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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Σε σχέση με το Πρόγραμμα 2010, το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό κορμό όλων 

των επόμενων και είχε σχεδιαστεί με στόχο τη ριζική αναθεώρηση της προηγούμενης 

πορείας του τμήματος, οι περισσότερες από τις αλλαγές που έγιναν στη συνέχεια είναι 

μικρού εύρους αναδιαρθρώσεις, π.χ. αλλαγή στον τίτλο ή το εξάμηνο διδασκαλίας κάποιων 

μαθημάτων. Υπήρξαν όμως και ορισμένες ουσιαστικές παρεμβάσεις που στοχεύουν στη 

βελτίωση του περιεχομένου μαθημάτων σύμφωνα με τις σύγχρονες επικρατούσες τάσεις, 

χωρίς να αλλοιώνουν τη δομή και τη γενικότερη φιλοσοφία του αρχικού Προγράμματος. 

Σημειώνεται ότι, για τεχνικούς λόγους που σχετίζονται με τη δήλωση των μαθημάτων από 

τους φοιτητές και τη διαχείριση εκ μέρους της Γραμματείας, κάθε μια από τις ετήσιες αυτές 

αλλαγές είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία ενός αντίστοιχου νέου Προγράμματος Σπουδών 

στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ με ταυτόχρονη εμφάνιση όλων των προηγούμενων ως 

ανενεργών. Το έτος αναφοράς 2019-20 η ΕΠΠΣ κατέθεσε στη ΣΤ αλλαγές που εγκρίθηκαν. 

Συγκεκριμένα, στη ΣΤ 715/9.3.2020 λήφθηκε απόφαση με βάση την ομόφωνη εισήγηση της 

επιτροπής για (α) αύξηση του αριθμού των ECTS από υποχρεωτικά μαθήματα στα 2/3 των 

απαραίτητων για τη λήψη πτυχίου (160/240 ECTS). (β) συνέχιση της λειτουργίας των 

κατευθύνσεων και (γ) λειτουργία μιας κατεύθυνσης μόνον όταν έχει προτιμηθεί από το 10% 

των 4ετών φοιτητριών/τών. Οι συζητήσεις για την πλήρη αναμόρφωση του ΠΠΣ αναμένεται 

να ολοκληρωθούν τον Μάϊο του 2021 σύμφωνα με την απόφαση της παραπάνω ΣΤ. 

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 

Η μείωση του προσωπικού κατ'έτος λόγω συνταξιοδότησης ή παραίτησης είναι ένα γεγονός 

που τονίζεται στη Σύγκλητο από τη διοίκηση του ΤΧ αλλά και που το ίδιο το Ίδρυμα τονίζει 

συνεχώς στο Υπουργείο. Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι επετράπησαν οι προκηρύξεις 

θέσεων ΔΕΠ που είχαν ανασταλεί λόγω μνημονίων. Στην έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 

2019-20 το ΤΧ αριθμούσε 60 ενεργά μέλη ΔΕΠ. Το Νοέμβριο 2019 προστέθηκε ένα μέλος ΔΕΠ 

στη βαθμίδα του καθηγητή από μετακίνηση (Δημοκρίτειο Π/μιο). Από τα υπηρετούντα 61 

μέλη τα 37 βρίσκονται στη βαθμίδα του καθηγητή (12 γυναίκες), 14 είναι Αναπλ. Καθηγητές 

(7 γυναίκες) ενώ 10 είναι Επικ. Καθηγητές (1 γυναίκα). Το Φεβρουάριο του 2020 ορκίσθηκαν 

και ανέλαβαν υπηρεσία 2 ακόμη μέλη ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκ. Καθηγητή (άνδρες). Από 

το σύνολο των διδασκόντων τα 33 μέλη ΔΕΠ έχουν προσδόκιμο επαγγελματικό βίο 10+ 

ακαδημαϊκών ετών. Τα υπόλοιπα μέλη ΔΕΠ θα συνταξιοδοτηθούν σταδιακά στην επόμενη 



δεκαετία. Συγκεκριμένα από τα 63 μέλη ΔΕΠ μέχρι τις 31. 12. 2021 θα έχουν αποχωρήσει 

λόγω συνταξιοδότησης 7 ενώ μέχρι την αρχή του ακαδημαϊκού έτους 2024-25 θα έχουν 

αποχωρήσει άλλα 13 μέλη ΔΕΠ. Δηλαδή το ΤΧ θα απαριθμεί τότε 43 μέλη ΔΕΠ αν δεν έχει 

ολοκληρωθεί κάποια πρόσληψη. Οι προσπάθειες του ΤΧ στοχεύουν στη διατήρηση της τιμής 

του λόγου ενεργοί φοιτητές/διδάσκοντες<12 (τρέχουσα τιμή λόγου 10,5) προκειμένου να 

διαφυλάξει την ποιότητα όλων των προγραμμάτων σπουδών αλλά και την ποιότητα των 

προσφερόμενων υπηρεσιών σε άλλα τμήματα της ΣΘΕ και του ΑΠΘ. Οι υπηρεσίες αυτές 

(διδασκαλία και εργαστηριακή άσκηση στα βασικά αντικείμενα της Χημείας) έχουν 

περιορισθεί εξαιρετικά σε σχέση με το τι συνέβαινε για >μισόν αιώνα από την ίδρυση του 

Τμήματος. Επισημαίνεται η  έλλειψη σε προσωπικό των κατηγοριών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ και στην 

υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος του ΤΧ (γραμματεία, ιστότοπος). Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει το γεγονός της παρουσίας μικρού, μεν, αριθμού, αλλά σημαντικού για τη 

συνεισφορά του διδακτικού προσωπικού με το καθεστώς απασχόλησης για «Απόκτηση 

Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού», οι 

αποσπάσεις εκπαιδευτικών από τη μέση εκπαίδευση για μικρού χρόνου προσφορά 

διδακτικού έργου όταν προσφέρονται θέσεις από το Ίδρυμα, η συμμετοχή αυξανόμενου 

αριθμού μεταδιδακτόρων είτε μέσω προγραμμάτων ή εγγεγραμμένων δίχως αμοιβή αλλά με 

ασφάλιση στο τμήμα σύμφωνα με σχετικό κανονισμό. Η παρουσία των νέων επιστημόνων 

δημιουργεί ένα καλύτερο επικοινωνιακό κλίμα με τους φοιτητές και εμπλουτίζει με 

μεταφορά τεχνογνωσίας μαθήματα και ερευνητικές δραστηριότητες (σεμινάρια, διαλέξεις, 

έρευνα, κινητικότητα κλπ). 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Στη δεκαετία εφαρμογής του τρέχοντος ΠΠΣ σημειώθηκε κατά 30% μείωση του αριθμού των 

μαθημάτων που είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί ο μέσος χρόνος αποφοίτησης κατά 1,5 έτη 

περίπου, να αυξηθεί κατά 0,5 μονάδες ο μέσος βαθμός πτυχίου και να μειωθεί το ποσοστό 

όσων δεν αποφοιτούν τουλάχιστον κατά 10%, αλλά και να αυξηθεί το ποσοστό όσων 

αποφοιτούν με τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την εγγραφή τους. Αυτό ανέρχεται κατά 

μέσο όρο για όσες/ους έχουν εγγραφεί κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2010-2011 έως 2015-2016 

σε περίπου 20%. Ωστόσο, ένα ποσοστό περίπου 10% όσων έχουν εγγραφεί κατά τα 

ακαδημαϊκά έτη 2010-2011 έως 2013-2014 δεν αναμένεται να αποφοιτήσουν, καθώς, αν και 

έχουν παρέλθει τουλάχιστον 6 έτη από την έναρξη της φοίτησής τους, δεν έχουν ακόμη 

εξεταστεί επιτυχώς σε κάποιο μάθημα ή έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα λιγότερα 

από όσα διδάσκονται σε ένα εξάμηνο.  

Παρά τη σαφή βελτίωση στους πιο πάνω δείκτες με την εφαρμογή του τρέχοντος ΠΠΣ, τα 

στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι το μέσο ποσοστό όσων αποφοιτούν με τη συμπλήρωση 5 

και 6 ετών από την εγγραφή στο Τμήμα δεν υπερβαίνει το 53 και 69%, αντίστοιχα. Οι λόγοι 

για τους οποίους η βελτίωση αυτή δεν είναι μεγαλύτερη είναι κυρίως (i) οι συχνές αλλαγές 

του συστήματος πρόσβασης στα ΑΕΙ της χώρας που συνοδεύονται από μεταβολές στα 

χαρακτηριστικά όσων εγγράφονται για σπουδές στο Τμήμα κατ’ έτος, (ii) η μεγάλη αύξηση 

αυτών από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, κυρίως λόγω αύξησης των μετεγγραφόμενων, 

(iii) το θεσμικό πλαίσιο που θεωρεί ως λιμνάζουσες/οντες ακόμη και φοιτήτριες/τές που 

ουσιαστικά δεν έχουν συμμετοχή ή έχουν υποτυπώδη συμμετοχή στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

Άλλες σχετικές με το ΠΠΣ επισημάνσεις της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης αφορούσαν 

κυρίως στη μη επαρκή ασφάλεια στις αίθουσες της εργαστηριακής άσκησης των 



φοιτητριών/τών και τη συνδιδασκαλία μαθημάτων, καθώς και την περιορισμένη συμμετοχή 

των φοιτητριών/τών στην αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των διδασκόντων.  

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι κύριες επισημάνσεις της Επιτροπής Εξωτερικής 

Αξιολόγησης αναφορικά με το ΠΠΣ και τα αποτελέσματα των διορθωτικών ενεργειών με τις 

οποίες αντιμετωπίστηκαν αυτές στο πλαίσιο του εφικτού μέχρι σήμερα, δεδομένης της 

δυσχερούς κατάστασης της χώρας και της περιορισμένης χρηματοδότησης των ΑΕΙ το ίδιο 

διάστημα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Eπισημάνσεις της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης (Έκθεση Εξωτερικής 

Αξιολόγησης Τμήματος Χημείας Α.Π.Θ., 2011) για το ΠΠ/διορθωτικές ενέργειες ή 

αποτελέσματα αυτών  

.....................................................................................................................................................                       

Κύριες Επισημάνσεις/Διορθωτικές ενέργειες ή αποτελέσματα αυτών 

..................................................................................................................................................... 

Πολύ μεγάλος αριθμός μαθημάτων (52-56)/Μείωση του αριθμού των μαθημάτων σε 38-41 

Πολύ μεγάλος μέσος χρόνος αποφοίτησης (6,8 ημερολογιακά έτη) και πολύ μεγάλο ποσοστό 

αυτών που δεν ολοκληρώνουν τις σπουδές τους (30%)/Μείωση του μέσου χρόνου 

αποφοίτησης σε 5,4 έτη και του ποσοστού αυτών που δεν ολοκληρώνουν τις σπουδές σε 20%  

Σχετικά χαμηλός μέσος βαθμός πτυχίου (6,8/10)/Αύξηση του μέσου βαθμού του πτυχίου σε 

7,3/10 

Απουσία στοιχειωδών προϋποθέσεων για τη συνέχιση των σπουδών (προαπαιτούμενα 

μαθήματα)/ Καθορισμός ακαδημαϊκών προϋποθέσεων (προαπαιτούμενα) για την 

εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, και για τη χορήγηση βεβαίωσης Οινολογικής Εκπαίδευσης. 

Διδασκαλία πολλών μαθημάτων από τρεις ή περισσότερους διδάσκοντες/Μείωση του 

αριθμού των συνδιδασκόντων σε αρκετά μαθήματα κυρίως ως αποτέλεσμα της μείωσης του 

συνολικού αριθμού των υπηρετούντων στο Τμήμα μελών ΔΕΠ 

Ελλειμματικές συνθήκες ασφαλείας κατά την εργαστηριακή άσκηση των φοιτητριών τών/ 

Βελτίωση των υποδομών ασφαλείας με ανακαίνιση του μεγαλύτερου αριθμού 

εργαστηριακών αιθουσών και τοποθέτηση νέου τύπου απαγωγών, άσκηση των 

φοιτητριών/τών σε μικρότερες ομάδες όπου αυτό είναι εφικτό. 

Περιορισμένη συμμετοχή φοιτητριών/τών και των μελών ΔΕΠ στην αξιολόγηση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας/Σχετικά μικρή βελτίωση της συμμετοχής των φοιτητριών/τών 

στην αξιολόγηση τόσο της εκπαιδευτικής διαδικασίας όσο και όσων διδάσκουν τα μαθήματα  

Προβλήματα στις σχέσεις των φοιτητριών/τών με μέλη ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/Βελτίωση των σχέσεων 

μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων και προσπάθεια για την ενεργοποίηση του θεσμού 

του ακαδημαϊκού συμβούλου από το 2019-20 

Ενίσχυση διδασκαλίας σύγχρονων αντικειμένων σχετικών με τη Χημική Βιολογία και τη 

Χημεία Υλικών/α) Αναβάθμιση του μαθήματος ΧΗΜΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (από μάθημα επιλογής μιας 

κατεύθυνσης σε ημι-υποχρεωτικό μάθημα του βασικού κύκλου σπουδών, β) Νέα μαθήματα 

επιλογής κατεύθυνσης: Τεχνολογία Πολυμερικών Υλικών, Τεχνολογία Ανόργανων Υλικών-

Νανοτεχνολογία, Νανοχημεία (έχει υποβληθεί πρόταση στην Επιτροπή ώστε να 



αντικαταστήσει το μάθημα Ενότητα "Νανοχημεία" και "Μηχανισμοί Ανόργανων 

Αντιδράσεων"), γ) Νέο υποχρεωτικό μάθημα ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ (Βιοχημεία ΙΙ), δ) Νέα μαθήματα 

επιλογής κατεύθυνσης: Βιο-οργανική Χημεία, Δομική Βιοχημεία και Στοιχεία 

Βιοπληροφορικής, Διεργασίες στη Βιοτεχνολογία (τα μαθήματα Ενζυμολογία και 

Βιοτεχνολογία υπήρχαν και στα παλαιότερα ΠΠΣ).  

Μια σημαντική καινοτομία σε θέματα ασφάλειας και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 

αποτέλεσε το γεγονός ότι το Ίδρυμα λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο πρόβλημα της 

Διαχείρισης των επικίνδυνων Εργαστηριακών Αποβλήτων (ΕΑ) έχει θέσει σε εφαρμογή ένα 

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης των Εργαστηριακών Αποβλήτων (ΟΣΔΕΑ) που 

συμβάλλει στην ορθολογικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος και εναρμονίζεται με τις 

ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις και τους ειδικούς κανονισμούς απομάκρυνσης και 

καταστροφής των τοξικών χημικών αποβλήτων. Η μελέτη και ο σχεδιασμός του ΟΣΔΕΑ-ΑΠΘ 

είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας για ορθολογική και φιλική προς το περιβάλλον 

διαχείριση των παραγόμενων εργαστηριακών αποβλήτων (ΕΑ), που ξεκίνησε με 

πρωτοβουλία τουΤΧ (http://dea.auth.gr/ 

Οι κανονισμοί που έχουν αναφερθεί σε άλλη ενότητα, η δραστηριοποίηση των επιτροπών 

του ΤΧ και η συνεχής προσπάθεια των διδασκόντων διασφαλίζουν τη σταθερή και συνεχώς 

βελτιούμενη ποιότητα των σπουδών ακόμη και την περίοδο της πανδημίας. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Η συμμετοχή των φοιτητών στις αξιολογήσεις βελτιώθηκε ελαφρώς, ο μέσος δείκτης Q (~69) 

αν και αντίστοιχος με εκείνον της ΣΘΕ δεν μας ικανοποιεί και δεν μας εκφράζει. Οι 

φοιτητές/τριες αλλά και τα μέλη ΔΕΠ/ΕΔΙΠ χρειάζονται καλύτερη ενημέρωση και 

ενθάρρυνση για συμμετοχή και προβολή, αντιστοίχως. Στα ακαδημαϊκά στατιστικά δεν 

καταγράφονται στοιχεία για το έτος αναφοράς. 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το ΤΧ υποστήριξε τo Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΕΔΕΚ) 

(kedek.auth.gr) από την ίδρυσή του το 2014. Το ΚΕΔΕΚ έχει ως βασική αποστολή την 

προώθηση και ανάπτυξη της διεπιστημονικότητας σε ένα ανοικτό και συνεργατικό 

περιβάλλον αριστείας, το οποίο αξιοποιεί τις ερευνητικές υποδομές του ΑΠΘ σε τοπικό, 

εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, διευρύνει τη συνέργεια του Πανεπιστημίου με την Κοινωνία 

και συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. Από το 2015 μέχρι 

σήμερα, και έπειτα από τρεις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, ερευνητές από το ΤΧ 

δραστηριοποιούνται σε 9 από τις 22 ερευνητικές ομάδες που στεγάζονται στην κτηριακή του 

υποδομή, συντονίζοντας (BIOMIC, http://biomic.web.auth.gr ; Nanohybrid, 

http://kedek.auth.gr/?q=el/node/1082)  ή συμμετέχοντας σε αυτές (NatPro-AUTH, 

http://kedek.auth.gr/?q=el/node/1071 ; SUMAQ, http://kedek.auth.gr/?q=el/node/1089 ; 

HERACLES, http://kedek.auth.gr/?q=el/node/1077; FunPAth, 

http://kedek.auth.gr/?q=el/node/1108 ; CORE, http://kedek.auth.gr/?q=el/node/1078 ; LND 

http://kedek.auth.gr/?q=el/node/1104 , MagnaCharta, http://magnacharta.physics.auth.gr/ . 

H διεπιστημονική αυτή δραστηριότητα καθώς και ο συντονισμός ή η συμμετοχή ερευνητών 

από το ΤΧ σε ευρωπαϊκές ή εθνικές υποδομές (π.χ. METROFOOD RI- Greek node (ESFRI), 

www.metrofood.eu; Plant Up (national roadmaps), https://plant-up.com/en/partners/, 

Ελληνικό Κέντρο Μικρών Μορίων http://hsmc.chem.auth.gr/ κλπ), ο συντονισμός ή η 

συμμετοχή σε πληθώρα άλλων δικτύων, δράσεων COST, εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών 

http://biomic.web.auth.gr/
http://kedek.auth.gr/?q=el/node/1082
http://kedek.auth.gr/?q=el/node/1071
http://kedek.auth.gr/?q=el/node/1089
http://kedek.auth.gr/?q=el/node/1077
http://kedek.auth.gr/?q=el/node/1108
http://kedek.auth.gr/?q=el/node/1078
http://kedek.auth.gr/?q=el/node/1104
http://magnacharta.physics.auth.gr/


ερευνητικών προγραμμάτων είναι απόδειξη της εξωστρέφειας των μελών Δ.Ε.Π και της 

προσπάθειας να διευρύνουν ορίζοντες σε όφελος των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, 

υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων, ο αριθμός των οποίων αυξάνεται συνεχώς.  

Η χρηματοδότηση από την ερευνητική δραστηριότητα των μελών Δ.Ε.Π/Ε.ΔΙ.Π δίνεται 

αναλυτικά στα στοιχεία ΟΠΕΣΠ για τα έτη 2015-16, 2016-17, 2017-18. Είναι φανερή η 

ραγδαία αύξηση της αξιοποίησης των χρηματοδοτικών ευκαιριών και η αύξηση της 

επιτυχούς συμμετοχής σε ανταγωνιστικά προγράμματα τόσο σε αριθμό όσο και σε 

χρηματοδότηση. Τα μέλη ΔΕΠ του ΤΧ έχουν αναπτύξει δημιουργικές σχέσεις με ελληνικές 

εταιρίες & επιχειρηματικούς φορείς μέσω ερευνητικών προγραμμάτων τα οποία 

χρηματοδοτούνται εξ’ ολοκλήρου από αυτούς ή συγχρηματοδοτούνται από άλλες εθνικές ή 

ευρωπαϊκές πηγές στο πλαίσιο προγραμμάτων, όπως η δράση ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΡΕΥΝΩ-

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ κ.ά. Ο ερευνητικός εξοπλισμός σε μεγάλα όργανα που 

φιλοξενούνται στο ΤΧ παρουσιάζεται στον ιστότοπο https://www.chem.auth.gr/erevnitikos-

exoplismos . 

Μέλη ΔΕΠ/ΕΔΙΠ είναι επιφορτισμένα με τη διαπίστευση εργαστηρίων και την προσφορά 

παροχής υπηρεσιών στο κοινό (ιδιώτες, δήμους, κλπ) 

https://www.rc.auth.gr/LaboratoryInfo/Details/Item/1801 ; 

https://sites.google.com/site/authchemtech  

Οι διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες των μελών Δ.Ε.Π υποστηρίζονται από την 

ενεργή ομάδα μελών Ε.ΔΙ.Π (n=10) με υψηλά προσόντα (MSc, PhD)[5/10, h factor ≥14; 5/10, 

h factor ≤9] όπως φαίνεται από το βιογραφικό του καθενός/μιάς, που ανήκουν διοικητικά σε 

Τομείς αλλά υποστηρίζουν τις πραγματικές εργαστηριακές ανάγκες ανεξαρτήτως αυτού. Για 

παράδειγμα μέλος Ε.ΔΙ.Π υποστηρίζει εργαστηριακές ανάγκες του ΕΟΧ και παράλληλα 

εκείνες του ΕΧΤΤ του Τομέα στον oποίο υπάγεται διοικητικά. Ο μικρός αριθμός μελών ΕΤΕΠ 

(n=8) ικανοποιεί ενδο ή διεργαστηριακές ανάγκες. Πάγιο αίτημα του ΤΧ είναι η αύξηση 

θέσεων αυτής της κατηγορίας. 

Την τελευταία τριετία το ερευνητικό έργο του Τμήματος ενισχύθηκε από τις υποτροφίες σε 

υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες μετά από αξιολόγηση των προτάσεών τους στο 

πλαίσιο δράσεων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ, 

https://hfri.grnet.gr/) για το brain gain και την καταπολέμηση της μαζικής εξόδου νέων 

πτυχιούχων στο εξωτερικό. 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Τα κτίρια του ΠΧ και ΝΧ λόγω ελλιπούς συντήρησης αλλά κυρίως λόγω παλαιότητας χρήζουν 

ριζικής ανακαίνισης όσον αφορά σε θέματα αποχέτευσης, υγρομόνωσης και θερμομόνωσης. 

Η κλιματική αλλαγή και το γεγονός οτι λόγω της μεγάλης ερευνητικής δραστηριότητας το 

Τμήμα λειτουργεί και στη διάρκεια του θέρους είναι απαραίτητο να γίνουν παρεμβάσεις 

(σκίαστρα κινητά κλπ ιδιαίτερα στους επάνω ορόφους του 9οροφου ΝΧ. Η διοίκηση, επόπτες 

κτιρίων και Δ/ντές εργαστηρίων φροντίζουν τη συντήρηση των υποδομών με τη βοήθεια της 

τεχνικής υπηρεσίας αλλά ακόμη και εξ ιδίων πόρων. Τα οικονομικά έτη 2019 και 2020 

ολοκληρώθηκαν διάφορες εργασίες ακόμη και μέσα στην πανδημία και τις συνθήκες 

εγκλεισμού. Μεγάλος διαγωνισμός από τις δημόσιες επενδύσεις για την ανακαίνιση των 

εργαστηριακών αιθουσών και πάγκων εργασίας και στα δύο κτίρια Χημείας (περίπου 

500.000 ευρώ). 2. Ανακαίνιση των καθισμάτων και θρανίων της αίθουσας σεμιναρίων και 

διδασκαλίας 309 στον όροφο του ΕΟΧ στο παλαιό κτίριο ΤΧ. 3. Ανακαίνιση και 

https://www.chem.auth.gr/erevnitikos-exoplismos
https://www.chem.auth.gr/erevnitikos-exoplismos
https://www.rc.auth.gr/LaboratoryInfo/Details/Item/1801
https://sites.google.com/site/authchemtech


ελαιοχρωματισμός όλων των φουαγιέ, μεγάλων και μικρών, του ΠΧ αλλά και τις αίθουσας 

διδασκαλίας Α στον όροφο της Φυσικοχημείας. Προγραμματίζεται ανακαίνιση του μεγάλου 

Αμφιθέατρου στο παλαιό κτίριο, με επιδιόρθωση δαπέδου και τοποθέτηση νέων εδράνων 

(περίπου 70.000-80.000 ευρώ) και η τοποθέτηση νέων υαλο-πινάκων διδασκαλίας στις 

αίθουσες Α, 309, πρώην αίθουσα συνεδριάσεων και μεγάλο αμφιθέατρο. 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Ενδυνάμωση του ρόλου του ακαδημαϊκού συμβούλου από το έτος αναφοράς. 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Ο στρατηγικός σχεδιασμός του τμήματος μέχρι 31.12.21 με αφορμή τη διαδικασία 

πιστοποίησης του ΠΠΣ θέτει επιλεκτικά ρεαλιστικούς στόχους, οι οποίοι να μπορούν να 

υλοποιηθούν τη διετία 19/20 - 20/21. 

Στρατηγικοί & Επιμέρους Στόχοι & Δράσεις του ΤΧ για τη Διασφάλιση της Ποιότητας & 

Επικοινώνησή τους 

Με ορίζοντα τις 31.12.2021, το ΤΧ έθεσε συγκεκριμένους στρατηγικούς/ επιμέρους στόχους 

και προβλέπει δράσεις στο πλαίσιο του χρονικά εφικτού λαμβάνοντας υπόψη: 

(i) τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό εισερχομένων στο ΤΧ παρά την εκφρασμένη 

απόφαση της Συγκλήτου (αριθμ. 3016/18-02-2020) για μέγιστο αριθμό εισακτέων με 

πανελλαδικές εξετάσεις (120 φοιτήτριες/τές) και την επισήμανσή της «ότι ο συνολικός 

αριθμός των εισαγομένων φοιτητών με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πλην των Πανελλαδικών 

Εξετάσεων σε κάθε Τμήμα του Α.Π.Θ., δεν πρέπει να υπερβαίνει σε ποσοστό το 15% του 

αριθμού εισακτέων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021»  

(ii) την αναμενόμενη αφυπηρέτηση σημαντικού αριθμού έμπειρων μελών Δ.Ε.Π 

(διδακτικά, διοικητικά, ερευνητικά) μέσα στην επόμενη διετία (n=7),  

(iii) Τα στατιστικά στοιχεία ΟΠΕΣΠ και τα ακαδημαϊκά στατιστικά της ΜΟ.ΔΙ.Π  

Οι στρατηγικοί στόχοι (Α-Ε), επιμέρους στόχοι, δείκτες και δράσεις για τη βελτίωση της 

ποιότητας του ΠΠΣ καθορίστηκαν στη ΣΤ 713/24.2.2020 και επικαιροποιήθηκαν στη ΣΤ 

715/9.3.2020) και είναι συνοπτικά οι παρακάτω.  

Α. Υψηλή ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο ΠΠΣ 

Α1. Εκσυγχρονισμός και πιστοποίηση του προγράμματος σπουδών 

Α1.1. Ετήσια αναφορά και παρουσίαση στοιχείων από Επιτροπή Σπουδών και ΟΜΕΑ 

Τμήματος 

ΔΡΑΣΗ: Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων 

Α1.2. Διορθωτικές ενέργειες ως προς την πιο πρόσφατη εξωτερική αξιολόγηση 

ΔΡΑΣΗ:Μείωση του αριθμού των μαθημάτων στα οποία εξετάζονται οι φοιτήτριες/τές 

Α2. Βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

Α2.1. Βελτίωση μέσης συνολικής αξιολόγησης μαθημάτων 



ΔΡΑΣΗ: Καλύτερη αξιοποίηση μέσων διδασκαλίας για την κατανόηση του περιεχομένου των 

μαθημάτων 

 Α2.2. Αύξηση συμμετοχής φοιτητών στην αξιολόγηση 

ΔΡΑΣΗ: Τακτική ενημέρωση των φοιτητριών/τών για τη σπουδαιότητα της συμμετοχής τους 

στην αξιολόγηση των διδασκόντων και του ΠΠΣ 

Α2.3. Αύξηση συμμετοχής στην πρακτική άσκηση 

ΔΡΑΣΗ: Ανάληψη πρωτοβουλιών για αύξηση ή, τουλάχιστον, διατήρηση του βαθμού 

ικανοποίησης των φοιτητικών αιτημάτων για συμμετοχή στο πρόγραμμα της πρακτικής 

άσκησης 

Α3. Υποβοήθηση επαγγελματικής σταδιοδρομίας 

Α3.1. Ενίσχυση συμμετοχής του Τμήματος σε εκδηλώσεις σταδιοδρομίας 

ΔΡΑΣΗ: Ένταξη εκδήλωσης για τη σταδιοδρομία των αποφοίτων στο ΠΠΣ 

Α4. Ποσοτική και ποιοτική επάρκεια διδακτικού προσωπικού 

Α4.1. Αναλογία διδασκομένων (ενεργών φοιτητών) – διδασκόντων   

Α.4.2. Ετήσια μεταβολή αριθμού μελών ΔΕΠ (προσλήψεις – αποχωρήσεις) 

ΔΡΑΣΗ: Ενέργειες προς τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ. για βελτίωση της αναλογίας των 

διδασκομένων προς τους διδάσκοντες 

Α4.3. Βελτίωση μέσης συνολικής αξιολόγησης διδασκόντων  

ΔΡΑΣΗ: Διοργάνωση σεμιναρίων για την εκπαίδευση των διδασκόντων 

Β. Βελτίωση των επιδόσεων 

Β1. Βελτίωση των επιδόσεων των φοιτητών & Β2. Μείωση του χρόνου αποφοίτησης 

ΔΡΑΣΗ: Ενεργοποίηση του θεσμού του ακαδημαϊκού συμβούλου 

ΔΡΑΣΗ:Υιοθέτηση μεθόδων φοιτητοκεντρικής μάθησης 

ΔΡΑΣΗ: Εισαγωγή εναλλακτικών και σταδιακών διαδικασιών αξιολόγησης της επίδοσης των 

φοιτητριών/τών 

Γ. Ανάπτυξη έρευνας υψηλού επιπέδου – Σύνδεση με ΠΠΣ 

Γ1. Σύνδεση της έρευνας με την εκπαίδευση προπτυχιακών φοιτητών 

Γ1.1. Συμμετοχή προπτυχιακών φοιτητών στην έρευνα 

Γ1.2. Παρουσίαση πτυχιακών εργασιών σε επιστημονικά συνέδρια/ημερίδες  

Γ.1.3. Αύξηση πλήθους πειραματικών πτυχιακών εργασιών 

ΔΡΑΣΗ: Ενθάρρυνση των φοιτητριών/τών για συμμετοχή στην ερευνητική διαδικασία και για 

παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε επιστημονικές εκδηλώσεις 

Γ2. Ενίσχυση έρευνας υψηλού επιπέδου  



Γ2.1 Βελτίωση ερευνητικών υποδομών 

ΔΡΑΣΗ: αναζήτηση χρηματοδότησης για μεγάλα όργανα 

Γ2.2 Προβολή έρευνας υψηλού επιπέδου 

ΔΡΑΣΗ: Ετήσια παρουσίαση ερευνητικών επιτευγμάτων 

Δ. Ανάπτυξη της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης 

Δ1. Ανάπτυξη της εξωστρέφειας στην εκπαίδευση και την έρευνα 

Δ1.1. Επικοινωνία επιτευγμάτων του Τμήματος σε αποφοίτους (ιστοσελίδα, e-mail) 

ΔΡΑΣΗ: Δημιουργία ιστοσελίδας αποφοίτων 

Δ1.2. Εκδηλώσεις για την παρεχόμενη εκπαίδευση και έρευνα στις οποίες συμμετέχει ή που 

διοργανώνει το Τμήμα 

ΔΡΑΣΗ: Συνεργασία με Ε.Ε.Χ., Σ.Χ.Β.Ε. και άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για τη 

διοργάνωση σχετικών εκδηλώσεων 

Δ2.1. Ιστοσελίδα του Τμήματος για το ΠΠΣ πλήρως μεταφρασμένη στα Αγγλικά 

ΔΡΑΣΗ: Ενημέρωση ιστότοπου 

Δ2.2. Ετήσιο ποσοστό εισερχόμενων φοιτητριών/-τών Erasmus 

ΔΡΑΣΗ: Ενίσχυση διαπανεπιστημιακών συνεργασιών και διαφήμιση του ΠΠΣ 

Ε. Βελτίωση των υποδομών, λειτουργιών και υπηρεσιών 

Ε1. Βελτίωση μαθησιακού περιβάλλοντος και καθημερινής λειτουργίας 

Ε1.1. Αξιολόγηση υποδομών από διδάσκοντες 

ΔΡΑΣΗ: Συνεχής παρακολούθηση της ασφάλειας στις κτηριακές και εργαστηριακές υποδομές 

Ε1.2. Υποστήριξη φοιτητών – ώρες συνεργασίας 

ΔΡΑΣΗ: Συνέχιση του τρόπου υποστήριξης των φοιτητριών/τών 

Ε1.3. Υποστήριξη φοιτητών – σύμβουλοι σπουδών 

ΔΡΑΣΗ: Ενεργοποίηση του θεσμού του ακαδημαϊκού συμβούλου 

Ε1.4. Εβδομαδιαίες ώρες λειτουργίας βιβλιοθηκών/σπουδαστηρίων 

ΔΡΑΣΗ: Διατήρηση του ωρολογίου προγράμματος λειτουργίας της βιβλιοθήκης και των 

προσφερόμενων από αυτήν υπηρεσιών 

Ε1.5. Έλεγχος/αναβάθμιση τεχνολογικού εξοπλισμού 

ΔΡΑΣΗ: Τακτικός έλεγχος ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και λοιπών εγκαταστάσεων 

ΔΡΑΣΗ: Τακτικός έλεγχος συστημάτων ασφάλειας 

ΔΡΑΣΗ: Τακτικός έλεγχος λειτουργίας του τεχνολογικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται 

στην εκπαίδευση 



Ε.2. Πλήρως ενημερωμένη και αξιόπιστη πληροφόρηση 

Ε2.1. Ενημερωμένος ιστότοπος Τμήματος 

ΔΡΑΣΗ: Συνεχής ενημέρωση  

Ε2.2. Ενημερωμένος Οδηγός Σπουδών 

ΔΡΑΣΗ: Ετήσια επικαιροποίηση 

Ε2.3. Ηλεκτρονική ενημέρωση φοιτητών για εκπαιδευτικά θέματα (ιστότοπος, e-learning) 

ΔΡΑΣΗ: Εξαμηνιαία επικαιροποίηση 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 

Τα ακαδημαϊκά στατιστικά καταδεικνύουν μετακίνηση προς αλλά και από το ΤΧ φοιτητών 

λόγω μετεγγραφών αλλά και εισόδου τους σε άλλα τμήματα μετά το 2ο χρόνο εισαγωγής 

τους στο ΤΧ (διαγραφές εκούσιες). Η εξέλιξη στη βαθμολογία είναι ανιούσα και αυτό εν μέρει 

πρέπει να σχετίζεται με το γεγονός οτι τα τελευταία χρόνια εισάγονται επιτυχόντες και από 

το πεδίο των Επιστημών Υγείας που κατά τεκμήριο απαιτεί καλύτερη προετοιμασία των 

υποψηφίων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις. Οι πτυχιακές εργασίες εξελίσσονται ομαλά 

ιδιαίτερα μετά τη μετατροπή τους από υποχρεωτική σε επιλογής μάθημα. Η δυνατότητα 

αυτή απέδωσε θετικά επί της ουσίας (εισαγωγή κριτηρίων και προαπαιτούμενων) και θα 

βοηθήσει στη μείωση του χρόνου λήψης πτυχίου. Η κατανομή των νέων θέσεων 

αποφασίζεται στη ΣΤ και κατά κανόνα αποφασιστικό κριτήριο είναι οι διδακτικές ανάγκες 

ιδιαίτερα εκείνες των υποχρεωτικών μαθημάτων κορμού. Αυτό αποτυπώνεται στα γνωστικά 

αντικείμενα για τα οποία ζητήθηκαν/προκηρύχθηκαν θέσεις. Η αναλογία 

φοιτητών/προσωπικού παραμένει ακόμα σε αποδεκτά επίπεδα (10,5/1). Η κινητικότητα του 

προσωπικού περιορίσθηκε απότομα λόγω των εκτάκτων συνθηκών, αυξήθηκε όμως ο 

αριθμός διαδικτυακών δράσεων. 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

Για το έτος αναφοράς 2019-20 ο ρυθμός παραγωγής, η αναγνώριση του έργου, ο αριθμός 

ετεροαναφορών, τα νέα προγράμματα και η αύξηση του αριθμού των ερευνητικών 

προγραμμάτων με συντονιστές μέλη ΔΕΠ του τμήματος αλλά και ορισμένων ΕΔΙΠ δείχνουν 

οτι το ΤΧ εξελίσσει συνεχώς το ερευνητικό προφίλ του. Το σύνολο των μελών ΔΕΠ 

παρουσιάζει συγγραφική δραστηριότητα. 

 

 


