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                                                                                        (διεκπεραίωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 
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Πληροφορίες:  Δ. Χούτου-Περάκη 

 

    Θεσσαλονίκη, 19 Ιουνίου 2019 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

 Τηλ. :    2310 99 6878  Fax:  2310 99 6872       Αριθμ. Πρωτ.:  30458 

e-mail : gramm-syg@ad.auth.gr  
Κτίριο :    Διοίκησης – Κ. Καραθεοδωρή 

 
 
ΘΕΜΑ: Στρατηγικό Σχέδιο ΑΠΘ 2019-2022 και 
Πολιτική Ποιότητας Ιδρύματος. 
 
 
 

Προς 
Όλες τις Ακαδημαϊκές και Υπηρεσιακές  
Μονάδες  
του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκη 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
- κ.κ. Πρύτανη και Αντιπρυτάνεις 
- Γραμματεία ΜΟΔΙΠ 
του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκη 

 
 Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2981/7-3-2019 ενέκρινε το Στρατηγικό 
Σχέδιο του ΑΠΘ για τη χρονική περίοδο 2019-2022, σε επικαιροποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου 
του Ιδρύματος για την περίοδο 2010-2015. 
 
 Στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΑΠΘ εφαρμόζεται η Πολιτική Ποιότητας του 
Ιδρύματος η οποία θέτει τις αρχές λειτουργίας του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας 
(Ε.Σ.Δ.Π.) του ΑΠΘ και της συνεχούς βελτίωσης του Ιδρύματος, καθώς και της υποχρέωσής του για 
δημόσια λογοδοσία (ΦΕΚ 962/21-3-2019 τ. Β). Στηρίζει την ανάπτυξη κουλτούρας ποιότητας  στο 
Ίδρυμα, σύμφωνα με την οποία όλα τα μέλη του Ιδρύματος αναλαμβάνουν την ευθύνη για την 
ποιότητα και συμμετέχουν στη διασφάλισή της. 
 
 Η Σύγκλητος του ΑΠΘ, μετά από εισήγηση της ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό  23/28-
2-2019) στη συνεδρίασή της με αριθμό 2981/7-3-2019 προσδιόρισε την Πολιτική Ποιότητας του 
Ιδρύματος ως εξής: 

1. Συνεχής βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση και την έρευνα 
2. Συνεχής βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών και των υπηρεσιών του ΑΠΘ 
3. Συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ποιότητας ζωής στο ΑΠΘ 
4. Διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα 
5. Ανάδειξη στην κοινωνία, στην πολιτεία, αλλά και στη διεθνή επιστημονική κοινότητα του 

έργου που συντελείται στο ΑΠΘ 
 
 
 Παρακαλούνται όλες οι ακαδημαϊκές και υπηρεσιακές Μονάδες του Ιδρύματος: 
 
 α. Για τη δημιουργία ενότητας με τίτλο «Πολιτική Ποιότητας ΑΠΘ» στις ιστοσελίδες τους και 
ανάρτηση του κειμένου που επισυνάπτεται (αντίστοιχα και στα αγγλικά) 
 β. Για την πληροφόρηση όλων των μελών των μονάδων σχετικά με την παρούσα απόφαση 
της Συγκλήτου. 
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 γ. Κατά την κατάρτιση Πολιτικής Ποιότητας των Μονάδων να λαμβάνεται υπόψη ότι θα 
πρέπει να συνάδει με την Πολιτική Ποιότητας του Ιδρύματος και να γίνεται επίκλησή της, όταν και 
όπου χρειάζεται. 
 δ. Κατά την κατάρτιση/επικαιροποίηση των Στρατηγικών Σχεδίων σας, να λαμβάνεται υπόψη 
ότι θα πρέπει να συνάδουν με την επίτευξη των Στρατηγικών Στόχων και των Στόχων Ποιότητας του 
Ιδρύματος. 
 
 Ενόψει της επικείμενης (2-3 Ιουλίου 2019) πιστοποίησης του Ε.Σ.Δ.Π. του ΑΠΘ, 
παρακαλείστε για τις άμεσες ενέργειές σας ως προς τα παραπάνω σημεία α-δ. 
 
  ΣΥΝΗΜΜΕΝO 
  Κείμενο προς ανάρτηση στις ιστοσελίδες του ΑΠΘ για την Πολιτική Ποιότητας. 
 
 
Εσωτερική διανομή 
Γραμματεία Συγκλήτου. 
 

Με εκτίμηση 
Ο Πρύτανης  

 
(υπογραφή)* 

 
Περικλής Α. Μήτκας 

Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων  
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών    

 
 

 
 
 
 
 
 

                       *Ακριβές Αντίγραφο από το πρωτότυπο 
               που τηρείται στο αρχείο της υπηρεσίας  
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Κείμενο προς ανάρτηση στις ιστοσελίδες του ΑΠΘ 
Πολιτική Ποιότητας ΑΠΘ 

 
 Η Σύγκλητος του ΑΠΘ, μετά από εισήγηση της ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό  23/28-
2-2019) στη συνεδρίασή της με αριθμό 2981/7-3-2019 προσδιόρισε την Πολιτική Ποιότητας του 
Ιδρύματος ως εξής: 
 

1. Συνεχής βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση και την έρευνα 
2. Συνεχής βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών και των υπηρεσιών του ΑΠΘ 
3. Συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ποιότητας ζωής στο ΑΠΘ 
4. Διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα 
5. Ανάδειξη στην κοινωνία, στην πολιτεία, αλλά και στη διεθνή επιστημονική κοινότητα του 

έργου που συντελείται στο ΑΠΘ 
 
 Η πολιτική ποιότητας πραγματοποιείται με:  

 τη δέσμευση για συμμόρφωση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο του Ιδρύματος 
 τη θέσπιση, ανασκόπηση, επανασχεδιασμό και επαναπροσδιορισμό των στόχων της 

διασφάλισης ποιότητας, οι οποίοι εναρμονίζονται πλήρως με τη στρατηγική του Ιδρύματος. 
 
 Η πολιτική αυτή υποστηρίζει κυρίως: 

 την οργάνωση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας 
 την ανάληψη των ευθυνών της ηγεσίας του Ιδρύματος, των Τμημάτων και άλλων 

λειτουργικών μονάδων, των μελών του προσωπικού και των φοιτητών, καθώς και τον ρόλο 
που τους αναλογεί σχετικά με τη διασφάλιση ποιότητας 

 τη διαφύλαξη των ακαδημαϊκών αρχών, της δεοντολογίας, την αποτροπή των διακρίσεων, 
την ενθάρρυνση της συμμετοχής εξωτερικών φορέων στη διασφάλιση ποιότητας 

 τη συνεχή βελτίωση της μάθησης και της διδασκαλίας, της έρευνας και της καινοτομίας 
 τη διασφάλιση ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών και τη συμμόρφωσή τους με το 

ειδικό πρότυπο της ΑΔΙΠ 
 την αποτελεσματική οργάνωση των υπηρεσιών και την ανάπτυξη και διατήρηση των 

υποδομών 
 τη διάθεση και αποτελεσματική διαχείριση των αναγκαίων πόρων για τη λειτουργία του 

Ιδρύματος 
 την ανάπτυξη και ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού. 

 
Πολιτική Ποιότητας στην αγγλική γλώσσα 

 
 AUTh Cornerstones of quality policies 

1. Continuous quality improvement in education and research 
2. Constant improvement in the quality of processes and provided services  
3. Constant improvement in the quality of life and quality of work within Aristotle University 
4. Transparency at all levels 
5. Dissemination of Aristotle University achievements to the society and the government, 

as well as to the international academic community. 
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