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Αικατερίνη Φουντή, Υπεφθυνη Διοικητικήσ 
Υποςτήριξησ  ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΚΠΑ 

 

 
Περιληπτική Αναφορά Διοικητικών Πράξεων ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ Οκτώβριοσ 2010- 

Ιοφλιοσ 2011 
 

 
Η πιο πρόςφατθ και ςθμαντικι δραςτθριότθτα εντοπίηεται ςτθ: 
 

 Συγκζντρωςθ των ετήςιων απογραφικών εκθζςεων των τμθμάτων 
του ΕΚΠΑ για το ακαδ. Ζτοσ 2009-2010, 20 εςωτερικϊν εκκζςεων 
αξιολόγθςθσ και 7 reports εξωτερικισ αξιολόγθςθσ  

 
και ςτθν 

 
 Ολοκλιρωςθ τθσ Ενδιάμεςησ Εςωτερικήσ Ζκθεςησ του Ιδρφματοσ, 

κείμενο ζκταςθσ 360 ςελίδων. Στθν ςυλλογι των ςτοιχείων τθν 
Ζκκεςθσ ςυμμετείχαν 31 Τμιματα και οι Κεντρικζσ Υπθρεςίεσ του 
ΕΚΠΑ.   

 
 
Προθγικθκαν οι εξισ πράξεισ: 
 
 Συνάντθςθ τθσ προςωρινισ επιτροπισ υποςτιριξθσ του ζργου τθσ ΜΟΔΙΠ για 

τθν άμεςθ δραςτθριοποίθςθ των μελϊν τθσ ομάδασ ϊςτε να δρομολογθκοφν 
διαδικαςίεσ υλοποίθςθσ εργαςιϊν άμεςα ςυνδεδεμζνων με τθν Πρόταςθ τθσ 
ΜΟΔΙΠ που ζχει εγκρικεί από το Υπουργείου Παιδείασ και Δια Βίου Μάκθςθσ. 

 
 Καταγραφι υπάρχουςασ κατάςταςθσ ςε ότι αφορά τθν ςυλλογι υλικοφ από τα 

Τμιματα (απογραφικζσ εκκζςεισ, εκκζςεισ εςωτερικισ αξιολόγθςθσ και 
εκκζςεισ εξωτερικισ αξιολόγθςθσ). 

 
 Επιςτολι ςε τμιματα από Αντιπρφτανθ, κακ. Δουκουδάκθ για να 

γνωςτοποιιςουν τθν αντίςτοιχθ ΟΜΕΑ. τουσ 
 
 Καταγραφι τθσ εξζλιξθσ τθσ διαδικαςίασ τθσ αξιολόγθςθσ ςτα Τμιματα, 

χρονοδιάγραμμα. 
 
 Σφςταςθ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ βάςει του νόμου ϊςτε να είναι ςφμφωνθ με 

τθν παράγραφο 4 του άρκρου 2 του Νόμου 3374/2005. θ οποία εγκρίκθκε με 
απόφαςθ τθσ Συγκλιτου του Ιδρφματοσ, τθν 18/10/2010, θ ςφςταςθ τθσ οποίασ 
πλθροί όλεσ τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ. 

 
 Αποςτολι επιςτολϊν από τον Πρόεδρο τθσ ΜΟΔΙΠ προσ τουσ Προζδρουσ των 
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Τμθμάτων, με τισ οποίεσ γνωςτοποιεί τθν επίςθμθ ςφςταςθ τθσ Διοικοφςασ 
Επιτροπισ κακϊσ και τθν φπαρξθ διοικθτικοφ προςωπικοφ αρμόδιου να 
υποςτθρίξει τον ρόλο τθσ ΟΜΕΑ και τθσ γραμματείασ των Τμθμάτων. 

 
 
 

 Ζκδοςθ βεβαίωςθσ τθσ ΜΟΔΙΠ. ,  θ οποία εςτάλθ ςτο Υπουργείο Παιδείασ για 
τθν ζνταξθ του εγκρικζντοσ προγράμματοσ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ ςτο ΕΠΕΔΒΜ 
του Υπουργείου και ςτθν ςυνζχεια ζκδοςθ Βεβαίωςθσ ότι θ Μονάδα 
Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ (ΜΟ.ΔΙ.Π) του ΕΚΠΑ ζχει ςυςτακεί με τρόπο ϊςτε να 
ανταποκρίνεται πλιρωσ ςτθ διάταξθ τθσ παρ.4 του άρκρου 2 του Ν. 3374/2005. 

 
 Οργάνωςθ πζντε ςυνεδριάςεων τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ τθσ ΜΟΔΙΠ και 

ςφνταξθ των αντίςτοιχων πρακτικϊν που περιλαμβάνουν όλεσ τισ αποφάςεισ 
τθσ. 

 
 Οργάνωςε τθν διαδικαςία επιλογισ ςυνεργατϊν ςε όλα τα ςτάδια (Σφνταξθ 

προκιρυξθσ, ζλεγχοσ νομιμότθτασ κ.α) 
 
 Προκιρυξθ Πρόςκλθςθσ Εξωτερικϊν Συνεργατϊν τθσ ΜΟΔΙΠ, θ οποία  

αναρτικθκε ςτθν Ιςτοςελίδα του ΕΚΠΑ, του ΕΛΚΕ και του ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
 
 Σφναψθ ιδιωτικϊν ςυμφωνθτικϊν των εξωτερικϊν ςυνεργατϊν και ανάλθψθ 

κακθκόντων τον Απρίλιο ‘11. Ζτςι ςυςτάκθκε θ ομάδα εργαςίασ τθσ ΜΟΔΙΠ, θ 

οποία εγκαταςτάκθκε προςωρινά ςτο Γραφείο του Αντιπρφτανθ Ακαδθμαϊκϊν 

Υποκζςεων και Προςωπικοφ.  

 
 Διατιρθςε ςυνεχι επικοινωνία με τισ ΟΜΕΑ των  32 τμθμάτων του ΕΚΠΑ με 

αποςτολι επιςτολϊν, ενθμερωτικϊν emails και τθλεφωνικι επικοινωνία για 
ενθμζρωςθ και επίλυςθ προβλθμάτων. 

 
 

 
 Συνζταξε κείμενα μεκοδολογίασ και υλοποίθςθσ των προγραμμάτων 

αξιολόγθςθσ του ΕΚΠΑ. 
 
 Προζβθ ςτθν ςφνταξθ κειμζνου ςτο οποίο αποτυπϊνονται οι δράςεισ και 

διαδικαςίεσ ποιότθτασ που ακολουκοφνται ςτο Εκνικό και Καποδιςτριακό 
Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν. 

 
 Οργάνωςε ςυναντιςεισ με τον Πρόεδρο τθσ ΑΔΙΠ κφριο Αμοφργθ 
 
 Συνζβαλλε ςτθ ςυμπλιρωςθ, ςφνταξθ, διόρκωςθ και αποςτολι όλων των 

απαραίτθτων εγγράφων –δελτίων προσ το Υπουργείο Παιδείασ και τθν ΑΔΙΠ 
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 Σφνταξθ  του οργανογράμματοσ  και του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ μονάδασ, 

τα οποία αφοφ κατατζκθκαν ςτθν διοικοφςα επιτροπι ζλαβαν και τθν ςχετικι 

ζγκριςθ (Συνεδρίαςθ 04/07/11). 

 

 

Διοικητική Υποςτήριξη 

ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ 

Ιοφλιοσ 2011 

 

 

 


