούν 
εκδοτικές εργασίες – αυτοεκδόσεις.
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2. Υποστήριξη διδασκαλίας, ερευνητική πολιτική, αναπτυξιακές 
δράσεις ΕΛΚΕ, Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

2.1 Διδάσκοντες Π.Δ. 407/80, Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι, Διδάσκοντες ΕΣΠΑ
Αναλαμβάνοντας τον Σεπτέμβριο 2018 την Πρυτανεία, διαπιστώσαμε ότι το 70% των 
 πιστώσεων για το οικονομικό έτος 2018 είχε ήδη δαπανηθεί στο εαρινό εξάμηνο του 
 ακαδημαϊκού έτους 2017-2018. Θέλοντας να καλύψουμε τις πιστώσεις για θέσεις του Π.Δ. 
407/80 για το χειμερινό εξάμηνο του 2018-2019 προχωρήσαμε σε μεταφορά κονδυλίων 
από άλλη γραμμή πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού (λειτουργικές δαπάνες) στη 
γραμμή πιστώσεων για προσλήψεις διδασκόντων του Π.Δ. 407/80, μετά από εισήγηση του 
Πρυτανικού Συμβουλίου και απόφαση της Συγκλήτου.

Αν και αρχικά η εν λόγω τροποποίηση του Προϋπολογισμού δεν εγκρίθηκε από την 
 Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ωστόσο το Ελεγκτικό Συνέδριο δικαίωσε την 
 προσφυγή μας σε αυτό με σχετική Πράξη που εξέδωσε τον Ιανουάριο 2020. Στην ουσία, 
το Ελεγκτικό Συνέδριο νομιμοποίησε, για περιπτώσεις ανάγκης την επιλογή  μεταφοράς 
πιστώσεων από άλλες γραμμές του Προϋπολογισμού στη γραμμή των πιστώσεων 
για  διδάσκοντες του Π.Δ. 407/80. Θεωρούμε την εξέλιξη αυτή σημαντική επιτυχία στο 
 πλαίσιο της χρηστής και ορθολογικής διαχείρισης των δημοσιονομικών μας πόρων και τη 
 συνδρομή του  Νομικού Γραφείου σε αυτήν την εξέλιξη εξαιρετικά σημαντική.

Στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, και έχοντας υπόψη ότι κατά κανόνα η  έγκριση των 
πιστώσεων για διδάσκοντες του Π.Δ. 407/80 καθυστερεί, προχωρήσαμε στην  αξιοποίηση 
του θεσμού των Ακαδημαϊκών Υποτρόφων, με χρηματοδότηση, για πρώτη φορά, από 
 κονδύλια των αποθεματικών του Προϋπολογισμού, ενώ η προκήρυξη των  θέσεων Π.Δ. 
407/80 επικεντρώνεται πλέον, αποκλειστικά, στη διδασκαλία μαθημάτων του εαρινού 
 εξαμήνου. Το σχήμα αυτό, δηλαδή η χρηματοδότηση του θεσμού των  Ακαδημαϊκών 
 Υποτρόφων από τα κονδύλια των αποθεματικών του Τακτικού  Προϋπολογισμού και η 
απορρόφηση όλου του κονδυλίου για τους διδάσκοντες του Π.Δ. 407/80 στο εαρινό εξά-
μηνο κάθε έτους δίνει τη δυνατότητα, πρώτον, της έγκαιρης προκήρυξης των θέσεων, 
δεύτερον, της  βελτίωσης των αμοιβών των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου και τρί-
τον,  καθιστά δυνατή την  υπογραφή των σχετικών συμβάσεων πριν την έναρξη του 
 ακαδημαϊκού εξαμήνου, πριν δηλαδή οι διδάσκοντες μπουν στις αίθουσες διδασκαλίας. 
Επίσης, με την για πρώτη φορά εφαρμοσθείσα χρησιμοποίηση κονδυλίων από τα αποθε-
ματικά του  Προϋπολογισμού, επιτυγχάνουμε, με την προκήρυξη περισσότερων θέσεων 
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για περισσότερα μαθήματα, καλύτερη εξυπηρέτηση του διδακτικού έργου. Για την τελε-
σφόρηση της παραπάνω οργάνωσης της διαδικασίας, συνέβαλε καθοριστικά η συνεργα-
σία των τριών Διευθύνσεων του Πανεπιστημίου: Διοικητικού, Οικονομικής Διαχείρισης 
και Ακαδημαϊκών Θεμάτων, προφανώς συμπεριλαμβανομένων των γραμματειών των 
Τμημάτων. 

Τέλος, ένα μέρος της διδασκαλίας μαθημάτων συνεχίζει να ανατίθεται κάθε χρόνο σε κα-
τόχους διδακτορικού στο πλαίσιο απόκτησης διδακτικής εμπειρίας (Πρόγραμμα ΕΣΠΑ) 
μέσω της υλοποίησης των Πράξεων «Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε 
Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού», τις οποίες διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ. Το ακαδη-
μαϊκό έτος 2018-2019 καλύφθηκαν 29 θέσεις διδασκόντων και το ακαδημαϊκό έτος 2019-
2020 καλύφθηκαν 26 θέσεις. Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 κάνοντας χρήση σχετικών 
αλλαγών στο νομικό πλαίσιο επιδιώκουμε την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του θεσμού, 
αναθέτοντας στους εν λόγω διδάσκοντες τη μέγιστη δυνατή διδασκαλία μαθημάτων με 
την ανάλογη οικονομική απολαβή. 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί η απόφαση της Συγκλήτου σύμφωνα με την οποία εγκρί-
θηκε οριζόντιο άνοιγμα των Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων, με σκοπό την 
αύξηση των μαθημάτων ελεύθερης επιλογής. Με τη συγκεκριμένη απόφαση παρέχεται 
στους φοιτητές η δυνατότητα να παρακολουθούν και να εξετάζονται σε περιορισμένο 
αριθμό μαθημάτων Προγραμμάτων Σπουδών άλλων Τμημάτων, τα οποία θα συνυπολο-
γίζονται στον αριθμό των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου τους. Με 
τον τρόπο αυτόν, τα προγράμματα σπουδών γίνονται περισσότερο ευέλικτα και ταυτό-
χρονα ανταποκρινόμαστε θετικά σε συστάσεις των εξωτερικών αξιολογητών για περισ-
σότερα κατ’ επιλογήν μαθήματα. 

2.2 Ερευνητική Πολιτική: Βασική Έρευνα (small grants), Ερευνητικά Βραβεία
Το Νοέμβριο του 2018, μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, επανενεργοποιήθηκε ο θε-
σμός ενίσχυσης της βασικής έρευνας με πόρους του ΕΛΚΕ (small grants). Σε πρώτη φάση, 
εκπονήθηκε ο νέος Κανονισμός Ερευνητικής Επιχορήγησης για τη Βασική Έρευνα. Στη 
συνέχεια, προκηρύχθηκε ο ΣΤ΄ Κύκλος για την υποβολή προτάσεων. Εγκρίθηκαν 38 
έργα συνολικού προϋπολογισμού €140.000 τα οποία ολοκληρώθηκαν το πρώτο τρίμηνο 
του 2019. Εκκρεμεί η παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων λόγω της πανδημί-
ας,  καθώς θεωρήθηκε προτιμότερο αυτή να γίνει με διά ζώσης διαδικασία και όχι μέσω 
 τηλεδιάσκεψης.
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Στο πλαίσιο του θεσμού των Ερευνητικών Βραβείων προχωρήσαμε σε ριζική αλλαγή του 
υφιστάμενου συστήματος και αλλαγή του Κανονισμού. Προκηρύχθηκαν και χορηγήθη-
καν Ερευνητικά Βραβεία για τα έτη 2016 (προϋπολογισμός €70.000), 2017 (προϋπολογι-
σμός €77.000), έτη για τα οποία είχε καθυστερήσει η σχετική προκήρυξη, όπως επίσης και 
για το 2018 (προϋπολογισμός €84.700).

Περαιτέρω, επικαιροποιήθηκαν οι Κανονισμοί Χρηματοδότησης για την ενίσχυση των 
Υποψηφίων Διδακτόρων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου μας, προκειμένου να συμμε-
τέχουν και να παρουσιάσουν Επιστημονικά – Ερευνητικά άρθρα σε συνέδρια/καλλιτεχνι-
κές εκδηλώσεις, με χρηματοδότηση ύψους €80.000 για το έτος 2019 και €80.000 για το έτος 
2020.

Επιπλέον, για το 2019 εγκρίθηκε προϋπολογισμός ύψους €91.600 και χρηματοδοτήθηκε 
η διοργάνωση/συνδιοργάνωση 10 Συνεδρίων/Ημερίδων/ Καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, 
ενώ για το 2020 εγκρίθηκε προϋπολογισμός ύψους €88.000 για αντίστοιχες διοργανώσεις, 
ωστόσο, λόγω των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας Covid-19, προς το παρόν έχει διε-
ξαχθεί μόνο ένα συνέδριο. 

2.3 Βιβλιοθήκη
Ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της έρευνας πραγματοποιήθηκε με τη δημιουργία 
του Ιδρυματικού Αποθετηρίου Ακαδημαϊκής Έρευνας RUOMO. Ειδικότερα, με την έγκρι-
ση από τη Σύγκλητο της «Πολιτικής Ανοικτής Πρόσβασης Πανεπιστημίου Μακεδονίας» 
και του «Κανονισμού Ιδρυματικού Αποθετηρίου Ακαδημαϊκής Έρευνας (RUOMO)», από 
τη Διεύθυνση Βιβλιοθήκης σχεδιάστηκε, εγκαταστάθηκε και τέθηκε σε online λειτουρ-
γία το Ιδρυματικό Αποθετήριο Ακαδημαϊκής Έρευνας (RUOMO = Research @ University of 
Macedonia Online).

Από τον Οκτώβριο του 2019 που άρχισε η πλήρης λειτουργία του μέχρι σήμερα (31 Αυγού-
στου 2020) έχουν κατατεθεί 662 επιστημονικές δημοσιεύσεις από 172 μέλη της Ακαδημαϊ-
κής κοινότητας και πραγματοποιήθηκαν 17.499 επισκέψεις στον ιστότοπο του Αποθετηρί-
ου από περισσότερους από 2.000 χρήστες του διαδικτύου. Η Ανοικτή Πρόσβαση επιτρέπει 
σε όλους να διαβάσουν την πιο πρόσφατη ακαδημαϊκή έρευνα. Βοηθάει τους ερευνητές 
να αλληλοενημερώνονται για την έρευνά τους. Επιτρέπει την εξόρυξη δεδομένων και τη 
στατιστική επεξεργασία τους, που μπορεί να αποκαλύψει τάσεις που κανείς δεν είχε υπο-
θέσει. Παρέχει στους συγγραφείς και τα ιδρύματά τους μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα και 
απήχηση και καθιστά τη συνεργασία πολύ ευκολότερη. Επιπλέον ο κύκλος της έρευνας 
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–όπου η εργασία δημοσιεύεται, διαβάζεται, αναφέρεται και στηρίζονται σε αυτήν άλλοι 
ερευνητές– επιταχύνεται ιδιαίτερα όταν τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στη βάση της 
Ανοικτής Πρόσβασης.

Ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για την καταπολέμηση της λογοκλοπής, το λογισμικό 
Turnitin το οποίο την ανιχνεύει, είναι πλέον στη διάθεση του Πανεπιστημίου. Τον Ιούνιο 
2020, υπογράφηκε σύμβαση για 3ετή συνδρομή στο διεθνώς αναγνωρισμένο λογισμικό 
(μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – ΣΕΑΒ). Σε πρώτη φάση 
διατίθεται σε χρήση από το διδακτικό προσωπικό και τους φοιτητές του Πανεπιστημίου 
στην stand alone έκδοσή του, ενώ μέχρι τις αρχές της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς (2020-
2021) αναμένεται να ενσωματωθεί πλήρως στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευ-
σης του Πανεπιστημίου (e-class).

Επίσης, έγινε εμπλουτισμός του προγράμματος Πληροφοριακής Παιδείας. Το Πρόγραμ-
μα Πληροφοριακής Παιδείας παρακολουθούν είτε με φυσική παρουσία είτε από απόστα-
ση περισσότεροι από 3.000 φοιτητές ετησίως. Μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, που 
τα σεμινάρια προσφέρονταν μόνον με φυσική παρουσία, ο αριθμός των φοιτητών που τα 
παρακολουθούσε κυμαίνονταν περί τους 1.000 ετησίως. Οι αποκτηθείσες από τους φοιτη-
τές δεξιότητες αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και το πρόγραμμα θεωρείται 
ένα από τα πιο πετυχημένα στην ελληνικό ακαδημαϊκό χώρο. Το πρόγραμμα πληροφο-
ριακής παιδείας εμπλουτίστηκε: α) με νέες θεματικές ενότητες, β) με αναβάθμιση της 
πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης της Βιβλιοθήκης (Τηλεμάθεια - Moodle) και 
του υλικού που περιλαμβάνεται σε αυτήν και γ) με νέο τρόπο από απόσταση παροχής του 
(webinars). Ειδικότερα, από τις 13 Μαΐου έως τις 24 Ιουνίου 2020 πραγματοποιήθηκαν 13 
webinars με 1.107 συμμετοχές.

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι έχει αποκατασταθεί η ομαλή ροή χρηματοδότησης για 
την αγορά βιβλίων και οπτικοακουστικού υλικού, ενώ για την μετάβαση στη νέα εποχή, η 
Βιβλιοθήκη παρέχει πλέον το σύνολο των υπηρεσιών της (εκτός από τον δανεισμό βιβλί-
ων) ψηφιακά από απόσταση είτε μέσω ειδικών διαδικτυακών εφαρμογών που έχει ανα-
πτύξει (π.χ. e-ρώτηση) είτε με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακόμα και για όσες υπηρε-
σίες απαιτείται η καταβολή κάποιου χρηματικού ποσού (π.χ. εγγραφή νέου εξωτερικού 
χρήστη, διαδανεισμός άρθρων από το εξωτερικό) παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικών 
πληρωμών. Το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών καραντίνας η 
χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης υπερδιπλασιάστηκε. Η ομάδα διαχείρι-
σης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της Βιβλιοθήκης παρακολουθεί και ενσωματώνει 
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όλες τις σύγχρονες εξελίξεις και ακολουθεί συστηματικά τη στρατηγική ανάπτυξης που 
έχει εκπονήσει. Συγκριτική έρευνα για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από 
τις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες που διεξήχθη από το αρμόδιο προσωπικό της Βι-
βλιοθήκης έγινε δεκτή και παρουσιάστηκε τον Αύγουστο του 2019 στο παγκόσμιας εμβέ-
λειας συνέδριο της IFLA (International Federation of Library Associations).

Θεσμοθετήθηκε ο Θεματικός Βιβλιοθηκονόμος / Liaison Librarian. Η Βιβλιοθήκη του Πα-
νεπιστημίου είναι η πρώτη κεντρική ελληνική ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη που ανέπτυξε ένα 
πρόγραμμα διασύνδεσης της Βιβλιοθήκης με τα Τμήματα του Πανεπιστημίου. Σκοπός 
αυτής της νέας υπηρεσίας είναι να παρέχει μια γέφυρα επικοινωνίας και συνεργασίας 
ανάμεσα στη Βιβλιοθήκη και την Ακαδημαϊκή Κοινότητα. Συγκεκριμένα, ορίζεται ένας 
υπάλληλος του Πληροφοριακού Τμήματος της Βιβλιοθήκης, ο οποίος συνεργάζεται με το 
ακαδημαϊκό προσωπικό, τους φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες ενός εκάστου Τμήμα-
τος του Πανεπιστημίου.

Ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα διαδικτυακής προβολής αρχειακού υλικού του Πανεπιστη-
μίου. Ειδικότερα, εγκαταστάθηκε και ρυθμίστηκε νέος διακομιστής για την υλοποίηση 
πλατφόρμας Πολυμεσικού Αποθετηρίου για την αξιοποίηση και κοινή χρήση του αρχεια-
κού υλικού του Γραφείου Τύπου και του νέου υλικού από τις εκδηλώσεις του Πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας.

Για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων σεμιναριακών δράσεων, δημιουργήθηκε νέα αίθου-
σα εκπαιδευτικών σεμιναρίων (InfoDigiLab), η οποία επιπλώθηκε, εξοπλίστηκε με κατάλ-
ληλο σύγχρονο εξοπλισμό και τέθηκε σε πλήρη λειτουργία νέα αίθουσα εκπαιδευτικών 
σεμιναρίων με 22 θέσεις εργασίας στον χώρο της Βιβλιοθήκης.

Έγινε επίσης, αντικατάσταση και αναβάθμιση 20 Η/Υ και οθόνες του κοινού της Βιβλιο-
θήκης και εκσυγχρονίστηκε η κεντρική διαχείρισή τους, με στόχο την περισσότερο φιλική 
και ταχύτερη περιήγηση των χρηστών της Βιβλιοθήκης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και 
συλλογές της.

Στο πλαίσιο των μέσων προστασίας από τον κορωνοϊό, έγινε επένδυση του δανειστικού 
τμήματος με προστατευτικό τζάμι ασφαλείας και των γραφείων των υπαλλήλων της Βι-
βλιοθήκης με προστατευτικά πετάσματα, για τον περιορισμό του κινδύνου μετάδοσης 
λοιμωδών νοσημάτων, ενώ επιλύθηκαν τα προβλήματα θέρμανσης και κλιματισμού του 
χώρου της Βιβλιοθήκης με την επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων και την προμήθεια 
και εγκατάσταση 3 νέων fan coils.
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Συνεχίζοντας την παράδοση που έχει η Βιβλιοθήκη στην ισότιμη πρόσβαση όλων των 
φοιτητών, συνεργάζεται με την AMELIB (Accessible Multi-Modal Electronic Library για την 
επίτευξη του στόχου της, την ενίσχυση της προσπάθειας άρσης των εμποδίων για τους 
εντυπο-ανάπηρους φοιτητές των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, εμπλουτίζοντας 
το υλικό της πλατφόρμας με 98 εκδόσεις και 604 ψηφιακά τεκμήρια. Τέλος,  προωθήθηκε 
η ενεργός συμμετοχή στο Συνεργατικό Σχήμα Ακαδημαϊκών Μουσικών Βιβλιοθηκών 
 (ΣΕΑΜΒ), με τη δημιουργία και τον εμπλουτισμό ενός ιστότοπου με σχετικό υλικό.

2.4 Αναπτυξιακές δράσεις ΕΛΚΕ
Αυτοχρηματοδοτούμενα έργα

Από τα αποθεματικά του ΕΛΚΕ το 2019 διατέθηκε το ποσό των €550.000 για τη χρηματο-
δότηση δαπανών για κτιριακές υποδομές. Το έργο αυτό, σε συνδυασμό με τη συνεισφορά 
του τακτικού προϋπολογισμού, με ποσό €140.000, χρηματοδοτεί το έργο «Διαρρυθμίσεις 
– Συντηρήσεις 2019» και αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της λειτουρ-
γικότητας των υφισταμένων κτιριακών υποδομών του Πανεπιστημίου.

Με πόρους του ΕΛΚΕ χρηματοδοτείται το «Αναπτυξιακό έργο Πρυτανικών Αρχών Πα-
νεπιστημίου Μακεδονίας» προκειμένου να καλύπτονται δαπάνες για κεντρικές δράσεις 
του Πανεπιστημίου που σχετίζονται με τους σκοπούς του ΕΛΚΕ, σύμφωνα με την παρ. 2 
του άρθρου 50 του ν. 4485/2017. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, μέσω του έργου χρηματοδο-
τείται η ενοικίαση περιπτέρου για την προβολή του Πανεπιστημίου στη Διεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης, η συνδρομή του Πανεπιστημίου στο Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για ερευνητικές εργασίες, όπως 
«Η έρευνα στην πρώτη γραμμή» κ.ά.

Δημιουργήθηκε, επίσης, αυτοχρηματοδοτούμενο έργο με τίτλο «Ενημερωτικές και εκ-
παιδευτικές δράσεις για την αύξηση της χρηματοδότησης της Έρευνας, με προϋπολο-
γισμό €20.000, καθώς και σειρά αυτοχρηματοδοτούμενων έργων για το Φεστιβάλ «Η 
αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη/Reflection of Disability in Art» (R.o.Di.), το οποίο 
με απόφαση της Συγκλήτου έχει καθιερωθεί πλέον ως θεσμός του Πανεπιστημίου και 
 επαναλαμβάνεται σε σταθερή ετήσια βάση τον Δεκέμβριο κάθε έτους.
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Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Από την 1.9.2018 μέχρι σήμερα έχουμε την ίδρυση 4 νέων ΠΜΣ και την επανίδρυση ακό-
μη 6. Αυτά τα 10 Προγράμματα συμπληρώνουν τα 23 ΠΜΣ που επανιδρύθηκαν πριν την 
1/9/2018, στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4485/2017. Έτσι, σήμερα ο συνολικός αριθμός των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών αλλά και των Διατμηματικών/Διιδρυματικών 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου είναι 33.

Έχει δημιουργηθεί νέο έργο, χρηματοδοτούμενο από την απορρόφηση μέρους των εσό-
δων των Διατμηματικών, Διιδρυματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, με 
σκοπό την κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος, με προτεραιότητα την κάλυψη 
των Π.Μ.Σ. χωρίς τέλη φοίτησης όπως, για παράδειγμα, τη διοικητική υποστήριξή τους.

Στήριξη άλλων υπηρεσιών

Στο πλαίσιο υποστήριξης διαφόρων δράσεων του Πανεπιστημίου, ο ΕΛΚΕ έχει  προχωρήσει 
σε:

Διάθεση πόρων ύψους €50.000 στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για την ανάπτυξή του, κατόπιν αιτήμα-
τος του Συμβουλίου του και σχετικής έγκρισης της Συγκλήτου.
Διάθεση ποσού €200.000 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας 
 Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου (Δεκέμβριος 2018).
Μεταβίβαση στον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου ποσοστού των ετήσι-
ων εσόδων του ΕΛΚΕ, σύμφωνα με την παρ. 6α του άρθρου 59 του Ν. 4485/2017, από 
τα έσοδα των οικονομικών ετών 2018 και 2019, συνολικού ύψους €328.382. Αναλυτικά, 
καταβλήθηκαν στον Τακτικό Προϋπολογισμό €130.000 τον Απρίλιο 2018, €140.000 τον 
Σεπτέμβριο 2019 και πρόκειται να καταβληθούν €58.382 εντός του Σεπτεμβρίου 2020. 
Επίσης, τον Ιούλιο 2018 είχε καταβληθεί ποσό €336.800, σύμφωνα με την παρ. 2β του 
άρθρου 8 του Ν. 3685/2008, από το 25% των εσόδων των ΠΜΣ για την κάλυψη λειτουρ-
γικών εξόδων του ιδρύματος που αφορούν τα ΠΜΣ.

Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων

Το καλοκαίρι 2018 ιδρύθηκε το Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έρ-
γων, το οποίο στελεχώθηκε από το Νοέμβριο 2018 και λειτουργεί μέχρι σήμερα. Το Τμήμα 
αποτελεί μετεξέλιξη παλαιότερων σχετικών με την υποβολή προτάσεων Τμημάτων της 
Υπηρεσίας του ΕΛΚΕ και έχει συνδράμει σε συμβουλευτικό και διοικητικό επίπεδο με την 
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προετοιμασία των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μεταξύ άλλων, mandates, declarations 
of honor, letters of intent, έκδοση εγγυητικών. Το τρέχον διάστημα υπάρχουν τουλάχιστον 
119 υποβολές καταχωρισμένες στο resCom. 

Από τον Ιούνιο 2019 καθιερώθηκε η έκδοση ενημερωτικού δελτίου (newsletter) για τις 
ανοικτές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε δεκαπενθή-
μερη βάση, με σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ και στο Facebook.

Στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρί-
ας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού», κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 
καλύφθηκαν 29 θέσεις διδασκόντων και το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 καλύφθηκαν 26 
θέσεις διδασκόντων, ενώ για το έτος 2020-2021 έχουν προκηρυχθεί άλλες 29 θέσεις.

Τον Δεκέμβριο του 2018, ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, προκειμένου να πετύ-
χει την ομαλή μετάβαση στην εφαρμογή του Δημόσιου Λογιστικού και των αναλήψεων 
υποχρέωσης, προχώρησε στην έκδοση αναλυτικών οδηγιών καθώς και στη διενέργεια 
συναντήσεων με τους Επιστημονικά Υπευθύνους, τους Διευθυντές των (Δ.)Π.Μ.Σ. και 
τις Διοικητικές Στηρίξεις, προκειμένου να ενημερωθούν για το νέο θεσμικό πλαίσιο και 
παράλληλα να εκπαιδευτούν στη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρείχε το 
πληροφοριακό σύστημα για την έκδοση των αναλήψεων υποχρέωσης. Σήμερα είμαστε σε 
θέση να πούμε ότι η μετάβαση ήταν ομαλή, χωρίς να προκληθούν προβλήματα στη δια-
χείριση των έργων. Αντίστοιχα, υπήρξε έκδοση των νέων οδηγιών αποκωδικοποιώντας 
τις νέες διατάξεις του ν. 4610/2019 οι οποίες απλοποίησαν τη διαδικασία της διαχείρισης 
των προγραμμάτων.

Περαιτέρω ο ΕΛΚΕ, υπό το πρίσμα της απλοποίησης των διαδικασιών και της διευκό-
λυνσης των ερευνητικών ομάδων των έργων, πάντα στο πλαίσιο της κείμενης νομοθε-
σίας, προχώρησε στην απλοποίηση και καταγραφή διαδικασιών που σχετίζονται με τις 
μετακινήσεις και τις προμήθειες που πραγματοποιούνται με τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης (δηλαδή για ποσά έως €20.000 άνευ ΦΠΑ), ενημερώνοντας σχετικά την Πανε-
πιστημιακή Κοινότητα με αναρτήσεις στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ αλλά και με αποστολή 
σχετικών e-mail.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις μετακινήσεις, απλοποιήθηκε η διαδικασία καταβολής της 
ημερήσιας αποζημίωσης σε μέλη ΔΕΠ και υπαλλήλους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
και πλέον δεν απαιτείται η συγκέντρωση και η κατάθεση αποδείξεων για δαπάνες διαβί-
ωσης, καθώς τα ποσά της ημερήσιας αποζημίωσης καταβάλλονται, χωρίς να περιλαμβά-
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νονται στο φορολογητέο εισόδημα και επομένως χωρίς να φορολογούνται. Ακολούθως, 
προκειμένου να διευκολυνθούν οι ερευνητικές ομάδες των έργων που χρηματοδοτούνται 
από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους, η Επιτροπή Ερευνών, έχει εκδώσει νέες αποφάσεις για 
τις μετακινήσεις που πραγματοποιούνται οδικώς στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. Εδώ επι-
σημαίνεται ότι οι μετακινήσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των συγχρηματοδο-
τούμενων έργων (όπως τα ΕΣΠΑ ή τα Interreg) έχουν διαφορετικό διαχειριστικό πλαίσιο.
Αντίστοιχα, όσον αφορά τις προμήθειες ειδών και υπηρεσιών με τη διαδικασία της απευ-
θείας ανάθεσης, έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ οι διαδικασίες και τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικά για τις εκδόσεις των αποφάσεων προμηθειών. Παράλληλα προς 
διευκόλυνση των επιτροπών παραλαβής έχουν καταρτιστεί πρότυπα πρακτικών παρα-
λαβής προμηθειών ειδών και υπηρεσιών καθώς και σχετικών βεβαιώσεων.

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του, 
κατά την τελευταία διετία, ο ΕΛΚΕ προχώρησε στη στελέχωση της Μ.Ο.Δ.Υ. με τη σύναψη 
συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.). Επιπλέον, θέλοντας 
να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του δυναμικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποι-
είται ο ΕΛΚΕ εφάρμοσε την αυτό-αξιολόγηση βάσει του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης 
μέσω της ομάδας έργου που ορίστηκε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών στο πλαίσιο 
του σχετικού έργου της Βασικής Έρευνας.

Ο ΕΛΚΕ βρίσκεται στο τελικό στάδιο της επικαιροποίησης του Οδηγού Χρηματοδότησης 
και Διαχείρισης (παράταση υποβολής μέχρι 31.12.2020), στον οποίο συγκεντρώνονται και 
αποκωδικοποιούνται οι διαδικασίες που απαιτούνται για τη διαχείριση ενός έργου. 

Παράλληλα σχεδιάζεται, στο πλαίσιο της Ερευνητικής Πολιτικής, η προκήρυξη νέου κύ-
κλου Βασικής Έρευνας στη βάση ενός Επικαιροποιημένου Κανονισμού Επιχορήγησης κα-
θώς και η προκήρυξη του νέου κύκλου για τη χορήγηση των ερευνητικών βραβείων.

Στο πλαίσιο των νέων δράσεων του ΕΛΚΕ με απώτερο στόχο την αύξηση των ερευνητι-
κών έργων, προγραμματίζεται η διοργάνωση ενημερωτικών/ εκπαιδευτικών εκδηλώσεων 
για την ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας για θέματα υποβολής προτάσεων, ενώ 
παράλληλα το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας θα συμμετέχει στη διαβούλευση του Interreg 
Ελλάδα – Βουλγαρία και Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία για το νέο Πρόγραμμα Πλαίσιο.

Τέλος, ο ΕΛΚΕ θέλοντας να εναρμονιστεί με τις επιταγές της ψηφιακής διακυβέρνησης 
βρίσκεται σε φάση εκπαίδευσης με διαρκή συνεργασία με τον ΕΛΚΕ του ΑΠΘ και τα στε-
λέχη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ομα-
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λά η μετάβαση στην εφαρμογή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και συναλλαγών, μέσω των 
δυνατοτήτων που παρέχει το πληροφοριακό σύστημα resCom (web resCom). Στο πλαίσιο 
αυτής της θεμελιώδους αλλαγής, ο ΕΛΚΕ προετοιμάζεται καταγράφοντας διαδικασίες με 
σκοπό την έκδοση πρακτικών οδηγιών για τη χρήση του web resCom από την Πανεπιστη-
μιακή Κοινότητα, σχεδιάζει νέα πρότυπα συμβάσεων για την αυτοματοποιημένη έκδοσή 
τους από το πληροφοριακό σύστημα έτσι ώστε να καταστεί εφικτή και η ψηφιοποιημένη 
έκδοσή τους ενώ παράλληλα αναπτύσσει ένα πληροφοριακό σύστημα για την ηλεκτρονι-
κή υποβολή και διαχείριση των αιτήσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο των Προσκλή-
σεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που δημοσιεύονται για την απασχόληση συνεργατών.

2.5. Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.)
Στο Πανεπιστήμιο μας έχει συγκροτηθεί από τον Ιούνιο 2019 η Επιτροπή Ηθικής και Δε-
οντολογίας της Έρευνας. Στο πλαίσιο της λειτουργίας της έχουν δημιουργηθεί και εγκρι-
θεί:

Ο Κανονισμός Αρχών και Λειτουργίας των Επιτροπών Ηθικής και Δεοντολογίας της 
Έρευνας
Ενημερωτικές/εκπαιδευτικές εκδηλώσεις για την ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινό-
τητας σε θέματα ηθικής και δεοντολογίας στην έρευνα. Μέχρι σήμερα έχουν πραγμα-
τοποιηθεί δύο επιτυχημένες δράσεις, τον Οκτώβριο 2019 και τον Ιανουάριο 2020, για τη 
διοργάνωση των οποίων μέχρι σήμερα έχει διατεθεί το ποσό €3.693. 
Η δράση του Οκτωβρίου ήταν αφιερωμένη στη μνήμη της πρώτης Προέδρου της Επι-
τροπής, εκλεκτής συναδέλφου Καθηγήτριας Βασιλικής Καραβάκου, η οποία τόσο 
απρόσμενα έφυγε από κοντά μας.
Η ιστοσελίδα της Ε.Η.Δ.Ε. στον κεντρικό ιστότοπο του Πανεπιστημίου

2.6. Δράσεις Erasmus, Διασύνδεση, Πρακτική, Απόφοιτοι
Erasmus

Για την ενίσχυση των δράσεων Erasmus, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την εφαρμογή 
καλών πρακτικών έγιναν αναθεωρήσεις των Κανονισμών Erasmus, (Κανονισμός Κινητι-
κότητας Προσωπικού, Κανονισμός για σπουδές και Κανονισμός για Πρακτική Άσκηση) 
τον Ιούλιο του 2019, το Φεβρουάριο του 2020 και τον Ιούλιο του 2020 αντίστοιχα. Στο πλαί-
σιο των αναθεωρήσεων, απλοποιήθηκε ο αλγόριθμος κατάταξης και υιοθετήθηκαν νέα 
κριτήρια με στόχο τη διαφάνεια στην επιλογή. Ταυτόχρονα, υιοθετήθηκε η ηλεκτρονική 
διακίνηση των εγγράφων.
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Τον Ιανουάριο του 2019 ανασυγκροτήθηκαν οι Επιτροπές Erasmus οι οποίες ορίζονται από 
το Πρυτανικό Συμβούλιο και τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου. Συγκεκριμένα, ανασυ-
γκροτήθηκε η Επιτροπή επικαιροποίησης των Κανονισμών Erasmus, η Επιτροπή για την 
αξιολόγηση των αιτημάτων μετακίνησης του προσωπικού του Ιδρύματος για διδασκαλία 
και επιμόρφωση και η Επιτροπή για την αξιολόγηση αιτημάτων μετακίνησης των φοιτη-
τών στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Erasmus Plus Placement. 

Στο πλαίσιο της περαιτέρω διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου, τον Φεβρουάριο του 2020 
αναλήφθηκε μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία και υποβλήθηκε πρόταση στην Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή για την ένταξη του ιδρύματος στη Δράση της Διεθνούς Κινητικότητας, 
η οποία επιτρέπει την κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού σε χώρες εκτός Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. Για τις ανάγκες της πρότασης τον Οκτώβριο του 2019 συγκροτήθηκε Επιτρο-
πή Διεθνούς Κινητικότητας από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου η οποία μερίμνησε για 
τη συγκέντρωση, αξιολόγηση και τελική υποβολή της πρότασης, τα αποτελέσματα της 
οποίας αναμένονται τον Σεπτέμβριο του 2020.

Στο πλαίσιο της δράσης της Κλασικής Κινητικότητας, τα Τμήματα του Πανεπιστημίου 
συνεργάζονται με ιδρύματα του εξωτερικού για τη σύναψη διιδρυματικών συμφωνιών. Το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το Πανεπιστήμιο είχε 219 ενεργές συμφωνίες ενώ το 2019-2020 
αυξήθηκαν στις 253. 

Τα δύο τελευταία ακαδημαϊκά έτη, καθώς και το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ο μέσος όρος 
των μαθημάτων από όλα τα Τμήματα που προσφέρονται στην αγγλική γλώσσα για τους 
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εισερχόμενους φοιτητές Erasmus, είναι 85, αριθμός που χρειάζεται άμεσα να αυξηθεί, 
προκειμένου το Πανεπιστήμιό μας να μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα στις υποχρεώ-
σεις που απορρέουν από το Πρόγραμμα Erasmus.

Τέλος, τον Μάιο του 2020, προκειμένου να απονεμηθεί στο Πανεπιστήμιο ο Χάρτης 
Erasmus για την επταετία 2021-2027, υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατόπιν 
απόφασης της Συγκλήτου, η πρόταση του Πανεπιστημίου μας για την απόκτηση του Χάρ-
τη Erasmus, ο οποίος παρέχει το γενικό πλαίσιο ποιότητας για τις ευρωπαϊκές και διεθνείς 
δραστηριότητες συνεργασίας και αποτελεί προαπαιτούμενο για όλα τα ιδρύματα ανώτα-
της εκπαίδευσης που είναι εγκατεστημένα σε μία από τις χώρες του προγράμματος και 
τα οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν για να εφαρμόσουν τη μαθησιακή κινητικότητα 
ατόμων ή/και να συνεργαστούν για την καινοτομία και τις ορθές πρακτικές στο πλαίσιο 
του προγράμματος Erasmus+. Τα αποτελέσματα για την απονομή του στο ίδρυμά μας 
αναμένονται στο τέλος του 2020.

Γραφείο Διασύνδεσης

Σημαντική χρησιμότητα και ωφέλεια στη διασφάλιση επαρκών επιπέδων απασχολησιμό-
τητας των φοιτητών και νέων αποφοίτων του Πανεπιστημίου μας, παρέχουν οι υπηρεσίες 
Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης, στις οποίες έχουν πρόσβαση 
οι ενεργοί φοιτητές όλων των επιπέδων και οι νέοι απόφοιτοι του ιδρύματος. Οι συνεδρί-
ες ατομικής συμβουλευτικής προσφέρονται διά ζώσης, τηλεφωνικά και μέσω e-mail και 
διαδικτυακών εφαρμογών επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης και αφορούν στην προετοι-
μασία των ωφελούμενων για την είσοδο και εξέλιξή τους στην αγορά εργασίας και στη 
διαχείριση διαφόρων επιλογών ενδυνάμωσης του επαγγελματικού τους προφίλ, μέσω με-
ταπτυχιακών σπουδών ή άλλων πιστοποιήσεων. Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, έλα-
βαν τις υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας 360 άτομα, ενώ το ακαδ. έτος 2019-2020 
σημειώθηκε αύξηση στον αριθμό των ωφελούμενων, που ανήλθε στα 435 άτομα. 

Ακόμη, για την ενημέρωση των φοιτητών και αποφοίτων μας σχετικά με τις εξελίξεις 
ζήτησης ανθρώπινου δυναμικού, σε διάφορους τομείς και ειδικότητες στην Ελλάδα και 
για την πρακτική καθοδήγησή τους, στην ανάπτυξη προσωπικού πλάνου καριέρας και 
επαγγελματικού δικτύου πραγματοποιήθηκαν, στο διάστημα Σεπτέμβριος 2018-Αύγου-
στος 2019, 17 εκδηλώσεις με προσκεκλημένους ομιλητές καταξιωμένα στελέχη διαφόρων 
κλάδων, πολλοί από τους οποίους ήταν απόφοιτοι του πανεπιστημίου μας. Τις εκδηλώ-
σεις αυτές παρακολούθησαν 1.988 άτομα. Ανάλογη δραστηριότητα από το Γραφείο Δια-

34



σύνδεσης υπήρξε και για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, με τις εκδηλώσεις ενημέρωσης 
και παροχής ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας να φτάνουν στις 45 (αύξηση 
που εξηγείται λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που διαμορφώθηκαν από την πανδημία 
και που επέβαλαν τις μεμονωμένες διαδικτυακές Ημέρες Καριέρας (e-Career Days/εται-
ρία). Το σύνολο των ατόμων που συμμετείχαν σε αυτές ήταν 3.012 άτομα. Άμεσο (μέχρι 
στιγμής) αποτέλεσμα των 28 εταιρικών e-Career Days που υλοποιήθηκαν το διάστημα 
Μάιος-Ιούνιος 2020 είναι η πρόσληψη 3 τελειοφοίτων του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πλη-
ροφορικής του Πανεπιστημίου μας, στην εταιρία Deloitte, ενώ αναμένονται και άλλες 
προσλήψεις, καθώς πολλές εταιρίες δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμη τα στάδια αξιολόγη-
σης υποψηφίων.

Επιπλέον, για το διάστημα αναφοράς του παρόντος κειμένου, έχουν καταγραφεί συνο-
λικά 43 προλήψεις νέων αποφοίτων μας, σε διάφορες ειδικότητες σε ελληνικές και ξένες 
εταιρίες. Αναλυτικά, το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ξεκίνησαν την επαγγελματική τους 
σταδιοδρομία 27 άτομα, με τη συμβολή του Γραφείου Διασύνδεσης (πληροφόρηση, δικτύ-
ωση, συμβουλευτική καθοδήγηση). Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, ο ανάλογος αριθ-
μός είναι 16 άτομα. 

Επίσης, στο πλαίσιο απόκτησης εργασιακής εμπειρίας φοιτητών και σύνδεσης των απο-
φοίτων με την αγορά εργασίας, αναρτήθηκαν στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δ.Α.ΣΤΑ. 
(https://dasta.uom.gr/Career/) 407 θέσεις εργασίας, το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και 333 
το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, σε επιχειρήσεις και φορείς, στην Ελλάδα και στο εξωτερι-
κό, σχετικές με τα γνωστικά αντικείμενα των Τμημάτων του Πανεπιστημίου μας. Επιπλέ-
ον, αναρτήθηκαν 309 ανακοινώσεις το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και 245 το ακαδημαϊκό 
έτος 2019-2020, με επίκαιρα νέα αναφορικά με τις θεματικές: επιχειρηματικότητα, προ-
κηρύξεις υποτροφιών ή/και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, θέσεις πρακτικής άσκησης/ 
internships εντός και εκτός Ελλάδος.

Ακόμη, το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα που διατηρεί το Γρα-
φείο Διασύνδεσης στο Facebook 504 ανακοινώσεις (είτε του ίδιου του Πανεπιστημίου, είτε 
εξωτερικών φορέων και οργανισμών, είτε συνδέσμων και εταιριών) σχετικών στην πλει-
οψηφία τους με εργασία, σπουδές και επιχειρηματικότητα. Για το επόμενο ακαδημαϊκό 
έτος, 2019-2020, δημοσιοποιήθηκαν 683 σχετικές με τα παραπάνω αναρτήσεις. Παράλλη-
λα, επιλεγμένες από τις προαναφερθείσες ανακοινώσεις δημοσιεύθηκαν και στην σελίδα 
του Γραφείου Διασύνδεσης στο LinkedIn.
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Τέλος, τα δύο στελέχη του Γραφείου Διασύνδεσης διεκπεραίωσαν, τα ακαδημαϊκά έτη 
2018-2019 και 2019-2020, 2.261 και 2.998, αντίστοιχα, αιτήματα εξυπηρέτησης ή συνεργασί-
ας, με εταιρίες και φορείς, στα οποία περιλαμβάνονταν ενδεικτικά: αιτήματα για σύντα-
ξη βιογραφικού, προσανατολισμό καριέρας, προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές, 
δημοσιοποίηση θέσεων εργασίας κ.ά.

Πρακτική Άσκηση

Με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία των φοιτητών που βρίσκονται στο τέταρτο έτος 
σπουδών τους, κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2018–2019 και 2019–2020 πραγματοποιήθηκαν 4 
κύκλοι επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης. Οι παραπάνω κύκλοι αφορούσαν τα Τμήμα-
τα: α) Οικονομικών Επιστημών, β) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, γ) Διεθνών 
και Ευρωπαϊκών Σπουδών, δ) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ε) Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής, στ) Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, ζ) Μουσικής Επι-
στήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινω-
νικής Πολιτικής, με απόφαση της Συνέλευσης, δεν συμμετέχει στην επιδοτούμενη μέσω 
ΕΣΠΑ πρακτική άσκηση, καθώς η Πρακτική Άσκηση για το συγκεκριμένο Τμήμα αποτε-
λεί υποχρεωτικό μάθημα. Έτσι, στο πλαίσιο αυτό, η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του 
σχεδιάζεται, οργανώνεται και υλοποιείται από την αρμόδια Συντονιστική Επιτροπή του 
Τμήματος.

Οι ωφελούμενοι φοιτητές οι οποίοι συμμετείχαν στους 4 κύκλους πρακτικής άσκησης, για 
τα ακαδημαϊκά έτη 2018-2019 και 2019-2020, ανέρχονται σε 738 οι οποίοι κατανεμήθηκαν 
σε 507 φορείς. Συγκεκριμένα, το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 πραγματοποίησαν 395 φοιτη-
τές επιδοτούμενη μέσω ΕΣΠΑ πρακτική άσκηση σε 258 φορείς, ενώ το ακαδημαϊκό έτος 
2019-2020 πραγματοποίησαν την αντίστοιχη πρακτική 343 φοιτητές σε 249 φορείς. Εδώ να 
διευκρινίσουμε ότι ο Δ΄ κύκλος πρακτικής άσκησης είναι σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται 
στις 14.9.2020, οπότε μπορεί στο τέλος να διαφέρει ο αριθμός των φοιτητών που θα ολο-
κληρώσουν την πρακτική τους.

Επίσης, το ίδιο διάστημα πραγματοποίησαν πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος 
των Δωρεών Συνεργαζόμενων Φορέων 175 φοιτητές του Πανεπιστημίου σε 48 φορείς. Πιο 
συγκεκριμένα, το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 πραγματοποίησαν πρακτική άσκηση μέσω 
του προγράμματος των Δωρεών 97 φοιτητές ενώ το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στο ίδιο 
πρόγραμμα συμμετείχαν 78 φοιτητές. Συνολικά, οι συμμετοχές στο έργο της πρακτικής 
άσκησης μέσω ΕΣΠΑ και μέσω Δωρεών ανέρχονται σε 913.
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Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο, ότι ο αριθμός των φοιτητών οι οποίοι έκαναν αίτηση για 
πρακτική άσκηση αλλά, λόγω της περιορισμένης χρηματοδότησης, δυστυχώς απορρί-
φθηκαν, υπήρξε σημαντικός. Για τα ακαδημαϊκά έτη 2018-2020 638 αιτήσεις που αφορού-
σαν το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ δεν κατέστη δυνατό να γίνουν δεκτές. Αντιστοίχως, υπήρξε 
αυξημένο ενδιαφέρον από τους φοιτητές για τις θέσεις πρακτικής άσκησης που αφορού-
σαν το πρόγραμμα των Δωρεών, ωστόσο και εκεί οι θέσεις ήταν περιορισμένες επειδή η 
χρηματοδότηση προέρχεται από τους ίδιους τους Φορείς.

Πάντως, έπειτα από σχετική έρευνα για την παραμονή και εν τέλει ένταξη των φοιτητών 
του Ιδρύματος στους Φορείς όπου κάνουν την πρακτική τους άσκηση, τα αποτελέσματα 
της έρευνας, δεδομένων των συνθηκών ήταν ενθαρρυντικά, καθώς υπήρξαν αρκετές πε-
ριπτώσεις φοιτητών του Πανεπιστημίου μας, οι οποίοι εντάχθηκαν στους Φορείς στους 
οποίους έκαναν Πρακτική Άσκηση.
Ειδικότερα, ο αριθμός των φοιτητών οι οποίοι παρέμειναν στον φορέα απασχόλησης μετά 
τη λήξη της μέσω ΕΣΠΑ ανά κύκλο πρακτικής άσκησης κατά προσέγγιση είναι:

Α' Κύκλος Πρακτικής (1/12/2018 - 28/02/2019) : 11 φοιτητές από τους 229.

Β' Κύκλος Πρακτικής (1/6/2019 - 31/08/2019) : 13 φοιτητές από τους 166. 

Γ' Κύκλος Πρακτικής (1/12/2019 - 29/02/2020) : 16 φοιτητές από τους 193.  

Ο Δ΄ Κύκλος Πρακτικής Άσκησης, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, είναι σε εξέλιξη και 
θα ολοκληρωθεί στις 14/9/2020.

Συνολικά, το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, από τους φοιτητές του ΕΣΠΑ οι 24 παρέμειναν 
μετά τη λήξη της πρακτικής τους άσκησης στους φορείς, ενώ το ακαδημαϊκό έτος 2019-
2020 οι 16.

Επίσης, τα ακαδημαϊκά έτη 2018-2019 και 2019-2020 παρέμειναν στους φορείς απασχόλη-
σης συνολικά 9 φοιτητές οι οποίοι πραγματοποίησαν πρακτική μέσω του Προγράμματος 
των Δωρεών, οι 6 από τους παραπάνω φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ενώ οι 3 το 
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω νούμερα μπορεί να μην αντικατοπτρίζουν τον πραγ-
ματικό αριθμό των φοιτητών οι οποίοι συνεχίζουν την απασχόλησή τους καθώς πολλοί 
φοιτητές εργάζονται στις εταιρείες μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους ή και άλλων 
υποχρεώσεων (π.χ. στρατιωτική θητεία).
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Γραφείο Αποφοίτων

Με σκοπό την αναβάθμιση της λειτουργίας του Μητρώου Αποφοίτων και την αναπληρο-
φόρηση για τις υπηρεσίες που παρέχει το Ίδρυμα και τα Τμήματά του, πιλοτικά τον Ιανου-
άριο 2020, εμπλουτίστηκε η υφιστάμενη google-φόρμα εγγραφής με επιπλέον ερωτήματα 
που αφορούν τον απόφοιτο και την εξέλιξή του. Για παράδειγμα, προστέθηκαν στοιχεία, 
όπως το ΠΜΣ αποφοίτησης, περαιτέρω σπουδές σε Ελλάδα/Εξωτερικό, το Linkedin url, το 
διάστημα που απαιτήθηκε για εύρεση απασχόλησης συναφούς ή μη, η ικανοποίηση φοι-
τητή σχετικά με τη μαθησιακή του εμπειρία στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (απόκτηση 
γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων), εθελοντική προσφορά των αποφοίτων.

Το διάστημα Μάρτιος-Απρίλιος 2020, σε συνεργασία με το ΚΥΔ, πραγματοποιήθηκε η 
μετάβαση από την υφιστάμενη google-φόρμα εγγραφής στο Μητρώο Αποφοίτων Πανε-
πιστημίου Μακεδονίας σε φόρμα εγγραφής και βάση δεδομένων του Ιδρύματος. Λόγω της 
πανδημίας και του φόρτου εργασίας του ΚΥΔ αναβλήθηκε η ολοκλήρωση της μετάβασης/
εξέλιξης της βάσης δεδομένων σε πληροφοριακό σύστημα το οποίο θα διαλειτουργεί με 
το υφιστάμενο φοιτητολόγιο.
Επίσης, έγινε εναρμόνιση της διαχείρισης των δεδομένων με τον GDPR σε συνεργασία με 
τον Data Protection Officer.

Η υγειονομική κρίση ανέκοψε την πρωτοβουλία για την προετοιμασία εκδήλωσης επανα-
σύνδεσης (reunion των αποφοίτων) σε κεντρικό χώρο εκδηλώσεων της πόλης, με σκοπούς 
την ενίσχυση της δικτύωσης μεταξύ των αποφοίτων, της σύνδεσής τους με το Πανεπιστή-
μιό τους και την κοινοποίηση του Δικτύου Αποφοίτων ως κίνητρο φοίτησης στο Πανεπι-
στήμιο Μακεδονίας. Ανακόπηκε επίσης η προσπάθεια αναθέρμανσης της πρωτοβουλίας 
για τη δημιουργία Συλλόγου Αποφοίτων και δημιουργίας καταστατικού.

Με την πρόσβαση, τέλος, του Γραφείου Αποφοίτων στη διαχείριση της ιστοσελίδας του 
Γραφείου, εκτός από την πληρέστερη ενημέρωση, δίνεται η δυνατότητα να γίνεται συλ-
λογή πληροφοριών και προβολή των προνομίων (benefits) που έχουν οι απόφοιτοι από τις 
δομές του Πανεπιστημίου.

2.7 Δράσεις Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ
Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου εξα-
σφαλίζει το συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη και υλοποί-
ηση προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει 
διά βίου μάθησης, διά ζώσης ή εξ αποστάσεως. Ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2018 και, μετά 
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από απόφαση της Συγκλήτου τον Οκτώβριο του ιδίου έτους, εκδόθηκε ο Κανονισμός Λει-
τουργίας του, στον οποίο ρυθμίζονται θέματα της οργάνωσής, της λειτουργίας και της 
διοίκησης του Κέντρου. 
Στους στόχους του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. είναι η ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του Πανεπιστη-
μίου και της αλληλεπίδρασής του με την κοινωνία με τη συνέχιση των προσφερόμενων 
προγραμμάτων, τη σύναψη νέων συμφωνιών συνεργασίας και τον σχεδιασμό νέων προ-
γραμμάτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, αλλά και ξενόγλωσ-
σων για την εξάπλωση των δραστηριοτήτων του Κέντρου και στο εξωτερικό. Επιπλέον, 
επιδιώκεται η ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του διοικητικού και τεχνικού 
προσωπικού του Πανεπιστημίου με την ανάπτυξη ενδοϊδρυματικών ευκαιριών επιμόρ-
φωσης μέσω των προγραμμάτων του.

Στο ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. απασχολούνται 4 άτομα και μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 61 σχέδια 
προγραμμάτων, από τα οποία έχουν υλοποιηθεί 31 προγράμματα με συνολικά 2.558 επι-
μορφωθέντες. Ορισμένα από αυτά έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασί-
ας που έχουν συναφθεί και με 5 εξωτερικούς φορείς.

Συνοπτικά, τα έσοδα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (σε €) για τα έτη 2018, 2019 και 2020 (μέχρι 31/8) είναι:

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, το σύνολο των εσόδων των προγραμμάτων του 
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. από την έναρξη λειτουργίας του στις 23.4.2018 ανέρχεται σε €701.665, εκ των 
οποίων το 20%, ήτοι €140.333, παρακρατήθηκε για την κάλυψη των γενικών εξόδων λει-
τουργίας του. Επίσης, για την έναρξη της λειτουργίας του Κέντρου διατέθηκε ποσό ύψους 
€50.000 από τους πόρους του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου.
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3. Αξιολόγηση - Πιστοποίηση Πανεπιστημίου και Τμημάτων
Κορυφαίο γεγονός για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας την τελευταία διετία,  αποτέλεσε 
η απονομή της πιστοποίησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας 
(ΕΣΔΠ), στις 19 Αυγούστου 2019, από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.), νυν 
Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.). Η Αρχή διαπίστωσε πλήρη συμμόρφω-
ση τόσο με τις αρχές του προτύπου της, όσο και με τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του 
 Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, με τη διάρκεια της χορηγηθείσας πιστοποίη-
σης να  ορίζεται στα τέσσερα έτη, από 17.7.2019 έως 16.7.2023. 

Η απονομή του τίτλου Πιστοποίησης στη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έγινε στις 24 Σεπτεμβρίου 2019 σε επίσημη ανοιχτή εκ-
δήλωση, με την παρουσία του τότε Προέδρου της Α.ΔΙ.Π., καθηγητή Παντελή Κυπριανού, 
όπως και πολλών μελών της Πανεπιστημιακής μας Κοινότητας.

Αναλυτικότερα, το πρώτο βήμα στη διαδικασία της πιστοποίησης ήταν η σύνταξη του 
ΕΣΔΠ και η μέσω αυτού πιστοποίηση της ΜΟ.ΔΙ.Π. Η Μονάδα, ανταποκρινόμενη στην 
πρόσκληση της Α.ΔΙ.Π. για υποβολή προτάσεων πιστοποίησης των ΕΣΔΠ και των Προ-
γραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ), ξεκίνησε την προετοιμασία των φακέλων 
πιστοποίησης (ΕΣΔΠ και ΠΠΣ). Η πρώτη πρόσκληση της Α.ΔΙ.Π. για την Πιστοποίηση 
του ΕΣΔΠ και των ΠΠΣ των Ιδρυμάτων είχε σταλεί στα Ιδρύματα 19.1.2018 με ημερομηνία 
λήξης 20.7.2018. Επίσης ζητήθηκε από τα Ιδρύματα η κατάθεση της έκθεσης προόδου με 
αφορμή τη συμπλήρωση δύο χρόνων από την εξωτερική αξιολόγηση. Ωστόσο, το Πανεπι-
στήμιό μας δεν είχε ανταποκριθεί στις δύο παραπάνω προσκλήσεις. 

Σημειώνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την Πιστοποίηση των ΠΠΣ ήταν η πιστο-
ποίηση του ΕΣΔΠ, που ανήκει στις αρμοδιότητες της ΜΟ.ΔΙ.Π. 

Τον Απρίλιο 2019 το Ίδρυμα απέστειλε στην Α.ΔΙ.Π., μετά από σχετική έγκριση της Συ-
γκλήτου, τις Προτάσεις Πιστοποίησης του ΕΣΔΠ και όλων των ΠΠΣ του Ιδρύματος. Μετά 
από σχετική επικοινωνία με την Αρχή και τις σχετικές κινήσεις, που διήρκεσε μέχρι 
19.8.2019, η Α.ΔΙ.Π. έστειλε στο Ίδρυμα την Τελική Έκθεση Πιστοποίησης του ΕΣΔΠ μετά 
από έγκριση του Συμβουλίου (της Α.ΔΙ.Π.) σύμφωνα με την οποία χορηγείται «ΠΙΣΤΟ-
ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» με πλήρη 
συμμόρφωση σύμφωνα με τις αρχές του προτύπου του ΕΣΔΠ της Α.ΔΙ.Π. και τις Αρχές 
Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ενημερωτικά, η 
διάρκεια πιστοποίησης ορίζεται σε τέσσερα έτη (17.7.2019/16.7.2023).
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Στη συνέχεια προχώρησε η διαδικασία πιστοποίησης των Τμημάτων του Πανεπιστημίου. 
Όλα τα Τμήματα υπέβαλαν ήδη από το καλοκαίρι του 2019 τα σχέδια πιστοποίησής τους 
και στη συνέχεια από το φθινόπωρο του 2019 ξεκίνησε η διαδικασία πιστοποίησής τους 
από τις επιτροπές των εξωτερικών πιστοποιητών - αξιολογητών. Μέχρι σήμερα έχουν 
υποβληθεί στη διαδικασία πιστοποίησης, μετά από επιτόπια επίσκεψη της αρμόδιας Επι-
τροπής, τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών (ΟΕ), Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων (ΟΔΕ), Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (ΕΠ), Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
(ΔΕΣ) και Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (ΒΣΑΣ), τα οποία και έχουν 
λάβει τη βεβαίωση της οριστικής πιστοποίησης.

Πιο συγκεκριμένα, κατά το χρονικό διάστημα Μαρτίου-Απριλίου 2019 κατατέθηκαν στη 
ΜΟ.ΔΙ.Π. για εσωτερική αξιολόγηση, όπως προβλέπονταν από τις διαδικασίες Πιστοποίη-
σης, οι προτάσεις Πιστοποίησης και των οκτώ Τμημάτων του Ιδρύματος. Στη συνέχεια και 
στο χρονικό διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου του ίδιου έτους προγραμματίστηκαν από 
την Α.ΔΙ.Π. οι Πιστοποιήσεις πέντε εκ των οκτώ ΠΠΣ του Ιδρύματος. Μετά την ολοκλή-
ρωση της διαδικασίας, κοινοποιήθηκαν στη ΜΟ.ΔΙ.Π. τα Σχέδια Εκθέσεων Πιστοποίησης 
και χορηγήθηκαν από την Α.ΔΙ.Π. πιστοποιήσεις στα ΠΠΣ σύμφωνα με τα κριτήρια της 
Α.ΔΙ.Π. και του Ενιαίου Χάρτη Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) από 29.5.2020 έως 28.5.2024. 

Εκκρεμούν οι διαδικασίες Πιστοποίησης τριών ακόμη ΠΠΣ του Ιδρύματος: Μουσικής Επι-
στήμης και Τέχνης, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και, τέλος, Εκπαιδευτικής και 
Κοινωνικής Πολιτικής, οι οποίες σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από την ΕΘ.Α.Α.Ε., ανα-
μένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2020. 

Πέραν των πιστοποιήσεων των ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου και στο 
πλαίσιο του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας, έχουν πραγματοποιηθεί 
από τη ΜΟ.ΔΙ.Π. μια σειρά δράσεων και εκδηλώσεων, όπως: 

Εφαρμογή ΕΣΔΠ στις διοικητικές υπηρεσίες του Ιδρύματος

Με δεδομένο ότι οι Διοικητικές Υπηρεσίες δεν έχουν επαρκή εξοικείωση με διαδικασίες δι-
ασφάλισης ποιότητας, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τους Προϊσταμένους των Δι-
ευθύνσεων του Ιδρύματος καθώς και τους υπευθύνους των Πανεπιστημιακών Μονάδων 
προκειμένου να δοθούν κατευθυντήριες οδηγίες για τη σύνταξη των Εκθέσεων Απολογι-
σμού - Προγραμματισμού όπως προβλέπεται στο ΕΣΔΠ. Για το σκοπό αυτό το Νοέμβριο 
2019 πραγματοποιήθηκε παρουσίαση από μέλος της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΕΣΔΠ στις Υπηρεσίες. 
Για τη διευκόλυνση των διαδικασιών αποφασίστηκε ο ορισμός δύο (2) μελών της ΜΟ.ΔΙ.Π. 
ανά Διεύθυνση του Ιδρύματος (Δεκέμβριος 2019). 
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Έγκριση ερωτηματολογίου αποφοίτων για μια ex post αποτίμηση των προγραμμάτων 
σπουδών

Το ερωτηματολόγιο τελειοφοίτων εγκρίθηκε από τη ΜΟ.ΔΙ.Π. τον Σεπτέμβριο 2019. Αρχι-
κά εφαρμόστηκε η έντυπη χρήση του ερωτηματολογίου, ωστόσο κρίνεται απαραίτητη η 
ηλεκτρονική του μορφή, υπό τις νέες συνθήκες και για την ικανοποιητική συλλογή στοι-
χείων. Έως τώρα έχουμε στοιχεία από τις ορκωμοσίες Δεκεμβρίου 2019 - Φεβρουαρίου 
2020, τα οποία βρίσκονται σε στάδιο επεξεργασίας για την εξαγωγή αποτελεσμάτων από 
το ΚΥΔ. 

Έγκριση νέου προτύπου Ετήσιων Εκθέσεων των Ακαδημαϊκών Μονάδων

Σύμφωνα με τις επιταγές του Πιστοποιημένου ΕΣΔΠ, κοινοποιήθηκε προς διαβούλευση 
στους Προέδρους και τους ΟΜ.Ε.Α. των Τμημάτων, στη συνέχεια συζητήθηκε και εγκρί-
θηκε από τη ΜΟ.ΔΙ.Π., το νέο πρότυπο Ετήσιων Εκθέσεων των Ακαδημαϊκών Μονάδων. 
Ως ημερομηνία κατάθεσης των ετήσιων εκθέσεων των ακαδημαϊκών μονάδων ορίστηκε 
η 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

Σύνταξη ερωτηματολογίου ανασκόπησης 

Η σύνταξη ερωτηματολογίου ανασκόπησης για την εφαρμογή του ΕΣΔΠ από τη ΜΟ.ΔΙ.Π. 
ανατέθηκε σε μέλος της (Απρίλιος 2020), όπως προβλέπεται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας του 
ΕΣΔΠ. Πρόκειται για εργαλείο ελέγχου εφαρμογής του ΕΣΔΠ από τη ΜΟ.ΔΙ.Π., στο οποίο 
καταγράφονται τα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης, η απόδοση των διεργα-
σιών του συστήματος, ο βαθμός επίτευξης των στόχων ποιότητας του Ιδρύματος και προ-
τάσεις για τη βελτίωση του ΕΣΔΠ. 

Εφαρμογή ηλεκτρονικής αξιολόγησης διδακτικού έργου εαρινού εξαμήνου 2019-2020

Λόγω των περιοριστικών μέτρων που αφορούν την πανδημία του COVID-19, αποφασίστη-
κε η διεξαγωγή ηλεκτρονικής αξιολόγησης του διδακτικού έργου για το εαρινό εξάμηνο 
του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Η ηλεκτρονική αξιολόγηση, εξασφαλίζοντας πλήρως 
την ανωνυμία των ερωτώμενων, περιελάμβανε τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου (πανο-
μοιότυπου με το έντυπο) και διεκπεραιώθηκε με την αποστολή διαπιστευτηρίων (tickets) 
στους ιδρυματικούς λογαριασμούς ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) των φοιτητών/
τριών του Ιδρύματος.
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Συμμετοχή εξωτερικών φορέων στο ΕΣΔΠ

Εξετάζεται, κατόπιν σύστασης των μελών των Επιτροπών Πιστοποίησης, η συμμετοχή 
εξωτερικών φορέων (stakeholders) σε διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας. Κυρίως εξετά-
ζονται τα κριτήρια επιλογής των φορέων που θα συμμετέχουν σε διαδικασίες διασφά-
λισης ποιότητας για κάθε Τμήμα, το θεσμικό πλαίσιο συμμετοχής τους και ο βαθμός 
εμπλοκής τους στα προγράμματα σπουδών. 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Πιστοποίησης (ΟΠΕΣΠ)

Στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) της ΕΘ.Α.Α.Ε. 
υποβλήθηκαν οι σχετικές αναφορές του Ιδρύματος στις 25.1.2019 για το ακαδημαϊκό έτος 
2017-2018 (αναδρομική συμπλήρωση σύμφωνα με την ΕΘ.Α.Α.Ε.) και στις 14.4.2020 για 
το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Στο ΟΠΕΣΠ καταχωρούνται τα δεδομένα ποιότητας από 
τα οποία εξάγονται οι δείκτες ποιότητας του Ιδρύματος αναφορικά με όλους τους τομείς 
λειτουργίας του και συγκριτικά με το σύνολο των δεικτών απόδοσης των ΑΕΙ της χώρας.

Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟ.ΔΙ.Π. (qa.uom.gr)

Μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
πραγματοποιείται η συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων μαθημάτων, των ατομικών 
απογραφικών καθώς και η ηλεκτρονική αξιολόγηση του διδακτικού έργου από τους φοι-
τητές του Ιδρύματος. 
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4. Τεχνικά έργα – Υποδομή – Κτιριακό – Διαρρυθμίσεις – ΚΥΔ

4.1 Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

Έργο Διαρρυθμίσεων

Με στόχο την προώθηση αιτημάτων διαρρυθμίσεων για έργα τα οποία εκκρεμούσαν 
από το 2012, αποφασίστηκε η υλοποίηση του Τεχνικού Έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΔΙΑΡΡΥΘ-
ΜΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 2019» αρχικού προϋπολογισμού €690.000, για πρώτη 
φορά και χωρίς να υπάρχει προηγούμενη εμπειρία ούτε από άλλα Πανεπιστήμια, ούτε 
και από την εφαρμογή του Ν. 4485/2017, με €140.000 από πιστώσεις του Τακτικού Προϋπο-
λογισμού και €550.000 από τον ΕΛΚΕ. 

Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει: τη δημιουργία νέων γραφειακών χώρων, ενώ σημα-
ντικές αναμορφώσεις θα πραγματοποιηθούν στους γραφειακούς χώρους του ΕΛΚΕ, τη 
δημιουργία νέου εργαστηρίου Η/Υ κατόπιν ενοποίησης 2 χώρων, όπως και τη δημιουργία 
δύο αποθηκών στο υπόγειο parking για τη μεταφορά αρχειακού υλικού. Επιπροσθέτως, 
προβλέπει την τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων για τα αποδυτήρια, αντικατάταστα-
ση του δαπέδου της Βιβλιοθήκης, όπως και των Αιθουσών Τηλεκπαίδευσης και Συνεδρί-
ων, ηχομονώσεις σε συγκεκριμένα γραφεία κ.ά.

Το έργο δημοπρατήθηκε μέσα στο 2019, μετά όμως από την ολοκλήρωση της διαδικασί-
ας δημοπράτησης το Ελεγκτικό Συνέδριο σε πρωτοβάθμιο έλεγχο απέρριψε τη σχετική 
διαδικασία χρηματοδότησης. Χρειάστηκε αίτηση αναίρεσης του Πανεπιστημίου, με την 
καθοριστική συμβολή του Νομικού Γραφείου για να δικαιωθεί το Ίδρυμα σε δεύτερο βαθ-
μό και έτσι στο τέλος Ιουλίου προχώρησε η υπογραφή της συγκεκριμένης σύμβασης. Η 
απόφαση αυτή του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς ανοίγει δυνα-
τότητες, για το μέλλον, συγχρηματοδότησης έργων από πόρους του Τακτικού Προϋπολο-
γισμού και του ΕΛΚΕ.

Κτιριακό πρόβλημα

Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, από 4 Μαΐου 2020 έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων, κονδύλι ύψους €10.387.400, με σκοπό μια ριζική αντιμετώπιση του προβλή-
ματος χώρων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Επιδιώκουμε την υπογραφή συμβολαίων 
εντός του 2021 για την αγορά 4 νέων κτιρίων. 
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Για να φθάσουμε σε αυτή τη θετική εξέλιξη, προχωρήσαμε κατ’ αρχάς στην αποτύπωση 
της υπάρχουσας κατάστασης και εν συνεχεία στη σύνταξη σχετικού Κτιριολογικού Σημει-
ώματος για την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης αγοράς. Κατόπιν τούτου εκπονήθηκαν 
4 Κτιριολογικά Προγράμματα και τα αντίστοιχα Τεχνικά Δελτία, λαμβάνοντας υπόψη 
και την Οικονομικο-Τεχνική Μελέτη του κόστους τους όπως αυτό εκτιμήθηκε από εκτι-
μητή του Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών. Για όλα 
τα παραπάνω βήματα υπάρχουν οι σχετικές εγκριτικές αποφάσεις της Συγκλήτου. Τα 
Τεχνικά Δελτία συντάχθηκαν και υποβλήθηκαν αρμοδίως τον Δεκέμβριο 2019, εγκρίθη-
καν δε στο σύνολό τους τον Μάιο 2020, μετά και την ένταξή τους στη Συλλογική Απόφαση 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΣΑΕ). Πιο αναλυτικά, τα τεχνικά δελτία 
αφορούν σε: €5.422.000 για την «Αγορά ακινήτου για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμή-
ματος Μουσικής Τέχνης και Επιστήμης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας», €2.268.200 για 
την «Αγορά Κτιριακών Εγκαταστάσεων για τις ανάγκες των Διοικητικών Υπηρεσιών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας», €1.124.650 για την «Αγορά Κτιριακών Εγκαταστάσεων για 
τις ανάγκες των Ανεξάρτητων Μονάδων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» και €1.572.750 
για την «Αγορά Κτιριακών Εγκαταστάσεων για την Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης (ΕΛΚΕ)». 

Αυτήν την περίοδο συντάσσεται η διακήρυξη για την «Αγορά ακινήτου για τις ανάγκες 
του Τμήματος Μουσικής Τέχνης και Επιστήμης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας», η οποία 
σχεδιάζεται να υποβληθεί μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου στη Σύγκλητο προς έγκριση ώστε 
στη συνέχεια να ακολουθήσει η σχετική δημοπράτηση. Αντίστοιχες διακηρύξεις αναμέ-
νεται να προετοιμαστούν και για τις άλλες 3 κτιριακές εγκαταστάσεις εντός του έτους. 
Στόχος είναι η υπογραφή συμβολαίων εντός του 2021 εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς και 
ο έλεγχος νομιμότητας της διαδικασίας από το Υπουργείο Παιδείας και το Ελεγκτικό Συ-
νέδριο. Τα κτίρια, εφόσον δεν υπάρξουν ενστάσεις, αναμένεται να παραδοθούν «με το 
κλειδί στο χέρι» μετά από την ανακατασκευή τους βάσει των αναγκών του Πανεπιστημί-
ου, σε πλήρη χρήση μέχρι το τέλος του 2024.

Ενίσχυση της ασφάλειας

Για την ενίσχυση της ασφάλειας φοιτητών και προσωπικού, έχει ήδη διαμορφωθεί νέα 
έξοδος διαφυγής από τον εσωτερικό χώρο του Πανεπιστημίου (έξω από το Αμφιθέατρο 
Τελετών προς τον περιβάλλοντα χώρο) με χρηματοδότηση από το ΠΔΕ, σε συνδυασμό με 
ανάλογη διαμόρφωση του χώρου δεξιά της κεντρικής εισόδου από την πλευρά της Εγνα-
τίας προκειμένου να αποτελέσει, αν χρειαστεί, τμήμα του χώρου συνάθροισης Κοινού στο 
πλαίσιο εφαρμογής Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης.
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Οι υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας από τον Απρίλιο 2019 καλύπτο-
νται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου. Στο πλαίσιο αυτό δημιουρ-
γήθηκε, για πρώτη φορά, Εγχειρίδιο Υγιεινής και Ασφάλειας για το Πανεπιστήμιο που 
περιλαμβάνει και συνοπτικές οδηγίες αναφορικά με περιστατικά Σεισμού και Πυρκαγιάς 
προς τους φοιτητές και τους εργαζόμενους στο Πανεπιστήμιο οι οποίες θα αναρτηθούν σε 
ειδικά πλαίσια σε διάφορους χώρους του Πανεπιστημίου, αρχικά στην ελληνική γλώσσα. 
Εξάλλου, μετά από εισήγηση του Ιατρού Εργασίας και κατ' εφαρμογή σχετικής Υπουργι-
κής Απόφασης, το Πανεπιστήμιο προνόησε για την προμήθεια 2 απινιδωτών καθώς και 
για την εκπαίδευση μελών του Προσωπικού ως προς τη χρήση αυτών, ώστε να υπάρχει 
μία σχετική ετοιμότητα σε ενδεχόμενη ανάγκη παροχής πρώτων βοηθειών.

Επίσης, αναμένεται αρχές Οκτωβρίου να παραδοθεί το ολοκληρωμένο Σχέδιο Εκτάκτων 
Αναγκών για το Πανεπιστήμιο που εκπονείται από τον Τεχνικό Ασφαλείας σε συνεργα-
σία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων. Το Σχέδιο δημιουργείται για πρώτη φορά και περι-
λαμβάνει Σχεδιαγράμματα Διαφυγής για όλα τα κτίρια, κατάρτιση Ομάδων Διαχείρισης 
Κρίσεων – Πυροπροστασίας και τοποθέτηση Σημάνσεων Διαφυγής. Τα Σχεδιαγράμματα 
Διαφυγής θα τοποθετηθούν στα μεγάλα πλαίσια (Α3) που έχουν αναρτηθεί γι’ αυτό το 
σκοπό ενώ η σήμανση μέσω πινακίδων θα ακολουθεί τα αντίστοιχα σχέδια. 

Σε εξέλιξη βρίσκεται, επίσης για πρώτη φορά, η σύνταξη του Σχεδίου Επαγγελματικού 
Κινδύνου που εκπονείται από τον Τεχνικό Ασφαλείας και τον Ιατρό Εργασίας υπό την 
εποπτεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων για το Πανεπιστήμιο. Η ολοκλήρωσή του ανα-
μένεται στο τέλος Οκτωβρίου 2020. 

Επιπλέον, ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο ελέγχου των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του 
Πανεπιστημίου προκειμένου να πιστοποιηθεί η ασφαλής χρήση τους. Τεχνικές επεμβά-
σεις ενίσχυσης της ασφάλειας των υποδομών του Ιδρύματος υλοποιήθηκαν στα πλαίσια 
έργου προϋπολογισμού €328.220, χρηματοδοτούμενου από το ΠΔΕ, το οποίο βρίσκεται σε 
εξέλιξη. Σε τεχνική εξέλιξη βρίσκεται και η μελέτη αποτίμησης της στατικής επάρκειας 
του κτιριακού συγκροτήματος του Πανεπιστημίου προϋπολογισμού €144.594 καθώς και οι 
επικαιροποιημένες μελέτες ενεργητικής πυροπροστασίας για το Πανεπιστήμιο προϋπο-
λογισμού €32.881 χρηματοδοτούμενες από το ΠΔΕ.

Ενεργειακή αναβάθμιση

Ένα εκτεταμένο έργο μονώσεων προϋπολογισμού €500.000 που αναβαθμίζει ενεργειακά 
το Πανεπιστήμιο και λύνει πάγια προβλήματα υδατοστεγανότητας του κτιρίου βρίσκε-
ται σε εξέλιξη. Σύντομα αναμένεται η ολοκλήρωση της αντικατάστασης του κεντρικού 
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κλιματιστικού εξοπλισμού και των δικτύων σωληνώσεων ψύξης – θέρμανσης προϋπολο-
γισμού €700.000. Σε εξέλιξη είναι ο διαγωνισμός για την «Έκδοση πιστοποιητικού Ενερ-
γειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)» για το Πανεπιστήμιο προϋπολογισμού €51.585 προκειμένου εν 
συνεχεία να μπορεί να ενταχθεί το Πανεπιστήμιο σε πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμι-
σης δημοσίων κτιρίων. Όλα τα παραπάνω έργα χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ.

Αναβάθμιση υποδομών του Ιδρύματος

Σε φάση τεχνικής υλοποίησης βρίσκεται η «Αντικατάσταση του υφιστάμενου τηλεφω-
νικού κέντρου με νέο τηλεφωνικό σύστημα και νέες τηλεφωνικές συνδέσεις», μέσω του 
οποίου θα πραγματοποιηθεί η αναβάθμιση των προσφερόμενων τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών του Πανεπιστημίου και της ενοποίησης - ενσωμάτωσης ενός συνόλου τηλε-
πικοινωνιακών υπηρεσιών και όχι μόνο της φωνής, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία 
στους χρήστες και τη δυνατότητα διασύνδεσης απομακρυσμένων κτιρίων, χωρίς την ανά-
γκη επιπλέον εξοπλισμού, με το τηλεφωνικό κέντρο του Πανεπιστημίου, ιδίως δε όταν η 
πρόθεση του Πανεπιστημίου είναι να επεκταθεί σε 4 νέα κτίρια.

Η αξιοπιστία του δικτύου ύδρευσης - αποχέτευσης και θέρμανσης ενισχύθηκε μετά και 
τις τμηματικές παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια σχετικού έργου προϋπολο-
γισμού €237.687 χρηματοδοτούμενου από το ΠΔΕ.

Δημοπρατήθηκε στις αρχές Ιουλίου το τεχνικό έργο «Συντήρηση 3 αιθουσών διδασκαλί-
ας», προϋπολογισμού €171.000 με χρηματοδότηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και 
στα μέσα Οκτωβρίου 2020 αναμένεται να δημοπρατηθεί το τεχνικό έργο «Αναμόρφωση 2 
αμφιθεάτρων διδασκαλίας» προϋπολογισμού €385.000 με χρηματοδότηση από τον ΕΛΚΕ. 
Τα δύο έργα φιλοδοξούν να γίνουν έργα-πιλότοι, προκειμένου να διεκδικηθεί σχετική 
χρηματοδότηση από το ΠΔΕ για την αναμόρφωση όλων των αιθουσών διδασκαλίας και 
των αμφιθεάτρων του Πανεπιστημίου.

4.2 ΚΥΔ - Μηχανοργάνωση και Πληροφορική
Στο πλαίσιο της διαρκούς ανανέωσης του εξοπλισμού αλλά και των υπηρεσιών πληροφο-
ρικής του Πανεπιστημίου έχει πραγματοποιηθεί σειρά δράσεων για την αναβάθμιση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών προς όλη την Πανεπιστημιακή Κοινότητα. Ειδικότερα, για την 
αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών και της βασικής έρευνας μέσω του προγράμμα-
τος ΕΣΠΑ, στο οποίο ήδη αναφερθήκαμε, πραγματοποιήθηκε η συλλογή αιτημάτων των 
Τμημάτων και των υπηρεσιών του Ιδρύματος για ανάγκες ηλεκτρονικού εξοπλισμού και 
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ολοκληρώθηκε η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών για τη σύνταξη της πρότασης.
Επίσης, ολοκληρώθηκε η εκτέλεση εγκεκριμένου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
συνολικού ποσού €90.000, περίπου, για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την 
κάλυψη αναγκών των εργαστηρίων και της Βιβλιοθήκης και 30 βιντεοπροβολέων για την 
υποστήριξη των αιθουσών διδασκαλίας και των αμφιθεάτρων, και αναβαθμίστηκαν οι 
αίθουσες διδασκαλίας με προσθήκη μόνιμου τηλεχειρισμού ελέγχου των βιντεοπροβο-
λέων.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών ΔΕΠ και των φοιτητών που είναι ενταγμέ-
νοι στο δίκτυο EDUROAM, έγινε μελέτη, σχεδιασμός, προμήθεια και εγκατάσταση WiFi 
(access points) σε κοινόχρηστους χώρους του Πανεπιστημίου, ενώ το επόμενο διάστημα 
θα επεκταθεί η δομημένη καλωδίωση σε χώρους διδασκαλίας για την εγκατάσταση ακό-
μη 15 συσκευών. Παράλληλα, μέσα από το πρόγραμμα ΗΦΑΙΣΤΟΣ του GRNET θα γίνει 
προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση 90 συσκευών WiFi (5ης και 6ης γενιάς) 
για την ασύρματη κάλυψη όλου του Ιδρύματος.

Έγινε μελέτη, σχεδιασμός και υλοποίηση του σχεδίου ασφαλείας των Πληροφοριακών 
Συστημάτων διαχείρισης του Φοιτητολογίου και των Διευθύνσεων Οικονομικής Διαχείρι-
σης και Διοικητικού, λαμβάνοντας υπόψη και την επικείμενη εφαρμογή του GDPR, όσον 
αφορά τον έλεγχο πρόσβασης και επεξεργασίας των δεδομένων.

Με στόχο τη σταδιακή μεταφορά όλων των δικτυακών υπηρεσιών σε εικονική υποδομή 
ενισχύθηκε το Κέντρο Δεδομένων (Data Center) με δύο υπολογιστικές υποδομές υποστή-
ριξης εικονικών διακομιστών προκειμένου να φιλοξενηθούν όλοι οι διακομιστές του Πα-
νεπιστημίου. Σταδιακά έγινε η κατάργηση των φυσικών μηχανημάτων και μετάπτωσή 
τους σε εικονική λειτουργία με στόχο την εξοικονόμηση οικονομικού και διαχειριστικού 
κόστους. Κάθε υπολογιστική υποδομή έχει πρόσθετη χωρητικότητα 20 TB προκειμένου 
να συμπεριληφθούν και τα αντίγραφα ασφαλείας. Η επιλογή της εικονικής λειτουργίας 
μάς δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στη διανομή και χρήση των φυσικών πόρων της υποδομής 
ενώ περιορίζει στο ελάχιστο τη μη διαθεσιμότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών από 
την πιθανότητα αστοχίας του εξοπλισμού.

Πλέον, το Πανεπιστήμιο συμμετέχει στην υπηρεσία Υποδομής Δημόσιου Κλειδιού 
HARICA του GUNET για την έκδοση έγκυρων και έμπιστων πιστοποιητικών για ηλεκτρο-
νικές υπογραφές καθώς και εφαρμογής της χρήσης του πρωτοκόλλου ασφαλείας SSL για 
το σύνολο των διακομιστών. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η ασφαλής και κρυπτο-
γραφημένη σύνδεση των χρηστών μέσω διαπιστευτηρίων.
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Αντικαταστάθηκε ο LDAP (authentication server) του Πανεπιστημίου με πολύ πιο σύγ-
χρονη υποδομή για την αυθεντικοποίηση των χρηστών τόσο σε Ιδρυματικές όσο και ομο-
σπονδιακές υπηρεσίες.

Υλοποιήθηκε δικτυακή υποδομή αποθήκευσης συνολικής χωρητικότητας 10 TB για την 
εξυπηρέτηση αναγκών διατήρησης αντιγράφων ασφαλείας, ενώ τέλος έγινε μετάβα-
ση από την τεχνολογία Fast Ethernet (100 Mbps) σε 10G Ethernet (backbone) και Gigabit 
Ethernet σε επίπεδο τελικού χρήστη με αντικατάσταση όλων των μεταγωγέων σε εργα-
στήρια και κεντρικά racks. 

Επιπλέον στην περίοδο της πανδημίας, και σε ό,τι αφορά την ψηφιακή υποδομή του ιδρύ-
ματος, με σκοπό την καλύτερη δυνατή υποστήριξη των εκπαιδευτικών και διοικητικών 
λειτουργιών του Πανεπιστημίου:

Για την εξ αποστάσεως διδασκαλία, ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Google Hangout Meets 
μέσω του λογαριασμού G-Suite που διαθέτει το Πανεπιστήμιο. Για την περαιτέρω ενί-
σχυσή της προχωρήσαμε στην προμήθεια και ετήσιας συνδρομής στην πλατφόρμα 
ZOOM, η οποία διαθέτει εξειδικευμένο λογισμικό για δημιουργία και διαχείριση τηλε-
τάξεων. Για την ενημέρωση των φοιτητών στάλθηκαν ενημερωτικά e-mails ενώ στους 
διδάσκοντες δόθηκαν ειδικές οδηγίες και για τις δύο πλατφόρμες.

Για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις εγκαταστάθηκαν 7 συνολικά διακομιστές για τον επι-
μερισμό του φόρτου από την ταυτόχρονη χρήση. Πραγματοποιήθηκαν έξι συνολικά 
webinars για την ενημέρωση των διδασκόντων στις δύο πλατφόρμες που χρησιμοποιή-
θηκαν για το σκοπό αυτόν, το openeclass και οι google forms.
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5. Εξωστρέφεια – Δημόσιες & Διεθνείς Σχέσεις – Επικοινωνία

Έντυπο Προωθητικό Υλικό – Επετειακές Εκδόσεις

Στο πλαίσιο των δράσεων για την ανάπτυξη της εξωστρέφειας, των δημοσίων σχέσεων 
και της επικοινωνίας, σχεδιάστηκαν και εκτυπώθηκαν, έπειτα από αρκετά χρόνια, νέοι 
οδηγοί του Πανεπιστημίου, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, ώστε το Ίδρυμα να 
μπορεί να προβάλλει τις δραστηριότητές του σε συνεργάτες, επισκέπτες και ευρύ κοινό 
με ευπρόσωπο και χρηστικό έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό.

Ειδικότερα, εκδόθηκε ο Συνοπτικός Οδηγός Πανεπιστημίου (ελληνικά-αγγλικά) σε 1.000 
τεμάχια από τα οποία έχουν διανεμηθεί περίπου 800, ένα 4πτυχο ενημερωτικό έντυπο 
Μεταπτυχιακών προγραμμάτων (ελληνικά-αγγλικά) σε 1.000 τεμάχια (έχουν διανεμηθεί 
περίπου 800), ο αναλυτικός Οδηγός του Πανεπιστημίου σε 1.200 τεμάχια (έχουν διανεμη-
θεί περίπου 1.000), και ο Οδηγός του Πανεπιστημίου στην αγγλική γλώσσα, σε 800 τεμά-
χια (έχουν διανεμηθεί περίπου 500).

Επίσης, ολοκληρώθηκε και εκδόθηκε το Λεύκωμα των 60 χρόνων του Πανεπιστημίου Μα-
κεδονίας στα ελληνικά και τα αγγλικά (300 τεμάχια/γλώσσα), η παρουσίαση του οποίου 
έγινε κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερης εκδήλωσης για να τιμηθούν τα 60 έτη. Στην εκδή-
λωση πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιξε η παρουσία δεκάδων παλαιών αποφοίτων του Πανε-
πιστημίου μας.

Διεθνείς Συνεργασίες

Οι σχέσεις και συνεργασίες σε ακαδημαϊκό επίπεδο με ξένα εκπαιδευτικά ιδρύματα ενι-
σχύθηκαν την τελευταία διετία με την υπογραφή 8 νέων μνημονίων συνεργασίας, ενώ 
παράλληλα έχουν ανανεωθεί 7 υπάρχουσες συμφωνίες. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρί-
ζεται η δημιουργία της «Trumotion Alliance» για την ένταξη στο θεσμό του Ευρωπαϊκού 
Πανεπιστημίου, στην οποία εκτός από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας συμμετέχουν το Πα-
νεπιστήμιο «Johann Wolfgang Goethe» της Φρανκφούρτης, το Καθολικό Πανεπιστήμιο του 
Μιλάνου, το Πανεπιστήμιο του Lodz της Πολωνίας και το Πανεπιστήμιο Lumière Λυών 2 
της Γαλλίας. Στο πλαίσιο αυτής της κοινοπραξίας υπεγράφησαν ξεχωριστά σύμφωνα συ-
νεργασίας με το κάθε ένα από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα για την από κοινού επίβλεψη 
διδακτορικών διατριβών (co-tutelle).
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Επίσης σημαντικό ήταν το σύμφωνο συνεργασίας με τα γαλλικά πανεπιστήμια «Université 
Lumiere Lyon 2» και «Aix en Marseille Université», καθώς και το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσ-
σαλονίκης, με την ευκαιρία της δεύτερης διοργάνωσης του προγράμματος – δικτύου 
CREABALK (Creative Balkans) με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που έχει ως στόχο την ανάδειξη 
ενός κοινού τόπου ανάμεσα στις τέχνες, την πολιτισμική δημιουργία και τις κοινωνικές 
επιστήμες στα Βαλκάνια. 

Αντίστοιχα μνημόνια συνεργασίας με σκοπό την αμοιβαία ανταλλαγή φοιτητών και 
ακαδημαϊκού προσωπικού καθώς και την προώθηση ερευνητικού έργου στον τομέα της 
Ιστορίας και των Πολιτικών Επιστημών υπεγράφησαν με το Ινστιτούτο Ιστορίας στο Βε-
λιγράδι και το Πανεπιστήμιο Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας Ion Mincu της Ρουμανίας.
Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η διαδικασία υπογραφής συμφώνου συνεργασίας με το Πα-
νεπιστήμιο Τεχνολογίας Ταϊνάν της Ταϊβάν για την ίδρυση κοινού Μεταπτυχιακού Προ-
γράμματος Σπουδών πάνω στον τομέα της διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων.

Τέλος, ένα ακόμη σημαντικό μνημόνιο συνεργασίας θα συναφθεί μέσα στο επόμενο 
μήνα με το Πανεπιστήμιο Ben-Gurion του Νegev στο Ισραήλ με σκοπό, μεταξύ άλλων, την 
έναρξη διαδικτυακών μαθημάτων ελληνικής και εβραϊκής γλώσσας για την προώθηση 
και σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Παράλληλα, από τον Μάρτιο 2020 έως και σήμερα, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας συμμε-
τέχει ενεργά σε πρόγραμμα το οποίο διεξάγεται στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας μεταξύ 
του Institute for International Education (IIE), και του Υπουργείου Παιδείας, με σκοπό την 
ενίσχυση της δυνατότητας διεθνοποίησης των ελληνικών ΑΕΙ μέσα από συντονισμένες 
επαφές εκπροσώπων από 12 αμερικάνικα πανεπιστήμια με αντίστοιχους εκπροσώπους 
ελληνικών ΑΕΙ. Συγκεκριμένα, έως σήμερα έχει ήδη ξεκινήσει ένας γόνιμος διάλογος επι-
κοινωνίας μεταξύ μελών του Πανεπιστημίου μας με το Columbia University και το ΝYU 
για μελλοντική σύναψη συμφώνων συνεργασίας που στοχεύουν στην αμοιβαία ανταλ-
λαγή φοιτητών και ακαδημαϊκού προσωπικού και την ίδρυση κοινών μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων.

Συνεργασίες με τοπικούς φορείς

Κατά τη διετία 2018-2019 και 2019-2020 συνάφθηκαν 12 νέες συνεργασίες με σημαντικούς 
φορείς της χώρας, ενώ περίπου 10 νέες συνεργασίες πρόκειται να ολοκληρωθούν μέσα 
στο επόμενο τρίμηνο.
Συγκεκριμένα, τον Δεκέμβριο 2019 υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας με την εταιρία 
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πληροφορικής Deloitte με σκοπό την ίδρυση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη βελ-
τίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα πληροφορι-
κής και προγραμματισμού καθώς και τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης και ερευνητικής 
εμπειρίας σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Αντίστοιχα, η Σχολή Επιστη-
μών Πληροφορίας σύναψε πρωτόκολλο συνεργασίας με το Ινστιτούτο Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», στοχεύοντας 
στη διοργάνωση και υποστήριξη πιλοτικών συνδιδασκαλιών, την προώθηση ακαδημαϊ-
κής συνεργασίας και την από κοινού ίδρυση μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Με την υπογραφή συμφώνου συνεργασίας με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλο-
νίκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αποδεικνύει την ενεργό συμμετοχή και συνεργασία 
για την προώθηση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δράσεων της πόλης μας, καθώς και 
τη διεύρυνση των ερευνητικών πεδίων ενδιαφέροντός του.

Ομοίως, η σύναψη συμφώνου συνεργασίας με την ΑΜΚΕ «Βυζαντινή Θεσσαλονίκη» της 
Ι.Μ.Θ. στοχεύει στη συνεργασία σε έργα προβολής της Βυζαντινής πολιτιστικής κληρονο-
μιάς μέσα από κοινές εκδηλώσεις, θερινά σχολεία και ποικίλες πολιτιστικές δράσεις μαζί 
με το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου μας.

Αντίστοιχα, τον Ιούνιο 2020 ολοκληρώθηκε η διαδικασία υπογραφής μνημονίου συνεργα-
σίας με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, με σκοπό την 
αποτίμηση του ερευνητικού έργου θεματικών πεδίων που θεραπεύει το Πανεπιστήμιο, 
την ανάπτυξη ψηφιακών πηγών και βάσεων δεδομένων και την προώθηση της ανοιχτής 
πρόσβασης σε επιστημονικές δημοσιεύσεις των ελληνικών ΑΕΙ. 
Στο επόμενο διάστημα θα ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής συμφώνου συμφωνίας 
με τον Δήμο Νεάπολης -Συκεών καθώς και με τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλά-
δος, ενώ έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συναντήσεις για τη σύναψη συμφώνων συνεργασί-
ας με τον Δήμο Θεσσαλονίκης και τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης. 

Συμμετοχές σε Αναπτυξιακές Πρωτοβουλίες

Το Πανεπιστήμιό μας συμμετέχει σε δύο εξαιρετικά σημαντικές πρωτοβουλίες που αυτήν 
την περίοδο ξεκινούν στην πόλη μας:

Thess INTEC

Στις 15.7.2020 με απόφαση της Συγκλήτου εγκρίθηκε η συμμετοχή μας στην Εταιρία Ειδι-
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κού Σκοπού Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (Ε.ΑΝ.Ε.Π.) Thess INTEC A.E. (Διεθνές 
Τεχνολογικό Πάρκο 4ης Γενιάς) και τη συμμετοχή μας με εκπρόσωπο στη Συμβουλευτική 
Επιτροπή.

To Thess INTEC φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα Τεχνολογικά Πάρκα 
(Science and Technology Park - STP) της Ευρώπης ως αποτέλεσμα συνεργασίας δημοσίου 
και ιδιωτικού τομέα, με την πλειονότητα των μετοχών να ανήκει στον ιδιωτικό τομέα 
(58%), το οποίο προβλέπεται να δημιουργηθεί στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στον 
Δήμο Θερμαϊκού. 

Στόχος είναι η σύσταση περιοχής όπου μπορούν να εγκατασταθούν, με βάση την τεχνο-
γνωσία, οργανισμοί ή ερευνητικά ινστιτούτα σε ένα ελκυστικό περιβάλλον και σε συνερ-
γασία με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα.

Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας (European Digital Innovation Hubs - EDIHs)

Το Πανεπιστήμιο επίσης συμμετέχει στην υποβολή πρότασης για την επιλογή των «Ευρω-
παϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας» (European Digital Innovation Hubs - EDIHs) στο 
πλαίσιο του Προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη 2021- 2027» (Digital Europe Programme). 
Πρόκειται για σχήμα μη κερδοσκοπικού σκοπού, με σκοπό την υποστήριξη επιχειρήσεων 
και / ή του δημοσίου τομέα στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό.

Τέλος, σε συνέχεια σχετικής πρόσκλησης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
το Πανεπιστήμιό μας έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετέχει στη διεξαγωγή μελέτης 
χώρας με το ΗΕ Innovate, ένα νέο εργαλείο αυτοαξιολόγησης για την ελληνική ανώτατη 
εκπαίδευση. 

Εκδηλώσεις – Τελετές – Διοργανώσεις

Εξαιρετικά σημαντική για τις σχέσεις εξωστρέφειας και διασύνδεσης του Πανεπιστημίου 
με την πραγματική οικονομία ήταν και η τελετή αναγόρευσης σε επίτιμο διδάκτορα του 
Τμήματος ΔΕΣ του πλοιάρχου/πλοιοκτήτη καπετάν Π. Ν. Τσάκου, για τη μεγάλη του προ-
σφορά στην περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής Ναυτιλίας, καθώς και για την προαγωγή 
του ελληνικού πνεύματος και πολιτισμού, όπως και για τη συμβολή του στην ανάπτυξη 
σχέσεων φιλίας και συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Ουρουγουάης. Η τελετή 
συνοδεύτηκε από τα αποκαλυπτήρια μοντέλου δεξαμενόπλοιου, μέρος του ναυτικού στό-
λου του τιμώμενου, το οποίο προσφέρθηκε στο Ίδρυμα και σήμερα κοσμεί την Πρυτανεία 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
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Στο ίδιο πλαίσιο εξωστρέφειας εντάσσεται η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, την Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης και 
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στην Πορεία Μνήμης για τη συμπλήρωση 
77 ετών το 2018 και 78 ετών το 2019 από την αναχώρηση του πρώτου συρμού με Εβραίους 
Θεσσαλονικείς για το στρατόπεδο Άουσβιτς – Μπιρκενάου.

Πέρα από τις καθιερωμένες εθιμοτυπικές ετήσιες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν, 
μεγάλη επιτυχία σημείωσαν το 1ο και 2ο Φεστιβάλ «Η αντανάκλαση της αναπηρίας στην 
τέχνη/ Reflection of Disability in Art – R.o.Di.», υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της 
Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου. Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν επιτυχώς 2 
ακόμα έτη δωρεάν διδασκαλίας της Ποντιακής διαλέκτου, ενώ όλοι οι απόφοιτοι τιμήθη-
καν σε τελετή αποφοίτησης παρουσία μεγάλου αριθμού μελών της τοπικής Ποντιακής 
κοινότητας.

COVID-19 Δράσεις - Πρωτοβουλίες

Με αφορμή την πανδημία του Covid-19 και τις έκτακτες ανάγκες που προέκυψαν σε νο-
σοκομεία της πόλης, κατόπιν απόφασης της Συγκλήτου, συγκεντρώθηκε το ποσό των 
€8.500, το οποίο έχει διατεθεί για προμήθεια ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού στις ΜΕΘ 
των Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ και Γ. Παπανικολάου.

Επίσης, τη δύσκολη περίοδο της καραντίνας, με τη συμβολή φοιτητών του Μαθήματος 
«Εισαγωγή στη Βυζαντινή Μουσική» του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας το Πανεπιστήμιο προσέφερε τη χαρά πρωτότυπης διαδικτυ-
ακής ψαλμωδίας ύμνων των Εγκωμίων (Πάσχα 2020).

Προβολή – Επικοινωνία – Δράσεις Κοινωνικής Ευθύνης

Στο πλαίσιο ενημέρωσης των νέων και προσέλκυσης υποψήφιων φοιτητών, ενημερώθη-
καν περίπου 1.800 μαθητές από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Α' βάθμιας και Β' βάθμιας 
εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα με οργανωμένες ενημερώσεις και ξεναγήσεις στους 
χώρους του Πανεπιστημίου. Από τις αρχές του έτους έως τον Φεβρουάριο οι εν λόγω ξε-
ναγήσεις συντονίστηκαν με την ενεργό συμμετοχή και συνεργασία εθελοντών φοιτητών/
τριων του Πανεπιστημίου.
Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο συμμετείχε σε εκπαιδευτικές, κλαδικές και λοιπές εκθέ-
σεις όπως η ΔΕΘ, το Money Show και παγκόσμιες εκθέσεις προβολής μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων σπουδών.
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Στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής ευαισθησίας, παραχωρήθηκε δωρεάν ο χώρος του 
Γυμναστηρίου για προπόνηση προσφυγόπουλων, ενώ διοργανώθηκε και Τραπέζι Φιλίας 
σε συνεργασία με τους γονείς τους.

Τέλος, δράσεις και πρωτοβουλίες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κοινοποιήθηκαν στα 
Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας με τη διοργάνωση συνεντεύξεων Τύπου και αποστολή πε-
ρισσότερων των 200 δελτίων Τύπου, ενώ την τελευταία διετία υπήρξαν πάνω από 2.300 
αναφορές για το Ίδρυμα στον έντυπο Τύπο και ακόμη πολλές χιλιάδες στον ηλεκτρονικό.

Νέος ιστότοπος

Σημαντική αλλαγή στην πολιτική επικοινωνίας του Πανεπιστημίου υπήρξε η μετάβα-
ση στο νέο του ιστότοπο, ο οποίος είναι σχεδιασμένος βάσει ενός λειτουργικού, δυναμι-
κού και μοντέρνου προτύπου που προσαρμόστηκε ανάλογα στις ανάγκες του Ιδρύματος. 
Το πρότυπο του ιστότοπου www.uom.gr (site), το οποίο ανταποκρίνεται στα σύγχρονα 
πρότυπα, βάσει των οποίων, ο μηχανισμός διαχείρισης του περιεχομένου του (κώδικας 
1) διαχωρίζεται από αυτόν της προβολής του (κώδικας 2), αποκτήθηκε το Νοέμβριο 2017. 
Η μεταφορά των δεδομένων, από τον προηγούμενο 20 ετών site στο νέο, ξεκίνησε τον 
Νοέμβριο του 2018 και ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2019. Καθ’ όλη τη διάρκεια 
της μεταφοράς των πληροφοριών, η ομάδα η οποία ορίστηκε εργάστηκε με προσήλωση 
στο στόχο, που ήταν, αφενός, η ανανέωση και λειτουργικότητα του site, και, αφετέρου, η 
«όμορφη εικόνα του», η οποία αποδόθηκε με τη σχεδίαση γραφικών, για την ομοιόμορφη 
κατανομή των πληροφοριών, ώστε, το τελικό αποτέλεσμα να συνάδει με τις Αρχές του 
Προτύπου Ποιότητας ΕΣΔΠ της Α.ΔΙ.Π. και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρω-
παϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πιστοποίηση Α.ΔΙ.Π.: 17/07/2019).

Χαρακτηριστικό του νέου site είναι το έξυπνο φωτογραφικό slider στην αρχική του σελίδα. 
Τέσσερις αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες παραπέμπουν σε τέσσερις βασικές ενότητες 
των μενού. Η εικόνα «ποιότητα, αξιοκρατία, καινοτομία» παραπέμπει στο μενού «Το Πα-
νεπιστήμιο», η εικόνα «Γνώση» παραπέμπει στο μενού «Σχολές και Τμήματα», η εικόνα 
«Έρευνα» παραπέμπει στα «Ερευνητικά Προγράμματα» και η εικόνα «Οι Πρυτανικές Αρ-
χές» παραπέμπει, για 1η φορά, στα «Νέα των Πρυτανικών Αρχών», οι οποίες, ανταποκρι-
νόμενες στο κάλεσμα των τοπικών αρχών, στηρίζουν τους τοπικούς φορείς και αναπτύσ-
σουν σχέσεις τόσο με τοπικούς όσο και με διεθνείς επιστημονικούς και επαγγελματικούς 
κύκλους. Καθώς το site είναι δυναμικό, μπορεί να ανανεώνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ανάγκες. Έτσι, μία πέμπτη εικόνα στο slider προσαρμόζεται στις εκάστοτε συνθήκες και 
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παραπέμπει σε σημαντικά γεγονότα/εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στο Ίδρυμα (π.χ. 
στην παρούσα φάση προσφέρει επίσημη ενημέρωση για την εξ’ αποστάσεως εξεταστική 
του Σεπτεμβρίου 2020).

Ο ιστότοπος www.uom.gr δομήθηκε σε οκτώ (8) βασικά μενού τα οποία είναι: Το Πανεπι-
στήμιο, οι Σχολές και τα Τμήματα, τα Μεταπτυχιακά, η Διοίκηση, η Έρευνα, τα Φοιτητικά, 
τα Νέα και το UoM Alumni. Καθένα από τα παραπάνω μενού περιλαμβάνει επιμέρους 
υποενότητες μέσω των οποίων παρέχονται άρτιες, πλήρεις και στοχευμένες πληροφορί-
ες, τόσο εσωτερικά, στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και στους φοιτητές του 
Ιδρύματος, όσο και εξωτερικά, σε κάθε ενδιαφερόμενο επισκέπτη.

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, και με γνώμονα την προσαρμογή του Ιδρύ-
ματος στα νέα δεδομένα, εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, το site του Ιδρύματος φιλο-
ξένησε καινοτόμα πλατφόρμα υψηλών προδιαγραφών με σκοπό την αποτελεσματική εξ’ 
αποστάσεως εκπαίδευση και εξέταση των φοιτητριών/φοιτητών, εμπλουτίστηκε με την 
κατηγορία νέων «Υγεία και Ασφάλεια» για την άρτια ενημέρωση τόσο των μελών του 
Ιδρύματος όσο και των επισκεπτών του, και, με τις «5 διαδικτυακές συζητήσεις» συνέβαλ-
λε στην ενημέρωση του κοινού, με ομιλίες και θέσεις του έγκριτου ακαδημαϊκού προσω-
πικού του Ιδρύματος στα επιστημονικά πεδία της οικονομίας, των διεθνών σχέσεων, του 
πολιτισμού, της τεχνολογίας, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Δεδομένου ότι η επικοινωνία στις μέρες μας πραγματοποιείται σε μεγάλο βαθμό στα 
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, από το site δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι επίσημες σε-
λίδες του Ιδρύματος στα social media και συγκεκριμένα στο facebook, twitter, youtube, 
flickr (φωτογραφικό υλικό εκδηλώσεων) και linkedin. Ειδικότερα, όσον αφορά το Youtube, 
ομάδα φίλων του Ιδρύματος, μας παρέδωσε, κατόπιν οδηγιών μας, βίντεο «εικόνα» του 
Πανεπιστημίου, το οποίο κοσμεί το site και παραπέμπει στην επίσημη σελίδα του Πανε-
πιστημίου στο YouTube, εξυπηρετώντας την ολοένα και μεγαλύτερη επισκεψιμότητά της. 
Τέλος, το site ολοκληρώνεται με τα στοιχεία επικοινωνίας για το Πανεπιστήμιο Μακε-
δονίας και τα μέλη του, ενώ, αναμένεται, προς ανάρτηση, και η πολιτική του Ιδρύματος 
αναφορικά με το ευαίσθητο θέμα των «προσωπικών δεδομένων».

Για την άρτια και έγκυρη πληροφόρηση όσων ενδιαφέρονται για το Ίδρυμα από το εξω-
τερικό, ο βασικός κορμός του site (~248.0000 λέξεις) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με-
ταφράστηκε στην αγγλική γλώσσα σε επαγγελματικό επίπεδο και με τη συνεργασία 
Εταιρίας μεταφράσεων, η οποία προέκυψε ως «ανάδοχος» κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Το έργο ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2019.
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Tο site του Πανεπιστημίου Μακεδονίας φαίνεται ότι έχει θετικό αντίκτυπο στη γνώμη 
του κοινού, όπως προκύπτει και από την «αξιολόγηση της ιστοσελίδας», μέσω του συν-
δέσμου «e-Υπηρεσίες». Βέβαια, η διαχείρισή του, κατόπιν απαίτησης αρκετών μελών της 
Πανεπιστημιακής Κοινότητας, από ογδόντα (80) διαφορετικούς διαχειριστές, καθένας 
αρμόδιος για τη Σχολή, το Τμήμα, το Γραφείο, την Υπηρεσία, ναι μεν μετατοπίζει το βά-
ρος του ελέγχου στον εκάστοτε διαχειριστή, επηρεάζει δε την ομοιομορφία του site στο 
σύνολό της. Ωστόσο, ο δυναμικός χαρακτήρας του ιστότοπου www.uom.gr, σε αντίθεση 
με το παλιό στατικό site, επιτρέπει την καθημερινή ανανέωσή του και τη δυνατότητα 
εμπλουτισμού του. Ενδεικτικά, αναφέρονται: η προσθήκη της εφαρμογής RSS news, ανά 
θεματικές, ώστε ο επισκέπτης να ενημερώνεται, για τα θέματα που άπτονται του άμεσου 
ενδιαφέροντός του, επιλέγοντας ανάμεσα σε 22 κατηγορίες νέων, με απευθείας ενημέρω-
ση/υπενθύμιση από το σύστημα, η δημιουργία πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου, τόσο 
για την αγορά ακαδημαϊκών υπηρεσιών όσο και βιβλίων και διαφημιστικών δώρων με 
το λογότυπο του Ιδρύματος, η προσθήκη του συνδέσμου «Η Ευρώπη σου» https://europa.
eu/youreurope/citizens/index_el.htm με όλες τις απαραίτητες συμβουλές και πληροφορίες 
προς τους πολίτες της ΕΕ, η διασύνδεση του site με τα επίσημα sites των Υπουργείων και 
των τοπικών Φορέων, η δημιουργία ενός ιντερνετικού ραδιοφώνου του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας UoMRadio, η παροχή διαφημιστικού χώρου (επί πληρωμή) σε δημόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς, με ανάρτηση των banner τους.
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6. Η περίοδος της πανδημίας

Από τα τέλη Φεβρουάριου του 2020 μέχρι σήμερα ζούμε όλοι μας μια ιδιαίτερη κατάστα-
ση. Η περίοδος αυτή, της πανδημίας του κορωνοϊού, είναι και περίοδος δοκιμασίας για 
το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ως Ίδρυμα στο σύνολό του, αλλά και για τον καθένα από 
εμάς ξεχωριστά. Επιδείξαμε εξαιρετικά επίπεδα ανθεκτικότητας απέναντι σε αυτήν την 
πρόκληση και είμαστε βέβαιοι ότι, σήμερα, έχουμε καταφέρει να είμαστε καλύτεροι και 
επαρκέστερα προετοιμασμένοι για την αντιμετώπιση ενός δευτέρου κύματος πανδημίας. 
Πετύχαμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τη μετάπτωση του διδακτικού έργου σε δι-
δασκαλία εξ αποστάσεως, την εφαρμογή μεθόδων τηλεργασίας, τη λειτουργία όλων των 
οργάνων διοίκησης με διαδικτυακές διαδικασίες, τη διοργάνωση πενθημέρου εκδηλώσε-
ων με αντικείμενο τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, τη διοργάνωση 
καμπάνιας συλλογής χρημάτων με σκοπό την ενίσχυση των νοσοκομείων αναφοράς της 
πόλης μας και την επιτυχή διεξαγωγή των εξετάσεων του Ιουνίου 2020 με εξ αποστάσεως 
μεθόδους.

Η άμεση εφαρμογή των μέτρων έγινε με γνώμονα την ελαχιστοποίηση των συνεπειών 
της κρίσης στον φοιτητικό πληθυσμό και στους εργαζόμενους στο Πανεπιστήμιό μας, 
με δεδομένους τους περιορισμούς που επέβαλε ο κίνδυνος ανεξέλεγκτης εξάπλωσης της 
πανδημίας. 

Ειδικότερα, επιδιώχθηκαν έξι στόχοι, οι οποίοι εκ του αποτελέσματος προκύπτει ότι μέχρι 
στιγμής επιτεύχθηκαν:
1. Η διαφύλαξη της υγείας φοιτητών και εργαζομένων όλων των κατηγοριών με πλήρη 

αίσθηση ατομικής και κοινωνικής ευθύνης.
2. Η διάσωση του εξαμήνου για όλους τους φοιτητές του Ιδρύματος ώστε να αποφευ-

χθούν οι συνέπειες απώλειάς του για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.
3. Η αποτροπή της προσφυγής σε αντιεκπαιδευτικές και εξαιρετικά δυσλειτουργικές επι-

λογές, όπως μαθήματα τον Ιούλιο και διπλή εξεταστική τον Σεπτέμβριο.
4. Η ενίσχυση του κύρους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ως ενός ΑΕΙ που αντιλαμβά-

νεται τα μηνύματα των καιρών, όχι μόνο προσαρμόζοντας το διδακτικό και ερευνητικό 
του έργο στις σύγχρονες ανάγκες, αλλά επίσης αντιδρώντας άμεσα και θετικά στις 
όποιες απρόσμενες εξελίξεις.

5. Η ανάδειξη του κοινωνικού μας ρόλου, προβάλλοντας ένα θετικό παράδειγμα πως οι 
δημόσιοι θεσμοί μπορούν να λειτουργούν ακόμα και όταν η κοινωνία χειμάζεται, ενι-
σχύοντας με αυτόν τον τρόπο τον θεσμό του Δημόσιου Πανεπιστημίου.
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6. Τέλος, αντιστρέφοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης, η επέκταση των δραστη-
ριοτήτων μας, ως συμβατικού Πανεπιστημίου και στο χώρο της σύγχρονης εξ απο-
στάσεως εκπαίδευσης και μάλιστα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, κάτι που σε 
κανονικές συνθήκες θα απαιτούσε πολύ περισσότερο χρόνο.

Πιο αναλυτικά, ξεκινήσαμε ήδη από τις 4 Φεβρουαρίου τις διαδικασίες προμήθειας προ-
στατευτικού υλικού με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου. Για το Πανεπιστήμιό μας 
η απόφαση της Συγκλήτου της 18ης Μαρτίου 2020 ήταν κομβική για τις επερχόμενες εξε-
λίξεις. Ως επιλογή ειδικού σκοπού, δρομολόγησε την άμεση έναρξη διαδικασιών σύγχρο-
νης εξ αποστάσεως διδασκαλίας, έπειτα από τα περιοριστικά μέτρα που «πάγωσαν» την 
πλειονότητα των λειτουργιών του δημοσίου βίου και ειδικότερα των εκπαιδευτικών διαδι-
κασιών των Πανεπιστημίων. 

Στις 24 Φεβρουαρίου, με τον κίνδυνο να έχει γίνει πλέον ορατός με τη μορφή οικουμενικής 
απειλής, εξειδικεύσαμε αυθημερόν την εκδοθείσα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και 
την αποστείλαμε με τις δέουσες οδηγίες προς τους καθηγητές και τους φοιτητές του Ιδρύ-
ματος. Στις 28 Φεβρουαρίου αποστείλαμε οδηγίες προς τους υπεύθυνους των μεταπτυχι-
ακών προγραμμάτων να αναστείλουν όλες τις προγραμματισμένες ορκωμοσίες. 

Ανάλογη ήταν και η ταχύτητα με την οποία ανταποκριθήκαμε στις επόμενες αποφά-
σεις του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Εσωτερικών και του Εθνικού Οργανισμού 
Δημόσιας Υγείας, που στις 11 Μαρτίου οδήγησαν στην αναγκαία αναστολή λειτουργίας 
όλων των ΑΕΙ και των υπόλοιπων εκπαιδευτικών δομών της χώρας. Τα Πανεπιστήμια, 
αντίστοιχα με το βαθμό της επάρκειας υποδομών και ετοιμότητας, έπρεπε μέσα σε ελάχι-
στο χρόνο να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και να εξασφαλίσουν προς τους φοιτητές 
τους εξ αποστάσεως διδασκαλία, κάτι στο οποίο ανταποκριθήκαμε με απόλυτη επάρκεια.

Ήδη από τις 26 Μαρτίου άρχισε να πραγματοποιείται εξ αποστάσεως διδασκαλία, τόσο 
σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο και μέχρι τις 31 Μαρτίου το 100% των 
μαθημάτων, πλην ελαχίστων εργαστηριακών (Τμήμα ΜΕΤ), που απαιτούσαν φυσική πα-
ρουσία, πραγματοποιούνταν με μεθόδους σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο προχώρησε σε σημαντικό αριθμό δράσεων υπαγορευόμενων 
από υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και ευαισθησίας. Ήταν εξαιρετικά σημαντική η 
εθελοντική συλλογή, από τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητάς μας, ενός σημαντι-
κού ποσού προς ενίσχυση των δύο νοσοκομείων αναφοράς της πόλης μας. Ταυτόχρονα, 
υπήρξαν αποδεικτικές εκφάνσεις της προσήλωσης στην εξωστρέφεια με τη διοργάνωση 
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πενθημέρου διαδικτυακών συζητήσεων που βρήκε εξαιρετικά θετική ανταπόκριση. Στό-
χος του διαδραστικού αυτού πενθημέρου ήταν η ενημέρωση του κοινού για τις αλλαγές 
που επρόκειτο να συμβούν, και συμβαίνουν, στην καθημερινότητά μας εξαιτίας της παν-
δημίας και ταυτόχρονα η γόνιμη και τεκμηριωμένη ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων, 
σχετικά με τις επιπτώσεις και τον αντίκτυπό της.

Προφανώς, ό,τι πετύχαμε όλη αυτήν την περίοδο ανήκει σε όλους όσοι συμμετείχαν σε 
αυτήν την προσπάθεια. Ανήκει, στους διδάσκοντες, οι οποίοι τάχιστα ανταποκρίθηκαν 
στις νέες συνθήκες, προσάρμοσαν το περιεχόμενο και την ύλη του μαθήματός τους σε εξ 
αποστάσεως διαδικασία, εξοικειώθηκαν σε εξαιρετικά σύντομο χρόνο με τις νέες μεθό-
δους, προετοίμασαν με ιδανικό τρόπο τις εξετάσεις των μαθημάτων τους. Ανήκει, επίσης, 
στις διοικητικές υπηρεσίες και ιδιαιτέρως στο Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων, οι οποίες 
ανταποκρίθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τόσο σε ό,τι αφορά την προμήθεια των 
απαραίτητων υλικών και ηλεκτρονικών υποδομών, όσο και τη διοργάνωση της εξ απο-
στάσεως διαδικασίας για τη διδασκαλία και την εξέταση των μαθημάτων. Ανήκει, τέλος, 
στους φοιτητές μας οι οποίοι επίσης προσαρμόστηκαν ταχύτατα στις νέες συνθήκες, συμ-
μετείχαν με δημιουργικότητα αλλά και υπομονή στους νέους τρόπους διδασκαλίας και 
προσήλθαν με αξιοπρέπεια, σοβαρή προετοιμασία και εντιμότητα στις εξετάσεις. Από 
την πλευρά της η Πρυτανεία, προσπάθησε να σταθεί αρωγός σε κάθε πρόβλημα που προ-
έκυπτε και να διασφαλίσει την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας, τεχνικής και προσωπικής 
συνδρομής σε όποιον τη χρειάστηκε.

Όλα όσα πετύχαμε αντιμετωπίζοντας την κρίση του κορωνοϊού, πέραν του εξαιρετικά ση-
μαντικού επιτεύγματος της διατήρησης του Πανεπιστημίου σε πλήρη λειτουργία, αποτε-
λεί σημαντική παρακαταθήκη για το μέλλον. Προς το παρόν διοργανώνουμε, ελπίζουμε 
ακόμα καλύτερα, με εξ αποστάσεως μεθόδους, τις εξετάσεις της περιόδου Σεπτεμβρίου 
και εφόσον χρειαστεί και τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου. 

Να είναι ωστόσο σαφές πως δεν είναι στα οράματά μας η αντικατάσταση ενός ζωντανού, 
με φυσική παρουσία φοιτητών, διδασκόντων και όλων των εργαζομένων σε αυτό, Πανε-
πιστημίου με έναν Οργανισμό ο οποίος θα παρέχει εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η σχέση 
ζωντάνιας που χαρακτηρίζει την επικοινωνία φοιτητή και διδάσκοντα, η δυνατότητα επι-
κοινωνίας και η κοινωνική επαφή των φοιτητών μεταξύ τους, αλλά και των διδασκόντων 
με διδάσκοντες, είναι θεμελιώδεις παράμετροι και παράγοντες ζωτικής σημασίας για την 
πανεπιστημιακή ζωή. Το ίδιο ισχύει για τη συνεργασία και τη δικτύωση με συναδέλφους 
εντός του Πανεπιστημίου, όπως και σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο. Η ακύρωση ή 
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αναβολή διεθνών συνεδρίων και συναντήσεων αποτελούν εξ αντικειμένου, ανασταλτι-
κό παράγοντα για την πρόοδο της έρευνας. Χωρίς αμφιβολία, ζωτικής σημασίας είναι 
και η ζωντανή και αμφίδρομη επικοινωνία μας με την κοινωνία. Όλα τα παραπάνω δεν 
μπορούν και δεν πρέπει να υποκατασταθούν στο μέλλον από διαδικτυακά μαθήματα, 
συνέδρια και γεγονότα. Είναι απαραίτητα συστατικά της λειτουργίας του πανεπιστημίου 
ως ακαδημαϊκού και κοινωνικού χώρου. Αυτή η μορφή του ζωντανού πανεπιστημίου απο-
τελεί αδιαπραγμάτευτη επιλογή.

Η εμπειρία ωστόσο αυτή, όλα όσα μαθαίνουμε σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο, δεν είναι 
κάτι που θα πρέπει να παραμεριστεί. Η βελτίωση των υποδομών μας, η οποία επιτεύ-
χθηκε σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, και η γνώση που αποκτήθηκε, τόσο από διδάσκο-
ντες όσο και από φοιτητές μπορούν να αποδειχθούν εξαιρετικά χρήσιμες και στο μέλλον. 
Υπάρχουν εξαιρετικά σημαντικές συμπληρωματικότητες μεταξύ των μεθόδων εξ απο-
στάσεως και των παραδοσιακών διαδικασιών συμβατικής διδασκαλίας και εξέτασης. Οι 
συμπληρωματικότητες αυτές μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας αντιμετωπίζοντας δεδομένους περιορισμούς σε υλικές υποδομές και ανθρώ-
πινους πόρους.

Ξεκινώντας από τα απλά και καθημερινά, όπως για παράδειγμα, πρώτον, το αναπόφευ-
κτο της ανάγκης αναπληρώσεων των διαλέξεων, κάτι που συχνά προσέκρουε στο πρό-
βλημα των περιορισμένων χώρων. Σήμερα υπάρχει και η υποδομή και η τεχνογνωσία, σε 
έκτακτες περιστάσεις, να πραγματοποιούνται μαθήματα από απόσταση.

Δεύτερον, σήμερα έχουμε πλέον τα μέσα και τον τρόπο να αντιμετωπίσουμε προβλήματα 
σχετιζόμενα με την ύπαρξη μίας και τελικής εξέτασης. Η δυνατότητα πραγματοποίησης 
εξετάσεων από απόσταση, η οποία με επιτυχία δοκιμάστηκε, δίνει την επιλογή πολλών 
ενδιάμεσων εξετάσεων. Προβλήματα όπως διαθεσιμότητα χώρων, εύρεση επιτηρητών, 
έλλειψη χρόνου για διόρθωση και αξιολόγηση των γραπτών, όλα σχετιζόμενα με τους 
εξαιρετικά μεγάλους αριθμούς των φοιτητών μας, σήμερα μπορούν να αντιμετωπισθούν, 
εν μέρει τουλάχιστον, με την υιοθέτηση κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πολλαπλών εξε-
τάσεων από απόσταση. Η μέθοδος των πολλαπλών ερωτήσεων και των κουίζ, η οποία 
εφαρμόστηκε κατά την τελευταία, εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, δείχνει μάλιστα πως 
τα αποτελέσματα των εξετάσεων, προφανώς και λόγω της ιδιαίτερης επεξεργασίας των 
τεθέντων ερωτημάτων από τους διδάσκοντες, μπορούν να μην αποκλίνουν σημαντικά 
από αυτά των εξετάσεων με φυσική παρουσία. Με τον τρόπο αυτόν οι διδάσκοντες είναι 
σε θέση να έχουν συνολική εικόνα των φοιτητών τους και τη δυνατότητα αποτίμησης της 
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όλης πορείας της διαδικασίας μάθησης στη διάρκεια του εξαμήνου και έτσι να απομειώ-
νεται η σημασία της μίας και μοναδικής εξέτασης στο τέλος του εξαμήνου. Πέρα από τις 
εξ αποστάσεως μεθόδους αξιολόγησης, σημαντική είναι και η υιοθέτηση εναλλακτικών 
μορφών εξέτασης που καλλιεργούν τις αναλυτικές και κριτικές ικανότητες των φοιτητών 
και τους κρατούν σε επαφή με τα μαθήματα καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.

Η ανάπτυξη εξ αποστάσεως διαδικασιών παρακολούθησης σεμιναρίων και εισηγήσεων 
σε συνέδρια και ημερίδες, κάτι το οποίο επίσης με μεγάλη επιτυχία εφαρμόστηκε στο 
πανεπιστήμιό μας, ειδικά στο πλαίσιο του κύκλου συζητήσεων για τις επιπτώσεις της 
πανδημίας, δημιουργεί νέες δυνατότητες τις οποίες μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Έχουμε 
τη δυνατότητα, υιοθετώντας έναν υβριδικό τρόπο που συνδυάζει online και offline παρα-
κολούθηση να προσεγγίσουμε ένα πολύ μεγαλύτερο κοινό στην Ελλάδα και το εξωτερικό 
αλλά και να προσελκύσουμε ομιλητές από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης.

Η εμπειρία αυτή μας δίνει τη δυνατότητα για εμπλουτισμό των διαλέξεων των μαθημά-
των μας με προσκλήσεις για εισήγηση σε θέματα σχετικά με αυτά. Με τον τρόπο αυτό 
έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε συμμετοχή στο μάθημά μας, από ομιλητές, ειδικούς επι-
στήμονες αλλά και ανθρώπους οι οποίοι έχουν να μεταλαμπαδεύσουν σημαντικές γνώ-
σεις και εμπειρίες, χωρίς να έχουμε τις δυσκολίες προετοιμασίας, προσέλευσης, δαπανών, 
οι οποίες ανακύπτουν κάθε φορά όταν έχουμε τη φυσική παρουσία του προσκεκλημένου 
ομιλητή. Έχουμε πλέον τη δυνατότητα, με την πρόσκληση δηλαδή ομιλητών, τη διοργά-
νωση τηλεσυναντήσεων και webinars, να έχουμε ελάχιστη ή και μηδενική δαπάνη και 
ανοιχτή την επιλογή να εμπλουτίζουμε το μάθημά μας και την εν γένει εκπαιδευτική και 
ερευνητική διαδικασία με άλλες απόψεις, επιχειρήματα, γνώσεις και εμπειρίες.

Για όλα αυτά έχουμε τον χρόνο να προβληματιστούμε και να συζητήσουμε στο επόμενο 
διάστημα. Οι εμπειρίες του καθενός από μας σε αυτήν την προσπάθεια θα είναι πολύτι-
μες. Ένας σοβαρός διάλογος πάνω σε αυτά τα θέματα, τόσο μέσα στο Ίδρυμά μας όσο και 
σε επίπεδο κοινωνίας και θεσμών, οφείλει να ξεκινήσει το ταχύτερο.
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