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                                         Δςσαπιζηίερ 
 

Θα ήζεια λα απεπζχλσ ζεξκέο επραξηζηίεο ζε φινπο ηνπο Καζεγεηέο, 

πςειφβαζκα ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη 

ηνλ εμσηεξηθφ ζχκβνπιν πνπ απνδέρζεθαλ, κε κεγάιε πξνζπκία, λα 

απαληήζνπλ ζην εξσηεκαηνιφγην ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

Ιδηαίηεξα επραξηζηψ ηνλ επηβιέπνληα Καζεγεηή κνπ Γεκήηξην 

νπκπεληψηε γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηνπ θαη ηελ θαζνδήγεζή ηνπ θαηά 

ηε δηάξθεηα ζπγγξαθήο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. 

Ξερσξηζηά ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε, Καζεγεηή Γεψξγην 

Σζηφηξα, γηα ηελ θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ηνπ ζηελ απφθαζή κνπ λα θνηηήζσ 

ζε απηφ ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα. 

Σηο επραξηζηίεο κνπ, επηπιένλ, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ζηνλ εμάδειθφ κνπ 

Γεψξγην Σζηηζηπίλε, θηιφινγν ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, γηα ηηο 

εχζηνρεο, επνηθνδνκεηηθέο παξαηεξήζεηο ηνπ ζηε βειηίσζε ηνπ θεηκέλνπ 

θαη ηελ έθδνζε ζηε ηειηθή ηνπ κνξθή. 

    

  



iv 

 

  



v 

 

 

Πεπίλητη 
 

Ο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ζηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο απνηειεί κηα αλαγθαία 

δηαδηθαζία πνπ ζπλήζσο αζθείηαη απφ ηελ αλψηαηε δηνίθεζε. Σν πιήζνο ησλ 

αξκνδηνηήησλ πνπ θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί ε δεκφζηα δηνίθεζε θαζηζηά αλαγθαία ηελ 

απηφλνκε ζηξαηεγηθή ζρεδίαζε γηα ηνλ θάζε δεκφζην νξγαληζκφ. Σα Παλεπηζηήκηα, σο  

απηνδηνίθεηα δεκφζηα πξφζσπα, θαινχληαη λα δηαρεηξηζηνχλ έλαλ κεγάιν φγθν 

δξάζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζην πιαίζην ελφο δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο κε πνιιέο 

παζνγέλεηεο, ελψ παξάιιεια ζα πξέπεη λα δηαηεξνχλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ 

εμσζηξέθεηα ηνπο. ην παξαπάλσ πιαίζην  δηεξεπλάηαη ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε, αιιά 

θαη νη πξννπηηθέο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο πνπ 

απνηειεί έλα κηθξφ κελ ζε κέγεζνο, επέιηθην δε ζηε δηαρείξηζή ηνπ, Παλεπηζηήκην. 

ηελ έξεπλα  ζπκκεηέρνπλ δψδεθα Καζεγεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, 

πςειφβαζκα ζηειέρε, κέιε αλψηαησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο, νη νπνίνη 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα, θαζψο θαη έλαο εμσηεξηθφο 

χκβνπινο, Γηεπζπληήο ηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε νξγαληζκφ παξνρήο 

εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα θιήζεθαλ λα 

απαληήζνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο, θνηλέο γηα φινπο, εξσηήζεηο. Σα απνηειέζκαηα ησλ 

ζπλεληεχμεσλ αλαιχζεθαλ κε ηελ κεζνδνινγία ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο θαη απφ εθεί 

πξνέθπςαλ ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ πθηζηάκελε 

θαηάζηαζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, αιιά θαη ηα πεδία πνπ ζα πξέπεη λα 

βειηησζνχλ θαη λα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηελ κειινληηθή ζηξαηεγηθή ζρεδίαζε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Η βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα, ζα πξέπεη λα 

επηθεληξψλεηαη ζηελ εμσζηξέθεηα έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ε ζχλδεζε κε ηελ θνηλσλία. 

Σν Παλεπηζηήκην επίζεο ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη εξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο κε άιια 

Παλεπηζηήκηα θαη θνξείο απφ φιν ηνλ θφζκν, ελψ παξάιιεια λα επηρεηξήζεη ηε 

δεκηνπξγία μελφγισζζσλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζε ηνκείο αηρκήο πνπ ζα 

νδεγήζνπλ ζηελ πξνζέιθπζε  θνηηεηψλ απφ ην εμσηεξηθφ. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο, ζηξαηεγηθή, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, 

ζηξαηεγηθνί ζηφρνη  
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Abstract  
 

Strategic planning in public institutions is a necessary process that is usually 

implemented by senior management. The breadth of competencies required to perform 

public administration necessitates autonomous strategic design of each public 

organization. The universities, in turn, must manage a large volume of operations and 

activities in a public system with many pathogens while they should maintain 

competitiveness and extroversion. In the above context, it is therefore necessary to 

examine the current situation and prospects for strategic planning at the University of 

Macedonia, which is a small sized university but sufficiently flexible to manage. This 

survey involves twelve professors from the University of Macedonia, senior members 

of the administration, upper level of decision-makers who are active in the university 

community in addition to an external consultant, a director of strategic management in  

educational services. All participants of the survey were required to answer specific 

questions applicable to all of them. The results of the interviews were analyzed by a 

qualitative research methodology and significant conclusions and proposals were 

arrived at concerning the current situation of strategic planning and the fields that 

should be improved and considered for a future strategic planning at the University of 

Macedonia. The main priority of the strategic plan for the University of Macedonia, as 

indicated by the results of the survey, should focus on extroversion so as to establish the 

necessary connection to the public residing in the region where the University is 

located. The University should also develop research collaboration with other 

universities and institutions around the world and simultaneously introduce 

postgraduate programs in English in peak areas of interest for the purpose of attracting 

international students. 

 

Keywords: Strategic planning, strategy, University of Macedonia, strategic objectives 
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 Διζαγυγή 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο κειέηεο είλαη ε αλάιπζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ θαη εηδηθφηεξα ησλ 

Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ, ελψ ην εξεπλεηηθφ κέξνο επηθεληξψλεηαη ζηνλ 

ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Σν ζέκα πνπ επηιέρζεθε 

παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαζψο νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζήκεξα ζηνπο 

δεκφζηνπο νξγαληζκνχο θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηελ ελδειερή κειέηε ησλ δηαδηθαζηψλ 

πνπ δηακφξθσζαλ ηε ζεκεξηλή ηνπο ιεηηνπξγία. Δηζαγσγηθά ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε 

φηη θαηά ηνπο Olsen & Eadie (1982) ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ή ζηξαηεγηθφο 

πξνγξακκαηηζκφο νξίδεηαη σο κηα ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα ιήςεο ζεκαληηθψλ 

απνθάζεσλ θαη ελεξγεηψλ νη νπνίεο ζα είλαη ζε ζέζε λα δηακνξθψζνπλ ηειηθά ηελ 

νπζία κηαο νξγάλσζεο. 

ηα παξαπάλσ πιαίζηα ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε παξνχζα θαηάζηαζε πνπ 

επηθξαηεί ζηε ρψξα, σο απφξξνηα ηεο εθηεηακέλεο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο θξίζεο, 

έρεη δεκηνπξγήζεη έλα πεξηβάιινλ αβεβαηφηεηαο θαη αζηάζεηαο πνπ έθαλε εκθαλή ηελ 

ειιεηκκαηηθή νξγάλσζε ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ ε νπνία επηδξά αξλεηηθά ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπο. Έλα κέξνο απηψλ ησλ ειιείςεσλ ελδερνκέλσο λα νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη δελ ππάξρνπλ θαζνξηζκέλνη ζηφρνη ζηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζπρλά δελ είλαη πξνθαζνξηζκέλεο νη βαζηθέο αξκνδηφηεηεο νη νπνίεο ζα 

έπξεπε λα είλαη ζαθψο δηαηππσκέλεο απφ ηε ζχζηαζε ησλ νξγαληζκψλ απηψλ. ην 

ζεκείν απηφ εηδνπνηφ δηαθνξά κπνξεί λα απνηειέζεη ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή 

θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ ζρεδίσλ πνπ ζα απαληνχλ κε ζαθήλεηα ζην αληηθείκελν ηνπ 

νξγαληζκνχ, ηελ απνζηνιή, ην φξακά ηνπ θαη ηελ θαηεχζπλζε πνπ ζα αθνινπζήζεη ν 

νξγαληζκφο πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ. 

Γεληθφηεξα, ε ζέζπηζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηξαηεγηθψλ ζε έλαλ δεκφζην νξγαληζκφ κπνξεί  

λα έρεη κφλν ζεηηθή επίδξαζε φηαλ ν ζρεδηαζκφο απηφο απνζθνπεί ζηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ, αιιά θαη φηαλ ηα δηνηθεηηθά φξγαλα 

αζθνχλ, ελαξκνληζκέλα κε ηνπο θαλφλεο, ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο. Όπσο φξηζε ν 

Chandler, ε ζηξαηεγηθή απφ κφλε ηεο απνηειεί ηε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία 

θαζνξίδνληαη νη βαζηθνί καθξνρξφληνη ζηφρνη θαη ζθνπνί ελφο νξγαληζκνχ, ελψ 

παξάιιεια απνθαζίδεηαη ε πηνζέηεζε κηαο ζεηξάο πξάμεσλ θαη πξνζδηνξίδνληαη ηα 

αλαγθαία κέζα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ηηζέκελσλ ζηφρσλ. Έηζη, φηαλ ε 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ είλαη θνηλσληθή επηηαγή δελ 
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κπνξεί παξά λα ζεσξείηαη απηνλφεηε ε αλάγθε χπαξμεο ζπγθεθξηκέλσλ ζηξαηεγηθψλ 

ζρεδίσλ  γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θαιχηεξνπ δπλαηνχ απνηειέζκαηνο πξνο φθεινο ηεο 

θνηλσλίαο.  

Απφ απηά πνπ αλαπηχρζεθαλ παξαπάλσ, ζρεηηθά κε ηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ,  

θαζίζηαηαη ζαθέο φηη πξφθεηηαη γηα έλα ζχλνιν δηαδηθαζηψλ απαξαίηεησλ γηα ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ. Δπηπξφζζεηα, θαζίζηαηαη αληηιεπηφ 

φηη ε ελ κέξεη πξνβιεκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζηελ Διιάδα έρεη 

γελλήζεη ηελ αλάγθε ελδειερνχο κειέηεο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν έρνπλ ζρεδηαζηεί νη 

δεκφζηνη νξγαληζκνί θαη εηδηθά ηα Παλεπηζηήκηα, ηα νπνία ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ 

αληαγσληζκνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηαξθψο κεηνχκελε ρξεκαηνδφηεζε ζα πξέπεη λα 

εθαξκφζνπλ ζηξαηεγηθά ζρέδηα γηα λα επηβηψζνπλ.  

Η παξνχζα κειέηε ζηνρεχεη ζηελ αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο χπαξμεο νινθιεξσκέλσλ 

ζηξαηεγηθψλ ζρεδίσλ ζηνπο νξγαληζκνχο θαη ηδηαίηεξα ζηα Παλεπηζηήκηα, ελψ 

παξάιιεια ζα κειεηεζεί θαη ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ηνπ 

νξγαληζκνχ, νη επθαηξίεο πνπ δηαζέηεη θαη νη απεηιέο πνπ αληηκεησπίδεη. Σα 

απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ θηινδνμνχκε λα αμηνπνηεζνχλ νχησο ψζηε λα 

απνηειέζνπλ ην εθαιηήξην γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ζηξαηεγηθή δηνίθεζε ηνπ 

Ιδξχκαηνο κε γλψκνλα πάληα ηε γέλλεζε παξαγσγηθψλ πξνηάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο. Άιισζηε, φπσο εχζηνρα έρεη ζεκεησζεί, ν ζηξαηεγηθφο 

ζρεδηαζκφο απνηειεί κηα θαηλνηφκα ζεψξεζε ησλ βαζηθψλ παξαγφλησλ ηεο απνηπρίαο 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ (Γεσξγφπνπινο, 2006), δειαδή απνηειεί έλα 

κέζν αλάδεημεο θαη ησλ αδπλακηψλ κε απψηεξν ζθνπφ ηε βειηίσζε ηνπ κειεηψκελνπ 

πεδίνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
          

1.1. Παπάθεζη πποβλήμαηορ 
 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην εηζαγσγηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο κειέηεο, ν ζηξαηεγηθφο 

ζρεδηαζκφο απνηειεί κηα ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή δηαδηθαζία γηα ηηο ζχγρξνλεο 

επηρεηξήζεηο, αιιά θαη γηα ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο, ε νπνία δηαδηθαζία ζπκβάιιεη 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ επηκέξνπο δνκψλ αιιά θαη ηνπ ζπλφινπ θαηά 

ζπλέπεηα. Απνηειεί ηελ αξρηθή ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο ε νπνία ζέηεη ηελ θαηεχζπλζε 

πνπ ζα αθνινπζήζεη ν νξγαληζκφο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην δπλαηφ θαιχηεξν 

απνηέιεζκα. Ωζηφζν, ζηελ Διιάδα νη δεκφζηνη νξγαληζκνί δελ ιεηηνπξγνχλ 

απνηειεζκαηηθά ζε έλα κέξνο ηνπο, ελψ θαη ηα Παλεπηζηήκηα ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

δελ έρνπλ πξνζδηνξίζεη εμεηδηθεπκέλνπο ζηφρνπο, νχηε έρνπλ δηακνξθψζεη 

ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή γηα ην κέιινλ.  

Σν πξφβιεκα πνπ ηίζεηαη ζηελ παξνχζα κειέηε είλαη ην θαηά πφζνλ ν ζηξαηεγηθφο 

ζρεδηαζκφο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο έρεη ζρεδηαζηεί θαη έρεη εθαξκνζηεί κε 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν έηζη ψζηε λα κπνξεί ε θνηλσλία θαη ην Παλεπηζηήκην λα 

απνθνκίδνπλ ηα απαηηνχκελα νθέιε. Δπίζεο δηεξεπλάηαη εάλ ε ζηξαηεγηθή έρεη 

εθηηκεζεί θαη έρνπλ γίλεη νη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, φπσο επηβάιιεηαη, θαζψο νη 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ κεηαβάιινληαη. ε θάζε 

πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη λα παξαιείςνπκε λα αλαθέξνπκε φηη ν ζηξαηεγηθφο 

ζρεδηαζκφο κπνξεί λα απμήζεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ νξγαληζκψλ λα αληαπνθξίλνληαη 

απνηειεζκαηηθά ζηηο αιιαγέο ηνπ ζπλερψο κεηαβαιιφκελνπ πεξηβάιινληνο (Bryson & 

Roering, 1987) ελψ παξάιιεια ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

κπνξνχλ αδηακθηζβήηεηα λα αμηνπνηεζνχλ θαη ζην ρψξν ησλ Παλεπηζηεκίσλ. Οπφηε 

θξίλεηαη ζθφπηκε ε ελδειερήο απνηχπσζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ πνπ έρεη πηνζεηήζεη 

ην Παλεπηζηήκην πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςεη κηα ρξήζηκε αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο θαη λα θαηαηεζνχλ πξνηάζεηο γηα βειηίσζε θαη κεηάβαζή ηνπ πηφ θνληά 

ζηελ επηζπκεηή  θαηάζηαζε. 

Δπίζεο ζα γίλεη πξνζπάζεηα απνηχπσζεο ηεο εκπεηξίαο ησλ Καζεγεηψλ, κειψλ ηεο 

δηνηθεηηθήο ηεξαξρίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ε νπνία κπνξεί λα βνεζήζεη πξνο κία  

βειηησκέλε ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, αμηνπνηψληαο παξάιιεια ηελ 

πνιχρξνλε εκπεηξία ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπκε ζηνλ εληνπηζκφ ησλ ηζρπξψλ 
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θαη αδχλαησλ ζεκείσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαζψο θαη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ επθαηξηψλ 

θαη απεηιψλ ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ κε θαηάιιειν ηξφπν ηα απνηειέζκαηα γηα ηε 

δηεξεχλεζε ηεο απηνγλσζίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

1.2. Βιβλιογπαθική αναζκόπηζη 

Οη δεκφζηνη νξγαληζκνί απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο κνρινχο ηνπ θξάηνπο 

θαη ηεο θνηλσλίαο, πνπ φηαλ ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά εμαζθαιίδνπλ κηα ζεηξά απφ 

πξνλφκηα ζηνπο πνιίηεο ηεο ρψξαο. ήκεξα, ε δεκφζηα δηνίθεζε θαη θαη’ επέθηαζε νη 

δεκφζηνη νξγαληζκνί ζε δηεζλέο επίπεδν έρνπλ πηνζεηήζεη κηα λέα ζηάζε ε νπνία 

ζρεηίδεηαη κε ηε κέηξεζε απνηειεζκάησλ θαη βάζεη απηψλ ραξάζζεηαη ε εθάζηνηε 

πνιηηηθή θαη ιακβάλνληαη νη αξκφδνπζεο απνθάζεηο. αθψο απηή ε λέα νπηηθή ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο απνηειεί κηα θαιή πξαθηηθή, κε ηνπο Osborne θαη Gaebler λα 

επηζεκαίλνπλ φηη εάλ έλα ζχζηεκα δελ κπνξεί λα κεηξήζεη ηα απνηειέζκαηά ηνπ ηφηε 

δελ κπνξεί λα μέξεη εάλ έρεη απνηχρεη ή εάλ έρεη επηηχρεη. Πξνθχπηεη ινηπφλ φηη εάλ δελ 

κπνξεί έλα ζχζηεκα λα εληνπίζεη ηνπο παξάγνληεο ηεο επηηπρίαο δελ ζα κπνξέζεη λα 

ηελ αλαδείμεη θαη επίζεο εάλ δελ έρεη ηα κέζα λα βξεη ηηο αηηίεο ηεο  απνηπρίαο δελ ζα 

κπνξέζεη πνηέ λα ηε δηνξζψζεη (Osborne & Gaebler, 1992).  

χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ επηζηεκνληθή άπνςε, αιιά θαη κηα ζεηξά απφ παξφκνηεο 

εηζεγήζεηο, έρεη θαηαζηεί αλαπφζπαζηε δηαδηθαζία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

νξγαληζκψλ ε κέηξεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ε ελαξκφληζε ησλ ζηφρσλ ζχκθσλα κε 

απηά, κε ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ λα δαπαλνχλ πεξηζζφηεξα θεθάιαηα θαη εξγαζία ζηελ 

εθαξκνγή ζπζηεκάησλ κέηξεζεο ηεο απφδνζεο, ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζηνλ 

δεκφζην ηνκέα, ζηα πιαίζηα ηεο απνηειεζκαηηθήο πινπνίεζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπο 

ζρεδίσλ (Pollitt & Bouckaert, 2004; OECD, 1997). Η παξαπάλσ ζέζε σζηφζν δελ 

θαίλεηαη λα ηζρχεη ζηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε ε νπνία έρεη ζεκαληηθέο ειιείςεηο 

ζηελ πηνζέηεζε κνληέισλ κέηξεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο επίηεπμεο ζηφρσλ, ελψ 

παξάιιεια θαίλεηαη λα ιεηηνπξγεί ρσξίο νη ηηζέκελνη ζηφρνη λα έρνπλ μεθάζαξν 

ραξαθηήξα (Zervopoulos & Palaskas, 2010). 

Πάλησο δελ ζα πξέπεη λα παξαιείςνπκε λα αλαθέξνπκε φηη νη δεκφζηνη νξγαληζκνί δελ 

έξρνληαλ, κέρξη πξφηηλνο, αληηκέησπνη κε ηηο ζπλερείο αιιαγέο ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη κε ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ή αθφκα θαη αλ έξρνληαλ 

αληηκέησπνη δελ δηλφηαλ ε απαηηνχκελε ζεκαζία ζηε δηάζηαζε απηή. Δίλαη ζαθέο φκσο 

φηη αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ δεκφζηνπ νξγαληζκνχ πξνθχπηνπλ δηαθνξεηηθέο  αλάγθεο 

ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε ζηφρσλ θαη νξάκαηνο, κε ηα Παλεπηζηήκηα λα απνηεινχλ έλα 
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ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ κε 

αληαγσληζηηθφηεηα ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ έλα απνηειεζκαηηθφ ζηξαηεγηθφ ζρέδην 

(Tsiakkiros & Pashiardis, 2006). 

Η αλαγθαηφηεηα ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηνλ δεκφζην ηνκέα απνηειεί 

αληηθείκελν δηεξεχλεζεο αξθεηψλ επηζηεκφλσλ νη νπνίνη ηφληζαλ ηε ζεκαζία χπαξμεο 

ελφο ξεαιηζηηθνχ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ επίηεπμε ησλ ηηζέκελσλ 

ζηφρσλ θαη ζηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο (Kemp, 1990; Lumby, 1993; 

Bryson, 1995, Tsiakkiros & Pashiardis, 2006), κε ηνλ Bryson (1988) λα πξνηείλεη κηα 

θαηλνηφκα δηαδηθαζία ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο. 

Ο Bryson (1988) ηφληζε ηε ζεκαζία χπαξμεο κηαο «πξαγκαηηζηηθήο» δηαδηθαζίαο 

αλάπηπμεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ε νπνία ηθαλνπνηεί θαηά θχξην ιφγν ηηο 

αλάγθεο ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ αιιά θαη ησλ νξγαληζκψλ κε θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα, ελψ έζεζε σο πξνηεξαηφηεηα ηελ χπαξμε ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ ζε θάζε 

δεκφζηα κνλάδα. Η δηαδηθαζία πνπ πξφηεηλε ν Bryson νλνκάζηεθε «θχθινο 

ζηξαηεγηθήο αιιαγήο» θαη ζηφρν είρε λα εληζρχεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ νξγαληζκψλ λα 

δξνπλ κε ζηξαηεγηθφ ηξφπν απμάλνληαο έηζη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο.  

Η δηαδηθαζία πνπ πξφηεηλε ν Bryson (1988) πεξηιάκβαλε ζπγθεθξηκέλα βήκαηα γηα ηνλ 

ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ εθ ησλ νπνίσλ ην πξψην φξηδε φηη ζα 

πξέπεη λα αλαπηπρζεί έλα αξρηθφ ζρέδην-ζπκθσλία γηα ηε δηαδηθαζία πνπ ζα 

αθνινπζεζεί ζηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ νξγαληζκνχ. Δπί ηεο νπζίαο ην βήκα απηφ 

απνηειείηαη απφ ηελ αλάπηπμε ελφο ζρεδίνπ γηα ηελ πξαγκάησζε ηνπ ίδηνπ ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ελψ παξάιιεια θαηνρπξψλεηαη θαη ζπγθεθξηκέλε ζπκθσλία ζρεηηθά κε ηε 

δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεζεί. Δλ ησ κεηαμχ φξηζε θαη ηα ζεκεία πνπ ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη απηφ ην αξρηθφ πιάλν εθ ησλ νπνίσλ ηα ζεκαληηθφηεξα είλαη ν ζθνπφο 

θαη ε αμία ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, νη νξγαληζκνί, ηα άηνκα, νη νκάδεο θαη νη 

θνξείο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζην ζρεδηαζκφ, ηα βήκαηα πνπ ζα αθνινπζεζνχλ θαζψο 

θαη έλα ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ.  

ην δεχηεξν βήκα νη δεκφζηνη νξγαληζκνί θαινχληαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο αξρηθέο 

θαηεπζχλζεηο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο δηνίθεζεο κε γλψκνλα ηελ θνηλή σθέιεηα ελψ 

ζην ηξίην βήκα νη νξγαληζκνί ζα πξέπεη λα δειψζνπλ ηελ απνζηνιή ηνπο. Η απνζηνιή 

ηνπ νξγαληζκνχ είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή θαη απφ απηήλ πξνθχπηεη ν ιφγνο χπαξμήο 



6 

 

ηνπ ελψ παξάιιεια αλαγλσξίδνληαη νη θνηλσληθέο ή θαη νη πνιηηηθέο αλάγθεο πνπ ζα 

πξέπεη λα ηθαλνπνηήζεη ν νξγαληζκφο.  

ην ηέηαξην βήκα ν Bryson (1988) πξνηείλεη ηελ αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ νξγαληζκνχ έηζη ψζηε λα εληνπηζηνχλ νη πηζαλέο 

επθαηξίεο, νη απεηιέο, νη δπλάκεηο θαη νη αδπλακίεο. Σν πέκπην βήκα πεξηιακβάλεη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηξαηεγηθψλ ζεκάησλ πνπ έρνπλ ζεκαζία γηα ηε βέιηηζηε δπλαηή 

αλάπηπμε ηεο ζηξαηεγηθήο. Σα ζηξαηεγηθά ζέκαηα ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ ζπρλά 

ζρεηίδνληαη κε ζεκαληηθά πνιηηηθά δεηήκαηα πνπ δχλαηαη λα επεξεάζνπλ ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο, ην φξακα θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ νπφηε ζηα πιαίζηα 

απηά ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ φιεο νη θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

δεηεκάησλ απηψλ (Bryson, 1988). 

ε απηφ ην ζεκείν είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα αλαθεξζνχκε ζηνλ Πξφεδξν ηνπ 

Κέληξνπ ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ, ηνλ Kemp (1990) ν νπνίνο ζεψξεζε σο επηηαθηηθή 

ηελ αλαδηακφξθσζε ησλ κεζφδσλ ζρεδηαζκνχ ζηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο. 

Παξάιιεια αλέπηπμε κηα επηρεηξεκαηνινγία γχξσ απφ ηελ απμεκέλε αλαγθαηφηεηα 

χπαξμεο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ν νπνίνο εμ νξηζκνχ, αθνξά καθξνπξφζεζκα ζρέδηα 

ζε αληίζεζε κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πνπ ίζρπε έσο ηφηε ν νπνίνο ήηαλ αξθεηά 

βξαρππξφζεζκνο.  

Δπηπιένλ, ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο απνηχπσζεο ηνπ θαηάιιεινπ ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ γηα ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο, ν Kemp (1990) ηφληζε φηη ζα πξέπεη απηή 

ε λέα κέζνδνο πξνγξακκαηηζκνχ λα πεξηιακβάλεη πνιιά δεηήκαηα, φρη κφλν έλα φπσο 

ζπλέβαηλε έσο ηφηε, λα βαζίδεηαη ζην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην, λα έρεη 

πξνιεπηηθφ ξφιν θαη λα πεξηιακβάλεη αλάπηπμε πνιηηηθψλ πνπ ζα είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλεο ζην θνηλσληθφ φθεινο (Kemp, 1990).  

Δπίζεο, θαηά ηνλ Baile (1998) ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο απνηειεί, κεηαμχ άιισλ, έλα 

ζεκαληηθφ εξγαιείν πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη κηα επηρείξεζε ή έλαο νξγαληζκφο λα 

πξνβιέςεη ην κέιινλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηά ηνλ εξεπλεηή ε δηαρείξηζε ηνπ 

κέιινληνο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο αλάπηπμεο ελφο θαηάιιεινπ 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ ην νπνίν παξέρεη έλα πιαίζην πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ηειηθά θαη 

ε απνηειεζκαηηθφηεηα επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ (Baile, 1998). 

Ο Lumby (1999) πξαγκαηνπνίεζε κηα κειέηε ζρεηηθά κε ηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ζε 

Παλεπηζηήκηα ηα νπνία αξρηθά αθνινπζνχζαλ έλα πξφγξακκα δηνίθεζεο ην νπνίν είρε 
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απνηειέζεη αληηθείκελν θξηηηθήο γηαηί δελ αθνινπζνχζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη 

δελ θαηάθεξλε λα δεκηνπξγήζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηνλ θιάδν ηεο 

εθπαίδεπζεο. Γηα ηελ πξαγκάησζε ηεο έξεπλαο ζπζηάζεθε κηα νκάδα ε νπνία θιήζεθε 

λα εθαξκφζεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζηξαηεγηθφ ζρέδην ζηα θνιιέγηα ηεο πεξηνρήο. Σν 

ζρέδην πνπ εθαξκφζηεθε ήηαλ νξγαλσκέλν κε ηέηνην ηξφπν πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί 

έλα ηθαλφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, ελψ παξάιιεια ν ζηφρνο ήηαλ λα ζεζπηζηεί θαη 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ. Απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο ν Lumby 

(1999) ζπκπεξαίλεη φηη ε αλάιπζε θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα επέθεξε ζεηηθά απνηειέζκαηα (Lumby, 1999). 

Ο Poister (2010) πξαγκαηνπνίεζε κηα έξεπλα ζρεηηθά κε ην κέιινλ ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ ζηνλ δεκφζην ηνκέα ελψ κειέηεζε θαη ηε ζχλδεζε ηεο ζηξαηεγηθήο 

δηνίθεζεο κε ηελ απφδνζε ηνπ νξγαληζκνχ. Όπσο ζεκεηψλεη ν εξεπλεηήο, ν 

ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ζηνλ δεκφζην ηνκέα απνηέιεζε κηα ακθηιεγφκελε, αιιά 

πνιιά ππνζρφκελε δηαδηθαζία θαη επηζεκαίλεη φηη κέρξη ην 2020 ζα δηαδξακαηίδεη 

θξίζηκν ξφιν ζηε ιεηηνπξγία ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ. Δπίζεο ηφληζε ηε ζεκαζία 

πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ησλ ζηξαηεγηθψλ ζρεδίσλ ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ, γεγνλφο 

πνπ ζα νδεγήζεη ζηε δηεχξπλζε ηνπ πεδίνπ επηξξνήο ησλ ζρεδίσλ πνπ ηειηθά ζα 

δεκηνπξγήζεη θαη ηελ αλάγθε γηα ζηξαηεγηθή δηνίθεζε ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ 

(Poister, 2010). 

Η ζηξαηεγηθή γηα ηελ αλάπηπμε ησλ Διιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ δελ είλαη δηαηππσκέλε 

ξεηά θαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα αμηνπνηεί ηελ επηζηεκνληθή θαη αθαδεκατθή εκπεηξία  

θαη λα πξνβιέπεηαη ζρέδην ηζφξξνπεο αλάπηπμεο κεηαμχ ησλ Παλεπηζηεκίσλ. Απφ ηελ 

αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ πξνεγήζεθε πξνθχπηεη φηη ην δήηεκα ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηε 

βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο. Δπίζεο δηαθαίλεηαη ε 

απνπζία καθξνπξφζεζκσλ ζρεδηαζκψλ ζηα Παλεπηζηήκηα θαη γεληθφηεξα ζηνπο 

δεκφζηνπο νξγαληζκνχο. 

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα αμηνινγεζεί ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ελψ ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ην ζχλνιν ηεο κειέηεο ζα 

εμεηαζηεί εάλ ζπκθσλνχλ θαη κε ηηο απφςεηο ησλ εξεπλεηψλ πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηελ 

παξνχζα ελφηεηα.  
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1.3. Μεθοδολογία 

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε αλάιπζε ηνπ δεηήκαηνο ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ κε ην εξεπλεηηθφ κέξνο λα εζηηάδεη ζηε κειέηε ηεο πεξίπησζεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ππάξρνληνο ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε πνηνηηθή έξεπλα κε ην εξεπλεηηθφ 

εξγαιείν ησλ ζπλεληεχμεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, δηεξεπλήζεθαλ νη απφςεηο Καζεγεηψλ 

ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, κέιε ησλ αλψηαησλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο, ζρεηηθά κε ηηο 

πξνηάζεηο ηνπο γηα ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο θαζψο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζέηνπλ γηα 

ην άκεζν δηάζηεκα. Δπίζεο αλαιχζεθε ην εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ. Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε εξσηεκαηνιφγην ζπλεληεχμεσλ 

δεθαηξηψλ εξσηήζεσλ αλνηθηνχ ηχπνπ, κε θνηλέο εξσηήζεηο γηα φινπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. Απνηππψζεθαλ ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία, νη επθαηξίεο θαη νη 

απεηιέο ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. Οη απφςεηο απηέο εθφζνλ παξνπζηαζηνχλ θαη 

αλαιπζνχλ ζα κπνξέζνπλ λα ζπληειέζνπλ ζηε δηεμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ 

αιιά θαη πξνηάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. 

 

1.4. Γιάπθπυζη ενοηήηυν 
 

Η παξνχζα κειέηε απνηειείηαη ζπλνιηθά απφ επηά θεθάιαηα ηα νπνία έρνπλ 

δηαρσξηζηεί κε γλψκνλα ηε βέιηηζηε παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ θαη εηδηθά ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Αξρηθά, ζηνλ παξφλ (πξψην) 

θεθάιαην παξνπζηάδνληαη φιεο νη απαξαίηεηεο εηζαγσγηθέο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ζα 

ζπληειέζνπλ ζηελ πιήξε θαηαλφεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνβιήκαηνο, θαζψο 

παξαηίζεηαη κε αλαιπηηθφ ηξφπν, ελψ παξάιιεια παξνπζηάδεηαη θαη ε βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε απφ ηελ νπνία ζα πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο απφςεηο θαη απνηειέζκαηα 

αληίζηνηρσλ εξεπλψλ.  

Σν δεχηεξν θεθάιαην απνηειείηαη απφ ηξεηο ελφηεηεο ζηηο νπνίεο πεξηγξάθνληαη ηα 

ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

νξίδνληαη νη βαζηθέο έλλνηεο ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ζηε 

ζπλέρεηα αλαπηχζζεηαη  ε αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ, θαζψο θαη ηα βαζηθά εξγαιεία 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ είλαη νη αλαιχζεηο PEST θαη SWOT θαζψο θαη ν ηζηφο 

θνπιηνχξαο. ηφρνο ηνπ δεπηέξνπ θεθαιαίνπ είλαη λα θαηαλνήζεη πιήξσο ν 

αλαγλψζηεο ηελ έλλνηα ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηηο ππφινηπεο 
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ζπγθνηλσλνχζεο έλλνηεο πνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο, ελψ ζπκβάιινπλ παξάιιεια 

θαη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ κέξνπο ηεο παξνχζαο κειέηεο.  

ην ηξίην θεθάιαην αλαιχεηαη ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηνλ 

δεκφζην ηνκέα. Καηαξράο αλαιχεηαη ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ζηνπο δεκφζηνπο 

νξγαληζκνχο  θαη πεξηγξάθεηαη ε θαηάζηαζε ζηα Διιεληθά Παλεπηζηήκηα. Ιδηαίηεξε 

έκθαζε δίλεηαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, πνπ ζα απνηειέζεη 

θαη ην εξεπλεηηθφ δείγκα ηεο παξνχζαο κειέηεο. ηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ ζα 

παξνπζηαζηνχλ νη παζνγέλεηεο ηνπ Διιεληθνχ Παλεπηζηεκίνπ, ην λνκηθφ πιαίζην γηα 

ηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε, θαζψο θαη ηα πιενλεθηήκαηα απφ ηελ θαηάξηηζε θαη 

εθαξκνγή ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ. ην ηειεπηαίν κέξνο ηνπ ηξίηνπ θεθαιαίνπ 

παξνπζηάδνληαη νη πξνηεηλφκελνη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, 

ε δηνηθεηηθή ηνπ δηάξζξσζε, ε αλάιπζε SWOT θαζψο θαη νη ζηξαηεγηθέο αλσηέξνπ, 

κεζαίνπ θαη θαησηέξνπ επηπέδνπ πνπ ζεσξνχκε φηη κπνξνχλ λα αθνινπζνχληαη ζην ελ 

ιφγσ Παλεπηζηήκην.  

Σν ηέηαξην θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, ελψ παξάιιεια 

θαζνξίδεηαη ν εξεπλεηηθφο ζηφρνο θαη αηηηνινγείηαη ε εξεπλεηηθή κέζνδνο πνπ 

επηιέρζεθε. Δπίζεο, πξαγκαηνπνηείηαη πεξηγξαθή ηνπ εξεπλεηηθνχ δείγκαηνο θαη  ηνπ 

εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη 

αλαιπηηθά νη ζπλεληεχμεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα θαη αλαιχνληαη φια ηα 

δεδνκέλα, ζε θάζε εξψηεζε μερσξηζηά. θνπφο ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ε αλαιπηηθή 

παξνπζίαζε ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο έηζη ψζηε λα είλαη απνιχησο θαηαλνεηφο ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξνέθπςαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο.  

ην έθην θεθάιαην αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηα νπνία έρνπλ πξνθχςεη 

απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε ζην πέκπην θεθάιαην.  Όπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, ηα 

εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ζα έξζνπλ ζε αληηπαξαβνιή κε ηηο επηζηεκνληθέο απφςεηο 

πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο. ην έβδνκν θαη ηειεπηαίν 

θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζπλνιηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο φπνπ 

πεξηιακβάλνληαη ηφζν ηα εμαγφκελα απνηειέζκαηα απφ ην ζεσξεηηθφ κέξνο φζν θαη 

εθείλα ηνπ εξεπλεηηθνχ κέξνπο, ελψ ζηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη θαη πξνηάζεηο γηα 

κειινληηθή έξεπλα.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ 

 

2.1. Δννοιολογική πποζέγγιζη ηηρ ζηπαηηγικήρ 

Η ιέμε «ζηξαηεγηθή» πξνέξρεηαη απφ ηελ αξραία ειιεληθή γιψζζα θαη εηδηθφηεξα 

πξνέξρεηαη απφ ηε ιέμε «ζηξαηεγφο» πνπ απνηειεί ζχλζεζε ηνπ νπζηαζηηθνχ 

«ζηξαηφο» θαη ηνπ ξήκαηνο «άγσ» πνπ θέξεη ηε ζεκαζία «εγνχκαη ηνπ ζηξαηεχκαηνο». 

Δπί ηεο νπζίαο αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αξρεγνχ ελφο ζηξαηεχκαηνο λα 

ζπληνλίδεη θαη λα δηεθπεξαηψλεη φιεο εθείλεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ 

επίηεπμε ελφο ζηφρνπ. ην παξαπάλσ πιαίζην, ππάξρεη ε πεπνίζεζε φηη νη αξραίνη 

Έιιελεο ζηξαηεγνί ήηαλ νη πξψηνη πνπ εθάξκνζαλ πξαθηηθά ηε ζηξαηεγηθή ζηελ πην 

γλήζηα κνξθή ηεο (Cummings, 1996 ; De Wit & Meyer, 2004). 

ηε δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ε ιέμε «ζηξαηεγηθή» ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε 

θνξά απφ ηνλ William H. Newman (1951) ν νπνίνο επηζήκαλε φηη νη αληαγσληζηηθέο 

επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχζαλ ίδηα ηερλνινγία σζηφζν φκσο ζεκείσλαλ δηαθνξεηηθά 

απνηειέζκαηα (Newman, 1951). Έηζη, ην δήηεκα απηφ κειεηήζεθε επηζηακέλα απφ ηελ 

επηζηήκε ηεο δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη έγηλε μεθάζαξν πιένλ φηη νη 

αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο αθνινπζνχζαλ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζρεδφλ ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο ηεο επηρείξεζεο. Γηα ην ιφγν απηφλ εληφπηζαλ ηηο δηαθνξέο απηέο 

ζηνπο ίδηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θιάδνπο θαη μεθίλεζαλ λα αλαγλσξίδνληαη σο 

δηαθνξεηηθέο «ζηξαηεγηθέο» (Παπαδάθεο, 2002). 

Πιεζηάδνληαο ζηηο ζεκεξηλέο ελλνηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο ζηξαηεγηθήο ππάξρνπλ 

αξθεηνί νξηζκνί πνπ έρνπλ δνζεί απφ ηελ επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία θαη αξζξνγξαθία. 

Ο Ansoff Chandler φξηζε ηε ζηξαηεγηθή σο ηνλ θαζνξηζκφ ησλ βαζηθψλ καθξνρξφλησλ 

ζρέζεσλ θαη ζθνπψλ κηαο επηρείξεζεο ν νπνίνο νδεγεί ηειηθά ζηελ πηνζέηεζε ησλ 

πξάμεσλ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθαίσλ κέζσλ πνπ ζα ζπληειέζνπλ ζηελ 

εθπιήξσζε ησλ ηηζέκελσλ ζηφρσλ. Δπίζεο, επηζεκαίλεηαη φηη ε ζηξαηεγηθή 

πεξηιακβάλεη θαη ηηο ζεκειηψδεηο επηινγέο πνπ αθνξνχλ ηελ άξηζηε έληαμε ηεο 

νξγάλσζεο ζην πεξηβάιινλ, κε ηελ έλλνηα φηη εμαζθαιίδνπλ ηελ επηβίσζε, ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ επεκεξία ηεο (Πξαζηάθνο, 2000). 

Ο Γεσξγφπνπινο Ν. (2010) νξίδεη ηε ζηξαηεγηθή σο ην ζρέδην πνπ πεξηιακβάλεη ηε 

ζηφρεπζε θαη ηνπο ζθνπνχο ελφο νξγαληζκνχ θαζψο επίζεο θαη ηηο βαζηθέο πνιηηηθέο 

πνπ ζα αθνινπζεζνχλ ψζηε νη ζθνπνί απηνί λα επηηεπρζνχλ.  
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Ο Michael Porter φξηζε φηη ε ζηξαηεγηθή ζπλίζηαηαη ζην λα θάλεηο δηαθνξεηηθά 

πξάγκαηα απφ φ,ηη νη αληαγσληζηέο ζνπ ή λα θάλεηο ηα ίδηα κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

(Porter, 1996). Ο Andrews επεζήκαλε φηη «ζηξαηεγηθή είλαη κηα δηακόξθσζε 

απνζηνιήο, ζηόρσλ, πνιηηηθώλ, θαη ζρεδίσλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπο, πνπ δηαηππώλνληαη 

έηζη ώζηε λα θαζνξίζνπλ ηελ έθηαζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη ηελ 

ηαπηόηεηα ηεο επηρείξεζεο». Οη Hofer & Schendel φξηζαλ φηη «ε ζηξαηεγηθή είλαη ε 

αληηζηνίρηζε πνπ θάλεη έλαο νξγαληζκόο κεηαμύ ησλ εζσηεξηθώλ ηνπ πόξσλ, ηθαλνηήησλ,  

επθαηξηώλ θαη θηλδύλσλ πνπ δεκηνπξγνύληαη ζην εμσηεξηθό ηνπ» (Hofer & Schendel, 

1978). 

Η δηεζλήο ζπκβνπιεπηηθή εηαηξία Boston Consulting Group φξηζε φηη ε ζηξαηεγηθή 

απνηειείηαη απφ έλα ζρέδην θαηαλνκήο ησλ ζηφρσλ ελψ παξάιιεια ζπλππνινγίδνληαη 

νη πφξνη πνπ είλαη απαξαίηεηνη πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξεη κηα επηρείξεζε ή έλαο 

νξγαληζκφο λα είλαη αληαγσληζηηθνί. χκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο θαη ηε 

ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, ε ζηξαηεγηθή αθνινπζεί ηα ηέζζεξα παξαθάησ ζηάδηα 

(Mπνπξαληάο, 2002): 

1. Γηακφξθσζε 

2. Τινπνίεζε 

3. Αμηνιφγεζε 

4. Έιεγρνο 

Η ζηξαηεγηθή απνηειεί ηε γεληθφηεξε θαηεχζπλζε πνπ επηιέγεη λα αθνινπζεί κηα 

επηρείξεζε ή έλαο νξγαληζκφο πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα εθπιεξψλεη ηελ απνζηνιή θαη 

ην φξακά ηνπ. Θα πξέπεη ζην ζεκείν απηφ λα ηνληζηεί φηη ηφζν νη επηρεηξήζεηο φζν θαη 

νη νξγαληζκνί ζα πξέπεη λα θηλνχληαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζέζπηζεο ηεο 

θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο γηα λα παξακέλνπλ αληαγσληζηηθνί ζηηο δχζθνιεο 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ ζπληξέρνπλ ζήκεξα.   

ηελ πξνζπάζεηα δηακφξθσζεο ζηξαηεγηθήο γηα ηε δηαρείξηζή ηνπ, θάζε  νξγαληζκφο 

ζα πξέπεη λα δψζεη απαληήζεηο ζε απιά εξσηήκαηα, ηδηαίηεξεο φκσο ζεκαζίαο, φπσο:  

(α) πνχ βξίζθεηαη ζήκεξα θαη πνηεο δπλαηφηεηεο έρεη απφ πιεπξάο πφξσλ γηα λα 

επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο; Αμηνινγνχκε ηελ παξνχζα θαηάζηαζε αξρηθά. 

(β) πνχ ζέιεη λα θηάζεη, πνηνπο ζηφρνπο έρεη ζέζεη θαη θηινδνμεί λα 

εθπιεξψζεη;  Σίζεληαη νη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί θαη ηειηθά, 
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(γ) πψο ζα θηάζεη εθεί; Ση ρξεηάδεηαη λα θάλεη πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε απνζηνιή 

ηνπ; Γίλεηαη ε επηινγή ηεο ζηξαηεγηθήο. 

Σέινο, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε ζηξαηεγηθή δελ απνηειεί ην κνλαδηθφ εξγαιείν κε ην 

νπνίν κπνξεί λα επηηχρεη κηα επηρείξεζε ηνπο ζηφρνπο θαη ην φξακά ηεο. Όπσο εχζηνρα 

επηζήκαλε ν Desai (2000), γηα ηε ζηξαηεγηθή δελ κπνξεί θαλείο λα ηζρπξηζηεί φηη 

εμαζθαιίδεη πάληνηε ηελ επηηπρία κηαο επηρείξεζεο, ελφο νξγαληζκνχ ή ελφο νιφθιεξνπ 

θξάηνπο, αιιά είλαη βέβαην φηη ζπκβάιιεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ επίηεπμε ηεο 

επηηπρίαο. 

2.2. Δννοιολογική πποζέγγιζη ηος ζηπαηηγικού ζσεδιαζμού 

Ο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο (Strategic planning) είλαη ε ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία ηνπ 

νξγαληζκνχ πνπ αλαιχεη ην φξακα θαη ηε ζηξαηεγηθή ζε επηκέξνπο ζηφρνπο άκεζεο 

επηδίσμεο (Παπαδάθεο 2012).  Δπηπιένλ, ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο πεξηιακβάλεη ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ, κε νξίδνληα ηνπιάρηζηνλ ηξηεηίαο, ηελ 

θαηάζηξσζε ησλ ζρεηηθψλ ζρεδίσλ πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ απηψλ θαζψο θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε, ηελ αλαζθφπεζε θαη ηε ζπλερή αλαπξνζαξκνγή απηψλ ησλ ζρεδίσλ 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπλερψο κεηαβαιιφκελνπ πεξηβάιινληνο.  

ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο θαηά ηνλ Kotler θαιείηαη  «Η δηνηθεηηθή δηαδηθαζία αλάπηπμεο 

θαη επίηεπμεο κίαο βηώζηκεο πξνζαξκνγήο κεηαμύ ησλ ζθνπώλ θαη ησλ πόξσλ ηεο 

επηρείξεζεο από ηε κία, θαη ησλ επθαηξηώλ πνπ παξνπζηάδνληαη από ηελ άιιε, ζην ρώξν 

ηεο δηαξθώο εμειηζζόκελεο αγνξάο». 

Πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζεη ν νξγαληζκφο πνχ πεγαίλεη, πξέπεη λα γλσξίδεη αθξηβψο πνχ 

βξίζθεηαη. Σφηε πξνζδηνξίδεη πνχ ζέιεη λα πάεη θαη πψο ζα θηάζεη εθεί. Σν ζρέδην πνπ 

πξνθχπηεη απφ απηή ηε δηαδηθαζία νλνκάδεηαη «ζηξαηεγηθφ ζρέδην». Αλ θαη ν 

ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ απνηειεζκαηηθή απνηχπσζε 

ηεο καθξνπξφζεζκεο θαηεχζπλζεο ηνπ νξγαληζκνχ, δελ κπνξεί θαλείο λα ηνλ 

ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα πξνβιέςεη αμηφπηζηα πψο ζα εμειηρζεί ην πεξηβάιινλ θαη πνηα 

ζέκαηα ζα εκθαληζηνχλ ζην άκεζν κέιινλ.  

Ο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο απνηειεί ηελ επίζεκε εμέηαζε ηεο κειινληηθήο πνξείαο 

ελφο νξγαληζκνχ θαη πην ζπγθεθξηκέλα απνηειεί έλα ζχζηεκα απνθάζεσλ, ην νπνίν 

αλαιχεη ην φξακα θαη ηελ απνζηνιή ζε επηκέξνπο ζηφρνπο, νη νπνίνη πξνζδηνξίδνπλ ηε 

δξάζε ηνπ νξγαληζκνχ ζην κέιινλ.  
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Σέινο, ν Drucker (1993) δελ φξηζε ηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ, αληηζέησο φξηζε ηη δελ 

ζεσξείηαη ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο θαη εηδηθφηεξα επηζήκαλε ηέζζεξηο παξαλνήζεηο 

πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί απφ ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ ζρεηηθά 

κε ηελ έλλνηα ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ. Αξρηθά επηζεκαίλεη φηη ν ζηξαηεγηθφο 

ζρεδηαζκφο είλαη κηα αλαιπηηθή ζθέςε θαη φρη έλα θνπηί κε ηερλάζκαηα, θαζψο επίζεο 

φηη δελ πξφθεηηαη γηα θάπνηα πξφβιεςε αιιά γηα κηα ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή νξγάλσζε. 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνλ εξεπλεηή ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο δελ αζρνιείηαη κε 

κειινληηθέο απνθάζεηο ελψ παξάιιεια ηνλίδεη φηη δελ απνηειεί κηα πξνζπάζεηα γηα ηελ 

εμάιεηςε ησλ θηλδχλσλ, αιιά κηα πξνζπάζεηα ζρεδίαζεο ηξφπσλ επηβίσζεο θαη 

απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο  (Drucker, 1993). 

Ο ζηξαηεγηθφο πξνγξακκαηηζκφο πξαγκαηνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα είλαη επθνιφηεξε ε 

επηθνηλσλία θαη ε ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ. Όπσο θαίλεηαη απφ ηνπο 

παξαπάλσ νξηζκνχο, ε δηαδηθαζία ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ δελ είλαη κηα εχθνιε 

δηαδηθαζία, εθφζνλ ε πνιππινθφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο αιιά θαη ε αδπλακία 

πξφβιεςεο ησλ κειινληηθψλ ζπλζεθψλ έξρνληαη λα δπζθνιέςνπλ πεξηζζφηεξν ηνλ 

ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ (DeWit & Meyer, 2004). 

Ο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο απνηειείηαη απφ ηξία βαζηθά ζηάδηα, φπσο αλαθέξακε θαη 

πξνεγνπκέλσο, ηα νπνία ηεξνχληαη ζπλήζσο ζε θάζε πξνζπάζεηα πινπνίεζεο κηαο 

ζηξαηεγηθήο. Αξρηθά, πξέπεη λα θαζνξηζηεί ε γεληθή απνζηνιή ηεο επηρείξεζεο, ε δνκή 

θαη ηα ζπζηήκαηα, ηα πξνγξάκκαηα θαη νη ππεξεζίεο θαη γεληθφηεξα λα παξνπζηαζηεί ε 

ζέζε ηνπ νξγαληζκνχ ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο αλάιπζεο. ηε ζπλέρεηα, ην δεχηεξν 

ζηάδην απνηειείηαη απφ ηα κέζα κε ηα νπνία ζα επηηχρεη ε επηρείξεζε λα πινπνηήζεη ηε 

ζηξαηεγηθή ηεο, ελψ ην ηξίην ζηάδην πεξηιακβάλεη ηνπο ηξφπνπο εθαξκνγήο ηεο 

ζηξαηεγηθήο (Bryson, 1988).  

πκπεξαζκαηηθά κπνξεί λα ζεκεησζεί φηη νη παξαπάλσ νξηζκνί ζπκβάιινπλ ζηελ 

θαηαλφεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ελψ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ην εξγαιείν 

απηφ δελ ζρεδηάδεηαη γηα λα πξνβιέςεη νξηζκέλεο αλαπάληερεο θαηαζηάζεηο, σζηφζν 

φκσο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα γίλεη πξφβιεςε ηνπ ηξφπνπ αληηκεηψπηζεο 

νξηζκέλσλ θαηαζηάζεσλ (Pollitt & Bouckaert, 2004). Σειηθά, απνηειεί έλα εξγαιείν 

πνπ έρεη σο ζηφρν λα εηζάγεη ηε ζεκαζία χπαξμεο ζπγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ πνπ ζα 

θαηαζηήζνπλ ηελ επηρείξεζε πην αληαγσληζηηθή θαη ηθαλή λα εθπιεξψλεη ηνπο ζηφρνπο 

θαη ην φξακά ηεο. 
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Η επηηπρία ησλ ζηφρσλ ελφο νξγαληζκνχ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην 

ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, αιιά θαη ηελ παξαθνινχζεζε 

πινπνίεζεο θαη ηελ αμηνιφγεζή ηνπο.  

 

2.3. Δπγαλεία ζηπαηηγικού ζσεδιαζμού 

Σα εξγαιεία ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ έρνπλ αλαπηπρζεί πξνθεηκέλνπ λα εληζρχεηαη ε 

ζπλνιηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζρεδίσλ. 

2.3.1. Αξιολόγηζη αναγκών 

H αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ απνηειεί έλα εξγαιείν ην νπνίν αλαιχεη ηε δηαθνξά 

κεηαμχ ησλ πθηζηάκελσλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ επηζπκεηψλ, ελψ ζα πξέπεη λα 

ηνλίζνπκε φηη απφ ην εξγαιείν απηφ δελ πξνθχπηεη ε αλεπάξθεηα ηεο αθνινπζνχκελεο 

ζηξαηεγηθήο, αιιά νη κέζνδνη θαη νη πφξνη κε ηνπο νπνίνπο ζα ειαρηζηνπνηεζεί ε 

δηαθνξά κεηαμχ πθηζηάκελσλ θαη επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ. Δπηπιένλ, ε 

αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ δίλεη ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζπζηεκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ, ελψ παξάιιεια ηίζεληαη θαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη. Σέινο, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ην 

εξγαιείν ηεο αμηνιφγεζεο ησλ αλαγθψλ αθνξά φια ηα εκπιεθφκελα κέξε κηαο 

επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε ηεξάξρεζε ησλ επηκέξνπο 

αλαγθψλ.  

 

2.3.2. PEST ανάλςζη 

H PEST αλάιπζε είλαη έλα εξγαιείν ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ ζπκβάιιεη ζηελ 

αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο εθφζνλ ζπγθεληξψλεη φια ηα ζεκαληηθά 

ζηνηρεία πνπ ηειηθά δηακνξθψλνπλ ηα ζπζηήκαηα θαη ηε δνκή κηαο επηρείξεζεο (Hill & 

Jones, 2007). Οη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ εμεηάδνληαη ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ είλαη 

ην πνιηηηθφ (Political), ην νηθνλνκηθφ (Economical), ην θνηλσληθφ (Social) θαη ην  

ηερλνινγηθφ (Technological) πεξηβάιινλ. 

Oη παξαπάλσ παξάγνληεο αλαιχνληαη ζπρλά θαηά ηελ πεξίπησζε αλαθνξάο ελψ 

ππάξρνπλ θαη ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο αλάινγα κε ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ. Αξρηθά, ζην πνιηηηθφ πεξηβάιινλ 

αλαιχνληαη παξάγνληεο φπσο ε πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα, νη απνθάζεηο θαη ην ηζρχνλ 

θαζεζηψο. Καζίζηαηαη ζαθέο φηη εηδηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ, 
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ην πνιηηηθφ πεξηβάιινλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηνηρείν πξνο αλάιπζε, θαζψο κηα 

κεηαβνιή ζηηο αθνινπζνχκελεο πνιηηηθέο κπνξεί λα κεηαβάιεη ηνπο ζηφρνπο ησλ 

δεκφζησλ νξγαληζκψλ.  

Σν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ είλαη αθφκα κηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο ε νπνία ζα πξέπεη 

λα αλαιχεηαη ζηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ εξγαιείνπ PEST, θαζψο ε πνξεία ηεο 

νηθνλνκίαο επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο εθφζνλ 

απφ απηήλ εμαξηάηαη ε θαηαλάισζε, αιιά θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δεκφζησλ 

νξγαληζκψλ. 

ηε ζπλέρεηα ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ζπλίζηαηαη ζηελ πεξηγξαθή ηεο θνηλσληθήο 

δνκήο πνπ πεξηιακβάλεη ηηο αληηιήςεηο ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ε 

επηρείξεζε ή ν νξγαληζκφο. ηελ πεξίπησζε ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ ε θνηλσληθή 

αλάιπζε ζην εξγαιείν PEST κπνξεί λα αθνξά έλα κέξνο ηεο θνηλσλίαο (π.ρ. ηνπο 

θνηηεηέο ηεο Θεζζαινλίθεο) ή αθφκα θαη νιφθιεξε ηελ ειιεληθή θνηλσλία.  

Σέινο, ην ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ απνθηά νινέλα θαη πεξηζζφηεξε ζεκαζία ζηε 

ζχγρξνλε θνηλσλία πξνθεηκέλνπ νη επηρεηξήζεηο ή νη νξγαληζκνί λα κπνξνχλ λα 

θαηλνηνκνχλ θαη λα αλαπηχζζνληαη ζε απηφ ην δηαξθψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ. 

Μέζσ ηεο αλαιπηηθήο πεξηγξαθήο ηνπ ηερλνινγηθνχ πεξηβάιινληνο ε επηρείξεζε ή ν 

νξγαληζκφο κπνξεί λα αμηνινγήζεη ηηο ππάξρνπζεο δνκέο θαη λα πξνβεί ζε βειηηψζεηο 

πνπ κπνξεί λα κεηψζνπλ ηα ιεηηνπξγηθά θφζηε θαη λα απμήζνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα.  

2.3.3. SWOT ανάλςζη 

Η αλάιπζε SWOT θσηνγξαθίδεη ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε κηαο επηρείξεζεο ή ελφο  

νξγαληζκνχ. θνπφο ηεο είλαη λα εληνπίζεη ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηα νπνία 

πξέπεη λα δηαηεξήζεη, θαζψο θαη λα αλαθαιχςεη ηα ζπγθξηηηθά κεηνλεθηήκαηα ηα νπνία 

ζα δηνξζψζεη. θνπφο επίζεο ηεο αλάιπζεο είλαη λα εθκεηαιιεπηεί ηηο ππάξρνπζεο θαη 

ηηο κειινληηθέο επθαηξίεο θαη λα κεηψζεη ηηο ζπλέπεηεο ησλ ησξηλψλ θαη κειινληηθψλ 

απεηιψλ. Δίλαη έλα εξγαιείν ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο κηαο επηρείξεζεο ή ελφο 

νξγαληζκνχ φηαλ απηφο θαιείηαη λα ιάβεη κία απφθαζε ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο πνπ 

έρεη ζέζεη θαη κε ζθνπφ ηελ επίηεπμή ηνπο.  

Η Αλάιπζε SWOT εμεηάδεη ηα Γπλαηά (Strengths) θαη Αδχλαηα ζεκεία (Weaknesses) 

κηαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ, ηηο Δπθαηξίεο (Opportunities) θαη Απεηιέο 

(Threats) ζην πεξηβάιινλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη. Υξεζηκνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα 
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αμηνινγεζεί ε παξνχζα θαηάζηαζε ηνπ νξγαληζκνχ κε ζθνπφ λα ιεθζνχλ απνθάζεηο 

θαη λα δηακνξθσζεί ε κειινληηθή ζηξαηεγηθή ηνπ.  

Σα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία αθνξνχλ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ νξγαληζκνχ ελψ 

νη επθαηξίεο θαη νη απεηιέο αληαλαθινχλ κεηαβιεηέο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο 

επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα εληνπίζεη, λα πξνζαξκνζηεί ζε 

απηέο ή αθφκα θαη λα ηηο πξνζαξκφζεη ζηα κέηξα ηνπ. Γεληθά, θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο 

αλάιπζεο επηρεηξείηαη λα απαληεζνχλ νξζνινγηθά θαη κε φζν ην δπλαηφλ πην 

πνζνηηθνπνηεκέλν ηξφπν εξσηήκαηα γηα ηελ θάζε εξεπλψκελε πεξηνρή, γεγνλφο πνπ 

ηειηθά ζα ζπληειέζεη ζηε δεκηνπξγία κηαο ζπλνιηθήο εηθφλαο γηα ην πεδίν δξάζεο ηεο 

επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

2.3.4. Ιζηόρ κοςληούπαρ 
 

Ο Byars (1991) φξηζε ηελ θνπιηνχξα σο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη νη 

δηαδηθαζίεο ζε κηα επηρείξεζε ή ζε έλαλ νξγαληζκφ. ηε ζεκεξηλή επνρή, πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλερείο κεηαβνιέο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ, είλαη απαξαίηεην ηα ζηειέρε λα θαηέρνπλ 

γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα θαηάιιεια δηνηθεηηθά εξγαιεία πνπ λα 

ζπλάδνπλ κε ηελ θνπιηνχξα ηεο κνλάδαο πνπ ππεξεηνχλ θαη λα παξάγνπλ ηα 

επηζπκεηά απνηειέζκαηα.  

Δπηπιένλ, ε πνιππινθφηεηα ησλ ζεκεξηλψλ επηρεηξεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ έρεη 

επηθέξεη ηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο δηαθνξεηηθψλ ηερληθψλ πνπ λα ζπλάδνπλ κε ηνπο 

ζηφρνπο αιιά θαη κε ηελ θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ. ηελ 

πεξίπησζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε κειέηε ηνπ ηζηνχ-

θνπιηνχξαο πξνθεηκέλνπ ην ζρέδην λα ζπλάδεη κε φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ 

εμεηάδνληαη ζην εξγαιείν απηφ. ηελ παξαθάησ εηθφλα παξνπζηάδεηαη ν ηζηφο ηεο 

θνπιηνχξαο ησλ νξγαληζκψλ.  
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Δικόνα 1: Ο ιζηόρ ηηρ κοςληούπαρ ηυν οπγανιζμών 

Πεγή: Byars, 1991 

 

Απφ ηελ παξαπάλσ εηθφλα πξνθχπηνπλ ηα έμη βαζηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ ηζηνχ ηεο 

θνπιηνχξαο. Αξρηθά, νη ξνπηίλεο απνηεινχλ ηνπο ηππνπνηεκέλνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο ζπκπεξηθέξνληαη ηα κέξε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νξγάλσζε, αιιά θαη επί ηεο 

νπζίαο ην ζπζηαηηθφ απηφ αληηπξνζσπεχεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ε ίδηα ε 

επηρείξεζε ή ν νξγαληζκφο. ηελ ίδηα ελφηεηα πεξηιακβάλνληαη θαη νη ηειεηνπξγίεο νη 

νπνίεο απνηεινχλ ηηο δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο νξγαλψλνληαη φιεο νη ελέξγεηεο ζηελ 

επηρείξεζε ή ζηνλ νξγαληζκφ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη κέζνδνη αμηνιφγεζεο θαη 

νη πξναγσγέο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη ηειεηνπξγίεο δείρλνπλ πνηεο είλαη νη 

πην ζεκαληηθέο ζπληζηψζεο γηα ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε ή ηνλ νξγαληζκφ. 

ηε ζπλέρεηα, νη ηζηνξίεο απνηεινχληαη απφ πεξηγξαθέο πνπ αληαιιάζζνληαη κεηαμχ 

ησλ κειψλ ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ θαη επί ηεο νπζίαο αληηπξνζσπεχνπλ ηελ 

ηζηνξία ηεο επηρείξεζεο, ελψ παξάιιεια πεξηιακβάλνπλ ηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα 

πνπ έρνπλ ζεκαδέςεη ηελ ηζηνξία ηεο νξγάλσζεο ή ηεο επηρείξεζεο. ηε ζπλέρεηα, ηα 

ζπζηήκαηα ειέγρνπ κεηξνχλ ηελ απφδνζε ή ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε 

επηβξάβεπζε εληφο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ ηα νπνία είλαη ηδηαηηέξσο 

ζεκαληηθά θαζψο ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

ηελ αλαηξνθνδφηεζε θαη ηηο πηζαλέο  βειηηψζεηο πνπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ.  
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Σα ζχκβνια αληηπξνζσπεχνπλ θαηά θχξην ιφγν ηε θχζε ηεο νξγάλσζεο θαη κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ ην ινγφηππν, ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη γεληθά ηνπο πιηθνχο ηξφπνπο κε 

ηνπο νπνίνπο εθπξνζσπείηαη ε νξγάλσζε. ηηο δνκέο δχλακεο αλήθνπλ φιεο νη ηζρπξέο 

νκάδεο πνπ δξνπλ ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο θαη έρνπλ ηελ θχξηα επηξξνή ζηε 

ιήςε ησλ απνθάζεσλ. Σέινο, ε νξγαλσηηθή δνκή πεξηιακβάλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

είλαη ηππηθά ή άηππα νξγαλσκέλε ε επηρείξεζε ή ν νξγαληζκφο θαη επί ηεο νπζίαο 

αληαλαθιάηαη νιφθιεξνο ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ζε απηφ ην ζπζηαηηθφ ζηνηρείν.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΣΟΜΔΑ 

If you cannot measure it                                       If  you cannot measure it  

you cannot improve it                                          you cannot manage it  

Lord Kelvin                                                          Peter Drucker  
 

3.1. ηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζε δημόζιοςρ οπγανιζμούρ 

Η δηαξζξσηηθή αλεπάξθεηα ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

βαζηθφηεξνπο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε 

ησλ ρσξψλ. Η αλαγθαηφηεηα ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ζην δεκφζην ηνκέα έρεη 

ζρέζε κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ. Ο 

ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ζηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο απνηειεί κηα αλαγθαία 

δηαδηθαζία πνπ νθείιεη λα αζθείηαη απφ ηελ αλψηαηε δηνίθεζε. Πην ζπγθξηκέλα, ε 

δεκφζηα ιεηηνπξγία αζθείηαη απφ ηελ πνιηηηθή εμνπζία πνπ θαιείηαη λα ιάβεη 

απνθάζεηο θαη ηε δηνηθεηηθή εμνπζία πνπ ζα πξέπεη λα ηηο εθαξκφζεη. Όινη νη δεκφζηνη 

νξγαληζκνί ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ ηξφπν θαη γη απηφ, πξηλ πεξάζνπκε 

ζηελ αλάιπζε ηνπ δεηήκαηνο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηνπο δεκφζηνπο 

νξγαληζκνχο, είλαη αλαγθαίν λα νξίζνπκε ηη είλαη δεκφζηα δηνίθεζε γηαηί απηή ηειηθά 

ζα πινπνηήζεη θαη ηνλ εθάζηνηε ζρεδηαζκφ.  

Σν ζχλνιν ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ θαιείηαη λα δηεθπεξαηψζεη ε δεκφζηα δηνίθεζε  

θαζηζηά δχζθνιε ηελ ελλνηνινγηθή ηεο πξνζέγγηζε. Καηά ηνπο Γξνχιηα & Πνιίηε 

(2008) ε δεκφζηα δηνίθεζε αλαθέξεηαη ζε θάζε ζχλλνκε ιεηηνπξγία πνπ αζθείηαη απφ 

ην θξάηνο θαη απνζθνπεί ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ θξάηνπο, αιιά 

παξάιιεια θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο. Η δεκφζηα δηνίθεζε 

εθπξνζσπείηαη απφ ηηο θξαηηθέο δνκέο, ελψ παξάιιεια έρεη ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ πάληα κε γλψκνλα ηελ ηήξεζε ησλ θξαηηθψλ επηηαγψλ. 

Σέινο, ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ε δεκφζηα δηνίθεζε είλαη κηα νπζηψδεο δνκή γηα 

ηε δηαθπβέξλεζε κηαο ρψξαο, πνπ εάλ θαηαζηεί εθηθηφ λα αζθείηαη ζχκθσλα κε ηα 

παξαπάλσ, ηφηε ε θνηλσλία επεκεξεί (Γξνχιηα & Πνιίηεο, 2008, ζζ. 10-11). 

Όπσο αλαθέξακε θαη πξνεγνπκέλσο, ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο είλαη έλα ζρέδην πνπ 

πξνεηνηκάδεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη θαηαξηίδεηαη έηζη ψζηε ν νξγαληζκφο λα 

εθπιεξψζεη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ηελ απνζηνιή ηνπ. Όηαλ ην ζρέδην είλαη ζσζηά 
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πξνεηνηκαζκέλν βνεζάεη ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ επηζπκεηψλ ελεξγεηψλ θαη 

επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε. 

Ο δεκφζηνο ηνκέαο ζηελ Διιάδα θαηαξηίδεη νξηζκέλα ζηξαηεγηθά ζρέδηα ηα νπνία 

άιινηε εθαξκφδνληαη θαη άιινηε θαηαιήγνπλ ζε απνηπρία, θπξίσο ιφγσ ησλ 

πνιπάξηζκσλ αδπλακηψλ ηνπ δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο.  Δπί ηεο νπζίαο είλαη 

κηα ζεκαληηθή έιιεηςε γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ ην φηη δελ 

αζθείηαη ζε απηνχο ζηξαηεγηθή δηνίθεζε, αιιά έλα είδνο δηνίθεζεο πνπ ζρεηίδεηαη 

κφλν κε ηελ χπαξμε ηεξαξρηθψλ δνκψλ θαη ηελ εθηέιεζε, απφ ην θξάηνο θαη ην λφκν, 

πξνβιεπφκελσλ εξγαζηψλ. Σν ζηξαηεγηθφ ζρέδην κε καθξνρξφλην νξίδνληα είλαη έλα 

δπλακηθφ εξγαιείν ην νπνίν πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη θαη λα κεηαβάιιεηαη ζπλερψο 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ θάζε θνξά. 

ηα παξαπάλσ πιαίζηα ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ε ζηξαηεγηθή δηνίθεζε είλαη κηα 

δηαδηθαζία πνπ πηνζεηείηαη πιένλ θαη απφ ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο νη νπνίνη 

θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ κηα ζεηξά δπζθνιηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε κε 

εμνξζνινγηζκέλε δνκή ηνπο, ην εξγαηηθφ ηνπο δπλακηθφ αιιά θαη πνιιέο θνξέο ηελ 

αδπλακία ηνπ θξάηνπο λα αλαγλσξίζεη ηηο αλάγθεο ηνπ. Η δηαδηθαζία ηεο ζηξαηεγηθήο 

δηνίθεζεο βαζίδεηαη ζηε δήισζε ηνπ νξάκαηνο θαη ηεο απνζηνιήο ηνπ νξγαληζκνχ θαη 

ζηελ νπζία έγθεηηαη ζηε δηακφξθσζε, εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε ζηφρσλ. Η 

κνξθνπνίεζε ησλ ζηφρσλ έρεη σο βάζε ηε δηπιή αλάιπζε: α) ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ν νξγαληζκφο, θαη β) ησλ δπλαηνηήησλ ή 

αδπλακηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ πεξηβάιινλ. αθψο ε πξαγκάησζε 

ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο, γηα έλαλ δεκφζην νξγαληζκφ, είλαη κηα πξφθιεζε 

δεδνκέλνπ ηνπ θαζεζηψηνο πνπ ζπληεξείηαη ζε φηη αθνξά ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ 

δεκφζησλ νξγαληζκψλ.  

Η αλαγλψξηζε ησλ ζηφρσλ θαζψο θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ηειηθά ε άζθεζε ηεο ζηξαηεγηθήο δηνίθεζεο ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί 

επηβεβιεκέλε απφ ηελ θξαηηθή εμνπζία έηζη ψζηε λα μεθηλήζεη λα εθαξκφδεηαη θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Απηέο νη δηαδηθαζίεο δελ απνηεινχλ κέξνο ησλ 

δεκφζησλ νξγαληζκψλ, είηε επεηδή έρνπλ επηθνξηηζκέλν έξγν είηε επεηδή δελ έρνπλ 

ζεζπηζηεί θαη επηβιεζεί νη αλάινγεο δηαδηθαζίεο απφ ην θξάηνο. ηελ παξαθάησ εηθφλα 

(2) παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί ε ζηξαηεγηθή δηνίθεζε πνπ πξνηείλεηαη 

λα εθαξκνζηεί ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα  
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ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα νη δεκφζηεο δνκέο ηεο ρψξαο. 

 

Δικόνα 2. Μνληέιν ζηξαηεγηθήο δηνίθεζεο 

Πεγή: Αλαθαηαζθεπή απφ ηελ ζεσξία (Hunger&Wheelen, 2011) 

ε θάζε πεξίπησζε θξίλεηαη αλαγθαίν γηα ηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

γηα ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο λα κπνξνχλ λα δηακνξθψλνπλ ζπγθεθξηκέλα 

ζηξαηεγηθά ζρέδηα ηα νπνία λα πεξηιακβάλνπλ ηελ αθνινπζνχκελε ζηξαηεγηθή φπσο 

απηή πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ησλ επθαηξηψλ θαη απεηιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ καθξν 

πεξηβάιινληνο (πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, ηερλνινγηθφ) θαη κηθξν 

πεξηβάιινληνο (δπλάκεηο αληαγσληζκνχ, ζηξαηεγηθέο νκάδεο) θαζψο θαη ηεο αλάιπζεο 

ησλ δπλάκεσλ θαη αδπλακηψλ ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ νξγαληζκνχ (δνκέο, 

αιπζίδα αμίαο, πφξνη, θνπιηνχξα).  
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3.2. Ανώηαηη Δκπαίδεςζη  

3.2.1  Γενικά 
 

Η αλψηαηε εθπαίδεπζε απνηειεί έλα θνηλσληθφ αγαζφ πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ 

πνιηηηζκφ απνηεινχλ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο.  

Σα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα είλαη νη θαη΄ εμνρήλ θνξείο πνπ κπνξνχλ λα 

ζπκβάινπλ ψζηε ε ρψξα λα αληηκεησπίζεη ην κέιινλ κέζα απφ ηε δεκηνπξγία ηεο 

γλψζεο θαη ηε ζχλδεζε απηήο κε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

Σν ζχγρξνλν Παλεπηζηήκην θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί ζηα λέα δεδνκέλα θαη ζηηο λέεο 

πξνθιήζεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Η θαηάξγεζε ησλ ζπλφξσλ ζην ρψξν ηεο 

νηθνλνκίαο, ηεο θνηλσλίαο, ηεο θνπιηνχξαο θαη ηεο γιψζζαο  θαη ε λέα αληίιεςε πνπ 

επηθέξεη, ππαγνξεχνπλ  λένπο ηξφπνπο ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο ζηνπο δεκφζηνπο 

νξγαληζκνχο θαη θαη΄επέθηαζε ζηα Παλεπηζηήκηα. 

Σα Παλεπηζηήκηα πέξα απφ ηελ επηζηεκνληθή γλψζε πνπ  παξέρνπλ, κεηαδίδνπλ ηελ 

αξηζηεία θαη ηνλ επαγγεικαηηζκφ ζηνπο θνηηεηέο ηνπο. Η πςεινχ επηπέδνπ εθπαίδεπζε 

νδεγεί ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ελφο θξάηνπο.  

 

3.2.2. Σο Νομικό και Θεζμικό πλαίζιο για ηην Ανώηαηη Δκπαίδεςζη 

Ο Ν. 4009/2011 (ΦΔΚ 195 Α΄6-11-2011.) «Γνκή, ιεηηνπξγία δηαζθάιηζεο ηεο 

πνηφηεηαο ησλ ζπνπδψλ θαη δηεζλνπνίεζε ησλ αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ», 

παξέρεη ην γεληθφ πιαίζην ξχζκηζεο ζεκάησλ ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο θαη έρεη 

επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Ιδξπκάησλ.  

Κάπνηεο απφ ηηο ξπζκίζεηο πνπ εηζάγεη ν λένο λφκνο γηα ηελ Παηδεία είλαη ε κεηάβαζε 

ζε έλα λέν ζχζηεκα δηνίθεζεο κε βαζηθφ ζπληειεζηή ην πκβνχιην ην νπνίν ζα 

αλαιακβάλεη αξκνδηφηεηεο πνπ κέρξη πξφηηλνο θαηείρε ην Τπνπξγείν, επηρεηξψληαο κε 

απηφ ηνλ ηξφπν λα εληζρχζεη ην απηνδηνίθεην ησλ Παλεπηζηεκίσλ. Παξφια απηά ν 

ζεζκφο ησλ πκβνπιίσλ απαμηψζεθε θαη ηα πεξηζζφηεξα κέιε ηνπο έρνπλ παξαηηεζεί. 

Μία αθφκε ξχζκηζε πνπ εηζήγαγε ν ζπγθεθξηκέλνο λφκνο είλαη ε πξνζαλαηνιηζκέλε 

ζηξαηεγηθή ζηνπο ζηφρνπο. χκθσλα κε απηήλ ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ Α.Δ.Ι. απφ ην 

θξάηνο ζα εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ επηηπρίαο ησλ ζηφρσλ ηνπ θάζε Ιδξχκαηνο θαη σο εθ 
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ηνχηνπ ζα παξέρεη θίλεηξα ζηα Παλεπηζηήκηα λα βειηηψζνπλ ηελ απφδνζή ηνπο θαη λα 

ιεηηνπξγήζνπλ αληαγσληζηηθά.   

Η θαηάξηηζε ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4009/2011, 

φπσο ην άξζξν 8 παξ.10, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 62, γηα ηε ράξαμε ηεο ζηξαηεγηθήο 

αλάπηπμεο απφ ην πκβνχιην κε εηζήγεζε ηεο πγθιήηνπ, άξζξν 8 παξ. 20 γηα ηε 

ράξαμε ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο απφ ηε χγθιεην, άξζξν 14 παξ. 

2
α
 γηα ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο δηαξθνχο βειηίσζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο  ηνπ Ιδξχκαηνο απφ ηε ΜΟΓΙΠ. 

Σν άξζξν 61 ηνπ Ν. 4009/2011 πξνβιέπεη απφ πνηνλ θαηαξηίδεηαη ην «πξφγξακκα 

εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε» ηη πεξηιακβάλεη θαη απφ πνηνλ 

πινπνηείηα.  

 

3.2.3. σέζη Ανυηάηυν Δκπαιδεςηικών Ιδπςμάηυν με ηο Κπάηορ 

Οη θαηεπζχλζεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο ζθνπνχο, ην ραξαθηήξα θαη ηελ απνζηνιή ηεο 

Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα νξίδνληαη απφ ην χληαγκά καο ζην άξζξν 16. 

χκθσλα κε απηφ ην άξζξν, ε Αλψηαηε Δθπαίδεπζε απνιακβάλεη πιήξε απηνλνκία 

θαη αθαδεκατθή ειεπζεξία. ηελ πξάμε φκσο ην αζθπθηηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη ε 

πεξηνξηζκέλε απηνηέιεηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηέθεηαη εκπφδην ζηε δηακφξθσζε θαη 

πινπνίεζε κηαο καθξφρξνλεο ζηξαηεγηθήο.  

Ο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο επδνθηκεί πην επηηπρεκέλα ζε πεξηβάιινλ απηνλνκίαο έηζη 

ψζηε ηα Παλεπηζηήκηα λα κπνξέζνπλ λα πξνγξακκαηίζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο θαη απφ 

κφλα ηνπο λα ραξάμνπλ ηε ζηξαηεγηθή πνπ ηνπο εθθξάδεη. Ο έιεγρνο πνπ αζθεί ε 

Πνιηηεία ζηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα ζηεξίδεηαη ζε ηξεηο ππιψλεο. Ο πξψηνο 

είλαη ε ζέζπηζε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ν δεχηεξνο είλαη ε ρξεκαηνδφηεζε θαη ν ηξίηνο 

είλαη ν έιεγρνο εθαξκνγήο ζε απηά λνκίκσλ δηαδηθαζηψλ. 

Ο έιεγρνο θαη νη παξεκβάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο φζνλ αθνξά ην εθπαηδεπηηθφ 

θαη εξεπλεηηθφ έξγν ησλ Παλεπηζηεκίσλ, κέζσ ηνπ ππάξρνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, 

άπηεηαη δεηεκάησλ φπσο ν αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ θαηά έηνο ζε θάζε ίδξπκα, ε 

έγθξηζε ζέζεσλ θαη πηζηψζεσλ γηα ην αθαδεκατθφ, δηνηθεηηθφ θαη ηερληθφ πξνζσπηθφ, 

θαζψο θαη ε ιεηηνπξγία θπξίσο ησλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. Ο έιεγρνο 

ηνπ θξάηνπο δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ ειιεληθνχ Παλεπηζηεκίνπ, αιιά επεθηείλεηαη θαη ζε εηδηθά ζέκαηα ιεηηνπξγίαο θαη 

νξγάλσζήο ηνπ, έηζη ψζηε απηά ζηελ πξάμε λα ιεηηνπξγνχλ ζε θαζεζηψο 

πεξηνξηζκέλεο δηνηθεηηθήο απηνηέιεηαο θαη απηνλνκίαο, Κηληήο (2001). Η πινπνίεζε 
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ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ελ πνιινίο, εμαξηάηαη απφ ηελ πνιηηηθή βνχιεζε ηεο 

πνιηηείαο θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Δάλ ε πνιηηεία δελ επηηξέςεη 

κεγαιχηεξε ειεπζεξία θηλήζεσλ ζηα Παλεπηζηήκηα, ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο 

δηαηξέρεη ηνλ θίλδπλν λα κείλεη ζηα ραξηηά κε πεξηνξηζκέλα ή θαζφινπ ζεηηθά 

απνηειέζκαηα  

 

3.2.4. Παθογένειερ ηος Δλληνικού Πανεπιζηημίος 

Σν παλεπηζηεκηαθφ ζχζηεκα ηεο Διιάδαο αλαπηχρζεθε ρσξίο ηδηαίηεξν 

πξνγξακκαηηζκφ κε απνηέιεζκα λα δπζθνιεχεηαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνζδνθίεο ηεο 

επνρήο θαη ηεο θνηλσλίαο. 

Πνιινί είλαη νη παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηε θξίζε ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο: Οη 

θπξηφηεξνη απφ απηνχο αλαθέξνληαη επηγξακκαηηθά παξαθάησ, Κηληήο (2001).  

 Αλεπαξθήο ρξεκαηνδφηεζε ησλ Παλεπηζηεκίσλ 

 Δλαζρφιεζε ησλ δηνηθνχλησλ κε γξαθεηνθξαηηθά θαη δηαδηθαζηηθά ζέκαηα, κε 

απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη επαξθήο ρξφλνο γηα πξνβιεκαηηζκνχο αλάπηπμεο 

θαη κειινληηθήο πνξείαο ησλ Ιδξπκάησλ 

 Άλαξρε αλάπηπμε ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ Σκεκάησλ 

 Δλαγθαιηζκφο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε ην Κξάηνο 

 Γηαζπνξά Παλεπηζηεκηαθψλ ρνιψλ ζηελ επηθξάηεηα, πξάγκα πνπ απνηειεί 

εκπφδην ζηελ αλάπηπμή ηνπο θαη ζηε δεκηνπξγία αθαδεκατθήο θνπιηνχξαο 

 Αδπλακία επηινγήο ησλ θνηηεηψλ ηνπ θαη ζεζκνζεηεκέλε «ραιαξφηεηα» 

ζπνπδψλ, φπσο είλαη ν ρξφλνο απνπεξάησζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ γηα 

ηε ιήςε πηπρίνπ ν νπνίνο δελ έρεη ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία ιήμεο ζπνπδψλ  

 Απζηεξφ λνκνζεηηθφ πιαίζην 

 Αζαθήο θαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελε εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ 

Αλψηαηε Δθπαίδεπζε 

Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ θαη λα γίλνπλ αληηιεπηά ηα αίηηα ηεο θξίζεο πνπ 

βηψλεη ην Παλεπηζηήκην, ζα πξέπεη ην θάζε πξφβιεκα λα αμηνινγεζεί μερσξηζηά 

θαη λα ζρεδηαζηνχλ κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ηα κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ. 

 
 

3.2.5. ηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ηυν Ανυηάηυν Δκπαιδεςηικών 

Ιδπςμάηυν 
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Γηα ηελ αλάπηπμε ησλ Παλεπηζηεκίσλ δελ ππάξρεη ξεηά δηαηππσκέλε ζηξαηεγηθή ε 

νπνία λα αμηνπνηεί ηελ επηζηεκνληθή θαη αθαδεκατθή εκπεηξία ησλ Α.Δ.Ι. θαη λα 

πξνβιέπεη ζρέδην θαηαλνκήο ησλ πφξσλ θαη ησλ θνηηεηψλ ζηα Ιδξχκαηα. 

Ο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ζηελ  

απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ επηζηεκνληθή ππεξνρή θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ Α.Δ.Ι. Η θαηάξηηζε ζηξαηεγηθψλ πιαηζίσλ ππαγνξεχεηαη 

απφ ηελ θνηλσλία πξνθεηκέλνπ απηή λα ιακβάλεη ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο ππεξεζίεο. Ο 

ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο είλαη κία δνκεκέλε πξνζέγγηζε γηα ηε κειινληηθή επηβίσζε 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

Έλα ζηξαηεγηθφ ζρέδην κε κεγάιν ρξνληθφ νξίδνληα είλαη έλα δπλακηθφ εξγαιείν 

δηνίθεζεο ησλ Παλεπηζηεκίσλ, ειέγρνπ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη δηάζεζεο ησλ 

πφξσλ ηνπο. Γελ αξθεί κφλν λα ζπληάζζεηαη αιιά λα παξαθνινπζείηαη, λα 

επηθαηξνπνηείηαη θαη λα πξνζαξκφδεηαη, ζην δηαξθψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ, ψζηε 

ν νξγαληζκφο λα δηαηεξεί ηελ επειημία ηνπ θαη ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηά ηνπ.  

Η θξίζε μεπεξληέηαη γξήγνξα φηαλ ε πξνζαξκνγή γίλεηαη άκεζα, αληηζέησο, ε θξίζε 

βαζαίλεη φηαλ παξαηεξνχληαη θαζπζηεξήζεηο. Η έγθαηξε πξνζαξκνγή ζηηο πξνθιήζεηο 

θαη ε ζπλαθφινπζε πξφβιεςε ησλ εμειίμεσλ κπνξεί λα  θαηαηάμεη ην ειιεληθφ 

Παλεπηζηήκην ζηα Ιδξχκαηα παλεπξσπατθήο εκβέιεηαο αθφκα θαη ζηα Ιδξχκαηα 

παγθφζκηαο εκβέιεηαο. 

Μεηά ηελ νξηνζέηεζε ηνπ ζηφρνπ, ζε έλα ΑΔΙ, αθνινπζείηαη ν  θαζνξηζκφο, ε αλάιπζε 

θαη ε ηεξάξρεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ, κε ηελ εθαξκνγή ησλ νπνίσλ ην Ίδξπκα 

θζάλεη ζην ζηφρν ηνπ. Γηα λα επηηεπρζνχλ ηα παξαπάλσ είλαη απαξαίηεηε ε επίγλσζε 

ηεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη. 

 Ο ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο νξγαλψζεθε γχξσ απφ ηέζζεξα εξσηήκαηα: 

 Πνηνη είκαζηε σο Ίδξπκα; (Απνηχπσζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ) 

 Πνχ ζέινπκε λα πάκε; (θνπνί θαη ζηφρνη) 

 Πψο κπνξνχκε λα πάκε εθεί; (Γξάζεηο θαη ρξνλνδηάγξακκα) 

 Πψο ζα γλσξίδνπκε φηη ην θαηαθέξακε; (Αμηνιφγεζε) 

Δπηπιένλ, πξνζθέξεη έλα θνηλφ πιαίζην πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ νη απνθάζεηο κέζα 

ζην Παλεπηζηήκην θαη απηφ εληζρχεη ηε ζχγθιηζε, ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ ελφηεηα 

κέζα ζηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα. 

Ο θχξηνο ζηφρνο θάζε Παλεπηζηεκίνπ κε δηεζλή πξνζαλαηνιηζκφ είλαη ε πξνζέιθπζε 

ησλ αξίζησλ καζεηψλ θαη ε δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ πξνζπαζεηψλ, νχησο ψζηε λα είλαη 

ζε ζέζε λα αληαγσληζηεί θνξπθαία Ιδξχκαηα. ηφρνο ινηπφλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζα 

πξέπεη λα είλαη ε ζπλερήο βειηίσζε ηεο ζέζεο ηνπ ζηνλ εζληθφ θαη δηεζλή ρψξν. 
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ηελ πεξίπησζε ελφο ΑΔΙ σο ζηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο λνείηαη κηα απζηεξά 

θαζνξηδφκελε αιιεινπρία απφ ελέξγεηεο, νη νπνίεο απνβιέπνπλ ζηε βειηηζηνπνίεζε,  

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ απφ θάζε πιεπξά,. Οη ελέξγεηεο απηέο πξέπεη λα αλαπηχζζνληαη ζε 

ζπγθεθξηκκέλα ζηάδηα. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηα αθφινπζα: 

α) Αλάιπζε, θαηά ην πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην, ηεο αποζηολήρ ηνπ ΑΔΙ. 

β) Καζνξηζκφο ηνπ κςπίος ζηόσος ηνπ ΑΔΙ. 

γ) Καζνξηζκφο, αλάιπζε θαη ηεξάξρεζε ησλ ζηπαηηγικών επιλογών. 

δ) πλαθφινπζνο οικονομικόρ ππογπαμμαηιζμόρ. 

ε) Αποηίμηζη ηνπ παξαγφκελνπ ζην ΑΔΙ έξγνπ. 

ζη) Ανάδπαζη επί ηνπ ζεκείνπ (γ) κε βάζε ηα πνξίζκαηα ηνπ (ε). 

 

3.2.6. Πλεονεκηήμαηα ηος ζηπαηηγικού ζσεδιαζμού ζηα Α.Δ.Ι. 

Ο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο είλαη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά βήκαηα πνπ πξέπεη λα 

θάλνπλ ηα Παλεπηζηήκηα πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο. 

Δίλαη έλα εξγαιείν ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην Παλεπηζηήκην γηα λα 

εληνπίζεη ηα ζπγθξηηηθά ηνπ πιενλεθηήκαηα  θαη λα ηα ελζσκαηψζεη ζην πεξηβάιινλ 

ηνπ. 

Δλζσκαηψλνληαο ηε δηαδηθαζία ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηε ιεηηνπξγία ηνπο ηα 

Παλεπηζηήκηα κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ κε πνιινχο ηξφπνπο. Μεξηθνί εμ απηψλ 

αλαθέξνληαη παξαθάησ. 

 Γεκηνπξγείηαη έλα πιαίζην πνπ θαζνξίδεη ηελ θαηεχζπλζε ηελ νπνία πξέπεη λα 

πάξεη ην Παλεπηζηήκην πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ην κειινληηθφ ηνπ ζρεδηαζκφ. 

 Παξέρεη ην πιαίζην γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζπγθξηηηθνχ ηνπ πιενλεθηήκαηνο 

 Δπηηξέπεη φια ηα Παλεπηζηήκηα ηεο Πεξηθέξεηαο λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα 

εξγαζηνχλ καδί γηα ηελ επίηεπμε εληαίσλ ζηφρσλ 

 Δπηηξέπεη ηα Παλεπηζηήκηα λα ζέηνπλ πξνηεξαηφηεηεο 

 

3.2.7. SWOT ανάλςζη ηος ελληνικού Πανεπιζηημίος  

Η Swot αλάιπζε είλαη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά εξγαιεία πνπ κπνξεί λα παξάζρεη 

εκπεξηζηαησκέλε πιεξνθφξεζε θαηαξράο γηα ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ,  πνπ είλαη ην 

πεξηβάιινλ ηνπ ηδίνπ ηνπ Ιδξχκαηνο. Ωο εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ λννχληαη νη κεηέρνληεο 

ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, νη δηδάζθνληεο, νη δηδαζθφκελνη, ην 

ινηπφ πξνζσπηθφ, ε ππνδνκή θαη νη πφξνη. Καηά δεχηεξνλ, ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, 

δειαδή ην θνηλσληθφ, ην επαγγεικαηηθφ θαη ην νηθνλνκηθφ γίγλεζζαη εληφο θαη εθηφο 
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ηεο ρψξαο. Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα ζηελ αλψηαηε 

εθπαίδεπζε πξνχπφζεζε είλαη ε αλαδηνξγάλσζε ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο. 

Ο απψηεξνο ζηφρνο ηεο αλάιπζεο είλαη λα απνηειέζεη έλα ζπλεθηηθφ πιαίζην ιήςεο 

απνθάζεσλ θαη αλάιεςεο δξάζεσλ ζηα πξψηα ζηάδηα ζχληαμεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ. 

Παξαθάησ αλαθέξνπκε ηα ζεκαληθφηεξα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία θαζψο θαη ηηο 

επθαηξίεο θαη απεηιέο ηνπ Διιεληθνχ Παλεπηζηεκίνπ, Πξαζηάθνο (2011). 

Πίνακαρ 1. SWOT Αλάιπζε ηνπ Διιεληθνχ Παλεπηζηεκίνπ 

 

  

Strengths Opportunities 

 

Τςειφ επίπεδν θνηηεηηθνχ δπλακηθνχ 

Τςειή πνηφηεηα αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ 

Μεγάιν ελδηαθέξνλ θαη ππνζηήξημε ησλ 

θνηηεηψλ απφ ηελ νηθνγέλεηα 

Γσξεάλ εθπαίδεπζε 

Αμηφινγα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα 

Γεηηλίαζε κε αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο 

 

 

 

Αμηνπνίεζε ηνπ δηδαθηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ηεο δηαζπνξάο 

Δλίζρπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus 

χλδεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε ηελ θνηλσλία 

θαη ηελ αγνξά 

Δθζπγρξνληζκφο πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ 

Αλάπηπμε ζεξηλψλ ζρνιείσλ θαη 

εμεηδηεθπκέλσλ πξνγξακκάησλ 

 

 

Weaknesses Threats 

 

Μεγάιε εμάξηεζε απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο 

Πεξηνξηζκέλε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή 

απηνηέιεηα 

Αζθπθηηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην 

Αζαθήο θαη αζηαζήο εζληθή ζηξαηεγηθή γηα 

ηελ έξεπλα θαη ηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε 

Φησρέο ππνδνκέο, αλεπαξθήο αξηζκφο 

αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο θαη ρψξνπ ζηέγαζεο 

αθαδεκατθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ 

Πεξηνξηζκέλνο δηεζλήο πξνζαλαηνιηζκφο 

Η χπαξμε ησλ αηψλησλ θνηηεηψλ 
 

 

Φπγή θαιψλ θνηηεηψλ απφ ηελ Διιάδα 

Έιιεηςε θηλήηξσλ γηα πξνζέιθπζε πνηνηηθνχ 

δηδαθηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ 

Έιιεηςε θαηλνηνκίαο 

πλερείο απνηπρίεο ζηελ έγθξηζε  

εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ  

Τπνρξεκαηνδφηεζε ησλ Α.Δ.Ι. 
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3.3. Η πεπίπηυζη ηος Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ 

 

 

 
Δικόνα 3.  Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 
 

 

3.3.1. Γενικά 

 
Σν Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ζηεγάδεηαη ζε έλα ζχγρξνλν, εληαίνπ ρψξνπ θηίξην,  

κνληέξλαο αξρηηεθηνληθήο απφ ην 1991, επηθάλεηαο 35.000 η.κ. πεξίπνπ, θαη ζπλνιηθήο 

έθηαζεο 12 ζηξεκκάησλ.  

Η ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα, πνπ νθείιεηαη θπξίσο 

ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θνηηεηψλ δεκηνχξγεζε ην πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο  

ρψξνπ κε απνηέιεζκα λα δπζρεξαίλεηαη ε εθπαηδεπηηθή, θπξίσο, δηαδηθαζία. 

Σν Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο θαηαμηψζεθε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη επαγγεικαηηθφ 

ρψξν εηδηθά ηεο Β. Διιάδαο σο θνξέαο παξνρήο ζχγρξνλεο θαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο. 
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3.3.2. Δζυηεπική ανάλςζη 
 

Σν Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο είλαη απηνδηνηθνχκελν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ 

δηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.), ην νπνίν παξέρεη αλψηαηε εθπαίδεπζε. Δπί ηεο νπζίαο απνηειεί 

κεηεμέιημε ηεο Αλψηαηεο Βηνκεραληθήο ρνιήο Θεζζαινλίθεο, ε νπνία, πξνβιεπφκελε 

απφ ην άξζξν 4 ηνπ Ν.Γ. 4578/1966 (ΦΔΚ Α 234), κεηνλνκάζζεθε ζε Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ κε ην Π.Γ. 147/1990 (ΦΔΚ Α’ 

56). ηε ζπλέρεηα, κε ην Π.Γ. 88/2013 (ΦΔΚ Α’ 129) ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ κεηνλνκάζζεθε ζε «Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο» θαη απέθηεζε ηελ ηζρχνπζα αθαδεκατθή ηνπ δνκή, φπσο απηή 

πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. Η επνπηεία ηνπ Κξάηνπο αζθείηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 16 ηνπ πληάγκαηνο 

3.3.3. Ίδπςζη και ζςγκπόηηζη Πανεπιζηημιακών σολών 

Όπσο ζπκβαίλεη ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ Ιδξπκάησλ έηζη θαη ην 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο απνηειείηαη απφ ρνιέο. Κάζε ζρνιή έρεη ζπγθεθξηκέλνπο 

ζηφρνπο, θπξίσο αθαδεκατθνχο, εθφζνλ θαιχπηεη κηα ελφηεηα ζπγγελψλ 

επηζηεκνληθψλ θιάδσλ θαη εμαζθαιίδεη ηε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε, ηελ 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ αιιά θαη ηνλ επξχηεξν ζπληνληζκφ ηνπο ν νπνίνο 

είλαη αλαγθαίνο γηα ηελ δηδαζθαιία θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ηδξχκαηνο. Η 

ρνιή επνπηεχεη θαη ζπληνλίδεη ηε ιεηηνπξγία ησλ Σκεκάησλ, ζχκθσλα κε ηνλ 

Καλνληζκφ πνπδψλ ηνπο, Ν. 4009/2011. 

Δίλαη απαξαίηεην λα δηεπθξηληζηεί φηη ην θάζε Σκήκα απνηειεί ηε βαζηθή εθπαηδεπηηθή 

θαη αθαδεκατθή κνλάδα ηνπ Ιδξχκαηνο, πξνάγεη ηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία ζην 

αληίζηνηρν επηζηεκνληθφ πεδίν, νξγαλψλεη ηε δηδαζθαιία ζην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη εμαζθαιίδεη ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο κάζεζεο.  

Σν θάζε Σκήκα ζηειερψλεηαη απφ ην ζχλνιν ησλ Καζεγεηψλ, θαη ησλ ππεξεηνχλησλ 

Λεθηφξσλ, ησλ κειψλ ηνπ Δηδηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.Δ.Π.), ησλ κειψλ 

ηνπ Δξγαζηεξηαθνχ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.ΓΙ.Π.) ησλ κειψλ ηνπ Δηδηθνχ 

Σερληθνχ Δξγαζηεξηαθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.Σ.Δ.Π.) θαη ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ πνπ 

ππεξεηνχλ ζε απηφ. ήκεξα, ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο  ιεηηνπξγνχλ νη παξαθάησ 

ζρνιέο (Π.Γ. 88/2013 - ΦΔΚ 129/Α/5-6-2013):  

1. ρνιή Δπηζηεκψλ Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, ζηελ νπνία εληάζζνληαη ηα 

Σκήκαηα: 
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i. Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ 

ii. Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

2. ρνιή Δπηζηεκψλ Πιεξνθνξίαο, ζηελ νπνία εληάζζεηαη ην Σκήκα: 

i. Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο 

3. ρνιή Κνηλσληθψλ, Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Σερλψλ, ζηελ νπνία 

εληάζζνληαη ηα Σκήκαηα: 

i. Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ 

ii. Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 

iii. Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο 

4. ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ πνπδψλ, ζηελ νπνία εληάζζνληαη 

ηα Σκήκαηα: 

i. Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ 

ii. Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ 

Όιεο νη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ίδξπζε θαη ηε ζπγθξφηεζε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ είλαη ηδηαηηέξσο ρξήζηκεο πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηαζηεί ε δνκηθή ηνπ 

ζπγθξφηεζε.  

3.3.4. Γιοικηηική Οπγάνυζη ηος Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ 
 

Η δηνηθεηηθή νξγάλσζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο είλαη απαξαίηεην λα 

παξνπζηαζηεί ηφζν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαηαλφεζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο άζθεζεο ηεο 

δηνίθεζεο αιιά θαη γηα ηελ απνηχπσζε ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

Αξρηθά ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη ηα Όξγαλα Γηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο δηαθξίλνληαη ζε ζπιινγηθά θαη κνλνπξφζσπα. 

Σα ζπιινγηθά φξγαλα είλαη: (α) ην πκβνχιην ηνπ Ιδξχκαηνο, (β) ε χγθιεηνο, (γ) ε 

Γεληθή πλέιεπζε ηεο  ρνιήο, (δ) ε Κνζκεηεία, (ε) ε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο, (ζη) ε 

Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (ΔΛΚΔ), (δ) ε 

πληνληζηηθή Δπηηξνπή Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΠΜ), (ε) ε Δηδηθή 

Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή ησλ Γηαηκεκαηηθψλ Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

(ΓΠΜ) θαη (ζ) ε νκάδα δηδαζθφλησλ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ Γηα Βίνπ Μάζεζεο.  

Δπίζεο,  ιεηηνπξγνχλ θαη γλσκνδνηηθνχ ραξαθηήξα φξγαλα: ε Μνλάδα Γηαζθάιηζεο 

Πνηφηεηαο, ην Σερληθφ πκβνχιην, θαζψο θαη άιια φξγαλα θαη επηηξνπέο ηα νπνία 

πξνβιέπνληαη ζην λφκν ή νξίδνληαη απφ ην πκβνχιην, ηνλ Πξχηαλε θαη ηε χγθιεην, 

γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπο.  
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Σέινο, ηα κνλνπξφζσπα φξγαλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο είλαη: (α) ν Πξχηαλεο, 

(β) νη Αλαπιεξσηέο Πξχηαλε, (γ) νη Κνζκήηνξεο, (δ) νη Πξφεδξνη ησλ Σκεκάησλ, (ε) 

νη Γηεπζπληέο ησλ ΠΜ θαη νη Πξφεδξνη ησλ ΔΓΔ ησλ ΓΠΜ, (ζη) νη Γηεπζπληέο 

Δξγαζηεξίσλ, θαη (δ) νη Γηεπζπληέο πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ Γηα Βίνπ Μάζεζεο. 

3.3.5. Γιάπθπυζη διοικηηικών ςπηπεζιών ηος Πανεπιζηημίος 

Μακεδονίαρ 
 

Οη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο απνηππψλνληαη ζην 

νξγαλφγξακκα πνπ αθνινπζεί, ην νπνίν δελ είλαη απφξξνηα ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ 

ηδξχκαηνο πνπ πξσηνΐζρπζε ζρεδφλ είθνζη ρξφληα πξηλ, αιιά ε απνηχπσζε ηεο 

ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ αιιαγψλ ηεο λνκνζεζίαο, ησλ 

αλαγθψλ πνπ πξνέθπςαλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ 

ππεξεζηψλ.  
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3.3.6. Οργανόγραμμα διοικητικών υπηρεσιών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

Πίνακας 2: Ιδιοκατασκευή οργανογράμματος διοικητικών 
υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
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3.3.7. ηπαηηγικοί ζηόσοι ηος Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ 

Οη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, ζην πιαίζην ηνπ νξάκαηνο θαη 

ηεο απνζηνιήο ηνπ, ζα πξέπεη λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 

κεγηζηνπνίεζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ηεο θνηλσλίαο, ηεο πξνψζεζεο ηεο θαηλνηνκίαο θαη 

ηεο αχμεζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηφζν εληφο ησλ ζπλφξσλ φζν θαη εθηφο. Γεληθά 

ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη δελ ζα πξέπεη λα αθνξνχλ κφλν έλα 

επίπεδν δηαδηθαζηψλ, αιιά φιεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην 

Παλεπηζηήκην θαη κπνξεί λα ζπλδένληαη κε ηελ εθπαίδεπζε, ηελ έξεπλα, ηνλ πνιηηηζκφ, 

αιιά θαη ηε ζχλδεζε ηεο θνηλσλίαο κε ηα παξαπάλσ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη θπξηφηεξνη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη πνπ εάλ αθνινπζεζνχλ ζα 

εληζρχζνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ζρεηίδνληαη κε ηελ (α) αθαδεκατθή 

ελίζρπζε θαη πνηνηηθή αλαβάζκηζε, ηελ (β) εμαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο θαη ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη ηελ (γ) πξνψζεζε ηεο δηεζλνχο θαη 

δηεζλνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηαο. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη παξαπάλσ 

ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ζα πξέπεη λα ηεζνχλ θαη νη αλάινγεο ζηξαηεγηθέο πξνηεξαηφηεηεο. 

Δηδηθφηεξα ιφγσ ηεο απμεκέλεο πνζφηεηαο ησλ ιεηηνπξγηψλ θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ην 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο πξέπεη λα αθνινπζήζεη έλαλ ηδηαίηεξν ηξφπν αλάπηπμεο 

πνπ λα εληζρχεη θαη λα αμηνπνηεί ηα πιενλεθηήκαηά ηνπ θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ γεληθφηεξσλ αιιά θαη εηδηθφηεξσλ πξνβιεκάησλ. Ωο εθ ηνχηνπ νη 

βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ ράξαμε κηαο απνηειεζκαηηθήο ζηξαηεγηθήο ζην 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ζα κπνξνχζε λα  είλαη: 

 Η ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο κε ακθίδξνκε αιιειεπίδξαζε 

Παλεπηζηεκίνπ θαη θνηλσλίαο 

 Η αλαβάζκηζε θαη αλάδεημε ηνπ επηπέδνπ πνηφηεηαο ησλ ηξηψλ θχθισλ 

πνπδψλ 

 Η αλάπηπμε πξνγξακκάησλ έξεπλαο ζε θαηλνηφκα γλσζηηθά πεδία  

 Η έκθαζε ζηελ πξνβνιή ηνπ έξγνπ ηνπ ζε φια ηα πεδία δξάζεο 

 Η πξνζέιθπζε άξηζησλ θνηηεηψλ θαη πςεινχ επηπέδνπ επηζηεκφλσλ θαη 

εξεπλεηψλ απφ ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ  

 Η αλάπηπμε ελφο νινθιεξσκέλνπ θαηαλεκεκέλνπ πιεξνθνξηθνχ 

ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ιδξχκαηνο 

 Η δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ε βειηίσζε ηεο πιήξνπο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ππαξρφλησλ αθαδεκατθψλ ηνπ κνλάδσλ 
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χκθσλα κε ηελ έθζεζε απηναμηνιφγεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 2010 – 

2014, νη κεζνκαθξνπξφζεζκνη  ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ην Παλεπηζηήκην, 

εζηηάδνληαη πεξηιεπηηθά θαη ελδεηθηηθά ζηα εμήο: 

1. Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εθπαίδεπζεο ηφζν ζε ππνδνκέο φζν θαη ζηελ 

πνηφηεηα παξερφκελεο εθπαίδεπζεο 

2. Πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ 

3. Καηάξηηζε θαλνληζκψλ θαζψο θαη εληαίσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηηο 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο  

4. Δλίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ζηηο αθαδεκατθέο θαη εξεπλεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο  

5. πλεξγαζία κε ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν 

6. Αλαδήηεζε πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο, φπσο παξνρή εθπαηδεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ. 

 

Οη πξνηεξαηφηεηεο ησλ ζηφρσλ, φπσο ελδεηθηηθά πξνθχπηνπλ απφ ηελ έθζεζε 

απηναμηνιφγεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 2010 – 2014 θαζψο θαη ην ζρέδην 

επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 2002 - 2010,  

έρνπλ σο εμήο: 

 πρλή αλαζεψξεζε θαη αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ Πξνγξακκάησλ 

πνπδψλ ζχκθσλα κε ηηο εμειίμεηο ζηελ επηζηήκε θαη ηηο αλάγθεο ηεο 

θνηλσλίαο θαζψο θαη πξνψζεζε μελφγισζζσλ κεηαπηπρηαθψλ 

πξνγξακκάησλ γηα πξνζέιθπζε μέλσλ θνηηεηψλ 

 Αχμεζε ησλ δεηθηψλ θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

 ηφρεπζε ζε δηεζλείο δηαθξίζεηο  

 Αλαδήηεζε ζηξαηεγηθψλ ζπλεξγαζηψλ κε Ιδξχκαηα ηφζν ηεο Διιάδνο φζν 

θαη ηεο Δπξψπεο θαζψο θαη κε επηρεηξεκαηηθνχο θνξείο θαη παξάγνληεο ηεο 

νηθνλνκίαο 

 πλεξγαζία κε επηρεηξεκαηηθνχο, επαγγεικαηηθνχο νξγαληζκνχο θαη 

εξεπλεηηθά θέληξα 

 Βειηίσζε ησλ εξεπλεηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ επηδφζεσλ θαζψο θαη ησλ 

ζπλζεθψλ εθπαίδεπζεο 

 Πξνβνιή θαη αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
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 Δπηδίσμε ζπλεξγαζίαο κε πξσηνπφξα Παλεπηζηήκηα ηνπ εζσηεξηθνχ, αιιά 

θαη ηνπ Δπξσπατθνχ ρψξνπ θαη αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ πνπ 

πξνζθέξνληαη ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε 

 Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία παξαξηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζε αληηθείκελα 

αηρκήο,  ζε γεηηνληθέο ρψξεο 

Απφ ηα παξαπάλσ θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ππάξρεη έλα επξχ πεδίν πξνο ζηνρνζέηεζε εάλ 

αλαινγηζηεί θαλείο ηηο απμεκέλεο αλάγθεο πνπ δεκηνπξγεί ην ζχγρξνλν αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ Μνλάδσλ.  

 

3.3.8. Αποζηολή και ζηόσοι ηος Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ 

χκθσλα κε ην ζρέδην νξγαληζκνχ 2014 ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, απνζηνιή 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ είλαη ε δηάδνζε ηεο επηζηεκνληθήο  γλψζεο κέζα απφ ηελ έξεπλα 

θαη ηε δηδαζθαιία θαζψο θαη ε άξηηα θαηάξηηζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ πξνθεηκέλνπ λα ηνπο 

πξνεηνηκάζεη γηα κία επηηπρεκέλε  επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία. «Σν Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο θηινδνμεί λα απνηειεί θνηηίδα γλψζεο θαη πλεπκαηηθήο δεκηνπξγίαο, φπνπ 

ζα εθπαηδεχνληαη άξηζηνη επηζηήκνλεο, πνπ λα κπνξνχλ λα δηαδξακαηίδνπλ θαηαιπηηθφ 

ξφιν ζην θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηζηηθφ γίγλεζζαη».  Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε 

ζπλέρηζε ηεο αλνδηθήο ηνπ πνξείαο, πνπ ζα ην νδεγήζεη λα είλαη έλα απφ ηα πιένλ 

αλαγλσξίζηκα Παλεπηζηήκηα ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. 

Η εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο θαη ηνπ απψηεξνπ ζηφρνπ ηνπ Ιδξχκαηνο επηδηψθεηαη 

κέζα απφ:  

 ηε δηαξθή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο εθπαίδεπζεο ησλ πξνπηπρηαθψλ, 

κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ θχθισλ ζπνπδψλ, γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

πξνεηνηκαζία ησλ απνθνίησλ ηνπ θαη ηε ζπλερή επηθαηξνπνίεζε θαη 

βειηίσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ 

 ηε ζπλεξγαζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε Παλεπηζηήκηα ηεο Διιάδαο θαη ηνπ 

εμσηεξηθνχ,  

 ηελ αχμεζε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο θαη θήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε 

πςειήο ζηάζκεο επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο 

 ηε δηνξγάλσζε θαη δηεμαγσγή Γηεζλψλ πλεδξίσλ 

 ηε δηαξθή πξνζπάζεηα δηηαζχλδεζήο ηνπ κε ηελ αγνξά εξγαζίαο  
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Απφ ηα παξαπάλσ αιιά θαη απφ ηηο γεληθφηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ αληιεζεί απφ 

ηελ παξάζεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ην 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο επηδηψθεη λα είλαη έλα ζχγρξνλν, εμσζηξεθέο, επέιηθην, 

δπλακηθφ θαη αλζξσπνθεληξηθφ Παλεπηζηήκην. 

3.3.9. SWOT ανάλςζη Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ 
 

Η αλάιπζε SWOT είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηακφξθσζε 

ζηξαηεγηθψλ θαη πνιηηηθψλ θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ επίηεπμε ζηξαηεγηθψλ 

επηινγψλ ελφο νξγαληζκνχ. Η αλάιπζε ζα πξνθχςεη κέζα απφ ηελ παξάζεζε ησλ 

δπλαηψλ θαη αδχλαησλ ζεκείσλ, φπσο απηά δηακνξθψλνληαη απφ ην εζσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, θαζψο επίζεο θαη απφ ηηο επθαηξίεο θαη ηηο απεηιέο νη 

νπνίεο γελλψληαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Αξρηθά, ζε φηη αθνξά ηα δπλαηά 

ζεκεία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε ηελ θαιή 

αθαδεκατθή ηνπ ζπγθξφηεζε κε έλα  κέξνο ησλ δηδαζθφλησλ λα δηαζέηεη δηεζλή 

αθαδεκατθή αλαγλψξηζε θαζψο θαη ηελ καθξά παξάδνζή ηνπ ζην ειιεληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.  

Δίλαη έλα δπλακηθφ Παλεπηζηήκην κε θχξνο ην νπνίν πξνζθέξεη ζχγρξνλνπο ηίηινπο 

ζπνπδψλ, έρεη ηζρπξή νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα θαη εζηηάδεη ζε εηδηθφηεηεο αηρκήο. 

Δπηπιένλ, έλα αθφκα δπλαηφ ζεκείν ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Μαθεδνλίαο είλαη ην γεγνλφο 

φηη δηαζέηεη έλα αξθεηά επξχ θάζκα γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, ηδηαίηεξα ζηα 

πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. ηε ζπλέρεηα νη εθηεηακέλεο ππνδνκέο 

ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ζπγθαηαιέγνληαη επίζεο ζηα δπλαηά 

ζεκεία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ελψ παξάιιεια πξνζηίζεηαη θαη ε δηαξθήο αλάπηπμε ηεο 

ειεθηξνληθήο Βηβιηνζήθεο θαη ηνπ Κέληξνπ Τπνινγηζηψλ θαη Γηθηχσλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ. Δπηπξφζζεηα, έλα αθφκα δπλαηφ ζεκείν είλαη ε απμαλφκελε παξνπζία 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην δηεζλή εθπαηδεπηηθφ ρψξν θπξίσο κέζσ ησλ επθαηξηψλ πνπ 

δίλνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε επξσπατθά πξνγξάκκαηα θαη κέζσ δηεζλψλ 

ζπλεξγαζηψλ. Σέινο, δελ ζα πξέπεη λα παξαιείςνπκε λα αλαθέξνπκε φηη ην 

Παλεπηζηήκην ιακβάλεη έλα ηθαλνπνηεηηθφ χςνο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ πξαγκάησζε 

εξεπλεηηθψλ έξγσλ.  

ε φηη αθνξά ηα αδχλαηα ζεκεία ηνπ ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη νη αλεπαξθείο 

ρξεκαηνδνηηθνί πφξνη, ε απνπζία ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, νη ειιείςεηο ζε πξνζσπηθφ, 

ε έιιεηςε ειέγρνπ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, θαζψο θαη νη αλεπαξθείο θηηξηαθέο 
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ππνδνκέο είλαη νξηζκέλεο κφλν απφ ηηο αδπλακίεο πνπ απνξξένπλ απφ ην ξφιν ηνπ 

θξάηνπο ζηελ Δθπαίδεπζε. ηε ζπλέρεηα, κηα αθφκα αδπλακία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο πνπ ελ γέλεη ζεσξείηαη επξχηεξε αδπλακία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

είλαη ην γεγνλφο φηη ε πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ επηιέγεη κηα ρψξα ηνπ εμσηεξηθνχ γηα 

λα πξαγκαηνπνηήζεη έξεπλα ζε δηδαθηνξηθφ επίπεδν, ηφζν ιφγσ ηεο επξχηεξεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο φζν θαη ιφγσ ηνπ φηη ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ζην εμσηεξηθφ 

ρξεκαηνδνηνχληαη κε θαλνληθφ κηζζφ, ην νπνίν απνηειεί πξφθιεζε γη απηνχο λα 

ζπλερίζνπλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζε ρψξεο εθηφο Διιάδνο. Δπηπιένλ, ε 

γξαθεηνθξαηία, ε έιιεηςε νξγαληζκνχ ιεηηνπξγίαο θαη ε απνπζία νινθιεξσκέλνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο (ΟΠ) ππνζηήξημεο ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπ ιεηηνπξγηψλ θαη 

on-line ζχλδεζεο ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπ ππεξεζηψλ, απνηεινχλ κεξηθέο αθφκα αδπλακίεο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, πνπ ζαθψο ζπλαληψληαη θαη ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα. Έλα 

αθφκα αδχλακν πεδίν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ είλαη φηη ε πξνζέιθπζε θνηηεηψλ απφ δηεζλή 

παλεπηζηήκηα είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλε έσο αλχπαξθηε. Δπηπιένλ, ζηα παξαπάλσ 

έξρεηαη λα πξνζηεζεί θαη ε πεξηνξηζκέλε ζπλεξγαζία κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ κνλάδσλ, γεγνλφο πνπ δελ πξνάγεη ηηο αμίεο ηεο 

εθπαίδεπζεο. 

Οη επθαηξίεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, φπσο δηεπθξηλίζηεθε θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, 

γελλψληαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ελψ θξίλεηαη ζθφπηκν λα 

αμηνπνηεζνχλ ζην έπαθξν γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ. Αξρηθά, ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο νη θνηηεηέο επηιέγνπλ λα ζπκκεηέρνπλ 

ζε θάπνην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζηελ Διιάδα δεδνκέλνπ φηη είλαη ιίγν πην 

νηθνλνκηθφ απφ ηε κεηεγθαηάζηαζε ζην εμσηεξηθφ. Δπίζεο, απμαλφκελε είλαη θαη ε 

δήηεζε ζε φηη αθνξά ηε δηα βίνπ θαη ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε, φπσο ηα πξνγξάκκαηα 

εμεηδίθεπζεο, απμάλνπλ ηα έζνδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, θαη απνηεινχλ έλα δπλακηθφ 

πεδίν πξνο πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αχμεζεο ησλ ζπνπδαζηψλ θαη 

ζπλεπψο ησλ εζφδσλ ηνπ. Δπηπιένλ, ην γεγνλφο φηη ε Διιάδα είλαη κέινο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ηελ θαζηζηά απηφκαηα ζπκκέηνρν ζε επξσπατθά θαη δηεζλή 

αθαδεκατθά δίθηπα πνπ εάλ αμηνπνηεζνχλ θαηάιιεια κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

Δπηπξφζζεηα απνκέλεη λα αλαθέξνπκε ηηο απεηιέο πνπ αληηκεησπίδεη ην Παλεπηζηήκην 

φπσο απηέο δηακνξθψλνληαη απφ ην εμσηεξηθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Αξρηθά, ε νηθνλνκηθή 

θξίζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αδπλακία ζπληήξεζεο ησλ ππνδνκψλ ιφγσ κεησκέλεο 

ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ε βαζηθφηεξε απεηιή πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ην 
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Παλεπηζηήκην θαη ε νπνία δχλαηαη λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηε ιεηηνπξγία, ηελ πνηφηεηα 

αθφκα θαη ηελ ίδηα ηελ χπαξμή ηνπ. Η παξαπάλσ ζπλζήθε γέλλεζε βέβαηα κηα αθφκα 

εθηεηακέλε αθνινπζία απεηιψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε καδηθή θπγή πνηνηηθψλ 

εξεπλεηψλ θαη ζπνπδαζηψλ γηα ην εμσηεξηθφ φπνπ, πέξαλ ηεο  εθπαίδεπζεο, ηνπο 

παξέρνληαη θαη ζέζεηο εξγαζίαο.  

Γεληθά ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε ζην ζεκείν απηφ φηη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ, αιιά θαη φισλ ησλ ππφινηπσλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ δνκψλ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα, είλαη κηα απεηιή απφ κφλν ηνπ θαη είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν 

λα πξνζδηνξίζεη θαλείο ηελ ηειεζθφξεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. Δλδεηθηηθά, λα 

αλαθέξνπκε φηη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ είλαη δηαξθψο κεηαβαιιφκελν κε ην λνκηθφ 

θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην λα αιιάδεη ζπλερψο, ελψ παξάιιεια ηελ θαηάζηαζε 

δπζρεξαίλεη ε πιεζψξα ησλ λνκηθψλ δηαηάμεσλ, κε εξκελεπηηθή δπζθνιία θαη 

αληηθξνπφκελεο απνθάζεηο, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί πξνζθφκκαηα ζηελ νξγάλσζε, 

ζηελ παξαθνινχζεζε θαη ζηε ζπλέπεηα ησλ ελεξγεηψλ ηεο δηνίθεζεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ, θαζψο θαη ζηελ ππεξθφξησζε ηνπ έξγνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηεί θαη ε ζπλνπηηθή, δηαγξακκαηηθή παξάζεζε ηεο 

αλάιπζεο SWOT πνπ πξνεγήζεθε, νχησο ψζηε ν αλαγλψζηεο λα κπνξεί λα απνθνκίζεη 

κηα ζπγθεληξσηηθή εηθφλα ζρεηηθά κε ηηο δπλάκεηο, ηηο αδπλακίεο, ηηο επθαηξίεο θαη ηηο 

απεηιέο πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. Θα πξέπεη λα 

δηεπθξηληζηεί φηη ζην δηάγξακκα απεηθνλίδνληαη κφλν ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο θάζε 

θαηεγνξίαο πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα παξνπζηαζηεί ζπλνπηηθά ε παξαπάλσ 

αλάιπζε.  
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Δικόνα 4. Αλάιπζε SWOT ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

Πεγή: Ιδηνθαηαζθεπή απφ ηελ αλάιπζε ηνπ θεθαιαίνπ 3.3.9 

 

 

 

 

 

 

 

Δυνάμεισ
- Δυναμικό Πανεπιςτιμιο με κφροσ

- Σφγχρονοι τίτλοι ςπουδών       

- Ιςχυρι οργανωςιακι κουλτοφρα       

- Καλζσ υποδομζσ τεχνολογιών 
πλθροφορικισ και επικοινωνίασ

- Σθμαντικά ζςοδα από  ερευνθτικά 
ζργα 

- Ικανοποιθτικι ανάπτυξθ τθσ 
θλεκτρονικισ βιβλιοκικθσ 

- Αυξανόμενθ παρουςία του ςε 
ευρωπαϊκά προγράμματα και 
διεκνείσ ςυνεργαςίεσ 

Αδυναμίεσ 
- Περιοριςμζνοι χρθματοδοτικοί 
πόροι

- Αδυναμία ανανζωςθσ ανκρώπινου 
δυναμικοφ

- Ανεπαρκείσ κτιριακζσ υποδομζσ

- Αςκενισ ανάπτυξθ 
δραςτθριοτιτων επαγγελματικισ 
κατάρτιςθσ

- Γραφειοκρατία

- Απουςία οργανωμζνου 
πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ

- Περιοριςμζνθ προςζλκυςθ 
αλλοδαπών φοιτθτών

Ευκαιρίεσ
- Αυξανόμενθ ηιτθςθ για 
εκπαίδευςθ μεταπτυχιακοφ 
επιπζδου 

- Αυξανόμενθ ηιτθςθ για 
ςυνεχιηόμενθ και δια βίου 
εκπαίδευςθ ςτθν Ελλάδα

- Δυνατότθτεσ ςφνδεςθσ µε  
ευρωπαϊκά ακαδθμαϊκά δίκτυα

Απειλζσ
- Φυγι ερευνθτών και αποφοίτων 
ςτο εξωτερικό για εξεφρεςθ 
εργαςίασ

- Διαρροι επιςτθμόνων προσ το 
εξωτερικό

- Οικονομικι κρίςθ

- Περικοπζσ ςτθν χρθματοδότθςθ

- Διαρκείσ μεταβολζσ νομικοφ 
πλαιςίου

SWOT
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Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε πξνθχπηεη κηα ελδειερήο παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα εμεηαζηνχλ θαη αθνχ αλαιπζνχλ λα 

δηακνξθψζνπλ ηε ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζήζεη ην Παλεπηζηήκην. Ωζηφζν, ζα 

πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε αθνινπζνχκελε ζηξαηεγηθή δελ αξθεί λα είλαη θαηλνηφκα θαη 

νξακαηηθή, αιιά ζα πξέπεη πξσηίζησο λα είλαη ξεαιηζηηθή, δειαδή λα ζπλάδεη κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, λα ηξνθνδνηείηαη απφ ηελ πνιιαπιή αλάγλσζε ησλ πηπρψλ ηεο θαη 

απφ ηε δπλακηθή ησλ κεηαζρεκαηηζκψλ ηεο. Η επίγλσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ θαη ε αθξηβήο αλάιπζε ηεο δηεζλνχο θαη ηεο ειιεληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο είλαη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε ράξαμε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ 

νξγαληζκνχ. 

 

3.4. ηπαηηγικέρ Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ 
 
Οη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ «ρεδίνπ ηξαηεγηθήο Αλάπηπμεο» ηεο επφκελεο πεληαεηίαο ζην 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο πξέπεη λα ζρεηίδνληαη κε α) ηελ αλαλέσζε θαη πξνζαξκνγή 

ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, µε λέεο ζεκαηνινγίεο εθπαίδεπζεο θαη αλαδπφκελνπο 

επηζηεκνληθνχο ηνκείο, (β) ηελ νξγάλσζε πφισλ εξεπλεηηθήο αξηζηείαο θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθή παξνπζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηα εζληθά θαη θνηλνηηθά αληαγσληζηηθά 

πξνγξάκκαηα έξεπλαο (γ) ηελ εμσζηξέθεηα θαη ζπλεξγαζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ µε 

παξαγσγηθνχο θνξείο ηεο πεξηνρήο µε θνηλά πξνγξάκκαηα, γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο παλεπηζηεκηαθήο έξεπλαο θαη ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο θαη δ) ηε δεκηνπξγία μελφγισζζσλ πξνγξακκάησλ κεηαπηπρηαθψλ 

ζπνπδψλ γηα ηελ πξνζέιθπζε θνηηεηψλ απφ ηηο γεηηνληθέο ζηελ Διιάδα ρψξεο, αξρηθά. 

Σν Παλεπηζηήκην έρεη κία ηζηνξία κηζνχ αηψλα θαη πιένλ θαη θαηά ζπλέπεηα ε 

πξνηεηλφκελε ζηξαηεγηθή δελ μεθηλά απφ κεδεληθή βάζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε 

ζηξαηεγηθή πξέπεη λα γίλεη κε νξίδνληα κεγαιχηεξν ησλ πέληε εηψλ θαη  λα μεπεξλά 

ρξνληθά ηε ζεηεία κηαο κφλν πξπηαληθήο αξρήο ηεο νπνίαο ε  δηάξθεηα είλαη ηέζζεξα 

έηε.  

Σν Παλεπηζηήκην πρέπει λα ζεσξεί πεξηνρή πξνηεξαηφηεηαο ηνλ νξγαλσηηθφ θαη 

δηνηθεηηθφ ηνπ εθζπγρξνληζκφ, ηε ζηξαηεγηθή δηνίθεζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ ηνπ θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο θαη ησλ εζφδσλ ηνπ. Έηζη, ζα 

βειηηψζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ, ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη ηηο ππνδνκέο ηνπ 

αληηκεησπίδνληαο ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ ην πξφβιεκα ηεο κεησκέλεο θξαηηθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο, αιιά θαη ηεο γεληθφηεξεο ελλειπνχο ζηήξημεο απφ ην θξάηνο. Αξρηθά, 
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πξνηείλεηαη ην Παλεπηζηήκην λα αμηνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ θαη ηηο επθαηξίεο πνπ 

ηνπ παξνπζηάδνληαη γηα λα αλαλεψζεη θαη λα δηεπξχλεη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ 

πξνζθέξεη, θαιχπηνληαο αλαδπφκελνπο επηζηεκνληθνχο ηνκείο θαη ρξεζηκνπνηψληαο 

λέεο κεζφδνπο εθπαίδεπζεο πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο. 

ηε ζπλέρεηα, είλαη δπλαηφ λα επηδηψμεη ηελ παξάιιειε θαη ηζφηηκε αλάπηπμε ηεο 

εθαξκνζκέλεο θαη βαζηθήο έξεπλαο, µε απνηειεζκαηηθή παξνπζία ζηα εζληθά θαη 

θνηλνηηθά αληαγσληζηηθά πξνγξάκκαηα έξεπλαο θαη µε νξγαλσκέλν ζχζηεκα 

ππνζηήξημεο ηεο βαζηθήο έξεπλαο, ηδηαίηεξα ζε πφινπο εξεπλεηηθήο αξηζηείαο θαη ζε 

δηεπηζηεκνληθά πεδία. Δπηπξφζζεηα, κπνξεί λα δηεπξχλεη ηε δηαζχλδεζή ηνπ µε ην 

θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ ηνπ πεξηβάιινλ, αλαπηχζζνληαο ζπλεξγαζίεο µε 

παξαγσγηθνχο θνξείο ηεο πεξηνρήο θαη επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη ηελ αλάιεςε 

πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ πεξαηηέξσ ζπκβνιή ηνπ ζην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ 

πεξηβάιινλ. 

Σέινο, λα απνθηήζεη ζαθέζηεξν Δπξσπατθφ πξνζαλαηνιηζκφ, αλαπηχζζνληαο 

ζηελφηεξε ζπλεξγαζία µε θνξπθαία Παλεπηζηήκηα ηεο Δπξψπεο ζηα πιαίζηα ηνπ 

εληαίνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, επηδηψθνληαο αθφκε κεγαιχηεξε 

ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη δηεθδηθψληαο εγεηηθφ ξφιν 

ζην ρψξν ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο ζηνπο ηνκείο πνπ εμεηδηθεχεηαη. Πάλησο, γηα 

λα πινπνηεζνχλ φια ηα παξαπάλσ, θεληξηθφ θαη θαζνδεγεηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμή 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο δηαδξακαηίδεη ε δηαζθάιηζε θαη ζπλερήο βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ. 

3.4.1. ηπαηηγικέρ ανυηέπος επιπέδος 

Η αλσηέξνπ επηπέδνπ ζηξαηεγηθή αρνιείηαη κε ην ζπλνιηθφ πεδίν ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ελφο νξγαληζκνχ θαη κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνζηίζεηαη αμία ζηηο δηαθνξεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Η γεσγξαθηθή επέθηαζε ηνπ νξγαληζκνχ θαζψο θαη ε επέθηαζή ηνπ 

ζε λέεο ππεξεζίεο απνηεινχλ δεηήκαηα ηεο ζηξαηεγηθήο αλσηέξνπ επηπέδνπ. χκθσλα 

κε ηηο αλαιχζεηο πνπ πξνεγήζεθαλ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο 

ζρεηηθά κε ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ πξνηείλνληαη λα αθνινπζήζεη ην Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο ζε αλψηεξν, κεζαίν θαζψο θαη ζε θαηψηεξν επίπεδν. 

 Να πξνζθέξεη ζχγρξνλα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζε ηνκείο 

ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο φπσο είλαη ν Σνπξηζκφο θαη ε Γεκφζηα Γηνίθεζε, 
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φπσο ήδε ιεηηνπξγνχλ, φπνπ άιια εγρψξηα Παλεπηζηήκηα δελ πξνζθέξνπλ 

παξφκνηα πξνγξάκκαηα. 

 Να δεκηνπξγήζεη μελφγισζζα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ κε 

ζπκβαηηθή ή αθφκε κε ζχγρξνλε θαη αζχγρξνλε εθπαίδεπζε πξνθεηκέλνπ 

λα πξνζειθχζεη θνηηεηέο απφ ηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο θαη 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. 

 Να επηδηψμεη ηελ εξεπλεηηθή ζπλεξγαζία κε άιια αθαδεκατθά ηδξχκαηα 

ηεο ρψξαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία απφ θνηλνχ 

κεηαπηπρηαθψλ θαη πξνπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. 

 Να αλαβαζκίζεη θαη επεθηείλεη ηηο θηηξηαθέο ππνδνκέο πξνθεηκέλνπ λα 

θαιχπηνληαη νη ππάξρνπζεο θαη κειινληηθέο αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ θαη 

φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Παλεπηζηήκην κε εμεχξεζε λέσλ ρψξσλ ή 

αλαδηνξγαλσζε ησλ ήδε ππάξρνπζσλ εγθαηαζηάζεσλ.  

 Να επηδηψμεη, κέζσ ηεο ππνρξεσηηθήο ηήξεζεο ζπγθεθξηκέλσλ 

ρξνλνδηαγξακκάησλ, λα ελζαξχλεη ηνπο θνηηεηέο κε ηε δεκηνπξγία ηνπ 

ζεζκνχ ησλ αθαδεκατθψλ ζπκβνχισλ θαζψο θαη κε ηε ζέζπηζε ηεο 

εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο ψζηε λα κεηψζεη ην κέζν ρξφλν νινθιήξσζεο 

ησλ ζπνπδψλ ηνπο.  

 Να πξνζθέξεη δηαδηθηπαθά καζήκαηα, φπσο ζηα Διιεληθά ινγηζηηθά 

πξφηππα θαη ζηε θνξνινγηθή λνκνζεζία γηα ελεκέξσζε θαη δηεπθφιπλζε 

ησλ επελδπηψλ, ηα νπνία ζα δηαηίζεληαη κε παξνρή ζπλδξνκήο, ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο. 

 Να παξέρεη ππεξεζίεο ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο κε ακνηβή, φπσο είλαη ε 

απνθσδηθνπνίεζε θαη επεμεξγαζία νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, πξνθεηκέλνπ 

λα δηεξεπλψληαη νη δπλαηφηεηεο θαη λα αμηνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ έξεπλεο ζηαηηζηηθψλ ππεξεζηψλ, Ο.Ο..Α. θαη 

Γ.Ν.Σ.. 

 Να αλαδεηήζεη ρνξεγίεο γηα θάιπςε κέξνπο ησλ δηδάθηξσλ αξηζηνχρσλ 

κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη ακνηβήο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ πνπ 

δηελεξγνχλ έξεπλα  θαζψο θαη θάιπςεο κέξνπο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπ 

αλαγθψλ. 

 Να πξνζθαιεί επηηπρεκέλνπο επηρεηξεκαηίεο ηεο αγνξάο πξνθεηκέλνπ λα 

δηεμάγνπλ εηζεγήζεηο ζηα πξνπηπρηαθά θαη κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκηα 
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ζπνπδψλ ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε ζχλδεζε ηεο ζεσξίαο πνπ δηδάζθνληαη 

νη θνηηεηέο κε ηελ πξαγκαηηθή αγνξά εξγαζίαο.  

 Να αλαπξνζαξκφζεη θαη εθζπγρξνλίζεη ηα πξνπηπρηαθά πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο θαη ηηο ηάζεηο ηεο 

αγνξάο κέζσ ζηξαηεγηθψλ ζπλεξγαζηψλ φπσο ην Οηθνλνκηθφ 

Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδνο θαη ν χλδεζκνο Βηνκεραληψλ Βνξείνπ 

Διιάδνο. 

 Να επηβξαβεχεη ηηο πνηνηηθέο επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο θαη ηελ επξεία 

ζπκκεηνρή ησλ δηδαζθφλησλ ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα.   

 

Όιεο νη παξαπάλσ πξνηάζεηο πξνζδίδνπλ αμία ζην Παλεπηζηήκην θαη απνηεινχλ 

ζηξαηεγηθέο πνπ κπνξνχλ λα εθζπγρξνλίζνπλ θαη λα βειηηψζνπλ ζεκαληηθά ηε ζέζε 

ηνπ.  

 

3.4.2. ηπαηηγικέρ μεζαίος επιπέδος 

Οη ζηξαηεγηθέο κεζαίνπ επηπέδνπ αζρνινχληαη κε πξσηνβνπιίεο πνπ δεκηνπξγνχλ 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Αθνξνχλ ζε απνθάζεηο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο πςειήο 

πνηφηεηαο ζε ζρέζε κε ην θφζηνο. ηε ζπλέρεηα πξνηείλνληαη ζηξαηεγηθέο πνπ κπνξνχλ 

λα εθαξκνζηνχλ ζην Παλεπηζηήκην ψζηε λα επηηεπρζεί ε βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ε πξνζέιθπζε ησλ θαιχηεξσλ θνηηεηψλ.  

 

 Ίδξπζε γξαθείνπ πνπ ζα είλαη ζε ζπλερή επαθή κε ηνπο απνθνίηνπο ηνπ, λα 

ηνπο ελεκεξψλεη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Ιδξχκαηνο,  θαη λα αμηνπνηεί 

ηελ εκπεηξία ηνπο ζε δξάζεηο γηα ηελ πξνβνιή θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ.  

 Πξνζέιθπζε ησλ θαιχηεξσλ επηζηεκφλσλ, Διιήλσλ θαη μέλσλ,  

επηιέγνληαο κε απζηεξά αθαδεκατθά θξηηήξηα ην αθαδεκατθφ ηνπ 

πξνζσπηθφ. 

 Δπέθηαζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο κε 

ζηφρν ηε δηαξθή βειηίσζε πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ έξεπλα  

 ηφρεπζε ησλ Σκεκάησλ ηνπ ζε δηεζλή αλαγλψξηζε θαη επηδίσμε 

θαηάηαμήο ηνπο ςειά ζηηο ιίζηεο ησλ θνξπθαίσλ Παλεπηζηεκίσλ.  

 Δπηδίσμε δηαξθνχο βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη ηεο πνηφηεηαο 

δηαβίσζεο ζην Ίδξπκα, δηαζθαιίδνληαο αζθαιέο θαη πγηέο πεξηβάιινλ.  
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 Δπέθηαζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ ηνπ ζε πξνγξάκκαηα 

κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο θαη γηα κεγαιχηεξν αξηζκφ θνηηεηψλ.  

 Δπηδίσμε κεγηζηνπνίεζεο θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο δηαρείξηζεο ησλ 

εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη απφ 

ελνηθίαζε ρψξσλ κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ θαη ηεο ζπληήξεζεο ησλ ππνδνκψλ ηνπ. 

 

Όιεο νη παξαπάλσ ζηξαηεγηθέο κεζαίνπ επηπέδνπ  ζηνρεχνπλ ζηε δηαξθή βειηίσζε ηεο 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαζψο θαη ζηελ αλάδεημε λέσλ πεδίσλ πνπ ζα ζπληειέζνπλ 

ζηε ζηξαηεγηθή αλάπηπμε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Γεληθά ε ηήξεζε ησλ παξαπάλσ 

πξνηάζεσλ είλαη αλακθίβνια κηα δηαδηθαζία πνπ πξνυπνζέηεη ηε ζπλεξγαζία ησλ 

θνξέσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε ην Κξάηνο.  

 

3.4.3. ηπαηηγικέρ καηυηέπος επιπέδος 
 

Οη ζηξαηεγηθέο θαησηέξνπ επηπέδνπ θαηά θαλφλα θαηαζηξψλνληαη απφ ηνπο 

επηθεθαιήο ησλ Σκεκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ. Απηή ε ζηξαηεγηθή ζπληνλίδεη ηηο δξάζεηο 

θαη ηηο ελέξγεηεο ηνπ θάζε Σκήκαηνο ηνπ Οξγαληζκνχ πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεη ηελ 

απνδνηηθφηεηά ηνπ. Παξαθάησ πξνηείλνληαη ζηξαηεγηθέο θαησηέξνπ επηπέδνπ γηα ην 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. 

 Να επηδηψμεη νχησο ψζηε λα αμηνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

πνπ δηεμάγεη, απφ ηελ θνηλσλία θαη ηηο επηρεηξήζεηο αιιά θαη ε γλψζε πνπ 

παξάγεη, λα είλαη εχθνια πξνζβάζηκε απφ ηελ θνηλσλία θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο. 

 Να αλαδεηθλχεη ην πάζεο θχζεσο έξγν πνπ ζπληειείηαη ζην Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο, αθαδεκατθφ, εξεπλεηηθφ, αλαπηπμηαθφ, θνηλσληθφ θαη  

πνιηηηζηηθφ, ζηελ θνηλσλία, ζηελ πνιηηεία θαη ζηε δηεζλή αθαδεκατθή 

θνηλφηεηα κε θάζε δπλαηφ κέζν, έληππν ή ειεθηξνληθφ. 

 Να ελδπλακσζεί ε θνηλσληθή κέξηκλα γηα νιφθιεξε ηελ αθαδεκατθή 

θνηλφηεηα, µε ηελ ππνζηήξημε ζεζκψλ, πξσηνβνπιηψλ θαη δξάζεσλ πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζην Παλεπηζηήκην. 

Παξάιιεια λα ηζρπξνπνηεζνχλ νη δεζκνί κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 

παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο κέζσ δηνξγάλσζεο εθδειψζεσλ, 

θηιαλζξσπηθψλ δξάζεσλ θαη αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 
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 Να αλαδηνξγαλψζεη ηηο δηνηθεηηθέο ηνπ ππεξεζίεο θαη λα ηππνπνηήζεη ηηο  

δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο κε ζηφρν ηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηελ 

αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε  

ηελ αλάπηπμε νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ  

απηνκαηνπνίεζε πνιιψλ επαλαιακβαλφκελσλ εξγαζηψλ νχησο ψζηε λα 

βειηησζεί ε πνηφηεηα εμππεξέηεζεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ πνιηηψλ. 

 Να επηδηψμεη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ηνπ πξνζσπηθνχ κέζσ 

ζπλερνχο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κε ζπκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα ηνπ 

θέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαζψο θαη κε παξνρή νηθνλνκηθήο 

δηεπθφιπλζεο ησλ ππαιιήισλ ηνπ γηα θνίηεζε ζε κεηαπηπρηαθά 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ  

 

Η επηηπρία ησλ ζηξαηεγηθψλ αλσηέξνπ επηπέδνπ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο 

απνθάζεηο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ ζην θαηψηεξν επίπεδν. 

Σα ηξία επίπεδα ηεο ζηξαηεγηθήο ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε αξκνλία κεηαμχ ηνπο θαη 

λα αιιεινεληζρχνληαη, ψζηε λα θαηαλέκνληαη νξζνινγηθά νη πφξνη θαη λα 

επηηπγράλεηαη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο ζπλνιηθήο απφδνζεο ηνπ νξγαληζκνχ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 

4.1. Δπεςνηηικόρ ζηόσορ 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ αξρηθή ελφηεηα ζθνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε 

αλάιπζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Πξφθεηηαη επί 

ηεο νπζίαο γηα κηα κειέηε πεξίπησζεο ε νπνία σζηφζν ζα αμηνινγεζεί πεξαηηέξσ απφ 

ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. Έηζη, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ππάξρνληνο ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε πνηνηηθή έξεπλα κε ην εξεπλεηηθφ 

εξγαιείν ησλ ζπλεληεχμεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, δηεξεπλήζεθαλ νη απφςεηο Καζεγεηψλ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη πςειφβαζκσλ ζηειερψλ, κειψλ ησλ αλψηαησλ νξγάλσλ 

δηνίθεζεο ηνπ Ιδξχκαηνο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ζην 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. Οη απφςεηο απηέο ζα παξνπζηαζηνχλ θαη ζα αλαιπζνχλ, 

ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ζπληειέζνπλ ζηε δηεμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ αιιά 

θαη παξνπζίαζε πξνηάζεσλ γηα βειηίσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ θαη ηε κεηάβαζε ζε κία πην επηζπκεηή θαηάζηαζε. 

 

4.2. Δπιλογή καηάλληληρ επεςνηηικήρ μεθόδος 
 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ην εξεπλεηηθφ κέξνο απνηειείηαη απφ ζπλεληεχμεηο. Η 

εξεπλήηξηα  πξνζπάζεζε λα πξνζεγγίζεη έλα εξεπλεηηθφ δείγκα απφ Καζεγεηέο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, πςειφβαζκα ζηειέρε, κέιε αλψηαηεο δηνίθεζεο ηεο 

Παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο, πνπ εμεηδηθεχνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο Σξηηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο θαζψο θαη έλαλ εμσηεξηθφ χκβνπιν, Γηεπζπληή ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ ζε νξγαληζκφ παξνρήο εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

έξεπλα πξνζεγγίζηεθαλ αξρηθά κε ηειεθσλεθή επηθνηλσλία θαη ζηε ζπλέρεηα κε 

απνζηνιή επηζηνιήο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κε ζπλεκκέλν ην θνηλφ  

εξσηεκαηνιφγην γηα φινπο. Καηφπηλ δηλφηαλ ην ξαληεβνχ ηεο ζπλέληεπμεο ζε ρξφλν 

πνπ ηθαλνπνηνχζε θαη ηηο δχν πιεπξέο. Μεξηθά εξσηεκαηνιφγηα απαληήζεθαλ θαη 

εζηάιεζαλ πίζσ ζηελ εξεπλήηξηα κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, κεηά απφ ζρεηηθέο 

δηεπθξηλήζεηο, θαη δχν απφ απηά παξαδφζεθαλ ρεηξφγξαθα ζηελ εξεπλήηξηα. Απφ ην 

ζχλνιν ησλ  δεθαπέληε εξσηεκαηνινγίσλ πνπ απεζηάιεζαλ, δεθαηξείο απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο δέρηεθαλ, κε κεγάιε πξνζπκία, λα πάξνπλ κέξνο ζηελ έξεπλα.  Απφ ην 

ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ δψδεθα είλαη άλδξεο θαη κία γπλαίθα. Όινη νη 
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ζπκκεηέρνληεο έρνπλ εκπεξηζηαησκέλε γλψζε γηα ην ζέκα ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Γηα ην ιφγν απηφλ, επηιέρζεθε ε κέζνδνο 

ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο θαζψο θαη ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν ηεο ζπλέληεπμεο πνπ 

επηηξέπεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αλαπηχμνπλ ηε ζθέςε θαη ηηο απφςεηο ηνπο ρσξίο λα 

ππάξρεη θάπνηνο πεξηνξηζκφο, φπσο ζπκβαίλεη ζπλήζσο ζηελ πνζνηηθή κέζνδν  (Miles 

& Huberman, 1994).  

4.3. Δπεςνηηικό δείγμα 

Η επηινγή ηνπ εξεπλεηηθνχ δείγκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε κέζα απφ ηε κέζνδν ηεο 

ζθφπηκεο δεηγκαηνιεςίαο (purposeful sampling) θαηά ηελ νπνία ε εξεπλήηξηα, εθ 

πξνζέζεσο, επίιεμε ηα ζπγθεθξηκέλα άηνκα κε βάζε θάπνηα θξηηήξηα πξνθεηκέλνπ λα 

ζπδεηήζνπλ ην θεληξηθφ θαηλφκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο πνπ είλαη ε αμηνιφγεζε ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο (Creswel, 2011). χκθσλα 

κε ηνπο  Ritchie, Lewis θαη Elam απηνχ ηνπ είδνπο ε δεηγκαηνιεςία επηηξέπεη ηε 

δηεξεχλεζε θαη θαηαλφεζε ζε βάζνο ησλ ζεκάησλ πνπ πξαγκαηεχεηαη ε έξεπλα.  Δίλαη 

ζαθέο απφ ηα παξαπάλσ φηη ην θξηηήξην κε ην νπνίν επηιέγνληαη νη ζπκκεηέρνληεο είλαη 

ην εάλ εμαζθαιίδνπλ «πινχην πιεξνθνξηψλ» ζρεηηθά κε ην θεληξηθφ θαηλφκελν  

(Patton, 2005). Σν εξεπλεηηθφ δείγκα παξνπζηάδεηαη παξαθάησ αλάινγα κε ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο ηδηφηεηα, ελψ παξάιιεια ραξαθηεξίδνληαη απφ έλα κνλαδηθφ 

θσδηθφ πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ απαληήζεσλ φηαλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

ε αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ, π.ρ. 1 αλαθέξεηαη ζηνλ 1
ν
 ζπκκεηέρνληα. ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ην εξεπλεηηθφ δείγκα ηεο κειέηεο.  

Πίνακαρ 3. Δξεπλεηηθφ δείγκα κειέηεο 

Κσδηθφο Δπαγγεικαηηθή ηδηφηεηα 

1 Καζεγεηήο, πςειφβαζκν ζηέιερνο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

2 Καζεγεηήο, η. πςειφβαζκν ζηέιερνο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ 

3 Καζεγεηήο, η. πςειφβαζκν ζηέιερνο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ 

4 Καζεγήηξηα, η. πςειφβαζκν ζηέιερνο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ 



48 

 

Παλεπηζηεκίνπ 

5 Καζεγεηήο, πςειφβαζκν ζηέιερνο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

6 Director of strategic management in  educational services  

Γηεπζπληήο Γηαρείξηζεο ηξαηεγηθνχ  Πξνγξακκαηηζκνχ ζε νξγαληζκφ 

παξνρήο εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ 

7               Καζεγεηήο, η.πςειφβαζκν ζηέιερνο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

8 Καζεγεηήο, η. πςειφβαζκν ζηέιερνο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ 

9 Καζεγεηήο,  πςειφβαζκν ζηέιερνο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

10 Καζεγεηήο, πςειφβαζκν ζηέιερνο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

11 Καζεγεηήο, η. πςειφβαζκν ζηέιερνο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ 

12 Καζεγεηήο, πςειφβαζκν ζηέιερνο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ  

13 Καζεγεηήο, η. πςειφβαζκν ζηέιερνο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ 

 

4.4. Δπεςνηηικό επγαλείο 

Οη ζπλεληεχμεηο είλαη κηα δεκνθηιήο κέζνδνο ζηελ πνηνηηθή έξεπλα θαη ζα πξέπεη λα 

ζεκεηψζνπκε φηη πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ νη εξεπλεηέο επηζπκνχλ λα ζέζνπλ, ζε έλαλ ή 

θαη ζε πεξηζζφηεξνπο ζπκκεηέρνληεο, γεληθέο ή θαη αλνηθηέο εξσηήζεηο θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα θαηαγξάςνπλ ηηο απαληήζεηο. Ύζηεξα νη απαληήζεηο κεηαγξάθνληαη θαη ηα 

δεδνκέλα αλαιχνληαη κε ηε ζπκβνιή ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή (Cresweel, 2011, p. 

256).  

ηελ παξνχζα έξεπλα, αιιά θαη ζηελ πιεηνςεθία ησλ πνηνηηθψλ εξεπλψλ, ηίζεληαη 

αλνηθηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο πξνθεηκέλνπ νη ζπκκεηέρνληεο λα κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ 

αλαιπηηθφηεξα ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο απφςεηο ηνπο ρσξίο λα πξέπεη λα πεξηνξηζηνχλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο νη νπνίεο έρνπλ δηακνξθσζεί απφ ηνλ εξεπλεηή. Έηζη, κηα 
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αλνηθηή απάληεζε ζε κηα εξψηεζε δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ζπκκεηέρνληα λα έρεη 

επηινγέο ρσξίο λα επεξεάδεηαη απφ ηελ άπνςε ηνπ εξεπλεηή.  

Γεληθά ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη νη ζπλεληεχμεηο παξνπζηάδνπλ νξηζκέλα 

κεηνλεθηήκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ην γεγνλφο φηη παξέρνπλ κφλν «θηιηξαξηζκέλεο» 

πιεξνθνξίεο κέζα απφ ηηο απφςεηο ηνπ αηφκνπ πνπ ιακβάλεη ηε ζπλέληεπμε. Γειαδή ν 

εξεπλεηήο ζπλνςίδεη ηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη δελ ηηο παξνπζηάδεη 

αλαιπηηθά. αθψο, ην κεηνλέθηεκα απηφ γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ειαρηζηνπνηεζεί φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ζηελ παξνχζα κειέηε (Marshall & Rossman, 1989). Μεξηθέο απφ 

ηηο ζπλεληεχμεηο δφζεθαλ κε ειεθηξνληθφ ηξφπν θαη άιιεο κε επηηφπηα θαηαγξαθή (face 

to face) ή καγλεηνθψλεζε θαη ζηε ζπλέρεηα απνκαγλεηνθψλεζε θαη θαηαγξαθή ηεο 

ζπλέληεπμεο. ηε ζπλέρεηα θσδηθνπνηήζεθαλ νη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, 

επηζεκάλζεθαλ θαη θαηεγξάθεζαλ ηα θχξηα ζεκεία ησλ ζπλεληεχμεσλ ψζηε λα 

κπνξέζνπλ λα εμαρζνχλ εχθνια ηα ζπκπεξάζκαηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 
 

5.1 Γενικά  
 

Η αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί αλά 

εξψηεζε, δειαδή φιεο νη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζα αλαιχνληαη αλά εξψηεζε 

ελψ o ζρνιηαζκφο ησλ απνηειεζκάησλ ζα γίλεη ζε επφκελε ελφηεηα. Γηα ηνλ δηαθξηηφ 

δηαρσξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζα αλαθέξεηαη ν κνλαδηθφο θσδηθφο φπσο απηφο 

παξνπζηάδεηαη ζηελ ελφηεηα 4.3. «Δξεπλεηηθφ δείγκα». 

Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αλσλπκίαο ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ, αληηθαηαζηάζεθαλ νη 

επαγγεικαηηθέο ηδηφηεηεο θαζψο θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν πνπ ζα νδεγνχζε ζηελ 

αλαγλψξηζή ηνπο  ζηελ παξνχζα έξεπλα. 

Σν ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ πνπ αλαιχνληαη είλαη δεθαηξείο φζνη θαη νη ζπκκεηέρνληεο 

ζηελ έξεπλα.  

 

5.2 Ανάλςζη δεδομένυν 

 
Οη εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνχλ πξνέξρνληαη απν ην εξσηεκαηνιφγην, παξάξηεκα 2 θαη 

εμεηάδνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ  

 

ςμμεηοσή ζηον ζηπαηηγικό ζσεδιαζμό ηος Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ  

 

Οη δπν απφ ηνπο δεθαηξείο ζπκκεηέρνληεο δελ ζπκκεηείραλ ζηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (7, 8), ελψ έλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο (6) απάληεζε φηη έρεη 

ζπκκεηάζρεη κε έκκεζν ηξφπν θαη πην ζπγθεθξηκέλα δήισζε «Έκκεζα κόλν, ζην ξόιν 

κνπ σο εμσηεξηθόο ζύκβνπινο ζην πξόγξακκα ΕΠΑ – ΜΟΔΙΠ Παλεπηζηήκηνπ 

Μαθεδνλίαο». Οη ππφινηπνη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ ζεηηθά ζηελ εξψηεζε θαζψο 

ζπκκεηείραλ ζηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κέζσ ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηνπο ζέζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ:  

 Ο 1 ζπκκεηείρε σο κέινο αλψηαηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαηά ηελ πεξίνδν 

2012-2016. 

 Ο 2 ζπκκεηείρε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ Μέινπο ΓΔΠ ζην 1ν ζηξαηεγηθφ ζρέδην 

αλάπηπμεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ ηφηε Πξχηαλε  φπνπ 
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ζπκκεηείραλ νη Αληηπξπηάλεηο,  θαη κέιε ΓΔΠ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο,  

έλα εθ ησλ νπνίσλ ήηαλ θαη ν 2. 

 Οη 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13 ζπκκεηείραλ ζην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ 

θαηά ηε ζεηεία ηνπο σο ελεξγά κέιε ηεο δηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

θαηέρνληεο κάιηζηα πςειφβαζκεο ζέζεηο.  

Απφ ηα παξαπάλσ θαζίζηαηαη αληηιεπηφ φηη ην εξεπλεηηθφ δείγκα δηαζέηεη ηελ 

απαηηνχκελε εκπεηξία δηνίθεζεο θαη κπνξεί λα απαληήζεη ζηελ παξνχζα έξεπλα, 

γεγνλφο πνπ απμάλεη πεξαηηέξσ ηελ αμηνπηζηία ηνπ δείγκαηνο θαη θαη’ επέθηαζε ηεο 

έξεπλαο. 

Ποιοι ππέπει να ζςμμεηέσοςν ζηη διαμόπθυζη και ζηην ανάπηςξη ηος 

ζηπαηηγικού ζσεδιαζμού 

Η δεκφζηα δηνίθεζε έρεη αλάγθε απφ κηα δηνίθεζε πνπ λα αληηιακβάλεηαη ηηο ζπλερείο 

κεηαβνιέο θαη λα κπνξεί λα δηακνξθψλεη θαη λα αλαπηχζζεη ηνλ θαηάιιειν ζηξαηεγηθφ 

ζρεδηαζκφ. Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην παξαπάλσ εξψηεκα δηίζηαληαη 

ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ. Πην ζπγθεθξηκέλα ν 1 απάληεζε φηη πξέπεη λα ζπζηαζεί κία 

επηηξνπή απνηεινύκελε από κέιε ΔΕΠ θαη εθπξνζώπνπο ησλ άιισλ νκάδσλ 

πξνζσπηθνύ, όπσο Δηνηθεηηθνί, ΕΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΣΕΠ., ε νπνία επηηξνπή εθηόο από ηε 

ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ, πιεξνθνξηώλ, πξέπεη λα δηαηππώζεη  ζαθώο 

θάπνηεο ζεκειηώδεηο εξσηήζεηο. Μέζα από ηνλ ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό πξνζπαζείο λα 

θαηαιήμεηο ζηελ «αθαδεκατθή αξηζηεία» αλαθέξεη. Οη Πξπηαληθέο Αξρέο πξέπεη λα 

δηακνξθώλνπλ ηνλ ηειηθό ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό κε ηε βνήζεηα ησλ Δηεπζπληώλ. Σα 

πκβνύιηα ηνπ Ιδξύκαηνο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Πξπηαληθέο Αξρέο πξέπεη λα 

δηακνξθώζνπλ ηελ εηθόλα ηνπ ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ. Οη δνκέο ζα πξέπεη λα θαηαγξαθνύλ 

από ηηο Δηεπζύλζεηο θαη αθνύ ζπιιέμνπλ  ηα ζηνηρεία νη επηηειηθέο αξρέο ζα πξέπεη λα 

πξνβνύλ ζηνλ ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό αθνύ πξώηα γίλεη ε ηεξάξρεζε ησλ ζηόρσλ.  

Ο 2 αλαθέξεη φηη Ο Πξύηαλεο θαη νη Αλαπιεξσηέο Πξύηαλε, νη Κνζκήηνξεο θαη νη 

Πξόεδξνη ησλ Σκεκάησλ θαζώο θαη ν Γξακκαηέαο ηνπ Ιδξύκαηνο θαη νη Δηεπζπληέο ζα 

πξέπεη λα εκπιέθνληαη ζηελ θαηάξηηζε ηνπ ζρεδηαζκνύ. ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλείηαη 

θαη ε απάληεζε ηνπ 5 ν νπνίνο δήισζε φηη ν λφκνο γηα ηελ παηδεία φξηζε ην 

πκβνχιην ηνπ Ιδξχκαηνο αξκφδην γηα ηε ράξαμε ηεο ζηξαηεγηθήο πνιηηηθήο χζηεξα 

απφ εηζήγεζε ηεο πγθιήηνπ. Άπνςή ηνπ είλαη φηη ζ’ απηή ηε δηαδηθαζία πξέπεη λα 

ζπκκεηέρνπλ ν Πξχηαλεο, νη Αλαπιεξσηέο Πξχηαλε, νη Κνζκήηνξεο, νη Πξφεδξνη ησλ 

Σκεκάησλ, ν Γξακκαηέαο ηνπ Ιδξχκαηνο θαη νη Πξντζηάκελνη ησλ Γηεπζχλζεσλ ησλ 
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δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Ιδξχκαηνο. Ο 3 ζρεηηθά κε ην εξψηεκα απάληεζε φηη ε 

δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο απνηειεί έλα ζπιινγηθφ έξγν ην νπνίν ζα πξέπεη λα 

αθνξά φια ηα κέιε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ελψ παξάιιεια πξνηείλεη λα ππάξρεη κηα 

ζπγθεθξηκέλε επηηξνπή (εθπνξεπόκελε από ηελ Πξπηαλεία ή ηε ύγθιεην)  ε νπνία λα 

είλαη ππεύζπλε γηα ηελ ηειηθή κνξθή ηνπ ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ. Ο 4 θηλείηαη ζηηο 

ίδηεο απφςεηο κε ηνλ 3 θαη δειψλεη φηη ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο αθνξά θάζε θνξέα, 

άξα θαη ην Παλεπηζηήκην, θαη ζα πξέπεη ζε απηφλ λα ζπκκεηέρεη έλαο «επξύο θύθινο 

πξνζώπσλ, πνπ πεξηιακβάλεη ζρεδόλ όινπο όζνπο ιακβάλνπλ κέξνο ζην παλεπηζηεκηαθό 

γίγλεζζαη, είηε κεηέρνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (δηδάζθνληεο - θνηηεηέο) είηε ηελ 

ππνζηεξίδνπλ δηνηθεηηθά (δηνηθεηηθνί ππάιιεινη). Καηαιήγεη ιέγνληαο όηη ε ηειηθή 

απόθαζε γηα ηνλ ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό αλήθεη ζηα λνκνζεηεκέλα όξγαλα πνπ έρνπλ ηε 

ζρεηηθή αξκνδηόηεηα.  

Δπηπιένλ, ζε παξφκνηα θαηεχζπλζε θηλείηαη θαη ε απάληεζε ηνπ 7 ν νπνίνο δήισζε 

φηη ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο απαηηεί δεκφζηα ζπδήηεζε, δειαδή ηε ζπκκεηνρή 

νιφθιεξεο ηεο Παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο, ελψ παξάιιεια ζεκεηψλεη φηη ζα πξέπεη 

λα εθθξάδνληαη νη απόςεηο όισλ. Οη ζπλειεύζεηο ησλ Σκεκάησλ, ηεο ρνιήο θαη ε 

ύγθιεηνο αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο απόςεηο ηνπ αθαδεκατθνύ ζώκαηνο. Η ύγθιεηνο σο 

αληηπξνζσπεπηηθό όξγαλν ζα πξέπεη λα παίξλεη ηελ ηειηθή απόθαζε. Ο 10 ζρεηηθά κε 

ην εξψηεκα, δειαδή ην πνηνί ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ, 

απαληά ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε κε ηνλ 7, ελψ πξνζζέηεη φηη ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ε 

πιεπξά ησλ θνξνινγνπκέλσλ (κέζσ ηνπ αξκνδίνπ ππνπξγείνπ) αιιά θαη ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο (κέζσ ηνπ Δήκνπ, ηεο Πεξηθέξεηαο θαη νξγαλσκέλσλ Παξαγσγηθώλ Φνξέσλ). 

Οη θύξηνη ζπκκέηνρνη ζα πξέπεη λα είλαη ην αθαδεκατθό πξνζσπηθό θαη ην ππνπξγείν, 

ρσξίο απνθιεηζκό ησλ ππνινίπσλ, αλαθέξεη. 

Ο 6 απαληά ζε ηειείσο δηαθνξεηηθή βάζε απφ ηνπο παξαπάλσ ζπκκεηέρνληεο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζεκεηψλεη  όηη «δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε γξαπηή νδεγία πνπ λα νξίδεη 

ηελ έλλνηα ηνπ ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ ζε αληηδηαζηνιή, αθελόο κελ κε ηελ έλλνηα ησλ 

απνθάζεσλ ζηξαηεγηθήο  ζεκαζίαο, αθεηέξνπ δε κε ηνλ ηαθηηθό - ιεηηνπξγηθό 

ζρεδηαζκό». Μία αθφκα απάληεζε πνπ ζπκθσλεί κε ηηο παξαπάλσ απφςεηο πνπ 

αλαπηχρζεθαλ, αιιά επίζεο δηαθνξνπνηείηαη ελ κέξεη, είλαη απηή ηνπ 13 ν νπνίνο 

ζεκεηψλεη φηη  είλαη ρξήζηκν λα ππάξρεη manager, ν νπνίνο ζα είλαη «ζεκαηνθύιαθαο», 

ζηέιερνο κε απμεκέλε δηνηθεηηθή εκπεηξία θαη γλώζεηο από πνηθίιεο  ππεξεζίεο ηνπ 

Ιδξύκαηνο, ν νπνίνο ζα εληαρζεί ζην πξνζσπηθό ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Σα όξγαλα 

δηνίθεζεο έξρνληαη θαη παξέξρνληαη αλαθέξεη, πξέπεη ινηπόλ λα ππάξρεη έλα αλώηεξν 
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δηνηθεηηθό ζηέιερνο πνπ ζα έρεη ζπλέρεηα ζηε δηνίθεζε. Φπζηθά, όινη νη παξαπάλσ ζα 

ζπιιεηηνπξγνύλ κε ηελ Πξπηαλεία, ηε ύγθιεην, ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Σκεκάησλ θαη ηνπο 

Κνζκήηνξεο ησλ ρνιώλ. 

Δπί ηνπ ζπλφινπ ησλ εξσηεζέλησλ θαζίζηαηαη αληηιεπηφ φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ 

απφςεσλ ζπλεγνξνχλ ζηε γλψκε φηη ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο απνηειεί κηα 

δηαδηθαζία πνπ απαηηεί ην ζπιινγηθφ δηάινγν θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ζπδήηεζε φισλ 

ησλ κεξψλ πνπ εκπιέθνληαη κε άκεζν, σο επί ην πιείζηνλ, ηξφπν κε ην Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο. Παξά ην γεγνλφο φηη αλαπηχρζεθαλ θαη νξηζκέλεο αληίζεηεο απφςεηο σο 

πξνο ηα πξφζσπα απηά, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη νη δηνηθεηηθέο δνκέο ζα πξέπεη λα 

ηεξνχληαη πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ. Σέινο, εθπξφζσπνο  θνηηεηψλ πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ 

θνηηεηψλ, θαηά ηνλ 11, ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ, άπνςε πνπ δελ εθθξάζηεθε απφ θαλέλαλ άιινλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Ύπαπξη μόνιμηρ διαδικαζίαρ  επικαιποποίηζηρ  ηος ζηπαηηγικού ζσεδιαζμού ζηο 

Πανεπιζηήμιο Μακεδονίαρ  

H χπαξμε κφληκεο δηαδηθαζίαο επηθαηξνπνίεζεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ είλαη έλα 

ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα επηδξάζεη ζεηηθά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, είλαη δεδνκέλν φηη θάζε δηαδηθαζία 

πξνθεηκέλνπ λα ζεσξείηαη επηθαηξνπνηεκέλε ζα πξέπεη πξψηα λα ηξνθνδνηείηαη κε ηα 

πην πξφζθαηα ζηνηρεία. Σν πεξηβάιινλ πνπ δνχκε κεηαβάιιεηαη ζπλερψο κε 

απνηέιεζκα ε αλαδηαηχπσζε ζηφρσλ λα ζεσξείηαη επηβεβιεκέλε. Ο 1 απαληά ζρεηηθά  

όηη δελ ππάξρεη ε δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο ηνπ ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ ζην 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. Θεσξεί ζεκαληηθόηαην ην ζηάδην παξαθνινύζεζεο  ηνπ 

ζρεδίνπ θαη επίζεο θξίλεη αλαγθαίν λα ππάξρεη αηηηνιόγεζε ζε πεξίπησζε απόθιηζεο 

ή κε εθαξκνγήο ζρεηηθώλ δξάζεσλ θαη επάλσ ζηα λέα δεδνκέλα λα ππάξρεη 

επηθαηξνπνίεζε  ησλ δξάζεσλ. Ο 2 αλαθέξεη φηη ππήξραλ θάπνηα πεξηνδηθά ζρέδηα 

αλάπηπμεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ απφ ην 2002 έσο θαη ην 2010, αιιά απφ ηφηε θαη κεηά 

δελ ππήξραλ παξεκβάζεηο πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί επηθαηξνπνίεζε ησλ 

ζρεδίσλ αλάπηπμεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ αιιά θαη απηέο πνπ ππήξμαλ ήηαλ  

πεξηζηαζηαθέο. Δπίζεο ν 2 ζεκεηψλεη ραξαθηεξηζηηθά φηη δελ ππάξρεη θάπνηνο 

κεραληζκφο «αλάπηπμεο θαη επηθαηξνπνίεζεο ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ην Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο κε ό,ηη απηό ζπλεπάγεηαη γηα ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηνπ ηδξύκαηνο θαη 

ελίζρπζεο ηεο ζέζεο ηόζν ζηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο όζν θαη ζηε ρώξα καο, αιιά  θαη 
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ζε ζρέζε κε άιια εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα ηεο ρώξαο». Ο 4 ππνζηεξίδεη όηη ν ζηξαηεγηθόο 

ζρεδηαζκόο ηνπ Ιδξύκαηνο επηθαηξνπνηείηαη κέζσ ηνπ έξγνπ ηεο ΜΟΔΙΠ θαη ηεο 

αμηνιόγεζεο ηεο εξεπλεηηθήο θαη δηνηθεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Οη 5, 6, 7, 8, 9, 

11, 12 θαη 13 απαληνχλ φηη, απφ φζν γλσξίδνπλ, δελ ππάξρεη θάπνηα ηέηνηα κφληκε 

δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο, ελψ νη 3 θαη 10 δελ γλσξίδνπλ εάλ ππάξρεη ηέηνηα 

δηαδηθαζία ζην Παλεπηζηήκην.  

Δμπόδια και διεςκολύνζειρ από ηο νομικό πλαίζιο για ηην καηάπηιζη ζηπαηηγικού 

ζσεδίος  

Σν λνκηθφ πιαίζην, εηδηθά ζε φηη αθνξά ηελ Διιάδα, ζπρλά ραξαθηεξίδεηαη σο 

πνιχπινθν θαη ζπλερψο ελαιιαζζφκελν ελψ παξάιιεια αξθεηέο θνξέο δελ επλνεί ηελ 

αλάπηπμε ζεκαληηθψλ ελεξγεηψλ φπσο είλαη ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο. Οη 

ζπκκεηέρνληεο ζρεηηθά κε ηα εκπφδηα θαη ηηο δηεπθνιχλζεηο απφ ην λνκηθφ πιαίζην 

απάληεζαλ:  

 Ο 1 επηζεκαίλεη φηη ην λνκηθό πιαίζην πξέπεη λα παξακείλεη ζηαζεξό δηόηη νη 

αιιαγέο δεκηνπξγνύλ ζύγρπζε θαη  γξαθεηνθξαηία. Η κείσζε ησλ δηαζέζηκσλ 

θεθαιαίσλ είλαη ηξνρνπέδε θαη δελ εμππεξεηεί ηελ αλάπηπμε ηνπ Α.Ε.Ι. Θεσξεί 

όηη πξέπεη λα δεκηνπξγεζνύλ νη θαηάιιειεο δνκέο θαη ηα Παλεπηζηήκηα λα γίλνπλ 

απηνδύλακα θαζώο θαη λα αλαδεηεζνύλ θαη άιιεο πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο. Η 

ζπλερηδόκελε κείσζε ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ησλ ΑΕΙ από ην Τπνπξγείν Παηδείαο 

απνηειεί γηα ηνλ ζπκκεηέρνληα  «ζεκαληηθό αξλεηηθό ζηνηρείν». 

 Ο 2 απάληεζε φηη ην λνκηθό πιαίζην δηεπθόιπλζεο ηεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο απνηειεί ζηξαηεγηθό ππιώλα αλάπηπμεο ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη 

επίζεο όηη απηό  ζα πξέπεη λα δηεπθνιύλεη ηε ζύλδεζε ησλ Παλεπηζηεκίσλ κε 

ηελ αγνξά εξγαζίαο, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηελ θνηλσλία. Σν λνκηθό πιαίζην ζα 

πξέπεη επίζεο λα δηεπθνιύλεη ηηο ρνξεγίεο – δσξεέο πξνο ηα Παλεπηζηήκηα. Κη 

επηζεκαίλεη πσο ε απνζπαζκαηηθόηεηα ζηε δηακόξθσζε ζηξαηεγηθνύ 

ζρεδηαζκνύ ηνπ ηδξύκαηνο δελ βνεζάεη ζηελ αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

κε όηη απηό ζπλεπάγεηαη γηα ηηο κειινληηθέο αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο ηνπ 

ηδξύκαηνο. 

 Ο 3 απάληεζε φηη απφ λνκηθήο ζθνπηάο δελ βνεζά ην πιαίζην 

ρξεκαηνδφηεζεο, ε γξαθεηνθξαηία πνπ παξαηεξείηαη γηα ηελ έγθξηζε 

πξνγξακκάησλ θαη πξνζιήςεσλ, ελψ ηέινο νη ζπλερείο αιιαγέο ηνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο είλαη έλαο αθφκα αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο.  
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 Η 4 κεηαμχ άιισλ δήισζε φηη ππάξρεη ε θαηάιιειε λνκνζεζία γηα ηε ράξαμε 

ηεο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο, ηεο εξεπλεηηθήο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, 

αιιά ππάξρνπλ θαη αξλεηηθά ζεκεία όπσο είλαη ν θαζνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ 

εηζαθηέσλ από ην Τπνπξγείν Παηδείαο, ρσξίο θαηά θαλόλα λα εηζαθνύνληαη νη 

πξνηάζεηο ησλ ΑΕΙ, πνπ αληηζηξαηεύνληαη ηε δπλαηόηεηα ράξαμεο ζηξαηεγηθήο 

βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο ηνπ παξερόκελνπ έξγνπ. 

 Ο 5, ζε φηη αθνξά ηηο δηεπθνιύλζεηο, απάληεζε όηη δελ γλσξίδεη θάηη 

ζπγθεθξηκέλν πνπ λα επλνεί ηελ θαηάξηηζε ηνπ ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ, αιιά ην 

κόλν ζεηηθό είλαη όηη ππάξρεη λνκνζεζία πνπ ηελ επηβάιιεη. Επίζεο, ζε όηη αθνξά 

ηα εκπόδηα, αλαθέξεη ηελ αβεβαηφηεηα γηα ην χςνο ηεο εηήζηαο ρξεκαηνδφηεζεο, 

ηηο δηαξθείο κεηαβνιέο ζηε λνκνζεζία ζρεηηθά κε ην χςνο ησλ δαπαλψλ ησλ 

δεκφζησλ επελδχζεσλ θαη ηνπ αξηζκνχ ηνπ πξνζσπηθνχ, ελψ ζεσξεί σο βαζηθφ 

εκπφδην ηηο «εμνλησηηθέο» γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ ζεζκνζεηεζεί 

ζηε ιεηηνπξγία ηνπ παλεπηζηεκίνπ αθόκε θαη γηα πνιύ απιά πξάγκαηα. Σέινο, 

επηζεκαίλεη σο εκπφδην ηνπο εμαληιεηηθνχο ειέγρνπο ησλ Τπνπξγείσλ 

Οηθνλνκηθψλ θαη Παηδείαο πνπ δελ επηηξέπνπλ ζηελ νπζία ηελ απηνδηνηθεηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.  

 Ο 6 δελ γλσξίδεη ηε λνκνζεζία δηφηη πξνέξρεηαη απφ ηελ Ιδησηηθή Δθπαίδεπζε. 

 Ο 7 απάληεζε φηη ην ζεζκηθό πιαίζην δελ εγγπάηαη ηελ πνηόηεηα ηεο 

αθαδεκατθήο δηαδηθαζίαο ιόγσ ηεο ζπρλήο αιιαγήο ελώ επηθξαηεί ε άπνςε 

ππεξξύζκηζεο ηεο αθαδεκατθήο δσήο θαη δηαδηθαζίαο. Απνηξέπεηαη ε άκηιια 

κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλόηεηαο ε νπνία ζα βειηίσλε ηελ 

αθαδεκατθή πνηόηεηα. Οη ζπρλέο αιιαγέο ηνπ λνκηθνύ πιαηζίνπ, ππνζηεξίδεη φηη,  

απνηξέπνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό, ηελ πηνζέηεζε θαη ηελ παγίσζε θαιώλ 

πξαθηηθώλ. Όια ξπζκίδνληαη κε εληαίν ηξόπν ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππόςε νη 

ηδηαηηεξόηεηεο, ππνζηεξίδεη. 

 Ο 8 αλαθέξζεθε επίζεο ζην αζθπθηηθφ λνκηθφ πιαίζην, ζηηο ζπλερείο αιιαγέο 

αιιά θαη ζηελ πεξηνξηζκέλε ρξεκαηνδφηεζε σο βαζηθά εκπφδηα γηα ηελ 

θαηάξηηζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ. Παξάιιεια αλαθέξεη φηη νη ηδέεο από 

ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία έξρνληαη απνζπαζκαηηθά σο εθ ηνύηνπ δελ επηηξέπνπλ ην 

Παλεπηζηήκην λα θάλεη ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό.  

 Ο 9 επηζεκαίλεη σο επλντθφ ην γεγνλφο φηη ππάξρεη πξφβιεςε ζηε λνκνζεζία 

γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Ιδξχκαηνο ην νπνίν εγγπάηαη ηελ 

θαηάξηηζε θαη επηθαηξνπνίεζε  ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ. Δπίζεο ζεσξεί 
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θαζνξηζηηθή ηελ πξφβιεςε ηνπ λφκνπ γηα δεκηνπξγία νξγαληζκνχ – θαλνληζκνχ 

φπνπ ζα θαζνξίδνληαη νη θχξηνη θαη βνεζεηηθνί ξφινη. Ωζηφζν, ζηα εκπφδηα 

αλαθέξεη ηελ εμάξηεζε ηνπ Ιδξχκαηνο απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο. Δπηζεκαίλεη  

φηη όηαλ ε ρξεκαηνδόηεζε ησλ ηδξπκάησλ, ε ζρέζε ηνπο κε ην εμσπαλεπηζηεκηαθό 

πεξηβάιινλ (θνηλσλία – επηρεηξήζεηο), ν αξηζκόο θαη ε θύζε ησλ ρνιώλ θαη 

Σκεκάησλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε απηά, ν αξηζκόο ησλ εηζαθηέσλ, ηα δίδαθηξα θαη 

άιια βαζηθά δεηήκαηα θαζνξίδνληαη από ην Τπνπξγείν Παηδείαο, δελ απνκέλεη 

θαη πνιύο ρώξνο γηα ηξαηεγηθό ρεδηαζκό.  

 Ο 10 αλαθέξεη σο βαζηθφ εκπφδην ην γεγνλφο φηη ην Παλεπηζηήκην δελ κπνξεί 

λα θαζνξίζεη, ζε ρξνληθφ νξίδνληα πεληαεηίαο, ην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, 

ηνλ αξηζκφ θαη ηα αθαδεκατθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εηζαθηέσλ ηνπ θαζψο θαη 

ηνλ αξηζκφ θαη ηα αθαδεκατθά θαη ινηπά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λεν-

πξνζιακβαλφκελνπ πξνζσπηθνχ. Δθφζνλ δελ κπνξνχλ λα ζπληξέμνπλ νη 

παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο ν ζπκκεηέρσλ δειψλεη φηη «ν όπνηνο ζηξαηεγηθόο 

ζρεδηαζκόο είλαη ζηελ νπζία άλεπ αληηθεηκέλνπ». Πξνηείλεη ηε ζχλαςε 

ζπκβνιαίνπ κεηαμχ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ κε βάζε έλα 

ζπκθσλεκέλν ζηξαηεγηθφ ζρέδην ηεζζάξσλ έσο πέληε εηψλ. 

 Ο 11 επηζεκαίλεη σο βαζηθά εκπφδηα ηηο δηαξθείο αιιαγέο ηνπ λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ, ηελ έιιεηςε νξγαληζκνχ ζην ΑΔΙ θαζψο θαη ηε γεληθή αβεβαηφηεηα 

πνπ ραξαθηεξίδεη ην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Σέινο, ε κείσζε ησλ πφξσλ 

ρξεκαηνδφηεζεο είλαη έλα αθφκα εκπφδην ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξεη ν 

ζπκκεηέρσλ.  

 Ο 12 αλαθέξεη φηη νη λόκνη ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο δελ δηεπθνιύλνπλ ηελ 

ειεπζεξία θηλήζεσλ ζην Παλεπηζηήκην. εκεηώλεη όηη ην λνκνζεηηθό πιαίζην είλαη 

αξθεηά πεξηνξηζηηθό θαη άθξσο γξαθεηνθξαηηθό. Η λνκνζεζία πξνβιέπεη ηελ 

ύπαξμε ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ αιιά δελ ππάξρεη ρξνληθόο πεξηνξηζκόο γηα ηελ 

θαηάξηηζή ηνπ.  

 Σέινο, ν 13 δήισζε ζρεηηθά φηη δελ γίλεηαη λα επηρνξεγνχληαη ηα 

Παλεπηζηήκηα απφ ην Κξάηνο θαη λα πξνβαίλνπλ ζε δηαδηθαζίεο πνπ επηζπκνχλ 

ρσξίο λα ειέγρνληαη απφ ην ρξεκαηνδφηε. Αθφκε επηζεκαίλεη φ,ηη πξνθεηκέλνπ 

ηα κέιε ηεο δηνίθεζεο λα αζρνιεζνχλ ζνβαξά πξέπεη λα ακεηθζνχλ. Γελ κπνξεί 

λα αζθεζεί δηνίθεζε κε  ηα επηδφκαηα πνπ δίδνληαη γη’ απηέο ηηο ζέζεηο. 

Θεψξεζε επίζεο φηη ν Ν. 4009/2011 ήηαλ ηνκή γηα ηελ Παηδεία, αιιά κε ην 

ρξφλν εμαζζέλεζε ε εθαξκνγή ηνπ.  
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Σα βαζηθά ζεκεία ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ηα εκπφδηα θαη ηηο 

δηεπθνιχλζεηο απφ ην λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ θαηάξηηζε ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ πνπ 

αλαιχζεθαλ παξαπάλσ, είλαη ζαθέο φηη ζπγθιίλνπλ ζηελ άπνςε φηη ηα λνκηθά εκπφδηα 

είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηηο δηεπθνιχλζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ζπκκεηέρνληεο 

ζεκεηψλνπλ σο ζεκαληηθφηεξα ηα εκπφδηα ηεο ειιηπνχο ρξεκαηνδφηεζεο, ηηο ζπλερείο 

αιιαγέο ηεο λνκνζεζίαο, ηελ έιιεηςε νξγαληζκνχ φπνπ ζα θαζνξίδνληαη νη ξφινη 

(θχξηνη θαη βνεζεηηθνί), ηελ αβεβαηφηεηα ζε ζρέζε κε ην χςνο θαη ην πεξηερφκελν ησλ 

πξνζιήςεσλ θαζψο θαη ηε γεληθή έιιεηςε ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ην χςνο ησλ 

δαπαλψλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ ζα δηαηεζεί ζην Παλεπηζηήκην.  

Σα δςναηά & ηα αδύναηα ζημεία ηος Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ  

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα δπλαηά ζεκεία φπσο απηά παξνπζηάζηεθαλ 

απφ ηνλ θάζε ζπκκεηέρνληα ηεο παξνχζαο έξεπλαο κε ηε ζεηξά. 

Πίνακαρ 4.  Γπλαηά ζεκεία Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

 

Γςναηά ζημεία 

1 Σν δηαθξηηφ θαη ζεηηθφ απνηχπσκα σο ζεκείν αλαγλψξηζεο ζεκαληηθψλ 

παλεπηζηεκηαθψλ γλψζεσλ/  Μηθξφ θαη επέιηθην / Η πςειή εμεηδίθεπζε ηνπ 

αθαδεκατθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ/ Η γεσγξαθηθή ηνπ ζέζε   

2 Σν κηθξφ κέγεζνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ/ Η ζρεηηθή νκνηνγέλεηα ησλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ/ Η εκπέδσζε κίαο λννηξνπίαο ρξεζηήο δηνίθεζεο/ Η επέλδπζε 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηε δεκηνπξγία πξσηνπνξηαθψλ κεηαπηπρηαθψλ/ Η 

ελαζρφιεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζε πξνγξάκκαηα εμεηδίθεπζεο, θαηάξηηζεο 

θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο/ Η ζπλέρηζε ζηε ζσζηή αξρή πνπ έγηλε 

3 Σν Παλεπηζηήκην πξνζθέξεη ζχγρξνλα, πνηνηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζε 

πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν/ Σα καζήκαηα ζπνπδψλ δίλνπλ 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο αθαδεκατθήο γλψζεο κε ηελ 

ελζσκάησζε πιεζψξαο εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ, κέζσ εθηελνχο ρξήζεο 

ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο/ Δπαξθήο ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο/ Τςειή 

δήηεζε ζηα πξνπηπρηαθά θαη κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα/ Γπλαηφηεηα 

ζπκκεηνρήο ησλ θνηηεηψλ ζε πξαθηηθή άζθεζε θαη ζην πξφγξακκα 

ERASMUS/ Πνιχ θαιή βηβιηνζήθε/ Καιή γεσγξαθηθή ζέζε 

4 Ιζρπξνπνηεκέλν, κε βάζε ην λέν αθαδεκατθφ ράξηε, δπλακηθφ Παλεπηζηήκην 

κε θχξνο θαη ζχγρξνλνπο ηίηινπο ζπνπδψλ – Ιζρπξή νξγαλσηηθή θνπιηνχξα 

θαη εηθφλα - Δζηίαζε ζε εηδηθφηεηεο αηρκήο, δηαζέηεη ζχγρξνλα, ελεκεξσκέλα, 

πνηνηηθά θαη πςειήο δήηεζεο Πξνγξάκκαηα πνπδψλ/ Γηνηθεηηθφ θαη ηερληθφ 

πξνζσπηθφ πνπ δηαζέηεη δσληάληα θαη δπλακηζκφ/ Αλάπηπμε ζχγρξνλεο 

ηερλνινγηθήο ππνδνκήο/ εκαληηθή αλάπηπμε  πξνγξακκάησλ δηα βίνπ 

εθπαίδεπζεο/ Πξνζπάζεηεο γηα ζπλεξγαζία κε παξαγσγηθνχο θνξείο ηεο 

Βφξεηαο Διιάδαο/ εκαληηθέο πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δηεζλείο ζπλεξγαζίεο 

θαη εμσζηξέθεηα/ Πνιχ θαιή εμππεξέηεζε θνηηεηψλ απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ 
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Παλεπηζηεκίνπ. 

5 χγρξνλα θαη πςειήο δήηεζεο γλσζηηθά αληηθείκελα / Τςειφ επηζηεκνληθφ 

επίπεδν ηεο κεγάιεο πιεηνςεθίαο ησλ κειψλ ΓΔΠ/ Ο ζρεηηθά ρακειφο κέζνο 

φξνο ειηθίαο ησλ κειψλ ΓΔΠ/ Μεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα πνπ ραίξνπλ 

πςειήο εθηίκεζεο θαη δήηεζεο/ Η εμαηξεηηθή θήκε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

(brand name) ζηελ αγνξά αιιά θαη ζηνπο καζεηέο Λπθείνπ/ Σν ζρεηηθά κηθξφ 

κέγεζνο πνπ ηνπ δίλεη κηα ζρεηηθή δηνηθεηηθή επειημία/ Η ρσξνηαμηθή ζέζε 

ηνπ ζην θέληξν ηεο πφιεο 

6 Θεξαπεχεη αληηθείκελα αηρκήο γηα ηελ Διιεληθή θνηλσλία-νηθνλνκία/ Φήκε 

ηνπ «κνληέξλνπ» Παλεπηζηεκίνπ πνπ είλαη αλνηρηφ ζηελ θνηλσλία/ Δίλαη 

αξθεηά κηθξφ θαη κπνξεί λα δηνηθεζεί θεληξηθά 

7 Σν κηθξφ κέγεζνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ/ Γηδάζθνληεο κε αμηφινγα πξνζφληα 

8 Μηθξφ κέγεζνο, σο εθ ηνχηνπ εχθνια δηαρεηξίζηκν/ πλεθηηθά αληηθείκελα κε 

εμαίξεζε ην Σκήκα ΜΔΣ θαη ην Σκήκα ΔΚΠ/ Μεγάινο βαζκφο εμσζηξέθεηαο 

εηδηθά ζην Σκήκα ΒΑ/ Η γεσγξαθηθή θαη ρσξνηαμηθή ηνπ ζέζε/ 

Πξνζέιθπζε θνηηεηψλ κε πςειή βαζκνινγία 

9 Μηθξφ παλεπηζηήκην θαη άξα εχθνια δηαρεηξίζηκν/ Μπνξεί λα πξνζειθχζεη 

θνηηεηέο απφ ηε Β. Διιάδα αιιά θαη ηα ππφινηπα Βαιθάληα/ ρεηηθά θαιέο 

εγθαηαζηάζεηο θαη θαιή βηβιηνζήθε/ Τπεξέρεη ζε ζρέζε κε ηνλ θχξην 

αληαγσληζηή ηνπ ην ΑΠΘ ζε νηθνλνκηθήο θχζεσο αληηθείκελα/ Βξίζθεηαη ζε 

πφιε κε αεξνδξφκην ψζηε λα κπνξεί λα δηνξγαλψλεη ζπλέδξηα θαη λα 

κεηαθαιεί εχθνια νκηιεηέο 

10 ρεηηθά κηθξφ κέγεζνο/ Γηνηθεηηθή επειημία 

11 Δίλαη κηθξφ/ Δίλαη επέιηθην/ Έρεη θαιά ζηειέρε 

12 Μηθξφ θαη επέιηθην Παλεπηζηήκην/ Δμαηξεηηθή Βηβιηνζήθε θαη Κέληξν 

Τπνινγηζηψλ θαη Γηθηχσλ/ Μεγάινο αξηζκφο αλαγλσξηζκέλνπ επηζηεκνληθνχ 

πξνζσπηθνχ/ Γηαζέηεη δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο κε ηδηαίηεξα πξνζφληα/ Η 

χπαξμε κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζε ηνκείο αηρκήο εμαζθαιίδνπλ έζνδα 

γηα ην Παλεπηζηήκην 

13 Μηθξφ κέγεζνο Παλεπηζηεκίνπ/ Δζηίαζε, ζε κεγάιν βαζκφ, ζε ζπλαθή 

γλσζηηθά αληηθείκελα. Απηφ δεκηνπξγεί ζπλέξγεηεο ζην εζσηεξηθφ θαη ζην 

εμσηεξηθφ θαη επίζεο δεκηνπξγεί ηελ εληχπσζε ηεο πνηφηεηαο ιφγσ 

νηθνλνκίαο θιίκαθαο. Γελ κπνξνχλ φινη λα παξάγνπλ φια/ Δίλαη 

ζπγθεληξσκέλν  ζε έλα ρψξν/ Οξγαλσκέλν κε θαζαξνχο ρψξνπο 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα αδχλαηα ζεκεία φπσο απηά παξνπζηάζηεθαλ απφ ηνλ 

θάζε ζπκκεηέρνληα ηεο παξνχζαο έξεπλαο 
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Πίνακαρ 5. Αδχλαηα ζεκεία Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

 

Αδύναηα ζημεία 

1 Δλαγθαιηζκφο απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο πνπ δελ ηνπ επηηξέπεη λα θάλεη 

κεγάια θαη ηνικεξά βήκαηα/ Γελ ππάξρεη ε απαξαίηεηε ζρέζε ησλ Σκεκάησλ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε ηελ επηρεηξεκαηηθή αγνξά. 

2 Με επηινγή ησλ θαιχηεξσλ ΓΔΠ ζε πξνθεξχμεηο ζέζεσλ/ Με ζσζηέο 

ηνπνζεηήζεηο δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ κε απνηέιεζκα λα έρνπκε ιάζνο 

αλζξψπνπο ζε ιάζνο ζέζεηο/ Αλάγθε γηα κεγαιχηεξε πνιπθσλία θαη 

πινπξαιηζηηθφηεηα ζην Παλεπηζηήκην 

3 Η  ζηελφηεηα, γεληθά, ρψξσλ δηδαζθαιίαο, έξεπλαο θαη δηνίθεζεο/ Ο πςειφο 

ιφγνο θνηηεηψλ αλά δηδάζθνληα (ζε νξηζκέλα ηκήκαηα) θαη ηα ζρεηηθά κεγάια 

ηκήκαηα δηδαζθαιίαο. 

4  Τπνρξεκαηνδφηεζε ιφγσ ηεο επξχηεξεο νηθνλνκηθήο θξίζεο  

5 Μεγάιε αλεπάξθεηα ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ/ Πνιχ κηθξφο αξηζκφο 

κειψλ ΓΔΠ ζηα Σκήκαηα ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ/ 

Υακεινχ επηπέδνπ πξνζφληα ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ/ 

Μηθξφο αξηζκφο δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ 

6 Έιιεηκκα δηα-ηκεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο/ Με νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο 

κεηαηξνπήο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζε εξγαιείν δηαρείξηζεο ηεο 

επίδνζεο ησλ ηκεκάησλ-ζρνιψλ θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζπλνιηθά/ 

Πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο κειψλ ΓΔΠ πνπ αλαγλσξίδνληαη ζαλ «εηδηθνί» 

ηερλνθξάηεο ζε αλαγλσξίζηκνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο/ Με αληηκεηψπηζε απφ 

ηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζαλ ηζφηηκν εηαίξν ζηε ράξαμε 

πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο αλάπηπμεο ζε θιαδηθφ επίπεδν/ Έιιεηςε νηθνλνκηθψλ 

πφξσλ 

7 Απνπζία ζρεδηαζκνχ ζε φια ηα επίπεδα/ Γελ ππάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλεο δξάζεηο 

θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ππάξρνπλ ηα κέζα θαη ε νξγάλσζε ηεο δξάζεο 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ηειηθφο ζηφρνο/ Γελ έρεη ζπλεπή εζσηεξηθή δνκή/  

Η αλάπηπμε Σκεκάησλ, ρνιψλ θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ δελ 

έγηλαλ νξγαλσκέλα  κε εζσηεξηθή ζπκβαηφηεηα θαη ζπλδπαζκφ/ Η κε ζπλάθεηα 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ έρεη επίπησζε θαη ζην νηθνλνκηθφ πεδίν/ Η θαηαλνκή 

πφξσλ δελ γίλεηαη κε άξηζην ηξφπν 

8 Έιιεηςε ζηαζεξφηεηαο/Αλεπαξθείο ππνδνκέο/ Διιηπήο νξγάλσζε ησλ 

Σκεκάησλ/Γελ ππάξρεη ζπλέξγεηα κεηαμχ ησλ Σκεκάησλ/ Με αμηνπνίεζε ηνπ 

δηεζλνχο πιαηζίνπ/ Γελ πξνζθέξεη κεγάιε γθάκα καζεκάησλ ζηελ Αγγιηθή 

γιψζζα νχησο ψζηε λα πξνζειθχζεη θνηηεηέο Erasmus 

9 Έιιεηςε Οξγαληζκνχ – Καλνληζκνχ/ Τπεξβνιηθά κεγάιε πνηθηιία αληηθεηκέλσλ 

ζε ζρέζε κε ην κέγεζφο ηνπ/ Αλνξζνινγηθή δνκή ρνιψλ θαη Σκεκάησλ/ 

Αλνξζνινγηζκφο ζηε δεκηνπξγία κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ηα νπνία 

αθελφο δεκηνπξγνχλ πεξηζζφηεξν «εζσηεξηθφ αληαγσληζκφ» παξά αληαγσληζκφ 

κε αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα άιισλ παλεπηζηεκίσλ/ ε ζρέζε κε ηελ πξνζέιθπζε 
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επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ, ε Θεζζαινλίθε, ελψ ππεξέρεη ησλ πεξηζζφηεξσλ 

ειιεληθψλ πφιεσλ, εκθαλίδεη ζαθέο κεηνλέθηεκα σο πξνο ηελ Αζήλα ε νπνία 

ππφζρεηαη θαη πιήζνο άιισλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο θαη εμέιημεο ζηα λέα κέιε 

ΓΔΠ/ Αδπλακία πξνζέιθπζεο θνηηεηψλ απφ ηε Ν. Διιάδα/ ηελ θνηλσληθή δσή 

ηεο πφιεο εκθαλίδεηαη σο ν «θησρφο ζπγγελήο» ηνπ ΑΠΘ κε ειιηπή 

εθπξνζψπεζε ζε φια ηα επίπεδα. 

10 Η γξήγνξε θαη φρη πάληα θαιά ζρεδηαζκέλε αλάπηπμε ηφζν ζε πξνπηπρηαθά φζν 

θαη ζε κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα. 

11 Η ζπγθέληξσζε εμνπζηψλ ζε ζπγθεθξηκέλα  άηνκα/ Απηαξρηζκφο/ Με 

αμηνπνίεζε ηθαλψλ ζηειερψλ/ Έιιεηςε δηαρείξηζεο δηαδηθαζηψλ/ Έιιεηςε 

ηθαλνπνίεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ/ Έιιεηςε αμηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ/ 

Έιιεηςε ρψξσλ (ζηεγαζηηθφ πξφβιεκα) 

12 Υάζεθε ην πιενλέθηεκα ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ πνπ 

ήηαλ αξρηθά/ Με νξζή δηαρείξηζε αλζξψπηλσλ  πφξσλ θαη εμνπιηζκνχ/ Έιιεηςε 

εληαίνπ – θνηλνχ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο γηα φια ηα Μεηαπηπρηαθά 

Πξνγξάκκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ/ Έιιεηςε θηλήηξσλ γηα πξνζέιθπζε 

επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ απφ αλαγλσξηζκέλα μέλα Παλεπηζηήκηα/ Αλεπαξθείο 

θηηξηαθέο ππνδνκέο/ Πνιππιεζή αθξναηήξηα θνηηεηψλ κε απνηέιεζκα λα 

δπζρεξαίλεηαη ην δηδαθηηθφ έξγν/ Πεξηνξηζκέλε εμσζηξέθεηα ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ/ Μεησκέλε ζπλεξγαζία κε δηεζλνχο θήκεο Παλεπηζηήκηα 

13 Οη ππνδνκέο ηνπ δελ επαξθνχλ, δελ αληηζηνηρνχλ ζηνλ αξηζκφ ησλ  θνηηεηψλ θαη 

ηνλ αξηζκφ ηνπ Αθαδεκατθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ/ Η ειηθηαθή ζχλζεζε 

ησλ ΓΔΠ (γεξαζκέλν πξνζσπηθφ)/ Αιινίσζε ραξαθηήξα Σκεκάησλ 

 

Οι εςκαιπίερ & οι απειλέρ ηος Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ  

ηνπο παξαθάησ πίλαθεο ζα παξνπζηαζηνχλ νη επθαηξίεο θαη νη απεηιέο φπσο απηέο 

απνηππψλνληαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο.  

Πίνακαρ 6. Δπθαηξίεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

 

ΔΤΚΑΙΡΙΔ 

1 Η θαζηέξσζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο σο ζεκείν αλαθνξάο  ζηε 

βαιθαληθή πεξηνρή/ Η δηαζχλδεζε κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηε ιεγφκελε 

αγνξά θαζψο ηα αληηθείκελα πνπ ζεξαπεχεη ην Παλεπηζηήκην έρνπλ άκεζε 

εθαξκνγή ζηηο επηρεηξήζεηο/ Η αλαγλψξηζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ σο κνλάδα 

αξηζηείαο-κία νληφηεηα (φρη ηκεκαηηθά). Πξνζέγγηζε ησλ απνθνίησλ (θπξίσο 

ησλ παιαηφηεξσλ πνπ έρνπλ ππφζηαζε ζηελ θνηλσλία θαη ηελ αγνξά).  

2 Δθκεηάιιεπζε ηεο ηερλνγλσζίαο ηνπ ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη ηα 

expertise πνπ δηαζέηεη πξνθεηκέλνπ λα ηα εθαξκφζεη ζηελ πεξηνρή ησλ 

Βαιθαλίσλ θαη ηεο ΝΑ Δπξψπεο. Αμηνπνίεζε ηεο ηερλνγλσζίαο θαη εκπεηξίαο 

πνπ δηαζέηεη ζε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο πξνθεηκέλνπ λα ηδξχζεη κεηαπηπρηαθά 

πξνγξάκκαηα θαη παξαξηήκαηα  φρη κφλν ζε πφιεηο ηεο Βνξείνπ Διιάδνο 
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αιιά θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο ΝΑ Δπξψπεο/ Να 

εθκεηαιιεπηεί γεληέο απνθνίησλ πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ νη νπνίνη 

έρνπλ δηαπξέςεη ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ αλαπηχζζνληαο ην κέξνο 

ησλ ρνξεγηψλ, δσξεψλ θαη γεληθφηεξα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ brand name φρη 

κφλν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ αιιά θαη ησλ απνθνίησλ ηνπ/ Να εθκεηαιιεπηεί ηε 

ζηελή ζρέζε πνπ έρεη κε ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν ηεο Β. Διιάδαο θαη ηνπο 

παξαγσγηθνχο θνξείο, θαζψο θαη ηελ ηερλνγλσζία ηελ νπνία δηαζέηεη ζηελ 

εθαξκνζκέλε έξεπλα, πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζεη εξεπλεηηθά θνλδχιηα. 

3 Η αμηνπνίεζε ηεο ζέζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ 

Βαιθαλίσλ θαη φρη κφλν/ Η αλάπηπμε θαη ε παξνρή πξνπηπρηαθψλ θαη 

κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ πνπ λα απεπζχλνληαη ζε αιινδαπνχο θνηηεηέο 

έλαληη δηδάθηξσλ.  

4 Γεκηνπξγία πξνζηηζέκελεο αμίαο κέζα απφ ηα παξαδνζηαθά γλσζηηθά 

αληηθείκελα/ Αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε παξαγσγηθνχο θνξείο/ Πξνζέιθπζε 

θνηηεηψλ απφ ηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε, ζε μελφγισζζα Πξνγξάκκαηα 

πνπδψλ 

5 Δθκεηάιιεπζε ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ζηε Θεζζαινλίθε θαη ηε Ννηην-

Αλαηνιηθή Δπξψπε γηα λα απνηειέζεη πφιν έιμεο θπξίσο κεηαπηπρηαθψλ 

θνηηεηψλ απφ ηε Βνξεην-Αλαηνιηθή Δπξψπε, ηελ Αζία θαη ηε Βφξεην 

Αθξηθή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ ρσξψλ ηεο Ννηην-Αλαηνιηθήο 

Μεζνγείνπ, θάηη πνπ ην έρνπλ πεηχρεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηα Παλεπηζηήκηα 

ηεο Κχπξνπ θαη ηεο Σνπξθίαο, δεκφζηα θαη ηδησηηθά.      

6 πκκεηνρή ζηελ εμεηδίθεπζε ηνπ ζρεδηαζκνχ RIS 3 (πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε 

βαζηζκέλε ζηελ έμππλε εμεηδίθεπζε) ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο/ 

Δλεξγή ζπκκεηνρή ζηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηεο ΓΓΔΣ/ Δλεξγή 

ζπκκεηνρή ζην Δπξσπατθφ εξεπλεηηθφ  πξφγξακκα Horizon 2020, εηδηθά ζηηο 

νξηδφληηεο δξάζεηο   

7 χκπιεπζε κε ηε δηεζλή αθαδεκατθή θνηλφηεηα/ Δμσζηξέθεηα θαη ζχλδεζε κε 

ηελ θνηλσλία θαη ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν, ηελ ηνπηθή θαη ηελ πεξηθεξεηαθή 

δηνίθεζε/ Αλαδήηεζε ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ φπσο εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, 

ζπλεξγαζία κε Δπηκειεηήξηα 

8 Πξνζέιθπζε αιινδαπψλ θνηηεηψλ 

9 Η δηεζλνπνίεζε θαη ην άλνηγκα ζηα Βαιθάληα/ Η ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ξφινπ 

ησλ θνηηεηηθψλ παξαηάμεσλ ζηε δηνίθεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

10 Η αλάπηπμε ελφο ζπλεπνχο πξνθίι ζεκαηηθνχ Παλεπηζηεκίνπ 

11 πλεξγαζία κε ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν ηεο Βφξεηαο Διιάδαο θαζψο θαη κε 

ηα θνξπθαία Παλεπηζηήκηα ζηα Βαιθάληα/ Να εηζέιζεη ζε λέεο κνξθέο 

εθπαίδεπζεο κε έκθαζε ζην distance learning 

12 Απμαλφκελε δήηεζε γηα ζπνπδέο Μεηαπηπρηαθνχ επηπέδνπ ζηα πεξηζζφηεξα 

γλσζηηθά αληηθείκελα/ Η ζπλερήο αλάγθε γηα ηε Γηα Βίνπ εθπαίδεπζε/ 

Γεκηνπξγία Πξνπηπρηαθψλ θαη Μεηαπηπρηαθψλ αγγιφθσλσλ πξνγξακκάησλ 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζνπλ μέλνπο θνηηεηέο απφ ηα Βαιθάληα/ Δπηδίσμε 

θαη ελίζρπζε αληαιιαγψλ θαη ζπλεξγαζίαο κειψλ ΓΔΠ, Γηνηθεηηθνχ 
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Πξνζσπηθνχ θαη θνηηεηψλ κε Δπξσπατθά Παλεπηζηήκηα.  

13 Γεσγξαθηθφ πιενλέθηεκα/ Καιέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο γηα 

ηνπο απνθνίηνπο ηνπ/ Σα αληηθείκελά πνπ πξνζθέξεη παξακέλνπλ ζην 

επίθεληξν, δελ απαμηψζεθαλ  

 

Πίνακαρ 7. Απεηιέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

 

ΑΠΔΙΛΔ 

1 Δλδνγελείο: Η κε ζπλελλφεζε κεηαμχ ησλ νξγάλσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ / Οη φπνηεο πξαθηηθέο θαη αληηιήςεηο φηη ην Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο πξέπεη λα εζηηάζεη κφλν ζην ζεσξεηηθφ ηκήκα ηεο παξνρήο 

γλψζεσλ θαη λα απνθνπεί  ή λα κελ αθνχεη ηηο «ζεηξήλεο» ηεο αγνξάο/ Η 

ζπλερφκελε αιιαγή ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ θαη ν ελαγθαιηζκφο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο  Δμσγελείο: Μεγάιε απεηιή πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε 

ζπλερή αλάπηπμε ησλ δηεζλψλ Παλεπηζηεκίσλ πνπ επελδχνπλ ζηελ 

αθαδεκατθή αξηζηεία.   

2 πγρψλεπζε κε ην Α.Π.Θ./ Η ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε πνπ λα επηηξέπεη ηε 

δεκηνπξγία ηδησηηθψλ Παλεπηζηεκίσλ κε ηνλ ηξφπν πνπ ην ρεηξίδεηαη ε ρψξα 

καο, φπνπ ηα Παλεπηζηήκηα κπνξνχλ λα αλήθνπλ ζε επηρεηξεκαηίεο/ Να 

δηαηεξήζεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ θαη ηελ ηδηαηηεξφηεηά ηνπ ζηνπο ηνκείο ζηνπο 

νπνίνπο εμεηδηθεχεηαη/  . 

3 Πεξηνξηζκέλε Κξαηηθή Υξεκαηνδφηεζε/ πρλέο αιιαγέο ζην ζεζκηθφ πιαίζην 

ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Παλεπηζηεκίσλ/ Αδπλακία πξνζέιθπζεο επηζηεκφλσλ 

πςειψλ πξνδηαγξαθψλ απφ ην εμσηεξηθφ ιφγσ ησλ ρακειψλ κηζζψλ πνπ 

πξνζθέξνληαη. 

4 Η ππνρξεκαηνδφηεζε θαη ε ζπλαθφινπζε επίπησζε ζηελ πςειή πνηφηεηα 

ησλ παξερφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ, δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη έξεπλαο 

5 Η λνκνζεζία πνπ ζρεδηάδεη λα ζεζκνζεηήζεη ην Τπνπξγείν θαη πνπ αθνξά ηε 

ιεηηνπξγία ησλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ/ Οη ζθέςεηο πνπ γίλνληαη ζε 

θάπνηα θέληξα εμνπζίαο θαη απνθάζεσλ γηα ηε ζπγρψλεπζε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο κε ην ΑΠΘ 

6 Απαμίσζε ησλ δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ ιφγσ κε απνξξφθεζεο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο ησλ θαηφρσλ αληίζηνηρσλ ηίηισλ/ Φηελά αληαγσληζηηθά 

κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα απφ Δπξσπατθέο ρψξεο/ Μείσζε πνηφηεηαο 

ζπνπδψλ ιφγσ έιιεηςεο νηθνλνκηθψλ πφξσλ/ Μείσζε ειθπζηηθφηεηαο 

πξνζθεξφκελσλ ηίηισλ ζπνπδψλ ιφγσ αλαληηζηνηρίαο ηνπο κε θιαδηθέο 

απαηηήζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  

7 Οη θαθέο θαη παιηέο αληηιήςεηο ηνπ πξνζσπηθνχ, νη αλαπνηειεζκαηηθέο 

πξαθηηθέο πνπ ζπλερίδνληαη λα αθνινπζνχληαη/ Η αληίζηαζε ζηελ αιιαγή θαη 

ε επηκνλή λα κέλνπκε ζηα παιηά/ Σν λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηα 

Παλεπηζηήκηα θαη ην νπνίν έρεη αζηαζή ραξαθηήξα θαη επηζηξέθεη εθ λένπ 

ζηηο παιηέο θαθέο πξαθηηθέο/ Ο αλαρξνληζκφο/ Η γήξαλζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

θαη ε κε δπλαηφηεηα αλαλέσζήο ηνπ / Η εθξνή αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ζηα 
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ηπαηηγικοί ζηόσοι για ηο Πανεπιζηήμιο Μακεδονίαρ για ηην επόμενη οκηαεηία 

Οη απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα κε δηαθνξεηηθή 

κνξθή θαηαγξαθήο ζε ζρέζε κε ηνπο πξνεγνχκελνπο πίλαθεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

αξρηθά αλαθέξνληαη νη απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ ζπγθιίλνπλ θαηά πιεηνλφηεηα 

ζε θνηλνχο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο θαη ζπλερίδνληαη κε ηε κεηνλφηεηα ησλ θνηλψλ 

απαληήζεσλ. ην επφκελν πεδίν ηνπ πίλαθα αλαθέξεηαη ν θσδηθφο ηνπ θάζε 

ζπκκεηέρνληα πνπ έρεη ηελ αληίζηνηρε άπνςε. Ξεθηλάκε κε ηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

απφςεσλ ζην ζηξαηεγηθφ ζηφρν θαη θαηαιήγνπκε ζηε κεηνλφηεηα απηψλ θαη ζηα 

ηειεπηαία πεδία  θαηαιήγνπκε ζηε κνλαδηθή άπνςε ελφο ζπκκεηέρνληα. Έηζη, νη 

πξψηνη ζε ζεηξά ζηφρνη είλαη πεξηζζφηεξν απνδεθηνί απφ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

εξσηεζέλησλ θαη ιηγφηεξν απνδεθηνί ζηε ζπλέρεηα έσο ηηο κεκνλσκέλεο ηδέεο ζην 

ηέινο ηνπ πίλαθα.  

 

 

μέλα Παλεπηζηήκηα  

8 Αληαγσληζκφο απφ άιια ηδξχκαηα εγρψξηα θαη δηεζλή ηα νπνία ζα 

πξνζθέξνπλ θαιχηεξε πνηφηεηα κε κηθξφηεξν θφζηνο/ ηαζηκφηεηα  δνκψλ/ 

Μείσζε ρξεκαηνδφηεζεο/ Γήξαλζε ηνπ αθαδεκατθνχ θαη δηνηθεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ 

9 Απαξραησκέλεο πνιηηηθέο θαη ε χπαξμε ζρέζεσλ «πνιηηηθήο εμάξηεζεο»/ 

Δπαλαθνξά ηεο ππεξβνιηθά ζεκαληηθήο ζπκκεηνρήο ησλ θνηηεηψλ ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ θαη ε ζπλεπαγφκελε επαλαδξαζηεξηνπνίεζε ησλ θνηηεηηθψλ 

παξαηάμεσλ ην νπνίν ζα είρε σο ζπλέπεηα ηελ επαλεκθάληζε παζνγελεηψλ νη 

νπνίεο ζα ην νδεγήζνπλ ζηελ εζσζηξέθεηα. 

10 Γεκφζηα ππν-ρξεκαηνδφηεζε/ Τπεξβνιηθά ηαρεία αθαδεκατθή αλάπηπμε, είηε 

εθ ησλ άλσ (πρ ζρέδην Αζελά) είηε ιφγσ πίεζεο γηα ηελ αλεχξεζε πφξσλ 

(θπξίσο κεηαπηπρηαθά).  

11 Η κεγαιχηεξε απεηιή είλαη ε έιιεηςε ρξεκαηνδφηεζεο/ Ο έιεγρνο ηνπ ΑΔΙ 

απφ ζπγθεθξηκέλε νκάδα πνπ ζπλεπάγεηαη έιιεηςε δεκνθξαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ/ Η ζπλέλσζή ηνπ κε ην Α.Π.Θ. 

12 Η κείσζε θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ/  πρλή αιιαγή ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ 

απφ ην Τπνπξγείν. 

13 Οηθνλνκηθή θξίζε πνπ καζηίδεη ηε ρψξα/ Με πξνθήξπμε ζέζεσλ ΓΔΠ 
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Πίνακαρ 8. Πξνηεηλφκελνη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

 

ηπαηηγικοί ζηόσοι 

Δλίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο κε ακθίδξνκε αιιειεπίδξαζε 

Παλεπηζηεκίνπ θαη θνηλσλίαο  

1,2,3,4,5, 

6,7,8,9,11,12,13 

Μεγαιχηεξε ζχλδεζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα  

2,4,6,7,12 

Πξνψζεζε ηεο δηεπηζηεκνληθήο θαη δηαηκεκαηηθήο 

ζπλεξγαζίαο ηνπ Ιδξχκαηνο κε νιφθιεξε ηελ ειιεληθή 

παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα 

4,6,7,11,12 

Τπνζηήξημε ηεο έξεπλαο, ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο 

θαηλνηνκίαο 

1,3,4,5,7 

Τπνζηήξημε ζπκπξάμεσλ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 4,6,7,8,12 

Δκπινπηηζκφο γλψζεσλ θαη πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε 

δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ 

1,3,5,7 

Γεκηνπξγία αγγιφθσλσλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζεη μέλνπο θνηηεηέο 

2,5,7,13  

Αμηνπνίεζε ησλ δσξεψλ θαη ησλ ρνξεγηψλ θαζψο θαη ηνπ 

brand name ηνπ  θαη ησλ απνθνίησλ ηνπ 

2,8,9 

Άκεζε εχξεζε ρψξσλ γηα ηε ζηέγαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηνπ Ιδξχκαηνο 

1,5,8 

Οξζνινγηθνπνίεζε πξνζθεξφκελσλ κεηαπηπρηαθψλ 

πξνγξακκάησλ 

6,9,13  

Γηεζλνπνίεζε 7,8,9 

Παξνρή εθπαίδεπζεο πςεινχ επηπέδνπ ζε πξνπηπρηαθφ θαη 

κεηαπηπρηαθφ επίπεδν 

1,7,10 

Δλίζρπζε ησλ ζρέζεσλ κε ηελ ηνπηθή θαη εζληθή θνηλσλία 1,3,7 

Δπηθαηξνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ 6,12 

πλεξγαζία κε δηαθεθξηκέλα ηλζηηηνχηα (θνξείο κε θχξνο) 11,12 

Γεκηνπξγία ρνιήο Γία Βίνπ εθπαίδεπζεο 10,12 
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Αλάπηπμε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 2,12 

Πξνζέιθπζε θνλδπιίσλ απφ ηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ 2,7 

Γηεζλήο αλαγλψξηζε 3,7 

Έληαμε  ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζηε 

δηαρείξηζε ησλ ηκεκάησλ   

6 

Καιχηεξε ζπλεξγαζία δηνηθεηηθνχ θαη αθαδεκατθνχ 

πξνζσπηθνχ 

8 

Βειηίσζε ηεο επηζηεκνληθήο νληφηεηάο ηνπ κε 

κεγηζηνπνίεζε ηνπ δείθηε δεκνζηεχζεσλ ζε top πεξηνδηθά 

11 

Γεκηνπξγία ρνιήο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ κε εληαίν 

θαλνληζκφ 

12 

5εηείο θαη φρη 8εηείο ζηξαηεγηθνί ζηφρνη 1 

σζηή πξνεηνηκαζία ησλ απνθνίησλ γηα λα κπνξνχλ λα 

αληηκεησπίζνπλ ηηο κειινληηθέο πξνθιήζεηο 

3 

Δζηίαζε ζπνπδψλ ζε θιαζηθά αληηθείκελα φπσο 

Οηθνλνκηθά, Πιεξνθνξηθή, Πνιηηηθή Δπηζηήκε 

13 

 

Απφ ηελ αλάιπζε πξνθχπηεη φηη, απφ ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ ζηειερψλ πνπ άζθεζαλ 

δηνίθεζε θαη  ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, ν πξσηαξρηθφο ζηφρνο είλαη ε αλάπηπμε ηεο 

εμσζηξέθεηαο ζην Παλεπηζηήκην. Η έιιεηςε εμσζηξέθεηαο είλαη αλαζηαιηηθφο 

παξάγνληαο ζηελ αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ έξγνπ  ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ θαζψο θαη εκπφδην ζηε ζσζηή πξνεηνηκαζία ησλ απνθνίησλ λα 

εξγαζηνχλ ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ (Πξαζηάθνο, 2007).  

Ο δεχηεξνο ζηφρνο πνπ ζπγθεληξψλεη κεγάιε επίζεο πιεηνςεθία, είλαη ε ζχλδεζε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ κε ηελ αγνξά εξγαζίαο δηαηεξψληαο ζηελέο ζρέζεηο κε ηηο επηρεηξήζεηο 

είηε κέζσ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ είηε κέζσ αλάπηπμεο ζε εξεπλεηηθφ 

επίπεδν, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε απνξξφθεζε ησλ απνθνίησλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

εκαληηθήο ζεκαζίαο επηρεηξεζηαθφο ζηφρνο θξίλεηαη θαη ε πξνψζεζε ηεο 

δηεπηζηεκνληθήο θαη δηαηκεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο εληφο ηνπ Ιδξχκαηνο κέζσ θνηλψλ 

εξγαζηεξίσλ, θνηλψλ ζπλεδξίσλ θαη εξεπλεηηθψλ έξγσλ.  

Η ππνζηήξημε ηεο έξεπλαο,  ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζεσξνχληαη 

ζεκαληηθνί ζηφρνη επίζεο. Γηαηππψλεηαη πξφηαζε γηα πιήξε αλαδηάξζξσζε ηεο 
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εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο γηα ηε βαζηθή θαη εθαξκνζκέλε έξεπλα ηνπ Ιδξχκαηνο θαηφπηλ 

δηαβνχιεπζεο κε φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε, κε θξηηήξην ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο 

απφδνζεο ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ. 

Οη ζηφρνη νη νπνίνη εθθξάδνληαη απφ αξθεηνχο ζπκκεηέρνληεο επίζεο εληνπίδνληαη 

ζηελ άκεζε εμεχξεζε επηπιένλ ρψξνπ γηα ηε ζηέγαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά 

πξνηεξαηφηεηα αλαγθψλ, ηε δεκηνπξγία αγγιφθσλσλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζεη αιινδαπνχο θνηηεηέο θαζψο θαη ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

brand name ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ησλ απνθνίησλ ηνπ. 

Σομείρ με ζηπαηηγική πποηεπαιόηηηα  

Οη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα αλαθέξνπλ ηνπο ηνκείο εθείλνπο πνπ ζα πξέπεη λα 

ζέζνπλ σο πξνηεξαηφηεηα γηα ηε ζηξαηεγηθή αλάπηπμε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη νη 

απαληήζεηο ηνπο παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα.  

 Ο 1 απάληεζε φηη ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο δηαζέζηκνπο πόξνπο πνπ έρεη ην Ίδξπκα 

ζα πξέπεη λα εζηηάζεη ηηο πξνηεξαηόηεηέο ηνπ ζηελ εύξεζε ρώξσλ δηδαζθαιίαο, 

εθδειώζεσλ θαη γξαθείσλ. 

 Ο 2 επηζεκαίλεη φηη η ζύνδεζη με ηην αγοπά επγαζίαρ, ηον επισειπημαηικό 

κόζμο  και η πποζέλκςζη κονδςλίυν από ηον κόζμο ηυν επισειπήζευν είλαη 

θαηά ηελ άπνςή ηνπ νη πξνηεξαηφηεηεο πνπ πξέπεη λα πξνηαρζνχλ.  

 Ο 3 ζεσξεί φηη η απιζηεία ζηη διδαζκαλία, ζηην έπεςνα και ηην καινοηομία 

είλαη νη πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζα έζεηε θαζψο θαη νη εγσώπιερ και διεθνείρ 

ζςνεπγαζίερ θαη ε ζυζηή πποεηοιμαζία ηυν αποθοίηυν ψζηε λα είλαη ζε 

ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ ην κέιινλ. 

 Ο 4 ζεσξεί σο πξνηεξαηφηεηα ηελ εζσηεξηθή αλαβάζκηζε θαη ηελ 

εμσζηξέθεηα πνπ ζα πξέπεη λα επηδηώθεη ην Ίδξπκα 

 Ο 5 δειψλεη φηη ε επηζηεκνληθή έξεπλα θαη ε αλάπηπμε κεηαπηπρηαθώλ 

πξνγξακκάησλ ζε ηνκείο αηρκήο είλαη ην ζεκαληηθόηεξν 

 Ο 6 πξνβάιιεη πξνηεξαηφηεηεο ζηα Πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ, ηελ Εθαξκνζκέλε 

έξεπλα, ηηο Σερλνινγίεο αηρκήο – business software development θαζώο θαη ηε 

ζύλδεζε κε ηελ νηθνλνκία ζε πεξηθεξεηαθό θαη θιαδηθό επίπεδν. 

 Ο 7 δίλεη έμθαζη ζηη Γηεζλνπνίεζε, ηελ  Δμσζηξέθεηα θαη ηελ  Αξηζηεία 

 Ο 8 εζηηάδεη ζηελ εμσζηξέθεηα θαη ηελ αλαδήηεζε πόξσλ.  
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 Ο 9 επηζεκαίλεη φηη ε αθαδεκατθή αξηζηεία είλαη ε πξνηεξαηόηεηα δηόηη από 

εθεί πεγάδεη ε θήκε ελόο Παλεπηζηεκίνπ, ην θύξνο ησλ πηπρίσλ ηνπ θαη ε 

εμέιημε ησλ θνηηεηώλ ηνπ. Η δεκηνπξγία επαγγεικαηηθώλ κεηαπηπρηαθώλ 

πξνγξακκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε έγθπξνπο θνξείο ηνπ εμσηεξηθνύ (ή θαη ηνπ 

εζσηεξηθνύ) ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ην θύξνο ηνπο είλαη επίζεο ζεκαληηθό. 

Σέινο, δειψλεη όηη απαξαίηεηεο είλαη νη ζπλεξγαζίεο κε ην ΑΠΘ γηα δεκηνπξγία 

πξνγξακκάησλ πξνπηπρηαθώλ θαη κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ. 

 Ο 10 ζεσξεί ζεκαληηθφηεξε πξνηεξαηφηεηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηηο 

Μεηαπηπρηαθέο θαη Γηδαθηνξηθέο ζπνπδέο. 

 Ο 11 ζεσξεί αλαγθαία ηε βειηίσζε ησλ εζσηεξηθώλ δηαδηθαζηώλ όπσο είλαη 

ε θαηάξηηζε θαη ε έγθξηζε ηνπ νξγαληζκνύ θαζώο θαη ε αλαβάζκηζε ηεο 

εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο θαη ε δηαρείξηζε ησλ θνλδπιίσλ ηεο έξεπλαο 

 Ο 12 πξνζαλαηνιίδεηαη ζε δηαθνξεηηθή πξνηεξαηφηεηα θαη αλαθέξεη φηη πξέπεη 

λα επηθξαηεί ε δεκνθξαηία θαη ε δηαθάλεηα ζε θάζε δξαζηεξηόηεηα πνπ έρεη 

ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Δπίζεο αλαθέξεη φηη ζα πξέπεη λα 

ππάξμεη βειηίσζε ηνπ δηδαθηηθνύ έξγνπ. Η ζπλεξγαζία κε ηνπο αξίζηνπο θαη ε  

εκπέδσζε λννηξνπίαο ζηελ αξηζηεία είλαη ζεκαληηθό. Η πξνζέιθπζε 

επηζηεκόλσλ κε αλαγλσξηζκέλν επηζηεκνληθό έξγν θαζώο θαη καζεηώλ 

ιπθείσλ κε πςειέο επηδόζεηο είλαη επίζεο ζεκαληηθέο πξνηεξαηόηεηεο. 

 Ο 13 ζεσξεί φηη ε πνηόηεηα ζηα Μεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ θαη ε 

παξνρή Μεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ γηα θνηηεηέο από ηα Βαιθάληα είλαη ε 

πξόθιεζε.  

Η ζηξαηεγηθή πξνηεξαηφηεηα απνηειεί κηα βαζηθή πιεξνθνξία γηα ην ζηξαηεγηθφ 

ζρεδηαζκφ εθφζνλ νη πνιπάξηζκεο αλάγθεο δελ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ ηαπηφρξνλα 

θη  έηζη ζα πξέπεη λα ηεζνχλ νξηζκέλεο πξνηεξαηφηεηεο.  

Ποιερ ενέπγειερ (πος δεν εκποπεύονηαι από νομικό πλαίζιο) θευπείηε αναγκαίερ 

για ηη βεληίυζη ηος Ιδπύμαηορ  

Οη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο ελέξγεηεο πνπ είλαη αλαγθαίεο 

πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ην Παλεπηζηήκην νη νπνίεο φκσο δελ ζα πξέπεη λα 

εθπνξεχνληαη απφ ην λνκηθφ πιαίζην, θαζψο θάηη ηέηνην απαληήζεθε ζε πξνεγνχκελε 

εξψηεζε. ηνλ παξαθάησ πίλαθα αθνινπζνχλ νη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ.  
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Πίνακαρ 9. Αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ Ιδξχκαηνο  

 

 

ΑΝΑΓΚΑΙΔ ΔΝΔΡΓΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ 

1 Παξνρή πςεινχ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο θαη εηδίθεπζεο/ Βειηίσζε ζρέζεσλ κε  

ηελ θνηλσλία/ Δπηθξάηεζε αμηνθξαηίαο ζε επηινγέο αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ/ 

Πξνψζεζε θαη ππνζηήξημε αθαδεκατθήο αξηζηείαο/ Δμεχξεζε ρψξσλ 

2 Αμηνθξαηηθφηεξεο πξνζιήςεηο Αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ/ Αμηνθξαηηθφηεξεο 

ηνπνζεηήζεηο δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ/ Ύπαξμε 5εηνχο ζρεδίνπ ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ θαη αμηνιφγεζήο ηνπ θάζε ρξφλν/ Βειηίσζε ηεο αμηνπνίεζεο ηεο 

πεξηνπζίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ/ Πξνζέιθπζε θαη θαιχηεξε αμηνπνίεζε 

εξεπλεηηθψλ θνλδπιίσλ ηφζν απφ ηελ Δπξψπε φζν θαη απφ ηελ αγνξά/ 

Δλδπλάκσζε ζπλεξγαζηψλ κε Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ θαη δεκηνπξγία 

θνηλψλ Μεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ 

3 Δχξεζε επηπξφζζεησλ ρψξσλ/ Μεγαιχηεξε ρξεκαηνδφηεζε/ Πξνζέιθπζε 

λέσλ επηζηεκφλσλ πςειψλ πξνδηαγξαθψλ/ πλεξγαζία θαη θαηαλφεζε κεηαμχ 

ησλ δηαθφξσλ θνξέσλ εληφο θαη εθηφο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

4 Γεκηνπξγία θαη άζθεζε θαιψλ πξαθηηθψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο 

5 Γηνίθεζε ηνπ Ιδξχκαηνο κε ζπλαηλεηηθφ ηξφπν θαη αμηνθξαηία 

6 Υαξηνγξάθεζε ησλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη εκπεηξίαο ηνπ ππάξρνληνο 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ πιένλ ειθπζηηθψλ θαη άκεζα 

αμηνπνηήζηκσλ επθαηξηψλ, ψζηε λα ηεξαξρεζνχλ νη πηζαλνί ζηξαηεγηθνί ζηφρνη 

7 ρεδίαζε θαη πινπνίεζε εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο/ πδεηήζεηο αθαδεκατθνχ 

πεξηερνκέλνπ ζηα ζπιινγηθά φξγαλα, θαη αληαιιαγή απφςεσλ/ Γξάζε – 

αλάδξαζε ηνπ top management κε ηα άιια επίπεδα ηεο ηεξαξρίαο/ Δζσηεξηθή 

επηθνηλσλία θαη ζπλερήο αλαηξνθνδφηεζε ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ δηνίθεζεο 

8 Δπηβνιή κηθξνχ πνζνχ δηδάθηξσλ ηνπιάρηζηνλ ζηνπο θνηηεηέο πνπ 

ππεξβαίλνπλ ηα ηέζζεξα ρξφληα θνίηεζεο θαζψο θαη αλαδήηεζε πφξσλ απφ 

ηδησηηθέο πεγέο, φπσο ρνξεγίεο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ ηνπιάρηζηνλ 

νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο/ Πξνζέιθπζε λέσλ επηζηεκφλσλ κε πςειέο 

πξνδηαγξαθέο 

9 Γεκηνπξγία Οξγαληζκνχ – Καλνληζκνχ δηφηη ζεσξείηαη εξγαιείν ζηξαηεγηθήο 

ζεκαζίαο αθφκε θαη αλ νη θξαηηθέο ξπζκίζεηο δελ ην επηβάιινπλ 

10 πδήηεζε θαη ηεθκεξίσζε θεηκέλνπ ζηξαηεγηθήο, αιιά θαη εζσηεξηθνχ 

θαλνληζκνχ ηα νπνία ζα αλαλεψλνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ψζηε λα 

δεκηνπξγεζεί ζηαδηαθά κία εζσηεξηθή αθαδεκατθή παξάδνζε 

11 Βειηίσζε ηνπ εξγαζηαθνχ θιίκαηνο πνπ ζπλεπάγεηαη ηθαλνπνίεζε 

εξγαδνκέλσλ/ Θέζπηζε δεηθηψλ γηα ηε κέηξεζε ηεο απφδνζεο ηνπ ΑΔΙ/ 
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χγθξηζε ησλ δεηθηψλ κε άιια θαιχηεξα ΑΔΙ/ Θέζπηζε θαιψλ πξαθηηθψλ 

12 Γηα ηε βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο λα γίλνληαη ζπρλέο 

ζπλεδξηάζεηο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ κε αληηθείκελν ζέκαηα ζπνπδψλ/  

Γηεμαγσγή νπζηαζηηθήο αμηνιφγεζεο παξερφκελνπ έξγνπ φισλ ησλ κειψλ ηεο 

Παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο θαη αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο/ σζηή 

αμηνπνίεζε ησλ ππαξρφλησλ ρψξσλ φπσο ρξήζε ηνπ γπκλαζηεξίνπ, κε 

θαηάιιειε δηακφξθσζε, γηα πξαγκαηνπνίεζε δηαιέμεσλ θαη εμεηάζεσλ 

13 Δλδπλάκσζε δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο/ Γεκνζηνπνίεζε  απνηειεζκάησλ 

αμηνιφγεζεο/ Καζηέξσζε ζεζκνχ δηδαθηηθψλ βξαβείσλ/ Γεκηνπξγία  

εζσηεξηθψλ ξπζκίζεσλ γηα δέζκεπζε αλάδεημεο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ 

 

Η αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο, 

απνηειεί κηα ηδηαηηέξσο ρξήζηκε δηαδηθαζία γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ θεηκέλσλ. Η 

θσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ζε πίλαθεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηαμηλφκεζε 

απαληήζεσλ αλά ζπκκεηέρνληα θαη θάπνηεο θνξέο αλά εξψηεζε, κε ηε ζχγθιηζε ησλ 

θνηλψλ απαληήζεσλ, ζα νδεγήζνπλ ζηελ επθνιφηεξε θαη πην θαηαλνεηή δηεμαγσγή ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ πνπ ζα παξαηεζνχλ ζην επφκελν θεθάιαην.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΔΡΔΤΝΑ 

ηε παξνχζα κειέηε αλαιχζεθαλ νη απφςεηο ησλ Καζεγεηψλ, πνπ έρνπλ δηεηειέζεη ή 

αθφκε ππεξεηνχλ ζε πςειέο δηνηθεηηθέο ζέζεηο ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, 

ζρεηηθά κε ηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ αιιά θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο 

γηα κειινληηθέο δξάζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ ζρεηηθά κε 

ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα πξφηεηλαλ πεδία πξνο 

πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε. Πξηλ πεξάζνπκε ζηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζα πξέπεη 

λα ππελζπκίζνπκε φηη νη δχν απφ ηνπο δεθαηξείο ζπκκεηέρνληεο δελ ζπκκεηείραλ ζην 

ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, (7, 8) ελψ έλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

(6) απάληεζε φηη έρεη ζπκκεηάζρεη κε έκκεζν ηξφπν. Δπί ηνπ ζπλφινπ, ην εξεπλεηηθφ 

δείγκα δηαζέηεη ζπζσξεπκέλε γλψζε θαη απαηηνχκελε εκπεηξία πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξέζεη λα απαληήζεη ζην εξσηεκαηνιφγην πνπ ηέζεθε, αιιά θαη λα πξνηείλεη πεδία 

πνπ ζα κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ.  

Αξρηθά, ζε φηη αθνξά ηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηα πξφζσπα πνπ πξέπεη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηακφξθσζε θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ νη 

πεξηζζφηεξνη απάληεζαλ φηη νη Πξπηαληθέο Αξρέο είλαη θαηαξρήλ ππεχζπλεο, ελψ 

νξηζκέλνη πξφζζεζαλ φηη ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ θαη ηα πκβνχιηα ηνπ Ιδξχκαηνο. 

Δθ ηνπ λφκνπ νη ηειηθέο απνθάζεηο ιακβάλνληαη απφ ηε χγθιεην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

θαη ην πκβνχιην ηνπ Ιδξχκαηνο θαη σο εθ ηνχηνπ ήηαλ αλακελφκελν ε πιεηνςεθία ησλ 

απαληήζεσλ λα ζπγθιίλνπλ, ελψ παξάιιεια ππάξρνπλ θαη νξηζκέλνη ζπκκεηέρνληεο νη 

νπνίνη δειψλνπλ φηη ε ζηξαηεγηθή ζρεδίαζε απνηειεί κηα δηαδηθαζία πνπ απαηηεί ηε 

ζπλεξγαζία πνιιψλ κεξψλ. Οξηζκέλνη πξνηείλνπλ ζηε δηαδηθαζία λα ζπκκεηέρνπλ 

εθπξφζσπνη πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ  θνηηεηψλ, δηνηθεηηθνί ππάιιεινη, 

δηδάζθνληεο, Γηεπζπληέο δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ, ελψ ππάξρεη θη έλαο ζπκκεηέρσλ πνπ 

δειψλεη φηη ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ αθφκα θαη νη θνξνινγνχκελνη κέζα απφ ην 

αξκφδην ππνπξγείν, αιιά θαη ε ηνπηθή θνηλσλία. Φαίλεηαη φηη φινη ζπλεγνξνχλ ζηελ 

άπνςε φηη ε ηειηθή απόθαζε γηα ην ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό αλήθεη ζηα λνκνζεηεκέλα 

όξγαλα πνπ έρνπλ ηε ζρεηηθή αξκνδηόηεηα.  

Οη απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ηε κφληκε δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο  ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ζπγθιίλνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ ππάξρεη θάπνηα ηέηνηα 

δηαδηθαζία (1,2,5,6,7,8,9,11,12,13), ελψ νη 3 θαη 10 φηη δελ γλσξίδνπλ 

εάλ ππάξρεη θαη ν 4 αλαθέξεη φηη απηφο επηθαηξνπνηείηαη κέζσ ηεο ΜΟΓΙΠ. Η 
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δηαδηθαζία ηεο επηθαηξνπνίεζεο πεξηιακβάλεη ηε δηαξθή ηξνθνδφηεζε θαη ελεκέξσζε 

ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ κε λέα ζηνηρεία έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη θαη λα 

ζπκθσλεί κε ηα λέα δεδνκέλα πνπ ζπληξέρνπλ ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ νξγαληζκνχ. Σν γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη θάπνηα ηέηνηα 

δηαδηθαζία ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, απνηειεί έλα ηδηαηηέξσο αξλεηηθφ ζηνηρείν 

ην νπνίν θαζηζηά ηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ κε εθαξκφζηκν δηφηη δελ είλαη 

ελεκεξσκέλνο κε ηα ηειεπηαία ζηνηρεία ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζεκεξηλέο 

αλάγθεο. Σν παξαπάλσ εχξεκα ζπλάδεη κε ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο ησλ Zervopoulos 

& Palaskas (2010), νη νπνίνη ζπκπέξαλαλ φηη ζηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε δελ 

ππάξρνπλ νη απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο αλαηξνθνδφηεζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ ζρεδίσλ, ελψ 

παξάιιεια δελ πξαγκαηνπνηείηαη θαη κέηξεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πεπξαγκέλσλ 

ζρεδίσλ (Zervopoulos & Palaskas, 2010). 

Σα εκπφδηα θαη νη δηεπθνιχλζεηο απφ ην λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε δηαδηθαζία 

θαηάξηηζεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ είλαη έλα αθφκα ζέκα πνπ ζπδεηήζεθε ζηηο 

ζπλεληεχμεηο ηεο παξνχζαο κειέηεο. Η πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ δήισζε φηη ηα 

βαζηθά εκπφδηα απφ ην λνκηθφ πιαίζην είλαη νη δηαξθείο αιιαγέο ηνπ, ελψ αξθεηνί 

δήισζαλ φηη ε απμεκέλε γξαθεηνθξαηία είλαη κηα αθφκα απφξξνηα ηνπ πνιχπινθνπ 

λνκηθνχ θαζεζηψηνο πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ησλ Παλεπηζηεκίσλ. Δπίζεο, άιιε κηα 

παξαηήξεζε πνπ είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή είλαη απηή ηνπ 7 πνπ ζεκεηψλεη φηη ην 

λνκηθφ πιαίζην δελ εγγπάηαη ηελ πνηφηεηα ηεο αθαδεκατθήο δηαδηθαζίαο εθφζνλ δελ 

επηηξέπεη ζε νπζηαζηηθφ βαζκφ ηελ απηνδηνίθεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, άπνςε πνπ ηε 

ζπκκεξίδνληαη αξθεηνί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Ο πςειφο βαζκφο ξχζκηζεο 

ζεκαληηθψλ ζεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ απφ ην αξκφδην Τπνπξγείν δελ επηηξέπεη 

ζηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα λα ζρεδηάζεη ζηξαηεγηθά ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα απμήζνπλ 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Η κείσζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ε 

αβεβαηφηεηα ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θξάηνπο απνηεινχλ αλαζηαιηηθνχο 

παξάγνληεο γηα καθξνρξφλην πξνγξακκαηηζκφ. 

Σα παξαπάλσ επξήκαηα ζπλεγνξνχλ ζηελ άπνςε φηη ην λνκηθφ πιαίζην δξα 

αλαζηαιηηθά ζηε ζηξαηεγηθή ζρεδίαζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη σο 

απνηέιεζκα ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ην Παλεπηζηήκην δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

ην ίδην απνηειεζκαηηθά θαζψο αθφκα θαη ε ίδηα ε αθαδεκατθή θνηλφηεηα δελ γλσξίδεη 

ηηο κειινληηθέο θξαηηθέο απνθάζεηο γηα λα κπνξέζεη λα θαηαξηίζεη ξεαιηζηηθά ζρέδηα. 

Σα επξήκαηα κπνξνχλ λα εξκελεπηνχλ θαηάιιεια θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ 

Tsiakkiros & Pashiardis (2006) νη νπνίνη επηζήκαλαλ φηη πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη 



72 

 

απνηειεζκαηηθά έλαο νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε απαξαίηεηε ζηήξημε απφ ηηο 

ζεκειηψδεηο δνκέο  (Tsiakkiros & Pashiardis, 2006). Δίλαη ινηπφλ ζεκαληηθή ε 

εξκελεία ησλ παξαπάλσ απφςεσλ φηη ην λνκηθφ πιαίζην δελ βνεζά ζηελ αχμεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, 

γεγνλφο πνπ επηζεκαίλεηαη απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο κειέηεο.  

Σα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο παξαηέζεθαλ απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο κε ζθνπφ λα κπνξέζνπλ λα εληνπηζηνχλ φιεο νη παξάκεηξνη θάησ απφ 

ηηο νπνίεο κπνξεί λα πινπνηεζεί έλαο λένο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο κέζα απφ ηνλ νπνίν 

λα απμάλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Οη πεξηζζφηεξνη 

ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ φηη ην κέγεζνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

γεσγξαθηθή ηνπ ζέζε είλαη απφ ηα πην δπλαηά ζεκεία εθφζνλ κπνξεί ιφγσ ηνπ κηθξνχ 

ηνπ κεγέζνπο λα δηνηθείηαη επθνιφηεξα, ελψ ε γεσγξαθηθή ηνπ ζέζε ζπκβάιιεη ζε 

δηάθνξα πεδία φπσο ε πξνζέιθπζε θνηηεηψλ απφ φιε ηελ Διιάδα, εηδηθά δε ηε Β. 

Διιάδα, (θαζψο ε Θεζζαινλίθε είλαη ε δεχηεξε κεγαιχηεξε πφιε ηεο Διιάδαο) θαη ε 

εχθνιε πξφζβαζε (αεξνδξφκην, ζηαζκφο ηξέλνπ θαη πξφζβαζε απφ ην νδηθφ δίθηπν)  

ζπκβάιιεη ζηελ ηαρεία θαη άλεηε κεηαθίλεζε ησλ θνηηεηψλ θαη ηνπ επηζηεκνληθνχ 

πξνζσπηθνχ.  

Δπηπιένλ, έλα κεγάιν κέξνο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκθψλεζε φηη ην Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο πξνζθέξεη έλα ηθαλνπνηεηηθφ εχξνο κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηα 

γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ δηαζέηεη, ζε πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν, είλαη 

νκνηνγελή, ζχγρξνλα θαη κε πςειή δήηεζε. Σέινο, κηα αθφκα κεξίδα ζπκκεηερφλησλ 

ζπλεγφξεζε ζηελ άπνςε φηη ην πςειφ επηζηεκνληθφ επίπεδν ηεο πιεηνςεθίαο ησλ  

δηδαζθφλησλ θαη ε εμαηξεηηθή ηνπ θήκε είλαη επίζεο ηα δπλαηά ζεκεία ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Όια ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα ζπλππνινγηζηνχλ ζηε 

ράξαμε ελφο λένπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ θαη λα πξνσζεζνχλ φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξν πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο έηζη ψζηε λα εληζρπζεί ε εηθφλα θαη ε ζέζε 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ.  

ε φηη αθνξά ηα αδχλαηα ζεκεία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ νη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο 

ζπκθψλεζαλ φηη  ε έιιεηςε ρξεκαηνδφηεζεο θαη νη αλεπαξθείο εγθαηαζηάζεηο γηα ηε 

δηδαζθαιία, ηελ έξεπλα θαη ηηο δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ είλαη ηα πην 

βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. Η έιιεηςε 

δηεπηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηνπ θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο κε άιια Παλεπηζηήκηα θαζψο θαη ε έιιεηςε ζπλεξγαζίαο κε ηελ 
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επηρεηξεκαηηθή αγνξά είλαη έλα αθφκα αδχλαην ζεκείν πνπ δελ επηηξέπεη ζην 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο λα απμήζεη ηελ εμσζηξέθεηά ηνπ θαη ζπλεπψο λα κπνξέζεη 

λα πξνζειθχζεη επηζηήκνλεο απφ ηε δηεζλή θαη εγρψξηα αθαδεκατθή θνηλφηεηα. 

Δπηπξφζζεηα, ε κε αμηνπνίεζε ηθαλψλ ζηειερψλ, ε κε άξηζηε θαηαλνκή ησλ 

δηαζέζηκσλ πφξσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνπζία κεηξήζηκνπ απνηειέζκαηνο, 

απνηεινχλ νξηζκέλεο αθφκα αδπλακίεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο.  

Η έιιεηςε κεηξήζηκνπ απνηειέζκαηνο είλαη κία ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή αδπλακία πνπ 

είλαη απαξαίηεηε λα ππάξρεη πξνθεηκέλνπ ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο λα κπνξεί λα 

κεηξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ (Osborne & Gaebler, 1992). Όηαλ θάηη ηέηνην δελ 

ζπκβαίλεη ηφηε ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο παξακέλεη ζαλ κηα πξάμε πνπ ζρεδηάζηεθε, 

αιιά θαλείο δελ κπνξεί λα γλσξίδεη εάλ θαηάθεξε λα θέξεη ηα πξνζδνθψκελα 

απνηειέζκαηα. Σν παξαπάλσ θαηλφκελν έρεη παξαηεξεζεί θαη απφ άιινπο εξεπλεηέο  

(Zervopoulos & Palaskas, 2010). 

Οη επθαηξίεο θαη νη απεηιέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ είλαη αθφκα έλα ζέκα πνπ αλαπηχρζεθε 

ζηα πιαίζηα ησλ ζπλεληεχμεσλ πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. ε φηη αθνξά ηηο 

επθαηξίεο, ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ (1,2,3,4,5,7,8,9,11,12) 

ζπκθψλεζαλ φηη ε εμσζηξέθεηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, κε ηελ παξάιιειε πξνζέιθπζε 

θνηηεηψλ απφ ηα Βαιθάληα, απνηειεί κηα ζεκαληηθή ελέξγεηα πνπ ζα πξέπεη λα ηχρεη 

αμηνπνίεζεο δεδνκέλεο ηεο γεσγξαθηθήο ηνπ ζέζεο. Δπηπξφζζεηα, πέληε ζπκκεηέρνληεο 

ζπκθψλεζαλ ζηελ άπνςε φηη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θαη 

παξαγσγηθνχο θνξείο ηεο Βφξεηαο Διιάδαο είλαη κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο επθαηξίεο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, φρη κφλν γηα λα αληιεζεί ρξεκαηνδφηεζε αιιά επίζεο 

γηα λα εληζρπζεί ε εηθφλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηα αληηθείκελα πνπ ζεξαπεχεη.  

Οη απεηιέο πνπ παξνπζίαζαλ νη ζπκκεηέρνληεο, ζηα πιαίζηα ησλ ζπλεληεχμεσλ, 

ζεκείσζαλ ζχκπιεπζε απφςεσλ. Οη 8 (3,4,8,9,10,11,12,13) απφ ηνπο 13 

ζπκκεηέρνληεο ζπκθψλεζαλ φηη ε ζεκαληηθφηεξε απεηιή γηα ην Παλεπηζηήκην είλαη ε 

ζπλερήο κείσζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, κε απνηέιεζκα νη πφξνη λα είλαη αλεπαξθείο θαη 

λα κεηψλεηαη ε πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. αθψο, ε ειιηπήο 

ρξεκαηνδφηεζε απνηειεί έλα θνηλφ πξφβιεκα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο δεδνκέλεο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο αιιά είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθφ φηη ζεσξείηαη σο ε βαζηθφηεξε 

απεηιή γηα ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Δπηπξφζζεηα, αξθεηνί ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη νη δηαξθείο αιιαγέο ηνπ λνκηθνχ 

πιαηζίνπ είλαη κηα ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή απεηιή (1,2,3,4,12).  
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Άιιεο ζεκαληηθέο απεηιέο είλαη νη παιηέο αληηιήςεηο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε αληίζηαζε 

ζηελ αιιαγή, νη νπνίεο κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε ηε ζπλεξγαζία φισλ ησλ 

κειψλ ηεο Παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο. Οη πξνζπάζεηεο ίδξπζεο ηδησηηθψλ θνιιεγίσλ 

θαη γεληθφηεξα ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ε 

ζπλέλσζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο κε ην Α.Π.Θ. ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο  

απεηιέο γηα ηε ζπλέρηζε επηβίσζεο ηνπ Ιδξχκαηνο. Η εθξνή ηνπ επηζηεκνληθνχ θαη 

αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ζηα μέλα Παλεπηζηήκηα ζπληζηά κία ζεκαληηθή απεηιή γηα 

ην Παλεπηζηήκην θαη θαη΄επέθηαζε γηα ηελ πνξεία ηεο ρψξαο. ηα πιαίζηα ηεο θαιήο 

ζπλεξγαζίαο ηνπ θξάηνπο θαη ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ζα πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ε 

επαξθήο ρξεκαηνδφηεζε νχησο ψζηε λα ιεηηνπξγεί πνηνηηθά ην δεκφζην Παλεπηζηήκην 

θαη λα κελ απεηιείηαη απφ ηελ ίδξπζε Ιδησηηθψλ Παλεπηζηεκίσλ. Παξάιιεια ζα πξέπεη 

λα ζρεδηαζηεί έλα ζηαζεξφ λνκηθφ πιαίζην απφ ηηο θεληξηθέο ππεξεζίεο ιήςεο 

απνθάζεσλ πνπ λα ζηνρεχεη ζηε ζηαζεξφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζε 

καθξνπξφζεζκν νξίδνληα.  

 Οη ζπκκεηέρνληεο πξφηεηλαλ ηνπο βαζηθφηεξνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ζηα πιαίζηα 

ησλ ζπλεληεχμεσλ. Αξρηθά 12  απφ ηνπο 13 ζπκκεηέρνληεο έζεζαλ σο βαζηθφ ζηφρν ηελ 

ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο κε ακθίδξνκε αιιειεπίδξαζε Παλεπηζηεκίνπ θαη 

θνηλσλίαο. Οη 5 (2,4,6,7,12) απφ ηνπο 13 ζπκθσλνχλ ζηε θαηεχζπλζε γηα  

κεγαιχηεξε ζχλδεζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. Δπίζεο, ε 

πξνψζεζε ηεο δηεπηζηεκνληθήο θαη δηαηκεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο ηνπ Ιδξχκαηνο, κε 

νιφθιεξε ηελ ειιεληθή παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα, απνηέιεζε κηα αθφκα ζηξαηεγηθή 

πξφηαζε 5 ζπκκεηερφλησλ (4,6,7,11,12). ηε ζπλέρεηα 4 (1,3,4,5) 

δήισζαλ φηη ε ππνζηήξημε ηεο έξεπλαο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο είλαη βαζηθφο 

ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ελψ 4 ζπκκεηέρνληεο (1,3,5,7) δήισζαλ φηη βαζηθφο ζηφρνο 

ζα πξέπεη λα είλαη ν εκπινπηηζκφο ησλ γλψζεσλ θαζψο θαη ε πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε 

ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ. Δπίζεο νξηζκέλνη ζπκκεηέρνληεο έδσζαλ έκθαζε ζηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ brand name ηνπ θαζψο θαη ησλ απνθνίησλ ηνπ. Η εμεχξεζε ρψξνπ γηα 

ηηο δηδαθηηθέο θπξίσο αλάγθεο απνηειεί ζηξαηεγηθφ ζηφρν γηα νξηζκέλνπο 

ζπκκεηέρνληεο. Σέινο, 4 απφ ηνπο 13 ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ σο ζεκαληηθφ 

ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ζπκπξάμεσλ κεηαμχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα (5,6,7,8).  

ρεηηθά κε ηνπο ηνκείο πνπ ζα πξέπεη λα δνζεί ζηξαηεγηθή πξνηεξαηφηεηα, νη 

ζπκκεηέρνληεο ζπκθψλεζαλ (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13) φηη ε 

εμσζηξέθεηα απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν πεδίν, δεδνκέλνπ φηη ζα επσθειεζεί ην 
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Παλεπηζηήκην απφ ηελ πξνζέιθπζε πεξηζζφηεξσλ επηζηεκφλσλ, ελψ παξάιιεια ε 

αλάπηπμε μελφγισζζσλ Μεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζα νδεγήζεη ζηελ πξνζέιθπζε 

μέλσλ θνηηεηψλ. 

Σέινο, ζρεηηθά κε ηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ ηδξχκαηνο νη απφςεηο 

δηαθέξνπλ ζε κεγάιν βαζκφ κεηαμχ ηνπο, ελψ απηή πνπ απνηππψλεηαη απφ ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο είλαη ε αλάγθε πξνζέιθπζεο ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ (1,2,8). Η 

δεκηνπξγία νξγαληζκνχ ζεσξείηαη εξγαιείν ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πιεηνλφηεηα 

ησλ ζπκκεηερφλησλ. Η κέηξεζε ησλ απνηειεζκάησλ απνηειεί κηα αθφκα αλαγθαία 

ελέξγεηα (11,12,13) έηζη ψζηε λα πξνσζείηαη ν έιεγρνο θαη ε αμηνιφγεζε. Η έλλνηα 

ηεο κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο δεκνζηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ 

είλαη αλαγθαία θαη θαηά ηνπο Tsiakkiros & Pashiardis (2006). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΔΙ 
 

Η παξνχζα κειέηε ζηφρεπζε ζηελ αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο χπαξμεο νινθιεξσκέλσλ 

ζηξαηεγηθψλ ζρεδίσλ θαζψο θαη ηεο επηζήκαλζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ κπνξνχλ λα 

ιεθζνχλ ππφςε πξνθεηκέλνπ λα ζπλζέζνπλ έλαλ απνηειεζκαηηθφ ζηξαηεγηθφ 

ζρεδηαζκφ γηα ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. Έηζη εληνπίζηεθαλ ηα δπλαηά θαη 

αδχλαηα ζεκεία, νη επθαηξίεο πνπ δηαζέηεη θαη νη απεηιέο πνπ αληηκεησπίδεη, κε 

γλψκνλα πάληα ηε δηαηχπσζε παξαγσγηθψλ πξνηάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο. Ο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ επηζηεκνληθή ππεξνρή θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Δίλαη ζεκαληηθφ ζην ζεκείν απηφ λα 

επηζεκάλνπκε άιιε κηα θνξά φηη ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο απνηειεί κηα θαηλνηφκν 

ζεψξεζε ησλ βαζηθψλ παξαγφλησλ ηεο απνηπρίαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

νξγαληζκψλ (Γεσξγφπνπινο, 2006), δειαδή απνηειεί έλα κέζν αλάδεημεο θαη ησλ 

αδπλακηψλ κε απψηεξν ζθνπφ ηε βειηίσζε ηνπ κειεηψκελνπ πεδίνπ. 

Βαζηθφ ζπκπέξαζκα απνηειεί ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη θάπνηα γλσζηή δηαδηθαζία 

επηθαηξνπνίεζεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο,  πξάγκα 

πνπ θαηά αξθεηνχο εξεπλεηέο νδεγεί ζηε κε απνηειεζκαηηθή θαη κε απνδνηηθή 

ιεηηνπξγία ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ θαη ζπλεπψο θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (Osborne & 

Gaebler, 1992; Kemp, 1990; Lumby, 1999; Tsiakkiros & Pashiardis, 2006; Zervopoulos 

& Palaskas, 2010; Poister, 2010). Σν παξαπάλσ εχξεκα ζπλάδεη κε ηα επξήκαηα ηεο 

κειέηεο ησλ Zervopoulos & Palaskas (2010) νη νπνίνη ζπκπέξαλαλ φηη ζηελ ειιεληθή 

δεκφζηα δηνίθεζε δελ ππάξρνπλ νη απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο αλαηξνθνδφηεζεο ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ζρεδίσλ, ελψ παξάιιεια δελ πξαγκαηνπνηείηαη θαη κέηξεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ πεπξαγκέλσλ ζρεδίσλ (Zervopoulos & Palaskas, 2010). 

Απφ ηελ παξνχζα έξεπλα ζπκπεξαίλνπκε φηη νη ζπκκεηέρνληεο παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθή ζχγθιηζε απφςεσλ κε ηηο απφςεηο ηεο εξεπλήηξηαο ζηνπο ηνκείο 

ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο πνπ πξνηείλνληαη. Η ζχλδεζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, ε 

αλαδήηεζε ρνξεγηψλ, ε αλάπηπμε μελφγισζζσλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ, θαζψο 

θαη πξνγξακκάησλ πνπ ζα εζηηάδνπλ ζε ηνκείο αηρκήο είλαη έλαο ζπλδπαζκφο πνπ 

επηηξέπεη ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο λα παξακείλεη αληαγσληζηηθφ.  Η θαηάξηηζε 

νξγαληζκνχ ζεσξείηαη επίζεο έλα ηδηαίηεξεο αμίαο εξγαιείν ζηξαηεγηθήο. χκθσλα κε 
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ηηο απφςεηο ησλ πεξηζζφηεξσλ ζπκκεηερφλησλ, ζα πξέπεη λα εληαζνχλ νη ελέξγεηεο 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο βειηίσζεο θαη επέθηαζεο ησλ ππαξρνπζψλ θηηξηαθψλ 

ππνδνκψλ, ελψ κέξνο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλεί ζην γεγνλφο φηη πξέπεη λα 

δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο δνκέο έηζη ψζηε ηα Παλεπηζηήκηα λα γίλνπλ απηφλνκα. 

Η πιεηνλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπγθιίλεη ζηελ άπνςε φηη νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο 

απφ ην ζπλερψο ελαιιαζζφκελν λνκηθφ πιαίζην πνπ δελ επηηξέπεη ηε ζηαζεξή, γηα 

καθξνπξφζεζκν ρξνληθφ δηάζηεκα,, ιεηηνπξγία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ είλαη κηα απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο απεηιέο πνπ θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί ην Παλεπηζηήκην. Οη ζπλέπεηεο 

ησλ παξαπάλσ επξεκάησλ αλαδεηθλχνληαη θαηάιιεια απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ 

Tsiakkiros & Pashiardis (2006) νη νπνίνη επηζήκαλαλ φηη πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη 

απνηειεζκαηηθά έλαο νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε απαξαίηεηε ζηήξημε απφ ηηο 

ζεκειηψδεηο δνκέο (Tsiakkiros & Pashiardis, 2006). Η ζεκαληηθφηεξε απεηιή φισλ 

φκσο είλαη ε ζπλερψο κεηνχκελε ρξεκαηνδφηεζε κε απνηέιεζκα νη πφξνη λα είλαη 

αλεπαξθείο θαη απηφ λα νδεγεί ζηε κείσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.  

Σν κηθξφ κέγεζνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, ε επειημία πνπ δηαζέηεη θαζψο θαη ε 

θαιή γεσγξαθηθή ηνπ ζέζε, πνπ ην θαζηζηά εχθνια πξνζβάζηκν, κπνξεί λα αμηνπνηεζεί 

ζηελ θαηεχζπλζε ηεο πην απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο. Η ελίζρπζε ηεο εηθφλαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ αλάδεημε ησλ επηηεπγκάησλ θαη ηελ 

πξνβνιή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. Η έιιεηςε ρξεκαηνδφηεζεο απνηειεί απφξξνηα ηεο 

κείσζεο ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο. Σν πξφβιεκα απηφ κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ απαξρή γηα αλαδήηεζε 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη ζπκπξάμεσλ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα έηζη ψζηε λα εληζρπζεί 

πεξαηηέξσ ε θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπ αλαγθψλ θαη εξεπλεηηθψλ ηνπ 

δξαζηεξηνηήησλ. Μία ελέξγεηα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζα ήηαλ ην Παλεπηζηήκην λα 

πξνζθέξεη εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο, κε ακνηβή, ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ 

λα απμήζεη ηα έζνδά ηνπ.   

Ωο ζεκαληηθή επθαηξία ηνπ Παλεπηζηήκηνπ πξνβάιιεη ε πξνζέιθπζε κεηαπηπρηαθψλ 

θνηηεηψλ απφ ην δηεζλέο πεξηβάιινλ θαη θπξίσο απφ ηα Βαιθάληα, κέζσ ίδξπζεο 

μελφγισζζσλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ, γεγνλφο πνπ ζα απμήζεη ηα έζνδα, ελψ 

παξάιιεια ζα εληζρχζεη ηελ εμσζηξέθεηά ηνπ. Η εμσζηξέθεηα κπνξεί επίζεο λα 

επηηεπρζεί κε εξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο κε άιια Ιδξχκαηα, θαζψο θαη κε ηελ αλάπηπμε, 

απφ θνηλνχ κε άιια Παλεπηζηήκηα, κεηαπηπρηαθψλ θαη πξνπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ. 
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Έλα αθφκα ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ην γεγνλφο φηη ε 

πξνζπάζεηα κείσζεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο ζα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ θαη ζα νδεγήζεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζηελ πεξαηηέξσ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Η πξνζπάζεηα απηή κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ ηππνπνίεζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ, ηελ αλάπηπμε νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο 

θαη κε ηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ επαλαιακβαλφκελσλ εξγαζηψλ. Η ζπλερήο εθπαίδεπζε 

ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζεκηλάξηα 

ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ε νηθνλνκηθή ηνπο δηεπθφιπλζε, πξνθεηκέλνπ λα 

θνηηήζνπλ ζε πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, ζα ζπληειέζεη ζηελ αλαβάζκηζε 

θαη ζηελ πνηνηηθφηεξε παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο. 

Σέινο, ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη θαηά ηνπο ζπκκεηέρνληεο, αιιά θαη φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηε ζεσξεηηθή αλαζθφπεζε ηνπ ζέκαηνο, ε έιιεηςε εξγαιείσλ κέηξεζεο 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη έλα αθφκα πεδίν, πνπ ζα πξέπεη λα βειηησζεί ζηα 

πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ. Η παξαπάλσ επηζήκαλζε 

ζπκθσλεί κε ηε κειέηε ησλ Tsiakkiros & Pashiardis (2006). 

Απφ ηελ αλάιπζή καο είλαη εκθαλήο ε αλαγθαηφηεηα χπαξμεο επηθαηξνπνηεκέλνπ 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ν νπνίνο ζα ηξνθνδνηείηαη κε ηα πην πξφζθαηα ζηνηρεία 

πξνθεηκέλνπ λα ππάξμνπλ ζρέδηα αληηκεηψπηζεο θαη αμηνπνίεζεο φισλ ησλ πεδίσλ πνπ 

αλαπηχρζεθαλ. Δίλαη αλαγθαίν λα ζπλεξγάδνληαη φινη νη εκπιεθφκελνη θνξείο 

πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε πςειή πνηφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο.  

Οινθιεξψλνληαο ηελ παξνχζα κειέηε πξνζδνθνχκε φηη επηηχρακε λα παξνπζηάζνπκε 

κηα ζεηξά πξνηάζεσλ πνπ κπνξνχλ λα ηξνθνδνηήζνπλ κηα κειινληηθή έξεπλα γηα ηε 

ζρεδίαζε ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ γηα ην Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο. Φηινδνμνχκε, επίζεο, ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο λα 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ κηα βάζε γηα ηηο κειινληηθέο έξεπλεο θαηάξηηζεο ελφο 

ξεαιηζηηθνχ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ελδερνκέλσο θαη ζε ζπλεξγαζία κε άιια 

Παλεπηζηήκηα, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ πεξηζζφηεξεο εμεηδηθεπκέλεο κέζνδνη 

ηφζν πνηνηηθέο φζν θαη πνζνηηθέο.  
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Παπαπηήμαηα 

Παπάπηημα 1. Δπιζηολή ππορ ηο επεςνηηικό δείγμα  

 

 

Πξνο Καζεγεηή……………. 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο  

 

 

 

Αμηφηηκε θ. ………., 

αο γλσξίδσ φηη θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2015 -2016 παξαθνινχζεζα ην Πξφγξακκα 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε ηνπ Σκήκαηνο Οξγάλσζεο θαη 

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. 

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο εθθξεκεί κφλν ε εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο 

κνπ εξγαζίαο. 

Σν ζέκα ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο έρεη ηίηιν: «ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο 

Γεκνζίσλ Οξγαληζκψλ: Η πεξίπησζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο» κε 

επηβιέπνληα ηνλ Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Ο.Γ.Δ. Γεκήηξην νπκπεληψηε. 

Με απηή ηελ επηζηνιή παίξλσ ην ζάξξνο λα ζαο παξαθαιέζσ λα δηαζέζεηε ιίγν ρξφλν,  

απφ ην ήδε βεβαξεκέλν πξφγξακκά ζαο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξψζεηε ην  

εξσηεκαηνιφγην πνπ επηζπλάπησ ζηελ παξνχζα. 

Θα ζαο παξαθαινχζα επίζεο λα κε ελεκεξψζεηε γηα ην αλ ζα ήηαλ εθηθηφ  λα ην 

ζπκπιεξψζνπκε ζηα πιαίζηα κίαο ζπλέληεπμεο ζε ψξα θαη εκέξα πνπ εζείο ζα 

επηιέμεηε λα κε δερζείηε. Γηαθνξεηηθά, κπνξείηε λα ην ζπκπιεξψζεηε πξνζσπηθά ζε 

ρξφλν πνπ εζείο επηζπκείηε. 

Η ζπκβνιή ζαο ζηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο είλαη ηδηαίηεξα 

πνιχηηκε θαη θαίξηαο γηα εκέλα ζεκαζίαο, δεδνκέλεο ηεο ζπζζσξεπκέλεο γλψζεο θαη 

πείξαο πνπ έρεηε, έρνληαο ππεξεηήζεη επί ζεηξά εηψλ ζε επηηειηθέο ζέζεηο ζην 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. 

αο επραξηζηψ πνιχ εθ ησλ πξνηέξσλ θαη αλακέλσ ηελ απάληεζή ζαο. 

 

Με εθηίκεζε 

Υξπζάλζε Οηθνλφκνπ 
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Παπάπηημα 2. Δπυηημαηολόγιο ζςνένηεςξηρ  

 

Θέκα: «ηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ δημοζίυν οπγανιζμών: Η πεπίπηυζη ηος 

Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ» 

1. Φχιιν: Άλδξαο □  Γπλαίθα □ 

2. Δπαγγεικαηηθή - Γηνηθεηηθή ζέζε……………………………. 

3. Έρεηε ζπκκεηάζρεη πνηέ ζην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

θαη ππφ πνία ηδηφηεηα; 

4. Γλσξίδεηε πνηνί πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηακφξθσζε θαη ζηελ αλάπηπμή ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ Παλεπηζηεκίσλ;  

5. Γλσξίδεηε εάλ ππάξρεη κφληκε δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο;  

6. Πνηα ζεκεία ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ Α.Δ.Ι επλννχλ θαη πνηα φρη ηε 

δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ελφο ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ;  

7. Πνηα πηζηεχεηε φηη είλαη ηα δπλαηά ζεκεία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο; 

8. Πνηα πηζηεχεηε φηη είλαη ηα αδχλαηα ζεκεία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο; 

9. Πνηεο είλαη θαηά ηελ γλψκε ζαο νη ζεκαληηθφηεξεο επθαηξίεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο;  

10. Πνηεο είλαη νη απεηιέο πνπ αληηκεησπίδεη ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο θαη κε 

πνηνχο ηξφπνπο πηζηεχεηε φηη κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ; 

11. Πνηνπο ζα ζέηαηε σο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο γηα ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο γηα 

ηελ επφκελε νθηαεηία; 

12. ε πνηνπο ηνκείο ζα εζηηάδαηε ηηο ζηξαηεγηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο; 

13. Πνηεο ελέξγεηεο (πνπ δελ εθπνξεχνληαη απφ λνκηθφ πιαίζην) ζεσξείηε αλαγθαίεο γηα 

ηε βειηίσζε ηνπ Ιδξχκαηνο;  
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