
Επιτροπή Αριστείας 

Απολογισμός προς τον κ. Πρύτανη και τη Σύγλητο του ΑΠΘ 

για το διάστημα Μάρτιος-Αύγουστος 2015 

Με την απόφαση της Συγκλήτου υπ.αρ.2905/19-2/2015 συνεστήθη η Επιτροπή Αριστείας 

με την εξής σύνθεση: 

 Ιωάννης Μανωλόπουλος, πρόεδρος, Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής 

 Στυλιανός Ανδρέου, Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

 Βασίλειος Κάλφας, Καθηγητής Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 

 Χαρίκλεια Πετρίδου, Καθηγήτρια Τμήματος Φυσικής 

 Εμμανουήλ Ροϊλίδης, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής 

 Ευπραξία Σταμούλη, Καθηγήτρια Τμήματος Θεάτρου 

 Μιχαήλ Στουκίδης, Καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών 

και την εποπτεία των Αναπληρωτριών Πρυτάνεων κκ. Παρασκευής Αργυροπούλου-Πατάκα 

και Αριάδνης Στογιαννίδου. 

 Την Τετάρτη 11 Μαρτίου έγινε συνάντηση προέδρων μερικών επιτροπών στην 

αίθουσα Συγκλήτου με θέματα σχετικά με τη σύσταση, το συντονισμό και την αποτίμηση 

του έργου των επιτροπών. Παρευρέθηκε ο πρόεδρος της επιτροπής, καθ. Ι. Μανωλόπουλος. 

 Τη Δευτέρα 24 Μαρτίου έγινε συνάντηση της επιτροπής με απαρτία στην αίθουσα 

VIP του ισογείου του κτιρίου Διοίκησης. Παρούσα και η Αναπληρώτρια Πρύτανη κ. Πατάκα. 

 Την Πέμπτη 23 Απριλίου έγινε συνάντηση της επιτροπής με απαρτία στην αίθουσα 

VIP του ισογείου του κτιρίου Διοίκησης. 

 Κατά τις δύο συνεδριάσεις της επιτροπής (24/3 και 23/4) έγινε ενημέρωση από την 

κ.Πατάκα (στις 24/3) σχετικά με το πλαίσιο δράσης των επιτροπών, έγινε πρώτη γνωριμία 

των μελών και συζήτηση σχετικά με το εύρος της έννοιας της αριστείας. Κοινός 

παρονομαστής της συζήτησης υπήρξε η συμφωνία ότι με την έννοια «αριστεία» δεν 

θεωρείται μόνο η ερευνητική αριστεία αλλά κάθε καλή πρακτική (παράδειγμα) από 

οποιοδήποτε μέλος του ΑΠΘ, είτε ακαδημαϊκό προσωπικό, είτε διοικητικό/τεχνικό είτε 

τέλος από φοιτητές/φοιτήτριες με γνώμονα την προσφορά στην έρευνα, τη διδασκαλία, τη 

διοίκηση, την κοινωνική προσφορά, τον εθελοντισμό κλπ. Εξετάσθηκαν παρόμοιες 

πρακτικές από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Συζητήθηκαν μεθοδολογίες για τον εντοπισμό των 

περιπτώσεων αριστείας. Διαπιστώθηκε η δυσκολία και η λεπτότητα του εγχειρήματος και η 

μη δυνατότητα για παραγωγή σχετικής εκδήλωσης μέχρι τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 

2014-2015. 

 Κατεβλήθη προσπάθεια να γίνει νέα συνεδρίαση της επιτροπής στο διάστημα μετά 

τις 15 Ιουνίου. Προτάσεις για συνεδρίαση την Παρασκευή 19, την Παρασκευή 26 Ιουνίου 

και την Παρασκευή 3 Ιουλίου δεν συγκέντρωσαν την ελάχιστη απαρτία. Η επιτροπή 

συμφώνησε για νέα συνεδρίαση το Σεπτέμβριο με σκοπό τη διοργάνωση μίας εκδήλωσης 

μέχρι το Δεκέμβριο 2015. 



Τέλος οφείλονται ευχαριστίες στις συναδέλφους της Διοίκησης για τη βοήθειά τους 

στις απαραίτητες επικοινωνίες και τη δέσμευση της αίθουσας, κκ. Βασιλική Μπούκλα, 

Άρτεμι Πλουμπή και Αλεξάνδρα Τζανεράκη. 

 

 

 

Εκ μέρους της Επιτροπής Αριστείας 

Καθ. Ι. Μανωλόπουλος 

25 Αυγούστου 2015 


