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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 23/282-2019) 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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