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Εισαγωγικό σημείωμα 

 
Αγαπητά Μέλη της Πανεπιστημιακής μας κοινότητας,  
Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,  
 
Σας παραδίδω τον σύντομο απολογισμό που συντάξαμε ως πρυτανεία για την περίοδο 
της τετραετούς μας θητείας (2018-2022). Η σύνταξη ενός απολογισμού δεν συνιστά μόνο 
υποχρέωση που απορρέει από τον νόμο, αλλά κυρίως προσωπική ανάγκη προκειμένου 
να αναμετρηθούμε με αυτά που πετύχαμε και να αναστοχαστούμε πάνω σε ζητήματα 
που χρήζουν περαιτέρω προσπάθειας στο μέλλον. 
Ομολογουμένως, τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια σημαδεύτηκαν από πρωτοφανείς 
προκλήσεις, όπως η αντιμετώπιση της πανδημίας Covid19 και των επιπτώσεών της στην 
ακαδημαϊκή μας ζωή, οι εκτεταμένες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των 
Πανεπιστημίων, στην αξιολόγηση και στη χρηματοδότησή τους, αλλά και από 
διαχρονικά για το Πανεπιστήμιό μας ζητήματα, όπως η αντιμετώπιση του κτιριακού 
προβλήματος, οι περιορισμένοι πόροι, η έλλειψη προσωπικού, η συντήρηση και ο 
εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεών μας –ανάμεσα σε άλλα.  
Ο απολογισμός του έργου που σας παραδίδουμε σήμερα, μετά από τέσσερα χρόνια 
σχεδιασμού, στρατηγικής και επίπονης δουλειάς, μάς δίνει την ικανοποίηση ότι 
πετύχαμε να βελτιώσουμε σημαντικά το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ως προς τις 
επιδόσεις του, το ακαδημαϊκό περιβάλλον που προσφέρει στους φοιτητές του και στους 
διδάσκοντες, τις υποδομές, την εξωστρέφεια και την καθημερινότητα όλων μας σε αυτό, 
με τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη σας. Θέλουμε, εδώ, να υπογραμμίσουμε, απ΄ όλα 
όσα πετύχαμε, αυτά που εκ του αποτελέσματος κρίνουμε ως τα πιο σημαντικά: 
 να καταταχθεί το Πανεπιστήμιό μας στις πρώτες 5 θέσεις ανάμεσα στα 23 Ελληνικά 

Πανεπιστήμια, βάσει της συνολικής βαθμολογίας που συγκέντρωσε στην 
αξιολόγηση των Ιδρυμάτων με δείκτες ποιότητας και να αυξηθεί η τακτική 
επιχορήγηση για το 2022 κατά 183.349,00€,    

 να ενισχύσουμε την έρευνα από ιδίους πόρους με τρόπο μοναδικό για τα ελληνικά 
δεδομένα, 

 να εντάξουμε στο ΕΣΠΑ έργο ύψους €1.864.294, με σκοπό την ανάπτυξη των 
υποδομών και την προμήθεια εξοπλισμού έρευνας και διδασκαλίας, 

 να εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση για την αγορά κτιρίων από το  Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ύψους  €10.387.400,00, 

 να αυξήσουμε τα κονδύλια σίτισης ώστε 1.256 επιπλέον φοιτητές να έχουν 
πρόσβαση στη δωρεάν σίτιση. 

 να αντιμετωπίσουμε με καθημερινή φροντίδα και εγρήγορση τις επιπτώσεις της 
πανδημίας Covid19 στην ακαδημαϊκή μας ζωή. 
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Το έργο μιας δύσκολης τετραετίας είναι, πέραν της προσπάθειας ημών των τεσσάρων, 
αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς. Θα θέλαμε θερμά να ευχαριστήσουμε τους 
Κοσμήτορες των Σχολών και τους Προέδρους των Τμημάτων, τα διοικητικά στελέχη που 
σήκωσαν τεράστιο βάρος, τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ που ανέλαβαν διοικητικό 
έργο στα Τμήματα και σε επίπεδο Ιδρύματος, όλους όσοι σταθήκανε αρωγοί στην 
προσπάθειά μας. Η συνεργασία μας, οι αγωνίες και οι χαρές που μοιραστήκαμε, ήταν 
για μας σημαντική εμπειρία και τιμή. 
 
 
Καθηγητής Στυλιανός Κατρανίδης 
Πρύτανης 
 
 
 
Θεσσαλονίκη, 12/9/2022 
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A. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

 

 
1. Πιστοποίηση του Ιδρύματος και των Τμημάτων του και αύξηση επιχορήγησης 

(20%) λόγω επίτευξης ποιοτικών στόχων 
Η εκκίνηση των διαδικασιών πιστοποίησης αποτέλεσε μία από τις 
προτεραιότητες της Πρυτανείας μας. Ως πρώτο βήμα συζητήσαμε, σχεδιάσαμε 
και καταλήξαμε μέσα από αλλεπάλληλες συνεδριάσεις της ΜΟ.ΔΙ.Π. και της 
Συγκλήτου, στο Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του 
Πανεπιστημίου. Η Α.ΔΙ.Π., νυν Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης 
(ΕΘ.Α.Α.Ε.), έχοντας διαπιστώσει την πλήρη συμμόρφωση του 
υποβληθέντος Συστήματος με τις αρχές της αλλά και με τις αρχές 
Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, 
χορήγησε στο Πανεπιστήμιό μας πιστοποίηση με διάρκεια από τον Ιούλιο 
του 2019 έως τον Ιούλιο του 2023.  
Η έγκριση του ΕΣΔΠ έδωσε, στη συνέχεια, τη δυνατότητα προετοιμασίας των 
φακέλων των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών (ΠΠΣ) των Τμημάτων για 
την πιστοποίησή τους από επιτροπές εξωτερικών αξιολογητών. Μέχρι σήμερα, 
έχει ολοκληρωθεί η πιστοποίηση και των οκτώ ΠΠΣ των Τμημάτων του 
Πανεπιστημίου, με εξαιρετικές επιδόσεις.  
Σε εφαρμογή της υπ’ αρ. 154781/Ζ1/30.11.2021 υπουργικής απόφασης, που 
καθόρισε τα κριτήρια και τους δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων για την 
κατανομή της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα της χώρας και ειδικότερα τον τρόπο κατανομής του 20% της ετήσιας 
τακτικής επιχορήγησης του ΥΠΑΙΘ στα ΑΕΙ βάσει ποιοτικών κριτηρίων και 
δεικτών, η ΜΟΔΙΠ συνέταξε εμπρόθεσμα και υπέβαλε στην ΕΘΑΑΕ, κατόπιν 
έγκρισης από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος, Έκθεση Ποιοτικής Αποτίμησης 
Επιτευγμάτων για το έτος 2020.   
Σύμφωνα με την αξιολογική κατάταξη των Α.Ε.Ι. όπως αυτή προέκυψε από 
την ΕΘΑΑΕ, το Πανεπιστήμιό μας κατατάχθηκε 5ο ανάμεσα στα 23 
Ελληνικά Πανεπιστήμια, βάσει της συνολικής βαθμολογίας που 
συγκέντρωσε στην αξιολόγηση των Ιδρυμάτων με δείκτες ποιότητας, με 
αποτέλεσμα την αύξηση της τακτικής επιχορήγησης του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας για το οικονομικό έτος 2022, που ανέρχεται στο 20% του 
συνολικού προϋπολογισμού, κατά 183.349,00€. Ακολούθησε η κατανομή τού 
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επιπλέον ποσού με γνώμονα τις τρέχουσες ανάγκες αλλά και τη συνεχή 
βελτίωση τής θέσης τού Πανεπιστημίου μας σε σχέση με τα ποιοτικά κριτήρια 
της ΕΘΑΑΕ (43.200,00€ για χορήγηση υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες 
ΑΜΕΑ για 3 συναπτά έτη, 20.000,00€ για την αναβάθμιση του ιστοτόπου του 
ιδρύματος, 51.000,00€, για την ενίσχυση των προγραμμάτων ERASMUS, 
25.000,00€ για τη διοργάνωση φοιτητικών συνεδρίων και 44.149,00€ για τη δαπάνη 
συμμετοχής σε συνέδρια των μελών ΔΕΠ για πρώτη φορά μετά πολλά χρόνια, 
λόγω της αυξημένης συμμετοχής αυτών σε διαδικτυακά συνέδρια όπου το 
αποκλειστικό κόστος είναι το κόστος εγγραφής).  

 
2.  Ενίσχυση της Έρευνας από ιδίους Πόρους (ΕΛΚΕ) 

Προχωρήσαμε σε ριζική αλλαγή του υφιστάμενου συστήματος και αλλαγή 
του Κανονισμού τού θεσμού των Ερευνητικών Βραβείων. Προκηρύχθηκαν και 
χορηγήθηκαν Ερευνητικά Βραβεία για τα έτη 2016 (προϋπολογισμός €70.000), 
2017 (προϋπολογισμός €77.000), χρονιές για τις οποίες δεν είχε «τρέξει» η σχετική 
προκήρυξη, όπως επίσης και για το 2018 (προϋπολογισμός €84.700). Το 2020 και 
το 2021 προκηρύχθηκαν δύο κύκλοι χορήγησης ερευνητικών βραβείων με 
προϋπολογισμό 84.700€ έκαστος για άρθρα που δημοσιεύτηκαν το 2019 (ΙΑ’ 
κύκλος) και το 2020 (ΙΒ’ κύκλος), στο πλαίσιο του έργου: «Ερευνητική Πολιτική - 
Ερευνητικά Βραβεία» για άρθρα που δημοσιεύτηκαν κατά τα προηγούμενα έτη. 
Ενεργοποιήσαμε τον θεσμό των small grants (Βασική Έρευνα), με 
προϋπολογισμό της τάξεως των €140.000, στο πλαίσιο του οποίου εγκρίθηκαν 
38 έργα που υλοποιήθηκαν το 2019. Το 2021 προκηρύχθηκε νέος κύκλος (Ζ΄) της 
Βασικής Έρευνας με νέο Κανονισμό Ερευνητικών Επιχορηγήσεων. Έλαβαν 
έγκριση 28 ερευνητικά έργα με συνολικό ποσό χρηματοδότησης 140.000 ευρώ κι 
εν τέλει υλοποιούνται τα 27. Η ολοκλήρωση των ερευνητικών έργων θα 
πραγματοποιηθεί εντός του 2022. 
Θεσπίσαμε τον πρώτο κύκλο θεματικών small grants που «τρέχει» ήδη. Για 
τον  σκοπό αυτό εκπονήθηκε νέος Κανονισμός και διατέθηκαν για τον κύκλο 
αυτό €20.000. 
Επίσης, επικαιροποιήσαμε τον Κανονισμό χρηματοδότησης για την 
ενίσχυση υποψηφίων διδακτόρων με ετήσιο προϋπολογισμό περί τις €80.000 
και στηρίξαμε τη χρηματοδότηση και διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και 
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων με ετήσιο προϋπολογισμό περί τα €90.000.  
Προκηρύξαμε μία νέα ερευνητική δράση με τίτλο: «Δράσεις Προώθησης 
Παραγωγής της Έρευνας» Α’ Κύκλος–2022, με σκοπό την ενίσχυση των μελών 
της ερευνητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου για παραγωγή έρευνας 
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εντός και εκτός Ελλάδας, μέσω της κινητροδότησης για συμμετοχή σε 
προσκλήσεις ερευνητικών προγραμμάτων, προϋπολογισμού €393.891,39 για 
πέντε (5) έτη. Η πρόσκληση απευθύνεται σε όλα τα μέλη ΔΕΠ του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και σε όσα μέλη ΕΕΠ, Ε.ΔΙ.Π, ΕΤΕΠ του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος. 
 

3. Ένταξη στο ΕΣΠΑ έργου ύψους €1.864.294 με σκοπό την ανάπτυξη των υποδομών 
και εξοπλισμών του Ιδρύματος 
Πολύ σημαντική εξέλιξη αποτέλεσε η έγκριση έργου ΕΣΠΑ με στόχο την 
ανάπτυξη υποδομών και την προμήθεια εξοπλισμού έρευνας και 
διδασκαλίας του Πανεπιστημίου μας, ποσού €1.864.294. Δώσαμε στη σχετική 
προκήρυξη την ενδεδειγμένη δημοσιότητα, με αποτέλεσμα, για πρώτη 
φορά, να συμμετέχουν στη διαμόρφωση της πρότασης όλα τα ακαδημαϊκά 
Τμήματα και οι υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. Ο σχετικός διεθνής 
διαγωνισμός έχει προχωρήσει σημαντικά και έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση 
των προσφορών και η κατακύρωση. Λόγω της πολυπλοκότητας των διαδικασιών 
για προμήθειες υψηλής αξίας, η τελική παράδοση-παραλαβή των 
κατακυρωθέντων ειδών αναμένεται να γίνει έως το πέρας του τρέχοντος έτους. 

 
4. Στοχευμένη και αποτελεσματική οικονομική διαχείριση 

Από την αρχή της θητείας μας προχωρήσαμε σε στοχευμένες αλλαγές ως προς 
τη διαχείριση του προϋπολογισμού του Ιδρύματος έτσι ώστε, σε αντίθεση με 
ό,τι ίσχυε παλαιότερα, να αξιοποιείται σχεδόν το σύνολο των εσόδων του 
προϋπολογισμού και να μη συσσωρεύονται ποσά στα αποθεματικά. Η 
πλήρης αξιοποίηση του προϋπολογισμού αναδεικνύεται στην αποτελεσματική 
και αποδοτική διαχείριση των ετών 2020 και 2021. Στις 31/12/2021 το ποσό που 
κατέληξε στα αποθεματικά χωρίς δυνατότητα χρήσης αυτών ανήλθε μόλις στις 
291.589,93€, εκ των οποίων τα 155.105,46€ αφορούσε εκπτώσεις έργων της 
Τεχνικής Υπηρεσίας που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν και το ποσό των 
113.935,78€ έργα του ΠΔΕ που θα υλοποιηθούν το έτος 2022. Στις 31/12/2020 το 
ποσό που κατέληξε στα αποθεματικά χωρίς δυνατότητα χρήσης αυτών ανήλθε 
στις 351.258,70€ εκ των οποίων το ποσό των 64.297,16€ αφορούσε λειτουργικές 
δαπάνες που δεν υλοποιήθηκαν και το ποσό των 286.961,54€ έργα του ΠΔΕ που 
δεν υλοποιήθηκαν κατά το έτος 2020. (Ενδεικτικά: κατά το έτος 2019 τα 
αποθεματικά είχαν ανέλθει στα 2.533.931,81€, εκ των οποίων το 1.247.980,07€ 
αφορούσε λειτουργικές δαπάνες και το ποσό των 1.285.951,74€ έργα του ΠΔΕ που 
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δεν εκτελέστηκαν. Ομοίως, το έτος 2018 τα αποθεματικά ήταν  2.042.757,04€, το 
έτος 2017 1.141.858,65€, κ.λπ.). 
Κατά το οικονομικό έτος 2022, μετά από σειρά επιστολών, τηλεφωνικών 
οχλήσεων και συναντήσεων της Διοίκησης του Πανεπιστημίου προς την αρμόδια 
υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ, πετύχαμε για πρώτη φορά πρόσθετη έγκριση 
πίστωσης για τη σίτιση των φοιτητών που συνεπάγεται τη σημαντική 
αύξηση του αριθμού των φοιτητών που δικαιούνται κάρτα δωρεάν σίτισης. 
Συγκεκριμένα, την ακαδημαϊκή χρονιά 2022-2023 θα σιτιστούν επιπλέον 1.256 
φοιτητές (ήτοι συνολικά 3.167 φοιτητές, έναντι 1.900 περίπου φοιτητών που 
σιτίζονταν δωρεάν κατ’ έτος τα προηγούμενα χρόνια). Παράλληλα, έχουμε 
αιτηθεί Υπουργική προέγκριση πιστώσεων δαπανών σίτισης για τα έτη 2024, 
2025 και 2026 σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των φοιτητών μας και 
αναμένουμε την εξέλιξη, ευελπιστώντας να τελεσφορήσει. 
Με την υπ’ αρ. 90/2021 Γνωμοδότηση του Τμήματος Γ’ του ΝΣΚ του Υπουργείου 
Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του Παρέδρου του ΝΣΚ του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας και κατόπιν του υπ’ αρ. πρ. 2096/01-02-2021 εγγράφου του Πρύτανη, 
η προσαύξηση κατά 80% των αποδοχών μέλους ΔΕΠ για επιστημονική 
άδεια στο εξωτερικό κρίθηκε ως αποζημίωση που δεν υπόκειται στο πλαφόν 
των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργού. Καθώς κάθε απόφαση έχει 
αναδρομική ισχύ για δύο έτη, η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης εξασφάλισε 
πιστώσεις για τα αναδρομικά των μελών ΔΕΠ για τα έτη 2019 και 2020. Τα 
αναδρομικά του 2019 εκταμιεύτηκαν στο τέλος του 2021 και τα αναδρομικά του 
2020 εκταμιεύτηκαν αμέσως μετά την έγκριση του προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους 2022. 
Μετά από συντονισμένες ενέργειες, πετύχαμε πολύ ευνοϊκότερο καθεστώς 
τηλεπικοινωνιακών χρεώσεων, με ετήσιο όφελος για το Ίδρυμά μας περί τα 
90.000€. 

 
5.  Εξέλιξη κτιριακού ζητήματος 

Λαμβάνοντας υπόψη το ιδιαίτερα οξυμένο στεγαστικό πρόβλημα του 
Πανεπιστημίου και τους περιορισμούς στην ανάπτυξή του που θέτει το 
υφιστάμενο κτιριακό συγκρότημα, κατόπιν σχετικής εντολής του Πρύτανη, 
πραγματοποιήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων αποτύπωση της 
υφιστάμενης κατάστασης σε όλους τους χώρους του με τη εκπόνηση 4 
κτιριολογικών προγραμμάτων, που έλαβαν την έγκριση της Συγκλήτου και εν 
συνεχεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με βάση τα αντίστοιχα 
τεχνικά δελτία που συντάχθηκαν, εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση ύψους 
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€10.387.400,00 για την αγορά 4 κτιρίων, που εντάχθηκε στο Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και η Σύγκλητος ενέκρινε τις σχετικές τεχνικές 
προδιαγραφές αυτών. Μετά την κατ’ επανάληψη δημοσίευση των διακηρύξεων 
τεσσάρων (4) μειοδοτικών διαγωνισμών για ισάριθμα κτήρια, υποβλήθηκε 
τελικώς μόνο μία προσφορά, για το κτήριο του Τμήματος Μουσικής 
Επιστήμης και Τέχνης. Η αγορά του προσφερόμενου ακινήτου, που κρίθηκε 
κατάλληλο από την Επιτροπή Διαγωνισμού, κατόπιν θετικής γνωμοδότησης 
από την Επιτροπή Εκτιμητών Ακινήτου, κατακυρώθηκε από τη Σύγκλητο στη 
συνεδρίαση αρ. 12/13.04.2022. Έχει διενεργηθεί ήδη ο απαιτούμενος έλεγχος των 
τίτλων κυριότητας του κτιρίου και, μετά τον έλεγχο και τη σύμφωνη γνώμη της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και την απλή γνώμη του Τμήματος Μουσικής 
Επιστήμης και Τέχνης, εγκρίθηκε η προτεινόμενη αρχιτεκτονική προμελέτη από 
τη Σύγκλητο με την αρ. 15/17.6.2022 απόφασή της. Αρχές Αυγούστου 2022 
δημοσιεύτηκε από την εποπτεύουσα Υπουργό ΥΠΑΙΘ η σχετική έγκριση 
αγοράς του ακινήτου και σήμερα βρισκόμαστε στο στάδιο υπογραφής του 
συμβολαίου αγοράς. 
Πρόθεσή μας είναι η επανάληψη δημοσίευσης και των λοιπών διακηρύξεων 
αγοράς κτηρίων που έχουν αποβεί άγονες. 

 
6. 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 για 
να  ικανοποιηθούν αιτήματα ανακατασκευής χώρων, γραφείων και 
αιθουσών, τα οποία εκκρεμούσαν εδώ και πολλά χρόνια. Το έργο 
υποστηρίχθηκε από ένα υβριδικό χρηματοδοτικό σχήμα που αποτελεί 
πρωτοτυπία μεταξύ όλων των ΑΕΙ της χώρας, με τον σχεδιασμό του οποίου 
ξεκινήσαμε σχεδόν μόλις αναλάβαμε καθήκοντα, ήτοι από τον Νοέμβριο 
2018. Στο σχήμα 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. Το 
έργο ολοκληρώθηκε τεχνικά στις 4/11/2021. Σημειώνεται ότι το έργο στοίχησε 
τελικά περί τα 330.000€, λόγω των εκπτώσεων των αναδόχων, και με τα 
υπόλοιπα χρήματα εκτελέστηκαν άλλα έργα (π.χ. ανακαίνιση αμφιθεάτρων) με 
χρηματοδότηση από τον Ε.Λ.Κ.Ε. 
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7.  Ανάπτυξη τεχνικών έργων 
  Κατά την τετραετία 2018-2022, με την πλήρη υποστήριξη και ενθάρρυνσή 

μας, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων υλοποίησε και υλοποιεί πληθώρα 
δράσεων-τεχνικών έργων-μελετών, ύψους αρχικού προϋπολογισμού 
€4.169.645,85 με έμφαση στη βελτίωση της καθημερινότητας και της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, στην ενίσχυση της ασφάλειας των μελών της 
Πανεπιστημιακής Κοινότητας, στη μείωση των ενεργειακών 
καταναλώσεων και στην βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος του 
Πανεπιστημίου. Η χρηματοδότησή τους (που περιλαμβάνει και το υπό 6. έργο) 
προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (€2.390.988.46), τον ΕΛΚΕ 
(€929.100,01), τον Τακτικό Προϋπολογισμό (€795.000) και την Εταιρεία 
Αξιοποίησης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου (€54.557,38). 
Συγκεκριμένα, η Δ/νση Τεχνικών Έργων συνέταξε μελέτες για 13 τεχνικά έργα 
τα οποία επέβλεψε/επιβλέπει μέσω των μηχανικών της, συνέταξε τεχνικές 
προδιαγραφές για 3 τεχνικές μελέτες- επιστημονικές υπηρεσίες, για 13 γενικές 
υπηρεσίες/έτος με τεχνικό αντικείμενο για την καθημερινή λειτουργία των 
εγκαταστάσεων και για 2 προμήθειες τεχνικού εξοπλισμού τις οποίες και 
επέβλεψε. Στα παραπάνω περιλαμβάνονται διαρρυθμίσεις και ανακαινίσεις 
χώρων του Πανεπιστημίου (για τις διδακτικές και διοικητικές ανάγκες των 
τμημάτων), για τη δημιουργία, μεταξύ άλλων, του Γραφείου Μεταφοράς 
Τεχνολογίας και του Γραφείου που στεγάζει το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., καθώς  και 
δράσεις μείωσης ενεργειακών καταναλώσεων. 
 

8.  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 
€92.000) πριν από την έναρξη των μαθημάτων, ενώ παράλληλα επεκτείναμε 
τον θεσμό των διδασκόντων ορισμένου χρόνου με την εφαρμογή των 
διατάξεων για τους Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους (άρ. 29§7 ν. 4009/2011), 
κάνοντας για πρώτη φορά χρήση πόρων από τα ταμειακά διαθέσιμα του 
Τακτικού Προϋπολογισμού (επιπρόσθετοι πόροι περί τα €140.000 ανά 
ακαδημαϊκό έτος). 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.  
Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, κατόπιν συνεχόμενων 
οχλήσεων/αιτήσεων προς το Υ.ΠΑΙ.Θ εγκρίθηκαν 8 πιστώσεις θέσεων, 
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προϋπολογισμού 184.000€, για την πρόσληψη έκτακτου διδακτικού 
προσωπικού βάσει του ΠΔ 407/80,  σε αντίθεση με τα προηγούμενα έτη που η 
έγκριση δεν υπερέβαινε τις  4 πιστώσεις θέσεων (92.000€). 
 

9.  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). Από τον Οκτώβριο του 2019 που άρχισε η πλήρης λειτουργία 
του συστήματος μέχρι και 31.12.2021 έχουν κατατεθεί 1.130 επιστημονικές 
δημοσιεύσεις από 308 μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου μας 
και πραγματοποιήθηκαν 39.450 επισκέψεις στον ιστότοπο του αποθετηρίου από 
περισσότερους από 9.483 χρήστες του διαδικτύου. Οι κατατεθειμένες στο 
αποθετήριο δημοσιεύσεις είναι ελεύθερα προσβάσιμες από το σύνολο των 
χρηστών του παγκόσμιου ιστού.  
Θεσμοθετήθηκε ο Θεματικός Βιβλιοθηκονόμος / Liaison Librarian. Η 
Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου είναι η πρώτη κεντρική ελληνική ακαδημαϊκή 
βιβλιοθήκη που ανέπτυξε ένα πρόγραμμα διασύνδεσης της Βιβλιοθήκης με τα 
Τμήματα του Πανεπιστημίου της ως μια γέφυρα επικοινωνίας και συνεργασίας 
με την Ακαδημαϊκή Κοινότητα. 
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. 
Η Βιβλιοθήκη, κάνοντας σταθερά βήματα προς τη νέα εποχή, παρέχει πλέον το 
σύνολο των υπηρεσιών της (εκτός από τον δανεισμό βιβλίων) ψηφιακά από 
απόσταση είτε μέσω ειδικών διαδικτυακών εφαρμογών που έχει αναπτύξει (π.χ. 
e-ρώτηση, webinars, myLIBRARYlive) είτε με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
 

10. 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.  
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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. 
Με την καίρια και αποτελεσματική συνδρομή σύσσωμου του Κέντρου 
Υπολογιστών και Δικτύων υλοποιήθηκε και υποστηρίχθηκε στη διάρκεια 
της πανδημίας τόσο η εξ αποστάσεως διδασκαλία όσο και οι εξ αποστάσεως 
εξετάσεις όλων των μαθημάτων. 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.  
 

11. Ενίσχυση της Ασφάλειας Φοιτητών και Εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο 
Λάβαμε 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. 
 

12. Εκπόνηση Οργανισμού και Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου 
Τον Οκτώβριο του 2018, συγκροτήθηκε Επιτροπή για τη σύνταξη σχεδίου 
Οργανισμού και σχεδίου Κανονισμού. 
Η διαδικασία έγκρισης του σχεδίου του Οργανισμού ολοκληρώθηκε σε δύο 
συνεδριάσεις της Συγκλήτου και τον Ιούνιο του 2019 υποβλήθηκε προς έγκριση 
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η τελική έγκριση του Οργανισμού 
από την πολιτική ηγεσία εκκρεμεί μέχρι σήμερα.  
Η διαδικασία έγκρισης του σχεδίου του Κανονισμού ολοκληρώθηκε στις 
29.7.2021 με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ (Β΄ 3457) της απόφασης της υπ’ αρ. 
20/17.6.2021 συνεδρίασης της Συγκλήτου. 
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13. Ενεργοποίηση των μετατάξεων και ένταξη του Πανεπιστημίου στο Πρόγραμμα 
Κινητικότητας του Δημοσίου 
Με στόχο την περαιτέρω στελέχωση των διοικητικών δομών του Ιδρύματος, 
δρομολογήσαμε τη διαδικασία μετάταξης διοικητικού προσωπικού (29 
θέσεις), που είχε προκηρυχθεί τον Μάιο του 2016 και παρέμενε έκτοτε 
ανενεργή. Από τις 29 θέσεις που προκηρύχθηκαν, καλύφθηκαν τελικώς 12 
θέσεις, αφού η αδράνεια των προηγούμενων ετών οδήγησε πολλούς 
υποψηφίους σε άλλα ιδρύματα. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται έξι (6) 
υπάλληλοι της Εταιρείας Αξιοποίησης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου 
που, μετά από επίμονο αγώνα της πρυτανείας, μετατάχθηκαν στο 
Πανεπιστήμιό μας σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Η 
συγκεκριμένη απόφαση απέφερε στα οικονομικά έξοδα της Εταιρείας μια 
δραστική μείωση της τάξης άνω του 50%, που ήταν σημαντική για τη 
βιωσιμότητά της και τη δυνατότητά της να αντεπεξέρχεται στις υποχρεώσεις 
της.  
 
Αφού εκπληρώσαμε την αναγκαία προϋπόθεση κατάρτισης του ψηφιακού 
οργανογράμματος του Πανεπιστημίου με τα περιγράμματα των θέσεων 
εργασίας, το Πανεπιστήμιό μας εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Κινητικότητας 
για την κάλυψη 18 κενών οργανικών θέσεων (μονίμων και ΙΔΑΧ). Εξ αυτών 
πληρώθηκαν οι θέσεις για 12 διοικητικούς υπαλλήλους (ΠΕ Πληροφορικής, 
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, 
ΠΕ Μεταφραστών – Διερμηνέων, ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων και ΤΕ 
Βιβλιοθηκονόμων). Επιπλέον, ολοκληρώθηκε πρόσφατα η μετάταξη δύο 
διοικητικών υπαλλήλων, κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων 
κινητικότητας (ΔΕ Χειριστών Η/Υ & ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού) από τον Κύκλο 
Κινητικότητας 2020.  
Κατά τον Β΄ κύκλο κινητικότητας 2021, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας προκήρυξε 
5 θέσεις (ΠΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Διοικητικού-
Οικονομικού, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού {2}), εκ των οποίων έχουν πληρωθεί 
όλες. 
 

14. Ενεργοποίηση και ανάπτυξη του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 
Μετά από απόφαση της Συγκλήτου τον Οκτώβριο του 2018, εκδόθηκε ο 
Κανονισμός Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ, στον οποίο ρυθμίζονται θέματα της 
οργάνωσης, της λειτουργίας και της διοίκησής του.  
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Κατά τη διετία (2020-2022) έχουν υποβληθεί στο Κέντρο 26 σχέδια 
προγραμμάτων και έχουν υλοποιηθεί 40 προγράμματα με συνολικά 12.322 
επιμορφωθέντες. Το σύνολο των εσόδων των προγραμμάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 
από την έναρξη λειτουργίας του (2018) μέχρι 20.7.2022 ανέρχεται σε 
€2.243.733,55, εκ των οποίων το 20% παρακρατήθηκε για την κάλυψη των γενικών 
εξόδων λειτουργίας του. Επίσης, για την έναρξη της λειτουργίας του Κέντρου 
διατέθηκε ποσό ύψους €50.000 από τους πόρους του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου. 
Σήμερα στο Κέντρο απασχολούνται 6 άτομα. 
  

15. Εξωστρέφεια – Επικοινωνία - Προβολή του Πανεπιστημίου 
Στο πλαίσιο των δράσεων για την ανάπτυξη της εξωστρέφειας, των δημοσίων 
σχέσεων και της επικοινωνίας, σχεδιάστηκαν και εκτυπώθηκαν, κατά τη 
διετία 2018-2020 και 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. 
Στο διάστημα της τετραετίας (2018-2022) υπεγράφησαν 14 νέα μνημόνια 
συνεργασίας σε ακαδημαϊκό επίπεδο με εκπαιδευτικά ιδρύματα της 
αλλοδαπής και 11 συμφωνίες ανανεώθηκαν. Από τον Μάρτιο 2020 έως και 
σήμερα, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας συμμετέχει 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.  
Κατά τα έτη 2018-2022 συνάφθηκαν 27 νέες συνεργασίες με σημαντικούς 
τοπικούς και αλλοδαπούς φορείς. Κατά την ίδια περίοδο συνδιοργανώθηκαν 
από το Πανεπιστήμιο και πραγματοποιήθηκαν στους χώρους του αξιόλογα 
συνέδρια παγκόσμιας εμβέλειας (π.χ. διεθνές συνέδριο προσομοίωσης οργάνων 
των Ηνωμένων Εθνών και άλλων διεθνών οργανισμών, γνωστό ως ThessISMUN, 
στο πλαίσιο των φοιτητικών δράσεων για σύσφιξη σχέσεων με άλλα Ιδρύματα, 
3ο Διεθνές Συνέδριο "Συγχρονικές και διαχρονικές όψεις της ελληνικής 
διασποράς, 18ο ετήσιο Διεθνές Συνέδριο Συντονιστών των Προγραμμάτων 
Erasmus, «Erasmus Congress and Exhibition - ERACON 2022, συνέδριο European 
Workshops in International Studies (EWIS) σε συνεργασία του European 
International Studies Association (EISA) με το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 15ο Παγκόσμιο Συνέδριο Σημειωτικής 
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με την υποστήριξη του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών 
Σπουδών). 
Στο πλαίσιο της κοινωνικής ευαισθητοποίησης του Πανεπιστημίου, 
συντονίστηκαν από το Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων: Έρανος για την 
προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού στην Εταιρεία Ερεύνης του Καρκίνου/Θεαγένειο 
Νοσοκομείο και συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης σε συνεργασία με τον Ερυθρό 
Σταυρό, για τον Ουκρανικό λαό.  
 

16. Νέος ιστότοπος 
 Σημαντική αλλαγή στην πολιτική επικοινωνίας του Πανεπιστημίου υπήρξε 

η μετάβαση στο νέο του ιστότοπο, ο οποίος σχεδιάστηκε βάσει ενός 
λειτουργικού, δυναμικού και μοντέρνου προτύπου που προσαρμόστηκε 
ανάλογα στις ανάγκες του Ιδρύματος. Το template του 
ιστότοπου www.uom.gr, αποκτήθηκε τον Νοέμβριο 2017 αλλά η επανασχεδίαση 
και η μεταφορά όλων των δεδομένων, από το προηγούμενο 20 ετών site στο νέο, 
ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2018 και ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2019. Η 
ομάδα που εργάστηκε για την ανανέωση και λειτουργικότητα του site, μερίμνησε 
αφενός για την εικόνα του με τον σχεδιασμό πρωτότυπων γραφικών αλλά και 
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 Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
(Πιστοποίηση Α.ΔΙ.Π.: 17/07/2019). Για την άρτια και έγκυρη πληροφόρηση όσων 
ενδιαφέρονται για το Ίδρυμα από το εξωτερικό, ο βασικός κορμός του ιστοτόπου 
στην αγγλική γλώσσα ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2019. 

 
17. 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. Στον χώρο του Πανεπιστημίου οργανώθηκε και λειτούργησε, μετά από 
ενέργειές μας, άρτιο εμβολιαστικό κέντρο, για την εξυπηρέτηση των μελών 
της Πανεπιστημιακής μας Κοινότητας. 
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 
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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. 
Από τον Τακτικό Προϋπολογισμό διατέθηκαν κονδύλια για αγορά 51 
καθαριστών αέρος και την προμήθεια, εν γένει, υγειονομικού υλικού για τα 
μέλη της Κοινότητας και τους φοιτητές, ανατέθηκαν υπηρεσίες απολύμανσης 
των χώρων και υπεγράφη σύμβαση με διαγνωστικό κέντρο για τη διενέργεια 
δωρεάν ή εκπτωτικών μοριακών τεστ. Με τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ-Ε.Π. 
ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ, έγινε προμήθεια υγειονομικού υλικού, ύψους 17.922,82€, για 
τους φοιτητές και το διοικητικό/επιστημονικό προσωπικό, που έρχεται σε επαφή 
μαζί τους. Ειδικότερα, έγινε η προμήθεια μασκών, γαντιών, αντισηπτικών, 
plexiglass, self tests, προκειμένου να διεξαχθούν ομαλά και με ασφάλεια οι 
εκπαιδευτικές & διοικητικές δράσεις/εργασίες. Με τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ-
Ε.Π. ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ, έγινε προμήθεια εξοπλισμού ύψους 28.643,22€, για την 
κάλυψη των αναγκών που δημιουργήθηκαν λόγω της τηλεκπαίδευσης, με 
γνώμονα το μέγεθος και τον υφιστάμενο εξοπλισμό του Πανεπιστημίου. 
Ενδεικτικά, αγοράστηκαν φορητοί υπολογιστές, tablets, switches, κάμερες, 
πυκνωτικά μικρόφωνα.  
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 για τη συγκέντρωση χρημάτων και 
τη διάθεσή τους 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 τηλεκπαίδευση και τηλεργασία στο μέλλον, είτε λόγω 
έκτακτων συνθηκών, είτε από επιλογή, εφόσον το επιτρέπει το εκάστοτε ισχύον 
νομικό καθεστώς. 
Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας, ολοκληρώθηκε  διαγωνισμός για 
υποβολή ερευνητικών εργασιών με τίτλο «Η Έρευνα στην πρώτη γραμμή» με 
αφορμή την πανδημία, στο πλαίσιο του αυτοχρηματοδοτούμενου έργου 
Αναπτυξιακό Έργο Πρυτανικών Αρχών. Υπεβλήθησαν δεκατρείς (13) ερευνητικές 
εργασίες προς αξιολόγηση και απονεμήθηκαν τρία (3) χρηματικά βραβεία στις 
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τρεις πρώτες, στην κατάταξη, εργασίες, ύψους 3.000€, 2.000€ και 1.000€ 
αντίστοιχα. 
 
Ο απολογισμός μας, τίθεται στην κρίση σας. 
 
Με εκτίμηση, 
 
Ο Πρύτανης 
 
Καθηγητής Στυλιανός Δ. Κατρανίδης 
 
 
Οι Αντιπρυτάνεις 
 
Καθηγητής Δημήτριος Κυρκιλής 
 
Καθηγήτρια Ευγενία Αλεξανδροπούλου 
 
Καθηγητής Δημήτριος Χανδράκης 
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Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
 

1. Υποστήριξη διδασκαλίας, ερευνητική πολιτική, αναπτυξιακές 
δράσεις ΕΛΚΕ, Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

 
 

1.1 Ερευνητική Πολιτική: Βασική Έρευνα (small grants), Ερευνητικά 
Βραβεία 

Τον Νοέμβριο του 2018, μετά από το προηγούμενο χρονικό διάστημα αδράνειας, 
ενεργοποιήσαμε τον θεσμό ενίσχυσης της βασικής έρευνας με πόρους του 
ΕΛΚΕ (small grants). Σε πρώτη φάση, εκπονήθηκε ο νέος Κανονισμός 
Ερευνητικής Επιχορήγησης για τη Βασική Έρευνα και, 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. Το 2021 προκηρύχθηκε ο Ζ’ κύκλος της Βασικής Έρευνας με νέο 
Κανονισμό Ερευνητικών Επιχορηγήσεων. Έλαβαν έγκριση 28 ερευνητικά έργα 
με συνολικό ποσό χρηματοδότησης 140.000,00 ευρώ κι εν τέλει υλοποιούνται τα 
27 που θα ολοκληρωθούν εντός του 2022. 
 
Στο πλαίσιο του θεσμού των Ερευνητικών Βραβείων προχωρήσαμε σε ριζική 
αλλαγή του υφιστάμενου συστήματος και αλλαγή του Κανονισμού. 
Προκηρύχθηκαν και χορηγήθηκαν Ερευνητικά Βραβεία για τα έτη 2016 
(προϋπολογισμός €70.000), 2017 (προϋπολογισμός €77.000), χρονιές για τις οποίες 
δεν είχε «τρέξει» η σχετική προκήρυξη, όπως επίσης και για το 2018 
(προϋπολογισμός €84.700). Το 2020 και το 2021 προκηρύχθηκαν δύο κύκλοι 
χορήγησης ερευνητικών βραβείων με προϋπολογισμό €84.700 έκαστος για άρθρα 
που δημοσιεύτηκαν το 2019 (ΙΑ’ κύκλος) και το 2020 (ΙΒ’ κύκλος), αντίστοιχα, στο 
πλαίσιο του έργου: «Ερευνητική Πολιτική - Ερευνητικά Βραβεία» για άρθρα που 
δημοσιεύτηκαν κατά τα προηγούμενα έτη. 
 
Προκηρύξαμε μία νέα ερευνητική δράση με τίτλο: «Δράσεις Προώθησης 
Παραγωγής της Έρευνας» Α’ Κύκλος - 2022, στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Ενίσχυση της Έρευνας και Βελτιστοποίηση της Λειτουργίας Υπηρεσιών του 
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Πανεπιστημίου Μακεδονίας», προϋπολογισμού €393.891,39 για πέντε (5) έτη. 
Σκοπός της είναι η προώθηση της διεθνούς εξωστρέφειας στην έρευνα σε όλα τα 
ερευνητικά πεδία τα οποία θεραπεύονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και 
ειδικότερα, η ενίσχυση των μελών της ερευνητικής κοινότητας του 
Πανεπιστημίου για την παραγωγή έρευνας εντός και εκτός Ελλάδας, σε πεδία 
των θετικών, κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, μέσω της 
κινητροδότησης για συμμετοχή σε προσκλήσεις ερευνητικών 
προγραμμάτων. Η πρόσκληση απευθύνεται σε όλα τα μέλη ΔΕΠ του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και σε όσα μέλη ΕΕΠ, Ε.ΔΙ.Π, ΕΤΕΠ του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος και 
υποβάλουν αίτηση κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους 2022. 
 
Επικαιροποιήσαμε τον Κανονισμό Χρηματοδότησης για την ενίσχυση των 
Υποψηφίων Διδακτόρων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου, προϋπολογισμού 
ύψους 80.000€ ανά έτος για την τετραετία 2019-2022, προκειμένου να 
συμμετέχουν και να παρουσιάσουν Επιστημονικά-Ερευνητικά άρθρα σε 
συνέδρια/καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.  
 
Εγκρίναμε νέο Κανονισμό Χρηματοδότησης για την οργάνωση/ 
συνδιοργάνωση Συνεδρίων/Ημερίδων/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων. Για το 
2019 εγκρίθηκε προϋπολογισμός ύψους €91.600 και χρηματοδοτήθηκε η 
διοργάνωση/συνδιοργάνωση δέκα (10) Συνεδρίων, Ημερίδων και Καλλιτεχνικών 
εκδηλώσεων, ενώ για το 2020 εγκρίθηκε προϋπολογισμός ύψους €88.000 για 
αντίστοιχες διοργανώσεις, ωστόσο, λόγω των έκτακτων συνθηκών της 
πανδημίας Covid-19, πραγματοποιήθηκε μόνο ένα συνέδριο. Για το 2020 είχε 
εγκριθεί προϋπολογισμός 88.000,00 ευρώ αλλά, λόγω της πανδημίας, 
πραγματοποιήθηκαν μόνον τέσσερα συνέδρια/καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που 
χρηματοδοτήθηκαν από τον ΕΛΚΕ. Για το 2021 εγκρίθηκε προϋπολογισμός 
ύψους 23.150€ για τη διοργάνωση/συνδιοργάνωση Συνεδρίων/Ημερίδων/Καλλι-
τεχνικών εκδηλώσεων, ωστόσο τα συνέδρια και οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που 
πραγματοποιήθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν από τον ΕΛΚΕ ήταν μόνο δύο. Για 
το 2022 έχει εγκριθεί προϋπολογισμός ύψους 46.888,24 ευρώ με σκοπό τη 
διενέργεια επτά συνεδρίων/καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Συνεχίζει να 
εφαρμόζεται η διαδικασία που είχε ξεκινήσει από το 2018 και ζητείται από τα 
τμήματα προγραμματισμός των συνεδρίων που σχεδιάζουν να οργανώσουν 
κατά το επόμενο έτος, έτσι ώστε να καταγράφονται οι πραγματικές ανάγκες και 
να κατανέμονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι πόροι που διατίθενται στο 
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πλαίσιο της Ερευνητικής Πολιτικής. 
 
Δράσεις Προώθησης Παραγωγής Έρευνας (Α’ Κύκλος - 2022) 
Στο πλαίσιο της Δράσης «Προώθησης Παραγωγής Έρευνας (Ά κύκλος -2022)» σε 
συνέχεια δημοσίευσης στις 14/01/2022, της σχετικής προκήρυξης, από τις τριάντα 
τρεις (33) προτάσεις για συμμετοχή σε κοινοπραξίες διεθνών ανταγωνιστικών 
ερευνητικών προγραμμάτων, χρηματοδοτούνται οκτώ (8), συνολικού 
προϋπολογισμού 33.102,74€. 
Από τις τριάντα τρεις προτάσεις, μία έχει ήδη εγκριθεί και είκοσι δύο βρίσκονται 
σε διαδικασία αξιολόγησης. 
 
 

1.2 Αναπτυξιακές δράσεις ΕΛΚΕ 
 
Covid-19 
Κατά τα διαστήματα της υποχρεωτικής κοινωνικής αποστασιοποίησης τα 
στελέχη της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού 
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια και η 
Υπηρεσία παρέμεινε ανοικτή, λειτουργώντας κανονικά υπό αντίξοες συνθήκες 
και παρέχοντας αδιαλείπτως όλες τις προβλεπόμενες υπηρεσίες ανεξαιρέτως.  
Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ καθώς και οι 
περισσότερες συναντήσεις εργασίας πραγματοποιήθηκαν μέσω  ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας (π.χ. zoom, skype, google meet) με σκοπό την αποφυγή της 
διασποράς του ιού και την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας.  
Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για υποβολή ερευνητικών εργασιών με τίτλο «Η 
Έρευνα στην πρώτη γραμμή» με αφορμή την πανδημία, στο πλαίσιο του 
αυτοχρηματοδοτούμενου έργου Αναπτυξιακό Έργο Πρυτανικών Αρχών. 
Υπεβλήθησαν δεκατρείς (13) ερευνητικές εργασίες προς αξιολόγηση και 
απονεμήθηκαν τρία (3) χρηματικά βραβεία στις τρεις πρώτες, στην κατάταξη, 
εργασίες, ύψους 3.000€, 2.000€ και 1.000€ αντίστοιχα. 
Με τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ-Ε.Π. ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ, υλοποιήθηκαν δύο έργα: 
1. προμήθειας υγειονομικού υλικού, ύψους 17.922,82€, για τους φοιτητές και 

το διοικητικό/επιστημονικό προσωπικό, που έρχεται σε επαφή μαζί τους. 
Ειδικότερα, έγινε η προμήθεια μασκών, γαντιών, αντισηπτικών, plexiglass, 
self-tests, προκειμένου να διεξαχθούν ομαλά και με ασφάλεια οι 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 
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2. προμήθειας εξοπλισμού, 28.643,22€, για την κάλυψη των αναγκών που 
δημιουργήθηκαν λόγω της τηλεκπαίδευσης, με γνώμονα το μέγεθος και 
τον υφιστάμενο εξοπλισμό του Πανεπιστημίου. Ενδεικτικά, αγοράστηκαν 
φορητοί υπολογιστές, tablets, switches, κάμερες, πυκνωτικά μικρόφωνα. 

 
Αυτοχρηματοδοτούμενα έργα 
Από τα αποθεματικά του ΕΛΚΕ το 2019 διατέθηκε το ποσό των €550.000 για τη 
χρηματοδότηση 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 λειτουργικότητας των υφισταμένων κτιριακών 
υποδομών του Πανεπιστημίου. O ΕΛΚΕ μέσω του αυτοχρηματοδοτούμενου 
έργου του «Χρηματοδότηση δαπανών για κτηριακές υποδομές του Α.Ε.Ι.» 
διενήργησε την αποπληρωμή της αναδόχου εργοληπτικής τεχνικής εταιρείας 
κατόπιν σχετικών εισηγήσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων και αποφάσεων 
της Συγκλήτου και σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση με την ανάδοχο 
τεχνική εταιρεία, συνολικού ύψους 163.960,95 ευρώ. Η ολοκλήρωση του έργου θα 
πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή του έργου σύμφωνα με τον ν. 
4412/2016. 
Με πόρους του ΕΛΚΕ χρηματοδοτείται το «Αναπτυξιακό έργο Πρυτανικών 
Αρχών Πανεπιστημίου 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, χρηματοδοτείται 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 εκπαιδευτικές δράσεις για την αύξηση της χρηματοδότησης της Έρευνας», με 
προϋπολογισμό €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. 
Εγκρίθηκε το αυτοχρηματοδοτούμενο τεχνικό έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ 10 & 13». Στο πλαίσιο αυτού του έργου κατόπιν διαγωνισμού 
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έχει κατακυρωθεί η ανάθεση σε τεχνική εταιρεία και έχει υπογραφεί η σύμβαση 
με την εταιρεία. 
Υπογράφτηκε σύμβαση έργου σε συνεργάτη, στο πλαίσιο του 
αυτοχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: «Αναπτυξιακό έργο Πρυτανικών 
Αρχών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» για τις ανάγκες του γραφείου 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου. 
Μέσω του αυτοχρηματοδοτούμενου έργου «Αναπτυξιακό έργο Πρυτανικών 
Αρχών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» καλύφθηκαν τα έξοδα για την 
ανάρτηση banner προβολής και διαφήμισης σε ιστοσελίδα εκπαιδευτικού 
περιεχομένου με σκοπό τη διαφήμιση του Πανεπιστημίου και την προβολή και 
διαφήμιση των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου (3.100€ + 
3100€). 
Υπεγράφησαν συμβάσεις έργου και εργασίας στο πλαίσιο του έργου «Κάλυψη 
Λειτουργικών Εξόδων του Ιδρύματος» για τις ανάγκες των κεντρικών υπηρεσιών 
και των γραμματειών των ΠΜΣ χωρίς δίδακτρα. 
Έγινε προμήθεια πάγιου εξοπλισμού από το έργο «Κάλυψη Λειτουργικών 
Εξόδων του Ιδρύματος, με προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών των 
προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών χωρίς τέλη φοίτησης» για τα ΠΜΣ 
χωρίς δίδακτρα, αναλυτικά ως εξής:  
α) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση 

Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή (5.000€), 
β) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική 

Δεδομένων (6.000€). 
Ενεργοποιήθηκε η πρόσβαση σε 62 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων στην 
βιβλιοθήκη του ΑΠΘ, για χρήση από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και 
προπτυχιακούς και των δύο Πανεπιστημίων (15.000€). 
Εκπονήθηκε μελέτη σχεδίων προστασίας και ασφάλειας του ΑΕΙ, σύμφωνα με 
το άρθρο 12 του ν. 4777/2021 (11.780€). 
Εκπονήθηκε ο Κανονισμός ελεγχόμενης πρόσβασης του ΑΕΙ, στο πλαίσιο 
αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 
4777/2021 (2.800€). 
 
Διοικητικό και Διαχειριστικό κλείσιμο ακίνητων έργων 
Δυνάμει της σχετικής νομοθεσίας και των σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής 
Ερευνών και Διαχείρισης περί δημιουργίας νέων έργων με πόρους που 
προέρχονται από τα αδιάθετα ταμειακά υπόλοιπα έργων που έχουν 
ολοκληρώσει το φυσικό και οικονομικό τους αντικείμενο, η ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ σε 
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συνεργασία με τους Επιστημονικά Υπευθύνους και τους Διευθυντές των (Δ)ΠΜΣ 
συνεχίζει την εφαρμογή της διαδικασίας. 
 
Στήριξη άλλων υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
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 αιτήματος 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 
5% των ετήσιων εσόδων του ΕΛΚΕ, σύμφωνα με την παρ. 6α του άρθρου 
59 του ν. 4485/2017, από τα έσοδα των οικονομικών ετών 2018 έως 2021, 
συνολικού ύψους €452.593,64. Αναλυτικά, καταβλήθηκαν στον Τακτικό 
Προϋπολογισμό €130.000 τον Απρίλιο 2018, €140.000 τον Σεπτέμβριο 2019, 
€58.225,32 εντός του Σεπτεμβρίου 2020 και 58.225,32€ το 2021 και 65.986,42€ 
έως τον Μάρτιο 2022. 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 λειτουργικών εξόδων του 
ιδρύματος που αφορούν τα ΠΜΣ. 

 Μεταβίβαση ποσού ύψους 50.000,00 ευρώ από τα ετήσια έσοδα του ΕΛΚΕ 
του οικονομικού έτους 2020 για τη χρηματοδότηση έργου με τίτλο 
«Δαπάνες για τις ανάγκες της ίδιας περιουσίας, της υποστήριξης 
περιουσιακών στοιχείων του Α.Ε.Ι., για κτιριακές υποδομές του Α.Ε.Ι., για 
αγορά και συντήρηση ερευνητικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού και για 
την υποστήριξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας», κατ΄ 
εφαρμογή της παρ. 6β του άρθρου 59 του ν. 4485/2017 υπό την διαχείριση 
της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας βάσει της υπ’ αριθ. 18/24-4-2021 Απόφαση 
Συγκλήτου.  

 Mεταφορά ποσού ύψους 3.398.435,00€, που προέρχεται από τα ταμειακά 
διαθέσιμα του ΕΛΚΕ και από ποσά των τραπεζικών λογαριασμών 
ανενεργών έργων που τηρούνται στην Τράπεζα Πειραιώς, στον 
λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης που τηρεί ο ΕΛΚΕ στην Τράπεζα της 
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Ελλάδος σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 354/2-12-2021 θέμα (2ι) απόφαση της 
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών.  

Στην έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 15/17.6.2022 εγκρίθηκε κατόπιν 
της εισήγησης τής υπ’ αριθ. 373/8.6.2022 έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής 
Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, 
αναφορικά με την κατανομή των ετήσιων εσόδων του ΕΛΚΕ για το έτος 2021, στο 
πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 59 παρ. 6β του ν. 4485/2017: 

α. η απόδοση ποσού €50.000 στην Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της 
Περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σύμφωνα με τις αποφάσεις των 
συνεδριάσεων της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ (αριθ. συν. 
327/14.4.2021) και της Συγκλήτου (18/18.4.2021). 

β. η απόδοση ποσού €50.000 στην Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της 
Περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με σκοπό την πρόσληψη 
διπλωματούχων μηχανικών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
του Πανεπιστημίου. 
 
Στην έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό  11/21.3.2022 εγκρίθηκε, 
κατόπιν εισήγησης της υπ’ αριθ. 365/30.03.2022 έκτακτης συνεδρίασης της 
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ το άνοιγμα του 
αυτοχρηματοδοτούμενου έργου στο πλαίσιο της Ερευνητικής Πολιτικής του 
ΕΛΚΕ με τίτλο: «Πρόγραμμα Ερευνητικών Επιχορηγήσεων ανά Θεματική 
Κατηγορία» με αρχικό προϋπολογισμό έργου 20.000€.   
Ως πρώτη θεματική κατηγορία ορίστηκε η κατηγορία: «Φύλο και Πολιτικές 
Ισότητας» και δημοσιεύτηκε προκήρυξη για την υποβολή προτάσεων με ανώτατο 
ποσό επιχορήγησης τις 4.000€ ανά ερευνητική πρόταση και μπορούν να λάβουν 
χρηματοδότηση έως τέσσερις (4) ερευνητικές προτάσεις. Η χρηματοδότηση 
επιμερίζεται σε τρεις κατηγορίες δαπανών: (α) Αγορά/προμήθεια εξοπλισμού 
και λογισμικού, (π.χ. υπολογιστές ή προμήθειες για διοργάνωση ημερίδας), (β) 
έξοδα μετακινήσεων και (γ) ερευνητική ή τεχνική υποστήριξη (π.χ. για συλλογή 
δεδομένων, διοργάνωση ημερίδας). Για την κατηγορία (α) μπορούν να 
δαπανηθούν 1.000€, κατ’ ανώτατο όριο, ενώ για τις κατηγορίες (β) και (γ) 
μπορούν να δαπανηθούν 1.500€ μιας εκάστης, κατ’ ανώτατο όριο και δεν 
επιτρέπεται η εκ των υστέρων αναμόρφωση μεταξύ των ως άνω τριών 
κατηγοριών δαπάνης του προϋπολογισμού από τον εκάστοτε Επιστημονικά 
Υπεύθυνο. Στην παρούσα χρονική στιγμή έχουν σταλεί οι πέντε υποβληθείσες 
προτάσεις σε εξωτερικούς αξιολογητές για βαθμολόγηση. 
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Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων 
Το καλοκαίρι 2018 ιδρύθηκε το Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και 
Ωρίμανσης Έργων, 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 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 δεκαπενθήμερη βάση, με σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ και 
στο Facebook. 
Στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής 
Εμπειρίας 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 πετύχει 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 διαχείριση 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 
διευκόλυνσης των ερευνητικών ομάδων των έργων, πάντα στο πλαίσιο της 
κείμενης νομοθεσίας, 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 
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ΦΠΑ), ενημερώνοντας σχετικά την Πανεπιστημιακή 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 διαβίωσης, καθώς τα ποσά της ημερήσιας 
αποζημίωσης καταβάλλονται, χωρίς να περιλαμβάνονται 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 επισημαίνεται ότι οι μετακινήσεις που πραγματοποιούνται στο 
πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων έργων (όπως τα ΕΣΠΑ ή τα Interreg) έχουν 
διαφορετικό διαχειριστικό πλαίσιο. 
Αντίστοιχα, όσον αφορά τις προμήθειες ειδών και υπηρεσιών με τη διαδικασία 
της απευθείας ανάθεσης, έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ οι 
διαδικασίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις εκδόσεις των 
αποφάσεων προμηθειών. Παράλληλα προς διευκόλυνση των επιτροπών 
παραλαβής έχουν καταρτιστεί πρότυπα πρακτικών παραλαβής προμηθειών 
ειδών και υπηρεσιών καθώς και σχετικών βεβαιώσεων. Τη  διετία 2020-2022, 
εκδόθηκε οδηγός για τη διαδικασία προμήθειας αγαθών ή υπηρεσιών που 
πραγματοποιούνται με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (για ποσά έως 
30.000€ ανά κατηγορίας δαπάνης), σύμφωνα με τον ν. 4782/2021. 
Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης των παρεχόμενων 
υπηρεσιών του, κατά τη διετία 2018-2020, 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 δραστηριοποιείται 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. 
Στο πλαίσιο των νέων δράσεων του ΕΛΚΕ με απώτερο στόχο την αύξηση των 
ερευνητικών 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. 
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Ο ΕΛΚΕ θέλοντας να εναρμονιστεί με τις επιταγές της ψηφιακής διακυβέρνησης 
εκπαιδεύτηκε μέσω διαρκούς συνεργασίας με τον ΕΛΚΕ του ΑΠΘ και τα στελέχη 
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προκειμένου να πραγματοποιηθεί 
ομαλά 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 
προετοιμάστηκε καταγράφοντας διαδικασίες με σκοπό την έκδοση πρακτικών 
οδηγιών για τη χρήση του web resCom από την Πανεπιστημιακή Κοινότητα, 
σχεδίασε νέα πρότυπα συμβάσεων για την αυτοματοποιημένη έκδοσή τους από 
το πληροφοριακό σύστημα έτσι ώστε να καταστεί εφικτή και η ψηφιοποιημένη 
έκδοσή τους ενώ παράλληλα ανέπτυξε ένα πληροφοριακό σύστημα για την 
ηλεκτρονική υποβολή και διαχείριση των αιτήσεων που υποβάλλονται στο 
πλαίσιο των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που δημοσιεύονται για 
την απασχόληση συνεργατών. Ήδη από το 2021 ολοκληρώθηκε η κατάρτιση 
οδηγιών για τη χρήση του web resCom και η ανάρτησή τους στο site του ΕΛΚΕ. 
Προχώρησε, επίσης, η πλήρης εφαρμογή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του web 
resCom. 
Καταρτίστηκε ο Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, στον οποίο 
συγκεντρώνονται και αποκωδικοποιούνται οι διαδικασίες που απαιτούνται για 
τη διαχείριση ενός έργου. Ο Οδηγός εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο και 
δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ τον Φεβρουάριο 2022. 
Εκδόθηκε η Γνωμοδότηση της Νομικής συνεργάτιδας του ΕΛΚΕ για την ορθή 
χρήση ψηφιακής υπογραφής και τη νομιμότητα (εγκυρότητα – γνησιότητα) 
έντυπου εγγράφου που φέρει ψηφιακή και ιδιόχειρη (φυσική) υπογραφή από 
διαφορετικά υπόχρεα πρόσωπα. 
Ολοκληρώθηκε η έκδοση και εφαρμογή διαδικασίας προσδιορισμού, ρύθμισης 
και είσπραξης των οφειλών των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων 
πλήρους απασχόλησης από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας 
των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), σε εφαρμογή της παρ. 3 του 
άρθρου 23 του ν. 4009/2011.  
Διεκπεραιώθηκε ο ορισμός διαδικασίας εκκαθάρισης των αμοιβών των 
συμβάσεων που έχουν συνάψει Μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με 
το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.). 
Ολοκληρώθηκε η κατάρτιση διαδικασίας για τη δυνατότητα συνένωσης και 
κλεισίματος μη επανιδρυμένων ΠΜΣ, με τη δημιουργία ενός νέου έργου με την 
ενσωμάτωση των απαιτήσεων, υποχρεώσεων και ταμειακού διαθεσίμου του 
αντίστοιχου μη επανιδρυμένου ΠΜΣ. 
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Καταρτίστηκε η διαδικασία για την κάλυψη των εξόδων δημοσίευσης των 
φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τεχνητή Νοημοσύνη 
και Αναλυτική Δεδομένων, μέσα από το έργο “Κάλυψη λειτουργικών εξόδων του 
Ιδρύματος”. 
Καταρτίστηκε επίσης διαδικασία για την πρόσληψη υπαλλήλων με σύναψη 
σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο των (Δ)ΠΜΣ. 
 
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 
Από την 1.9.2018 μέχρι σήμερα έχουμε την ίδρυση 4 νέων ΠΜΣ και την 
επανίδρυση ακόμη 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. (θα ελεγχθεί) 
Έχει δημιουργηθεί νέο έργο, χρηματοδοτούμενο από την απορρόφηση μέρους 
των εσόδων 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. (θα ελεγχθεί) 
Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΜΣ), σύμφωνα με 
τον ν. 4485/2017, αφορούν τη διαδικασία ίδρυσης και επανίδρυσης 
(μονοτμηματικών, διατμηματικών, διιδρυματικών) ΠΜΣ. Συγκεκριμένα, η 
Επιτροπή εξετάζει τις εισηγήσεις και τα συνοδευτικά αυτών έγγραφα των 
Συνελεύσεων των Τμημάτων ως προς τα απαιτούμενα εκ του νόμου στοιχεία.  
Επιπλέον, με το άρθρο 44 του νέου Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας η Ε.Μ.Σ. αποφαίνεται και επί των κειμένων των Κανονισμών 
Λειτουργίας των Π.Μ.Σ, πριν από την υποβολή τους στη Σύγκλητο για τη σχετική 
έγκριση. 
Έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για τη δυνατότητα χρήσης τραπεζικών 
καρτών για την πληρωμή διδάκτρων των φοιτητών και χρήση e-pos κατόπιν 
συναντήσεων με τράπεζες. [Χρήση του Διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ με 
έκδοση κωδικών RF για την διεκπεραίωση πληρωμών διδάκτρων στα 
μεταπτυχιακά].  
 
Άλλες Δράσεις 
-Συμμετοχή στις ομάδες εργασίας στο πλαίσιο της Συνόδου Αντιπρυτάνεων 
Έρευνας για την έκδοση νομοθετικών ρυθμίσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας 
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επιβολής της κράτησης του 7% επί των εσόδων των μελών ΔΕΠ από την άσκηση 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, προκειμένου να επιτευχθεί μείωση της 
οικονομικής επιβάρυνσής τους. 
-Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος για τη Διαχείριση Προσκλήσεων 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που δημοσιεύει ο ΕΛΚΕ (calls.elke.uom.gr). 
Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από αυτοχρηματοδοτούμενα έργα 
ΕΛΚΕ – πρόσληψη προσωπικού (σύνολο ΙΔΟΧ ΕΛΚΕ – 30).  
-Ανάθεση για τη διενέργεια του Εσωτερικού Ελέγχου της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ με τη 
συμμετοχή ομάδας εργασίας αποτελούμενη από στελέχη της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ. 
-Εκκίνηση της διαδικασίας για την πλήρωση μιας (1) θέσης Νομικού Συμβούλου 
με πάγια αντιμισθία στη Μονάδα Νομικής Υποστήριξης της Μ.Ο.Δ.Υ. του 
Ε.Λ.Κ.Ε. 
-Λήψη απόφασης για την υπαγωγή στη ρύθμιση της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 
132 “Ζητήματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική 
Επαγγελματική Κατάρτιση»” του ν. 4763/21.12.2020 ΦΕΚ Α’ 254) (δάνειο ΕΠΕΑΕΚ 
όπου αποφασίστηκε η χρήση του 70% του ποσού του δανείου λογίζεται ως 
επιχορήγηση στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με σκοπό την 
υλοποίηση έργου/προγράμματος με φυσικό αντικείμενο σχετικό με τις 
αναπτυξιακές, ερευνητικές και εκπαιδευτικές δράσεις των Α.Ε.Ι. και το 30% του 
δανείου επιστρέφεται σε 5 ισόποσες δόσεις στο Υπουργείο). 
-Το τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων συνέδραμε σε 
συμβουλευτικό και διοικητικό επίπεδο με την προετοιμασία των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών, μεταξύ άλλων, mandates, declarations of honor, letters of intent, 
έκδοση εγγυητικών, τουλάχιστον 274 υποβολές, που είναι καταχωρισμένες στο 
rescom. Επισημαίνεται ότι μία πρόταση καταχωρίζεται στο Rescom μόνο με την 
κατάθεση ή ηλεκτρονική αποστολή του Τυποποιημένου Εντύπου Δ0. 
-Καθιέρωση έκδοσης ενημερωτικού δελτίου (newsletter) για τις ανοικτές 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 
δεκαπενθήμερη βάση και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ και στο facebook. 
-Συνεχής ενημέρωση της ιστοσελίδας του ΕΛΚΕ για προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων σε εθνικούς και άλλους φορείς. 
-Λειτουργία του προφίλ της Υπηρεσίας στο facebook για την άμεση ενημέρωση 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων σε εθνικούς και άλλους φορείς και άλλα 
σχετικά ζητήματα, π.χ. παρατάσεις καταληκτικών ημερομηνιών. 
-Προσαρμογή του ΕΛΚΕ και των συνδεόμενων με αυτόν, συστημάτων/ 
υποσυστημάτων του ιδρύματος στο νέο κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα. 
-Δημιουργία και έναρξη λειτουργίας του προφίλ της Επιτροπής στα μέσα 
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κοινωνικής δικτύωσης facebook, linkedin και youtube 
(https://www.uom.gr/ethics/social-media), με σκοπό την αμεσότερη ενημέρωση 
και επικοινωνία αυτής καταρχάς με το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας του 
Ιδρύματος αλλά και γενικότερα. 
-Συμμετοχή του Ιδρύματος μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 
στην Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «BUILDING SYSTEMS 
INNOVATION CENTRE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το 
διακριτικό τίτλο «BUILDING SYSTEMS INNOVATION CENTRE ΙΚΕ», που θα 
χρηματοδοτηθεί μέσω της Πρόσκλησης «Κέντρα Ικανοτήτων» του ΕΠΑΝΕΚ. 
-Πραγματοποιήθηκαν δύο (2) επιτόπιοι έλεγχοι από Φορείς Χρηματοδότησης.  
-Ανάθεση υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – ΥΠΔ 
(Data Protection Officer – DPO) στο Πανεπιστήμιο και στον ΕΛΚΕ μέσω της 
Πράξης ΕΣΠΑ ΕΠ ΕΝΑΔ-ΕΔΒΜ «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση 
παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ». 
-Απασχόληση κατόχων διδακτορικού στο πλαίσιο των Πράξεων ΕΣΠΑ ΕΠ 
ΕΝΑΔ-ΕΔΒΜ «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους 
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού», κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2020-2021 (27 
θέσεις) και 2021-2022 (29 θέσεις-σε εξέλιξη). 
-Απασχόληση μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων στο 
πλαίσιο της Πράξης ΕΣΠΑ ΕΠ ΕΝΑΔ-ΕΔΒΜ «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-
2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων 
διαλέξεων» (24 θέσεις). 
-Υλοποίηση της Πράξης ΕΣΠΑ ΕΠ ΕΝΑΔ-ΕΔΒΜ «Δομή και Δράσεις Μεταφοράς 
Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Μακεδονίας», με στόχο την ωρίμανση του 
οικοσυστήματος Μεταφοράς Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου μας και τη 
δημιουργία του απαραίτητου πλαισίου για την λειτουργία της δομής Μεταφοράς 
Τεχνολογίας του ΠΑΜΑΚ. 
-Ενίσχυση της λειτουργίας της ΜΟΔΙΠ μέσω της Πράξης ΕΣΠΑ ΕΠ ΕΝΑΔ-ΕΔΒΜ 
«Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας», μέσω 
της εκπαίδευσης ομάδων του ανθρώπινου δυναμικού του ιδρύματος σε θέματα 
διασφάλισης ποιότητας, της χρήσης εργαλείων λογισμικού στο πλαίσιο ενός 
δομημένου ακαδημαϊκού συστήματος διαχείρισης (αναδιοργάνωση 
πληροφοριακών συστημάτων Ιδρύματος ), της δημιουργίας ψηφιακού εργαλείου 
διασύνδεσης ΜΟΔΙΠ με ΕΘΑΑΕ, της αντικατάστασης παραδοσιακών και 
γραφειοκρατικών λειτουργιών με νέες αποτελεσματικές και αποδοτικές. 
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-Ενίσχυση της λειτουργίας του Γραφείου Διασύνδεσης μέσω της Πράξης ΕΣΠΑ 
ΕΠ ΕΝΑΔ-ΕΔΒΜ «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας», μέσω της 
ανάπτυξης και λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος για την 
παρακολούθηση της πορείας φοιτητών και αποφοίτων του Ιδρύματος, της 
εκπόνησης μελέτης της απορρόφησης αποφοίτων από την αγορά εργασίας, της 
αναβάθμισης της ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής με την υιοθέτηση 
βιωματικών, συνεργατικών προσεγγίσεων. 
-Προκήρυξη απασχόλησης μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων 
διδακτόρων στο πλαίσιο της Πράξης ΕΣΠΑ ΕΠ ΕΝΑΔ-ΕΔΒΜ «Υποστήριξη των 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (εαρινό εξάμηνο) με την ενσωμάτωση ενισχυτικής 
διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» (πρόβλεψη για 20 θέσεις). 
-Έχει εγκριθεί η υποβολή πρότασης με τίτλο: «Γραφείο Υποστήριξης της 
Διδασκαλίας και Μάθησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας». 
-Έχει εγκριθεί η υποβολής πρότασης με τίτλο: «Υποέργο «Υποστήριξη δράσεων 
Διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας – Προπτυχιακό Ξ.Π.Σ. στη 
Λογιστική και Χρηματοοικονομική (BSc in Accounting and Finance)» της Πράξης 
«Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας – 
Προπτυχιακά Ξ.Π.Σ.» 
-54 νέα έργα ξεκίνησαν να υλοποιούνται, 37 έργα συνέχισαν την λειτουργία τους, 
53 έληξαν. 
 
Προγραμματισμός για την επόμενη περίοδο 
-Κατάρτιση προτύπων συμβάσεων έργου για την αυτοματοποιημένη έκδοσή 
τους από το πληροφοριακό σύστημα resCom ώστε να καταστεί εφικτή και η 
ψηφιοποιημένη έκδοσή τους.  
-Προκήρυξη νέου κύκλου Βασικής Έρευνας. Επικαιροποίηση Κανονισμού 
Επιχορήγησης. 
-Σε εξέλιξη η προκήρυξη νέου κύκλου για τη χορήγηση ερευνητικών βραβείων 

(ΙΓ’ κύκλος), με προϋπολογισμό ύψους 105.000€, για άρθρα που δημοσιεύθηκαν 
κατά το ημερολογιακό έτος 2021, σύμφωνα με τη συνημμένη επικαιροποιημένη 
διαδικασία που εγκρίθηκε στην υπ’ αριθμ. 13/18-02-2020 έκτακτη συνεδρίαση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
-Διοργάνωση ενημερωτικών/εκπαιδευτικών εκδηλώσεων για την ενημέρωση της 
ακαδημαϊκής κοινότητας για θέματα υποβολής προτάσεων. 
-Αναμονή για έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Υποστήριξη Δράσεων 
Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την 
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Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και 
Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας». 
-Αναμονή για έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Μονάδα Στρατηγικού 
Σχεδιασμού Πανεπιστημίου Μακεδονίας». 
 

 
1.3 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 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 έκτοτε, 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 εξάμηνο κάθε έτους δίνει τη δυνατότητα, πρώτον, της έγκαιρης 
προκήρυξης των θέσεων, δεύτερον, της βελτίωσης των αμοιβών των 
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συμβασιούχων ορισμένου χρόνου και τρίτον, 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 αποθεματικά του 
Προϋπολογισμού, επιτυγχάνουμε, με την προκήρυξη περισσότερων θέσεων για 
περισσότερα μαθήματα, καλύτερη εξυπηρέτηση του διδακτικού έργου. Για την 
τελεσφόρηση της παραπάνω οργάνωσης της διαδικασίας, συνέβαλε καθοριστικά 
η συνεργασία των τριών Διευθύνσεων του Πανεπιστημίου: Διοικητικού, 
Οικονομικής Διαχείρισης και Ακαδημαϊκών Θεμάτων, προφανώς 
συμπεριλαμβανομένων των γραμματειών των Τμημάτων.  
Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, κατόπιν συνεχόμενων οχλήσεων/αιτήσεων 
προς το Υ.ΠΑΙ.Θ εγκρίθηκαν 8 πιστώσεις θέσεων για την πρόσληψη έκτακτου 
διδακτικού προσωπικού βάσει του ΠΔ 407/80,  σε αντίθεση με τα προηγούμενα 
έτη που η έγκριση δεν υπερέβαινε τις  4 πιστώσεις θέσεων. 
Τέλος, ένα μέρος της διδασκαλίας μαθημάτων συνεχίζει να ανατίθεται κάθε 
χρόνο σε κατόχους 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 ακαδημαϊκό 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. Για το 
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, κατόπιν συνεχόμενων οχλήσεων/αιτήσεων προς το 
Υ.ΠΑΙ.Θ εγκρίθηκαν 8 πιστώσεις θέσεων, προϋπολογισμού 184.000€, για την 
πρόσληψη έκτακτου διδακτικού προσωπικού βάσει του ΠΔ 407/80,  σε αντίθεση 
με τα προηγούμενα έτη που η έγκριση δεν υπερέβαινε τις  4 πιστώσεις θέσεων 
(92.000€). 
 
Είναι σημαντικό να αναφερθεί η απόφαση της Συγκλήτου σύμφωνα με την 
οποία εγκρίθηκε 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 συνυπολογίζονται 
στον αριθμό των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου τους. Με 
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τον τρόπο αυτόν, τα προγράμματα σπουδών γίνονται περισσότερο ευέλικτα και 
ταυτόχρονα ανταποκρινόμαστε θετικά σε συστάσεις των εξωτερικών 
αξιολογητών για περισσότερα κατ’ επιλογήν μαθήματα.  
 
 

1.4 Βιβλιοθήκη 
Ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της έρευνας πραγματοποιήθηκε με τη 
δημιουργία του Ιδρυματικού Αποθετηρίου Ακαδημαϊκής Έρευνας RUOMO. 
Ειδικότερα, με την έγκριση 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 λειτουργία 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 Αυγούστου 2020) έχουν κατατεθεί 662 επιστημονικές δημοσιεύσεις από 172 
μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας και πραγματοποιήθηκαν 17.499 επισκέψεις 
στον ιστότοπο του Αποθετηρίου από περισσότερους από 2.000 χρήστες του 
διαδικτύου. Από τον Σεπτέμβριο του 2020 που αποτελεί το 2ο έτος λειτουργίας του 
και μέχρι σήμερα (31 Δεκεμβρίου 2021) έχουν προστεθεί 468 επιστημονικές 
δημοσιεύσεις (στις ήδη 662) από 136 μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας (στους 
ήδη  172) και πραγματοποιήθηκαν 21.951 νέες επισκέψεις από 7483 άτομα, στον 
ιστότοπο του. Αριθμοί πολύ ικανοποιητικοί συγκριτικά με το μέγεθος του 
Πανεπιστημίου. 
Η Ανοικτή Πρόσβαση επιτρέπει σε όλους να διαβάσουν την πιο πρόσφατη 
ακαδημαϊκή έρευνα. Βοηθάει τους ερευνητές να αλληλο-ενημερώνονται για την 
έρευνά τους. Επιτρέπει την εξόρυξη δεδομένων και τη στατιστική επεξεργασία 
τους, που μπορεί να αποκαλύψει τάσεις που κανείς δεν είχε υποθέσει. Παρέχει 
στους συγγραφείς και τα ιδρύματά τους μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα και 
απήχηση και καθιστά τη συνεργασία πολύ ευκολότερη. Επιπλέον ο κύκλος της 
έρευνας –όπου η εργασία δημοσιεύεται, διαβάζεται, αναφέρεται και στηρίζονται 
σε αυτήν άλλοι ερευνητές– επιταχύνεται ιδιαίτερα όταν τα αποτελέσματα είναι 
διαθέσιμα στη βάση της Ανοικτής Πρόσβασης. 
Επιπρόσθετα συντάχθηκαν οδηγίες εγγραφής στο  ORCID για τη διασφάλιση της 
ερευνητικής παραγωγής του εκάστοτε ερευνητή, την αναγνώριση και αύξηση 
της ανιχνευσιμότητας του ερευνητικού έργου, ελάττωσης πολλαπλών 
καταχωρίσεων, καθώς και εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας με πολλά 
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συστήματα εκδοτών, παραγωγών βάσεων δεδομένων και χρηματοδοτικών 
οργανισμών για τη διευκόλυνση της αυτόματης καταχώρησης των 
δημοσιεύσεών σε κάθε πληροφοριακό σύστημα. 
Ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για την καταπολέμηση της λογοκλοπής, το 
λογισμικό Turnitin το οποίο την ανιχνεύει, είναι πλέον στη διάθεση των μελών 
του Πανεπιστημίου. Μετά την 3ετή συνδρομή στο διεθνώς αναγνωρισμένο 
λογισμικό (μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – 
ΣΕΑΒ), τον Ιούνιο του 2020, συντάχθηκε η πολιτική χρήσης του από τα μέλη του 
Πανεπιστημίου, αναπτύχθηκαν οδηγίες χρήσης και πραγματοποιήθηκαν 
ατομικά εκπαιδευτικά σεμινάρια σε μέλη ΔΕΠ, άλλες κατηγορίες διδασκόντων 
και υπαλλήλους της Βιβλιοθήκης για τη χρήση της πλατφόρμας, ενώ υπάρχει 
συνεχής υποστήριξη σε διάφορα ερωτήματα που τίθενται. Η χρήση της stand 
alone έκδοσης του, συνεχίστηκε και το ακαδ. έτος 2020/21, ενώ από το Σεπτέμβριο 
του 2021, με την επαναφορά της δια ζώσης εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο, 
ενσωματώθηκε η χρήση του στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου (e-class).  
Από το Σεπτέμβριο του 2020 και μέχρι σήμερα, έχουμε τη δημιουργία 110 νέων 
λογαριασμών (122 ενεργούς λογαριασμούς), 9 λογαριασμούς στο Open e-class και 
2671 νέες υποβολές εργασιών. 
Επίσης, έγινε εμπλουτισμός του προγράμματος Πληροφοριακής Παιδείας. Το 
Πρόγραμμα Πληροφοριακής Παιδείας παρακολουθούν είτε με φυσική παρουσία 
είτε από απόσταση, πληθώρα φοιτητών 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. Από το 
Μάρτιο του 2020, προσφέρεται μόνο διαδικτυακά σε 2 κύκλους, στο χειμερινό και 
στο εαρινό εξάμηνο. Συγκεκριμένα, μέχρι το τέλος του 2021, 
πραγματοποιήθηκαν 89 διαδικτυακά σεμινάρια που παρακολούθησαν περίπου 
4.500 άτομα, ενώ δικαίωμα παραλαβής βεβαίωσης για το Diploma Supplement, 
κατοχύρωσαν 1.010 άτομα. Οι αποκτηθείσες από τους φοιτητές δεξιότητες 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και το πρόγραμμα θεωρείται ένα 
από τα πιο πετυχημένα στην ελληνικό ακαδημαϊκό χώρο. Το πρόγραμμα 
πληροφοριακής παιδείας εμπλουτίστηκε: α) με νέες θεματικές ενότητες (LIB10: 
Λογοκλοπή-Λογισμικό προώθησης της ακαδημαϊκής ακεραιότητας-Turnitin και 
LIB17: Αρχές ηθικής και δεοντολογίας στην επιστημονική έρευνα), β) με 
δημιουργία νέου template για το εκπαιδευτικού υλικού των online εκπαιδευτικών 
σεμιναρίων, γ) με τη δημιουργία, έλεγχο, εμπλουτισμό/επικαιροποίηση του 
υλικού εκπαίδευσης (ασκήσεις κατανόησης, video), δ) με νέες συνεργασίες με 
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μέλη ΔΕΠ για τα σεμινάρια LIB6a, LIB6β και LIB 17 και ε) με τη χρήση και 
διαχείριση της πλατφόρμας Zoom στο πλαίσιο των online εκπαιδευτικών 
σεμιναρίων. 
Συγκριτική έρευνα για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τις 
ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες που διεξήχθη από το αρμόδιο προσωπικό 
της Βιβλιοθήκης έγινε δεκτή και παρουσιάστηκε τον Αύγουστο του 2019 στο 
παγκόσμιας εμβέλειας συνέδριο της IFLA (International Federation of Library 
Associations).  
Η Βιβλιοθήκη, κάνοντας σταθερά βήματα προς τη νέα εποχή, παρέχει πλέον το 
σύνολο των υπηρεσιών της (εκτός από τον δανεισμό βιβλίων) ψηφιακά από 
απόσταση είτε μέσω ειδικών διαδικτυακών εφαρμογών που έχει αναπτύξει (π.χ. 
e-ρώτηση, webinars, myLIBRARYlive) είτε με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
Ακόμα και για όσες υπηρεσίες απαιτείται η καταβολή κάποιου χρηματικού 
ποσού (π.χ. εγγραφή νέου εξωτερικού χρήστη, διαδανεισμός άρθρων από το 
εξωτερικό) παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω POS ή web 
banking. Τα τελευταία ακαδημαϊκά έτη και λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών 
καραντίνας η Βιβλιοθήκη κατέβαλε μεγαλύτερες προσπάθειες για την παροχή 
πρόσβασης σε ψηφιακό υλικό είτε μέσω της δημιουργίας αυτού (135 νέες 
εγγραφές στην Ιστορική Βιβλιοθήκη Οικονομικής & Πολιτικής Επιστήμης, 144 
νέες εγγραφές μουσικού υλικού, 127 νέες εγγραφές στο ψηφιακό υλικό για 
εντυπο-ανάπηρους φοιτητές, 48 νέες εγγραφές στην Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 
11 νέες εγγραφές στο περιοδικό SEEJE, 1446 νέες εγγραφές στο Ιδρυματικό 
Αποθετήριο, 813 νέοι τίτλοι του καταλόγου εμπλουτίστηκαν με 6260 νέες σελίδες 
περιεχομένου, ), είτε μέσω της προμήθειας νέων βάσεων με ηλεκτρονικό 
περιεχόμενο (Journal of Information and Technology, Evrigenis Yearbook, Epsilon 
7, 111 νέες κλαδικές μελέτες, Dimosnet, Qualex, Sakkoulas Online). Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα την περαιτέρω χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών και του ψηφιακού 
περιεχομένου της Βιβλιοθήκης. Αύξηση που εμφανώς καταγράφεται στη χρήση 
του υλικού της ΨΗΦΙΔΑ (311.356 χρήστες πραγματοποίησαν 1.051.497 
επισκέψεις) και της πλατφόρμας των ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΏΝ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ–OJS (50.209 χρήστες πραγματοποίησαν 212.565 επισκέψεις). 
 
Θεσμοθετήθηκε ο θεματικός Βιβλιοθηκονόμος / Liaison Librarian. Η Βιβλιοθήκη 
του Πανεπιστημίου είναι η πρώτη κεντρική ελληνική ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη 
που ανέπτυξε ένα πρόγραμμα διασύνδεσης της Βιβλιοθήκης με τα Τμήματα του 
Πανεπιστημίου της ως μια γέφυρα επικοινωνίας και συνεργασίας με την 
Ακαδημαϊκή Κοινότητα, έγιναν ενέργειες όπως: η πραγματοποίηση των 
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Welcome Days των Πρωτοετών όλων των τμημάτων του Πανεπιστημίου, 
επικοινωνία με τις γραμματείες και τους προέδρους τμημάτων (τεκμηρίωση 
αναγκαιότητας και ωφελιμότητας) προκειμένου να εγκριθεί από τη Γενική 
Συνέλευση των τμημάτων ΟΔΕ, ΒΣΑΣ & ΔΕΣ η ένταξη των στοχευμένων 
εκπαιδευτικών σεμιναρίων 6ωρης διάρκειας, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών 
και ερευνητικών αναγκών των προπτυχιακών τμημάτων, δημιουργία 
εκπαιδευτικού υλικού για τα liaison σεμινάρια των προπτυχιακών τμημάτων του 
Πανεπιστημίου, εισαγωγή των liaison σεμιναρίων στο διαχειριστικό σύστημα της 
Ιστοσελίδας και εισαγωγή των liaison σεμιναρίων στην πλατφόρμα Τηλεμάθεια. 
Ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα διαδικτυακής προβολής αρχειακού υλικού του 
Πανεπιστημίου. Ειδικότερα, εγκαταστάθηκε και ρυθμίστηκε νέος διακομιστής 
για την υλοποίηση πλατφόρμας Πολυμεσικού Αποθετηρίου για την αξιοποίηση 
και κοινή χρήση του αρχειακού υλικού του Γραφείου Τύπου και του νέου υλικού 
από τις εκδηλώσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
Για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων σεμιναριακών δράσεων, δημιουργήθηκε 
νέα αίθουσα εκπαιδευτικών σεμιναρίων (InfoDigiLab), η οποία επιπλώθηκε, 
εξοπλίστηκε με κατάλληλο 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 
Βιβλιοθήκης 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 Covid-19, έγινε επένδυση του 
δανειστικού τμήματος με προστατευτικό τζάμι ασφαλείας και των γραφείων των 
υπαλλήλων της Βιβλιοθήκης 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. 
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 η Βιβλιοθήκη παρέλαβε επιπρόσθετο 
εξοπλισμό, που αφορά α) σε δύο συστήματα διακομιστών δικτυακής 
αποθήκευσης αρχείων, Network Access Storage – Synology NAS DS920, που 
διαθέτουν λογισμικό κι εφαρμογές διαχείρισης της ταυτόχρονης αποθήκευσης 
των δεδομένων τους σε πολλαπλά μέσα αποθήκευσης, προσφέροντας έτσι τη 
δυνατότητα χωρικού πλεονασμού των δεδομένων για μεγαλύτερη ασφάλεια και 
β) σε τέσσερα νέα σημεία πρόσβασης ασύρματου δικτύου (WiFi Access Points) 
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Cisco Aironet 1700 series, με δύο κεραίες λήψης/μετάδοσης σε ξεχωριστά κανάλια 
επικοινωνίας (2,4 & 5GHz) το καθένα, για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του 
ασύρματου δικτύου της Βιβλιοθήκης. Αυτά τα σημεία πρόσβασης προβλέπεται 
να εγκατασταθούν στο χώρο των αναγνωστηρίων της Βιβλιοθήκης και πρόκειται 
ν’ αντικαταστήσουν τα πεπαλαιωμένα συστήματα ασύρματης πρόσβασης της 
Βιβλιοθήκης δίνοντας λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα πρόσβασης των χρηστών 
στο διαδίκτυο μέσω Wifi, και πραγματοποίησε αναβάθμιση του κεντρικού 
συστήματος διαχείρισης της Βιβλιοθήκης Koha (από την έκδοση 3.22 στην 
τελευταία έκδοση 20.11.06). Αναβάθμιση που επίλυσε σφάλματα λειτουργίας 
λογισμικού (bugs) που εντοπίστηκαν κατά την αρχική του χρήση από τα 
τμήματα της Βιβλιοθήκης (με συνεισφορά αυτών των «λύσεων» (patches, 
bugfixes) στην κοινότητα της πλατφόρμας ΚΟΗΑ) και ενσωμάτωσε νέες 
λειτουργίες του συστήματος. 
Μέσα στα πλαίσια της συντηρήσεως του χώρου της, το καλοκαίρι του 2021, στη 
Βιβλιοθήκη εκτελέστηκαν εργασίες ελαιοχρωματισμού και αντικατάσταση της 
μοκέτας της σε όλους τους ανοικτούς κοινόχρηστους χώρους της. 
 
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. 
Συνολικά μέχρι και τις 31/8/2021 έχουν αναρτηθεί στην AMELib από τη 
Βιβλιοθήκη μας 305 έργα, 328 εκδόσεις και 680 ψηφιακά τεκμήρια, όταν συνολικά 
οι αναρτήσεις όλων των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων είναι 2206 έργα, 2263 εκδόσεις 
και 4768 ψηφιακά τεκμήρια. Το ποσοστό συμμετοχής μας στο σύνολο της 
συλλογής της AMELib είναι: το 13.82% των έργων , το 14.49% των εκδόσεων και 
το 14.39% των ψηφιακών τεκμηρίων. 
 
Τέλος, προωθήθηκε η ενεργός συμμετοχή στο Συνεργατικό Σχήμα 
Ακαδημαϊκών Μουσικών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΜΒ), με τη δημιουργία και τον 
εμπλουτισμό ενός ιστότοπου ( https://seamv.wordpress.com/ ) με σχετικό υλικό. 
Σημαντικό είναι το γεγονός ότι έχει αποκατασταθεί όχι απλά η ομαλή ροή 
χρηματοδότησης για την αγορά βιβλίων και ηλεκτρονικών βάσεων, αλλά και με 
μια αύξηση του προϋπολογισμού της περίπου 36% την τελευταία διετία, που της 
επιτρέπει σταθερά πλέον να προβαίνει στην α) απόκτηση νέων κλαδικών 
μελετών της ICAP, β) την προμήθεια της πλατφόρμας περιήγησης 



39 

 

επιστημονικών περιοδικών Browzine Journal Engagement Service, που 
χρησιμοποιείται ως ένα σύγχρονο εργαλείο ανακάλυψης των ηλεκτρονικών 
πηγών της Βιβλιοθήκης και γ) την απόκτηση των βιβλιομετρικών εργαλείων 
InCites Benchmarking and Analytics & SciVal- Benchmarking Module, χάρη στα 
οποία το Ίδρυμά μας μπορεί να δημιουργεί στοχευμένες προσαρμοσμένες 
αναφορές, να πραγματοποιεί σε βάθος αναλύσεις του ρόλου του στην έρευνα, 
καθώς και να παράγει εστιασμένα στιγμιότυπα που παρουσιάζουν 
συγκεκριμένες πτυχές της ερευνητικής απόδοσης και επιτρέπει στους χρήστες 
την αξιολόγηση της ερευνητικής απόδοσης των ερευνητικών οντοτήτων σε 
σύγκριση με τους συναδέλφους ή οποιαδήποτε άλλη οντότητα, ενώ επιτρέπει και 
την σύγκριση του Ιδρύματος με άλλα. 
 
Τέλος, πολύ σημαντική είναι και η ενσωμάτωση στο ανθρώπινο δυναμικό της 
Βιβλιοθήκης 3 νέων υπαλλήλων (μέσω κινητικότητας) και 1 υπαλλήλου που 
ήταν αποσπασμένος σε άλλη υπηρεσία του Πανεπιστημίου. Οι υπάλληλοι αυτοί 
συνέβαλαν καταλυτικά στην ανάπτυξη και αποτελεσματικότητα των 
προαναφερόμενων υπηρεσιών και επιτρέπει στη Βιβλιοθήκη να ελπίζει στην 
περαιτέρω ανάπτυξη της. 
 

1.5. Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) 
Στο Πανεπιστήμιο μας έχει συγκροτηθεί από τον Ιούνιο 2019 η Επιτροπή Ηθικής 
και Δεοντολογίας της Έρευνας. Στο πλαίσιο της λειτουργίας της έχουν 
δημιουργηθεί και εγκριθεί: 

● Ο Κανονισμός Αρχών και Λειτουργίας των Επιτροπών Ηθικής και 
Δεοντολογίας της Έρευνας 

● Ενημερωτικές/εκπαιδευτικές εκδηλώσεις για την ενημέρωση της 
ακαδημαϊκής κοινότητας σε θέματα ηθικής και δεοντολογίας στην 
έρευνα. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 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 Επιτροπής, 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. 
● Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας η ομάδα εθελοντών 

φοιτητ@ν genderMAK της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας διοργάνωσε την Τρίτη 8 Μαρτίου 2022 στους 
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χώρους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ένα ολοήμερο γνωριμίας με την 
συμμετοχή του Κέντρου Ισότητας «Διοτίμα». 

● Συγγραφή/Επιμέλεια/Υποβολή "Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των 
Φύλων, ΠΑΜΑΚ 2022-2024", το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα στην υπ' αριθ. 
13/1.6.2022 έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου.  

 

1.6  Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) 
 Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή εκδήλωση (25/11/20): πρώτη επίσημη 

γνωριμία με ΕΙΦ ΠαΜακ - στη συγκυρία της 25ης Νοεμβρίου, Παγκόσμιας 
Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών με κεντρικό ομιλητή 
Δρ. Σταύρο Μπουφίδη Ψυχίατρο – Ψυχοθεραπευτή- Ακτιβιστή ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων με θέμα «Ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών, 
συναισθηματική εμπλοκή και κανονιστικές περιφράξεις εν μέσω πανδημίας». 

 Πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για την Ημέρα της Γυναίκας (8/3/21), 
"Σεξιστικός λόγος στη Δημόσια Σφαίρα".  

 
Άλλες δράσεις Ε.Ι.Φ: 

 Προκηρύχθηκε ανοιχτός φοιτητικός διαγωνισμός σχεδιασμού λογοτύπου 
ΕΙΦ  

 συμμετοχή σε διαδικτυακές συνεδριάσεις/συναντήσεις Δικτύου ΕΙΦ 
ελληνικών πανεπιστημίων, workshop Ε.Ε. για θέματα ισότητας φύλου 
εντός ΑΕΙ  

 δημιουργία ιστοσελίδας ΕΙΦ  
 https://www.uom.gr/eif, 

σελίδα fb, https://www.facebook.com/eif.pamak/ 
 δημιουργίας κλειστής ομάδας φοιτητών/τριών genderMAK (fb blog) 
 υποστήριξη φοιτητικού περιοδικού EIRINI-Ανθρωπολογικό Περιοδικό για 

τη Μελέτη του Φύλου, της Πολιτισμικής Ετερογένειας και των Κοινωνικών 
Διακρίσεων  
https://ireneanthropologic.wordpress.com/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af 

 προσθήκη και οργάνωση μαθημάτων επιλογής με θέμα 
φύλο/ισότητα/ΑΜΕΑ ανοιχτά για όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου 

 σύσταση ομάδας εθελοντών φοιτητών/τριών ΕΙΦ (15 μέλη)  
 συμμετοχή σε φιλανθρωπικό bazaar ομάδας εθελοντών ΕΙΦ ΑΠΘ για 

κακοποιημένες γυναίκες  
 διοργάνωση Xριστουγεννιάτικου bazaar για ξενώνες/καταφύγια 

κακοποιημένων γυναικών (συνδιοργάνωση με ομάδα εθελοντών ΕΙΦ 
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ΑΠΘ, Naomi, Irida) 
 6 τακτικές διαδικτυακές συνεδριάσεις , 2 έκτακτες μελών ΕΙΦ  
 4 διαδικτυακές συναντήσεις ομάδας εθελοντών ΕΙΦ  
 σύνταξη/επιμέλεια/διανομή/συλλογή στοιχείων ερωτηματολογίου 

σχετικά με έμφυλα στερεότυπα στου Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  
 εκλογή αναπληρώτριας Προέδρου ΕΙΦ 
 κατάθεση πρότασης Εσωτερικού Κανονισμού ΕΙΦ ανάρτηση στην 

ιστοσελίδα  
 σύνταξη έκθεσης για τη διαχείριση της σεξιστικής γλώσσας στα δημόσια 

έγγραφα,  
 κατάθεση πρότασης Σχεδίου Δράσης Ισότητας των Φύλων στο ΠΑΜΑΚ. 

 
 

1.7. Δράσεις Erasmus, Διασύνδεση, Πρακτική, Απόφοιτοι.  
 
Erasmus 
Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 σημειώθηκε αυξητική τάση για κινητικότητα 
φοιτητών και προσωπικού. Σε αυτό συνέβαλαν οι αναθεωρήσεις  των 
Κανονισμών Erasmus (Κανονισμός Κινητικότητας Προσωπικού, Κανονισμός για 
σπουδές και Κανονισμός για Πρακτική Άσκηση). Στο πλαίσιο των 
αναθεωρήσεων, απλοποιήθηκε ο αλγόριθμος κατάταξης και υιοθετήθηκαν νέα 
κριτήρια με στόχο τη διαφάνεια στην επιλογή, τη μείωση της γραφειοκρατίας και 
την εφαρμογή καλών πρακτικών.  Παράλληλα ανασυγκροτήθηκαν οι Επιτροπές 
Erasmus οι οποίες ορίζονται από το Πρυτανικό Συμβούλιο και τη Σύγκλητο του 
Πανεπιστημίου. Συγκεκριμένα, ανασυγκροτήθηκε 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 φοιτητών στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Erasmus+. 
Λόγω της πανδημίας Sars-CoV-2 από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ανακόπηκε 
η αυξητική τάση των εξερχομένων, ειδικά στις μετακινήσεις προσωπικού. 
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Στοιχεία Κινητικότητας 
Εισερχομένων/Εξερχομένων 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

Εξερχόμενοι φοιτητές 160 166 173 208 78 156 

Εισερχόμενοι φοιτητές 72 72 87 78 49 85 

Εξερχόμενο διδακτικό & 
διοικητικό προσωπικό 

12 11 11 29 1 36 

Εισερχόμενο Διδακτικό 
προσωπικό 

2 13 18 5 1 12 

  

Τον Δεκέμβριο του 2020, απονεμήθηκε στο Πανεπιστήμιο ο Χάρτης Erasmus για 
την επταετία 2021-2027, κατόπιν επιτυχούς υποβολής πρότασης του 
Πανεπιστημίου μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρόταση υποβλήθηκε από το 
Γραφείο Erasmus, κατόπιν απόφασης της Συγκλήτου. O Χάρτης Erasmus, 
παρέχει το γενικό πλαίσιο ποιότητας για τις ευρωπαϊκές και διεθνείς 
δραστηριότητες συνεργασίας και αποτελεί προαπαιτούμενο ώστε να συμμετέχει 
το Πανεπιστήμιό μας σε όλες τις δράσεις του προγράμματος ERASMUS 2021-2027 
(KEY ACTION 1: LEARNING MOBILITY OF INDIVIDUALS, KEY ACTION 2: 
COOPERATION AMONG ORGANISATIONS AND INSTITUTIONSΚΑ2 και KEY 
ACTION 3: SUPPORT TO POLICY DEVELOPMENT AND COOPERATION. 
Το Γραφείο Erasmus ανταποκρινόμενο στις ανάγκες του Ιδρύματος για την 
ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών βασιζόμενο στη στρατηγική διεθνοποίησης του 
Ιδρύματος, υπέβαλε για πρώτη φορά αίτηση τον Φεβρουάριο του 2020 σε 
συνεργασία με την Επιτροπή Διεθνούς Κινητικότητας και μέλη του ΔΕΠ του 
Ιδρύματος σύμφωνα με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που ανακοίνωσε 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία εγκρίθηκε το Φθινόπωρο του ίδιου έτους. 
Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε επιχορήγηση ύψους 168.035€ για συνεργασία με 
ιδρύματα σε πέντε χώρες, (Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Γεωργία, Λίβανο και  
Καναδά) για την υλοποίηση 52 κινητικοτήτων καθώς και η δυνατότητα σύναψης 
συμφωνιών με ιδρύματα τριών χωρών χωρίς χρηματοδότηση (Καζακστάν,  
Κιργιζία και Ουζμπεκιστάν). Σε αυτό το πλαίσιο αποφασίστηκε τον Μάρτιο του 
2021 από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου ο Κανονισμός Διεθνούς 
Κινητικότητας του Ιδρύματος. Τον Ιανουάριο του 2022 υποβλήθηκε εκ νέου 
αίτηση για σύναψη νέων συνεργασιών αλλά και για τη συμμετοχή του ιδρύματός 
μας στην κοινοπραξία του Ομίλου Διεθνούς Κινητικότητας των Ελληνικών 
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Πανεπιστημίων που συντονίζει το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τα αποτελέσματα 
θα ανακοινωθούν το φθινόπωρο του 2022. 
Τα ακαδημαϊκά έτη 2018-2019, καθώς και το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ο μέσος 
όρος των μαθημάτων από όλα τα Τμήματα που προσφέρονται στην αγγλική 
γλώσσα για τους εισερχόμενους φοιτητές Erasmus, ήταν 85. Το ακαδημαϊκό έτος 
2021-2022 σημειώθηκε μικρή αύξηση του συνολικού μέσου όρου των μαθημάτων 
που προσφέρονται στην αγγλική γλώσσα για τους εισερχόμενους φοιτητές 
Erasmus, ωστόσο ο αριθμός πρέπει να αυξηθεί και από τα Προγράμματα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών προκειμένου το Πανεπιστήμιό μας να μπορεί να 
ανταποκριθεί καλύτερα στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Πρόγραμμα.  
 Το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το Πανεπιστήμιο είχε 219 ενεργές συμφωνίες ενώ 
το 2019-2020 αυξήθηκαν στις 253. Στο πλαίσιο του νέου προγράμματος Erasmus+ 
2021-2027 τα τμήματα ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Γραφείου Erasmus για 
ανανέωση ή σύναψη νέων συμφωνιών και έως τον Δεκέμβριο του 2021 
υπογράφηκαν 193 συμφωνιών οι οποίες αναμένεται να αυξηθούν. Το 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έχει ήδη εντάξει στον προγραμματισμό του την 
ψηφιοποίηση των Διιδρυματικών Συμφωνιών και έχει περιορίσει την τήρηση 
φυσικού αρχείου 
 Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ολοκλήρωσε με επιτυχία τη συμμετοχή του στην 
κοινοπραξία με τον Όμιλο Πρακτικής άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών τον Ιούλιο του 2022, έχοντας εξασφαλίσει επιπλέον κονδύλια για τους 
φοιτητές και το προσωπικό του Πανεπιστημίου μας από το 2014 έως σήμερα, για 
πρακτική άσκηση φοιτητών και διδασκαλία και επιμόρφωση προσωπικού. 
Στόχος του Γραφείου Erasmus είναι η συνέχιση της αυξητικής τάσης των 
εξερχομένων και εισερχομένων κινητικοτήτων,  η υιοθέτηση και προώθηση 
οικολογικών πρακτικών για τις μετακινήσεις και η εφαρμογή ψηφιακών 
πρωτοβουλιών που αποτελούν προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
το νέο Πρόγραμμα 2021-2027. 
 
Γραφείο Διασύνδεσης 
Σημαντική χρησιμότητα και ωφέλεια στη διασφάλιση επαρκών επιπέδων 
απασχολησιμότητας 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 συνεδρίες ατομικής 
συμβουλευτικής προσφέρονται διά ζώσης, τηλεφωνικά και μέσω e-mail και 
διαδικτυακών εφαρμογών επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης και αφορούν στην 
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προετοιμασία των ωφελούμενων για την είσοδο και εξέλιξή τους στην αγορά 
εργασίας και στη διαχείριση διαφόρων επιλογών ενδυνάμωσης του 
επαγγελματικού τους προφίλ, μέσω μεταπτυχιακών σπουδών ή άλλων 
πιστοποιήσεων. Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, έλαβαν τις υπηρεσίες 
συμβουλευτικής σταδιοδρομίας 360 άτομα, ενώ το ακαδ. έτος 2019-2020 
σημειώθηκε αύξηση στον αριθμό των ωφελούμενων, που ανήλθε στα 435 άτομα.  
Επιπλέον, το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 οι ωφελούμενοι των συμβουλευτικών 
υπηρεσιών του Γραφείου Διασύνδεσης ήταν 419 άτομα και το επόμενο 
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022[i]  638 άτομα τα οποία εξυπηρετήθηκαν σε μεγάλο 
βαθμό τηλεφωνικά και on-line μέσα από διάφορες διαδικτυακές πλατφόρμες 
άμεσης αλληλεπίδρασης (Zoom, Viber, Skype, Google Meet). 
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-Αύγουστος 2019, 17 εκδηλώσεις με 
προσκεκλημένους ομιλητές καταξιωμένα στελέχη διαφόρων κλάδων, πολλοί 
από τους οποίους ήταν απόφοιτοι του πανεπιστημίου μας. Τις εκδηλώσεις αυτές 
παρακολούθησαν 1.988 άτομα. Ανάλογη δραστηριότητα από το Γραφείο 
Διασύνδεσης 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/εταιρία).  
Κατά τη διάρκεια της α’ περιόδου καραντίνας και κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-
2021 σε συνθήκες εξ’ αποστάσεως λειτουργίας, το Γραφείο Διασύνδεσης παρείχε 
όλο το εύρος των υπηρεσιών του διαδικτυακά, υιοθετώντας σύγχρονες 
προσεγγίσεις e-συμβουλευτικής ενώ παράλληλα αξιοποίησε τις δυνατότητες του 
διαδικτύου για να διοργανώσει ενημερωτικές εκδηλώσεις και εργαστήρια με τη 
συμμετοχή καταξιωμένων ομιλητών από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, με 
επίκεντρο ενδιαφέροντος την πρόσκληση ομιλητών-αποφοίτων του 
πανεπιστημίου μας. Αναλυτικά στο διάστημα αυτό το Γραφείο Διασύνδεσης 
διοργάνωσε 24 εκδηλώσεις με θεματικές που άπτονται του σχεδιασμού πλάνου 
καριέρας και της προετοιμασίας εισόδου στην αγορά εργασίας. Ακόμη 
συμμετείχε με εκπρόσωπο-ομιλήτρια σε 3 συνέδρια και πραγματοποίησε e-
Career Days με τη συμμετοχή 30 επιχειρήσεων. Επιπλέον, το ακαδημαϊκό έτος 
2021-2022, οργανώθηκαν από το Γραφείο Διασύνδεσης 10 εργαστήρια ανάπτυξης 
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δεξιοτήτων και υλοποιήθηκαν Ημέρες Καριέρας με τη συμμετοχή 72 
επιχειρήσεων. Όλες οι εκδηλώσεις μας πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά. Τέλος, 
εκπρόσωπος του γραφείου συμμετείχε σε 6 εκδηλώσεις άλλων φορέων, ως 
προσκεκλημένη ομιλήτρια.. 
Επιπλέον, για το διάστημα 2018-2022, έχουν αναφερθεί από τους ίδιους/ες 100 
προσλήψεις 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, δικτύωση, συμβουλευτική καθοδήγηση). Για το 
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020,  ο ανάλογος αριθμός είναι 16 άτομα ενώ για το 
ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ανέρχεται σε 19 άτομα και για το ακαδημαϊκό έτος 
2021-2022 (έως το Ιούνιο 2022) σε 38 άτομα. Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος 
δείκτης δεν λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο μέτρησης της αποτελεσματικότητας 
του Γραφείου Διασύνδεσης καθώς στις αρμοδιότητές του δεν εντάσσεται η 
εύρεση απασχόλησης για τους/τις αποφοίτους του ιδρύματος. 
Επίσης το Γραφείο Διασύνδεσης συνεχίζοντας τις ενέργειες ανάπτυξης του 
δικτύου επαφών και των σχέσεων συνεργασίας με επιχειρήσεις και φορείς, 
αύξησε με 95 νέες εγγραφές το αρχείο συνεργαζόμενων φορέων (406 σύνολο για 
τα ακαδημαϊκά έτη 2018-2022) και ανέπτυξε κοινές δράσεις/workshops με τους 
φορείς: Σύνδεσμος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Ινστιτούτο Επιμόρφωσης 
ΙΝΕΠ/ΓΕΣΕΕ. ΚΕΑΝ, Nomobbing@work κ.α. 
Στο πλαίσιο απόκτησης εργασιακής εμπειρίας φοιτητών και σύνδεσης των 
αποφοίτων 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, 333 θέσεις το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, 254 θέσεις το 
ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και 569 θέσεις το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, σε 
επιχειρήσεις και φορείς, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σχετικές με τα 
γνωστικά αντικείμενα των Τμημάτων του Πανεπιστημίου μας. 
Ακόμη, μέσω του LinkedIn (πεδίο «Απόφοιτοι) το Γραφείο Διασύνδεσης 
παρακολουθεί και έχει στη διάθεσή του στοιχεία 26.181 αποφοίτων με προφίλ 
στην εφαρμογή, από τα οποία αντλεί πληροφορίες για τις επιλογές σπουδών και 
καριέρας των αποφοίτων και τις αξιοποιεί ως υλικό συμβουλευτικής 
σταδιοδρομίας. 
Τα στελέχη του Γραφείου Διασύνδεσης διεκπεραίωσαν, τα ακαδημαϊκά έτη 2018-
2019 και 2019-2020, 2.261 και 2.998, αντίστοιχα, αιτήματα εξυπηρέτησης ή 
συνεργασίας ενώ οι ανάλογες τιμές είναι για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, 1.564 
και για το  ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, 2.281 αιτήματα. Στα αιτήματα αυτά 
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περιλαμβάνονταν ενδεικτικά: συναντήσεις για σύνταξη βιογραφικού, 
προσανατολισμό καριέρας, προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές, 
δημοσιοποίηση θέσεων εργασίας κ.ά. 
Ακόμη στο πλαίσιο παρακολούθησης των τάσεων στην εγχώρια και διεθνή 
αγορά εργασίας και της επιστημονικής βιβλιογραφίας αναφορικά με τον 
εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το 
Γραφείο Διασύνδεσης (Τμήμα Σπουδών) προχώρησε στη σύνταξη Πρότασης-
Οδηγού για την ενσωμάτωση δράσεων και ενεργειών ενίσχυσης της 
επαγγελματικής ετοιμότητας (απασχολησιμότητα/employability) των φοιτητών 
κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών. Επιπλέον υπέβαλε την πρόταση 
για την υπογραφή της Χάρτας διαφορετικότητας, ως πρωτοβουλία εξωστρέφειας 
και κοινωνικής υπευθυνότητας του ιδρύματος σε θέματα διαχείρισης της 
διαφορετικότητας (Το Πανεπιστήμιό μας είναι το πρώτο δημόσιο ελληνικό 
πανεπιστήμιο που υπέγραψε την 1.12.2021 τη σχετική συνεργασία). Επίσης, 
εισηγηθήκαμε στη Διοίκηση του ΟΑΕΔ την πιλοτική εφαρμογή προγράμματος 
απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για άνεργους μεταπτυχιακούς φοιτητές για το 
οποίο αναμένουμε απάντηση. 
Τέλος, σχεδιάστηκε, υποβλήθηκε και εγκρίθηκε πρόταση χρηματοδότησης μέσω 
ΕΣΠΑ (2014-2020) με ενδεικτικά παραδοτέα τα εξής: ανάπτυξη πληροφοριακού 
συστήματος παρακολούθησης της πορείας αποφοίτων, μελέτες για την συλλογή 
ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων ικανοποίησης φοίτησης, σχέσης 
σπουδών/καριέρας, επαγγελματική εξέλιξη μετά το πτυχίο, καινοτόμες 
πρακτικές συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, ενέργειες μάρκετινγκ και προώθησης 
του Γραφείου Διασύνδεσης στην πανεπιστημιακή μας κοινότητα και σε 
εξωτερικές ομάδες συνεργατών και ενδιαφερομένων (stakeholders). 
 
Πρακτική Άσκηση 
Με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία των φοιτητών που βρίσκονται στο 
τέταρτο έτος σπουδών τους, κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2018–2019, 2019–2020, 2020-
2021 και 2021-2022 πραγματοποιήθηκαν 8 κύκλοι επιδοτούμενης πρακτικής 
άσκησης. Οι παραπάνω κύκλοι αφορούσαν τα Τμήματα: 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 Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, με απόφαση της 
Συνέλευσης, δεν συμμετέχει στην επιδοτούμενη μέσω ΕΣΠΑ πρακτική άσκηση, 
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καθώς η Πρακτική Άσκηση για το συγκεκριμένο Τμήμα αποτελεί 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 8 κύκλους πρακτικής 
άσκησης, για την τετραετία 2018-2022, ανέρχονται σε 1304 οι οποίοι 
κατανεμήθηκαν σε 942 φορείς. Συγκεκριμένα, το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 
πραγματοποίησαν 395 φοιτητές επιδοτούμενη μέσω ΕΣΠΑ πρακτική άσκηση σε 
258 φορείς, το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 πραγματοποίησαν την αντίστοιχη 
πρακτική 340 φοιτητές σε 249 φορείς, το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 
πραγματοποίησαν πρακτική άσκηση 165 φοιτητές σε 132 φορείς και το έτος 2021-
2022 404 φοιτητές πραγματοποίησαν πρακτική άσκηση σε 303 φορείς. 
Επίσης, το ίδιο διάστημα πραγματοποίησαν πρακτική άσκηση μέσω του 
προγράμματος των Δωρεών Συνεργαζόμενων Φορέων 312 φοιτητές του 
Πανεπιστημίου σε 205 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. Το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 πραγματοποίησαν πρακτική άσκηση 
μέσω του ίδιου προγράμματος 63 φοιτητές και το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 74 
φοιτητές. Συνολικά, οι συμμετοχές στο έργο της πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ 
και μέσω Δωρεών ανέρχονται σε  1616 
Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο, ότι ο αριθμός των φοιτητών οι οποίοι έκαναν αίτηση 
για πρακτική άσκηση πριν την έναρξη της πανδημίας αλλά, λόγω της 
περιορισμένης χρηματοδότησης, δυστυχώς απορρίφθηκαν, υπήρξε σημαντικός. 
Για τα ακαδημαϊκά έτη 2018-2020, 638 αιτήσεις που αφορούσαν το πρόγραμμα 
του ΕΣΠΑ δεν κατέστη δυνατό να γίνουν δεκτές. Για τα ακαδημαϊκά έτη 2020-
2022 εγκρίθηκε σχεδόν το σύνολο των αιτήσεων των φοιτητών καθώς επρόκειτο 
για τα δύο τελευταία ακαδημαϊκά έτη τα οποία αφορούσε η χρηματοδότηση 
μέσω ΕΣΠΑ και υπήρχε μεγάλος αριθμός διαθέσιμων θέσεων πρακτικής οι 
οποίες δεν καλύφθηκαν λόγω των περιορισμών της πανδημίας. Τα 
συγκεκριμένα ακαδημαϊκά έτη, 590 φοιτητές οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση δεν 
πραγματοποίησαν πρακτική, είτε λόγω των έκτακτων μέτρων για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας με την απαγόρευση της διεξαγωγής της πρακτικής 
άσκησης με φυσική παρουσία , είτε για προσωπικούς λόγους, όπως η 
ολοκλήρωση των σπουδών τους.  Το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με την άρση 
πλέον των περιορισμών, επιτυγχάνεται σταδιακά η μεγαλύτερη απορρόφηση 
των θέσεων οι οποίες έμειναν αδιάθετες λόγω της πανδημίας. Τρείς κύκλοι 
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πρακτικής θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/8/2022 και ένας ακόμη 
προετοιμάζεται ήδη για το διάστημα 1/10/2022 – 31/12/2022.  Αντιστοίχως, υπήρξε 
αυξημένο ενδιαφέρον από τους φοιτητές για τις θέσεις πρακτικής άσκησης που 
αφορούσαν 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 περιπτώσεις 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.   
Δ΄ Κύκλος Πρακτικής (15/6/2020 - 14/9/2020): 9 φοιτητές από τους 144. 
Ε΄ Κύκλος Πρακτικής (έναρξη και λήξη μεταξύ 1/1/2021 ΚΑΙ 31/8/2021 
αντίστοιχα): 15 φοιτητές από τους 165. 
ΣΤ΄ Κύκλος Πρακτικής (1/1/2022 - 31/3/2022): 16 φοιτητές από τους 198. 
Z΄ Κύκλος Πρακτικής Άσκησης (1/4/2022 - 30/6/2022) : 13 φοιτητές από τους 131. 
Η΄ Κύκλος Πρακτικής Άσκησης  (1/6/2022 - 31/8/2022) : στοιχεία υπό επεξεργασία. 
  

Συνολικά, το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, από τους φοιτητές του ΕΣΠΑ οι 24 
παρέμειναν μετά τη λήξη της πρακτικής τους άσκησης στους φορείς, το 
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 οι 16, το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 24 φοιτητές και 
το 2021-2022 29 φοιτητές. 
Επίσης, τα ακαδημαϊκά έτη 2018-2019 και 2019-2020 παρέμειναν στους φορείς 
απασχόλησης 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. Τα 
ακαδημαϊκά έτη 2020-2021 και 2021-2022 παρέμειναν κατά προσέγγιση 7 φοιτητές 
Διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω νούμερα μπορεί να μην αντικατοπτρίζουν τον 
πραγματικό 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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Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ότι από τον 
Μάρτιο του 2020 οπότε και άρχισαν να επιβάλλονται απαγορεύσεις και 
περιορισμοί λόγω της έναρξης της πανδημίας, εγκρίθηκε σημαντικά 
μεγαλύτερος αριθμός φοιτητών από αυτούς που τελικά πραγματοποίησαν 
πρακτική άσκηση. Η δυνατότητα της εξ αποστάσεως πρακτικής προϋποθέτει να 
μπορεί ο εκάστοτε φορέας να υποστηρίξει την τηλεργασία ώστε οι φοιτητές οι 
οποίοι πραγματοποιούν με αυτό τον τρόπο την πρακτική τους να ολοκληρώνουν 
μία εποικοδομητική πρακτική. Πολλοί φοιτητές ακυρώνουν οι ίδιοι την 
συμμετοχή τους με σκοπό να την αναβάλουν για αργότερα, οπότε και θα 
μπορούν να την πραγματοποιήσουν δια ζώσης. Οι παραπάνω λόγοι οδήγησαν 
στη μείωση των ωφελούμενων σε σχέση με το διάστημα πριν από την έναρξη της 
πανδημίας. 
Ανεξάρτητα από τους ωφελούμενους του έργου της Πρακτικής Άσκησης, το 
προσωπικό του Γραφείου Πρακτικής, εξυπηρετεί και δέχεται όλους τους φοιτητές 
του Ιδρύματος ανεξάρτητα από το έτος και το Τμήμα στο οποίο φοιτούν. Το 
Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ενημερώνει και συμβουλεύει όλους τους φοιτητές 
οι οποίοι ενδιαφέρονται για τις δράσεις και τις προοπτικές της πρακτικής. 
Στόχος του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης είναι η παραμονή και η εν τέλει 
απορρόφηση των φοιτητών του Ιδρύματος, στους Φορείς όπου κάνουν την 
πρακτική τους άσκηση. Για τον λόγο αυτό, η διοικητική υποστήριξη του ΓΠΑ, 
πραγματοποιεί έρευνα μέσω των αξιολογήσεων αλλά και τηλεφωνικώς, προς 
τους φοιτητές και τους Φορείς οι οποίοι συμμετέχουν στα προγράμματα 
πρακτικής άσκησης του Πανεπιστημίου, κατά πόσο ήταν εφικτή η ένταξη των 
πρακτικά ασκούμενων στο μόνιμο ανθρώπινο δυναμικό τους. Δεδομένων των 
οικονομικών συνθηκών, των πρωτόγνωρων συνθηκών λόγω πανδημίας αλλά 
και του ανταγωνισμού στην αγορά εργασίας, τα αποτελέσματα της έρευνας 
αυτής ήταν ενθαρρυντικά, καθώς υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις φοιτητών του 
Πανεπιστημίου μας, οι οποίοι απορροφήθηκαν από τους Φορείς στους οποίους 
έκαναν πρακτική άσκηση. 
Αναφορικά με την προβολή των δράσεων του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, 
πριν από την έναρξη κάθε Κύκλου πρακτικής άσκησης, διοργανώνεται 
ενημερωτική εκδήλωση για τους συμμετέχοντες φοιτητές, στην οποία 
ενημερώνονται σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. 
Επιπρόσθετα, κατά το διάστημα από 1/9/2020 έως και 30/6/2022, υπήρξε 
εκπροσώπηση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας από την Ιδρυματικά Υπεύθυνη του Έργου αλλά και από τους 
εξωτερικούς συνεργάτες, στις διαδικτυακές συναντήσεις που είχαν διοργανωθεί 
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από το Δίκτυο των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης όλων των Ιδρυμάτων της 
χώρας μας καθώς και στην δια ζώσης 21η συνάντηση των Γραφείων Πρακτικής 
Άσκησης η οποία διεξήχθη στις 20 Μαΐου 2022 από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
στον Βόλο. 
Συνοψίζοντας, για τη διευκόλυνση των υπηρεσιών του ΓΠΑ κρίνονται 
απαραίτητες κάποιες διορθωτικές ενέργειες. Λόγω της τήρησης αρχείου από 
προηγούμενα έργα περασμένων δεκαετιών, διαπιστώνεται η αύξηση του όγκου 
των αρχείων με αποτέλεσμα την μείωση λειτουργικότητας του χώρου του 
γραφείου. Σε συνδυασμό με την εξυπηρέτηση μεγάλου αριθμού φοιτητών στον 
χώρο του γραφείου κρίνεται αναγκαία η αποκλειστική χρήση του από τη 
διοικητική στήριξη του ΓΠΑ. Επίσης, σημαντική είναι και η επισήμανση για την 
ειδική διαμόρφωση του χώρου του ΓΠΑ ώστε να εξυπηρετεί και φοιτητές ΑμΕΑ. 
Με βάση όλα τα παραπάνω η εφαρμογή των προγραμμάτων της Πρακτικής 
Άσκησης κατά το διάστημα από 1/9/2020 έως και 30/6/2022 κρίνεται επιτυχής 
καθώς έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη 
προκειμένου να συνεχισθεί και να ενισχυθεί περαιτέρω η πρακτική άσκηση των 
φοιτητών του Ιδρύματος μας. Το ενδιαφέρον τον φοιτητών για πρακτική άσκηση 
παραμένει αμείωτο, και η συσχέτιση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας 
επιτυγχάνεται αναμφίβολα μέσω της Πρακτικής Άσκησης στο Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας. 
 
Γραφείο Αποφοίτων 
Με σκοπό την αναβάθμιση της λειτουργίας του Μητρώου Αποφοίτων και την 
αναπληροφόρηση για τις υπηρεσίες που παρέχει το Ίδρυμα και τα Τμήματά του, 
πιλοτικά τον Ιανουάριο 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 φοιτητή 
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 Πανεπιστημίου 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 
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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 επανασύνδεσης (reunion των αποφοίτων) σε κεντρικό χώρο 
εκδηλώσεων της πόλης, με σκοπούς την ενίσχυση της δικτύωσης μεταξύ των 
αποφοίτων, της σύνδεσής τους με το Πανεπιστήμιό τους και την κοινοποίηση του 
Δικτύου Αποφοίτων ως κίνητρο φοίτησης στο Πανεπιστήμιο 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 συλλογή πληροφοριών και προβολή των προνομίων 
(benefits) που έχουν οι απόφοιτοι από τις δομές του Πανεπιστημίου. 
Κατά την τελευταία διετία (2020-2022), το νεοσύστατο γραφείο Αποφοίτων, 
υλοποίησε τις κάτωθι ενέργειες: 

● Προώθηση ερωτηματολογίου πορείας αποφοίτων και Εμπλουτισμός του 
Μητρώου Αποφοίτων με 977 νέες εγγραφές. 

● Διαχείριση 66 αιτημάτων που αποστάλθηκαν στην υπηρεσία και 
προώθησή τους στις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσίες του ιδρύματος 

● Δημιουργία και διαχείριση σελίδας LinkedIn του Γραφείου Αποφοίτων και 
σύνταξη δημοσιοποίηση ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα: 
https://www.uom.gr/alumni. 

● Στατιστική παρακολούθηση δεδομένων αποφοίτων και προώθηση στα 
Τμήματα προς αξιοποίησή τους. 

● Αναζήτηση και επικαιροποίηση αρχείου επιτευγμάτων αποφοίτων. 
 

 
1.8 Δράσεις Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ 
Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου 
εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη 
και υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, 
κατάρτισης και εν γένει διά βίου μάθησης, διά ζώσης ή εξ αποστάσεως. Ιδρύθηκε 
τον Απρίλιο του 2018 και, με από απόφαση της Συγκλήτου τον Οκτώβριο του 
ιδίου έτους, εκδόθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του, στον οποίο ρυθμίζονται 
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θέματα της οργάνωσής, της λειτουργίας και της διοίκησης του Κέντρου, ο οποίος 
τροποποιήθηκε με νέα σχετική απόφαση τον Απρίλιο 2021. 
Στους στόχους του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. είναι η ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του 
Πανεπιστημίου και της αλληλεπίδρασής του με την κοινωνία με τη συνέχιση των 
προσφερόμενων προγραμμάτων, τη σύναψη νέων συμφωνιών συνεργασίας και 
τον σχεδιασμό νέων προγραμμάτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας, αλλά και ξενόγλωσσων 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 επιμόρφωσης μέσω των 
προγραμμάτων του. 
Κατά την πρώτη διετία (2018-2020) στο ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. απασχολούνταν 4 άτομα και 
είχαν υποβληθεί 61 σχέδια προγραμμάτων, από τα οποία υλοποιήθηκαν 31 
προγράμματα με συνολικά 2.558 επιμορφωθέντες. Ορισμένα από αυτά είχαν 
υλοποιηθεί στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας που συνάφθηκαν με 5 
εξωτερικούς φορείς. 
Συνοπτικά, τα έσοδα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για τα έτη 2018 - 2022 (μέχρι 20/7/2022) είναι: 
 

Έτος Σύνολο εσόδων 
(100%) 

Παρακράτηση 
ΚΕΔΙΒΙΜ (20%) 

Ενίσχυση από 
ΕΛΚΕ 

2018  55.680  11.136,00 50.000 
2019 388.713  77.742,55  - 
2020 582.908,05 125.530,08 -  
2021 1.102.651,40 220.442,88 - 
2022 (μέχρι 
20.7.2022) 

169.461,10 27.241,20 - 

ΣΥΝΟΛΟ 2.243.733,555 462.092,71 50.000 
    512.092,71 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, το σύνολο των εσόδων των προγραμμάτων 
του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. από την έναρξη λειτουργίας του (23.4.2018) μέχρι σήμερα 
(20.7.2022) ανέρχεται σε €512.092,71, εκ των οποίων το 20%, ήτοι €462.092,71, 
παρακρατήθηκε για την κάλυψη των γενικών εξόδων λειτουργίας του. Επίσης, 
για την έναρξη της λειτουργίας του Κέντρου διατέθηκε ποσό ύψους €50.000 από 
τους πόρους του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου. 
Σήμερα στο Κέντρο απασχολούνται 6 άτομα, ενώ κατά τη δεύτερη διετία (2020-
2022) έχουν υποβληθεί 26 σχέδια προγραμμάτων και έχουν υλοποιηθεί 40 
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προγράμματα με συνολικά 12.322 επιμορφωθέντες. Ορισμένα από αυτά έχουν 
υλοποιηθεί στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας που έχουν συναφθεί με τους 
εξής εξωτερικούς φορείς:  

1. Smarteching Education IKE (Κε.Δι.Βι.Μ 1) 
2. ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΕΠΕ (WEBIA ΕΠΕ) (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης) 
3. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Κέντρο Δια Βίου 

Μάθησης Επιπέδου 2) 
4. ΚΕΚ Επιμορφωτική Θεσσαλίας (Κ.Ε.Κ.) 
5. ΛΕΤΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΚΔΒΜ 1) 
6. Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (ΚΕΚ) 
7. Κοινωνία Γνώσης (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1) 
8. Εκπαιδευτικός Όμιλος Προσανατολισμός (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 

Επιπέδου 2) 
9. ΓΝΩΣΗ Α.Ε (ΚΔΒΜ2) 
10. Le@rn it (ΚΕΔΙΒΙΜ 2) 
11. ΔΙΑΣ (Κ.Δ.Β.Μ. 2) 
12. Αλακιόζογλου Εύη (Κ.Δ.Β.Μ. 2) 
13. Ε.Ε.Π.Ε.Κ. 

 
Στις προοπτικές του Κέντρου είναι η βελτίωση της διασύνδεσης με την κοινωνία 
και της αναγνωρισιμότητας του Πανεπιστημίου, η αύξηση των προσφερόμενων 
προγραμμάτων, η ανάπτυξη ενδοϊδρυματικών ευκαιριών επιμόρφωσης μέσω 
των Προγραμμάτων του, η διασφάλιση ποιότητας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 

 

 

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ & ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

 
 
Αξιολόγηση - Πιστοποίηση Πανεπιστημίου και Τμημάτων 
 
Κορυφαίο γεγονός για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 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 
συμμόρφωση τόσο με τις αρχές του προτύπου της, όσο και με τις αρχές 
Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, με τη 
διάρκεια της χορηγηθείσας πιστοποίησης 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 εκδήλωση, 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. Η Μονάδα, ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση της Α.ΔΙ.Π. 
για υποβολή προτάσεων πιστοποίησης των ΕΣΔΠ και των 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 
Πανεπιστήμιό μας δεν είχε ανταποκριθεί στις δύο παραπάνω προσκλήσεις.  
Σημειώνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την Πιστοποίηση των ΠΠΣ ήταν η 
πιστοποίηση 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 Συγκλήτου, 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. απέστειλε στο Ίδρυμα την Τελική Έκθεση 
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Πιστοποίησης του ΕΣΔΠ μετά από έγκριση του Συμβουλίου (της Α.ΔΙ.Π.) 
σύμφωνα με την οποία χορηγείται «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 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. Η 
διάρκεια πιστοποίησης ορίζεται σε τέσσερα έτη (17.7.2019/16.7.2023). 
Ακολούθησε η διαδικασία πιστοποίησης των Τμημάτων του Πανεπιστημίου. 
Όλα τα Τμήματα υπέβαλαν ήδη από την άνοιξη 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. Στο χρονικό διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2019 έχουν 
υποβληθεί στη διαδικασία πιστοποίησης, μετά από επιτόπια επίσκεψη της 
αρμόδιας Επιτροπής, πέντε από τα οκτώ Τμήματα του ιδρύματος και 
συγκεκριμένα: το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (ΟΕ), το Τμήμα Οργάνωσης 
και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ), το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 
(ΕΠ), το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) και το Τμήμα 
Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (ΒΣΑΣ), τα οποία και έχουν 
λάβει τη βεβαίωση της οριστικής πιστοποίησης σύμφωνα με τα κριτήρια της 
Α.ΔΙ.Π. και του Ενιαίου Χάρτη Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) από 29.5.2020 έως 
28.5.2024.  
Κατά το χρονικό διάστημα 01-09-2020 έως 31-01-2022 συνεχίστηκε η διαδικασία 
πιστοποίησης των προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών του Ιδρύματος. 
Συγκεκριμένα, προγραμματίστηκε και ολοκληρώθηκε, με την υποστήριξη του 
Γραφείου της ΜΟΔΙΠ, η πιστοποίηση των προγραμμάτων προπτυχιακών 
σπουδών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (διάρκεια ισχύος της 
πιστοποίησης από 8/12/2020 έως 7/12/2024), του Τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής (διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης από 16/09/2021 έως 
15/09/2025) και του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (η 
διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης από 16/09/2021 έως 15/09/2025). 
Η συμμόρφωση των ΠΠΣ του Ιδρύματος κρίθηκε πλήρης για τα έξι από τα οκτώ 
Τμήματα του ιδρύματος (ΠΠΣ Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Εκπαιδευτικής και 
Κοινωνικής Πολιτικής, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής) και ικανοποιητική για τα ΠΠΣ Βαλκανικών και Σλαβικών 
Σπουδών καθώς και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.   
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Έκθεση Ποιοτικής Αποτίμησης Επιτευγμάτων 
Κατανομή χρηματοδότησης βάσει επιδόσεων 2020 
Σε εφαρμογή της υπ’ αρ. 154781/Ζ1/30.11.2021 υπουργικής απόφασης, που 
καθόρισε τα κριτήρια και τους δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων για την 
κατανομή της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα της χώρας και ειδικότερα τον τρόπο κατανομής του 20% της ετήσιας 
τακτικής επιχορήγησης του ΥΠΑΙΘ στα ΑΕΙ βάσει ποιοτικών κριτηρίων και 
δεικτών, η ΜΟΔΙΠ συνέταξε εμπρόθεσμα και υπέβαλε στην ΕΘΑΑΕ, κατόπιν 
έγκρισης από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος, Έκθεση Ποιοτικής Αποτίμησης 
Επιτευγμάτων για το έτος 2020.   
Σύμφωνα με την αξιολογική κατάταξη των Α.Ε.Ι. όπως αυτή προέκυψε από την 
ΕΘΑΑΕ, το Πανεπιστήμιό μας κατατάχθηκε 5ο ανάμεσα στα 23 Ελληνικά 
Πανεπιστήμια, βάσει της συνολικής βαθμολογίας που συγκέντρωσε στην 
αξιολόγηση των Ιδρυμάτων με δείκτες ποιότητας, με αποτέλεσμα την αύξηση 
της τακτικής επιχορήγησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το οικονομικό 
έτος 2022, που ανέρχεται στο 20% του συνολικού προϋπολογισμού, κατά 
183.349,00€. Ακολούθησε η κατανομή τού επιπλέον ποσού με γνώμονα τις 
τρέχουσες ανάγκες αλλά και τη συνεχή βελτίωση τής θέσης τού Πανεπιστημίου 
μας σε σχέση με τα ποιοτικά κριτήρια της ΕΘΑΑΕ (43.200,00€ για χορήγηση 
υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες ΑΜΕΑ για 3 συναπτά έτη, 20.000,00€ για 
την αναβάθμιση του ιστοτόπου του ιδρύματος, 51.000,00€, για την ενίσχυση των 
προγραμμάτων ERASMUS, 25.000,00€ για τη διοργάνωση φοιτητικών συνεδρίων 
και 44.149,00€ για τη δαπάνη συμμετοχής σε συνέδρια των μελών ΔΕΠ για πρώτη 
φορά μετά πολλά χρόνια, λόγω της αυξημένης συμμετοχής αυτών σε 
διαδικτυακά συνέδρια όπου το αποκλειστικό κόστος είναι το κόστος εγγραφής).  
 
Κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΘΑΑΕ για την 
Πιστοποίηση νέων ΠΠΣ (αρ. πρωτ. 23390/23.7.2022) , η ΜΟΔΙΠ συνέδραμε στη 
σύνταξη των προτάσεων πιστοποίησης των εισαγωγικών κατευθύνσεων του 
Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (α) Πληροφοριακά Συστήματα και (β) 
Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών τις οποίες και  απέστειλε εντός της 
προβλεπόμενης προθεσμίας στην ΕΘΑΑΕ (ημερομηνία αποστολής 30.03.2022). Η 
διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.  
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Κατανομή χρηματοδότησης βάσει επιδόσεων 2021 
Σε εφαρμογή της υπ’ αρ. 75165/Ζ1/20.06.2022 νέας υπουργικής απόφασης, στην 
οποία καθορίζονται τα κριτήρια και οι δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων για 
την κατανομή της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα της χώρας και ειδικότερα ο τρόπος κατανομής τους 20% της ετήσιας 
τακτικής επιχορήγησης του ΥΠΑΙΘ στα ΑΕΙ βάσει ποιοτικών κριτηρίων και 
δεικτών, η ΜΟΔΙΠ συνέταξε και υπέβαλε προς  έγκριση  στη Σύγκλητο του 
Ιδρύματος την Έκθεση Επιδόσεων του έτους 2021 για τη χρηματοδότηση του 
έτους 2023. Η Έκθεση υποβλήθηκε στη Σύγκλητο προς έγκριση και στην 
συνέχεια θα αποσταλεί στην ΕΘΑΑΕ. 
 
Έκθεση παρακολούθησης ΕΣΔΠ-ΠΠΣ 
Δύο χρόνια μετά την Απόφαση Πιστοποίησης του ΕΣΔΠ του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας (ΑΔΙΠ, Απόφαση Πιστοποίησης, αρ. πρωτ. 11087/18.07.2019), 
υποβλήθηκε στην ΕΘΑΑΕ η Έκθεση Παρακολούθησης του ΕΣΔΠ (αρ. πρωτ. 
4182/13.07.2021). Κατόπιν ελέγχου πληρότητας της Έκθεσης Παρακολούθησης 
από την ΕΘΑΑΕ, το Ίδρυμα απέστειλε στις 22/11/2021 την αναθεωρημένη, βάσει 
των παρατηρήσεων της ΕΘΑΑΕ, Έκθεση Παρακολούθησης του ΕΣΔΠ (αρ. πρωτ. 
1291/22.11.2021). Συμπληρώνοντας  τη διετία από την Πιστοποίηση των ΠΠΣ, η 
ΜΟΔΙΠ συντόνισε την αποστολή των Εκθέσεων Προόδου στην ΕΘΑΑΕ των ΠΠΣ 
(α) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ημερ. αποστολής 1.07.2022), (β) 
Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (ημερ. αποστολής 27.05.2022) 
και (γ) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ημερ. αποστολής 28.06.2022). 
 
Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις ακαδημαϊκών και διοικητικών μονάδων 
Σύμφωνα με τις επιταγές του πιστοποιημένου Εσωτερικού Συστήματος 
Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος, το σύνολο των ακαδημαϊκών και 
διοικητικών μονάδων του Ιδρύματος υπέβαλαν Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις για 
το ακαδημαϊκό έτος 2018/19 και 2019/2020. Η αξιολόγηση των Ετήσιων 
Εσωτερικών Εκθέσεων ανατέθηκε στα μέλη της ΜΟΔΙΠ. Ως οδηγοί για την 
αξιολόγηση των ακαδημαϊκών μονάδων χρησιμοποιήθηκαν (α) το σχετικό 
Πρότυπο Σύνταξης της Ετήσιας Έκθεσης Αξιολόγησης των ακαδημαϊκών 
μονάδων, όπως αυτό εγκρίθηκε από την ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος (αρ. συνεδρ. 
6/20.05.2020), και (β) το Ερωτηματολόγιο Εσωτερικής Αξιολόγησης 
Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών, όπως αυτό περιλαμβάνεται στο 
Εγχειρίδιο Ποιότητας ΕΣΔΠ του Ιδρύματος. Κατόπιν της ολοκλήρωσης της 
αξιολόγησης των εκθέσεων και στο πλαίσιο της ανατροφοδότησης 
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απεστάλησαν σε όλες τις μονάδες του Ιδρύματος οι Εκθέσεις Αξιολόγησης της 
ΜΟΔΙΠ. Με βάση τα πορίσματα της αξιολόγησης των Ετήσιων Εκθέσεων των 
Ακαδημαϊκών Μονάδων η ΜΟΔΙΠ προχώρησε στην Β’ Έκδοση του Προτύπου 
Σύνταξης Ετήσιων Εκθέσεων το Νοέμβριο του 2021.  
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: 
Συμμετοχή εξωτερικών φορέων στο ΕΣΔΠ 
Κατόπιν σύστασης των μελών των Επιτροπών Πιστοποίησης, οι ακαδημαϊκές 
μονάδες του ιδρύματος βρίσκονται σε διαδικασία συγκρότησης των advisory 
boards, προκειμένου για την ενεργή  συμμετοχή εξωτερικών φορέων 
(stakeholders) σε διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας. Κυρίως εξετάζονται τα 
κριτήρια επιλογής των φορέων που θα συμμετέχουν σε διαδικασίες διασφάλισης 
ποιότητας για κάθε τμήμα, το θεσμικό πλαίσιο συμμετοχής τους και ο βαθμός 
εμπλοκής τους στα προγράμματα σπουδών του Ιδρύματος. 
 
Δεδομένα ποιότητας, πληροφοριακά συστήματα και εργαλεία διασφάλισης 

ποιότητας 
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) 
Διαχειριστής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Εθνικού Συστήματος 
Ποιότητας της ΕΘΑΑΕ (qdata.ethaae.gr), είναι το Γραφείο ΜΟΔΙΠ. 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.  
Στις 19/01/2021 απεστάλησαν στο Ίδρυμα αναδρομικά από την ΕΘΑΑΕ (α) 4ετής 
αναφορά δεικτών επιδόσεων, (β) 4ετής αναφορά κενών πεδίων στο σύστημα 
ΟΠΕΣΠ, και (γ) αναφορές για τις ενδεχόμενες αποκλίσεις των τιμών των πεδίων 
του ΟΠΕΣΠ, όπως εντοπίστηκαν βάσει των εφαρμοζόμενων, εν μέρει 
αναδρομικών, περιορισμών του συστήματος. Το Γραφείο ΜΟΔΙΠ προέβη στις 
κατάλληλες συμπληρώσεις και διορθώσεις των αντίστοιχων πεδίων του ΟΠΕΣΠ 
και φρόντισε για την εξάλειψη των προβλημάτων. 
Η ΜΟΔΙΠ υπέβαλε στο ΟΠΕΣΠ την αναφορά για το ακαδημαϊκό έτος 2019/20 
(ημερολογιακό έτος 2020) στις 31/05/2021. Εν συνεχεία, τον Οκτώβριο του 2021, η 
ΕΘΑΑΕ απέστειλε στο Ίδρυμα τις Αναφορές Δεικτών Ποιότητας που προέκυψαν 
από τα παραπάνω δεδομένα, οι οποίες και προωθήθηκαν στις αντίστοιχες 
ακαδημαϊκές και διοικητικές μονάδες. Η αναφορά του Ιδρύματος στο ΟΠΕΣΠ για 
το ακαδ. έτος 2020-2021 (ημερολογιακό 2021) υποβλήθηκε το Μάιο του 2022.   
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Αυτόματη συλλογή δεδομένων ποιότητας 
Η ΕΘΑΑΕ, στο πλαίσιο της αυτοματοποίησης των διαδικασιών συλλογής 
δεδομένων του συστήματος ΟΠΕΣΠ από τα Ιδρύματα και με στόχο την 
διασφάλιση όσο τον δυνατόν έγκυρων, ορθών και ενημερωμένων δεδομένων, 
προτίθεται να υλοποιήσει κεντρικό σύστημα αυτοματοποιημένης λήψης 
δεδομένων ποιότητας από τα Ιδρύματα. Την υλοποίηση του συστήματος ανέλαβε 
ομάδα που επιλέχθηκε από την ΕΘΑΑΕ, από πέντε ΑΕΙ της χώρας, μεταξύ των 
οποίων και του Ιδρύματός μας.  
 
Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ 
Μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας (qa.uom.gr) πραγματοποιείται  (α) η συμπλήρωση των 
απογραφικών δελτίων μαθημάτων, (β) η συμπλήρωση των ατομικών 
απογραφικών των διδασκόντων και διδασκουσών, καθώς και (γ) η ηλεκτρονική 
αξιολόγηση του διδακτικού έργου από τους φοιτητές του Ιδρύματος. Με 
απόφαση της ΜΟΔΙΠ (3/16.11.2021), η διαδικασία της αξιολόγησης θα συνεχισθεί 
με ηλεκτρονικά μέσα.  
 
Ερωτηματολόγιο Τελειοφοίτων και Εκθέσεις Σύνοψης Απαντήσεων 
Δεδομένων των νέων συνθηκών που διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας, το 
έντυπο ερωτηματολόγιο τελειοφοίτων των προγραμμάτων προπτυχιακών 
σπουδών, που είχε εγκριθεί από τη ΜΟΔΙΠ τον Σεπτέμβριο 20191, μετατράπηκε 
τον Οκτώβριο του 2020 σε ηλεκτρονικό (GoogleForm).2Το Γραφείο ΜΟΔΙΠ 
συγκέντρωσε τα στοιχεία του συνόλου των απαντημένων ερωτηματολογίων, 
έντυπων και ηλεκτρονικών από το 2019 έως και τον Δεκέμβριο του 2021, και 
συνέταξε Εκθέσεις Σύνοψης Απαντήσεων Ερωτηματολογίων Τελειοφοίτων ανά 
τμήμα και ημερολογιακό έτος αποφοίτησης για τα έτη 2019, 2020 και 2021. Οι 
εκθέσεις απεστάλησαν στους Προέδρους και τις ΟΜΕΑ των τμημάτων στις 20 
Ιανουαρίου 2022. Η ΜΟΔΙΠ προχώρησε σε αυτοματοποιημένη διαδικασία 
συμπλήρωσης και έκδοσης αποτελεσμάτων ερωτηματολογίων αξιολόγησης 
διδακτικού έργου, με τη συνδρομή εξωτερικού συνεργάτη-πληροφορικού  (από το 
έργο ΕΣΠΑ της ΜΟΔΙΠ). 
 

                                                      
1 Βλ. https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/7160/5036-erotimatologio-teleiofoiton.pdf. 
2 Βλ. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlYDLYX8r18UDe_D6DPlQ_-
b1EM0CQWRAEVFMAwEgfzWu6pA/viewform. 



60 

 

Συμφωνία Προγραμματικού Σχεδιασμού Ιδρύματος-ΥΠΑΙΘ 
Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 4653/2020 για τις Συμφωνίες 
Προγραμματικού Σχεδιασμού του ΥΠΑΙΘ με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα της Χώρας, η ΕΘΑΑΕ απέστειλε στις 12/01/2021 υπόδειγμα Συμφωνίας 
Προγραμματικού Σχεδιασμού για την περίοδο 2022-2025 προς συμπλήρωση και 
υποβολή έως τις 15/02/2021. Η ΜΟΔΙΠ, προχώρησε στην κατάρτιση προσχεδίου 
Συμφωνίας Προγραμματικού Σχεδιασμού, το οποίο περιελάμβανε μεταξύ 
άλλων στρατηγικό σχέδιο και ετήσιο προγραμματισμό δράσεων για τη χρονική 
περίοδο 2022-2025.  
Στις 26/4  η ΕΘΑΑΕ απέστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα στα ΑΕΙ σύμφωνα με το 
οποίο η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Συμφωνίας 
Προγραμματικού Σχεδιασμού ορίζεται δεκαπέντε ημέρες μετά την έκδοση και 
κοινοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Ανώτατης Εκπαίδευσης στα ΑΕΙ. Η 
έκδοση της Εθνικής Στρατηγικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση εκκρεμεί μέχρι 
και τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης απολογισμού. Σημειώνεται ότι η ΜΟΔΙΠ 
συνέταξε και απέστειλε στην ΕΘΑΑΕ Προσχέδιο της Προγραμματικής 
Συμφωνίας στις 13/07/2021.  
 
Έργο ΕΔΒΜ124 / ΕΣΠΑ 4519 για υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ 
Στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 6 «Βελτίωση της ποιότητας και 
αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος» του επιχειρησιακού 
προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου 
Μάθηση 2014-2020» και ανταποκρινόμενος στη σχετική πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων έργων ΕΔΒΜ124 / ΕΣΠΑ 4519, με τίτλο «Αναβάθμιση της ποιότητας 
των ΑΕΙ, για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους – 
υποστήριξη των ΜΟΔΙΠ» (ΕΣΠΑ, αρ. πρωτ. 3802/14.08.2020 και αρ. πρωτ. 
412/01.02.2021), ο ΕΛΚΕ του Ιδρύματος, σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ και το 
Γραφείο ΜΟΔΙΠ, υπέβαλε πρόταση η οποία εγκρίθηκε στις 14 Ιουνίου 2022 (αρ. 
πρωτ. 2513/14.06.2022) με τίτλο «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5086621. Στα επιδιωκόμενα 
αποτελέσματα (δράσεις) του υποέργου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η 
απόκτηση τεχνογνωσίας των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας σε θέματα 
διασφάλισης ποιότητας και η εναρμόνιση των απαιτήσεων διασύνδεσης των 
πληροφοριακών συστημάτων του ιδρύματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
ΕΘΑΑΕ. Τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη του έργου προβλέπεται να 
αναλάβουν εξωτερικοί συνεργάτες. 
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Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παραπάνω υποέργο, ο ΕΛΚΕ του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για δύο εξωτερικούς συνεργάτες (αρ. πρωτ. 25405/05.11.2021), η οποία κρίθηκε 
άγονη και επαναπροκηρύχθηκε  στις 29 Δεκεμβρίου 2021 (αρ. πρωτ. 
31101/29.12.2021). Κατόπιν αξιολόγησης των υποψηφίων, τον Ιανουάριο του 2022 
αποφασίστηκε η πρόσληψη δύο εξωτερικών συνεργατών. Οι δράσεις του 
Προγράμματος ΕΣΠΑ της ΜΟΔΙΠ είναι σε εξέλιξη.  
 
Αναδιοργάνωση και επικαιροποίηση περιεχομένου ιστοσελίδας ΜΟΔΙΠ 
Πραγματοποιήθηκε πλήρης αναδιοργάνωση και επικαιροποίηση του 
περιεχομένου της ιστοσελίδας της ΜΟΔΙΠ (www.uom.gr/modip) με γνώμονα τα 
νέα δεδομένα της διασφάλισης ποιότητας, αλλά και τη λειτουργικότητα και τη 
χρηστικότητα ενώ υπάρχοντα αγγλόφωνα αρχεία αναρτήθηκαν και στην 
αγγλική ιστοσελίδα. Το Γραφείο ΜΟΔΙΠ διαχειρίζεται την ιστοσελίδα του και 
επικαιροποιεί άμεσα το αναρτημένο υλικό, όποτε αυτό τροποποιείται. 
 
Συμπερίληψη καλλιτεχνικού έργου στην ερευνητική δραστηριότητα του 

Ιδρύματος 
Κατόπιν συναντήσεων του Πρύτανη του Ιδρύματος με ακαδημαϊκά μέλη του 
Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης προκειμένου για τη συμπερίληψη του 
καλλιτεχνικού έργου του τμήματος στην καταγραφή της ερευνητικής 
δραστηριότητας του διδακτικού προσωπικού του Ιδρύματος (κριτήριο 
χρηματοδότησης), συντάχθηκε πρόταση σε συνεργασία με το Γραφείο της 
ΜΟΔΙΠ,  η οποία συμπεριλάμβανε τη  δημιουργία νέων πεδίων καταγραφής της 
ερευνητικής δραστηριότητας του καλλιτεχνικού αντικειμένου του ΤΜΕΤ του 
Ιδρύματος, σε αντιστοίχιση με τα ήδη υπάρχοντα πεδία ερευνητικού έργου.  
 
Σύνταξη πρότασης του Ιδρύματος για την αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού 

χάρτη 
Το Ίδρυμα ανταποκρινόμενο στην επιστολή της Υπουργού Παιδείας (αρ.πρωτ. 
1557/Υ1/21.02.2022) κατέθεσε πρόταση-σχέδιο για την αναδιάρθρωση του 
ακαδημαϊκού χάρτη αξιολογώντας μια σειρά από στοιχεία που αφορούν την 
οργάνωση, λειτουργία και τη βιωσιμότητα των Προγραμμάτων Σπουδών. Η 
Έκθεση συντάχθηκε με τη συνδρομή των ακαδημαϊκών μελών καθώς και του 
Γραφείου της ΜΟΔΙΠ και απεστάλη εμπρόθεσμα στο Υπουργείο Παιδείας 
(αρ.πρωτ.2860/31.03.2022). 
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Λοιπές Δράσεις 
Συμμετοχή της ΜΟΔΙΠ σε συνέδρια συναφή με το αντικείμενο του Γραφείου, 
καθώς και σε ενημερωτικές και άλλες δράσεις (π.χ. δράσεις του Δικτύου των 
ΜΟΔΙΠ των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης). Η ΜΟΔΙΠ προχώρησε στην 
κατάρτιση εκθέσεων και απολογισμών (Συγκριτικά στοιχεία βάσεων εισαγωγής 
σε τμήματα του ΠΑΜΑΚ και σε αντίστοιχα τμήματα άλλων ΑΕΙ, Απολογισμοί 
εξεταστικών περιόδων κ.ά.) 
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3. Θεσμικά – Διοικητικά – Οικονομικά θέματα 

 
 
3.1 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. 
Έτσι, 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.  
Όσον αφορά στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού κατά τη διετία 2018-2020, 
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 η οποία εκ του νόμου, με το 
τέλος του οικονομικού έτους, καταλήγουν στα ταμειακά διαθέσιμα χωρίς 
δυνατότητα αξιοποίησής τους. Συγκεκριμένα, στο έτος 2019 
πραγματοποιήθηκαν εννέα (9) τροποποιήσεις και στο έτος 2020 μέχρι σήμερα 
(Αύγουστος 2020) επτά (7).  
Εξάλλου, και ο Προϋπολογισμός των οικονομικών ετών 2020 και 2021 
υποβλήθηκε εγκαίρως προς έγκριση στο Υπουργείο Παιδείας. Ομοίως με τα 
προηγούμενα έτη, και στους προϋπολογισμούς αυτούς εκτελέστηκαν οι 
απαιτούμενες τροποποιήσεις με σκοπό την ευρύτερη δυνατή κάλυψη των 
αναγκών του Ιδρύματος αφενός και αφετέρου την αξιοποίηση στο μέγιστο το 
ύψος του Προϋπολογισμού. Στο έτος 2020 πραγματοποιήθηκαν έντεκα (11) 
τροποποιήσεις λόγω των αυξημένων αναγκών με σκοπό την αντιμετώπιση της 
πανδημίας και στο έτος 2021 επτά (7) τροποποιήσεις. Από την ορθή διαχείριση 
του Προϋπολογισμού στο τέλος του 2020 εξοικονομήθηκαν 164.324,40 ευρώ και 
έτσι αυξήθηκαν οι πιστώσεις για την προμήθεια επίπλων και συγκεκριμένα 
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προμήθεια καρεκλών για την Αίθουσα Συνεδρίων στον 1ο όροφο (27.000,00€), 
προμήθεια βιβλίων, περιοδικών εκδόσεων της Βιβλιοθήκης (50.000,00) καθώς και 
την διακήρυξη τεχνικού έργου ύψους 87.000,00€. Στο τέλος του 2021 
εξοικονομήθηκε το ποσό των 206.786,05 ευρώ και διατέθηκαν για την προμήθεια 
φωτοτυπικών μηχανημάτων ποσό 118.037,05€. Τον Δεκέμβριο, του έτους 2021 το 
Τμήμα Προμηθειών προκήρυξε τον υπ’ αριθ. 74/21 διαγωνισμό για την 
προμήθεια και εγκατάσταση είκοσι (20) επιδαπέδιων φωτοτυπικών 
μηχανημάτων προϋπολογισμού €116.560,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
καλύπτοντας έτσι ένα χρόνιο πρόβλημα του Ιδρύματός μας λόγω παλαιότητας 
των μηχανημάτων. Διατέθηκε επίσης πίστωση ύψους 84.950,00€, κατά την 
εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.4485/2017 
(Α’114), αφενός για την εξασφάλιση υπηρεσιών ελέγχου της τήρησης των 
έκτακτων μέτρων για τη συμμετοχή των φοιτητών και του διδακτικού 
προσωπικού του Ιδρύματος στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία για το 
διάστημα από 10.01.2022 έως 31.03.2022 με ποσό 34.950,00€ και αφετέρου, πίστωση 
ύψους 50.000,00€ που αφορά την εξασφάλιση έκδοσης της ηλεκτρονικής 
Ταυτότητας του κτηρίου με όλα τα προαπαιτούμενα. 
Αξιοσημείωτο είναι το αποτέλεσμα της ορθής διαχείρισης του προϋπολογισμού 
που αναδεικνύουν τα έτη 2020 και 2021 σχετικά με την πλήρη αξιοποίηση του 
Προϋπολογισμού. Στις 31/12/2021 το ποσό που κατέληξε στα αποθεματικά χωρίς 
δυνατότητα χρήσης αυτών ανήλθε στις 291.589,93€, εκ των οποίων τα 155.105,46€ 
αφορά εκπτώσεις έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας που δεν μπορούσαν να 
προβλεφθούν και το ποσό των 113.935,78€ αφορά έργα του ΠΔΕ που θα 
υλοποιηθούν το έτος 2022. Στις 31/12/2020 το ποσό που κατέληξε στα 
αποθεματικά χωρίς δυνατότητα χρήσης αυτών ανήλθε στις 351.258,70€ εκ των 
οποίων το ποσό των 64.297,16€ αφορά λειτουργικές δαπάνες που δεν 
υλοποιήθηκαν και το ποσό των 286.961,54€ αφορά έργα του ΠΔΕ που δεν 
υλοποιήθηκαν κατά το έτος 2020. Σε αντίθεση με τη διαχείριση των δύο αυτών 
ετών, κατά το έτος 2019 το ποσό που κατέληξε στα αποθεματικά ανήλθε στις 
2.533.931,81€, εκ των οποίων το 1.247.980,07€ αφορούσε λειτουργικές δαπάνες και 
το ποσό των 1.285.951,74€ αφορούσε έργα του ΠΔΕ που δεν εκτελέστηκαν. Όμοια 
πορεία είχαν και τα προηγούμενα έτη, έτος 2018: 2.042.757,04€, 2017: 1.141.858,65€ 
κ.λπ. 
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 
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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 συγκέντρωση των στοιχείων συνεργάσθηκαν 
όλα τα ακαδημαϊκά Τμήματα και οι υπηρεσίες 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: 
  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

Εκπαιδευτικός και εργαστηριακός εξοπλισμός πληροφορικής  981.314 

Λειτουργική αναβάθμιση της Βιβλιοθήκης 136.436 

Εξοπλισμός Εργαστηρίου Προσβασιμότητας και Υποστήριξης 
Ατόμων με Αναπηρία 

220.330 

Εξοπλισμός Έρευνας Εφαρμογών Κοινωνικής Ρομποτικής 76.200 

Εξοπλισμός Έρευνας Διαταραχών Λόγου, Ομιλίας, Ακοής και 
Επικοινωνίας 

20.014 
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Εκπαιδευτικός εξοπλισμός Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και 
Τέχνης 

430.000 

ΣΥΝΟΛΟ 1.864.294 

 
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, 2020, 2021 και 2022 
με €789.393,64, 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». Το έτος 2020 
αποδόθηκαν στον Τακτικό Προϋπολογισμό €58.381,90, το έτος 2021 ποσό 
€58.225,32 και το έτος 2022 ποσό €65.986,42. 
Με την προμήθεια και χρήση ψηφιακών και μηχανογραφικών εργαλείων 
επιτάχυνσης των διαδικασιών, καταβλήθηκε εγκαίρως η πληρωμή του 
στεγαστικού επιδόματος στους δικαιούχους φοιτητές του Πανεπιστημίου. 
Επιτεύχθηκε περαιτέρω επιτάχυνση των διαδικασιών μέσω της καταβολής του 
επιδόματος με internet banking. 
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 τα έτη 2020, 2021 και 2022 το 
αντίστοιχο ποσό των 140.000,00 ευρώ προβλέπεται πάντα στην 1η Τροποποίηση 
του Προϋπολογισμού, ώστε να εξασφαλιστούν έγκαιρα οι ανάλογες οικονομικές 
πιστώσεις.  
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Διδάσκοντες Ακαδ. Έτος  
2017-2018 

Ακαδ. Έτος  
2018-2019 

Ακαδ. Έτος  
2019-2020 

Ακαδ. Έτος  
2020-2021 

Ακαδ. Έτος 
2021-2022 

Π.Δ. 407/80 Χειμ. Εξάμ.: 
43 άτομα, 
€55.399 
Εαρινό εξάμ.: 
43 άτομα, 
€33.993 

Χειμ. Εξάμ.: 
35 άτομα, 
€49.042* 
Εαρινό εξαμ.: 
42 άτομα, 
€68.535 

Εαρ. Εξάμ.: 
41 άτομα, 
€88.338 

Εαρ. Εξάμ.: 
 47 άτομα, 
€90.722 

Εαρ. Εξάμ.: 
55 άτομα, 
€167.638 

Ακαδημαϊκο
ί Υπότροφοι 

-- -- Χειμ. Εξαμ.: 
35 άτομα 
€104.141 

Χειμ. Εξάμ.: 
49 άτομα, 
€119.679 

Χειμ. Εξάμ.: 
52 άτομα, 
€123.779 

ΣΥΝΟΛΑ €89.392 €117.576 €192.480 €210.401 €291.417 

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

 
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. 
 Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης έχει επίσης αναλάβει να υλοποιήσει την 
εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος σύμφωνα με τις αρχές της λογιστικής 
και την δημιουργία του Μητρώου Παγίων, με τελικό στόχο την ετοιμότητα του 
λογιστηρίου για την έναρξη της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής 
Κυβέρνησης την 01.01.2023. Με απόφαση της Συγκλήτου (αριθ. 2, Θέμα 
1ο/22.09.2020), έγινε αποδεκτή η εισήγηση της Δ.Ο.Δ. και ορίστηκαν η διαδικασία, 
οι υπόλογοι και το χρονοδιάγραμμα ροής εργασιών. Η 1η φάση της φυσικής 
απογραφής ολοκληρώθηκε στις 13.04.2021 με την συλλογή και επεξεργασία των 
απογραφικών δελτίων και την αποστολή ενημερωτικού σημειώματος στους 
υπολόγους. Ταυτόχρονα ξεκίνησε η αντιστοίχιση με τα παραστατικά αγορών 
από το αρχείο του Λογιστηρίου. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε με τη 
δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου το οποίο περιλαμβάνει για το διάστημα 2011-
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2020 περισσότερες από 700 εγγραφές ειδών κινητού εξοπλισμού, ενώ έχουν 
καταγραφεί και τα αντίστοιχα στοιχεία δεκαετίας για 3.270 τίτλους βιβλίων και 
περιοδικών. Επιπλέον το λογιστήριο προχώρησε στη σύνταξη Σχεδίου 
Κανονισμού Διαχείρισης Εξοπλισμού, όπου περιλαμβάνονται βασικές έννοιες 
διαχείρισης παγίων, αλλά και οριοθετούνται οι αρμοδιότητες/ευθύνες των 
Υπολόγων ώστε να δημιουργηθεί ένα σαφές πλαίσιο λειτουργίας. 
Πραγματοποιήθηκε η καταγραφή των ακολουθούμενων διαδικασιών με τον 
εντοπισμό των εγγενών κινδύνων και των αντίστοιχων δικλίδων αντιμετώπισής 
τους σε εφαρμογή της αριθ. ΦΓ8/55051/ΦΕΚ 4938 Β’/09.11.2020 απόφασης της 
Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την «Διαδικασία ελέγχου από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο της ύπαρξης, της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας 
Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στους φορείς που υπάγονται στην ελεγκτική 
του δικαιοδοσία». 
Αξίζει να τονιστεί ότι τον Απρίλιο του 2021 το Ελεγκτικό Συνέδριο 
πραγματοποίησε έλεγχο αποτελεσματικότητας των εσωτερικών διαδικασιών 
κατά τα έτη 2020 και 2021 σχετικά με την παραλαβή υπηρεσιών από τους 
Δημόσιους Φορείς και συγκεκριμένα για τις υπηρεσίες καθαριότητας και 
φύλαξης του Πανεπιστημίου μας.  Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε χωρίς να υπάρξουν 
παρατηρήσεις σχετικά με τις διαδικασίες που τηρεί το Πανεπιστήμιο μας. 
 Για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος των δικαιούχων φοιτητών του 
Πανεπιστημίου μας, καθώς ο όγκος των αιτήσεων είναι πολύ μεγάλος, 
υπογράφηκε στις 16/12/2020 σύμβαση χορήγησης πρόσβασης στην Υπηρεσία 
Μαζικών Πληρωμών e-PPS SEPA με την Τράπεζα Πειραιώς για την αποστολή 
ηλεκτρονικών αρχείων με τις εντολές για εκτέλεση μαζικών εμβασμάτων σε μια 
μέρα, με αποτέλεσμα να εκταμιευτούν σε μία μόνο μέρα, στις 31/12/2020, 1.695 
εμβάσματα στους δικαιούχους του στεγαστικού επιδόματος και, στις 20/12/2021, 
1.531 αντίστοιχα. 
 Με την απόφαση Συγκλήτου υπ’ αριθ. 5/22-10-2020 εγκρίθηκε το άνοιγμα 
τεσσάρων (4) τραπεζικών λογαριασμών στην Τρ. Πειραιώς και στις 04/11/2020 
πραγματοποιήθηκε το άνοιγμα αυτών για την διευκόλυνση των συναλλαγών 
του Πανεπιστημίου και την πρόσβαση για την διενέργεια συναλλαγών στο 
σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank στην Τράπεζα Πειραιώς. Με 
αποτέλεσμα να έχουμε την άμεση και έγκαιρη εξόφληση των προμηθευτών, 
χωρίς την προσκόμιση επιπλέον εγγράφων στην Τράπεζα και τις ανάλογες 
καθυστερήσεις αυτών. 
Με την απόφαση Συγκλήτου υπ’ αριθ. 21/30-06-2021 έγινε η έγκριση της 
προσχώρησης στην διαδικτυακή εφαρμογή της Τράπεζας της Ελλάδος ΔΙΑΣ 
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Portal. Έχουμε τη δυνατότητα, με τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής ΔΙΑΣ 
Portal, να εκτελούμε εξ’ αποστάσεως μεταφορές κεφαλαίων από τον 
λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης που τηρούμε στην Τράπεζα της Ελλάδος 
προς λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης που τηρούμε στην Τρ. Πειραιώς, με 
ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Η προσχώρηση του Φορέα μας στην εν λόγω 
διαδικτυακή εφαρμογή, δεν καταργεί τους λοιπούς επιτρεπόμενους τρόπους 
κίνησης του λογαριασμού μας αλλά μας παρέχει μία πρόσθετη επιλογή για 
διενέργεια μεταφορών και πληρωμών χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία και 
προσκόμιση εγγράφων στην Τράπεζα της Ελλάδος, ευχέρεια ιδιαίτερα 
σημαντική για τη δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουμε. 
Εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 90/2021 Γνωμοδότηση του Τμήματος Γ’ του ΝΣΚ του 
Υπουργείου Οικονομικών, εισήγηση του Παρέδρου του ΝΣΚ του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, κατόπιν του υπ’ αριθ. πρωτ. 2096/01-02-2021 έγγραφο του κ. 
Πρύτανη, σύμφωνα με την οποία η προσαύξηση κατά 80% των αποδοχών μέλους 
ΔΕΠ για επιστημονική άδεια στο εξωτερικό θεωρείται ως αποζημίωση και δεν 
υπόκειται στο πλαφόν των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργού. Καθώς 
κάθε απόφαση έχει αναδρομική ισχύ για δύο έτη, η Διεύθυνση Οικονομικής 
Διαχείρισης εξασφάλισε πιστώσεις για τα αναδρομικά των μελών ΔΕΠ για τα 
έτη 2019 και 2020. Τα αναδρομικά του 2019 εκταμιεύτηκαν στο τέλος του 2021 και 
τα αναδρομικά του 2020 εκταμιεύονται αμέσως μετά την έγκριση του 
Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022. 
 Τέλος, στο οικονομικό έτος 2022, με την σύνταξη της 3ης Τροποποίησης 
Προϋπολογισμού επιτεύχθηκε η σημαντική αύξηση των δωρεάν δικαιούχων 
φοιτητών κάρτας σίτισης αντιμετωπίζοντας έτσι ένα καίριο πρόβλημα που 
έπληξε το Πανεπιστήμιο μας. Αναλυτικά, θα σιτιστούν επιπλέον 1.256 φοιτητές 
(ήτοι συνολικά 3.167 φοιτητές) κατά το διάστημα 01.09.2022-31.12.2023. 
Παράλληλα, έχουμε αιτηθεί Υπουργική προέγκριση πιστώσεων δαπανών 
σίτισης για τα έτη 2024,2025 και 2026 σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των 
φοιτητών μας και αναμένουμε την εξέλιξη ευελπιστώντας να τελεσφορήσει. 
 
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 του ποσού των €20.000 αρχικά, και των 
30.000€ στη συνέχεια (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. 
Κατέστη επίσης δυνατή η απεμπλοκή κρίσιμων διαγωνιστικών διαδικασιών που 
είχαν καθυστερήσει σημαντικά, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την περίπτωση 
του διαγωνισμού για την Καθαριότητα (αριθ. 23/18) για την περίοδο από 1.7.2019 
μέχρι 31.12.2020. 
Οι διαγωνισμοί που πραγματοποιήθηκαν μέσω του Τμήματος Προμηθειών κατά 
την τετραετία από 1.9.2018 μέχρι Ιούλιο 2022, 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 31.12.2020: Προκηρύχθηκαν 98 Προσκλήσεις Εκδήλωσης  
Ενδιαφέροντος και Διαγωνισμοί κάτω των ορίων, προϋπολογισμού €1.113.940,93, 
με 125 συνολικά υπογεγραμμένες συμβάσεις και ποσό κατακύρωσης 864.398,23€. 
Επιπλέον προκηρύχθηκαν 3 διαγωνισμοί άνω των ορίων (διεθνείς) 



71 

 

προϋπολογισμού €743.154,97, με 4 συνολικά υπογεγραμμένες συμβάσεις και 
ποσό κατακύρωσης 299.384,3. 
Από 1.1.2021 έως 31.12.2021: Προκηρύχθηκαν 70 Προσκλήσεις Εκδήλωσης  
Ενδιαφέροντος και Διαγωνισμοί κάτω των ορίων, προϋπολογισμού €925.318,03, 
με 65 συνολικά υπογεγραμμένες συμβάσεις και ποσό κατακύρωσης €429.259,72. 
Επιπλέον προκηρύχθηκαν 3 διαγωνισμοί άνω των ορίων (διεθνείς) 
προϋπολογισμού €353.047,84, οι οποίοι βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. 
Από 1.1.2022 έως 31.5.2022: Προκηρύχθηκαν 13 Προσκλήσεις Εκδήλωσης  
Ενδιαφέροντος και Διαγωνισμοί κάτω των ορίων, προϋπολογισμού €90.261,97, εκ 
των οποίων ολοκληρώθηκαν οι 11, με ποσό κατακύρωσης €80.932,67 ενώ δεν 
προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί άνω των ορίων (διεθνείς). 
 Τον Μάιο του έτους 2021 ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση του παλαιού 
τηλεφωνικού κέντρου του Πανεπιστημίου με νέο, βάσει του υπ’ αριθ. 3/20 
διαγωνισμού ο οποίος είχε προκηρυχθεί από το Τμήμα Προμηθειών. Το νέο 
τηλεφωνικό κέντρο είναι τεχνολογίας IP και υποστηρίζει προηγμένες 
ενοποιημένες υπηρεσίες (UC). Το συνολικό κόστος της εν λόγω αντικατάστασης 
ανήλθε στο ποσό των €257.031,40 με το Φ.Π.Α και χρηματοδοτήθηκε από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
 Τον Σεπτέμβριο του 2021 το Τμήμα Προμηθειών προκήρυξε τον υπ’ αριθ. 22/20 
διαγωνισμό για την προμήθεια εκπαιδευτικού - εργαστηριακού - ερευνητικού 
εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, προϋπολογισμού €1.864.293,65 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Ο εν λόγω διαγωνισμός περιλαμβάνεται 
στην Πράξη «Ανάπτυξη υποδομών και εξοπλισμών Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας» και έχει ως φορέα χρηματοδότησης την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας. Οι προσφορές που έχουν υποβληθεί βρίσκονται στο στάδιο της 
αξιολόγησής τους. 
 Για την κάλυψη του χρόνιου αιτήματος της κάλυψης των στεγαστικών αναγκών 
του ιδρύματος, τον Οκτώβριο του έτους 2021 το Τμήμα Προμηθειών του 
Ιδρύματος προκήρυξε τις διαγωνιστικές διαδικασίες για την αγορά κτηριακών 
εγκαταστάσεων για τις ανάγκες: α) των Διοικητικών Υπηρεσιών του 
Πανεπιστημίου (προϋπολογισμού €2.268.200,00 με το Φ.Π.Α.), των Ανεξάρτητων 
Μονάδων του Πανεπιστημίου (προϋπολογισμού €1.124.650,00 με το Φ.Π.Α.), γ) 
της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. του 
Πανεπιστημίου (προϋπολογισμού €1.572.750,00 με το Φ.Π.Α.) και δ) του Τμήματος 
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου (προϋπολογισμού 
€5.422.000,00 με το Φ.Π.Α.). Φορέας χρηματοδότησης των ανωτέρω διαγωνισμών 
είναι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Οι εν λόγω διαγωνισμοί 
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έχουν ήδη διενεργηθεί κατά τον Ιανουάριο του έτους 2022 και απέβησαν άγονοι 
για τις Διοικητικές Υπηρεσίες, τις Ανεξάρτητες Μονάδες και την Μονάδα 
Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε., ωστόσο, για το Τμήμα 
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης κατατέθηκε προσφορά η οποία κρίθηκε 
σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της Προκήρυξης και κατόπιν των 
σχετικών ενεργειών βρισκόμαστε κοντά στο στάδιο του προσυμβατικού ελέγχου 
από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ώστε να προβούμε στην τελική κατακύρωση. 
Τον Δεκέμβριο του έτους 2021 το Τμήμα Προμηθειών προκήρυξε τον υπ’ αριθμ. 
59/21 διαγωνισμό για την προμήθεια λογισμικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 
προϋπολογισμού €236.487,84 με το Φ.Π.Α. στον οποίο συμπεριλαμβάνονται, 
μεταξύ άλλων, και δεκατρείς (13) διαδραστικές οθόνες προβολής για τις 
αυξημένες ανάγκες της εκπαίδευσης και τον υπ’ αριθμ. 74/21 διαγωνισμό για την 
προμήθεια και εγκατάσταση με δωρεάν καθώς ετήσια συντήρηση είκοσι (20) 
επιδαπέδιων φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, προϋπολογισμού €116.560,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 Τέλος, στο πλαίσιο της πανδημίας Covid – 19 το Τμήμα Προμηθειών επιτυχώς 
και εγκαίρως ολοκλήρωσε το σύνολο των απαιτούμενων διοικητικών ενεργειών 
για την προμήθεια των ειδών και υπηρεσιών που κρίθηκαν αναγκαία για τον 
περιορισμό της εξάπλωσής της. Ειδικότερα, έγινε η προμήθεια μασκών, γαντιών, 
αντισηπτικών, dispenser, θερμομέτρων, πετασμάτων γραφείων, καθαριστών 
αέρα για τις αίθουσες διδασκαλίας, εξοπλισμού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
κ.λπ. και ανατέθηκαν υπηρεσίες απολυμάνσεων, ελέγχου της τήρησης των 
έκτακτων μέτρων για τη συμμετοχή των φοιτητών και του διδακτικού 
προσωπικού στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία και σύναψη σύμβασης 150 
δωρεάν μοριακών τεστ για όλους τους υπαλλήλους του Πανεπιστημίου με 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας. 
Εκ των ανωτέρω, ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι το κόστος των καθαριστών αέρος 
(51 τμχ.) ανήλθε στο ποσό των €45.849,00 με το Φ.Π.Α., το κόστος των υπηρεσιών 
ελέγχου εισόδου ανήλθε για το διάστημα από 11.10.2021 έως 15.04.2022 στο ποσό 
των €90.707,12 με το Φ.Π.Α., ενώ το κόστος των μοριακών τεστ (150 τμχ.) ανήλθε 
στο ποσό των €3.900,00. 
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3.2 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 
Προς επίτευξη της στελέχωσης των διοικητικών δομών του Ιδρύματος, τέθηκε ως 
βασική προτεραιότητα στις εργασίες του Τμήματος η επίσπευση και ολοκλήρωση 
της μετάταξης διοικητικού προσωπικού (29 θέσεις), η οποία είχε προκηρυχθεί τον 
Μάιο του 2016 και παρέμενε ανενεργή έως τον Φεβρουάριο του 2019. Κατά το 
προηγούμενο της περιόδου αναφοράς χρονικό διάστημα ξεκίνησε η ενημέρωση 
των αιτουμένων για τη συνέχιση της διαδικασίας, η καταγραφή της τυπικής 
προσοντολογίας όσων επιθυμούσαν ακόμη να μετακινηθούν στον φορέα μας, 
προπαρασκευαστικές ενέργειες που βοήθησαν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο 
Διοικητικού Προσωπικού να κατατάξει και να παράσχει 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 
της αξιολόγησης των αιτουμένων. Απολογιστικά, από τις 29 θέσεις. που 
προκηρύχθηκαν με την ανακοίνωση-πρόσκληση του 2016, καλύφθηκαν τελικώς 
οι 12 (ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΠΕ Διοικητικού-
Οικονομικού,  ΔΕ Τεχνικού), αφού η αδράνεια των προηγούμενων ετών οδήγησε 
πολλούς υποψηφίους σε άλλα ιδρύματα. Στις θέσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται 
έξι (6) υπάλληλοι της Εταιρείας Αξιοποίησης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου 
που, μετά από επίμονο αγώνα της πρυτανείας, μετατάχθηκαν στο Πανεπιστήμιό 
μας σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Η συγκεκριμένη απόφαση 
απέφερε στα οικονομικά έξοδα της Εταιρείας μια δραστική μείωση της τάξης 
άνω του 50%, που ήταν σημαντική για τη βιωσιμότητά της και τη δυνατότητά της 
να αντεπεξέρχεται στις υποχρεώσεις της.  
 
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 
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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 έγινε 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. 
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). 
Εξ αυτών πληρώθηκαν οι θέσεις για 12 διοικητικούς υπαλλήλους, οι οποίοι 
στελέχωσαν πέντε συνολικά υπηρεσίες του Πανεπιστημίου (Διεύθυνση 
Οικονομικής Διαχείρισης, Διεύθυνση Διοικητικού, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, 
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης και Τμήμα Στατιστικής, 
Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής - ΚΥΔ). 
 
Μετατάξεις 3 
Ολοκληρώθηκε πρόσφατα η μετάταξη δύο διοικητικών υπαλλήλων, κατά 
παρέκκλιση των γενικών διατάξεων κινητικότητας. Ο πρώτος μετακινήθηκε από 
την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (ΠΕ Μηχανικών) και η δεύτερη από τον 
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και 
Πληροφόρησης (ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού). 
Με την ένταξη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο Ενιαίο Σύστημα 
Κινητικότητας (ΕΣΚ) που επιτεύχθηκε τη διετία 2018-2019, το Ίδρυμα ενισχύθηκε 
με:  
α. 12 διοικητικούς υπαλλήλους (ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Διοικητικού-
Οικονομικού, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΠΕ 
Μεταφραστών – Διερμηνέων, ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων και ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων) 
από τον Α΄ Κύκλο Κινητικότητας 2019, οι μετακινήσεις των οποίων 
ολοκληρώθηκαν κατά το διάστημα από 1.7.2020 έως 26.8.2020, ενώ οι σχετικές 
διαδικασίες ξεκίνησαν εντός του 2020. 
β.  2 διοικητικούς υπαλλήλους (ΔΕ Χειριστών Η/Υ & ΤΕ Διοικητικού-
Λογιστικού) από τον Κύκλο Κινητικότητας 2020, οι μετακινήσεις των οποίων 
ολοκληρώθηκαν κατά το διάστημα 27.4.2021-5.5.2021, ενώ οι σχετικές διαδικασίες 
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ξεκίνησαν εντός του 2021. 
Κατά τους ανωτέρω κύκλους κινητικότητας, αποχώρησαν από τον φορέα μας 9 
διοικητικοί υπάλληλοι, οι 4 κατά το διάστημα 1.7.2020-16.8.2020, ενώ οι 
υπόλοιποι/ες εντός του διαστήματος 22.2.2021-1.10.2021. 
Κατά τον τρέχοντα κύκλο κινητικότητας (Β’ Κύκλος 2021), το Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας ενισχύθηκε με 5 επιπλέον θέσεις (ΠΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων, 
ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού {2}), 
ενώ 4 υπάλληλοι έχουν υποβάλει ηλεκτρονικές αιτήσεις στην διαδικτυακή 
εφαρμογή «ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ» του Υπ. Εσωτερικών για μετακίνηση σε άλλον φορέα. 
Αναφορικά με τη διαδικασία πρόσληψης του έκτακτου εκπαιδευτικού 
προσωπικού κατά την περίοδο αναφοράς, επιτεύχθηκε η έναρξη των συμβάσεων 
να πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την έναρξη των εξαμήνων διδασκαλίας, η 
δε διάρκεια αυτών να ισχύει για όλο το διάστημα των ακαδημαϊκών εξαμήνων. 
 

3.3 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. Έκτοτε, εκκρεμεί η έγκρισή του από την πολιτική 
ηγεσία. 
 
 

3.4 Εσωτερικός Κανονισμός  
Η Ομάδα Έργου που συγκροτήθηκε τον Οκτώβριο του 2018 για την εκπόνηση του 
Οργανισμού, ασχολήθηκε στη συνέχεια και με τη σύνταξη του νέου Εσωτερικού 
Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η Ομάδα 
ολοκλήρωσε την εισήγησή της τους πρώτους μήνες του 2021. Το κείμενο του 
Κανονισμού τέθηκε σε διαβούλευση μεταξύ των μελών της πανεπιστημιακής 
κοινότητας και μετά την ενσωμάτωση των σχολίων που κρίθηκαν εύστοχα, 
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υποβλήθηκε σε νομοτεχνική μελέτη. Το Πρυτανικό Συμβούλιο (υπ’ αριθ. 
29/11.6.2021 – θέμα 1ο συνεδρίαση) και η Σύγκλητος (υπ’ αριθ. 20/17.6.2021 
συνεδρίαση) ενέκριναν τον νέο Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος, ο οποίος 
δημοσιεύτηκε στις 29.7.2021 στο ΦΕΚ Β΄ 3457. 

 
3.5 Φοιτητική Μέριμνα  
Σίτιση φοιτητών: 
Από το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, έγινε 
επεξεργασία και αξιολόγηση 2.823 ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη σίτιση και 
εκδόθηκαν 1.970 δωρεάν κάρτες σίτισης στους δικαιούχους φοιτητές, ενώ για το 
ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 έγινε επεξεργασία και αξιολόγηση 2.572 
ηλεκτρονικών αιτήσεων και εκδόθηκαν 2.074 δωρεάν κάρτες σίτισης στους 
δικαιούχους φοιτητές. 
Στέγαση φοιτητών: 
Για τα ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 έγινε επεξεργασία και αξιολόγηση 225 
ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη στέγαση και εγκρίθηκε η διαμονή για 178 
φοιτητές. Για τα ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 έγινε επεξεργασία και αξιολόγηση 
221 ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη στέγαση και εγκρίθηκε η διαμονή για 175 
φοιτητές. 
Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 έγινε επεξεργασία σε 1.810 ηλεκτρονικές 
αιτήσεις για στεγαστικό επίδομα φοιτητών και για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 
ολοκληρώθηκαν 1.753 αιτήσεις, αντίστοιχα. 
 
 

3.6 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 ανταπεξέλθει εγκαίρως λόγω 
των χρονοβόρων διαδικασιών και της γραφειοκρατίας που χαρακτηρίζει το 
δημόσιο τομέα. 
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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, Τμήμα Μισθοδοσίας, Τεχνική Υπηρεσία, Τμήμα Προμηθειών, 
Νομική Υπηρεσία. Η πληρωμή 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. 
− Η χρηματοδότηση του διενεργούμενου ελέγχου για την τήρηση των 

έκτακτων μέτρων για τη συμμετοχή των φοιτητών και του διδακτικού 
προσωπικού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη δια ζώσης εκπαιδευτική 
διαδικασία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το χρονικό διάστημα από 
10/1/2022 έως και 31/3/2022, ώστε να διασφαλιστούν οι κατάλληλες 
υγειονομικές  συνθήκες για τη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία στο 
Ίδρυμα. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, 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 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 
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στη μισθοδοσία των δύο ατόμων που απασχολούνται στο λογιστήριο της 
Εταιρείας. 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.  
Ωστόσο, μετά από συνεχή, στοχευμένη και επίμονη προσπάθεια της 
Πρυτανείας, τον Σεπτέμβριο του 2021 δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία έξι υπάλληλοι 
της Εταιρείας μετατάχθηκαν στο Πανεπιστήμιό μας σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου, απόφαση η οποία απέφερε στα οικονομικά της Εταιρείας μια 
δραστική μείωση, της τάξης άνω του 50%, προκειμένου να συνεχίσει να 
αντεπεξέρχεται στις υποχρεώσεις της.  
Κατά το παρελθόν η κύρια πηγή εσόδων της Εταιρείας προερχόταν από την 
υλοποίηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων εξειδίκευσης, τα οποία απέφεραν 
σημαντικά έσοδα. Μετά την κατάργηση των Προγραμμάτων Εξειδίκευσης το 
2018 και την ίδρυση του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., η κύρια σταθερή πηγή εσόδων της Εταιρείας 
ήταν η είσπραξη των μισθωμάτων από την εκμετάλλευση χώρων του 
Πανεπιστημίου (κυλικείο, βιβλιοπωλείο, φωτοτυπείο). Ωστόσο, λόγω της 
πανδημίας COVID-19 τα μισθώματα αυτά έπαψαν να καταβάλλονται από τον 
Μάρτιο 2020 ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2021, με τη σταδιακή επιστροφή των 
Πανεπιστημίων στην κανονικότητα βάσει σχετικών αποφάσεων της πολιτικής 
ηγεσίας, αποκαθίσταται η ομαλή ροή απόδοσής τους στην Εταιρία. Αξίζει στο 
σημείο αυτό να σημειωθεί ότι τα έσοδα αυτά κάλυπταν το πλέον σημαντικό 
μέρος της μισθοδοσίας του προσωπικού της Εταιρείας. 
Τον Απρίλιο 2021 η Εταιρεία προχώρησε στη σύναψη συμφωνητικού μίσθωσης 
ισόγειου χώρου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με το Κέντρο Επιμόρφωσης και 
Δια βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) για το χρονικό 
διάστημα από 1/4/2021 έως 31/03/2022, το οποίο έχει ανανεωθεί για ακόμη ένα 
έτος, μέχρι 31/03/2023, ενώ στο πλαίσιο της επιστροφής στην κανονικότητα, με 
την εκτόνωση της πανδημίας, συνάφθηκαν νέα συμφωνητικά μίσθωσης του 
χώρου του κυλικείου για το χρονικό διάστημα από 12/10/2020 έως 31/08/2022 και 
του χώρου του φωτοτυπείου του για το χρονικό διάστημα από 1/6/2021 έως 
31/08/2022. 
Επιπλέον, λόγω διαπιστωμένης παλαιότητας των φωτοαντιγραφικών 
μηχανημάτων του Πανεπιστημίου και μη ύπαρξης ανταλλακτικών, προχώρησε 
στη σύναψη συμφωνητικού μίσθωσης/εγκατάστασης και συντήρησης ενός 
φωτοτυπικού μηχανήματος υψηλής αναπαραγωγικής ικανότητας, που 
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εγκαταστάθηκε στο χώρο του κεντρικού φωτοτυπείου, για ένα έτος (10/1/2022 - 
9/01/2023), προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες 
αναπαραγωγής φωτοτυπιών της ακαδημαϊκής κοινότητας. 
Μέρος των εσόδων της Εταιρίας προέρχονταν 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 
έπαψαν να υφίστανται μέχρι και σήμερα, λόγω των μέτρων που επιβλήθηκαν 
για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 αλλά και επειδή οι χώροι αυτοί 
κάλυψαν και καλύπτουν τις εσωτερικές αυξημένες ανάγκες με στόχο την 
προστασία των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας από την πανδημία. 
Μια άλλη πηγή εσόδων της Εταιρίας προκύπτει 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. Και αυτές οι 
δραστηριότητες είχαν εκλείψει κατά την περίοδο της πανδημίας ενώ 
επανέρχονται σταδιακά και αυτές σε μια κανονικότητα. Συγκεκριμένα, από το 
έτος 2020 μέχρι σήμερα, η Εταιρεία ανέλαβε την οικονομική διαχείριση: 

● του διεθνούς συνεδρίου με τίτλο «9th International Conference on 
Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and 
Environment (HAICTA 2020)», το οποίο πραγματοποιήθηκε 24-27/9/2020. 

● του συνεδρίου με τίτλο «12ο Διατμηματικό Μουσικολογικό Συνέδριο» υπό 
την αιγίδα της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας, το οποίο 
συνδιοργανώθηκε από το τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ. 
και το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 27-29/11/2020. 

● του έργου με τίτλο «Κύκλος Beethoven - Φοιτητές του Τμήματος Μουσικής 
Επιστήμης και Τέχνης ερμηνεύουν τις 32 Σονάτες για πιάνο», το οποίο 
πραγματοποιήθηκε 21/6/2021-3/7/2021. 

● του έργου «6ο Διεθνές Συνέδριο Φιλαρμονικών», του Εργαστηρίου 
Συνόλων Πνευστών Οργάνων (ΠΝΟΕΣ), το οποίο πραγματοποιήθηκε 25-
27/6/2021. 

● του διεθνούς συνεδρίου με τίτλο «Constitution-making and democracy in 
troubled times», το οποίο πραγματοποιήθηκε 16-17/12/2021. 
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● του έργου «Αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας» του Γραφείου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (EMAS) του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για το χρονικό διάστημα 1/9/2021-31/8/2023. 

 
Υποστήριξη/Διαχείριση τεχνικών έργων 
Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας διαχειρίζεται το έργο με τίτλο «Δαπάνες για τις ανάγκες της ίδιας 
περιουσίας, της υποστήριξης περιουσιακών στοιχείων του Α.Ε.Ι., για κτιριακές 
υποδομές του Α.Ε.Ι., για αγορά και συντήρηση ερευνητικού και εκπαιδευτικού 
εξοπλισμού και για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής 
διαδικασίας», με χρονική διάρκεια έξι (6) ετών, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον 
εκάστοτε Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και με συνολικό κεφάλαιο 
το ποσό των €150.000, το οποίο θα δημιουργηθεί σε βάθος τετραετίας, εφόσον το 
επιτρέπουν τα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 6β του 
άρθρου 59 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) βάσει εισήγησης της Επιτροπής Ερευνών του 
Πανεπιστημίου Βάσει των παραπάνω ολοκληρώθηκε η λήψη κονδυλίου ύψους 
50.000,00 ευρώ από τον Ε.Λ.Κ.Ε. για το σκοπό αυτό, κατόπιν σχετικής απόφασης 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
Στο πλαίσιο του προγράμματος ενέκρινε την κάλυψη δαπάνης και προχώρησε 
στη σύναψη σύμβασης τεχνικού έργου για την εκτέλεση της ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
2021, το οποίο αφορά αφενός σε τεχνικές εργασίες των χώρων της Αίθουσας 
Συνεδρίων, της Αίθουσας Τηλεκπαίδευσης και του κοινόχρηστου διαδρόμου της 
Πρυτανείας που οδηγεί στην Αίθουσα Συγκλήτου και αφετέρου σε εργασίες 
επιπρόσθετων μέτρων ασφαλείας, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, κατόπιν σχετικής απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
Όσον αφορά την οικονομική διαχείριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η 
Εταιρία ανέλαβε: 

● δύο προγράμματα μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τίτλο 
«Ακαδημία Ρομποτικής - Εκπαιδευτικές και Κοινωνικές δράσεις 
Ρομποτικής», τα οποία πραγματοποιήθηκαν τα χρονικά διαστήματα από 
22/9/2020 έως 30/9/2021 και από 1/10/2021 έως 30/9/2022. 

● δύο προγράμματα μουσικής ανάπτυξης βρεφών και νηπίων με τίτλο 
«Baby Artist», τα οποία πραγματοποιήθηκαν τα χρονικά διαστήματα από 
1/10/2020 έως 30/6/2021 και από 27/9/2021 έως 26/6/2022. 
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● δύο προγράμματα μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τίτλο 
«Diploma in Leadership Skills: Παιδιά του Σήμερα, Ηγέτες του Αύριο», τα 
οποία πραγματοποιήθηκαν τα χρονικά διαστήματα από 1/10/2020 έως 
16/9/2021 και από 1/9/2021 έως 30/6/2022. 

● του 3ου, 4ου και 5ου προγράμματος μαθητών δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης με τίτλο «e-ThesSummerSchool – Το Πρώτο μου Βήμα στο 
Μονοπάτι της Επιχειρηματικότητας – Αναπτύσσοντας Δημιουργικές και 
Τεχνικές Ικανότητες» τις περιόδους 28-30/12/2020, 4-8/5/2021 και 22/6/2021 - 
1/7/2021. 

● του προγράμματος μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τίτλο «10th 
Teen Business School», το οποίο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά το 
χρονικό διάστημα 27-30/12/2021. 

● του προγράμματος μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τίτλο 
«Εκπαίδευση μαθητών και μαθητριών στις επιχειρηματικές ικανότητες», 
το οποίο πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα 21/6/2021-3/7/2021. 

Τέλος, η Εταιρία ανέλαβε την οικονομική διαχείριση δύο Δωρεών που 
συγκέντρωσε η Πανεπιστημιακή Κοινότητα για τα παρακάτω κοινωφελή έργα: 

 Διάθεση ποσού €8.500 στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Γ. 
Παπανικολάου” και στο “Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ” για την προμήθεια έξι (6) κλινών νοσηλείας στις 
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας 

 Διάθεση ποσού €3.651,64 στην Ελληνική Εταιρεία Ερεύνης του Καρκίνου 
(ΕΕΕΚ) για την προμήθεια μιας ψυχομένης φυγοκέντρου.  

 
Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
Οι Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, οι οποίες ανήκουν στην Εταιρία του 
Πανεπιστημίου, ολοκλήρωσαν για το 2018 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. Για τα έτη 2020 και 2021 διανεμήθηκαν μέσω του συστήματος 7 
βιβλία και κυκλοφορούν 10 νέοι τίτλοι βιβλίων που αφορούν εκδοτικές εργασίες 
– αυτοεκδόσεις και συνεργασίες. Το δίκτυο διανομής των βιβλίων των Εκδόσεων 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας διευρύνεται συνεχώς με συνεργασίες με 
ενημερωμένα βιβλιοπωλεία και επιχειρήσεις εμπορίας βιβλίων σε ολόκληρη τη 
χώρα.  



82 

 

Πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις νέων βιβλίων, συνεργασίες με φορείς όπως 
το MOMus - Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης για την έκδοση του 
Λευκώματος - Οδηγού της Photobiennale για το 2021 ενώ από τις πιο σημαντικές 
κοινωνικές μας δράσεις ήταν η συνεισφορά συγκέντρωσης και αποστολής 3.500 
τίτλων βιβλίων γενικού ενδιαφέροντος σε τέσσερα σωφρονιστικά ιδρύματα στη 
χώρα το διάστημα 2020 - 2021 και εν μέσω συνθηκών πανδημίας, αλλά και η 
πρωτοβουλία της κοινωνικής δράσης γυναικείων πορτρέτων που απέκτησε 
μεγάλη δημοσιότητα για την πόλη και το ακαδημαϊκό μας ίδρυμα και 
υλοποιήθηκε μέσω των κοινωνικών δικτύων των εκδόσεων με το hashtag 
#shareyourquarantineface. Μέσω αυτής της δράσης, με τη συνδρομή των 
εκδόσεων, γυναίκες της Θεσσαλονίκης έστειλαν το δικό τους αισιόδοξο μήνυμα 
μέσα στην καραντίνα με μια προσωπική τους φωτογραφία από την 
καθημερινότητά τους και ένα απόσπασμα από το αγαπημένο τους βιβλίο.  
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4. Τεχνικά έργα –Υποδομή – Κτιριακό – Διαρρυθμίσεις– ΚΥΔ 

 

4.1 Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 
Κατά τα έτη 2018-2022 (Ιανουάριος 2022), η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 
υλοποίησε και υλοποιεί δράσεις- τεχνικά έργα-μελέτες ύψους αρχικού 
προϋπολογισμού €4.169.645,85 με έμφαση στη βελτίωση της καθημερινότητας 
και της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στην ενίσχυση της ασφάλειας των μελών της 
Πανεπιστημιακής Κοινότητας, στην μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων 
και στην βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος του Πανεπιστημίου με 
χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (€2.390.988.46), τον 
ΕΛΚΕ (€929.100,01) τον Τακτικό Προϋπολογισμό (€795.000) και την Εταιρεία 
Αξιοποίησης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου (€54.557,38). 
Συγκεκριμένα, η Δ/νση Τεχνικών Έργων, συνέταξε μελέτες για 13 τεχνικά έργα 
(κάποιες από αυτές έγιναν το 2018) τα οποία και επέβλεψε/επιβλέπει μέσω των 
μηχανικών της, συνέταξε τεχνικές προδιαγραφές για 3 τεχνικές μελέτες- 
επιστημονικές υπηρεσίες, για 13 γενικές υπηρεσίες/ έτος με τεχνικό αντικείμενο 
για την καθημερινή λειτουργία των εγκαταστάσεων (κάποιες πρώτη φορά το 
2018 και άλλες του 2021) και για 2 προμήθειες τεχνικού εξοπλισμού τις οποίες και 
επέβλεψε. 
Ταυτόχρονα, η Δ/νση Τεχνικών Έργων σε συνεργασία με την Πρυτανεία 
συνέβαλε αποφασιστικά στην εξασφάλιση της χρηματοδότησης για την αγορά 4 
κτιριακών εγκαταστάσεων για το Πανεπιστήμιο ύψους €10.387.400 και συνέταξε 
τις τεχνικές προδιαγραφές για τις κτιριακές εγκαταστάσεις και σε συνεργασία 
με τη Νομική Υπηρεσία τις αντίστοιχες διακηρύξεις. 
 
Α. Διαρρυθμίσεις των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές προτεραιότητες του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων να χρηματοδοτήσει έργα υποδομών, ασφάλειας και συμμόρφωσης 
με την κείμενη νομοθεσία, οι Συντηρήσεις- Διαρρυθμίσεις κατά τις 
προηγούμενες τετραετίες αποτελούσαν καθαρά αντικείμενο χρηματοδότησης 
του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος. Μολονότι η Δ/νση Τεχνικών 
Έργων σε ετήσια βάση προ-κοστολογούσε τα αιτήματα της Πανεπιστημιακής 
Κοινότητας, ενημερώνοντας σχετικά τις Πρυτανικές Αρχές, λόγω των 
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περιορισμένων οικονομικών πόρων και της βιωσιμότητας του Τακτικού 
Προϋπολογισμού του ιδρύματος, δεν ήταν εφικτή η υλοποίησή τους. 
Από το 2011 που άρχισε η μείωση της χρηματοδότησης, 3 έργα Συντήρησης – 
Διαρρυθμίσεων υλοποιήθηκαν. Το έργο «ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2013» που 
περιλάμβανε την αντικατάσταση/ μεταφορά ηλεκτρολογικών πινάκων, την 
ανακατασκευή υφιστάμενου WC, εργασίες ανακαίνισης στο εργαστήριο του 
ΚΥΔ καθώς και αιτήματα διαχωρισμού, επέκτασης, αναδιαρρύθμισης 
γραφειακών χώρων μέχρι και το 2012. Το δεύτερο έργο «Συντήρηση- 
Διαρρυθμίσεις 2015» αρχικού προϋπολογισμού €454.000 που αξιοποιούσε πόρους 
της Εταιρίας Αξιοποίησης Περιουσίας Πανεπιστημίου για την αναμόρφωση των 
χώρων του Γυμναστηρίου – Γηπέδου Μπάσκετ – Αποδυτήρια και την 
αντικατάσταση του φθαρμένου δαπέδου στο Αμφιθέατρο τελετών και πόρους 
από τον ΕΛΚΕ για την αναδιαμόρφωση της γραμματείας των προγραμμάτων 
μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματος Λ.&Χ. και την μετατροπή χώρων 
γραφείου σε εργαστήριο περίπου 40 θέσεων στο ίδιο τμήμα. 
Το 2017, συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων, η μελέτη του έργου 
«Συντήρηση 2017», αρχικού προϋπολογισμού €74.338 με κύριο αντικείμενο την 
αλλαγή του φωτισμού στα Αμφιθέατρα με την χρήση ικριωμάτων και 
περιορισμένες συντηρήσεις σε υποδομές του ιδρύματος. 
Άμεσο αποτέλεσμα ήταν να παραμένουν ανεκπλήρωτα αιτήματα από 2012 και 
μετά της Πανεπιστημιακής Κοινότητας που προ-κοστολογήθηκαν περίπου 
€1.000.000. Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης των Πρυτανικών Αρχών τον 
Σεπτέμβριο 2018, ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2018 συστηματική προσπάθεια με 
κεντρικό συντονισμό από την Πρυτανεία μέσω συνεχόμενων συσκέψεων στις 
οποίες συμμετείχαν εκτός από την Δ/νση Τεχνικών Έργων, ο ΕΛΚΕ, η 
Οικονομική Υπηρεσία και η Νομική Υπηρεσία, για να βρεθεί τρόπος να 
χρηματοδοτηθεί ένα νέο έργο που θα κάλυπτε μεγάλο τμήμα από τις ανάγκες 
του ιδρύματος και των αιτημάτων που είχαν συσσωρευτεί. 
Ως εκ τούτου, για πρώτη φορά και χωρίς να υπάρχει προηγούμενη εμπειρία τόσο 
από άλλα Πανεπιστήμια, όσο και στην εφαρμογή του ν. 4485/2017 αποφασίστηκε 
από την Πρυτανεία η υλοποίηση του Τεχνικού Έργου «Συντήρηση – 
Διαρρυθμίσεις Κτιριακών Υποδομών 2019» αρχικού προϋπολογισμού €690.000 με 
χρηματοδότηση κατά το ποσό των €140.000 από πιστώσεις του Τακτικού 
προϋπολογισμού και κατά το ποσό των €550.000 από τον Ε.Λ.Κ.Ε. 
Το έργο δημοπρατήθηκε μέσα στο 2019, μετά όμως από την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας δημοπράτησης το Ελεγκτικό Συνέδριο σε πρωτοβάθμιο έλεγχο 
απέρριψε τη σχετική διαδικασία χρηματοδότησης. Χρειάστηκε αίτηση αναίρεσης 
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του Πανεπιστημίου, με την καθοριστική συμβολή του Νομικού Γραφείου για να 
δικαιωθεί το Ίδρυμα σε δεύτερο βαθμό και έτσι στο τέλος Ιουλίου προχώρησε η 
υπογραφή της συγκεκριμένης σύμβασης. Η απόφαση αυτή του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς ανοίγει δυνατότητες, για το μέλλον, 
συγχρηματοδότησης έργων από πόρους του Τακτικού Προϋπολογισμού και του 
ΕΛΚΕ. 
Το έργο «Συντήρηση-Διαρρυθμίσεις Κτιριακών Υποδομών 2019» ολοκληρώθηκε 
τεχνικά στις 4/11/2021 και υποβοήθησε προσωρινά τις αυξημένες ανάγκες του 
Ιδρύματος μέσω της δημιουργίας νέων γραφειακών χώρων, την αναδιάταξη- 
συντήρηση του χώρου εντός της Γραμματείας του Οικονομικού, τον διαχωρισμό 
γραφείων στον πύργο ΚΖ, την δημιουργία 2 αποθηκών στο υπόγειο parking λόγω 
της ανάγκης μεταφοράς αρχειακού υλικού από υφιστάμενους γραφειακούς 
χώρους, την αναδιαμόρφωση του εργαστηρίου 314 στον Πύργο ΓΔ ώστε να 
καλύψει τις ανάγκες του αυξημένου αριθμού φοιτητών, μέσω της ενοποίησης 
των δύο χώρων που υπάρχουν σήμερα, την ανακατασκευή - συντήρηση των 
γραφειακών χώρων του ΕΛΚΕ, την ηχομόνωση γραφειακών χώρων ώστε να μην 
ενοχλούνται οι υπόλοιποι χρήστες του κτηρίου από τις διδακτικές ανάγκες των 
εργαστηρίων μουσικής, την αλλαγή των μοκετών στο χώρο της Βιβλιοθήκης, της 
Αίθουσας Τηλεκπαίδευσης και της Αίθουσας Συνεδρίων λόγω της παλαιότητάς 
των και της αδυναμίας υγειονομικού καθαρισμού τους, την τοποθέτηση ηλιακών 
θερμοσιφώνων για την θέρμανση του νερού στα αποδυτήρια και την βέλτιστη 
αξιοποίηση του κλειστού Γυμναστηρίου του Πανεπιστημίου και του γηπέδου 
μπάσκετ και των αποδυτηρίων, την δημιουργία WC- πιλότου για τα μέλη ΔΕΠ 
ενώ περιλαμβάνει διάφορες εργασίες συντήρησης στο κτίριο ΚΖ και 
αποκαταστάσεις φθαρμένων δαπέδων σε γραφειακούς χώρους σε διάφορα 
κτίρια, αντικαταστάσεις φθαρμένων θυρών καθώς και άλλα θέματα που 
σχετίζονται με την συντήρηση του κτιρίου. 
Στο πλαίσιο εκπλήρωσης όσο το δυνατόν περισσότερων αιτημάτων της 
Πανεπιστημιακής Κοινότητας, η Πρυτανεία εξασφάλισε χρηματοδότηση από 
τον Τακτικό Προϋπολογισμό για την κάλυψη αναγκών σε χρωματισμούς 
γραφειακών χώρων και αλλαγής πλακιδίων και η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 
το 2020 συνέταξε την σχετική μελέτη, δημοπράτησε και αυτή την στιγμή 
βρίσκεται σε τεχνική υλοποίηση το τεχνικό έργο «Συντήρηση Γραφειακών και 
λοιπών χώρων» αρχικού προϋπολογισμού €190.000. 
 
Ταυτόχρονα, συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, το τεχνικό έργο 
«Συντήρηση 2021» αρχικού προϋπολογισμού €35.120, με χρηματοδότηση από την 
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Εταιρεία Αξιοποίησης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου από κονδύλια που 
μεταφέρθηκαν από τον ΕΛΚΕ στα πλαίσια του έργου «Δαπάνες για τις ανάγκες 
της ίδιας περιουσίας, της υποστήριξης περιουσιακών στοιχείων του ΑΕΙ, για 
κτιριακές υποδομές του ΑΕΙ, για αγορά και συντήρηση ερευνητικού και 
εκπαιδευτικού εξοπλισμού και για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής και 
ερευνητικής διαδικασίας». Το έργο συμπεριλάμβανε την λήψη επιπρόσθετων 
μέτρων ασφαλείας μέσω τοποθέτησης προστατευτικών κιγκλιδωμάτων σε 
αίθουσες, αμφιθέατρα διδασκαλίας και κοινόχρηστους χώρους κατόπιν της 
επανόδου στην δια ζώσης διδασκαλία σύμφωνα με την ΚΥΑ 119847/ΓΔ6/2021, τον 
χρωματισμό της Αίθουσας Συνεδρίων, Αίθουσας Τηλεκπαίδευσης, του 
κοινόχρηστου διαδρόμου της Πρυτανείας που οδηγεί στην Αίθουσα Συγκλήτου 
και του γραφείου της Παρέδρου του ΝΣΚ καθώς και την αντικατάσταση των 
υφιστάμενων ξύλινων κατακόρυφων και οριζόντιων επενδύσεων τοίχων στους 
κοινόχρηστους και γραφειακούς χώρους της Πρυτανείας. 
 
Επιπροσθέτως, βρίσκεται στην διαδικασία δημοπράτησης το Τεχνικό Έργο 
«Διαρρυθμίσεις 2021» που συνέταξε την μελέτη της Δ/νση Τεχνικών Έργων, 
αρχικού προϋπολογισμού €207.000 με χρηματοδότηση από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό του Ιδρύματος, που θα καλύψει κυρίως αιτήματα για εργασίες 
διαρρυθμίσεων σε διάφορους χώρους του Πανεπιστημίου προκειμένου να 
ανταποκρίνονται στις διδακτικές ανάγκες των Τμημάτων (Τμήμα 
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: Εργαστήριο ΓΔ 533-534 & Εργαστήριο ΓΔ 532, 
Τμήμα ΜΕΤ: Γραφείο 401ΚΖ), θα καλύψει ανάγκες στέγασης νέων μελών ΔΕΠ 
μέσω της κατασκευή νέων γραφείων μετά την κατάργηση υφιστάμενων 
κουζινών (Γραφείο 312 ΚΖ- κατάργηση υφιστάμενου κουζίνας, Γραφείο 212 ΓΔ- 
κατάργηση υφιστάμενου κουζίνας, Γραφείο Αίθουσα Συνεδριάσεων ΔΕΣ 334 
ΚΖ), θα πραγματοποιήσει πλήρη ανακαίνιση (με την πλήρη αλλαγή των 
σωληνώσεων κ.τ.λ) 3 ατομικών WC στους πύργους ΚΖ και ΓΔ του Πανεπιστημίου 
(Τουαλέτα 224 ΚΖ, 229 ΚΖ, 500 ΓΔ) και θα εκτελέσει σποραδικές επιδιορθώσεις 
στις τουαλέτες του κτιρίου ΗΘ (204-209) ενώ παράλληλα συμπεριλαμβάνει και 
μικρού εύρους εργασίες συντήρησης αιθουσών- αμφιθεάτρων, γραφειακών 
χώρων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων. 
 
Είναι αναγκαίο επίσης να αναφερθεί η συμβολή της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
στην δημιουργία Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας. Συγκεκριμένα, η Δ/νση 
Τεχνικών Έργων, συνέταξε μελέτη για την αναμόρφωση του χώρου στο ισόγειο 
δίπλα στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ, συνολικού προϋπολογισμού €19.437,68 € (με ΦΠΑ 24%) 
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προκειμένου, ο συγκεκριμένος χώρος να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του 
Γραφείου με χρηματοδότηση από το έργο «Δαπάνες για τις ανάγκες της ίδιας 
περιουσίας, της υποστήριξης περιουσιακών στοιχείων του ΑΕΙ, για κτιριακές 
υποδομές του ΑΕΙ, για αγορά και συντήρηση ερευνητικού και εκπαιδευτικού 
εξοπλισμού και για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής 
διαδικασίας» της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
 
Β. 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 προβλήματος χώρων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  
Λαμβάνοντας υπόψη το ιδιαίτερα οξυμένο στεγαστικό πρόβλημα του 
Πανεπιστημίου και τους περιορισμούς στην ανάπτυξή του που θέτει το 
υφιστάμενο κτιριακό συγκρότημα, κατόπιν σχετικής εντολής του Πρύτανη, 
πραγματοποιήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων επικαιροποιημένη 
αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασής του σε όλους τους χώρους του. 
Παράλληλα, από την Δ/νση Τεχνικών Έργων, συλλέχθηκαν και 
επεξεργάστηκαν πληροφορίες από τις Διοικητικές Υπηρεσίες και τον ΕΛΚΕ 
αναφορικά με τους χώρους που είναι απαραίτητοι τόσο βάσει του υφιστάμενου 
προσωπικού τους όσο και του απαιτούμενου ώστε να παρέχονται υψηλού 
επιπέδου υπηρεσίες στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα και στους Φοιτητές με 
προοπτική 10ετίας. Λαμβάνοντας, υπόψη τις εισηγήσεις των Ακαδημαϊκών 
Τμημάτων και τις ανάγκες τους, την απόφαση του Τμήματος Μουσικής Τέχνης 
και Επιστήμης αναφορικά με τις ειδικές απαιτήσεις του, τις απαιτήσεις των 
Ανεξάρτητων Μονάδων- Υπηρεσιών, του ΕΛΚΕ και των Διοικητικών Υπηρεσιών, 
ο κ. Πρύτανης συνέταξε Κτιριολογικό Σημείωμα, στο οποίο παρουσιαζόταν η 
σκοπιμότητα της αγοράς 4 κτιριακών εγκαταστάσεων για το Πανεπιστήμιο το 
οποίο και εγκρίθηκε από την Σύγκλητο. 
 
Η πρόθεση του Πανεπιστημίου να επεκταθεί προσδιορίστηκε από την Δ/νση 
Τεχνικών Έργων μέσω της σύνταξης 4 κτιριολογικών προγραμμάτων για τις 4 
κτιριακές εγκαταστάσεις που εγκρίθηκαν πρώτα από την Σύγκλητο και εν 
συνεχεία από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το κόστος αγοράς τους 
εκτιμήθηκε μετά από οικονομικό- τεχνική μελέτη πιστοποιημένου εκτιμητή του 
Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών (2019). 
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Τέσσερα τεχνικά δελτία συντάχθηκαν από την Δ/νση Τεχνικών Έργων 
συνολικού προϋπολογισμού €10.387.400 προκειμένου να ζητηθεί η σχετική 
χρηματοδότηση συνοδευόμενα από τις σχετικές αποφάσεις τις Συγκλήτου και 
όλα τα συνοδευτικά έγγραφα για την αγορά των κτιριακών εγκαταστάσεων για 
το Πανεπιστήμιο από το Υπουργείο Παιδείας. Συγκεκριμένα, ζητήθηκαν 
€5.422.000 για την «Αγορά ακινήτου για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος 
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)». 
Τα τεχνικά δελτία εγκρίθηκαν στο σύνολο τους τον Μάιο 2020 και εν συνεχεία η 
χρηματοδότησή τους εντάχθηκε στην Συλλογική απόφαση του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
παρέχοντας στο Πανεπιστήμιο €10.387.400 για την αγορά κτιριακών 
εγκαταστάσεων. 
Η Δ/νση Τεχνικών Έργων σε συνεργασία με την Νομική Υπηρεσία, συνέταξε τις 
τεχνικές προδιαγραφές για τις 4 διακηρύξεις, οι οποίες αφού εγκρίθηκαν από την 
Σύγκλητο απεστάλησαν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
εγκρίθηκαν και από αυτό. Οι 4 διακηρύξεις αφορούν την: 
α) «Αγορά ακινήτου για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Μουσικής 
Τέχνης και Επιστήμης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας», 
β) «Αγορά Κτιριακών Εγκαταστάσεων για τις ανάγκες των Διοικητικών 
Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας», 
γ) «Αγορά Κτιριακών Εγκαταστάσεων για τις ανάγκες των Ανεξάρτητων 
Μονάδων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» 
δ) «Αγορά Κτιριακών Εγκαταστάσεων για την Μονάδα Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης (ΕΛΚΕ)». 
 
Μετά την κατ’ επανάληψη δημοσίευση των ως άνω διακηρύξεων, υποβλήθηκε 
τελικώς μία προσφορά για το κτήριο του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και 
Τέχνης. Η αγορά του προσφερόμενου ακινήτου, που κρίθηκε κατάλληλο από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού κατόπιν θετικής γνωμοδότησης από την Επιτροπή 
Εκτιμητών Ακινήτου, κατακυρώθηκε από τη Σύγκλητο στη συνεδρίαση αρ. 
12/13.04.2022. Έχει διενεργηθεί ήδη ο απαιτούμενος έλεγχος των τίτλων 
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κυριότητας του κτιρίου και, μετά τον έλεγχο και τη σύμφωνη γνώμη της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και την απλή γνώμη του Τμήματος Μουσικής 
Επιστήμης και Τέχνης, εγκρίθηκε η προτεινόμενη αρχιτεκτονική προμελέτη από 
την Σύγκλητο με την 15/17.6.2022 απόφασή της. Έχει εκδοθεί από τον 
εποπτεύοντα Υπουργό ΥΠΑΙΘ η σχετική έγκριση αγοράς του ακινήτου και 
αναμένεται η διαδικασία υπογραφής του συμβολαίου. 
Πρόθεσή μας είναι η επανάληψη δημοσίευσης και των λοιπών διακηρύξεων 
αγοράς κτηρίων που έχουν αποβεί άγονες. 
 
Γ. Ενίσχυση της ασφάλειας 
Στα πλαίσια του τεχνικού έργου «Συντήρηση – Ανακατασκευή Εξωτερικών 
Οδεύσεων & Λοιπού Περιβάλλοντος Χώρου», για την ενίσχυση της ασφάλειας 
φοιτητών και προσωπικού,  διαμορφώθηκε και άλλη έξοδος διαφυγής από τον 
εσωτερικό χώρο του Πανεπιστημίου δίπλα από το Αμφιθέατρο Τελετών προς τον 
περιβάλλοντα χώρο ενώ παράλληλα ο χώρος δεξιά της εισόδου από την πλευρά 
της Εγνατίας διαμορφώθηκε κατάλληλα προκειμένου να αποτελέσει τμήμα του 
χώρου συνάθροισης Κοινού στα Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης. 
 
Για πρώτη φορά, το 2018, προκηρύχτηκε από το Πανεπιστήμιο, τεχνική υπηρεσία 
Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας. Οι υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και 
Ιατρού Εργασίας από τον Απρίλιο 2019 καλύπτονται από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης 
προκήρυξης δημιουργήθηκε Εγχειρίδιο Υγιεινής και Ασφάλειας για το 
Πανεπιστήμιο κατόπιν συνεργασίας της Τεχνικού Ασφαλείας και της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων που περιλαμβάνει και συνοπτικές οδηγίες αναφορικά με το 
Σεισμό και την Πυρκαγιά προς τους φοιτητές και τους εργαζόμενους στο 
Πανεπιστήμιο (επί του παρόντος στην ελληνική γλώσσα) που αναρτήθηκαν στα 
μικρά πλαίσια (Α4) που έχουν τοποθετηθεί σε διάφορους χώρους του 
Πανεπιστημίου. Εξάλλου, μετά από εισήγηση του Ιατρού Εργασίας και κατ' 
εφαρμογή σχετικής Υπουργικής 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, συντάχθηκε το Γενικό Σχέδιο Εκτάκτων Αναγκών για πρώτη φορά στο 
Πανεπιστήμιο που εκπονήθηκε από την Τεχνικό Ασφαλείας σε συνεργασία με 
την Δ/νση Τεχνικών Έργων που περιλαμβάνει Σχεδιαγράμματα Διαφυγής για 
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όλα τα κτίρια, Σειρά Διαφυγής ανά χώρο, κατάρτιση Ομάδων Διαχείρισης 
Κρίσεων– Πυροπροστασίας και τοποθέτηση Σημάνσεων Διαφυγής. Τα 
σχεδιαγράμματα Διαφυγής τοποθετήθηκαν στα μεγάλα πλαίσια (Α3) σε 
διάφορα σημεία του Πανεπιστημίου ενώ τοποθετήθηκε και συνεχίζει να 
τοποθετείται κατάλληλη σήμανση. Επιπρόσθετα, οι Τεχνικός/οι Ασφαλείας σε 
συνεργασία με την Δ/νση Τεχνικών Έργων συνέταξε/αν το εν λόγω διάστημα: 
1. Γενική Μελέτη  Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου του 
Πανεπιστημίου 
2. Ειδικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Εκκένωσης για ΑΜΕΑ 
3. Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (Καταγραφή κινδύνων σε 
γραφειακούς χώρους) του Πανεπιστημίου 
4. Μελέτη  Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (Αίθουσες 
Εργαστηρίων) 
 
Στα πλαίσια εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας, το 2018 ολοκληρώθηκε η Α’ 
Φάση της Τεχνικής Επιστημονικής Υπηρεσίας με τίτλο «Αρχικός Έλεγχος, 
Επανέλεγχος και Έκδοση ΥΔΕ με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 των 
Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Πανεπιστημίου Μακεδονίας» με στόχο τον 
εντοπισμό σημείων που χρήζουν περαιτέρω επεμβάσεων προκειμένου να 
πιστοποιηθεί η ασφαλής χρήση όλων των Η/Μ εγκαταστάσεων του 
Πανεπιστημίου. Πολλά από τα σημεία που εντοπίστηκαν κυρίως αναφορικά με 
την αντικατάσταση των ηλεκτρολογικών πινάκων εντάχθηκαν στο Τεχνικό 
Έργο «Επιπρόσθετα Μέτρα Ασφαλείας», αρχικού προϋπολογισμού €328.220 που 
χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μετά από μελέτη 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων. 
 
Η αλλαγή ηλεκτρολογικών πινάκων σε διάφορους χώρους του Πανεπιστημίου 
βάσει των νέων δεδομένων ασφαλείας συνεχίστηκε (βρίσκεται σε τεχνική 
εξέλιξη το έργο) με το τεχνικό έργο «Αντικατάσταση Ηλεκτρολογικών Πινάκων 
και άλλες Η/Μ εργασίες» αρχικού προϋπολογισμού €87.000 που 
χρηματοδοτήθηκε από τον Τακτικό Προϋπολογισμό μετά από μελέτη της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων. 
 
Επίσης, στα πλαίσια του τεχνικού έργου «Επιπρόσθετα Μέτρα Ασφαλείας», 
ελήφθη μέριμνα για την λήψη επιπρόσθετων μέτρων ασφαλείας σε διάφορους 
χώρους του Πανεπιστημίου. Μεταξύ άλλων αντικαταστάθηκαν υφιστάμενοι 
φεγγίτες στο κτίριο ΚΖ λόγω ύπαρξης μονών υαλοπινάκων (αντικατάστασή 
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τους με διπλούς- securit), τοποθετήθηκαν μεταλλικές κλίμακες σε βοηθητικούς 
χώρους για να υποβοηθηθεί το έργο της συντήρησης του εξοπλισμού του 
Πανεπιστημίου με ασφάλεια βάσει των κείμενων προδιαγραφών, 
αντικαταστάθηκε ο θόλος στο αίθριο στον χώρο της βιβλιοθήκης λόγω γήρανσης 
του υλικού, τοποθετήθηκαν κιγκλιδώματα λόγω χαμηλού ύψους των στηθαίων 
σε επιλεγμένα δώματα, έγινε συντήρηση- έλεγχος των εσωτερικών μεταλλικών 
κλιμακοστασίων εντός όλων των κτιρίων προκειμένου να ελεγχθεί η ασφάλεια 
τους σε περίπτωση ασφαλούς εκκένωσης του κτιρίου, αντικαταστάθηκαν οι 4 
παλαιοί προβολείς που βρίσκονται στην πρόσοψη του Πανεπιστημίου με 4 
καινούριους προβολείς LED εξωτερικού χώρου, πραγματοποιήθηκαν 
επεμβάσεις στους 8 στύλους φωτισμού του υπαιθρίου παρκινγκ κτλ. 
 
Επίσης, πραγματοποιήθηκε αποτίμηση της στατικής επάρκειας του κτιριακού 
συγκροτήματος του Πανεπιστημίου στα πλαίσια της μελέτης για την «Ρύθμιση 
Αυθαίρετης Δόμησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας» αρχικού προϋπολογισμού 
€144.594,27 που χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
βάσει της μελέτης που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων. Η 
συγκεκριμένη μελέτη ήταν απαραίτητη λόγω της κείμενης νομοθεσίας ως 
αποτέλεσμα ύπαρξης 3.277m2 αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών χρήσης σε 
κτίρια- τμήματα του Πανεπιστημίου. Στα πλαίσια της μελέτης, συλλέχτηκαν και 
ψηφιοποιήθηκαν όλα τα εγκεκριμένα από την Πολεοδομία σχέδια ξυλοτύπων 
και τα τεύχη στατικών υπολογισμών από τις οικοδομικές άδειες με τις οποίες 
κατασκευάστηκε το κτιριακό συγκρότημα του Πανεπιστημίου, διενεργήθηκε 
αυτοψία για να διαπιστωθεί εάν έχει εφαρμοστεί η εγκεκριμένη στατική μελέτη 
ως προς τη γεωμετρία, εκτελέσθηκαν διερευνητικές εργασίες σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ) για τον προσδιορισμό της 
σημερινής αντοχής του σκυροδέματος και του βάθους ενανθράκωσής του και 
ελέγχθηκε η εφαρμογή της εγκεκριμένης στατικής μελέτης όσον αφορά την 
ποιότητα (Stahl I ή Stahl III) και το πλήθος του τοποθετημένου χάλυβα οπλισμού 
(διαμήκης οπλισμοί και συνδετήρες), στα διάφορα δομικά στοιχεία. Στη 
συνέχεια, ο ανάδοχος υπό την επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, εκτέλεσε 
στατικούς υπολογισμούς για κάθε κτίριο με εξειδικευμένο λογισμικό ανάλυσης 
και διαστασιολόγησης κτιρίων από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα 
αποδεικνύοντας ότι υπάρχει στατική επάρκεια, όσον αφορά στις απαιτήσεις του 
Αντισεισμικού Κανονισμού με τον οποίο κατασκευάστηκε το κτιριακό 
συγκρότημα του Πανεπιστημίου (Β.Δ. 1959). Επίσης, εντός της ίδιας μελέτης 
διερευνήθηκε η δυνατότητα τοποθέτησης φωτοβολταΐκών πάνελ σε επιλεγμένα 
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δώματα του Πανεπιστημίου προκειμένου να ενισχυθεί το ενεργειακό 
αποτύπωμα του και η ενεργειακή αυτοδυναμία του. 
 
Επίσης, η Δ/νση Τεχνικών Έργων προκειμένου να εφαρμόσει τις ισχύουσες 
πυροσβεστικές διατάξεις που αφορούν στην πρόληψη και αποτροπή εκδήλωσης 
και εξάπλωσης πυρκαγιών και ατυχημάτων, καθώς και τη διάσωση ατόμων και 
υλικών αγαθών που βρίσκονται μέσα στο Πανεπιστήμιο και την έκδοση 
Πιστοποιητικών Πυροπροστασίας για τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, 
δημοπράτησε την τεχνική επιστημονική υπηρεσία «Αποτυπώσεις 
εγκαταστάσεων πυρόσβεσης, μελέτες ενεργητικής πυροπροστασίας και έκδοση 
πιστοποιητικών πυροπροστασίας για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας» αρχικού 
προϋπολογισμού 32.880,84€, χρηματοδοτούμενη από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων. Μέσω της συγκεκριμένης τεχνικής επιστημονικής υπηρεσίας, 
προχώρησε η επικαιροποίηση της αποτύπωσης των εγκαταστάσεων 
πυρόσβεσης-πυρανίχνευσης και η εκπόνηση νέων μελετών ενεργητικής 
πυροπροστασίας για τον υπόγειο χώρο στάθμευσης, τον χώρο του κλειστού 
γυμναστηρίου-γηπέδου και το υπόλοιπο Πανεπιστήμιο με στόχο τον εντοπισμό 
των απαραίτητων παρεμβάσεων για την ενίσχυση του επιπέδου ασφαλείας του 
ιδρύματος από πιθανή πυρκαγιά. 
 
Δ. Ενεργειακή αναβάθμιση 

Ένα εκτεταμένο έργο μονώσεων προϋπολογισμού €500.000 που αναβαθμίζει 
ενεργειακά το Πανεπιστήμιο και λύνει πάγια προβλήματα υδατοστεγανότητας 
του κτιρίου βρίσκεται σε εξέλιξη. Σύντομα αναμένεται η ολοκλήρωση της 
αντικατάστασης του κεντρικού κλιματιστικού εξοπλισμού και των δικτύων 
σωληνώσεων ψύξης – θέρμανσης προϋπολογισμού €700.000.  
Λαμβάνοντας υπόψη την δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί το Πανεπιστήμιο από 
προγράμματα κινήτρων για παρεμβάσεις στο κτίριο του με στόχο την βελτίωση 
της ενεργειακής κλάσης του (π.χ.  πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ), πραγματοποιήθηκε 
εντός του 2019 διαγωνισμός, μετά την σύνταξη σχετικής μελέτης από την Δ/νση 
Τεχνικών Έργων, αρχικού προϋπολογισμού €51.584,98 χρηματοδοτούμενη από 
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την «Έκδοση πιστοποιητικού 
Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)» από Ενεργειακούς Επιθεωρητές για το 
Πανεπιστήμιο. Στο πλαίσιο της Τεχνικής Επιστημονικής Υπηρεσίας που 
επιβλέφθηκε από μηχανικούς της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, 
πραγματοποιήθηκαν θερμοφωτογραφήσεις και μετρήσεις θερμοκρασίας και 
υγρασίας (εξωτερικής και εσωτερικής) για τουλάχιστον 72 συνεχόμενες ώρες (3 
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ημέρες), σε ημέρες με πολύ ακραίες θερμοκρασίες ώστε να ληφθούν δεδομένα 
τόσο κατά τις ψυχρές όσο και κατά τις θερμές περιόδους, συντάχθηκαν 
Ενεργειακές Επιθεωρήσεις για τις Εγκαταστάσεις Θέρμανσης & Κλιματισμού 
και Τεχνική Έκθεση από τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές σχετικά με τις 
προτάσεις επεμβάσεων με βασικό στόχο τη μετάβαση του Πανεπιστημίου σε 
κτίριο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (τουλάχιστον Κατηγορία Β). 
Στις 07.07.2021 ολοκληρώθηκε η έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής 
Απόδοσης (ΠΕΑ) για το Πανεπιστήμιο, κατατάσσοντας το Ενεργειακά στην 
Κατηγορία Δ. 
 
Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές σε συνεργασία με την Δ/νση Τεχνικών Έργων 
συνέταξαν προτάσεις βελτίωσης του ενεργειακού αποτυπώματος του 
Πανεπιστημίου προτείνοντας οικοδομικές επεμβάσεις (Θερμομόνωση 
εξωτερικού κελύφους, αντικατάσταση κουφωμάτων, εγκατάσταση φυτεμένου 
δώματος) καθώς και ηλεκτρομηχανολογικές επεμβάσεις (εγκατάσταση 100kw 
φωτοβολταϊκού συστήματος στα δώματα, αντικατάσταση παλαιών αντλιών 
θερμότητας με καινούργιες, αντικατάσταση παλαιών κυκλοφορητών με 
INVERTER, έλεγχος θερμαντικών σωμάτων με θερμοστατικές κεφαλές, 
αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών σωμάτων με νέα υψηλής απόδοσης (LED), 
εγκατάσταση διατάξεων ελέγχου φυσικού φωτισμού). Τρία σενάρια βελτίωσης 
του ενεργειακού αποτυπώματος του Πανεπιστημίου, έτυχαν περαιτέρω 
επεξεργασίας, προκειμένου το Πανεπιστήμιο να είναι έτοιμο για υποβολή σε 
αντίστοιχο πρόγραμμα χρηματοδότησης για την ενεργειακή αναβάθμιση του σε 
Κατηγορία Β. 
 
Επιπρόσθετα, για πρώτη φορά τον Απρίλιο 2021, πραγματοποιήθηκε «Ετήσια 
Ενεργειακή Καταγραφή και Έλεγχος του Πανεπιστημίου» για το έτος 2020 που 
συμπεριέλαβε και συγκριτικά δεδομένα από το 2012, από την Ομάδα των 
Ενεργειακών Υπευθύνων, σε συνεργασία με την Δ/νση Τεχνικών Έργων, το 
Γραφείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές και 
υποβλήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
 
Δ.1. Υφιστάμενες Επεμβάσεις στον Φωτισμό 
Μέχρι το 2015, οι λαμπτήρες του Πανεπιστημίου σε όλους τους χώρους του εντός 
και εκτός ήταν λαμπτήρες φθορίου παλαιάς τεχνολογίας, υψηλής ενεργειακής 
κατανάλωσης. Σταδιακά, από το 2015 ξεκίνησε η προμήθεια λαμπτήρων led και 
η αντικατάσταση τους. Ιδιαίτερη έμφαση, στην αντικατάσταση των συμβατικών 



94 

 

λαμπτήρων με led δόθηκε σε χώρους με ιδιαίτερα σημαντική χρήση ήτοι κατά 
σειρά σε όλα τα Αμφιθέατρα Διδασκαλίας που λόγω απαραίτητης χρήσης 
ικριωμάτων εντάχθηκαν στο τεχνικό έργο «Συντήρηση 2017» το οποίο τεχνικά 
υλοποιήθηκε κατά την περίοδο 2018- 2019. Στο σύνολο των 14 Αμφιθεάτρων του 
Πανεπιστημίου μας (συμπεριλαμβανομένου και του Αμφιθεάτρου Τελετών), 
ολοκληρώθηκε στην ίδια περίοδο η αντικατάσταση όλων των συμβατικών 
λαμπτήρων με led σε 12 Αμφιθέατρα. Στα υπόλοιπα 2 (Αμφιθέατρο Τελετών, 
Αμφιθέατρο 14), θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η πλήρη αντικατάσταση των 
υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων και όχι μόνο των συγκεκριμένων 
λαμπτήρων. Στην αίθουσα Τηλεδιάσκεψης και Συνεδρίων και σε όλες τις 
Αίθουσες διδασκαλίας όπως και στους Κοινόχρηστους χώρους πλην του ισογείου 
η αντικατάστασή τους ολοκληρώθηκε μεταξύ 2018-2021 από προσωπικό της 
Δ/νσης. Πάνω από 3.000 συμβατικοί λαμπτήρες αντικαταστάθηκαν από το 2020 
μέχρι και σήμερα με Led. Σε μελλοντικά τεχνικά έργα προγραμματίζεται η 
πλήρη αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων σε όλους τους 
εργαστηριακούς χώρους και σε μεγάλους γραφειακούς χώρους με led και στο 
Αμφιθέατρο 14. 
 
Δ.2. Επεμβάσεις θερμο-υγρομόνωσης δωμάτων 
Η μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων, εκτός από τις επεμβάσεις στο 
Φωτισμό του Κτιρίου επιτυγχάνεται και μέσω επεμβάσεων θερμομόνωσης στο 
κέλυφός του. Μετά από την κατασκευή του Πανεπιστημίου μας το 1985-1990, δεν 
είχαν πραγματοποιηθεί καθόλου επεμβάσεις στα δώματα του Πανεπιστημίου. 
Λαμβάνοντας υπόψη τόσο την κείμενη νομοθεσία όσο και την ανάγκη του 
Πανεπιστημίου να μειώσει τις καταναλώσεις του, υλοποιήθηκε το τεχνικό έργο 
- πιλότος «Μονώσεις δωμάτων και άλλες συναφείς εργασίες» κατά την περίοδο 
2016-2018 που χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στο 
οποίο πραγματοποιήθηκαν επεμβάσεις κυρίως, στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ, 
στο δώμα της Βιβλιοθήκης και στο δώμα του κτηρίου ΗΘ επιλύοντας πάγια 
προβλήματα υδατοστεγανότητας και θερμομόνωσης. 
 
Σε τεχνική εξέλιξη βρίσκεται το τεχνικό έργο «Μονώσεις σε οριζόντιες/ 
κατακόρυφες επιφάνειες και άλλες συναφείς εργασίες σε άλλους χώρους του 
Πανεπιστημίου» αρχικού προϋπολογισμού €500.000 με χρηματοδότηση από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, μετά από μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων που θα αναβαθμίσει ενεργειακά το Πανεπιστήμιο, συντελώντας στην 
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για ψύξη και θέρμανση ενισχύοντας 
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ταυτόχρονα και την υδατοστεγανότητά του. Οι επεμβάσεις που 
πραγματοποιήθηκαν, περιλαμβάνουν την θερμομόνωση & στεγανοποίηση των 
δωμάτων των κτιρίων ΚΖ, του κτιρίου Β, του αμφιθεάτρου Τελετών (κτίριο Α), του 
δώματος του εστιατορίου, όλων των δωμάτων των αιθρίων και όλων των 
εσωτερικών δωμάτων του 1ου ορόφου. 
 
Μακροπρόθεσμα προγραμματίζεται η μελέτη νέου Τεχνικού Έργου για 
Μονώσεις δωμάτων και στα υπόλοιπα κτίρια του Πανεπιστημίου ήτοι στο κτίριο 
Ε και στο κτίριο ΓΔ προκειμένου να ολοκληρωθούν οι επεμβάσεις στα δώματα. 
 
Δ.3. Επεμβάσεις στο σύστημα ψύξης- θέρμανσης 
Πριν το 2015, όλη η θέρμανση του Πανεπιστημίου μας βασιζόταν σε τρεις 
παλιούς λέβητες πετρελαίου που είχαν τοποθετηθεί από την αρχή της 
κατασκευής του Πανεπιστημίου. 
 
Στα πλαίσια του τεχνικού έργου «Αντικατάσταση λεβήτων, ανακατασκευή 
δικτύου λεβητοστασίου και καμινάδων» χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων που υλοποιήθηκε με μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
αντικαταστάθηκαν οι παλιοί λέβητες πετρελαίου με ισάριθμους λέβητες νέας 
τεχνολογίας αποκλειστικά για χρήση αερίου, βελτιωμένης απόδοσης με 
προσαρτημένα συστήματα ανάκτησης θερμότητας από τα καυσαέρια, 
εξασφαλίζοντας έτσι ακόμη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. 
 
Αναφορικά με τα υφιστάμενα συστήματα ψύξης στο Πανεπιστήμιο ενυπάρχουν 
4 διαφορετικά. Το βασικό σύστημα που εξυπηρετεί το κτίριο Διοίκησης, τα 
Αμφιθέατρα 2 & 3, το Αμφιθέατρο Τελετών, την βιβλιοθήκη, τον Ημιώροφο- 
Γραμματείες βασιζόταν μέχρι σήμερα από την αρχή της κατασκευής του κτιρίου 
σε δύο παλαιούς (1987 & 1992) και εξαιρετικά ενεργοβόρους υδρόψυκτους ψύκτες 
(McQuay). Εντός του 2018 προκηρύχτηκε το τεχνικό έργο «Αντικατάσταση 
Κλιματιστικού Εξοπλισμού και Δικτύων Σωληνώσεων Ψύξης – Θέρμανσης» 
αρχικού προϋπολογισμού €699.737,0 χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων μετά από μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων στο οποίο 
πραγματοποιήθηκε αντικατάσταση των παλιών ψυκτών καθώς και επεμβάσεις/ 
αντικαταστάσεις σε τμήμα του δικτύου ψύξης – θέρμανσης του Πανεπιστημίου 
με στόχο βελτιωμένη απόδοση, μεγαλύτερη αξιοπιστία. Οι εργασίες 
αντικατάστασης των παλαιών υδρόψυκτων ψυκτών με νέους αερόψυκτους 
ψύκτες νερού ενεργειακής κλάσης Α που πλέον λειτουργούν με ψυκτικό μέσο 
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R410Α χαμηλού Global Warming Potential και με πιστοποίηση EUROVENT για 
την ισχύ, βελτιώνουν την ενεργειακή κλάση και το βαθμό ενεργειακής 
απόδοσης. Επίσης, αντικαταστάθηκαν οι τρείς παλαιές και ενεργοβόρες αντλίες 
του δευτερεύοντος κυκλώματος ψύξης με αντλίες νέας τεχνολογίας τύπου 
inverter. 
 
Μελλοντικός στόχος είναι να αλλαχθούν τα παλιά ενεργοβόρα (αυτόνομα) 
κλιματιστικά στις αίθουσες διδασκαλίας, στα αμφιθέατρα, την αίθουσα 
Συνεδρίων και Τηλεκπαίδευσης με νέα ενεργειακής κλάσης Α+ που θα 
λειτουργούν με ψυκτικό μέσο χαμηλού Global Warming Potential, θα έχουν 
φίλτρα HEPA και θα έχουν την δυνατότητα να συνδέονται μαζί με άλλες Η/Μ 
εγκαταστάσεις με ένα Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου (BMS) που ελέγχει, ρυθμίζει, 
εντοπίζει και παρεμβαίνει ευφυώς σε αυτές μειώνοντας τις καταναλώσεις. 
 
Ε. Αναβάθμιση υποδομών του Ιδρύματος 

Εντός του 2021, ολοκληρώθηκε η «Αντικατάσταση του υφιστάμενου 
τηλεφωνικού κέντρου με νέο τηλεφωνικό σύστημα και νέες τηλεφωνικές 
συνδέσεις» αρχικού προϋπολογισμού €259.284,00 υπό την επίβλεψη της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων χρηματοδοτούμενη από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
βάσει των τεχνικών προδιαγραφών που συντάχθηκαν από αυτήν. Η προμήθεια 
του νέου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
αναβάθμισε τις προσφερόμενες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες του 
Πανεπιστημίου μέσω της ενοποίησης και ενσωμάτωσης ενός συνόλου 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών όπως φωνής, video, μηνυμάτων, συνδιάσκεψης 
και συνεργασίας μέσω των Ενοποιημένων Υπηρεσιών (Unified Communication 
UC) και της τεχνολογίας VoIP προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στους 
χρήστες, μειώνοντας σημαντικά τους τηλεφωνικούς λογαριασμούς 
(εξοικονόμηση της τάξης του 80% - από περίπου €17.000 ευρώ/ δίμηνο σε €3.300) 
και παρέχοντας παράλληλα την δυνατότητα διασύνδεσης απομακρυσμένων 
κτιρίων, χωρίς την ανάγκη επιπλέον εξοπλισμού, με το τηλεφωνικό κέντρο του 
Πανεπιστημίου.  
Μετά από συντονισμένες ενέργειες, πετύχαμε πολύ ευνοϊκότερο καθεστώς 
τηλεπικοινωνιακών χρεώσεων, με ετήσιο όφελος για το Ίδρυμά μας περί τα 
90.000€. 
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Επίσης, η Δ/νση Τεχνικών Έργων μελέτησε και δημοπράτησε το τεχνικό έργο 
«Συντήρηση τριών (3) αιθουσών διδασκαλίας», αρχικού προϋπολογισμού 
€171.000 με χρηματοδότηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό που περιλαμβάνει 
εργασίες συντήρησης στις Αίθουσες διδασκαλίας 5, 13 και 16 αντικαθιστώντας 
τα πλαστικά δάπεδα με ηχοαπορροφητικές επιστρώσεις, τις παλαιές ψευδοροφές 
ορυκτών ινών με νέες αλουμινίου, τον κλιματιστικό εξοπλισμό (σε 2 από τις 3) με 
νέα κλιματιστικά με φίλτρα HEPA, τα φωτιστικά με led ενώ παράλληλα 
διανοίχθηκαν τα υφιστάμενα ανοίγματα και τοποθετήθηκαν νέες δίφυλες 
πυράντοχες θύρες προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες διαφυγής των 
φοιτητών και των ΑΜΕΑ που βρίσκονται εντός, επαναβάφθηκαν, 
τοποθετήθηκαν ερμάρια εντός τους και αναδιατάχθηκαν οι ηλεκτρολογικές και 
υδραυλικές εγκαταστάσεις που ενυπάρχουν ή διέρχονται εντός των αιθουσών 
προκειμένου να μην υπάρχει πολυδιάσπαση. Φιλοδοξία του εν λόγω τεχνικού 
έργου είναι οι 3 αίθουσες να αποτελέσουν αίθουσες- πιλότους ώστε να 
διεκδικηθεί σχετική χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων- 
ΕΠΑ για την αναμόρφωση όλων των αιθουσών διδασκαλίας. 
 
Αντίστοιχα, η Δ/νση Τεχνικών Έργων μελέτησε και δημοπράτησε το τεχνικό 
έργο «Συντήρηση Αμφιθεάτρων 10 & 13» αρχικού προϋπολογισμού €379.100,01 
που χρηματοδοτήθηκε από τα περιουσιακά ταμειακά διαθέσιμα του ΕΛΚΕ. 
Σύντομα αναμένεται η υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Στα πλαίσια του 
κυρίως θα γίνει διεύρυνση των κυρίων θυρών εισόδου- εξόδου, θα τοποθετηθούν 
πυράντοχες θύρες, το δάπεδο θα διαστρωθεί με υψηλής ποιότητας ακουστικό 
ετερογενές υλικό, τα στοιχεία των κατακόρυφων επιφανειών θα διαμορφωθούν 
σε ύψος έως 3m, με στρώμα ανακυκλωμένου, συγκολλημένου και 
σταθεροποιημένου βινυλίου προστασίας τοίχου, οι υπόλοιπες επιφάνειες θα 
σπατουλαριστούν και θα βαφούν, θα κατασκευαστεί ηχοαπορροφητική 
ψευδοροφή από διάτρητες ηχοαπορροφητικές πλάκες, τα καθίσματα & τα 
έδρανα γραφής θα αντικατασταθούν από νέα ενώ θα προβλεφθούν θέσεις 
πρόσβασης στο διαδίκτυο σε αυτά, θα τοποθετηθούν νέα φωτιστικά οροφής και 
νέα δίκτυα δεδομένων και ασθενών ρευμάτων, τα δίκτυα θέρμανσης, ύδρευσης, 
αποχέτευσης και κλιματισμού θα συντηρηθούν, επισκευαστούν, 
αναδρομολογηθούν σε μη ορατές διαδρομές μειώνοντας ταυτόχρονα και την 
ηχητική ενόχληση ενώ θα τοποθετηθεί και νέα μεγαφωνική εγκατάσταση. 
 
Ταυτόχρονα, μετά την διενέργεια από το Τμήμα Προμηθειών 2 άγονων 
διαγωνισμών για την συντήρηση των φωτοτυπικών μηχανημάτων, η Δ/νση 
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Τεχνικών Έργων συνέταξε τεχνικές προδιαγραφές για την «Προμήθεια και 
εγκατάσταση με δωρεάν συντήρηση 20 επιδαπέδιων φωτοτυπικών 
μηχανημάτων στο χώρο του ΠΑΜΑΚ» αρχικού προϋπολογισμού €116.560 με 
χρηματοδότηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό. 
 
ΣΤ. Δράσεις ενίσχυσης της αξιοπιστίας υποδομών 
Μετά τις ακραίες καιρικές συνθήκες του Ιανουαρίου 2017 και των προβλημάτων 
που εντοπίστηκαν σε σωληνώσεις στο Πανεπιστήμιο, η Δ/νση Τεχνικών Έργων 
μελέτησε το έργο «Αντικατάσταση Σωληνώσεων μετά των σχετικών 
Εξαρτημάτων τους και άλλες συναφείς εργασίες» αρχικού Προϋπολογισμού € 
237.687,37 χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 
Στόχος του έργου ήταν η αντικατάσταση του δίδυμου πιεστικού συγκροτήματος 
του υδροδοτικού δικτύου, η αντικατάσταση θερμαντικών σωμάτων σε όλους τους 
Κοινόχρηστους Χώρους και αίθουσες διδασκαλίας καθώς και η αντικατάσταση 
των ιδιαίτερα επιβαρυμένων τμημάτων του δικτύου σωληνώσεων κτλ. 
 
Ζ. Δράσεις ενίσχυσης περιβαλλοντικού αποτυπώματος 
Η βλάστηση και φύτευση στον περιβάλλοντα χώρο του Πανεπιστημίου μέχρι το 
2017 ήταν πλήρως άναρχη χωρίς σχεδιασμό, χωρίς σύστημα ποτίσματος και 
χωρίς συντήρηση από εξειδικευμένη εταιρία συντήρησης κήπων. Κατά τα έτη 
2017-2018, με το τεχνικό έργο Συντήρηση – Ανακατασκευή Οδεύσεων Πρόσβασης 
ΑΜΕΑ σε Αμφιθέατρα πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στη φύτευση του 
περιβάλλοντος χώρου, ομαδοποιήθηκε η υφιστάμενη βλάστηση του 
Πανεπιστημίου, οριοθετήθηκαν οι χώροι και τα είδη των φυτών που έχουν τις 
ίδιες ανάγκες σε ηλιασμό, άρδευση κτλ, μεταφυτεύτηκαν οι τριανταφυλλιές 
ώστε να μην αποτελούν εμπόδιο στην ομαλή διέλευση ΑΜΕΑ και αυξήθηκε η 
επιφάνεια του πρασίνου. Οι επεμβάσεις συνεχίστηκαν και το 2019, με το έργο 
«Συντήρηση – Ανακατασκευή Εξωτερικών Οδεύσεων & Λοιπού Περιβάλλοντος 
Χώρου» αρχικού προϋπολογισμού €137.000 χρηματοδοτούμενο από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μετά από μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων, δημιουργώντας μία νέα ζώνη φύτευσης μπροστά από τον υπόστυλο 
εξωτερικό χώρο εκεί που υπήρχε μόνο μαρμαρόστρωση με τεχνητό βραχόκηπο 
ενώ αναμορφώθηκε ο υπόστυλος χώρος προαυλισμού προκειμένου να υπάρχει 
περαιτέρω αξιοποίηση του από φοιτητές και το προσωπικό του ιδρύματος 
επεκτείνοντας ταυτόχρονα και το σύστημα ποτίσματος. 
Πλέον, μετά από 20 έτη λειτουργίας, από το 2019 για πρώτη φορά υπάρχει 
εξειδικευμένη εταιρία με γεωπόνο που συντηρεί τους κήπους του 
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Πανεπιστημίου. Τόσο οι τεχνικές προδιαγραφές όσο και η παρακολούθηση της 
συντήρησης των κήπων πραγματοποιούνται από την Δ/νση Τεχνικών Έργων. 
 
Η. Δράσεις για την ομαλή επάνοδο στην δια ζώσης εκπαίδευση 
Η Δ/νση Τεχνικών Έργων συνέβαλε με δράσεις- έργα στην ομαλή επάνοδο στην 
δια ζώσης εκπαίδευση αυξάνοντας τους χώρους διδασκαλίας και συγκεκριμένα 
δημιουργώντας ένα νέο χώρο διδασκαλίας στο τμήμα του εστιατορίου που 
εξυπηρετούσε υπαλλήλους κατόπιν σχετικής απόφασης της Συγκλήτου, 
εγκαθιστώντας δίκτυο, μπρίζες και καινούργια ηλεκτρική οθόνη προβολής στον 
χώρο του Μπάσκετ που χρησιμοποιείται και αυτός προσωρινά για διδασκαλία, 
συνέταξε τεχνικές προδιαγραφές για τους καθαριστές αέρα και τους τοποθέτησε 
σε χώρους καθ’ υπόδειξη της Πρυτανείας, επανέλεγξε, διόρθωσε και τοποθέτησε 
dispenser σε διάφορους κοινόχρηστους χώρους, αίθουσες διδασκαλίας και 
εργαστήρια, συνέταξε τεχνικές προδιαγραφές για πλέξιγκλας και επίβλεψε την 
τοποθέτηση τους σε όλα τα εργαστήρια, αίθουσες/ αμφιθέατρα, τοποθέτησε 
μπάρες ασφαλείας σε αίθουσες, αμφιθέατρα μετά την απομάκρυνση των 
ακινητοποιητών στα υαλοστάσια προκειμένου να ενυπάρχει αποτελεσματικός 
αερισμός των χώρων λόγω COVID, τοποθέτησε αυτοκόλλητα με αρίθμηση σε 
όλες τις αίθουσες, σε αμφιθέατρα και σε εργαστήρια και ταυτόχρονα σχεδίασε 
σκαριφήματα με τις αριθμημένες θέσεις προκειμένου να υποβοηθηθούν οι 
υπεύθυνοι εκ μέρους του Πανεπιστημίου για την διαχείριση COVID. 
 

 
4.2 ΚΥΔ - Μηχανοργάνωση και Πληροφορική 
 
Εξοπλισμός 
Στο πλαίσιο της ανανέωσης του εξοπλισμού του Πανεπιστημίου για την 
αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών και της βασικής έρευνας μέσω του 
προγράμματος ΕΣΠΑ, πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση των προσφορών των 
υποψηφίων προμηθευτών και δόθηκαν διευκρινιστικές απαντήσεις σε 
ερωτήματά τους. 
Έγινε η σύνταξη προδιαγραφών για ένα διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με 
σκοπό την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού. Συγκεκριμένα 
αναβαθμίζονται 12 αίθουσες διδασκαλίας με την προμήθεια διαδραστικών 
οθονών και συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης, καθώς και με την προμήθεια 
του λογισμικού SPSS, η άδεια του οποίου είχε λήξει κατά την έναρξη της 
οικονομικής κρίσης. Επίσης συντάχθηκαν δύο προτάσεις προμήθειας και 
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συντήρησης εξοπλισμού για ένταξη στο ΤΠΑ. 
Ολοκληρώθηκε η μελέτη, ο σχεδιασμός, η προμήθεια και εγκατάσταση access 
points σε κοινόχρηστους χώρους του Πανεπιστημίου για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση μελών ΔΕΠ και φοιτητών ενταγμένους στο δίκτυο EDUROAM. 
Αναμένουμε την επέκταση της δομημένης καλωδίωσης σε χώρους διδασκαλίας 
από τη ΔΤΕ (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων) για την εγκατάσταση ακόμη 15 
συσκευών ενώ ολοκληρώθηκε η επέκταση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
όπου υπήρχε καλωδιακή υποδομή. Παράλληλα αναμένουμε και το Πρόγραμμα 
ΗΦΑΙΣΤΟΣ (υποέργο 2) του GRNET για προμήθεια εγκατάσταση και 
παραμετροποίηση 90 συσκευών WiFi (5ης και 6ης γενιάς) για την ασύρματη 
κάλυψη όλου του Ιδρύματος, έργο που έχει καθυστερήσει λόγω διαδοχικών 
παρατάσεων και επικαιροποιήσεων. 
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 
βιντεοπροβολέων. 
Αντικαταστάθηκε ο LDAP (authentication server) του Πανεπιστημίου με πολύ πιο 
σύγχρονη υποδομή για την αυθεντικοποίηση των χρηστών τόσο σε Ιδρυματικές 
όσο και ομοσπονδιακές υπηρεσίες. 
Υλοποιήθηκε δικτυακή υποδομή αποθήκευσης συνολικής χωρητικότητας 10 TB 
για την εξυπηρέτηση αναγκών διατήρησης αντιγράφων ασφαλείας, ενώ τέλος 
έγινε μετάβαση από την τεχνολογία Fast Ethernet (100 Mbps) σε 10G Ethernet 
(backbone) και Gigabit Ethernet σε επίπεδο τελικού χρήστη με αντικατάσταση 
όλων των μεταγωγέων σε εργαστήρια και κεντρικά racks.  
Επιπλέον στην περίοδο της πανδημίας, και σε ό,τι αφορά την ψηφιακή υποδομή 
του ιδρύματος, 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 ενίσχυσή της προχωρήσαμε στην 
προμήθεια και ετήσιας συνδρομής στην πλατφόρμα ZOOM, η οποία διαθέτει 
εξειδικευμένο λογισμικό για δημιουργία και διαχείριση τηλετάξεων. Για την 
ενημέρωση των φοιτητών στάλθηκαν ενημερωτικά e-mails ενώ στους 
διδάσκοντες δόθηκαν ειδικές οδηγίες και για τις δύο πλατφόρμες. 
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− Για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις εγκαταστάθηκαν 7 συνολικά διακομιστές 
για τον επιμερισμό του φόρτου από την ταυτόχρονη χρήση. 
Πραγματοποιήθηκαν έξι συνολικά webinars για την ενημέρωση των 
διδασκόντων στις δύο πλατφόρμες που χρησιμοποιήθηκαν για το σκοπό 
αυτόν, το openeclass και οι google forms. 

 
Λειτουργίες - υπηρεσίες 
Έγινε μελέτη, σχεδιασμός και υλοποίηση του σχεδίου ασφαλείας των 
Πληροφοριακών Συστημάτων διαχείρισης του Φοιτητολογίου και των 
Διευθύνσεων Οικονομικής Διαχείρισης και Διοικητικού, λαμβάνοντας υπόψη και 
την εφαρμογή του GDPR, όσον αφορά τον έλεγχο πρόσβασης και επεξεργασίας 
των δεδομένων. 
Αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε το νέο λογισμικό για την υποστήριξη των 
Γραφείων Διασύνδεσης, Πρακτικής Άσκησης και ALUMNI του Ιδρύματος, το 
οποίο βασίζεται σε εξειδικευμένα εργαλεία προγραμματισμού και υποστηρίζει 
όλες τις σύγχρονες λειτουργίες μίας web εφαρμογής. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί 
στο θέμα της ασφάλειας των δεδομένων, της φιλικότητας των διεπαφών του 
χρήστη και της αυτόματης προσαρμογής σε όλες τις διαστάσεις των οθονών. 
Ολοκληρώθηκε η μελέτη των προδιαγραφών για την αντικατάσταση του 
Πληροφοριακού Συστήματος του Φοιτητολογίου καθώς τον Δεκέμβριο του 2021 
μας ενημέρωσαν ότι σταματά η υποστήριξη του υφιστάμενου. 
Με στόχο τη σταδιακή μεταφορά όλων των δικτυακών υπηρεσιών σε εικονική 
υποδομή ενισχύθηκε το Κέντρο Δεδομένων (Data Center) με δύο υπολογιστικές 
υποδομές υποστήριξης εικονικών διακομιστών προκειμένου να φιλοξενηθούν 
όλοι οι διακομιστές του Πανεπιστημίου. 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. Τα οφέλη είναι μεγάλα και πολλά όπως η 
δραστική μείωση του συνολικού κόστους απόκτησης εξοπλισμού πληροφορικής, 
η μειωμένη κατανάλωση ενέργειας καθώς και η μειωμένη απαίτηση χώρου και 
ψύξης του εξοπλισμού. Επίσης, παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία στη διανομή και 
χρήση των φυσικών πόρων της υποδομής ενώ περιορίζεται στο ελάχιστο η 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 
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πιστοποιητικών για ηλεκτρονικές υπογραφές καθώς και εφαρμογής της χρήσης 
του πρωτοκόλλου ασφαλείας SSL για το σύνολο των διακομιστών. Με αυτόν τον 
τρόπο επιτυγχάνεται η ασφαλής και κρυπτογραφημένη σύνδεση των χρηστών 
μέσω διαπιστευτηρίων. 
 
Μέσα αποθήκευσης 
Υλοποίηση και αναβάθμιση της δικτυακής υποδομής αποθήκευσης συνολικής 
χωρητικότητας 80TB για την εξυπηρέτηση αναγκών διατήρησης αντιγράφων 
ασφαλείας. 
 
Δίκτυο 
Μετάβαση από την τεχνολογία Fast Ethernet σε 10G Ethernet (backbone) και 
Gigabit Ethernet σε επίπεδο τελικού χρήστη με αντικατάσταση όλων των 
μεταγωγέων σε εργαστήρια και κεντρικά racks. Παραλάβαμε τον εξοπλισμό από 
το Πρόγραμμα ΗΦΑΙΣΤΟΣ (υποέργο 1) του GRNET για προμήθεια εγκατάσταση 
και παραμετροποίηση 30 μεταγωγέων 10Gbps με PoE (power over Ethernet) για 
την αναβάθμιση των δυνατοτήτων του δικτύου δεδομένων. 
Συμμετείχαμε στην υλοποίηση της αντικατάστασης του Τηλεφωνικού Κέντρου 
του Πανεπιστημίου σε VoIP τεχνολογία σε συνεργασία με τη Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων. 
 
COVID 19 
● Ανανεώσαμε την ετήσια συνδρομή στην πλατφόρμα ZOOM, η οποία διαθέτει 

εξειδικευμένο λογισμικό για δημιουργία και διαχείριση τηλετάξεων με 
παράλληλη αναβάθμιση στο μηχανισμό απόδοσης και διαχείρισης των 
λογαριασμών των χρηστών. Για την ενημέρωση των φοιτητών στάλθηκαν 
ενημερωτικά e-mails ενώ στους διδάσκοντες δόθηκαν ειδικές οδηγίες. 

● Για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις διατηρήθηκε η λειτουργία 7 συνολικά 
διακομιστών για τον επιμερισμό του φόρτου από την ταυτόχρονη χρήση. 
Πραγματοποιήθηκαν τέσσερα συνολικά webinars για την ενημέρωση των 
διδασκόντων στις δύο πλατφόρμες που χρησιμοποιήθηκαν για το σκοπό 
αυτό, 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, κατά τη διετία 
2018-2020 και 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 διανεμηθεί περίπου 1.000), και ο Οδηγός 
του Πανεπιστημίου στην αγγλική γλώσσα, σε 800 τεμάχια (έχουν διανεμηθεί 
περίπου 500). 
Επίσης, ολοκληρώθηκε και εκδόθηκε το Λεύκωμα των 60 χρόνων του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας 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 εκδήλωση 
πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιξε η παρουσία δεκάδων παλαιών αποφοίτων του 
Πανεπιστημίου μας. 
 
Διεθνείς Συνεργασίες  
Οι σχέσεις και συνεργασίες σε ακαδημαϊκό επίπεδο με ξένα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα ενισχύθηκαν κατά τη διετία 2018-2020 με την υπογραφή οκτώ (8) νέων 
μνημονίων συνεργασίας,  Κατά τη διετία 2020-2022 υπογράφτηκαν έξι (6) νέα 
μνημόνια συνεργασίας με το Ινστιτούτο Ιστορίας, Σερβίας, το Ben-Gurion 
University, Negev, Beer Sheva, του Ισραήλ, το University of Central Missouri, στις 
ΗΠΑ, το Universite Sorbonne Paris Nord, της Γαλλίας, το University of Sulaimani, 
Kurdistan Region, του Iraq και  το Romanian Language Institute (RLI). Αναμένεται 
η υπογραφή συνεργασίας με το Universitas Gadjah Mada, Ινδονησίας. Στο 
διάστημα της τελευταίας τετραετίας έχουν ανανεωθεί 11 συμφωνίες. 
 Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζεται η δημιουργία της «Trumotion Alliance» για 
την ένταξη στο θεσμό του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, στην οποία εκτός από το 
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Πανεπιστήμιο Μακεδονίας συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο «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 συνεργασίας με το κάθε ένα από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα για την 
από κοινού επίβλεψη διδακτορικών διατριβών (co-tutelle). 
Επίσης σημαντικό ήταν το σύμφωνο συνεργασίας με τα γαλλικά πανεπιστήμια 
«Université Lumiere Lyon 2» και «Aix en Marseille Université», καθώς και το 
Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, 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 Βελιγράδι και το Πανεπιστήμιο Αρχιτεκτονικής και 
Πολεοδομίας Ion Mincu της Ρουμανίας. 
Εξάλλου, ολοκληρώθηκε η διαδικασία υπογραφής συμφώνου συνεργασίας με το 
Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας Ταϊνάν της Ταϊβάν για την ίδρυση κοινού 
Μεταπτυχιακού Προγράμματος 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 
συμμετέχει 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 
επικοινωνίας μεταξύ μελών του Πανεπιστημίου μας με το Columbia University 
και το ΝYU για μελλοντική σύναψη συμφώνων συνεργασίας που στοχεύουν 
στην αμοιβαία ανταλλαγή φοιτητών και ακαδημαϊκού προσωπικού και την 
ίδρυση κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων. 
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Συνεργασίες με τοπικούς φορείς  
Κατά τα έτη 2018-2019 και 2019-2020 συνάφθηκαν 12 νέες συνεργασίες με 
σημαντικούς φορείς της χώρας 

Συγκεκριμένα, τον Δεκέμβριο 2019 υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας με την 
εταιρία πληροφορικής Deloitte με σκοπό την ίδρυση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων για τη βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου 
δυναμικού σε θέματα πληροφορικής και προγραμματισμού καθώς και τη 
δυνατότητα πρακτικής άσκησης και ερευνητικής εμπειρίας σε προπτυχιακούς 
και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Αντίστοιχα, η Σχολή Επιστημών 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 ακαδημαϊκής συνεργασίας και την από κοινού ίδρυση 
μεταπτυχιακών προγραμμάτων. 
Με την υπογραφή συμφώνου συνεργασίας με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης, 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 κληρονομιάς 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 
συνεργασίας 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.  
Επιπλέον, κατά τα έτη 2020-2022, συνάφθηκαν 15 νέες συνεργασίες με 
σημαντικούς φορείς τοπικούς και του εξωτερικού:: 

● Δήμος Νεάπολης-Συκεών 
● 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας (ΥΠΕ), Θεσσαλονίκη 
● Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ.) 
● Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ)-"Έδρα ΓΕΕΘΑ στις 

Στρατηγικές Σπουδές Θουκυδίδης" 
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● Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού (CISCO HELLAS), 
Θεσσαλονίκη 

● Eclipse Foundation AISBL, Bέλγιο 
● Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) 
● Αυτοτελές Τοπικό Γραφείο Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών 

Παραγωγών (Film Office), Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
● Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 
● Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), Θεσσαλονίκη 
● "Το Παρατηρητήριο της Συμφωνίας των Πρεσπών", Ίδρυμα Ελευθερίας 

Friedrich Naumann, Τμήμα ΒΣΑΣ & Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Πολιτικής 
(Σκόπια) 

● City portal.gr (Health Marketing EE), Θεσσαλονίκη 
● Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης, Θεάματος και Ενημέρωσης (ΔΕΠΘΕ), 

Θεσσαλονίκη 
● Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων (ΚΕΑΝ), Αθήνα 
● Ελληνικό Παράρτημα Ινστιτούτου Διοίκησης Έργων (PMI GREECE 

CHAPTER), Αθήνα 
● Δίκτυο Διαδανεισμού Βιβλιοθηκών Θεσσαλονίκης "Thess-Βιβλίο", 

Θεσσαλονίκη 
Τελούν προς υπογραφή οι συμφωνίες με: 

● Διεύθυνση Έρευνας και Πληροφορικής, Γενικό Επιτελείο Στρατού 
● Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών/Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Αθήνα 

 
Συμμετοχές σε Αναπτυξιακές Πρωτοβουλίες 
Το Πανεπιστήμιό μας συμμετέχει σε δύο εξαιρετικά σημαντικές πρωτοβουλίες 
που διοργανώνονται στην πόλη μας: 

1. Thess INTEC 
Στις 15.7.2020 με απόφαση της Συγκλήτου εγκρίθηκε η συμμετοχή μας στην 
Εταιρία Ειδικού 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.  
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Στόχος είναι η σύσταση περιοχής όπου μπορούν να εγκατασταθούν, με βάση την 
τεχνογνωσία, οργανισμοί ή ερευνητικά ινστιτούτα σε ένα ελκυστικό περιβάλλον 
και σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα. 

2. Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας (European Digital 
Innovation Hubs - EDIHs) 
Το Πανεπιστήμιο επίσης συμμετέχει στην υποβολή πρότασης για την επιλογή 
των «Ευρωπαϊκών 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 - Φεστιβάλ 
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 προσφορά 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 στόλου 
του τιμώμενου, το οποίο προσφέρθηκε στο Ίδρυμα και σήμερα κοσμεί την 
Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
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. Τον Δεκέμβριο του 2020 κ 2021 διοργανώθηκε το 3ο και 4ο 
διαδικτυακό Διεθνές Φεστιβάλ «Η αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη» που 
τελούσε υπό την αιγίδα της Α.Ε. Προέδρου της Δημοκρατίας κ.κ.. 
Σακελλαροπούλου. 
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Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν επιτυχώς 2 ακόμα έτη δωρεάν διδασκαλίας της 
Ποντιακής διαλέκτου, ενώ όλοι οι απόφοιτοι τιμήθηκαν σε τελετή αποφοίτησης 
παρουσία μεγάλου αριθμού μελών της τοπικής Ποντιακής κοινότητας. 
Κατά τη διετία 2020-2022, πραγματοποιήθηκαν:  
 Κύκλος 5 διαδικτυακών συζητήσεων με θέμα "Η πανδημία θα αλλάξει τον 

κόσμο;" με 5 στρόγγυλες τράπεζες και 5 θεματικές : Οικονομία, Διεθνείς 
Σχέσεις, Πολιτισμός, Τεχνολογία, Δημοκρατία & Ανθρώπινα Δικαιώματα 
(04/05/20-08/05/20). 

 Υβριδική εβδομάδα υποδοχής πρωτοετών (Οκτώβριος 2020). 
 Διοργάνωση του 3ου και 4ου διαδικτυακού Διεθνούς Φεστιβάλ «Η 

αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας  
που τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κ.Κ. 
Σακελλαροπούλου. (Δεκέμβριος 2020 κ 2021). 

 Διαδικτυακή εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων των ερευνητικών 
μελετών σχετικά με την πανδημία του κορωνοϊού, που εκπονήθηκαν στο 
πλαίσιο του διαγωνισμού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας «Η έρευνα στην 
πρώτη γραμμή». Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε με σκοπό την εκπόνηση 
μελετών και την υποβολή εργασιών από Υποψήφιους Διδάκτορες του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σε θέματα σχετικά με την πανδημία Covid-
19.Την απόφαση προκήρυξης και διεξαγωγής του διαγωνισμού είχε λάβει η 
Σύγκλητος, καθώς και η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας πέρυσι τον Απρίλιο, στην αρχή του ξεσπάσματος 
της πανδημίας και στο πλαίσιο του αυτοχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο 
«Αναπτυξιακό έργο Πρυτανικών Αρχών Πανεπιστημίου Μακεδονίας»  
(22/03/21). 

 Δια ζώσης υποδοχή πρωτοετών φοιτητών/τριών (Σεπτέμβριος 2021). 
 Διά ζώσης εκδήλωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προς τιμήν του μεγάλου 

Έλληνα μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη στους κήπους του Πανεπιστημίου 
με συμμετοχή των Πρυτανικών αρχών και μελών του ακαδημαϊκού και 
διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου που αποχαιρέτησαν τον 
σπουδαίο μουσουργό και Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Μουσικής 
Επιστήμης και Τέχνης με ένα σύντομο μουσικό φόρο τιμής υπό τους ήχους της 
λυρικής τραγουδίστριας και επικ. καθηγήτριας του Τμήματος ΜΕΤ Αγγελικής 
Καθαρίου και του φωνητικού συνόλου, το οποίο απαρτίζεται από φοιτήτριες 
της Ειδίκευσης «Διεύθυνση Χορωδίας» του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και 
Τέχνης. (09/09/21). 
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 Τελετή εορτασμού 26-28 Οκτωβρίου 2021 δια ζώσης με συμμετοχή του 
ευρωβουλευτή της ΝΔ, Στέλιου Κυμπουρόπουλου (25/10/21). 

 Τιμητική εκδήλωση αποδοχής δωρεάς του κ. Νικόλαου Παππά, απόφοιτο της 
Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, προς το Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας (02/02/22). 

 Τελετή εορτασμού 25ης Μαρτίου δια ζώσης (24/03/22). 
 Υπογραφή Χάρτας Διαφορετικότητας στο πλαίσιο συνεργασίας με το Κύτταρο 

Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων (ΚΕΑΝ). Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
είναι το πρώτο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο που υπέγραψε την Χάρτα 
Διαφορετικότητας. Παρόντες ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, 
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητής Δημήτριος 
Κυρκιλής και ο πρόεδρος του ΚΕΑΝ, Σταύρος Μιλιώνης. (30/05/22). 

 Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με αφορμή και το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 
2022, συμμετείχε στο 25ο Φεστιβάλ Παιδείας West Side Students Festival 2022, 
το οποίο διοργανώθηκε από το Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου. Στο πλαίσιο της 
ανωτέρω εκδήλωσης δόθηκε η ευκαιρία παρουσίασης προπτυχιακών και 
μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου καθώς και γενικότερα 
των δράσεών του. (20/06/22, 22/06/22). 

 Ως Πανεπιστήμιο συμμετείχαμε στις διαδικτυακές εκδηλώσεις ενημέρωσης 
που διοργάνωσε το ΥΠΑΙΘ με σκοπό την συνεργασία με Αμερικάνικα, 
Βρετανικά και Κινέζικα Πανεπιστήμια. 

Το Πανεπιστήμιο συμμετείχε σε διαδικτυακές εκπαιδευτικές, κλαδικές και 
εκθέσεις προβολής μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, όπως QS Masters 
Fair, Διεθνή Έκθεση Πανεπιστημίων IUF, Study in Greece Virtual Fair 
 
 
Συνέδρια 
 Στο Πανεπιστήμιο διοργανώθηκε το 14ο ετήσιο πανελλήνιο συνέδριο 

Κοινοτήτων Ελεύθερου Λογισμικού και Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα – 
FOSSCOMM 2021, το οποίο έγινε βήμα παρουσίασης πλήθους αξιόλογων 
επιστημονικών ομιλιών, παρουσιάσεων και εργαστηρίων κατά τη διαδικτυακή 
διεξαγωγή του. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Τμήματος 
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του 
ΕΛ/ΛΑΚ με περισσότερους από 1.500, δόθηκαν συνολικά 55 ομιλίες και 
εργαστήρια σχετικά με τις ανοιχτές τεχνολογίες, ενώ οι εργασίες 
εμπλουτίστηκαν με διεθνείς συμμετοχές από ξένους ομιλητές που 
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παρουσίασαν σημαντικά έργα ανοικτού λογισμικού, πάνω στα οποία 
εργάζονται. (13/11/21-14/11/21). 

 20ο Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και 
Λογιστικής Ελλάδος (17/12/21-18/12/21). 

 ThessIMUN 2022: διεθνές συνέδριο προσομοίωσης οργάνων των Ηνωμένων 
Εθνών και άλλων διεθνών οργανισμών, Thessaloniki International Student 
Model United Nations (27/04/22-30/04/22). 

 Διοργάνωση συνεδρίου με τίτλο “Εκκρεμές” από το TedXUoM στο Μέγαρο 
Μουσικής Θεσσαλονίκης (14/05/22). 

 3ο Διεθνές Συνέδριο "Συγχρονικές και διαχρονικές όψεις της ελληνικής 
διασποράς"/Hellenic Diaspora που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά με τη 
σύμπραξη των Πανεπιστήμιων Charles Darwin της Αυστραλίας, του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (στο πλαίσιο 
σχετικού MOU). Σε συνέχεια των προηγούμενων 2 συνεδρίων που 
πραγματοποιήθηκαν δια ζώσης εκδόθηκαν 2 σχετικοί τόμοι perspectives of the 
Ηellenic diaspora Vol. 1 & Vol. 2 με τη επιστημονική συνεισφορά ακαδημαϊκών 
του ιδρύματός μας. (26/05/22-28/05/22). 

 Διήμερο εκπαιδευτικό συνέδριο με τίτλο «Ενεργητική Μάθηση και 
Παιδαγωγική της Επιχειρηματικότητας» με τη συμμετοχή της υφυπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζέτας Μακρή, και της υφυπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Μαρίας Συρεγγέλα (03/06/22-04/06/22). 

 Συνδιοργάνωση του 18ουετήσιου Διεθνούς Συνεδρίου Συντονιστών των 
Προγραμμάτων Erasmus, «Erasmus Congress and Exhibition - ERACON 2022», 
το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, με τη συνεργασία του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. (27/06/22-01/07/22). 

 
 Διοργάνωση συνεδρίου European Workshops in International Studies (EWIS) σε 

συνεργασία του European International Studies Association (EISA) με το Τμήμα 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (06/07/22-
09/07/22). 

 

COVID-19 Δράσεις - Πρωτοβουλίες  
Με αφορμή την πανδημία του Covid-19 και τις έκτακτες ανάγκες που προέκυψαν 
σε νοσοκομεία 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. 
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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 διαδικτυακής ψαλμωδίας ύμνων των Εγκωμίων 
(Πάσχα 2020). 
 
Προβολή – Επικοινωνία – Δράσεις Κοινωνικής Ευθύνης  
Στο πλαίσιο ενημέρωσης των νέων και προσέλκυσης υποψήφιων φοιτητών, 
ενημερώθηκαν 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 ξεναγήσεις συντονίστηκαν με την 
ενεργό συμμετοχή και συνεργασία εθελοντών φοιτητών/τριων του 
Πανεπιστημίου. 
Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο συμμετείχε σε εκπαιδευτικές, κλαδικές και λοιπές 
εκθέσεις όπως η ΔΕΘ, το Money Show και παγκόσμιες εκθέσεις προβολής 
μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. 
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 περισσότερων 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 
μετάβαση στο νέο του ιστότοπο, ο οποίος είναι σχεδιασμένος βάσει ενός 
λειτουργικού, δυναμικού 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 
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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 Ευρωπαϊκού 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 Πανεπιστήμιο», η εικόνα «Γνώση» 
παραπέμπει στο μενού «Σχολές και Τμήματα», η εικόνα «Έρευνα» παραπέμπει 
στα «Ερευνητικά Προγράμματα» και η εικόνα «Οι Πρυτανικές Αρχές» 
παραπέμπει, για 1η φορά, στα «Νέα των Πρυτανικών Αρχών», οι οποίες, 
ανταποκρινόμενες στο κάλεσμα των τοπικών αρχών, στηρίζουν τους τοπικούς 
φορείς και αναπτύσσουν 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 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 
Πανεπιστήμιο, 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 πληροφορίες, 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 
Ιδρύματος στα νέα δεδομένα, εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, το site του 
Ιδρύματος φιλοξένησε 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» συνέβαλλε στην 
ενημέρωση του κοινού, με ομιλίες και θέσεις του έγκριτου ακαδημαϊκού 
προσωπικού του Ιδρύματος στα επιστημονικά πεδία της οικονομίας, των διεθνών 
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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 σελίδες 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 Πανεπιστημίου στο YouTube, 
εξυπηρετώντας την ολοένα και μεγαλύτερη επισκεψιμότητά της. Τέλος, το site 
ολοκληρώνεται με τα στοιχεία επικοινωνίας για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
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 εξωτερικό, ο βασικός κορμός του site (~248.0000 λέξεις) του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας μεταφράστηκε στην αγγλική γλώσσα σε επαγγελματικό επίπεδο 
και με τη συνεργασία Εταιρείας μεταφράσεων, η οποία προέκυψε ως «ανάδοχος» 
κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Το έργο 
ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2019. 
Tο site του Πανεπιστημίου Μακεδονίας φαίνεται ότι έχει θετικό αντίκτυπο στη 
γνώμη του κοινού, όπως προκύπτει και από την «αξιολόγηση της ιστοσελίδας», 
μέσω του συνδέσμου «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 βάρος 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 ενημέρωση/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 
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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. 
 
Ενημέρωση Σχολείων Α΄ θμιας & Β΄θμιας Εκπαίδευσης 
Στο πλαίσιο του προγράμματος ενημέρωσης μαθητών και ξενάγησής τους στους 
χώρους του Πανεπιστημίου, το Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων 
υποδέχτηκε 14 σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το 
χρονικό διάστημα από 29/3 έως 12/5/2022, μετά και την άρση των περιοριστικών 
μέτρων λόγω της πανδημίας. Περισσότεροι από 400 μαθητές από σχολεία εντός 
και εκτός Θεσσαλονίκης επισκέφθηκαν το Πανεπιστήμιο, ξεναγήθηκαν στους 
χώρους του και ενημερώθηκαν από καθηγητές για τα προγράμματα σπουδών με 
σκοπό να αποκομίσουν μια σφαιρική και πλήρη εικόνα των παροχών του. 
Παράλληλα υπήρξε και ενεργή συμμετοχή εθελοντών φοιτητών/φοιτητριών οι 
οποίοι συνέβαλαν στην επιτυχή διεξαγωγή της όλης διαδικασίας. 
Η συνολική αποτίμηση του προγράμματος για το 2022 κρίνεται θετική, 
λαμβάνοντας υπόψιν και τη θετική ανατροφοδότηση από σχετικό 
ερωτηματολόγιο που εστάλη στους συνοδούς εκπαιδευτικούς των 
συγκεκριμένων σχολείων. Συγκεκριμένα υπήρξε θετικό πρόσημο ως προς τη 
διαδικασία της υποδοχής, της ξενάγησης και της ενημέρωσης ενώ η πλειοψηφία 
των ερωτηθέντων δήλωσε πως έχει επισκεφθεί στο παρελθόν και σκοπεύει να 
επισκεφθεί και στο μέλλον το Πανεπιστήμιο με το σχολείο που εκπροσωπεί. 
 
Κοινωνική ευθύνη-φιλανθρωπικές δράσεις - ημέρες μνήμης 
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας διά των Πρυτανικών του Αρχών, παρέστη στις 
παρακάτω εκδηλώσεις:  
-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. Πορεία μνήμης και μουσική εκδήλωση του τμήματος 
Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, στις 20.3.2022. 
-Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου (2020-2021-2022) 
-Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Αρμενίων (17/04/22) 
-Στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής ευαισθησίας, διοργανώθηκε 
Χριστουγεννιάτικη γιορτή και φιλανθρωπικού bazaar με σκοπό την ενίσχυση των 
ξενώνων/καταφυγίων κακοποιημένων γυναικών του Δήμου Θεσσαλονίκης και 
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Δήμου Ευόσμου-Κορδελιού σε συνεργασία με ομάδα εθελοντών φοιτητών/τριών 
ΕΙΦ ΠαΜακ, εθελοντών ΕΙΦ ΑΠΘ, το Κέντρο Ίριδα και την οργάνωση Naomi. 
(2021) 
-Συλλογή και αποστολή σχολικών ειδών για τους μαθητές και τις μαθήτριες των 
πυρόπληκτων περιοχών της Ευβοίας έτσι ώστε να ξεκινήσουν τη νέα σχολική 
χρονιά με τα απαραίτητα (2021) 
-Συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης Ερυθρός Σταυρός Θεσ/νίκης (2020-2021) 
-Δημιουργία/παραγωγή προωθητικού βίντεο με μήνυμα έκκλησης του Πρύτανη 
για εμβολιασμό με τη συμμετοχή φοιτητών/τριών του ΠαΜακ, εν όψει της 
έναρξη της δια ζώσης ακαδημαϊκής χρονιάς και με σκοπό την καταπολέμηση της 
διασποράς του Covid-19 εντός του Πανεπιστημιακού χώρου. Το βίντεο 
προβλήθηκε σε τηλεοπτικά κανάλια της χώρας και σε αρκετά μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. (Αύγουστος 2021) 
-Λειτουργία εμβολιαστικού κέντρου στους χώρους του Πανεπιστημίου και 
δωρεάν διάθεση χιλιάδων δωρεάν μασκών (30/10/21) 
-Δωρεάν διάθεση εκατοντάδων selftests σε μέλη της πανεπιστημιακής 
κοινότητας (09/11/21) 
-Πανελλήνιος σχολικός διαγωνισμός καινοτομίας με σκοπό την υποστήριξη των 
μαθητών με αναπηρία (14/12/21) 
-Έρανος για την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού στην Εταιρία Ερεύνης του 
Καρκίνου /Θεαγένειο Νοσοκομείο (Φεβρουάριος 2022) 
-Πανελλήνιος σχολικός διαγωνισμός καινοτομίας με σκοπό την υποστήριξη των 
μαθητών με αναπηρία (14/12/21) 
-Συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό για τον 
ουκρανικό λαό (31/03/22-15/04/22) 
 
Εθιμοτυπία 
Έγινε προετοιμασία και οργάνωση των παρακάτω εθιμοτυπικών επισκέψεων: 
-της Ολλανδικής διπλωματικής αντιπροσωπίας με επικεφαλής την Πρέσβειρα 
της Ολλανδίας στην Ελλάδα κ. Susanna Terstal, συνοδευόμενη από τον 
Αναπληρωτή Πρέσβη της Ολλανδίας Maurits ter Kuile, τον Επίτιμο Πρόξενο της 
Ολλανδίας στην Θεσσαλονίκη, Ευθύμιο Ευθυμιάδη και τη σύμβουλο 
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της πρεσβείας της Ολλανδίας, Νατάσσα 
Αποστολίδη (23/09/21). 
-του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρος (26/02/22). 
- του Έκτακτου και Πληρεξούσιου Πρέσβη της Δημοκρατίας της Αρμενίας στην 
Ελληνική Δημοκρατία, κ. Τιγκράν Μκρτσιάν (15/03/22). 
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- της 12μελούς αντιπροσωπίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκόσμιας 
Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού (Πα.Δ.Ε.Ε.) με επικεφαλής τον 
πρόεδρό του, Πολιτειακό Γερουσιαστή του Ρόουντ Άιλαντ των ΗΠΑ, Λεωνίδα 
Ραπτάκη. Την αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της ΠαΔΕΕ, συνόδευε ο Πρόεδρος της 
Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής, Βουλευτής 
της ΝΔ Β΄ Θεσσαλονίκης, Σάββας Αναστασιάδης (14/03/22). 
- του Υπουργού Παιδείας Κοσόβου, κ. Arberie Nagavci, συνοδευόμενης από 
κλιμάκιο υψηλόβαθμων αξιωματούχων (24/03/22). 
- του Προξένου της Γεωργίας, κ. Nodar Komakhidze (11/04/22). 
- της Βουλευτού νομού Δράμας και Τομεάρχου Παιδείας και Θρησκευμάτων του 
ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, κ. Χαράς Κεφαλίδου (10/05/22). 
- των Εκπροσώπων Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ. (Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου) στο 
πλαίσιο υφιστάμενης διμερούς συνεργασίας (11/05/22). 
- του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, αρμόδιου για θέματα Ανώτατης 
Εκπαίδευσης, κ. Άγγελος Συρίγου (19/05/22). 
 

Δημοσιότητα-Στατιστικά κοινωνικά μέσα δικτύωσης:  
Facebook* 
13,320 likes 
13,498 followers  
1-2 αναρτήσεις/ημερησίως (μέσο όρο) 
linkedin 
31,893 followers 
1-3 αναρτήσεις/εβδομαδιαίως (μέσο όρο)  
*στοιχεία 8/2/2022 
 
Τέλος, δράσεις και πρωτοβουλίες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
κοινοποιήθηκαν στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας με την αποστολή 
περισσότερων των 100 δελτίων Τύπου, ενώ την τελευταία διετία υπήρξαν πάνω 
από 1.100 αναφορές για το Ίδρυμα στον έντυπο Τύπο και ακόμη περίπου 7.000 
στον ηλεκτρονικό, παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας στο σύνολο των δράσεων 
του Πανεπιστημίου. 
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6. Περιβαλλοντική διαχείριση 

 
Γραφείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
 
Ανακύκλωση στο ΠαΜακ: 
Τον Σεπτέμβριο του 2020 προμηθευτήκαμε και διαθέσαμε 40 πλαστικά καδάκια 
για την ανακύκλωση χαρτιού στα γραφεία του ΠαΜακ, ενώ τον Σεπτέμβριο του 
2021 προμηθευτήκαμε 300 επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες ανακύκλωσης, 
χορηγία της Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), για τους 
χρήστες του Πανεπιστημίου. Χορηγήσαμε επίσης 2 αναπηρικά αμαξίδια (που 
πήραμε με 1000 κιλά πλαστικά καπάκια το καθένα): ένα στον Πανελλήνιο 
Σύλλογο Παραπληγικών (Οκτ 2020) και ένα στο Νοσοκομείο Παπανικολάου 
(Οκτ 2021). 
Το πρόγραμμα ανακύκλωσης του ΠαΜακ εμπλουτίστηκε σημαντικά το 
διάστημα αυτό, φτάνοντας αισίως τα 19 υλικά. Τον Μάρτιο του 2021 
παραλάβαμε τον κάδο ανακύκλωσης οικιακών τηγανέλαιων, κάναμε σχετική 
καμπάνια και ξεκίνησε το πρόγραμμα ανακύκλωσης, μετά από σχετική 
συμφωνία που συνάψαμε με την εταιρία ‘Πράσινο Λάδι’.  
Τον Οκτώβριο του 2021 ξεκίνησε η ανακύκλωση καφέ (χύμα και κάψουλες), για 
την οποία οργανώσαμε μια μεγάλη καμπάνια. Υλοποιείται σε συνεργασία με 
την εταιρία Nespresso και την ΑΜΚΕ ‘ΚάΦσιμο’. Τον Ιανουάριο του 2022 η EEAA 
μας χορήγησε 15 επιπλέον κάδους ανακύκλωσης 360 λίτρων για να 
ενισχύσουμε το πρόγραμμα του ΠαΜακ, ενώ η Διεύθυνση Πρασίνου μας 
χορήγησε 2 κάδους κομποστοποίησης για να αντικαταστήσουμε τους παλιούς 
κάδους που είχαν φθορές. 
 
Παρουσιάσεις & περιβαλλοντική εκπαίδευση: 
Πλήθος σεμιναρίων, παρουσιάσεων και δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
έλαβαν χώρα το διάστημα αυτό. Μερικά από τα πιο σημαντικά ήταν:  
-Παρουσίαση του προγράμματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης EMAS του 
ΠαΜακ σε στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδος που ενδιαφέρονται να 
πιστοποιηθούν, στις 23/9/2020.  
-Παρουσίαση των δράσεων του Γραφείου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και της 
Περιβαλλοντικής Ομάδας του ΠαΜακ στην εκδήλωση του ReCoopAuth στις 
5/10/2020, καθώς και στους καθηγητές μαθητές του Διαπολιτισμικού Λυκείου 
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Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του προγράμματος Nemesis, στις 30/11/2020. 
-Εισήγηση με θέμα την ανακύκλωση και τις δράσεις της Περιβαλλοντικής 
Ομάδας του ΠαΜακ, στο εργαστήριο ‘library in Action’, στις 30/1/2021. 
-Συμμετοχή του γραφείου Περιβάλλοντος στην ημερίδα του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων: ‘Δίκτυο Ελληνικών ΑΕΙ για την Αειφόρο 
Ανάπτυξη’, 20/4/2021. 
-Παρουσίαση με θέμα ‘Από την Κλιματική Αλλαγή… στην Κλιματική Δράση’ 
στους μαθητές του Λυκείου στο σχολείο Απ. Παύλος, στις 22/4/2021. 
-Συμμετοχή του γραφείου Περιβάλλοντος και της Περιβαλλοντικής Ομάδας 
ΠαΜακ (από τον Άρη Χατζηνικολάου και την Άσπα Αγγέλου) στην διαδικτυακή 
εκδήλωση του ‘Κύκλου’, με τίτλο ‘Εργαστήριο Αστικής Βιωσιμότητας και 
Κυκλικότητας’, στις 22/4/2021. 
-Παρουσίαση των δράσεων του Γραφείου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στην 
συνάντηση εταίρων του προγράμματος ‘SinCE-AFC’ στην Ιρλανδία, στις 
4/11/2021. 
 
Δράσεις με την Περιβαλλοντική Ομάδα: 
Οι δράσεις μας την περίοδο αυτή ήταν μειωμένες σε σχέση με τα προηγούμενα 
χρόνια, λόγω της μακροχρόνιας απουσίας των φοιτητών εξ αιτίας της 
πανδημίας. Οι σημαντικότερες που έγιναν είναι: 
-Τον Νοέμβριο του 2020 ελέγξαμε τα δέντρα που είχαμε φυτέψει στην 
αναδάσωση του Φεβρουαρίου 2016 σε δασική έκταση του Δ. Παύλου Μελά, ενώ 
τον Δεκέμβριο του 2020 ελέγξαμε την ανάπτυξη των δένδρων που είχαμε 
φυτέψει στην αναδάσωση στο Φίλυρο, το 2011 και 2014. Με χαρά διαπιστώσαμε 
ότι μεγαλώνουν ομαλά. 
-Τον Ιανουάριο του 2021 οι φοιτητές της ομάδας δημιούργησαν ένα νέο βίντεο με 
τις δράσεις της Περιβαλλοντικής Ομάδας, το οποίο δείξαμε σε δεκάδες προβολές 
σε αμφιθέατρα, αλλά και στο διαδίκτυο. 
-Συντηρήσαμε τον παγκόσμιο χάρτη (trash art) του αιθρίου, τον Φεβρουάριο 
2021. 
-Στις 17-18 Απριλίου 2021 έγινε μια διήμερη δράση συλλογής ανακυκλώσιμων 
υλικών σε συνεργασία με το 28ο ΓΕΛ Τούμπας, στο πλαίσιο του Open School 5. 
-Στις 17/5/2021 φυτέψαμε 40 φυτά (θάμνους, αρωματικά) στα αίθρια και στην 
αυλή του Πανεπιστημίου, δωρεά του Τμήματος Πρασίνου του Δ. Θεσσαλονίκης. 
-Συμμετείχαμε στον καθαρισμό της οργάνωσης Isea στις 18/9/2021 και στην 
κινητοποίηση Global Strike στις 24/9/2021. 
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-Στις 22/11/2021 έγινε η πρώτη συνάντηση της Περιβαλλοντικής Ομάδας με 
συμμετοχή 50 ατόμων και στις 26/11/2021 έγιναν οι συναντήσεις με τις υπο-
ομάδες που δημιουργήσαμε. 
-Στις 12/12/2021 πραγματοποιήσαμε δενδροφύτευση στον Δ. Παύλου Μελά, με 
100 εθελοντές και φυτέψαμε 500 δέντρα, δε μια δράση συνεργασίας δύο 
Περιβαλλοντικών Ομάδων (ΠαΜακ και ΑΠΘ) και της Διεύθυνσης 
Αναδασώσεων Κ. Μακεδονίας. 
-Στις 17/12/2021 κάναμε επίσκεψη στο ΚΔΑΥ Σίνδου, όπου ξεναγηθήκαμε και 
συζητήσαμε με τον διευθυντή του. 
 
Προβολή και εξωστρέφεια: 
Έγιναν κάποιες δράσεις βελτίωσης του προφίλ μας, όπως: ανανέωση του 
τμήματος του Γραφείου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στο site το ΠαΜακ, 
δημιουργία Instagram account για την Περιβαλλοντική Ομάδα (Σεπτέμβριος 
2021), επικαιροποίηση του υλικού σε όλα τα social media, κλπ. Στις 27/5/2021 
στείλαμε ενημερωτικό email σε όλους τους φοιτητές και το προσωπικό του 
ΠαΜακ για τις δράσεις της Περιβαλλοντικής Ομάδας καθώς και μια ενημέρωση 
για την ανακύκλωση στο Πανεπιστήμιο. Τον Οκτώβριο του 2021, κάναμε 
παρουσιάσεις σε αμφιθέατρα για τους πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές, 
ώστε να γνωρίσουν την Περιβαλλοντική Ομάδα. Στις 30/11/2020 το ΠαΜακ 
συμμετείχε στο THE Impact Rankings με θέμα την Climate Action. Την περίοδο 
αυτή δώσαμε, κυριολεκτικά, δεκάδες συνεντεύξεις σε ΜΜΕ (TV, περιοδικά, κλπ), 
προβάλλοντας τις δράσεις μας. Ενδεικτικά παρουσιάζονται τα σημαντικότερα: 
 
Δημοσίευση άρθρων σε περιοδικά & sites: 
-«Ένας πλανήτης δεν αρκεί;», στην σελίδα Young & Curious, 11/11/2020  
-«Το κλειδί βρίσκεται στο τρίπτυχο: Μειώνω, επαναχρησιμοποιώ, ανακυκλώνω», 
στην σελίδα ΔΙΟΝ TV, 23/7/2021 
- «Άρης Χατζηνικολάου: Ένας «πράσινος» πλανήτης χρειάζεται συνδυασμό 
περιβαλλοντικής θεωρίας και πράξης», στο CNN Greece, στις 27/9/2021 
-Αποστολή Δελτίου Τύπου για το 19ο υλικό (καφές) που ανακυκλώνει το ΠαΜακ, 
με προβολή από διάφορα ΜΜΕ 
-«Μπορεί η πόλη μας να μην είναι πράσινη, αλλά έχουμε ένα πράσινο 
Πανεπιστήμιο» στην Parallaxi, στις 10/12/2021. 
-«Θεσσαλονίκη: Η πανδημία άδειασε τα αμφιθέατρα αλλά όχι και τους κάδους 
ανακύκλωσης του ΠαΜακ», στο Greenagenda, στις 13/1/2022. 
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- «Ακόμα πετάς τον καφέ στα σκουπίδια;» στο LIFO, στις 24/1/2022. 
 
Συνεντεύξεις σε τηλεοπτικά κανάλια: 
-Ρεπορτάζ στην εκπομπή «Όμικρον 3» της ΕΡΤ, σχετικά με το πρόγραμμα 
ανακύκλωσης του ΠαΜακ, 4/1/2020 
-Συνέντευξη στο Δίον TV και στο 4E στις 20/1/2021, με αφορμή το 3ο αναπηρικό 
αμαξίδιο που δωρίσαμε. Την είδηση έπαιξαν και πολλά ακόμη ΜΜΕ. 
-Συνέντευξη στο ΑTLAS TV, ΕΡΤ3 και σε άλλα ΜΜΕ, με αφορμή την έναρξη του 
προγράμματος ανακύκλωσης τηγανέλαιων, τον Μάρτιο του 2021. 
-Συνέντευξη στο δημοτικό ραδιόφωνο Λάρισας, για το πρόγραμμα ανακύκλωσης 
του ΠαΜακ, στις 21/4/2021. 
-Ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στην TV100, για τις δράσεις του 
Γραφείου, στις 15/9/2021 
-Συνέντευξη – ρεπορτάζ στην ΕΡΤ στις 22/11/2021 στην εκπομπή Ο3 και στις 
24/11/2021 στο Βεργίνα TV για το πρόγραμμα ανακύκλωσης του ΠαΜακ. 
-Στις 12/12/2021 μιλήσαμε στην εκπομπή Ο3 της ΕΡΤ για την ανακύκλωση στη 
Θεσσαλονίκη. 
 
Το επόμενο διάστημα προγραμματίζονται επιπλέον δράσεις προβολής σε ΜΜΕ. 
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7. Η περίοδος της πανδημίας 

 
Από τα τέλη Φεβρουάριου του 2020 μέχρι σήμερα ζούμε όλοι μας μια ιδιαίτερη 
κατάσταση. 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 διδασκαλία εξ αποστάσεως, την εφαρμογή μεθόδων τηλεργασίας, τη 
λειτουργία όλων των οργάνων διοίκησης με διαδικτυακές διαδικασίες, τη 
διοργάνωση πενθημέρου εκδηλώσεων 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 
αποφευχθούν οι συνέπειες απώλειάς του για τους ίδιους και τις 
οικογένειές τους. 

3. Η αποτροπή της προσφυγής σε αντιεκπαιδευτικές και εξαιρετικά 
δυσλειτουργικές επιλογές, όπως μαθήματα τον Ιούλιο και διπλή 
εξεταστική τον Σεπτέμβριο. 

4. Η ενίσχυση του κύρους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ως ενός ΑΕΙ που 
αντιλαμβάνεται 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 
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όταν η κοινωνία χειμάζεται, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τον θεσμό 
του Δημόσιου Πανεπιστημίου. 

6. Τέλος, αντιστρέφοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης, η επέκταση 
των δραστηριοτήτων μας, ως συμβατικού Πανεπιστημίου και στο χώρο της 
σύγχρονης εξ αποστάσεως 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 προστατευτικού υλικού με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου. 
Για το Πανεπιστήμιό μας η απόφαση της Συγκλήτου της 18ης Μαρτίου 2020 ήταν 
κομβική για τις επερχόμενες εξελίξεις. Ως επιλογή ειδικού σκοπού, δρομολόγησε 
την άμεση έναρξη διαδικασιών σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας, έπειτα 
από τα περιοριστικά μέτρα που «πάγωσαν» την πλειονότητα των λειτουργιών 
του δημοσίου βίου και ειδικότερα των εκπαιδευτικών διαδικασιών 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 Ιδρύματος. Στις 28 Φεβρουαρίου αποστείλαμε 
οδηγίες προς τους υπεύθυνους των μεταπτυχιακών προγραμμάτων να 
αναστείλουν όλες τις προγραμματισμένες ορκωμοσίες.  
Ανάλογη ήταν και η ταχύτητα με την οποία ανταποκριθήκαμε στις επόμενες 
αποφάσεις 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 ελάχιστο 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 παρουσία, πραγματοποιούνταν με μεθόδους 
σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
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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 σημαντικού ποσού προς ενίσχυση των 
δύο νοσοκομείων αναφοράς της πόλης μας. Ταυτόχρονα, υπήρξαν αποδεικτικές 
εκφάνσεις της προσήλωσης στην εξωστρέφεια με τη διοργάνωση πενθημέρου 
διαδικτυακών συζητήσεων που βρήκε εξαιρετικά θετική ανταπόκριση. Στόχος 
του διαδραστικού αυτού πενθημέρου ήταν η ενημέρωση του κοινού για τις 
αλλαγές που επρόκειτο να συμβούν, και συμβαίνουν, στην καθημερινότητά μας 
εξαιτίας της πανδημίας 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 μεθόδους, 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 αποστάσεως διαδικασίας για τη διδασκαλία και την εξέταση των μαθημάτων. 
Ανήκει, τέλος, στους φοιτητές μας οι οποίοι επίσης προσαρμόστηκαν ταχύτατα 
στις νέες συνθήκες, συμμετείχαν 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 προέκυπτε 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 σημαντικού επιτεύγματος της διατήρησης του Πανεπιστημίου σε 
πλήρη λειτουργία, αποτελεί 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, Πανεπιστημίου με έναν Οργανισμό ο οποίος θα παρέχει 
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εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η σχέση ζωντάνιας που χαρακτηρίζει την 
επικοινωνία φοιτητή και διδάσκοντα, η δυνατότητα επικοινωνίας 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 αναβολή διεθνών συνεδρίων και συναντήσεων αποτελούν 
εξ αντικειμένου, ανασταλτικό 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 αποτελεί 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 επιτεύχθηκε σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, και η γνώση που αποκτήθηκε, 
τόσο από διδάσκοντες όσο και από φοιτητές μπορούν να αποδειχθούν εξαιρετικά 
χρήσιμες και στο μέλλον. Υπάρχουν εξαιρετικά σημαντικές 
συμπληρωματικότητες μεταξύ των μεθόδων εξ αποστάσεως 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 ανθρώπινους πόρους. 
Ξεκινώντας από τα απλά και καθημερινά, όπως για παράδειγμα, πρώτον, το 
αναπόφευκτο της ανάγκης αναπληρώσεων των διαλέξεων, κάτι που συχνά 
προσέκρουε στο πρόβλημα 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 
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εξετάσεων 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 όλης πορείας της 
διαδικασίας μάθησης στη διάρκεια του εξαμήνου και έτσι να απομειώνεται 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 παρακολούθηση 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 
μαθημάτων 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 επιστήμονες αλλά και ανθρώπους οι οποίοι έχουν να 
μεταλαμπαδεύσουν σημαντικές γνώσεις 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 διοργάνωση 
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. 

  


