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Άρθρο 15
Συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού
1. Οι συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού κάθε Α.Ε.Ι. με το
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καταρτίζονται στο πλαίσιο
του στρατηγικού του σχεδιασμού και της εθνικής στρατηγικής για
την ανώτατη εκπαίδευση, εξειδικεύονται σε ετήσια βάση και
αναφέρονται, ιδίως, στα ακόλουθα θέματα:
α) στην ιδιαίτερη φυσιογνωμία και αποστολή του Α.Ε.Ι., τη θέση του
στον ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο και τους στόχους του
Α.Ε.Ι. και των ακαδημαϊκών μονάδων του, με ιεράρχηση και
καθορισμό προτεραιοτήτων,
β) στον προσδιορισμό, τον προγραμματισμό και τα μέτρα για την
ανάπτυξη και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών
δραστηριοτήτων και στόχων του Α.Ε.Ι.,
γ) στην ανάπτυξη της υποδομής και του εξοπλισμού,
δ) στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών,
ε) στον συντονισμό των ακαδημαϊκών, εκπαιδευτικών και
ερευνητικών δραστηριοτήτων του Α.Ε.Ι. με τις αντίστοιχες εξελίξεις
σε ιδρύματα του εξωτερικού και ιδιαίτερα με τις εξελίξεις και τις
προοπτικές στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και
Έρευνας. 2



ν.4653/20
άρθρο 15

2. Ως προς το οικονομικό σκέλος, οι συμφωνίες
προγραμματικού σχεδιασμού εξειδικεύονται για κάθε Α.Ε.Ι.:
α) στις λειτουργικές δαπάνες, β) τις επενδύσεις και γ) το
προσωπικό κάθε κατηγορίας. Οι παραπάνω συμφωνίες
εκτελούνται σε ετήσια βάση.

3. Η εισήγηση του Α.Ε.Ι. για την προγραμματική συμφωνία
υποβάλλεται από τον Πρύτανη, κατόπιν απόφασης του
αρμόδιου συλλογικού οργάνου του Α.Ε.Ι., στο Ανώτατο
Συμβούλιο της ΕΘ.Α.Α.Ε. μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του
έτους που προηγείται εκείνου από το οποίο αρχίζει η ισχύς
της επόμενης προγραμματικής συμφωνίας. ……..

3
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…..Ύστερα από διαπραγμάτευση του Ανώτατου Συμβουλίου
της ΕΘ.Α.Α.Ε. με το Α.Ε.Ι., κατά την οποία λαμβάνονται
υπόψη, ιδίως, το πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής για την
ανώτατη εκπαίδευση και η συμμόρφωση του ιδρύματος
προς τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης και
πιστοποίησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον
παρόντα νόμο, η συμφωνία εγκρίνεται από τον Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από εισήγηση του
Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., υπογράφεται από τον
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον Πρύτανη του
Α.Ε.Ι. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η γνώμη της ΕΘ.Α.Α.Ε. αφορά στα θέματα της παραγράφου
1, ενώ, ως προς το οικονομικό σκέλος, η ΕΘ.Α.Α.Ε. εκφράζει
γνώμη μόνο ως προς την κατανομή της συνολικής δημόσιας
επιχορήγησης στα Α.Ε.Ι., σύμφωνα με το άρθρο 16, και όχι
ως προς το συνολικό ύψος αυτής. Τα συμβαλλόμενα μέρη
επανεξετάζουν τις συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού
και τις τροποποιούν αναλόγως, για λόγους δημοσίου
συμφέροντος, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.

4
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4. Η ΕΘ.Α.Α.Ε. παρακολουθεί σε ετήσια βάση και αξιολογεί
την πορεία εκτέλεσης των συμφωνιών προγραμματικού
σχεδιασμού κάθε Α.Ε.Ι. με το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων και εισηγείται την τροποποίησή τους στον
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

5. Ο ετήσιος απολογισμός της εκτέλεσης των συμφωνιών
προγραμματικού σχεδιασμού καταρτίζεται και εγκρίνεται
από το Α.Ε.Ι., δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο του και
υποβάλλεται στην ΕΘ.Α.Α.Ε. και στον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων, το αργότερο μέχρι το τέλος Απριλίου του
επόμενου έτους. Η διαδικασία της έγκρισης του
απολογισμού από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
ολοκληρώνεται εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή
του. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, ο
απολογισμός θεωρείται ότι έχει εγκριθεί.

5



Εθνική Στρατηγική SWOT Ιδρύματος
Στρατηγικός 
Σχεδιασμός 
Ιδρύματος 

Στόχοι 

Δράσεις
Απόφαση 

Συγκλήτου 

Διαβίβαση από 
πρύτανη σε 

ΕΘΑΑΕ

Διαπραγμάτευση 
με ΕΘΑΑΕ 

Εισήγηση ΕΘΑΑΕ 
σε Υπουργείο

Έγκριση από 
Υπουργείο

Υπογραφή Έκδοση ΦΕΚ

Παρακολούθηση 
από ΕΘΑΑΕ 

Έγκριση από ΑΕΙ 
του ετήσιου 

απολογισμού 
εκτέλεσης της 

συμφωνίας 

Υποβολή σε 
ΕΘΑΑΕ και 

Υπουργείο έως 
τέλη Απριλίου 

κάθε έτος
6

Η Συμφωνία σε 
διάγραμμα ροής



Σχόλια…

Διαδικασία 
χρονικά 

προσδιορισμένη

7

Ανάγκη συντονισμού και απόλυτης 
συνεργασίας της Διοίκησης των Υπηρεσιών 

του ΔΠΘ και των Τμημάτων για 
α) έγκαιρη καταχώρηση και υποβολή 

στοιχείων, 
β) δέσμευση για υλοποίηση των στόχων, 

γ) σύνδεση της στρατηγικής του Ιδρύματος με 
τη στρατηγική του Τμήματος

Αυστηρά 
περιθώρια



Προθεσμία 
υποβολής της 

Συμφωνίας 
Προγραμματικού 

Σχεδιασμού

Τα ΑΕΙ έχουν προθεσμία 
υποβολής της Συμφωνίας 

Προγραμματικού Σχεδιασμού, 
15 ημέρες μετά την ανακοίνωση 
της εθνικής στρατηγικής για την 

ανώτατη εκπαίδευση.

8

Δεν έχει 
ανακοινωθεί 
ακόμη!!! 



Το περιεχόμενο 
της Συμφωνίας 

Προγραμματικού 
Σχεδιασμού

9

Άρθρο 1
• Προοίμιο

Άρθρο 2
• Αντικείμενο 

της 
Συμφωνίας

Άρθρο 3
• Διάρκεια 

ισχύος της 
προγραμ-
ματικής
Συμφωνίας

Άρθρο 4
• Διαδικασία 

τροποποίησης 
της προγραμ-
ματικής
Συμφωνίας

Άρθρο 5
• Διαδικασία 

παρακολού-
θησης και 
αξιολόγησης  
της προγραμ-
ματικής
Συμφωνίας

Άρθρο 6
• Ακροτελεύτιο

Η Συμφωνία Προγραμματικού Σχεδιασμού αποτελείται από:

6 άρθρα στα οποία αναφέρονται οι βασικοί όροι που 
δεσμεύουν τους αντισυμβαλλόμενους και 

3 Παραρτήματα.



Άρθρο 1

Προοίμιο

10

Στο Προοίμιο γίνεται αναφορά στο 
περιεχόμενο του άρθρου 15 του ν.4653/20, δηλ. 
• στην υποχρέωση των ΑΕΙ να καταρτίζουν 

συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού και 
• στα θέματα που πρέπει να αναφέρεται η 

συμφωνία



Άρθρο 2

Αντικείμενο της Συμφωνίας
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Παρουσίαση του 
περιεχομένου της 
συμφωνίας:

Στρατηγικοί άξονες Ιδρύματος

Οι άξονες στρατηγικής εναρμονίζονται με τις εθνικές 
στρατηγικές κατευθύνσεις ως προς:
τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού 
συστήματος, 
τις επιδόσεις/ψηφιακές δεξιότητες και 
τις ίσες ευκαιρίες για το ανθρώπινο δυναμικό, 
την εξωστρέφεια, 
τη διεθνοποίηση και την σύνδεση των σπουδών με 
την αγορά εργασίας, 
την αλλαγή του εκπαιδευτικού μοντέλου με έμφαση 
στη φοιτητοκεντρική μάθηση, 
την εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού,
τη διασφάλιση ποιότητας και
τα συστήματα παρακολούθησης.

και ενέργειες 
για την επίτευξή 

τους κατά την 
εν λόγω 
περίοδο. 

Στόχοι

Προτεραιό-
τητες



Άρθρο 3

Διάρκεια ισχύος της προγραμματικής Συμφωνίας
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Η ισχύς της προγραμματικής Συμφωνίας είναι 4ετής

2022-2025



Άρθρο 4

Διαδικασία τροποποίησης της 
προγραμματικής Συμφωνίας
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Η Συμφωνία δύναται να τροποποιείται κατά τη 
διάρκειας της ισχύος της με τη σύμφωνη γνώμη των 
συμβαλλομένων μερών, σε περίπτωση σοβαρών 
αλλαγών στο πλαίσιο λειτουργίας της ανώτατης 
εκπαίδευσης. 
Οποιεσδήποτε αλλαγές ή προσθήκες στη Συμφωνία 
πρέπει να αποτυπώνονται εγγράφως και να 
δημοσιεύονται.



Άρθρο 5

Διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης  
της προγραμματικής Συμφωνίας

14

ΔΠΘ: 
Σύνταξη 
ετήσιου 

απολογισμού 
εκτέλεσης 

της 
Συμφωνίας 

(τέλος Απριλίου  
επόμενου 

έτους)

ΔΠΘ: 
Ανάρτηση 

του 
απολογισμού 

στον 
διαδικτυακό 

του τόπο

ΔΠΘ: 
Υποβολή του 
απολογισμού 
στην ΕΘΑΑΕ 

και στον 
Υπουργό 
Παιδείας

Έγκριση του 
απολογισμού 

από τον 
Υπουργό 
Παιδείας 

εντός 
τριμήνου

ΕΘΑΑΕ: 
Παρακολουθεί 

σε ετήσια 
βάση και 

αξιολογεί  την 
πορεία 

εκτέλεσης της 
Συμφωνίας 

ΕΘΑΑΕ: 
Εισηγείται 

(εάν 
απαιτείται) 

την 
τροποποίησή 

της στον 
Υπουργό 
Παιδείας.



Ποιότητα ως αριστεία

Ποιότητα ως εστίαση στον στόχο, όπου τα 
Ιδρύματα δεσμεύονται ως προς τους στόχους 
τους και τους υλοποιούν κρατώντας τεκμήρια 

σε κάθε στάδιο υλοποίησης, 

Ποιότητα ως ανταποδοτική αξία, όπου η 
ποιότητα των Ιδρυμάτων συναρτάται με την 

κρατική χρηματοδότηση, 

Ποιότητα ως μετασχηματισμός όπου υπάρχει 
σημαντική μετατόπιση των αντιλήψεων, 

αξιών, παραδοχών και καθημερινών 
πρακτικών των μελών της πανεπιστημιακής 

κοινότητας.
15

Σχόλια…

Άρα τώρα η εσωτερική αξιολόγηση 
συνδέεται πια στενά με τη χρηματοδότηση 

(ποιότητα ως ανταποδοτική αξία, όπου η 
ποιότητα των Ιδρυμάτων συναρτάται με την 

κρατική χρηματοδότηση)

Είδη 
διασφάλισης 

ποιότητας



Άρθρο 6

Ακροτελεύτιο
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Παράρτημα Ι

Στρατηγικό Σχέδιο

17

Παρατίθενται οι δράσεις που προωθούν τους 

στρατηγικούς στόχους (προτεραιότητες), οι 

οποίες προσδιορίζονται  ποσοτικά (βάσει 

δεικτών –KPI’s) και χρονικά (ανά έτος) και 

αποτυπώνονται στον πίνακα 1. 

Στρατηγική ανάλυση της 

υφιστάμενης κατάστασης του 

Ιδρύματος (SWOT analysis) και 

επιλογή στρατηγικής. 

ενότητα Α 

ενότητα B Ανάλυση στρατηγικών στόχων και δράσεων. 

ενότητα Γ 
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Παράρτημα Ι



Παράρτημα Ι

Η στρατηγική του Ιδρύματος

19

Οι έξι άξονες στους οποίους

προτείνεται να αναπτυχθεί η

στρατηγική του Ιδρύματος,

είναι αυτοί που αποτελούν τις

βασικές του δραστηριότητες

και περιλαμβάνονται στην

αποστολή του.

Στρατηγική ΔΠΘ

σύνδεση με 
την κοινωνία,
διεθνοποίηση

Πανεπιστη-
μιακό

περιβάλλον, 
έρευνα

διασφάλιση 
ποιότητας, 
εκπαίδευση
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Παράρτημα Ι



21

Παράρτημα Ι

Case Study



Προγραμματισμός 
δράσεων-βήματα

Η ΜΟΔΙΠ ετοίμασε τη            
1η εκδοχή του swot και 
του ετήσιου προγραμ-
ματισμού δράσεων και 
δεικτών μέτρησης και 
το έστειλε στους 
αντιπρυτάνεις για 
συμπλήρωση και 
διαβούλευση

Οι Αντιπρυτάνεις 
συμπλήρωσαν στόχους και 
δράσεις της αρμοδιότητάς 

τους

Η ΜΟΔΙΠ σύνδεσε τις 
δράσεις με δείκτες

Οι Αντιπρυτάνεις 
κάνουν τον τελικό 

έλεγχο

Η ανάλυση swot και η 
ΠΣ θα τεθούν σε 

διαβούλευση το αμέσως 
επόμενο διάστημα. 

Τα Τμήματα θα 
απαντήσουν και σε ένα 

ερωτηματολόγιο

Ενσωμάτωση των σχολίων 
που θα προκύψουν από τη 

διαβούλευση

Έγκριση της ΠΣ από τη  
Σύγκλητο του Ιουλίου

22

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του 
ΔΠΘ εγκρίθηκε με την με 
αριθμό πρωτοκόλλου 
ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/8923/361/26-10-2020 
απόφαση της Συγκλήτου, 
έπειτα από 
εισήγηση του 
Πρυτανικού 
Συμβουλίου.



Παράρτημα ΙΙ

Προϋπολογισμός, προσωπικό και 

εισακτέοι φοιτητές

23

Προϋπολογισμός 
Δημοσίων Επενδύσεων

Τακτικός 
Προϋπολογισμός

Έργα 
υποδομής

Έργα 
εξοπλισμού

Ίδιοι 
Πόροι

ΕΤΕ

ΣΔΙΤ ΕΣΠΑ

Λειτουργικές 
δαπάνες

Δαπάνες 
μισθοδοσίας 
προσωπικού

Άλλες Χρηματοδοτικές 
Πηγές

ΣΔΙΤ, ΕΤΕ: Εντάσσονται οι 
δράσεις που αφορούν σε 
μεγάλα έργα υποδομής ή 
επενδυτικά σχέδια 

ΕΣΠΑ: Δράσεις του εθνικού 
σχεδιασμού για χρηματοδότηση 
της προγραμματικής περιόδου 
2021-2027 

ΕΛΚΕ,
ΕΑΔΠ

Πίνακας 1: Προγραμματισμός 
κόστους στρατηγικών στόχων 
και αντίστοιχων δράσεων με 

εξειδίκευση ως προς την πηγή 
χρηματοδότησης

Πίνακας 2: Ετήσιο Σύνολο 
Χρηματοδότησης ανά Πηγή



Παράρτημα ΙΙ

Προϋπολογισμός, προσωπικό 

και εισακτέοι φοιτητές

24

Περιέχονται: Στοιχεία για την υφιστάμενη 
αριθμητική κατάσταση των μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, 

ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και Διοικητικών Υπαλλήλων 
καθώς και οι σχετικές προβλέψεις αυτών για 

την περίοδο 2021-2025. 

Περιέχονται: Αριθμητική αποτύπωση των 
εισακτέων και εγγεγραμμένων του πρώτου 
έτους των δύο τελευταίων ετών, καθώς και 
πρόβλεψη εισακτέων για τα έτη 2021-2025.

Πίνακες: Πρόβλεψη 

εξέλιξης αριθμού 

προσωπικού

Πίνακας: Εισακτέοι 

φοιτητές



Παράρτημα ΙΙΙ

Αξιολόγηση του Σχεδίου Προγραμματικής 

Συμφωνίας. Διατύπωση γνώμης ΕΘΑΑΕ

25

Το Παράρτημα αυτό 

συμπληρώνεται από την 

ΕΘΑΑΕ 

Ενότητα Α

Ενότητα Β

Περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία της εθνικής στρατηγικής για την

Ανώτατη Εκπαίδευση. Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι άξονες

προτεραιότητας, στόχοι και δράσεις, ώστε να ληφθούν υπόψη κατά

την κατάρτιση της στρατηγικής του Ιδρύματος και κατά την

αξιολόγηση αυτής από την ΕΘΑΑΕ.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα Ιδρύματος ως 
προς: 

•τις ακαδημαϊκές μονάδες

•τα προγράμματα σπουδών

•τα γνωστικά αντικείμενα που τη συγκροτούν

Πρόσφατη εικόνα διασφάλισης ποιότητας:

•Πιστοποίηση του ΕΣΔΠ και των ΠΠΣ

•Αναλυτική βαθμολογία που επέτυχαν

•Οι βασικές συστάσεις που διατύπωσε η επιτροπή των 
εμπειρογνωμόνων 

Οι επιδόσεις του Ιδρύματος στις βασικές 
του δραστηριότητες (εκπαίδευση, έρευνα)

•Συγκριτική εικόνα των προγραμμάτων σπουδών του με 
τα αντίστοιχα άλλων Ιδρυμάτων.
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Οι ρόλοι…

28

Διοίκηση Ιδρύματος: 
Στρατηγικός Σχεδιασμός, 
Προσδιορισμός δράσεων

ΜΟΔΙΠ: 
Παρακολούθηση της ΠΣ 

και συντονισμός της 
συλλογής στοιχείων, 

υποβολή σε Σύγκλητο 
και επικοινωνία με 

ΕΘΑΑΕ, ενημέρωση 
εμπλεκόμενων*

Πρόεδροι-ΟΜΕΑ: 
Στρατηγικός σχεδιασμός 

τμήματος, 
προσδιορισμός 

δράσεων, 
παρακολούθηση, 

παροχή στοιχείων στο 
Ίδρυμα, ενημέρωση 
εμπλεκόμενων στο 

Τμήμα

Διευθυντές: Παροχή 
στοιχείων

Μέλη ΔΕΠ: Υλοποίηση 
της στοχοθεσίας στο 

μέρος που τους αφορά 
(δημοσιεύσεις, 
εξωστρέφεια, 

φοιτητοκεντική
μάθηση)



Διαδικασίες 
διασφάλισης 

Ποιότητας
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Αποτελεί 
απαιτούμενη 

διαδικασία

Στην 4η διεργασία του Εγχειριδίου 
Ποιότητας του Εσωτερικού Συστήματος 

Διασφάλισης Ποιότητας του ΔΠΘ 
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……προβλέπεται η διαδικασία 4.1 Εσωτερική Αξιολόγηση



1
Απόφαση για 
αντικείμενο & 

ημερομηνία εσωτ. 
Αξιολόγησης από 

ΜΟΔΙΠ

31

3
Κατανομή 

αντικειμένου 
αξιολόγησης στα 

μέλη ΜΟΔΙΠ

2
Σχετική ενημέρωση 

εμπλεκόμενων 
μερών από ΜΟΔΙΠ

5
Διεξαγωγή 

αξιολόγησης

4
Σύνταξη 

προγράμματος 
αξιολόγησης & 

ερωτηματολογίου 
για εσωτ. 

Αξιολόγηση ΠΠΣ

Το διάγραμμα 
ροής της 

διαδικασίας –
βήματα 1-5



Το διάγραμμα 
ροής της 

διαδικασίας –
βήματα 6-9

6
Συνεδρίαση ΜΟΔΙΠ 

για εκτίμηση 
ευρημάτων & 

τεκμηρίωση μη 
συμμορφώσεων / 

παρατηρήσεων
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8
Επικοινωνία ΜΟΔΙΠ 
με ενδιαφερόμενα 

μέρη για 
διορθωτικές ή 
προληπτικές 

ενέργειες 

7
Σύνταξη αναφοράς 
εσωτ. Αξιολόγησης 

από ΜΟΔΙΠ

Λήξη 
διαδικασίας

9
Επιθεώρηση από ΜΟΔΙΠ 

δραστηριοτήτων στο 
χρονοδιάγραμμα & 

αξιολόγηση επάρκειας ή 
αποτελεσματικότητας 

διορθωτικών ενεργειών
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Διοικητικές 
Υπηρεσίες που 
συμπληρώνουν 
στοιχεία στο 
ΟΠΣ της ΜΟΔΙΠ

Διεύθυνση 

Προγραμματισμού 

και Ανάπτυξης

Πίνακας 3.I Οικονομική Υπηρεσία

Πίνακας 3.II Στοιχεία 

Μισθοδοσίας Προσωπικού

Πίνακας 3.III Αναλυτικές Δαπάνες 

Τακτικού Προϋπολογισμού

Διεύθυνση 

Ακαδημαϊκών 

Θεμάτων

Ε.Λ.Κ.Ε.
Πίνακας 10.I Ειδικός Λογαριασμός 

Κονδυλίων Έρευνας

Πίνακας 10.II Ερευνητικό έργο ανά 

Τμήμα

Διεύθυνση 

Διοικητικού

Σύγκλητος

Πίνακας 2.I Ανθρώπινο Δυναμικό

Πίνακας 2.II Κατανομή προσωπικού ανά επίπεδο 

εκπαίδευσης

Πίνακας 2.III Αριθμός Διοικητικών Υπαλλήλων ανά 

δομή

Πίνακας 2.IV Συνοπτικός Πίνακας Διοικητικού 

Προσωπικού Δ.Π.Θ.

Διεύθυνση 

Οικονομικής 

Διαχείρισης

Διεύθυνση 

Τεχνικών Έργων
Πίνακας 5.I Τεχνική Υπηρεσία

Πίνακας 5.II. Κτιριακή υποδομή 

Τμημάτων Δ.Π.Θ. - Εμβαδό 

χώρων

Πίνακας 5.III. Κτιριακή υποδομή 

Φοιτητικής Μέριμνας Δ.Π.Θ. -

Εμβαδό χώρων

Πίνακας 5.IV. Κέντρα άθλησης -

Γυμναστήριο

Βιβλιοθήκες

Φοιτητική 

Μέριμνα

Δ.Α.ΣΤΑ.

Τμήμα 

Διεθνών 

Σχέσεων

Ε.Α.Δ.Π.

Διεύθυνση 

Μηχανοργάνωσης

Πίνακας 16. Διεύθυνση 

Μηχανοργάνωσης

Πίνακας 17. Υπολογιστικό Κέντρο

Τμήμα 

Εκδόσεων -

Εκτυπώσεων



Οι ρόλοι…
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Διοίκηση Ιδρύματος: 
Προσδιορισμός δράσεων

ΜΟΔΙΠ: 
Παρακολούθηση της 

διαδικασίας εσωτερικής 
αξιολόγηση και 

συντονισμός της 
συλλογής στοιχείων, 
σύνταξη εισήγησης, 

ενημέρωση 
εμπλεκόμενων*

Πρόεδροι-ΟΜΕΑ: 
Συλλογή και 

καταχώρηση στοιχείων 
στο ΟΠΕΣΠ, σύνταξη 
έκθεσης εσωτερικής 

αξιολόγησης, σύνταξη 
στοχοθεσίας τμήματος, 

ενημέρωση 
εμπλεκόμενων στο 

Τμήμα

Διευθυντές: Παροχή 
στοιχείων

Μέλη ΔΕΠ: Υλοποίηση 
της στοχοθεσίας στο 

μέρος που τους αφορά 
(δημοσιεύσεις, 
εξωστρέφεια, 

φοιτητοκεντική
μάθηση), διεξαγωγή 

αξιολόγησης διδακτικού 
έργου
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Ερωτήσεις…..
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Ευχαριστώ πολύ!


