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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

           Προς
           Tην Πρυτανεία του ΑΠΘ
            ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αξιότιµε κύριε Πρύτανη,
          Απαντώντας  στο  παραπάνω  έγγραφό  σας  και  εκπροσωπώντας  όλα  τα  µέλη  της  Επιτροπής 
Σπουδών, αναφέρουµε  ότι µε τον ορισµό µας ως µέλη της Επιτροπής Σπουδών προχωρήσαµε άµεσα σε 
προγραµµατισµό   δράσης  για  την  τρέχουσα  χρονιά.  Παρά  την  πολύ  σφιχτή  οικονοµική  διαχείριση 
θεωρούµε ότι η χρονιά που πέρασε ήταν πολύ καλή και πάντα σε σχέση µε το γεγονός ότι η δουλειά της 
Επιτροπής µας είναι συνδεδεµένη  µε τα αντικείµενα που διαχειρίζεται το Τµήµα Σπουδών του Α.Π.Θ. 
Λειτουργήσαµε λοιπόν διαχειριστικά µε την έννοια της εποπτείας λειτουργίας του Τµήµατος Σπουδών, 
δηµιουργικά µε την έννοια των ενεργειών-εισηγήσεων  που καταθέσαµε ώστε  να προωθηθεί η µέριµνα 
για  το  ανθρώπινο  δυναµικό  (εν  προκειµένω  για  τους  φοιτητές  µας)  εφαρµόσαµε  την  ευνοµία  και  τη 
χρηστή διοίκηση θεσπίζοντας αντικειµενικά, αξιοκρατικά και κοινωνικά κριτήρια  για την προώθηση της 
αριστείας και της κοινωνικής δικαιοσύνης και βέβαια  τη δυναµική παρέµβαση  του ΑΠΘ  σε θέµατα 
σπουδών   όπως  η  ενιαία  εφαρµογή  διατάξεων,  η  αναβάθµιση  υπηρεσιών  σπουδών  στο  ΑΠΘ  µε  τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο κ.α.
Αναλυτικά: 

1. ΕΝΙΑΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ:
 Μετά τη διαπίστωση ότι σε άλλα  ΑΕΙ αλλά και σε Σχολές/Τµήµατα του ΑΠΘ δεν εφαρµόζονται ενιαία 
διατάξεις που  αφορούν  σπουδές  και φοιτητική µέριµνα, προχωρήσαµε ήδη  σε  σχετικές εισηγήσεις  µε 
έγγραφα  στους  αντίστοιχους  φορείς  (Υπουργείο,  Πρυτανεία  κ.α.)  στοχεύοντας   σε  ενιαία  εφαρµογή 
διατάξεων  από όλους και ειδικότερα σε  θέµατα όπως α) η διακοπή φοίτησης ,ένα θέµα που χρονίζει 
στην εφαρµογή του, β) η ανώτατη διάρκεια φοίτησης και αυτό γιατί σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 
(Ν.3549/09 και Π.Δ. 160/08) το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος είναι κοµβικό στην εφαρµογή της διάταξης 
διαγραφής  φοιτητών  από  τα  µητρώα  των  Σχολών/Τµηµάτων,  γ)  το  θέµα  των  τελών  εγγραφής  και 
φοίτησης  των  αλλοδαπών-αλλογενών  φοιτητών  ,  όπου  αναµένοντας  τα  τέσσερα  τελευταία  χρόνια 
νοµοθετική ρύθµιση, η οποία εν τέλει δεν ήρθε έως και σήµερα, προχωρήσαµε σε κατάθεση πρότασης 
στο  Πρυτανικό Συµβούλιο αναζητώντας πόρους για την ενίσχυση του λογαριασµού υποτροφιών, δ)µε 
πρόταση στην Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας για την υγειονοµική περίθαλψη µε ελεγχόµενη 
χορήγηση και καταγραφή των βιβλιαρίων υγείας από τις υπηρεσίες του ΑΠΘ  µε στόχο την καλύτερη 
δυνατή  εφαρµογή  του  αντίστοιχου  Π.Δ.,  ε)µε  την  εφαρµογή  της  ηλεκτρονικής  καταγραφής,  µε 
παρακολούθηση της ηλεκτρονικής σελίδας του Υπουργείου Παιδείας και άλλων εµπλεκόµενων φορέων, 
και  της άµεσης αποστολής για ενηµέρωση στις Σχολές/Τµήµατα του Α.Π.Θ. διατάξεων που αφορούν 
σπουδές, µέριµνα κ.α. 
Με  τη   δυναµική  συνδροµή  της  κ.  Αντιπρυτάνεως   συνεχίστηκε  η  εφαρµογή  της  Υ.Α.  η  πρόσληψη 
µεταπτυχιακών φοιτητών για επικουρία µελών ΔΕΠ σε όλη τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους, και αυτό 
γιατί το  Μάιο 2011 βρεθήκαµε ξαφνικά να µην ισχύει καµία από τις συµβάσεις που είχαν υπογράψει οι 
µεταπτυχιακοί φοιτητές µε το Α.Π.Θ.

2. ΥΠΟΔΟΧΗ  ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
 Σε συνέχεια της πολύ καλής κίνησης  των πρυτανικών αρχών το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος µε την υποδοχή 
των πρωτοετών  από  οµάδες  εθελοντών σε  συνεργασία  µε το  Τµήµα  Σπουδών,  η  Επιτροπή  Σπουδών 
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προετοίµασε έντυπο το οποίο και θα διανεµηθεί στη διάρκεια των εγγραφών σε όλους τους φοιτητές µε 
πληροφορίες χρηστικές, ενηµερωτικές και πρακτικές (όπως επικοινωνία, χάρτες, φοιτητική µέριµνα κ.α) 
το οποίο το πρώτο δεκαήµερο του Ιουλίου θα έχει δοθεί για εκτύπωση ώστε τέλος Αυγούστου να  το 
έχουµε σε 8.000 αντίτυπα. Σε συνέχεια σε συνεννόηση µε τους Προέδρους των Σχολών/Τµηµάτων θα 
οργανωθούν -σε συνεργασία µε το  προσωπικό του Τµήµατος Σπουδών- τα τραπεζάκια υποδοχής σε κάθε 
Γραµµατεία ξεχωριστά.

3. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ (ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ, ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ)
Ξεκινήσαµε  λαµβάνοντας  υπόψη  τις  µεγάλες  περικοπές  στον  προϋπολογισµό  υποτροφιών 
(επισηµαίνoυµε  ότι  η  Επιτροπή  Σπουδών  προετοιµάσθηκε  εγκαίρως  για  αυτό)  και  οργανώσαµε  το 
πρόγραµµα  για  το  τρέχον  ακαδηµαϊκό  έτος.  Προσπαθήσαµε  να  λάβουµε  υπόψη  ότι  υπάρχει  αριθµός 
«ανειληµµένων»  υποχρεώσεων   µε  την  έννοια  ότι  κάποιοι   παλιοί  υπότροφοι  έκαναν  ακαδηµαϊκό 
προγραµµατισµό των σπουδών τους βασιζόµενοι στο ποσό της υποτροφίας. Για τους νέους υποψήφιους 
υποτρόφους,  ελέγχοντας  τις  υποψηφιότητες  περικόψαµε  αριθµό  θέσεων  στοχεύοντας,  µε  ακαδηµαϊκά 
κριτήρια,  σε πολύ καλές υποψηφιότητες κυρίως για µεταπτυχιακές σπουδές. Επίσης, για  να έχουµε τη 
δυνατότητα  να  παρακολουθήσουµε  τις  µειώσεις  του  προϋπολογισµού,  εγκρίθηκαν  κατ΄αρχή  όλες  οι 
υποτροφίες έως τον Ιούνιο 2011, περικόπηκαν τα ποσά του Ιουλίου- Αυγούστου 2011 και ανανεώσαµε 
από  την  1η Σεπτεµβρίου  2011 για  όσους  η  επίδοση  το  προηγούµενο  εξάµηνο  ήταν  σύµφωνη  µε  τον 
Κανονισµό  Υποτροφιών.  Η  κίνηση  αυτή  µας  επέτρεψε  να  ολοκληρώσουµε  το  πρόγραµµα  χωρίς  να 
υπερβούµε τον προϋπολογισµό και χωρίς να ανατραπεί  ο προγραµµατισµός  των φοιτητών και  βέβαια 
επέτρεψε να διατηρηθεί στα περσινά επίπεδα ο αριθµός των θέσεων  στις Ανταποδοτικές Υποτροφίες, 
ένα θεσµό που βοηθά αποδεδειγµένα µε κίνητρο για πολύ καλές επιδόσεις των προπτυχιακών φοιτητών 
σε συνδυασµό µε τα οικονοµικά-κοινωνικά κριτήρια που ισχύουν στην επιλογή τους. 
Επίσης οργανώθηκε και υλοποιείται ήδη το θερινό πρόγραµµα ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού 2011 
(σε  συνεργασία  µε  το  Σχολείο  Νέας  Ελληνικής  Γλώσσας)  µε  250  υποψηφιότητες  και   επιλογή  90 
υποτρόφων,  οι  οποίοι  δικαιώνουν  στο  µεγαλύτερο  µέρος  τους  το  στόχο  της  Επιτροπής  Σπουδών  για 
επιδίωξη  µιας  πρώτης  επαφής  µε  το  πανεπιστήµιό  µας  πολύ  καλών  φοιτητών  (προπτυχιακών  και 
µεταπτυχιακών) από πανεπιστήµια του εξωτερικού, µε ελληνιστές και υπεύθυνους υπηρεσιών προβολής 
της χώρας τους,  µε ποικιλία χωρών προέλευσης και βέβαια  παράλληλα µε ενίσχυση των συνεργασιών 
µε πανεπιστήµια που έχουµε υπογράψει αντίστοιχες συµφωνίες.

4.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Θα ήταν χρήσιµο να αναφέρουµε ότι ο προϋπολογισµός του κωδικού των υποτροφιών το έτος 2010-11 
εγκρίθηκε  αρχικά στο ποσό των 700.000 περίπου ευρώ. Με πολύ καλή διαχείριση  υλοποιήθηκε µε τη 
διάθεση  περίπου  480.000  ευρώ  (µείωση  πάνω  από  30%)  και  βέβαια  η  πρόταση  για  τον  νέο 
προϋπολογισµό του έτους 2011-12 κινήθηκε στα ίδια επίπεδα, αφήνοντας περιθώρια και νέας συµπίεσης 
στη  διαχείρισή  του  χωρίς  µεγάλες  περικοπές.  Καταθέσαµε  παράλληλα  πρόταση  για  ενίσχυση  του 
σχετικού  προϋπολογισµού  µε  τη  συµµετοχή  των  αλλοδαπών  φοιτητών  και  µε  την  κατάθεση  ενός 
χαµηλού-ενδεικτικού  ποσού  από  όσους  αλλοδαπούς  φοιτητές  εισάγονται  στο  ΑΠΘ  µε  ευεργετικές 
διατάξεις και συνεχίζουµε να αναζητούµε από διάφορους φορείς πόρους ενίσχυσης του προγράµµατος 
υποτροφιών.

5. ΕΝΤΥΠΑ- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ- ΕΚΘΕΣΕΙΣ κ.α.
Προχωρήσαµε ήδη στην οργάνωση οµάδας εργασίας η οποία ασχολείται  µε τα έντυπα (σε ηλεκτρονική 
µορφή και αν χρειαστεί µε έρευνα χαµηλού κόστους και σε έντυπα) µε τα οποία γίνεται παρουσίαση του 
ΑΠΘ  (στην  ελληνική  και  αγγλική  γλώσσα).  Το  υλικό  διατίθεται  από   µέλη  της  πανεπιστηµιακής 
κοινότητας σε συναντήσεις, συνέδρια, παρουσιάσεις σε επισκέψεις σχολείων στο Α.Π.Θ., σε συµµετοχές 
του  πανεπιστηµίου  σε  εκδηλώσεις,  εκθέσεις  πανεπιστηµίων,  εκθέσεις  βιβλίου  κα.  Επίσης  έχουν 
προχωρήσει  και  συνεχίζονται  τα  γυρίσµατα  –  σε  συνεργασία  µε  το  Τµήµα  Κινηµατογράφου  -  ενός 
τρίγλωσσου βίντεο παρουσίασης του ΑΠΘ χαµηλού κόστους. H Επιτροπή Σπουδών διοργάνωσε επίσης 
και τη συµµετοχή του Α.Π.Θ. στην εφετινή 18η Διεθνή Εκπαιδευτική Έκθεση που διοργανώθηκε στην 
Κύπρο  από  τις  25  ώς  τις  27  Φεβρουαρίου,  µε  την  αποστολή  δύο  διοικητικών  στελεχών  του  Πανε-
πιστηµίου  µας  και  του  αναπληρωτή  προέδρου  της   Επιτροπής,  ο  οποίος  µίλησε,  στο  πλαίσιο  των 
παράλληλων εκδηλώσεων της Έκθεσης, για τις προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές στη Θεολογική 
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Σχολή του Α.Π.Θ.. Επίσης στα πλαίσια των εκδηλώσεων  MONEY SHOW 2010 (29 Νοεµβρίου 2010) 
και  στη  θεµατική  «Μεταπτυχιακές  σπουδές  στην  Ελλάδα»  ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής  Σπουδών 
προσκλήθηκε  και  παρουσίασε  τις  µεταπτυχιακές  σπουδές  στο  Αριστοτέλειο  Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης.

6. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΑΠΘ
 Έχοντας  υπόψη  ότι  το  αντικείµενο  των  Επιτροπών  του  ΑΠΘ  µπορεί  να  συµπίπτει  σε  επιµέρους 
θεµατικές,  αρχίσαµε  και  θα  συνεχίσουµε  την  επικοινωνία  µαζί  τους,   µε  προτάσεις  και  ανταλλαγή 
απόψεων  σε διάφορα θέµατα. Η συνεργασία µας  µπορεί να αφορά από τη στήριξη ενός φοιτητή στη 
διάρκεια των σπουδών του  έως τη συνεργασία στις εκδόσεις και από την ενιαία εφαρµογή διατάξεων 
έως τη συνεργασία σε  εκδηλώσεις που οργανώνει το Α.Π.Θ.
                                                                                                                 

                             Με εκτίµηση
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Σπουδών

         Καθηγητής Ιωάννης Νιώπας
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