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Αντί προλόγου 

Με τη διεύρυνση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως απάντηση στην ανάγκη 

δημιουργίας οικονομιών της γνώσης και κοινωνιών της μάθησης, διαφορετικές 

κυβερνήσεις στην Ευρώπη, αλλά και ανά τον κόσμο, επιχείρησαν να διασφαλίσουν 

ότι τα χρήματα που επενδύουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αξιοποιούνται με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο. ΄Έτσι η διασφάλιση ποιότητας συνδέθηκε στενά με την 

απόδοση και τη χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων.  

Συχνά όμως, τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας που προτάθηκαν ήταν 

γραφειοκρατικά, με ιδιαίτερη έμφαση στον τύπο και όχι την ουσία και έτσι δεν 

κατάφεραν να δημιουργήσουν την επιθυμητή κουλτούρα ποιότητας στον 

ακαδημαϊκό χώρο. Απεναντίας, δημιούργησαν συχνά δυσφορία για την ετήσια 

μηχανιστική παρακολούθηση δεικτών και κατ’ επέκταση δυσπιστία. 

 Η ΜΟΔΙΠ του Δ.Π.Θ., μέσα από στοχευμένες ενέργειες και με συγκεκριμένη 

στρατηγική, κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες να αποτρέπει τη δημιουργία ενός 

τέτοιου κλίματος. Κατάφερε, με αυτόν τον τόπο, να καλλιεργήσει εμπιστοσύνη στο 

θεσμό της αξιολόγησης και αντιμετώπισε τον θεσμό της πιστοποίησης ως μια 

ιδανική ευκαιρία για ουσιαστικές αλλαγές στις πρακτικές που λαμβάνουν χώρα 

εντός του Ιδρύματος. Αυτές ακριβώς οι προσπάθειες αναφέρονται διεξοδικά στον 

συγκεκριμένο απολογισμό. 

 Οι ενέργειες αυτές ήταν δουλειά συλλογική. Συνεισέφεραν σε αυτή όλα τα μέλη 

της ΜΟΔΙΠ. Ιδιαίτερη ωστόσο συμβολή στην προσπάθεια αυτή τα τελευταία 

τέσσερα χρόνια είχαν οι δύο αξιόπιστοι ακούραστοι και δημιουργικοί συνεργάτες 

της ΜΟΔΙΠ, η Στέλλα Γκαβάκη και η Σοφία Μαρσίδου. Τις ευχαριστώ από καρδιάς 

γι’ αυτό το ωραίο ταξίδι στο οποίο συμπορευτήκαμε με συναντίληψη και αμοιβαία 

εκτίμηση. Νιώθω πραγματικά τυχερή που οι δρόμοι μας συναντήθηκαν. 

 

Ζωή Γαβριηλίδου 

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας 

Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π. 

Ιούλιος, 2022 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΩΝ – ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ 
 

ASHE: Agency for Science and Higher Education  

DIGI-HE: A strategic reflection on digitalisation at European higher education 

institutions 

ENQA: European Association for Quality Assurance in Higher Education 

EQAF: European Quality Assurance Forum 

EUA: European University Association 

LOTUS: Leadership and Organisation for Teaching and Learning at European Universities 

MICROBOL: Microcredentials linked to the Bologna Key Commitments 

QS: Quacquarelli Symonds 

Α.ΔΙ.Π.: Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση 

Α.Ε.Ι.: Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

Α.Π.Θ.: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

ΓΡΑ.ΔΙ.Μ.: Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης 

Δ.Ε.Π.: Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό 

Δ.Π.Θ.: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

Ε.ΔΙ.Π.: Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό 

Ε.Ε.Π.: Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό 

ΕΘ.Α.Α.Ε.: Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης  

Ε.Σ.Δ.Π.: Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας 

Ε.Σ.Π.Α.: Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 

Ε.Τ.Ε.Π.: Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό 

ΜΟ.ΔΙ.Π.: Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας 

ΟΜ.Ε.Α.: Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης  

Ο.Π.Α.: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Ο.Π.Ε.Σ.Π.: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας 

Ο.Π.Σ.: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 

Π.Π.Σ.: Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 

Π.Μ.Σ.: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Π.Ε.: Πακέτο Εργασίας 

Υ.ΠΑΙ.Θ.: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων  
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Ι. Εισαγωγή 
 

Η ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης της Ποιότητας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 

(ΜΟ.ΔΙ.Π./Δ.Π.Θ.) συγκροτήθηκε αρχικά με την με αριθμό A5814/18-2-2008 

απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης σε εφαρμογή του Νόμου 3374/2005 

(άρθρ. 2, § 4). 

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. αποτελεί ένα συμβουλευτικό όργανο για τη διοίκηση του Πανεπιστημίου 

το οποίο, μέσα από το συντονισμό των διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής 

αξιολόγησης των ακαδημαϊκών και διοικητικών μονάδων του Ιδρύματος, 

συγκεντρώνει πολύτιμες πληροφορίες για τα ισχυρά και τα αδύνατα σημεία του 

Πανεπιστημίου και εισηγείται βελτιώσεις με γνώμονα τη διασφάλιση υψηλού 

επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών προς τους φοιτητές και το ανθρώπινο δυναμικό του 

Ιδρύματος, καθώς και την ευρύτερη κοινωνία. 

Η σύνθεσή της κατά το ακαδ. έτος 2020-21 είναι αυτή που καθορίστηκε με την με 

αριθμό πρωτοκόλλου ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/28715/1224/18-01-2019 απόφαση της Συγκλήτου 

του Δ.Π.Θ. σε εφαρμογή του Νόμου 4009/2005 (άρθρο 14 παρ.2) και είναι η 

ακόλουθη:  

Γαβριηλίδου Ζωή (zoegab@otenet.gr), Καθηγήτρια του Τμήματος 
Ελληνικής Φιλολογίας, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και 
Φοιτητικής Μέριμνας, Πρόεδρος 

 
Η Ζωή Γαβριηλίδου είναι καθηγήτρια γλωσσολογίας, Αντιπρύτανης 

Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Πρόεδρος της 

Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας στο Δ.Π.Θ και Ιδρυματική Υπεύθυνη 

της Πρακτικής Άσκησης του Δ.Π.Θ.. Το 2021 εκλέχτηκε Πρόεδρος της European Association of 

Lexicography. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας και Κοσμήτορας 

της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του ίδιου πανεπιστημίου. Το 2021 

διορίστηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου 

Ελληνικής Παιδείας της Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Έχει εκτεταμένη εμπειρία στη διδασκαλία 

της μητρικής ή Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας/Γλώσσας Πολιτισμικής Κληρονομιάς. Ήταν μέλος της 

Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων που εργάστηκε για τη μεταρρύθμιση του προγράμματος 

σπουδών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα (2011) και στην 

Κύπρο (2016), και συγγραφέας σχολικού εγχειριδίου. Το 2020 έλαβε το Μετάλλιο τιμής από 

το Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών του Πανεπιστημίου της 

Γρανάδας, ενώ το 2021 έλαβε το Βραβείο Αναγνώρισης, Επιρροής, κοινωνικού Έργου & 

Προσφοράς της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, έπειτα από πρόταση του 

Δήμου Κομοτηνής και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από το 2020 

συμμετέχει ενεργά σε θεματικές ομάδες εργασίας και project της European University 

Association. Το δημοσιευμένο έργο της περιλαμβάνει 8 βιβλία, Επιμέλεια 17 συλλογικών 

τόμων, πάνω από 65 άρθρα σε περιοδικά με κριτές και συλλογικούς τόμους, 68 άρθρα σε 

πρακτικά συνεδρίων με κριτές, παιδαγωγικό υλικό, μεταφράσεις βιβλίων στην αγγλική και 

εκλαϊκευτικά άρθρα. 

mailto:zoegab@otenet.gr
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Αγγελούσης Νικόλαος (nagelous@phyed.duth.gr), Καθηγητής του 
Τμήματος Επιστήμης της Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Μέλος 

Ο Δρ Νικόλαος Αγγελούσης είναι Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο 

Βιοκινητική, Διευθυντής του ενιαίου Εργαστηρίου Φυσικής Αγωγής και 

Άθλησης του Τ.Ε.Φ.Α.Α. και υπεύθυνος του τομέα Εμβιομηχανικής του εν 

λόγω Εργαστηρίου. Στο παρελθόν διετέλεσε Αναπληρωτής Πρύτανη 

Φοιτητικών Θεμάτων και Εξωτερικών Υποθέσεων του Δ.Π.Θ., Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π του 

Ιδρύματος, Πρόεδρος του Τ.Ε.Φ.Α.Α. και Διευθυντής του Διατμηματικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών «Άσκηση & Ποιότητα Ζωής». Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα 

εστιάζονται στην εμβιομηχανική και στον κινητικό έλεγχο των κινήσεων σε φυσιολογικές και 

παθολογικές καταστάσεις, στις προσαρμογές στη δομή και στη λειτουργία του νευρομυϊκού 

και μυοσκελετικού συστήματος ως αποτέλεσμα εξωτερικών ερεθισμάτων (ιατρικές 

παρεμβάσεις, επιβάρυνση, διαφοροποίηση περιβάλλοντος κίνησης), καθώς και στην εξέλιξη 

των εμβιομηχανικών μεθόδων έρευνας. Το ερευνητικό του έργο περιλαμβάνει 143 

δημοσιεύσεις σε peer-reviewed επιστημονικά περιοδικά, 94 δημοσιεύσεις σε πρακτικά 

συνεδρίων και 327 ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Ως προς τους δείκτες 

απήχησης του έργου του, έχει 1484 διεθνείς ετεροαναφορές (Citation Index - SCOPUS) και h-

index (SCOPUS)=23. Τέλος, έχει διατελέσει επιστημονικός υπεύθυνος 5 χρηματοδοτούμενων 

έργων και μέλος επιστημονικών ομάδων σε άλλα 13 χρηματοδοτούμενα έργα, ενώ είναι 

κριτής σε 8 επιστημονικά περιοδικά και μέλος 6 Επιστημονικών Εταιρειών. 

 

Συρακούλης Γεώργιος (gsirak@ee.duth.gr), Καθηγητής του Τμήματος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π.Θ., 
Μέλος  

Ο Γεώργιος X. Συρακούλης έλαβε το Δίπλωμα καθώς και το Διδακτορικό 

Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από 

το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του 

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, το 1996 και το 2001, αντίστοιχα, όπου και υπηρετεί 

από το 2008 ως Καθηγητής (από το 2018) και πλέον ως Πρόεδρος του Τμήματος (από το 2020). 

Επιπρόσθετα, είναι επισκέπτης ερευνητής/καθηγητής στο UWE, UK από το 2014 ενώ έχει 

εργαστεί ως μελετητής και κατασκευαστής στον ιδιωτικό Τομέα όπου ήταν συνιδρυτής και 

επιστημονικός συνεργάτης στην εταιρεία Ulysses Ο.Ε. (1999-2002). Είναι συγγραφέας άνω 

των 135 άρθρων σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και άνω των 175 

άρθρων σε πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων με κριτές. Έχει συγγράψει και 

εκδώσει 7 επιστημονικά βιβλία (έξι διεθνή και ένα ελληνικό πανεπιστημιακό βιβλίο) καθώς 

και είναι συγγραφέας 27 κεφαλαίων σε διεθνή επιστημονικά βιβλία. Είναι Associate Editor 

σε γνωστά περιοδικά του χώρου των κυκλωμάτων και συστημάτων, όπως IEEE Trans. on 

Nanotechnology, IEEE TCAS II, IEEE Trans. on Computer, IEEE Nanotechnology Magazine, Plos 

One, Microelectronics, Integration, Frontiers in Neuroscience, JCA, IJUC, IJPDS, κ.α. και είναι 

εκλεγμένο μέλος πολλών επιστημονικών ενώσεων του εξωτερικού και της Ελλάδας. Είναι 

επιβλέπων και έχει επιβλέψει 13 Διδακτορικές Διατριβές, 27 Μεταπτυχιακές Διατριβές και 

85 Διπλωματικές Εργασίες, ενώ κάποιες από τις παραπάνω διατριβές και εργασίες έχουν 

βραβευτεί από το Τμήμα, και από εγχώριους και διεθνείς φορείς. Ο Καθ. Γ. Συρακούλης έχει 

εργασθεί σαν Συντονιστής, Επιστημονικός Υπεύθυνος ή Τεχνικός Σύμβουλος σε άνω των 30 

mailto:nagelous@phyed.duth.gr
mailto:gsirak@ee.duth.gr
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ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτήθηκαν από την ΓΓΕΤ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 

ΕΛΙΔΕΚ, καθώς και από φορείς αλλά και ιδιωτικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό, σε ερευνητικά θέματα που αφορούν νανοηλεκτρονική, καινοτόμες ηλεκτρονικές-

νανοηλεκτρονικές διατάξεις, κυκλώματα και αρχιτεκτονικές, πρότυπες υπολογιστικές 

αρχιτεκτονικές, εφαρμογές πολύπλοκων και ευφυών ηλεκτρονικών συστημάτων στη 

ρομποτική, στη ενέργεια, στην εκκένωση κτιρίων, κ.α. Διοργανώνει και έχει διοργανώσει 

πολλά διεθνή συνέδρια και ημερίδες, όπως π.χ. CNNA 2022, ΝΑΝΟARCH 2019, NANOARCH 

2018, PACET 2017, κ.α. και έχει παρουσιάσει αποτελέσματα του ερευνητικού του έργου ως 

προσκεκλημένος ομιλητής σε περισσότερα από 30 διεθνή συνέδρια, ημερίδες και 

Πανεπιστήμια του εξωτερικού την τελευταία πενταετία. Περισσότερες πληροφορίες για τα 

ερευνητικά του ενδιαφέροντα, τις δημοσιευμένες εργασίες, τα ερευνητικά προγράμματα και 

τις διεθνείς και εγχώριες συνεργασίες μπορούν να βρεθούν στην παρούσα ιστοσελίδα, στο 

σύντομο αναρτημένο βιογραφικό (CV) και ειδικότερα στην προσωπική σελίδα του 

http://gsirak.ee.duth.gr. 

 

Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος (kantonop@law.duth.gr), Αναπληρωτής 
Καθηγητής του Τμήματος Νομικής του Δ.Π.Θ., Μέλος  

Γεννήθηκε στην Κομοτηνή και είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Δημοσίου 

Διεθνούς Δικαίου στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 

Θράκης. 

Πτυχίο Νομικής (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης), Μεταπτυχιακό 

στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο (LL.M, Πανεπιστήμιο Cambridge), Διδακτορικό στο Δημόσιο 

Διεθνές Δίκαιο (Ph.D Πανεπιστήμιο του Nottingham).  

Επισκέπτης Καθηγητής στα Πανεπιστήμια Federico II της Νάπολη (2015),  του Nottingham 

(2010) και του Pecz (2001). 

Μέλος των παρακάτω επιστημονικών ενώσεων: Αμερικανική Εταιρία Διεθνούς Δικαίου, 

Ευρωπαϊκή Εταιρία Διεθνούς Δικαίου, Ένωση Διεθνούς Δικαίου (International Law 

Association), Ελληνική Εταιρία Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων.  

Μέλος της Επιτροπής της Ένωσης Διεθνούς Δικαίου για τη Χρήση Βίας (2009-σήμερα). 

Αντιπρόεδρος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Καλλιόπης Κούφα για 

την Προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.   

Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Κομοτηνής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (2014-

2017).  

Διευθυντής του Εργαστηρίου Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων «Κρατερός Ιωάννου» 

της Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ (2018-σήμερα). 

Συγγραφέας τριών μονογραφιών, ενός βιβλίου Τεκμηρίωσης (Cases and Materials) σχετικά 

με την επίλυση διεθνών διαφορών από το Διεθνές Δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών, συν-

επιμελητής συγγράμματος Διεθνούς Δικαίου, συν-επιμελητής συγγράμματος Δικαίου των 

Διεθνών Οργανισμών, συν-επιμελητής βιβλίου για το Διεθνές Δίκαιο της Ενέργειας  και 

συγγραφέας πολλών άρθρων και μελετών. 

 
 
 

http://gsirak.ee.duth.gr/
mailto:kantonop@law.duth.gr
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Μάρκος Άγγελος (amarkos@eled.duth.gr), Αναπληρωτής Καθηγητής 
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δ.Π.Θ., Μέλος 

Ο Άγγελος Μάρκος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Παιδαγωγικό 

Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Δ.Π.Θ με αντικείμενο την 

ανάλυση δεδομένων στις κοινωνικές επιστήμες. Τα ερευνητικά του 

ενδιαφέροντα εστιάζονται στις μεθόδους ανάλυσης πολυμεταβλητών 

δεδομένων και στη μέτρηση στις επιστήμες της αγωγής και της συμπεριφοράς. Το 

επιστημονικό του έργο αποτυπώνεται σε πλήθος δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά 

περιοδικά και συνέδρια, από το 2009 έως σήμερα. Επίσης, έχει σημαντική εμπειρία σε 

ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα ως επιστημονικός υπεύθυνος ή εξωτερικός 

συνεργάτης. Είναι μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Ανάλυσης Δεδομένων από το 2011 

και εκλεγμένο μέλος του Διεθνούς Στατιστικού Ινστιτούτου (ISI) από το 2020. Από το 2019 

είναι Διευθυντής του Τομέα Θετικών Επιστημών στο Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ. 

 

Πασχαλίδου Αναστασία (apascha@fmenr.duth.gr), Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος 
και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ., Μέλος  

Η Αναστασία Πασχαλίδου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα 

Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. Έχει 

σπουδάσει Φυσική στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και είναι κάτοχος 

μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη Μετεωρολογία-Κλιματολογία και διδάκτορας 

Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Φυσικής του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος. Ασχολείται 

ερευνητικά με θέματα Μετεωρολογίας, εφαρμοσμένης Κλιματολογίας, Ατμοσφαιρικής 

Ρύπανσης και Περιβαλλοντικής Επιδημιολογίας - Βιομετεωρολογίας. Έχει συμμετάσχει σε 

σημαντικά ερευνητικά έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό και είναι συγγραφέας πλήθους 

επιστημονικών εργασιών σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Πρόσφατα 

κυκλοφόρησε το βιβλίο της «Κλιματική Αλλαγή» από τις Εκδόσεις Τζιόλα. Είναι μέλος της 

ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ από το 2019, ενώ έχει συμμετάσχει σε πλήθος επιτροπών διοικητικής και 

ακαδημαϊκής φύσης στο Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 

(Αναπληρώτρια Πρόεδρος, Συντονίστρια Erasmus+, μέλος της ΟΜ.Ε.Α. κ.λπ.). 

 

Σγουρόπουλος Κυριάκος (ksgourop@he.duth.gr), εκπρόσωπος μελών 

Ε.ΔΙ.Π. (αναπληρωματικός ο Κούγκουλος Αθανάσιος) 

Ο Κυριάκος Σγουρόπουλος σπούδασε στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

& Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ. (2002 

πτυχίο, 2005 μεταπτυχιακό στον τομέα ηλεκτρονικής και τεχνολογίας 

συστημάτων πληροφορικής, 2014 διδακτορική διατριβή με τίτλο: Ανάπτυξη 

τεχνικών οπτικής αναγνώρισης χειρονομιών). Από το 2006 έως το 2017 εργάστηκε ως 

εκπαιδευτικός κλάδου πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευσης. Από το 2017 

υπηρετεί σε θέση Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών και 

Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ. Έχει διδάξει στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & 

Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π.Θ., στο Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στο Π.ΙΝ.ΕΠ. του 

Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις 

mailto:amarkos@eled.duth.gr
mailto:apascha@fmenr.duth.gr
mailto:ksgourop@he.duth.gr
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του αφορούν κυρίως την αναγνώριση προτύπων, την αλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστή 

και τις εφαρμογές της πληροφορικής στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Επίσης, στα πλαίσια 

ερευνητικών προγραμμάτων ασχολείται με την ανάπτυξη εκπαιδευτικών διαδικτυακών 

τόπων και υπηρεσιών, καθώς και εφαρμογών για κινητές συσκευές. 

 

Μίτιτς Λυδία (lmitits@helit.duth.gr), εκπρόσωπος μελών Ε.Ε.Π. 
(αναπληρωματική η Κατσαρού Ειρήνη) 

Η Λύδια Μίτιτς είναι μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

(ΕΕΠ) του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης, με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη 

Γλωσσολογία. Εργάζεται ως εκπαιδευτικός από το 1989 στη 

πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού 

τίτλου στην διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας και διδακτορικού στην εφαρμοσμένη 

γλωσσολογία. Συμμετείχε με ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια και έχει δημοσιεύσει άρθρα 

και κεφάλαια με αξιολόγηση από ομότιμους κριτές πάνω στη διγλωσσία/πολυγλωσσία, τις 

στρατηγικές εκμάθησης γλώσσας, την προσαρμογή των ερευνητικών εργαλείων, κλπ. σε 

βιβλία, διεθνή περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων. Τα κυριότερα ερευνητικά της 

ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τις στρατηγικές εκμάθησης γλωσσών και την πολυγλωσσία, 

την μεθοδολογία διδασκαλίας γλωσσών και την δίγλωσση ανάπτυξη. 

 

Χούχος Κωνσταντίνος (kxouxos@med.duth.gr), εκπρόσωπος μελών 

Ε.Τ.Ε.Π. (αναπληρωματικός ο Κέλλης Στέφανος) 

Αποφοίτησε από το 2ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης το 1997. 

Φοίτησε στο Βρετανικό πανεπιστήμιο University of Hertfordshire στη 

Σχολή School of Engineering and Technology (Σχολή Μηχανικής και 

Τεχνολογίας) και Τμήμα, Department of Electrical and Electronic 

Engineering (Τμήμα Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής Μηχανικής) από τον Σεπτέμβριο 1997 

έως τον Ιούνιο 2001 και απόκτησε τον τίτλο σπουδών Bachelor of Engineering with Honours 

in Electronics Engineering with Medical Electronics (Μπάτσελορ Μηχανικής με κατάταξη 

Second Class Honours (First Division) στην Ηλεκτρονική Μηχανική με Ιατρική Ηλεκτρονική). 

Φοίτησε στο Βρετανικό πανεπιστήμιο, Queen Mary - University of London, στη Σχολή School 

of Engineering and Materials Science (Σχολή Μηχανικής και Επιστήμης Υλικών) και Τμήμα 

Department of Engineering (Τμήμα Μηχανικής) από τον Σεπτέμβριο 2001 έως τον Οκτώβριο 

2002 και απόκτησε τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Master of Science in Medical Electronics 

and Physics (Μάστερ Επιστημών στην Ιατρική Ηλεκτρονική και Φυσική). 

Εργάστηκε από τον Ιούνιο 2001 έως και τον Αύγουστο 2001 ως Μηχανικός Υπολογιστών σε 

εργαστήριο Ηλεκτρονικών υπολογιστών στην ACT Πληροφορική Ξάνθης. 

Εργάστηκε από τον Μάρτιο 2004 έως τον Απρίλιο 2005 σε ελληνική αντιπροσωπεία ιατρικών 

μηχανημάτων των κατασκευαστικών οίκων General Electric και Volcano Therapeutics ως 

Ειδικός Εφαρμογών και Μηχανικός Πωλήσεων. 

Εργάστηκε ως Ηλεκτρονικός Μηχανικός στο Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του 

Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης από 01/09/2005 έως και 

26/01/2010. 

mailto:lmitits@helit.duth.gr
mailto:kxouxos@med.duth.gr


 

 
 

10 

Κατά το διάστημα αυτό ήταν υπεύθυνος επισκευής, συντήρησης και ορθής λειτουργίας του 

ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου. 

Στις 27 Ιανουαρίου 2010 διορίστηκε σε κενή οργανική θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 

Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) Κατηγορίας Π.Ε. στην Ιατρική Σχολή του Δ.Π.Θ. και έως σήμερα 

εργάζεται στο Εργαστήριο Διαγνωστικής και Θεραπευτικής Ακτινολογίας του Δ.Π.Θ.. 

 

Πουφινά Ουρανία (rpoufina@admin.duth.gr), εκπρόσωπος διοικητικών υπαλλήλων 
(αναπληρωματικός ο Μπουντζής Πέγκος)  

 

Η διοικητική υπηρεσία της ΜΟΔΙΠ περιλαμβάνει: 

 

Γκαβάκη Στέλλα (sgavaki@admin.duth.gr), Γραμματέας ΜΟ.ΔΙ.Π.  

Η Στέλλα Γκαβάκη είναι Γραμματέας της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας 

του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης από το 2016. Συμμετείχε στις 

συναντήσεις της ομάδας σύνταξης του προτύπου εγχειριδίου ποιότητας υπό 

την εποπτεία της Α.ΔΙ.Π., έχει παρακολουθήσει τις εργασίες των 12th & 15th 

European Quality Assurance Forum, έχει συμβάλει στη σύνταξη του 

Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Δ.Π.Θ και συμμετέχει ενεργά στην 

εφαρμογή των διαδικασιών του. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και 

Διοίκησης του Δ.Π.Θ και του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του ΕΚΠΑ. Γνωρίζει 

αγγλικά (C2), γαλλικά (C1) και ισπανικά (μέτρια) και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην 

αυτοβελτίωση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στη διοίκηση, επιδιώκοντας την 

συμμετοχή της σε σχετικά σεμινάρια. 

 

Μαρσίδου Σοφία (smarsido@affil.duth.gr), Εξωτερική συνεργάτιδα  

H Σοφία Μαρσίδου είναι εξωτερική συνεργάτιδα της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ. 

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της 

Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ, έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στην 

Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων στο Διατμηματικό – Διαπανεπιστημιακό 

Πρόγραμμα Σπουδών του Δ.Π.Θ και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και γνωρίζει Αγγλικά 

(Β2), Γαλλικά (Β2) και βασικά Ισπανικά. Το αντικείμενο εργασίας της στην ΜΟ.ΔΙ.Π. 

περιλαμβάνει την ενεργή συμμετοχή στην εφαρμογή των διαδικασιών του Εσωτερικού 

Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) και Συστήματος Πιστοποίησης Ποιότητας, το 

συντονισμό των διαδικασιών αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, τη συλλογή δεδομένων 

από τα Τμήματα και τις Υπηρεσίες του Δ.Π.Θ και το συντονισμό και έλεγχο της καταχώρησής 

τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας (Ο.Π.Ε.Σ.Π.) της ΕΘ.Α.Α.Ε., 

καθώς και τη στατιστική ανάλυση δεδομένων για την εξαγωγή δεικτών.  

 

file:///E:/Επιφανεια%20Εργασίας%201.2021/ΜΟΔΙΠ%201.2021/ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ%20ΔΡΑΣΕΩΝ%20ΜΟΔΙΠ/2020-2021/rpoufina@admin.duth.gr
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Κουτσογιάννη Περσεφόνη (pkoutso@affil.duth.gr), Εξωτερική συνεργάτιδα 

Η Περσεφόνη Κουτσογιάννη είναι εξωτερική συνεργάτιδα της ΜΟ.ΔΙ.Π. του 

Δ.Π.Θ.. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. 

Γνωρίζει άριστα Αγγλικά και βασικά Ιταλικά και Γερμανικά. Αντικείμενο της 

απασχόλησής της στη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας είναι η σύνταξη και 

επικαιροποίηση του οδηγού χρήσης και διαχείρισης του Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ. καθώς και Ζητήματα Διασφάλισης 

Ποιότητας και Καλές  Πρακτικές. 

 

Σουρλά Ευδοκία (esourla@affil.duth.gr), Εξωτερική συνεργάτιδα 

H Ευδοκία Σουρλά είναι απόφοιτος του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και 

Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου και έχει 

πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στην «Θεωρία, Πράξη και 

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Το αντικείμενο εργασίας της στην ΜΟ.ΔΙ.Π. περιλαμβάνει την οργάνωση, την τεκμηρίωση και 

τον συντονισμό της διαδικασίας του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας 

(Ε.Σ.Δ.Π.) που αφορά στην εξωστρέφεια του Ιδρύματος, στην ένταξη του Δ.Π.Θ. σε διεθνείς 

οργανισμούς που διενεργούν κατατάξεις καθώς και στην βελτίωση της θέσης του σε αυτές. 

Στο πλαίσιο αυτό, προχωρά στην συλλογή και εισαγωγή δεδομένων και πληροφοριών σε 

διεθνείς βάσεις δεδομένων οργανισμών που διενεργούν κατατάξεις εκπαιδευτικών και 

ερευνητικών ιδρυμάτων. Τέλος, συμμετέχει στην παραγωγή σχετικών Οδηγών, υλικού 

τεκμηρίωσης, προβολής και δημοσιότητας της ποιότητας του Ιδρύματος.   

mailto:pkoutso@affil.duth.gr
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ΙΙ. Συνεδριάσεις της ΜΟ.ΔΙ.Π. 
 

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2021-22 η ΜΟ.ΔΙ.Π. πραγματοποίησε 

ένδεκα συνεδριάσεις ως εξής:  

❖ 1η συνεδρίαση στις 13 Σεπτεμβρίου 2021 

❖ 2η συνεδρίαση  στις 11 Οκτωβρίου 2021 

❖ 3η συνεδρίαση στις 18 Νοεμβρίου 2021 

❖ 4η συνεδρίαση στις 26 Νοεμβρίου 2021  

❖ 5η συνεδρίαση στις 16 Δεκεμβρίου 2021  

❖ 6η συνεδρίαση στις 04 Φεβρουαρίου 2022 

❖ 7η συνεδρίαση στις 09 Φεβρουαρίου 2022 

❖ 8η συνεδρίαση στις 28 Μαρτίου 2022 

❖ 9η συνεδρίαση στις 11 Απριλίου 2022 

❖ 10η συνεδρίαση στις 15 Απριλίου 2022 

(κοινή με το Πρυτανικό Συμβούλιο) 

❖ 11η συνεδρίαση στις 7 Ιουλίου 2022 

 

Εκδόθηκαν οι αντίστοιχες αποφάσεις και συντάχθηκαν τα σχετικά πρακτικά. 
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ΙΙΙ. Εκπόνηση μελετών και εισηγήσεων προς τη Διοίκηση  
 

1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. συνέταξε έγγραφο με το οποίο προέτρεψε το διδακτικό προσωπικό 

του Ιδρύματος να παρουσιάζει στην 1η διάλεξη κάθε μαθήματος του Π.Π.Σ. ή 

Π.Μ.Σ. που διδάσκει τη δήλωση προσβασιμότητας και συμπερίληψης των 

φοιτητών/τριών, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 1.3 του Κώδικα 

Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής του Δ.Π.Θ. Υποβοηθητικά, δημιούργησε και 

επισύναψε στο ανωτέρω έγγραφο πρότυπο αρχείο (ppt) στο 

οποίο περιέχεται ενδεικτικός τρόπος παρουσίασης του 

περιγράμματος μαθήματος συνδυαστικά με τη δήλωση 

προσβασιμότητας και συμπερίληψης σε αυτό.  

 

2. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. συνέταξε μελέτη με συγκριτικά στοιχεία των 

προτιμήσεων των υποψηφίων και των βάσεων 

εισαγωγής στα Τμήματα του Δ.Π.Θ. και στα αντίστοιχά 

τους για το ακ. έτος 2021-2022, η οποία εστάλη στα 

Τμήματα και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π.. 

 

 

 

3. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. συνέταξε μελέτη με τίτλο: «Έλεγχος και 

αξιολόγηση της Πολιτικής Ποιότητας του Δ.Π.Θ για το 

ακαδ. έτος 2020-21» η οποία διαβιβάστηκε στη Σύγκλητο 

και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π. 

 

 

4. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. εισηγήθηκε την αναθεώρηση της 

Πολιτικής Ποιότητας του Δ.Π.Θ. στο πλαίσιο 

της πρόσκλησης της ΕΘ.Α.Α.Ε. για 

πιστοποίησης των νέων σε λειτουργία Π.Π.Σ.. 

Η αναθεωρημένη Πολιτική Ποιότητας του 

ΔΠΘ εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο και 

αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π.  

https://modip.duth.gr/wp-content/uploads/2021/10/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF.pptx
https://modip.duth.gr/wp-content/uploads/2021/09/V2_%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F_%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%99%CE%A7%CE%99%CE%95%CE%A3_2021-2022.pdf
https://modip.duth.gr/wp-content/uploads/2021/11/%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7_%CE%88%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%A0%CE%BF%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%822020-21.pdf
https://modip.duth.gr/wp-content/uploads/2022/03/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%A0%CE%BF%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%94%CE%A0%CE%98_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7_2021.pdf
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5. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. συνέταξε Κανονισμό Βραβείου Επίδοσης 

φοιτητών/τριών ο οποίος εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο,  

διαβιβάστηκε στα Τμήματα για εφαρμογή και αναρτήθηκε 

στην ιστοσελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π.  

 

 

 

6. Στο αρ. 3769/2022 τ. Β΄ ΦΕΚ 

δημοσιεύθηκε η Σύσταση Μονάδας 

Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) στο 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

αποτελώντας, πλέον, μέρος του Οργανισμού 

του, σε επίπεδο αυτοτελούς Τμήματος, το 

οποίο υπάγεται στον Πρύτανη του Δ.Π.Θ. 

  

 

 

  

https://modip.duth.gr/wp-content/uploads/2021/10/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%95%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%A6%CE%BF%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%84%CF%8E%CE%BD.pdf
https://modip.duth.gr/wp-content/uploads/2022/11/FEK-2022-Tefxos-B-03769_%CE%99%CE%B4%CF%81%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%9C%CE%9F%CE%94%CE%99%CE%A0.pdf
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ΙV. Διαδικασίες Πιστοποίησης Προγραμμάτων Προπτυχιακών 

Σπουδών  

Στάδιο σύνταξης, υποβολής και διόρθωσης προτάσεων πιστοποίησης ΠΠΣ 

 

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς συντάχθηκαν με την υποστήριξη 

της ΜΟ.ΔΙ.Π. και υποβλήθηκαν τρεις (3) προτάσεις Πιστοποίησης Προγραμμάτων 

Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.). Η ΕΘΑΑΕ προχώρησε στον έλεγχο των εν λόγω 

προτάσεων και πραγματοποιήθηκαν οι σχετικές διορθώσεις από τα Τμήματα με την 

υποστήριξη της ΜΟ.ΔΙ.Π. ως εξής: 

 

 

Πρόσκληση  της 
ΕΘ.Α.Α.Ε. για 
υποβολή 
Προτάσεων 
Πιστοποίησης 
νέων Π.Π.Σ. σε 
λειτουργία

Έλεγχος του 
φακέλου της 
Πρότασης 
Πιστοποίησης του 
Π.Π.Σ. Κοινωνικής 
Εργασίας από τη 
ΜΟ.ΔΙ.Π. (αρ. συν. 
6η 4/2/2022)

3/3/2022 Έλεγχος 
Πληρότητας της 
Πρότασης 
Πιστοποίησης του 
Π.Π.Σ. Κοινωνικής 
Εργασίας  από την 
ΕΘ.Α.Α.Ε.

25/3/2022
Υποβολή  στην 
ΕΘ.Α.Α.Ε. των 
τελικών 
διορθώσεων επί 
του φακέλου της 
Πρότασης 
Πιστοποίησης 
του Π.Π.Σ. 
Κοινωνικής 
Εργασίας 
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Πρόσκληση  
της ΕΘΑΑΕ για 
υποβολή 
Προτάσεων 
Πιστοποίησης 
νέων Π.Π.Σ. σε 
λειτουργία

Έλεγχος του 
φακέλου της 
Πρότασης 
Πιστοποίησης του 
Π.Π.Σ. Κοινωνικής 
Πολιτικής από την 
ΜΟ.ΔΙ.Π. (αρ. συν. 
7η 9/2/2022)

8/3/2022 Έλεγχος 
Πληρότητας της 
Πρότασης 
Πιστοποίησης του 
Π.Π.Σ. 
Κοινωνικής 
Πολιτικής  από 
την ΕΘ.Α.Α.Ε.

4/4/2022
Υποβολή  στην 
ΕΘ.Α.Α.Ε. των 
τελικών 
διορθώσεων  επί 
του φακέλου της 
Πρότασης 
Πιστοποίησης 
του Π.Π.Σ.
Κοινωνικής 
Πολιτικής 

Πρόσκληση  της 
ΕΘΑΑΕ για 
υποβολή 
Προτάσεων 
Πιστοποίησης 
νέων Π.Π.Σ. σε 
λειτουργία

Έλεγχος του 
φακέλου της 
Πρότασης 
Πιστοποίησης του 
Π.Π.Σ. Πολιτικής 
Επιστήμης από την 
ΜΟ.ΔΙ.Π. (αρ. συν. 
8η 28/3/2022)

15/6/2022
Έλεγχος 
Πληρότητας της 
Πρότασης 
Πιστοποίησης του 
Π.Π.Σ. Πολιτικής 
Επιστήμης από 
την ΕΘ.Α.Α.Ε.

28/6/2022
Υποβολή  στην 
ΕΘ.Α.Α.Ε. των 
τελικών 
διορθώσεων επί 
του φακέλου της 
Πρότασης 
Πιστοποίησης 
του Π.Π.Σ. 
Πολιτικής 
Επιστήμης 
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Στάδιο ηλεκτρονικής επιθεώρησης από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης 

και Πιστοποίησης 

 

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι ηλεκτρονικές 

επιθεωρήσεις των Επιτροπών Πιστοποίησης για τρία (3) Π.Π.Σ. 

πραγματοποιήθηκαν στις ακόλουθες ημερομηνίες ως εξής:  

 

Τίτλος ΠΠΣ 
Ημερομηνία 

πιστοποίησης 

Τρόπος 

πιστοποίησης 

Αποτέλεσμα 

Πιστοποίησης 

Π.Π.Σ. Τμήματος 

Επιστημών της 

Εκπαίδευσης στην 

Προσχολική Ηλικία 

20 -25 Σεπτεμβρίου 

2021 

ηλεκτρονική 

επιθεώρηση 

Πλήρης 

Συμμόρφωση 

Π.Π.Σ. Τμήματος 

Δασολογίας και 

Διαχείρισης 

Περιβάλλοντος και 

Φυσικών Πόρων  

11 - 16 Οκτωβρίου 

2021 

ηλεκτρονική 

επιθεώρηση 

Πλήρης 

Συμμόρφωση 

Π.Π.Σ. Τμήματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης 

13 - 18 Δεκεμβρίου 

2021 

ηλεκτρονική 

επιθεώρηση 

Πλήρης 

Συμμόρφωση 

 

Η Πρόεδρος και τα στελέχη της ΜΟ.ΔΙ.Π. συμμετείχαν, σύμφωνα με το πρόγραμμα, 

σε δύο από τις έξι συνολικά ημέρες που διαρκούσαν οι διαδικασίες Πιστοποίησης, 

μέσω διαδικτυακών συναντήσεων σε κάθε ένα από τα Τμήματα προς πιστοποίηση. 

Οι διαδικασίες πιστοποίησης πραγματοποιήθηκαν με συστηματικό τρόπο, σε στενή 

συνεργασία των Πρυτανικών Αρχών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με τη 

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας, τις διοικήσεις και τις ΟΜ.Ε.Α. των Τμημάτων, αλλά 

και με τη σημαντική συμβολή και συμμετοχή των μελών Δ.Ε.Π., φοιτητών, ερευνητών, 

αποφοίτων των αντίστοιχων Ακαδημαϊκών Τμημάτων καθώς και των κοινωνικών 

εταίρων τους.   
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V. Άλλες δράσεις  
 

1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ. έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει μέσω εξωτερικού αναδόχου 

το δικό της Πληροφοριακό Σύστημα (https://modip-

server.kom.duth.gr/login.xhtml), το οποίο περιλαμβάνει πέντε υποσυστήματα:  

▪ υποσύστημα Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων,  

▪ υποσύστημα των Απογραφικών Δελτίων Διδασκόντων και Μαθημάτων,  

▪ υποσύστημα Εκθέσεων των Τμημάτων,  

▪ υποσύστημα Εκθέσεων των Υπηρεσιών και  

▪ υποσύστημα της Έκθεσης του Ιδρύματος.  

Κατά τη διάρκεια του ακαδ. έτους 2021-2022 το Ο.Π.Σ. της ΜΟ.ΔΙ.Π. 

υποστηρίχθηκε και λειτούργησε σε διασύνδεση με το Ο.Π.Ε.Σ.Π. της ΕΘ.Α.Α.Ε. 

καθώς και με το σύστημα των Γραμματειών (universis). 

2. Δόθηκε σε πιλοτική εφαρμογή, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2021-

2022, η διαδικασία αξιολόγησης μεταπτυχιακού μαθήματος από τους 

μεταπτυχιακούς φοιτητές μέσω του Ο.Π.Σ. της ΜΟ.ΔΙ.Π. και εξήχθησαν τα 

αντίστοιχα στατιστικά αποτελέσματα. Παράλληλα, παρασχέθηκε βοήθεια σε 

διδάσκοντες του Δ.Π.Θ. για την διενέργεια της ηλεκτρονικής αξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού έργου.  

3. Εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια του ακαδ. έτος 2021-2022 η διαδικασία 

αξιολόγησης μαθήματος από τους φοιτητές μέσω του Ο.Π.Σ. της ΜΟ.ΔΙ.Π. και 

εξήχθησαν τα αντίστοιχα στατιστικά αποτελέσματα. Παράλληλα, παρασχέθηκε 

βοήθεια σε διδάσκοντες του Δ.Π.Θ. για την διενέργεια της ηλεκτρονικής 

αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. Πραγματοποιήθηκε επικοινωνία με την 

Διεύθυνση Μηχανογράφησης του Δ.Π.Θ. καθώς και με γραμματείες Τμημάτων 

του Δ.Π.Θ. για την πρόσβαση των διδασκόντων σε όλα τα απαραίτητα μαθήματα 

μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π. και την δυνατότητα 

ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής αξιολόγησής τους. 

4. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η συλλογή στοιχείων από τις διοικητικές και τις 

ακαδημαϊκές μονάδες του Δ.Π.Θ. προκειμένου να επικαιροποιηθεί η Έκθεση 

Εσωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύματος για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.  

5. Έγινε συλλογή υλικού και καταχώρησή του στα αντίστοιχα portals 

των ακόλουθων οργανισμών που δημοσιεύουν ετησίως διεθνείς 

πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων: THE World 

University Rankings, Round University Ranking, QS World University 

Rankings, u multirank. 

 

 

https://modip.duth.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%b1-%ce%b4-%cf%80-%ce%b8/
https://modip.duth.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%b1-%ce%b4-%cf%80-%ce%b8/
https://modip.duth.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%b1-%ce%b4-%cf%80-%ce%b8/
https://modip.duth.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%b1-%ce%b4-%cf%80-%ce%b8/
https://modip-server.kom.duth.gr/login.xhtml
https://modip-server.kom.duth.gr/login.xhtml
https://modip.duth.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%b1-%ce%b4-%cf%80-%ce%b8/
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6. Ύστερα από τη διαδικασία της πιστοποίησης του Εσωτερικού Συστήματος 

Διασφάλισης Ποιότητας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (12 έως 18 

Νοεμβρίου 2018) και την Έκθεση Πιστοποίησης του Ε.Σ.Δ.Π., η ΜΟ.ΔΙ.Π. 

προχώρησε σε καταγραφή των συστάσεων της Επιτροπής Πιστοποίησης και, με 

γνώμονα αυτές, προχώρησε σε δράσεις αντιστάθμισης της οποίες αποτύπωσε 

στον αντίστοιχο πίνακα στην έκθεση παρακολούθησης της ΕΘ.Α.Α.Ε. Το πλάνο 

δράσεων της Έκθεσης Παρακολούθησης του Ε.Σ.Δ.Π. (πίνακας Β) εγκρίθηκε στην 

αρ. 5/22-2-2021 (ΑΠ:ΔΠΘ/ΜΟΔΙΠ/38626/389) και κοινοποιήθηκε στη Σύγκλητο. 

Ακολούθως, η ΜΟ.ΔΙ.Π., με την συμπλήρωση της διετίας από την απόφαση 

πιστοποίησης του Ε.Σ.Δ.Π. στις 9-1-2021, προχώρησε στον έλεγχο και την 

καταγραφή των ενεργειών που συμπεριλήφθηκαν στο πλάνο δράσεων. Τέλος, η 

ΜΟ.ΔΙ.Π. προχώρησε στη συμπλήρωση του πίνακα παρακολούθησης 

αποτελεσμάτων (Πίνακας Γ) και κατά την αρ. 7/12-4-2021 συνεδρίασή της 

ενέκρινε την έκθεση Παρακολούθησης του Ε.Σ.Δ.Π. την οποία διαβίβασε στην 

ΕΘ.Α.Α.Ε. για έλεγχο.  

Η ΕΘ.Α.Α.Ε. προχώρησε στον έλεγχο πληρότητας της υποβληθείσας Έκθεσης 

Παρακολούθησης του Ε.Σ.Δ.Π. του Δ.Π.Θ. και στην αρ. 3/18-11-2021 συνεδρίαση 

της ΜΟ.ΔΙ.Π. εγκρίθηκε η τελική μορφή της Έκθεσης 

Παρακολούθησης του Ε.Σ.Δ.Π., μετά τις παρατηρήσεις της 

ΕΘ.Α.Α.Ε., η οποία και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π.. 

(Παράρτημα 6) 

7. Η Ανασκόπηση του Ε.Σ.Δ.Π. για το 2020 πραγματοποιήθηκε στις 15-04-2022 σε 

κοινή συνεδρίαση της ΜΟ.ΔΙ.Π. με το Πρυτανικό Συμβούλιο. (αρ. συν. 10) 

8. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. δημοσίευσε (Ιούλιος 2021) Πρόσκληση προς όλα τα 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για την υποβολή άρθρων, με 

σκοπό την έκδοση Συλλογικού, ηλεκτρονικού, θεματικού τόμου με 

τίτλο: «2005-2021 Διασφάλιση Ποιότητας στα Ελληνικά ΑΕΙ – Από 

την αξιολόγηση στις συμφωνίες Προγραμματικού Σχεδιασμού: Προκλήσεις και 

Προοπτικές». 

Ο εν λόγω συλλογικός τόμος αποτελεί ένα 

πολυφωνικό έργο αναφοράς για τη διασφάλιση 

ποιότητας στη χώρα μας, καθώς αναδεικνύει 

διαφορετικές οπτικές και καλές πρακτικές, 

καταγράφει τα μείζονα ζητήματα και προσκλήσεις του 

πεδίου, διατυπώνει προτάσεις για το μέλλον, και 

συμβάλλει στο άνοιγμα ενός γόνιμου ακαδημαϊκού 

διαλόγου για την χάραξη πολιτικής.  

Ο τόμος περιλαμβάνει δεκατρία κεφάλαια που 

συνέγραψαν μέλη (διδακτικό προσωπικό, στελέχη 

ΜΟ.ΔΙ.Π.) από οκτώ πανεπιστήμια της χώρας 

https://modip.duth.gr/wp-content/uploads/2022/01/%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%A3%CE%94%CE%A0_15-11-2021.pdf
https://modip.duth.gr/211497/
https://modip.duth.gr/wp-content/uploads/2022/01/%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%A3%CE%94%CE%A0_15-11-2021.pdf
https://modip.duth.gr/211497/
https://modip.duth.gr/wp-content/uploads/2022/01/%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%A3%CE%94%CE%A0_15-11-2021.pdf
https://modip.duth.gr/211497/
https://modip.duth.gr/wp-content/uploads/2022/01/%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%A3%CE%94%CE%A0_15-11-2021.pdf
https://modip.duth.gr/211497/
https://modip.duth.gr/wp-content/uploads/2022/07/%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%99%CE%A3%CE%97-%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%91%CE%A3_E-BOOK.pdf
https://modip.duth.gr/wp-content/uploads/2022/01/%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%A3%CE%94%CE%A0_15-11-2021.pdf
https://modip.duth.gr/211497/
https://modip.duth.gr/wp-content/uploads/2022/01/%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%A3%CE%94%CE%A0_15-11-2021.pdf
https://modip.duth.gr/211497/
https://modip.duth.gr/wp-content/uploads/2022/01/%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%A3%CE%94%CE%A0_15-11-2021.pdf
https://modip.duth.gr/211497/
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(Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ελληνικό 

Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και Πανεπιστήμιο Πατρών) 

και στελέχη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης. Τα κεφάλαια 

διαρθρώνονται γύρω από τρεις βασικές θεματικές:  

α) ιστορική αποτίμηση, θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις της διασφάλισης 

ποιότητας στη χώρα μας,  

β) διαδικασίες δημιουργίας, αξιολόγησης και πιστοποίησης προγραμμάτων 

σπουδών,  

γ) διδασκαλία και μάθηση ως παράγοντες διασφάλισης ποιότητας. 

 

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ. συντόνισε όλη την προσπάθεια και ταυτόχρονα συμμετείχε 

με δύο άρθρα:  

Α) «Διδασκαλία και μάθηση ως παράγοντες διασφάλισης ποιότητας» από την 

Πρόεδρο της ΜΟ.ΔΙ.Π. Καθηγήτρια Ζωή Γαβριηλίδου και  

Β) «Η αξιολόγηση της διαδικασίας της πιστοποίησης των Προγραμμάτων 

Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και στο 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» ως αποτέλεσμα συγγραφικής ομάδας, στην οποία 

συμμετείχαν η γραμματέας, Στυλιανή Γκαβάκη, και η εξωτερική συνεργάτιδα της 

ΜΟ.ΔΙ.Π. Δ.Π.Θ., Σοφία Μαρσίδου, μαζί με συναδέρφους της ΜΟ.ΔΙ.Π. του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.  

 

9. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. δημοσίευσε (Ιούλιος 2021) δύο Προσκλήσεις 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε αλληλοδιδακτικές 

ομάδες εργασίας με θέμα «Ισότιμη Πρόσβαση και συμπερίληψη 

στα ΠΠΣ του Δ.Π.Θ» και «Ισότιμη Πρόσβαση και συμπερίληψη 

στα ΑΕΙ», κατά το πρότυπο των Thematic Peer Groups του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Πανεπιστημίων (https://eua.eu/) με στόχο αυτές να διερευνήσουν 

πώς τα πανεπιστήμια μπορούν να υποστηρίξουν τα Π.Π.Σ. στην προσπάθειά τους 

για ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη, αλλά και να αναδείξουν καλές πρακτικές 

που εφαρμόζονται. 

Για την υποβοήθηση των εργασιών των θεματικών ομάδων εργασίας 

δημοσιεύτηκε μια σειρά από βίντεο με τίτλο «Ισότιμη πρόσβαση και 

Συμπερίληψη» που δημιούργησε η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ. σε συνεργασία με το 

Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης και παρουσιάζει η Πρόεδρος της 

ΜΟ.ΔΙ.Π. Καθηγήτρια Ζωή Γαβριηλίδου.  

Σε αυτή τη σειρά των συνολικά επτά βίντεο παρουσιάζονται καλές 

πρακτικές για τον σχεδιασμό συμπεριληπτικών προγραμμάτων 

σπουδών, syllabi και περιγραμμάτων μαθημάτων, μέσα από τις έξι 

βασικές αρχές που αξιοποιούνται στον σχεδιασμό ενός συμπεριληπτικού Π.Π.Σ.. 

https://modip.duth.gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82/
https://modip.duth.gr/%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1-%ce%b2%ce%b9%ce%bd%cf%84%ce%b5%ce%bf/
https://modip.duth.gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82/
https://modip.duth.gr/%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1-%ce%b2%ce%b9%ce%bd%cf%84%ce%b5%ce%bf/
https://modip.duth.gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82/
https://modip.duth.gr/%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1-%ce%b2%ce%b9%ce%bd%cf%84%ce%b5%ce%bf/
https://modip.duth.gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82/
https://modip.duth.gr/%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1-%ce%b2%ce%b9%ce%bd%cf%84%ce%b5%ce%bf/
https://eua.eu/
https://modip.duth.gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82/
https://modip.duth.gr/%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1-%ce%b2%ce%b9%ce%bd%cf%84%ce%b5%ce%bf/
https://modip.duth.gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82/
https://modip.duth.gr/%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1-%ce%b2%ce%b9%ce%bd%cf%84%ce%b5%ce%bf/
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Οι εργασίες των αλληλοδιδακτικών θεματικών ομάδων 

εργασίας συνεχίστηκαν και ολοκληρώθηκαν κατά το 

ακαδημαϊκό έτος 2021-22 και τα πορίσματά τους καθώς και οι 

προτάσεις τους και καλές πρακτικές καταγράφηκαν στον 

Οδηγό για την Ισότιμη Πρόσβαση και Συμπερίληψη στα 

Προγράμματα Σπουδών, ο οποίος κοινοποιήθηκε στα 

Τμήματα του Δ.Π.Θ., στα Ιδρύματα της χώρας, την ΕΘΑΑΕ και 

το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. (Παράρτημα 7). 

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ, Καθηγήτρια Ζωή 

Γαβριηλίδου, κλήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης, κ. 

Αποστόλη Δημητρόπουλο σε συνάντηση εργασίας την Τρίτη, 02/08/2022 και ώρα 

10 π.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης με θέμα: "Ισότιμη Πρόσβαση των Ατόμων με 

Αναπηρία στην Ανώτατη Εκπαίδευση". 

 

10. Κατά το έτος αναφοράς, ολοκληρώθηκαν από τη ΜΟ.ΔΙ.Π. οι διαδικασίες 

αναμόρφωσης των ακόλουθων Π.Π.Σ., σύμφωνα με τις διαδικασίες που 

προβλέπονται στον οδηγό αναμόρφωσης Π.Π.Σ.:  

 

✓ Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής 

✓ Ιστορίας και Εθνολογίας 

✓ Μηχανικών Περιβάλλοντος 

✓ Πολιτικών Μηχανικών 

11. Κατά το έτος αναφοράς, ολοκληρώθηκαν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, από τη 

ΜΟ.ΔΙ.Π. οι διαδικασίες για την ένταξη της Πρακτικής Άσκησης στα ακόλουθα 

Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών: 

 

✓ Πολιτικών Μηχανικών 

✓ Μηχανικών Περιβάλλοντος 

✓ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

 

  

https://modip.duth.gr/wp-content/uploads/2022/07/%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%91-%CE%91%CE%98%CE%9F%CE%95_%CE%AD%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7-2.pdf
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VI. Διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων - ημερίδων μέσω 

τηλεδιάσκεψης  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Διαδικτυακή Ενημερωτική Συνάντηση 

Με θέμα: «Η διαδικασία της e-επιθεώρησης 

από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης 

και Πιστοποίησης» για το Τμήμα Επιστημών 

της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία 

10/09/2021 

Διαδικτυακή Ενημερωτική Συνάντηση 

Με θέμα: «Η διαδικασία της e-επιθεώρησης 

από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης 

και Πιστοποίησης» για το Τμήμα Δασολογίας 

και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών 

Πόρων 

01/10/2021 

Διαδικτυακή Ενημερωτική Συνάντηση 

Σε συνεργασία με την ΜΟ.ΔΙ.Π. του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας και την ΕΘ.Α.Α.Ε. 

με θέμα: «Το Πρότυπο για την Πιστοποίηση 

των Προγραμμάτων Προπτυχιακών 

Σπουδών των Νέων Τμημάτων» για την 

ενημέρωση των ΜΟ.ΔΙ.Π. για τα νέα πρότυπα 

πιστοποίησης 

13/10/2021 

Συμμετοχή σε Διαδικτυακή Ημερίδα 

Που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με 

θέμα: «Διασφάλιση Ποιότητας στα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Η λειτουργία και ο 

ρόλος των ΜΟ.ΔΙ.Π.» όπου η Πρόεδρος της 

ΜΟ.ΔΙ.Π. Δ.Π.Θ. συμμετείχε με δύο 

παρουσιάσεις 

03-04/11/2021 

Webinar 

Με θέμα: «Προετοιμασία Φακέλου 

Πιστοποίησης νέων ΠΠΣ σε λειτουργία» για 

την ενημέρωση των Προέδρων και ΟΜ.Ε.Α. 

των νέων Τμημάτων σχετικά με το υλικό και 

τις οδηγίες συμπλήρωσης των προτάσεων 

πιστοποίησης και την τελική υποβολή του 

Φακέλου Πιστοποίησης ΠΠΣ 

08/11/2021 

https://modip.duth.gr/%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%83-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%b1/
https://modip.duth.gr/%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%83-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%b1/
https://modip.duth.gr/%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%83-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%b1/
https://modip.duth.gr/%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%83-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%b1/
https://modip.duth.gr/%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%83-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%b1/
https://modip.duth.gr/%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%83-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%b1/
https://modip.duth.gr/%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%83-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%b1/
https://modip.duth.gr/%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%83-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%b1/
https://modip.duth.gr/%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%83-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%b1/
https://modip.duth.gr/%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%83-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%b1/
https://modip.duth.gr/%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%83-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%b1/
https://modip.duth.gr/%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%83-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%b1/
https://modip.duth.gr/%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%83-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%b1/
https://modip.duth.gr/%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%83-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%b1/
https://modip.duth.gr/%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%83-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%b1/
https://modip.duth.gr/%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%83-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%b1/
https://modip.duth.gr/%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%83-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%b1/
https://modip.duth.gr/%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%83-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%b1/
https://modip.duth.gr/%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%83-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%b1/
https://modip.duth.gr/%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%83-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%b1/
https://modip.duth.gr/%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%83-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%b1/
https://modip.duth.gr/%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%83-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%b1/
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Απονομή Πιστοποιητικών Ποιότητας 

Σε 5 ακόμη Τμήματα του Δ.Π.Θ. που 

ολοκλήρωσαν επιτυχώς την διαδικασία 

Πιστοποίησης του Προπτυχιακού 

Προγράμματος Σπουδών τους. Η εκδήλωση 

πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την 

ΕΘ.Α.Α.Ε. και παρευρέθηκε ο Πρόεδρος της 

ΕΘ.Α.Α.Ε. Καθηγητής Π. Μήτκας 

17/06/2022 

Διαδικτυακή Ενημερωτική Συνάντηση 

Με θέμα: «Η διαδικασία της e-επιθεώρησης 

από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης 

και Πιστοποίησης» για το Τμήμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης 

22/11/2021 
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VIΙ. Συμμετοχή της ΜΟ.ΔΙ.Π. σε Συνέδρια, Σεμινάρια, Συναντήσεις 

Εργασίας, Fora 

 
 
1. Συμμετοχή της Προέδρου της ΜΟ.ΔΙ.Π., 

Καθηγήτριας Ζωής Γαβριηλίδου στο 

διαδικτυακό Σεμινάριο που διοργάνωσε ο 

European Association for Quality 

Assurance in Higher Education (ENQA) σε 

συνεργασία με το Agency for Science and 

Higher Education (ASHE) με θέμα: “14th Training of Agency Reviewers” (9-

10/05/2022) όπου εκπαιδεύτηκε πάνω στα πρότυπα και τις κατευθύνσεις για τη 

διασφάλιση της ποιότητας στον ευρωπαϊκό χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 

στην διαδικασία του ENQA για την Πιστοποίηση Οργανισμών – Αρχών υπευθύνων για 

την ποιότητα στην ανώτατη εκπαίδευση. Επίσης, συμπεριελήφθη στο αντίστοιχο 

μητρώο. 

 

 

2. Συμμετοχή της Προέδρου της ΜΟ.ΔΙ.Π., 

Καθηγήτριας Ζωής Γαβριηλίδου στο Τελικό 

Συνέδριο του έργου MICROBOL 

(08/03/2022). Το έργο MICROBOL 

υποστηρίζει υπουργεία και 

ενδιαφερόμενους φορείς ώστε να 

διερευνήσουν, στο πλαίσιο της 

Διαδικασίας της Μπολόνια, εάν και πώς τα 

υπάρχοντα εργαλεία της Μπολόνια μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή πρέπει να 

προσαρμοστούν ώστε να είναι εφαρμόσιμα στα Micro-credentials. 

Κατά τη διάρκεια του Τελικού Συνεδρίου, οι εταίροι του έργου MICROBOL 

παρουσίασαν το Κοινό Πλαίσιο για τα Micro-credentials στον Ευρωπαϊκό Χώρο 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου και 

συζητήθηκε ο ρόλος των Micro-credentials στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και πώς 

σχετίζονται με τις βασικές δεσμεύσεις της Μπολόνια. 

  

https://microcredentials.eu/
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3. Συμμετοχή της Προέδρου της ΜΟ.ΔΙ.Π., 

Καθηγήτριας Ζωής Γαβριηλίδου σε δράσεις 

του Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων - 

EUA (European University Association) και 

συγκεκριμένα με τη δημοσίευση άρθρου της 

με τίτλο “Beyond snapshots of student performance: How to promote institutional 

assessment literacy” (22/01/2022) στη διαδικτυακή πλατφόρμα “Expert Voices” 

της EUA, η οποία περιλαμβάνει σχόλια και αναλύσεις για τον τομέα της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της έρευνας στην Ευρώπη. 

 

4. Συμμετοχή της Προέδρου της ΜΟ.ΔΙ.Π., 

Καθηγήτριας Ζωής Γαβριηλίδου στο 

πρόγραμμα DIGI-HE του Συνδέσμου 

Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (EUA), το 

οποίο διερευνά διαφορετικούς τρόπους με 

τους οποίους τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να ενισχύσουν τις 

στρατηγικές τους προσεγγίσεις στην ψηφιακά ενισχυμένη μάθηση και διδασκαλία. 

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του DIGI-HE Project η Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π.:  

Παρακολούθησε τις εργασίες του 

Workshop με τίτλο: Developing a high-

performance digital education ecosystem: 

Strategy and organisational culture στις 19 

Οκτωβρίου 2021.  

 

Συμμετείχε στις εργασίες του The 2022 EUA 

Learning and Teaching Thematic Peer Groups / 

Overarching theme: Digitally enhanced learning 

and teaching της EUA με τίτλο: “Needs and 

wellbeing of students and staff” 

 

 

 

 

 

 

https://eua.eu/
https://www.eua.eu/resources/expert-voices/262:beyond-snapshots-of-student-performance-how-to-promote-institutional-assessment-literacy.html
https://www.eua.eu/resources/expert-voices/262:beyond-snapshots-of-student-performance-how-to-promote-institutional-assessment-literacy.html
https://www.eua.eu/
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5. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. σε  συνεδρίασή της ενέκρινε 

την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της 

σχετικής πρόσκλησης του προγράμματος 

Erasmus+ με τίτλο LOTUS (Leadership and 

Organisation for Teaching and Learning at 

European Universities) της EUA 

(https://eua.eu/resources/projects/786-lotus.html) που χρηματοδοτείται από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα από μια απαιτητική διαδικασία κρίσης, με μεγάλο 

ανταγωνισμό, το Δ.Π.Θ. επιλέχτηκε να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα, το οποίο 

έχει σαν στόχο: 

❖ Την ενίσχυση της ικανότητας των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

ώστε να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν δομημένες και συστηματικές 

προσεγγίσεις για την ενίσχυση της μάθησης και της διδασκαλίας. 

❖ Την παροχή ευκαιριών στους θεσμικούς εκπροσώπους των επιλεγμένων 

ιδρυμάτων για ανταλλαγή εμπειριών και συζήτηση για την ανάπτυξη και 

εφαρμογή στρατηγικής, την ανάπτυξη ικανοτήτων και τη διαχείριση 

αλλαγών στη μάθηση και τη διδασκαλία στα ιδρύματά τους. 

❖ Την παροχή βοήθειας στα επιλεγμένα ιδρύματα για την εφαρμογή των 

δικών τους στρατηγικών προτεραιοτήτων, μέσω μιας προσέγγισης 

μάθησης και επίλυσης 

Συμμετέχοντας ενεργά στις δράσεις του 

Προγράμματος LOTUS η Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ ΔΠΘ, 

Καθηγήτρια Ζωή Γαβριηλίδου, μαζί με τη 

συντονίστρια του ΓΡΑ.ΔΙ.Μ. του Δ.Π.Θ., Αν. 

Καθηγήτρια Αικατερίνη Κεδράκα, πραγματοποίησαν 

στην 3η συνάντηση του Προγράμματος (10/12/2021) 

τη δική τους παρουσίαση, γνωστοποιώντας δράσεις 

που γίνονται στο Δ.Π.Θ. για την ενίσχυση της μάθησης και της διδασκαλίας.  

 

 

  

https://cdn.flxml.eu/lt-2174698436-5917b9150ca9a871e19ff85f64b96c5f1c89906bd06c025a
file:///C:/Users/sgavaki/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZK8XZ378/(https:/eua.eu/resources/projects/786-lotus.html
https://modip.duth.gr/%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%b5%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b5%cf%82/
https://modip.duth.gr/wp-content/uploads/2021/12/DUTH.pdf
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VIII. Έκθεση Αποτίμησης Ποιοτικών Επιτευγμάτων του ΔΠΘ 

 
Με την αρ. 154781/Ζ1/30-11-2021 Υπουργική Απόφαση 

καθορίστηκαν τα κριτήρια και οι δείκτες ποιότητας και 

επιτευγμάτων για την κατανομή της ετήσιας τακτικής 

επιχορήγησης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της 

χώρας.  

Ειδικότερα στο κεφάλαιο Β΄, α) έως ζ), καθορίστηκε ο 

τρόπος κατανομής του 20% της ετήσιας τακτικής 

επιχορήγησης του Υ.ΠΑΙ.Θ. στα Α.Ε.Ι., βάσει ποιοτικών κριτηρίων και δεικτών όπως 

αναλυτικά περιγράφηκαν και υπολογίστηκαν στον πίνακα ΙV της παραπάνω 

Υπουργικής Απόφασης.  

Βάσει αυτής, όλα τα Ιδρύματα υπέβαλαν στην ΕΘΑΑΕ ετήσια έκθεση με αντικείμενο 

την παρουσίαση των επιδόσεών τους για το οικονομικό έτος 2020, με προθεσμία 

υποβολής την 30η Δεκεμβρίου 2021.  

 
Η ΕΘ.Α.Α.Ε., έστειλε υπόδειγμα έκθεσης, με οδηγίες συμπλήρωσης καθώς και 

συμπληρωμένες τιμές: α) για όσους δείκτες υπολογίζονται βάσει των δεδομένων του 

Ο.Π.Ε.Σ.Π., όπως έχουν καταχωριστεί από τα ΑΕΙ, β) για όσους δείκτες προκύπτουν 

από τα δεδομένα της Scopus για την ερευνητική δραστηριότητα του κάθε Ιδρύματος, 

γ) για όσους δείκτες προκύπτουν από δημοσιευμένες διεθνείς λίστες κατάταξης των 

Πανεπιστημίων.  

 

Το Ίδρυμα, μέσω της ΜΟ.ΔΙ.Π., έλεγξε την ορθότητα των συμπληρωμένων τιμών, 

συμπλήρωσε τις τιμές των υπολοίπων δεικτών και συνέλεξε τα προβλεπόμενα 

στοιχεία τεκμηρίωσης των τιμών υπό μορφή Παραρτημάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες 

συμπλήρωσης της έκθεσης, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Ακολούθησε 

έλεγχος από την ΕΘ.Α.Α.Ε. για την πληρότητα και εγκυρότητα της υποβληθείσας 

έκθεσης και ζητήθηκε από την ΜΟ.ΔΙ.Π. η υποβολή επιπλέον στοιχείων με τη μορφή 

παραρτήματος. 
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Με την αρ. 75165/Ζ1/17-06-2022 Υπουργική Απόφαση 

καθορίστηκαν τα κριτήρια και οι δείκτες ποιότητας και 

επιτευγμάτων για την κατανομή της ετήσιας τακτικής 

επιχορήγησης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της 

χώρας.  

Ειδικότερα στο κεφάλαιο Β΄, α) έως στ), καθορίστηκε ο 

τρόπος κατανομής του 20% της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του ΥΠΑΙΘ στα Α.Ε.Ι., 

βάσει ποιοτικών κριτηρίων και δεικτών όπως αναλυτικά περιγράφηκαν και 

υπολογίστηκαν στον πίνακα ΙV της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης.  

Βάσει αυτής, όλα τα Ιδρύματα υπέβαλαν στην ΕΘ.Α.Α.Ε. ετήσια έκθεση με 

αντικείμενο την παρουσίαση των επιδόσεών τους για το οικονομικό έτος 2021, με 

προθεσμία υποβολής την 31η Ιουλίου 2022.  

 

Η ΕΘ.Α.Α.Ε., έστειλε υπόδειγμα έκθεσης και επιπρόσθετο τεύχος οδηγιών για την 

συμπλήρωση της έκθεσης. 

 

Το Ίδρυμα, μέσω της ΜΟ.ΔΙ.Π., συμπλήρωσε τις τιμές του συνόλου των δεικτών και 

συνέλεξε τα προβλεπόμενα στοιχεία τεκμηρίωσης των τιμών υπό μορφή 

Παραρτημάτων, σύμφωνα με τεύχος οδηγιών, εντός της προβλεπόμενης 

προθεσμίας. Ακολούθησε έλεγχος από την ΕΘ.Α.Α.Ε. για την πληρότητα και 

εγκυρότητα της υποβληθείσας έκθεσης και ζητήθηκε από την ΜΟ.ΔΙ.Π. η υποβολή 

επιπλέον στοιχείων με τη μορφή παραρτήματος. 
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IX. Το έργο Ε.Σ.Π.Α.: Υποστήριξη της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ.  
 

Τον Ιούλιο του 2021 δημοσιεύτηκε από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας 

Δ.Π.Θ. η Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου με τίτλο «Υποστήριξη της 

ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ.» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Αναβάθμιση της Ποιότητας των 

ΑΕΙ, για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους-Υποστήριξη των 

ΜΟΔΙΠ». 

 

 
 

 

Το Φυσικό Αντικείμενο της Πράξης ήταν: α) η εκπαίδευση των εμπλεκομένων του 

Δ.Π.Θ. σε θέματα διασφάλισης ποιότητας, προκειμένου να αποκτήσουν κουλτούρα 

ποιότητας και να γίνουν οι φορείς διασφάλισης ποιότητας με την καθημερινή 

λειτουργία τους και τις ενέργειές τους, β) η ανάπτυξη διασυνδεμένων 

ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων για την άντληση αξιόπιστων 

δεδομένων στη διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης του Ιδρύματος και των Π.Π.Σ. 

του, γ) η επικαιροποίηση του εγχειριδίου ποιότητας του Δ.Π.Θ., δ) η στελέχωση της 

ΜΟ.ΔΙ.Π. με εξειδικευμένο προσωπικό καθώς και ε) δράσεις προβολής και 

δημοσιότητας του έργου της ΜΟ.ΔΙ.Π.. 

Σύμφωνα με την απόφαση υλοποίησης του έργου, το αρχικό χρονοδιάγραμμα 

περιελάμβανε πέντε πακέτα εργασίας. Σύμφωνα όμως με το με Α.Π. 25382/15-12-

2021 έγγραφο της ΕΘ.Α.Α.Ε., καθώς και με το ηλεκτρονικό μήνυμα της ΕΘ.Α.Α.Ε. που 

ακολούθησε και εστάλη στις 17/12/2021, ζητήθηκε η τροποποίηση του Τεχνικού 

Δελτίου της Πράξης και η προσθήκη ενός ακόμη Πακέτου Εργασίας (Π.Ε. 6), η 

υλοποίηση των οποίων ξεκινούσε από τον Ιούλιο του 2021 και η ολοκλήρωσή τους 

προβλέπεται για τον Αύγουστο του 2023.  

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 παραδόθηκαν: 

❖ το Π1.1: Syllabus θεματικών Επιμόρφωσης ανά ομάδα και εκπαιδευτικό υλικό  

❖ το Π2.1: Μελέτη για καταγραφή των απαιτήσεων του ΟΠΣ της ΜΟΔΙΠ και 

περιγραφή της διαδικασίας διασύνδεσής του με το ΟΠΕΣΠ συνοδευόμενο με 

διάγραμμα οντοτήτων-συσχετίσεων της βάσης δεδομένων  

❖ το Π2.2: Νέο portal και ΟΠΣ ΜΟΔΙΠ (Σχεδιασμός - παραμετροποίηση - 

υλοποίηση) 

❖ μέρος του Π5.2: Ενδιάμεση Έκθεση Παρακολούθησης του Έργου 

 

  


