
ΜΕΤΡΗΣΗ
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ

ΧΡΟΝΟ 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

(δείκτης) (τιμή δείκτη)

(Τί πρέπει να κάνουμε για να 

πετύχουμε τα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα;)

(Ποιος αναλαμβάνει 

κάθε ενέργεια;)
(Πότε;)

Πλήθος 

επικαιροποιημένων 

ΠΠΣ/πλήθος ΠΠΣ

30%

Επικαιροποίηση του 30% των 

ΠΠΣ μέχρι τον Αύγουστο κάθε 

ακαδημαϊκού έτους

Πρόεδροι 

Τμημάτων, 

Αντιπρύτανης 

Ακαδημαϊκών 

Υποθέσεων, 

ΜΟΔΙΠ, Σύγκλητος

30.08.2019

Πλήθος ΠΠΣ με 

ΠΔ/Σύνολο ΠΠΣ 

(100%)

100%

Επικαιροποίηση του 

περιεχομένου των ΠΔ των 

ΠΠΣ 

Πρόεδροι 

Τμημάτων
30.08.2019

Σ1.2 Ανάπτυξη της 

συνεργασίας της ΜΟΔΙΠ με 

τις Ομάδες Εσωτερικής 

Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ)

Πλήθος Συναντήσεων 

ΜΟΔΙΠ –ΟΜΕΑ 
10

Η καθιέρωση τακτικών 

συναντήσεων της ΜΟΔΙΠ με 

τις ΟΜΕΑ των Τμημάτων

Πρόεδροι 

Τμημάτων, 

Κοσμήτορες 

Σχολών, 

Αντιπρύτανης 

Ακαδημαϊκών 

Υποθέσεων, ΜΟΔΙΠ

31.08.2019

Στοχοθεσία Ποιότητας με βάση τους Στρατηγικούς Στόχους 

του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (2018-2021)

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Σ1.1 Συνεχής 

επικαιροποίηση των 

Προπτυχιακών 

Προγραμμάτων Σπουδών 

(ΠΠΣ) από τα Τμήματα και 

ολοκλήρωση της 

διαδικασίας απονομής 

Παραρτήματος Διπλώματος 

(ΠΔ) 

Σ1  Εκπαίδευση υψηλού 

επιπέδου σε όλους τους 

τομείς και τα επίπεδα
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Ανάπτυξη νέων δράσεων  

Βελτίωση υποδομών 

Εφαρμογή συστήματος 

μεταφοράς μονάδων( ECTS) 

στις εκπαιδευτικές δράσεις

ΚΕΔΕΒΙΜ 

Αντιπρύτανης 

Ακαδημαϊκών 

Υποθέσεων 

Πρόεδροι 

Τμημάτων

31.08.2020

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα Δράσεις εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης 

Σύνταξη μεθοδολογίας 

αξιολόγησης δομών και 

προγραμμάτων Κέντρου

Αναπληρωτής 

Πρυτάνεως 

Ακαδημαϊκών 

Υποθέσεων 

ΚΕΔΙΒΙΜ

31.08.2020

Ποσοστό αξιολόγησης 

από 

φοιτητές( Μ1.168) 

(ακ. Έτ. 15-16 54,2 %, 

ακ. Έτ. 16-17 25,35 % 

χωρίς ερωτ. 6 

τμημάτων)

57%

1

Πλήθος 

προγραμμάτων ανά 

έτος (0)

Σ1.3  Προώθηση δράσεων 

για την παροχή 

συνεχιζόμενης εκπαίδευση 

και επιμόρφωσης στους 

πολίτες μέσω 

προγραμμάτων δια ζώσης 

εκπαίδευσης και e-learning

31.08.19

Σ1.4  Αναβάθμιση της 

συμμετοχής των φοιτητών 

στην αξιολόγηση του 

παρεχόμενου εκπαιδευτικού 

έργου

Επικοινώνηση της 

διαδικασίας ηλεκτρονικής 

συμπλήρωσης 

ερωτηματολογίων στους 

φοιτητές μέσω προσωπικών 

ηλεκτρονικών μηνυμάτων, 

κοινωνικών δικτύων και 

ανακοινώσεων στο e-class, e-

learning.

Αναπληρωτής 

Πρυτάνεως 

Ακαδημαϊκών 

Υποθέσεων - 

ΜΟΔΙΠ - Πρόεδροι 

τμημάτων - 

Διδάσκοντες

Σ1  Εκπαίδευση υψηλού 

επιπέδου σε όλους τους 

τομείς και τα επίπεδα

2 / 10



Ποσοστό 

ερωτηματολογίων επί 

το σύνολο δηλώσεων 

(Πλήθος 

συμπληρωμένων 

ερωτηματολογίων 

προς σύνολο 

δηλώσεων 

μαθημάτων) (ακ. Έτ. 

15-16 10,02 %, ακ. Έτ. 

16-17 6,09 % χωρίς 

ερωτ. 6 τμημάτων)

12%

Σ1.5  Βελτίωση του χρόνου 

ολοκλήρωσης των σπουδών

Μείωση του μέσου 

ετήσιου ποσοστού 

αποφοίτων μη 

κανονικής διάρκειας 

σπουδών (Δ1.4.42) 

(55%)

50%

Εφαρμογή των ισχυουσών 

διατάξεων για διαγραφή 

λόγω μη ανανέωσης 

δηλώσεων

Πρόεδροι τμημάτων 

- Προϊστάμενοι 

Γραμματειών

31.08.2020

Πλήθος νέων βιβλίων 

ανά έτος (150)
150

Πρόσκτηση νέων τίτλων μέσω 

χρηματοδότησης από τνο 

τακτικό προϋπολογισμό του 

Ιδρύματος

Προϊστάμενος 

Βιβλιοθήκης, 

Πρόεδροι τμημάτων

31.08.2019

Πλήθος τεκμηρίων στο 

Ιδρυματικό 

Αποθετήριο (3676 

τεκμήρια)

4000
Επιστολές ενημέρωσης σε 

μέλη ΔΕΠ και ΑΥ

Προϊστάμενος 

Βιβλιοθήκης, 
31.08.2019

Πλήθος τεκμηρίων  με 

διαδανεισμό ανά έτος 

(8000)

8100

Ενίσχυση του τμήματος 

διαδανεισμού μέσω 

ενημρωτικών δράσεων

Προϊστάμενος 

Βιβλιοθήκης, 

Πρόεδροι τμημάτων

31.08.2019

31.08.19

Σ1.4  Αναβάθμιση της 

συμμετοχής των φοιτητών 

στην αξιολόγηση του 

παρεχόμενου εκπαιδευτικού 

έργου

Επικοινώνηση της 

διαδικασίας ηλεκτρονικής 

συμπλήρωσης 

ερωτηματολογίων στους 

φοιτητές μέσω προσωπικών 

ηλεκτρονικών μηνυμάτων, 

κοινωνικών δικτύων και 

ανακοινώσεων στο e-class, e-

learning.

Αναπληρωτής 

Πρυτάνεως 

Ακαδημαϊκών 

Υποθέσεων - 

ΜΟΔΙΠ - Πρόεδροι 

τμημάτων - 

Διδάσκοντες

Σ1.6 Ενίσχυση Υπηρεσιών 

Βιβλιοθήκης

Σ1  Εκπαίδευση υψηλού 

επιπέδου σε όλους τους 

τομείς και τα επίπεδα
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Πλήθος 

παρακολουθούντων 

σεμιναρίων 

πληροφορικής 

παιδείας για χρήση 

των υπηρεσιών της 

βιβλιοθήκης (100 

άτομα ανά έτος)

150 άτομα / έτος

Ενίσχυση της δράσης της 

ομάδας πληροφοριακής 

παιδείας της βιβλιοθήκης

Προϊσταμένη 

βιβλιοθήκης
31.08.2019

Σ2.1 Συνεχής καταγραφή και 

παρακολούθηση των 

ερευνητικών επιδόσεων σε 

επίπεδο γνωστικών 

αντικειμένων & Τμημάτων, 

ως προς του δείκτες 

ερευνητικών 

αποτελεσμάτων 

(δημοσιεύσεις, αναφορές, 

ερευνητικά επιτεύγματα) 

Μέσος αριθμός 

αναφορών 

δημοσιεύσεων, 

ερευνητικών 

επιτευγμάτων ανά 

μέλος ΔΕΠ         

(Δ1.084 12,74% -

Δ1.085 0,44% - Δ1.087   

137)

Δ.1.084 -> 14%    

Δ1.085 -> 1%       

Δ1.087  ->142  

Δράσεις παρακολούθησης 

δεικτών Δ1.084-Δ1.085- 

Δ1.087- Δ1.345-Δ1.346

Αναπληρωτής 

πρυτάνεως Ερευνας 

και Ανάπτυξης - 

Αναπληρωτής 

Πρυτάνεως 

Ακαδημαϊκών 

Υποθέσεων- 

Πρόεδροι τμημάτων 

- ΟΜΕΑ - ΜΟΔΙΠ

31.08.2020

Σ2.2 Προώθηση των 

ενδοτμηματικών και 

διατμηματικών ερευνητικών 

συνεργασιών, συμμετοχή σε 

αναγνωρισμένα  ερευνητικά 

δίκτυα

Πλήθος Ευρωπαϊκών 

Έργων (0)
1

Ενίσχυση της ειδικής 

υπηρεσίας υποστήριξης, με 

αντικείμενο την αναζήτηση 

πηγών χρηματοδότησης, την 

πληροφόρηση των ερευνητών 

& την υποστήριξη στήριξης 

προτάσεων

Αναπληρωτής 

Πρυτάνεως Έρευνας 

και Ανάπτυξης

31.08.2020

Σ2.3 Ερευνητικές 

συνεργασίες με 

Πανεπιστήμια, Ερευνητικά 

Κέντρα και Διεθνείς φορείς

Ποσοστό ενεργών 

έργων μικρού 

προϋπολογισμού 

52,08% (Δ1.093)

53%

Αναζήτηση συνεργασιών με 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

της περιφέρειας, ως φορείς 

χρηματοδότησης. 

Αναπληρωτής 

Πρυτάνεως Έρευνας 

και Ανάπτυξης

31.08.2020

Σ2  Παραγωγή έρευνας 

υψηλού επιπέδου με 

βάση τα διεθνή πρότυπα 

και σύνδεση της έρευνας 

με την καινοτομία και 

την παραγωγή 

Σ1.6 Ενίσχυση Υπηρεσιών 

Βιβλιοθήκης

Σ1  Εκπαίδευση υψηλού 

επιπέδου σε όλους τους 

τομείς και τα επίπεδα
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Σ2.4 Συστηματική 

συνεργασία με το 

παραγωγικό δυναμικό και 

σύνδεση της έρευνας με την 

παραγωγή 

Ποσοστό 

χρηματοδότησης 

έργων από εθνικούς  

ιδιωτικούς φορείς επί 

εξωτερικών 

χρηματοδοτήσεων 

(Δ1.041) (33,64%)

35%

Επικοινωνία εκπροσώπων του 

Ιδρύματος με αντίστοιχες 

επιχειρήσεις του κλάδου 

(αφoρά τα γνωστικά 

αντικείμενα με δυνατότητα 

ανάπτυξης εφαρμογών)

Αναπληρωτής 

Πρυτάνεως Έρευνας 

και Ανάπτυξης

31.08.2020

Σ.2.5 Αξιοποίηση και 

προβολή των 

αποτελεσμάτων έρευνας και 

σύνδεση με την 

παραγωγικότητα 

Πλήθος δράσεων 

καινοτομίας
2

Δράσεις προβολής εντός και 

εκτός Πανεπιστημιακής 

Κοινότητας 

Αναπληρωτής 

Πρυτάνεως Έρευνας 

και Ανάπτυξης

31.08.2020

Σ3.1 Αύξηση των 

αριστούχων αποφοίτων των 

τμημάτων

Ποσοστό φοιτητών με 

υποτροφίες - βραβεία 

(Δ1.104) (0%)

0,10%

Επιβράβευση των 

αριστούχων αποφοίτων και 

παροχή χρηματικών 

βραβείων για τις καλύτερες 

πτυχιακές εργασίες - ΕΛΚΕ

Αναπληρωτής 

Πρυτάνεως 

Ακαδημαϊκών 

Υποθέσεων-

Αναπληρωτής 

Πρυτάνεως Έρευνας 

και Ανάπτυξης

31.08.2020

Σ3.2 Ενίσχυση των 

ερευνητικών προγραμμάτων 

των μελών ΔΕΠ, ΑΥ και Νέων 

Διδακτόρων

Πλήθος 

προγραμμάτων ανά 

έτος (48) 

50
Χρηματοδότηση 

προγραμμάτων μέσω - ΕΣΠΑ

Αναπληρωτής 

Πρυτάνεως Έρευνας 

και Ανάπτυξης

31.08.2020

Σ3.3 Ενίσχυση ερευνητικών 

ομάδων με υψηλούς δείκτες 

απήχησης του ερευνητικού 

τους έργου

Πλήθος 

δραστηριοτήτων 

αναγνώρισης / έτος 

(11 συνολικά 

q1,q2,q3)

13

Ανακοινώσεις Κοσμητειών, 

Δελτία Τύπου και εκδηλώσεις 

με αναφορά στις διακρίσεις.

Τμήματα - 

Κοσμητείες
30.08.2020

Σ2  Παραγωγή έρευνας 

υψηλού επιπέδου με 

βάση τα διεθνή πρότυπα 

και σύνδεση της έρευνας 

με την καινοτομία και 

την παραγωγή 

Σ3  Προώθηση και 

αναγνώριση της 

αριστείας και της 

καινοτομίας
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Σ3.4  Ανάδειξη του 

επιτελούμενου έργου 

(εκπαιδευτικού, 

ερευνητικού, πολιτιστικού) 

στην ακαδημαϊκή κοινότητα 

και στην κοινωνία

Πλήθος προωθητικών 

ενεργειών / έτος (0)
2

Διατήρηση και ενίσχυση 

υπαρχουσών δράσεων: 

Βραδιά Ερευνητή -Τα σχολεία 

πηγαίνουν πανεπιστήμιο - 

Ακροατής Πανεπιστημιακών 

Μαθημάτων

Αναπληρωτής 

Πρυτάνεως 

Ακαδημαϊκών 

Υποθέσεων -  

Τμήμα Δημοσίων 

και Διεθνών 

Σχέσεων

30.08.2020

Σ4.1 Ενίσχυση της διεθνούς 

παρουσίας του Ιδρύματος

Πλήθος συμμετοχών 

σε συστήματα 

κατάταξης Ιδρύματος 

και θεματικών 

περιοχών (0)

1

Συμμετοχή σε περισσότερες 

κατατάξεις - Βελτίωση θέσης -

Ανάπτυξη εσωτερικού 

συστήματος διαχείρισης 

rankings

Αναπληρωτής 

Πρυτάνεως Έρευνας 

- ΜΟΔΙΠ

30.08.2020

Σ4.2  Δημιουργία 

στρατηγικών συνεργασιών 

(MoU) 

Πλήθος Ενεργών 

Μνημονίων 

Συνεργασίας/έτος (3)

4

Εφαρμογή σχεδίου 

επικοινώνησης της 

δυνατότητας σύναψης 

Μνημονίων Συνεργασίας με 

τα Τμήματα / Μέλη ΔΕΠ

Αναπληρωτής 

Πρυτάνεως 

Ακαδημαϊκών 

Υποθέσεων -  

Τμήμα Δημοσίων 

και Διεθνών 

Σχέσεων- Σύγκλητος

30.08.2019

Σ4.3 Προβολή ενίσχυση των 

δεσμών με τους αποφοίτους 

του ιδρύματος (Alumni) και 

αξιοποίηση τους μέσω της 

δημιουργίας σχετικής 

ιστοσελίδας

Πλήθος ανακοινώσεων          

(1 / έτος)
6 /έτος

Εφαρμογή σχεδίου 

επικοινώνησης με 

ανακοινώσεις σε κοινωνικά 

δίκτυα και προσωπική 

ενημέρωση με τη χορήγηση 

φυλλαδίου κατά την 

ορκωμοσία

Αναπληρωτής 

Πρυτάνεως 

Ακαδημαϊκών 

Υποθέσεων -  

ΜΟΔΙΠ - Τμήμα 

Δημοσίων και 

Διεθνών Σχέσεων

31.08.2020

Σ3  Προώθηση και 

αναγνώριση της 

αριστείας και της 

καινοτομίας

Σ4   Ισχυροποίηση της 

εξωστρέφειας και της 

διεθνούς παρουσίας
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Μέσο ετήσιο ποσοστό 

εξερχόμενων 

φοιτητών ERASMUS 

στο σύνολο των 

ενεργών φοιτητών 

(Δ1.4.34 - 0,18% )

0,35%

Ενημέρωση φοιτητών 

(κοινωνικά δίκτυα, παραγωγή 

video, ενημερωτικές 

εκδηλώσεις) - Ηλεκτρονική 

πλατφόρμα υποβολής 

αιτήσεων και διαχείρησης 

συστατικών επιστολών από 

φοιτητές - Ενέργειες 

προώθησης της διαδικασίας 

απόδοσης και αναγνώρισης 

ECTS και μετατροπής 

βαθμολόγησης φοιτητών 

Erasmus

Μέσο ετήσιο ποσοστό 

εισερχόμενων 

φοιτητών ERASMUS 

στο σύνολο των 

ενεργών φοιτητών 

(Δ1.4.35- 0,24%)

0,50%

Δωρεάν σίτιση - 

Προγράμματα εκμάθησης 

Ελληνικής Γλώσσας - 

Διδασκαλία μαθημάτων στην 

Αγγλική Γλώσσα - Ανάπτυξη 

ξενόγλωσσων προγραμμάτων 

σπουδών

Σ5.1 Προώθηση 

εκπαιδευτικών δράσεων και 

πρωτοβουλιών για ένα 

φιλικό προ το περιβάλλον 

Πανεπιστήμιο

Πλήθος δράσεων ανά 

έτος                       (1 )
2

Διοργάνωση ημερίδων - 

Λειτουργία πιλοτικών 

προγραμμάτων ανακύκλωσης

Αναπληρωτής 

Πρυτάνεως 

Ακαδημαϊκών 

Υποθέσεων -  

30.08.2020

30.08.2020

Σ4.5 Ενίσχυση της 

κινητικότητας των φοιτητών 

και μελών ΔΕΠ με 

αξιοποίηση των δράσεων 

Erasmus +

Αναπληρωτής 

Πρυτάνεως 

Ακαδημαϊκών 

Υποθέσεων -  

Τμήμα Δημοσίων 

και Διεθνών 

Σχέσεων

Σ4   Ισχυροποίηση της 

εξωστρέφειας και της 

διεθνούς παρουσίας

Σ5    Διαρκής βελτίωση 

της οικονομικής 

ευρωστίας, της 

προσβασιμότητας και της 

αποτελεσματικότητας 

της διοίκησης
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Σ5.2 Ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών και 

συνθηκών ώστε να 

εξασφαλίζεται η 

προσβασιμότητα των ΑμΕΑ 

καθώς και η 

προσβασιμότητα των 

πανεπιστημιακών 

συγγραμμάτων σε έντυπο-

ανάπηρους

Πλήθος 

πρωτοβουλιών (0)
1

Ανάπτυξη δομής κατάρτισης 

μελών ΔΕΠ, υπαλλήλων του 

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και 

εθελοντών - Δημιουργία 

Γραφείου Κοινωνικής 

Μέριμνας - Δράσεις 

ψυχολογικής και ιατρικής 

υποστήριξης των φοιτητών - 

Δημιουργία υποδομών 

προσβασιμότητας μέσω 

ένταξης σε αντίστοιχο 

πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Αναπληρωτής 

Πρυτάνεως 

Ακαδημαϊκών 

Υποθέσεων -  

30.08.2020

Σ6.1 Αύξηση διδακτικού 

προσωπικού 

Μέσο ετήσιο ποσοστό 

προσλήψεων (Δ1.3.09)
5%

Τεκμηριωμένες προτάσεις για 

την κάλυψη των αναγκών 

διδασκαλίας γνωστικών 

αντικειμένων

Πρόεδροι τμημάτων 

-Συνελεύσεις 

τμημάτων - 

Κοσμητείες - 

Σύγκλητος

30.08.2020

Σ6.2 Αύξηση των 

διοικητικών υπαλλήλων και 

προτάσεις για θέσεις 

στελεχών που να 

εξυπηρετούν σύγχρονες 

ανάγκες  

Μέσο ετήσιο ποσοστό 

προσλήψεων 

Διοικητικού 

Προσωπικού (Δ1.3.1)

6%

Τεκμηριωμένες προτάσεις για 

την κάλυψη των αναγκώντων 

Διοικητικών Υπηρεσιών - 

Αξιοποίηση του Εθνικού 

Συστήματος Κινητικότητας 

(ΕΣΚ)

Αναπληρωτής 

Πρυτάνεως 

Ακαδημαϊκών 

Υποθέσεων -  

30.08.2020

Σ7     Επικαιροποίηση 

των κανονισμών 

λειτουργίας

Σ7.1 Επικαιροποίηση και 

εκσυγχρονισμός των 

εσωτερικών κανονισμών 

λειτουργίας

Πλήθος 

επικαιροποίησεων (0)
7

Δημιουργία 

επικαιροποιημένου 

εσωτερικού κανονισμού βάση 

του νέου νομοθετικού 

πλαισίου - Δημιουργία νέου 

οργανσισμού και 

Οργανογράμματος 

Διοικητικών Υπηρεσιών

Πρύτανης - 

Αναπληρωτές 

Πρυτάνεως- 

Σύγκλητος

30.08.2019

Σ6    Στελέχωση με 

ανθρώπινο δυναμικό και 

ανάπτυξη του Ιδρύματος 

σε γνωστικά αντικείμενα 

Σ5    Διαρκής βελτίωση 

της οικονομικής 

ευρωστίας, της 

προσβασιμότητας και της 

αποτελεσματικότητας 

της διοίκησης
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Σ8       Φοιτητική 

Μέριμνα

Σ8.1  Διερεύνηση των 

δυνατοτήτων σίτισης των 

δικαιούχων φοιτητών  

Ποσοστό σιτιζόμενων 

φοιτητών (Δ1.100) 

(24%)

26%
Επικαιροποίηση διαδικασιών 

σίτισης και στέγασης

Αναπληρωτής 

Πρυτάνεως 

Ακαδημαϊκών 

Υποθέσεων -  

30.08.2020

Σ9.1 Ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητα της 

εσωτερικής αξιολόγησης του 

ΕΣΔΠ με σκοπό την επίτευξη 

των στόχων που θέτουν οι 

ακαδημαϊκές μονάδες και το 

Ίδρυμα (πχ ανάπτυξη 

κουλτούρας αξιολόγησης, 

συχνή επικαιροποίηση 

στρατηγικής, συνεχή 

επικαιροποίηση στρατηγικής 

αποτελεσματικότητας ΕΣΔΠ)

Πλήθος εσωτερικών 

αξιολογήσεων 

ακαδημαϊκών 

μονάδων (0)

8

Πραγματοποίηση - Έλεγχος 

εσωτερικών αξιολογήσεων 

των ΠΠΣ από τη ΜΟΔΙΠ

Αντιπρύτανης 

Ακαδημαϊκών 

Υποθέσεων - 

ΜΟΔΙΠ

30.08.2019

Σ9.2 Ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας της 

Εσωτερικής Αξιολόγησης 

των λοιπόν υπηρεσιών του 

Ιδρύματος

Πλήθος αναφορών 

υπηρεσιών / δομών 

(0)

2

Παρακολούθηση στοιχείων 

και εισηγήσεις της ΜΟΔΙΠ 

προς τη Διοίκηση

Αντιπρύτανης 

Ακαδημαϊκών 

Υποθέσεων - 

ΜΟΔΙΠ

30.08.2019

Σ9.3 Επικοινώνηση της 

Διασφάλισης Ποιότητας 
Πληθος νέων σελίδων

10

Επικαιροποίηση του 

Ιστοτόπου της ΜΟΔΙΠ
ΜΟΔΙΠ 30.08.2020

Σ9       Διασφάλιση 

Ποιότητας
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Σ9.4 Ανάπτυξη και συνεχής 

βελτιστοποίηση του 

Πληροφοριακού 

Συστήματος Διασφάλισης 

Ποιότητας (ΠΣΔιΠ) για την 

διαχείριση και διάχυση των 

δεδομένων της λειτουργίας 

του Ιδρύματος

Πλήθος πεδίων που 

μεταβλήθηκαν (0)
2

Βελτίωση των διαδικασιών 

εισαγωγής δεδομένων και 

εξαγωγής αποτελεσμάτων

ΜΟΔΙΠ 30.08.2019

Σ9.5 Αύξηση της 

αποτελεσματικότητας του 

Εσωτερικού Συστήματος 

Διασφάλισης Ποιότητας 

(ΕΣΔΠ) 

Πλήθος Προτάσεων 

Πιστοποίησης (0)

1  (ΕΣΔΠ)                 

1 ( ΠΠΣ )

Υποβολή στην ΑΔΙΠ 

προτάσεων πιστοποίησης του 

ΕΣΔΠ και των ΠΠΣ

ΜΟΔΙΠ 30.08.2019

Σ9.6 Ενίσχυση των 

υποστηρικτικών 

διαδικασιών εξωτερικής 

αξιολόγησης  και 

πιστοποίησης των 

προγραμμάτων σπουδών 

και του ΕΣΔΠ του Ιδρύματος 

στο πλαίσιο των αρχών, 

κατευθύνσεων και Οδηγιών 

της ΑΔΙΠ. 

Ποσοστό εργαζομένων 

στη ΜΟΔΙΠ (Δ1.017) 

(0,8%)

1,60%

Στελέχωση της ΜΟΔΙΠ με 

προσωπικό (πρόσληψη 

εξωτερικών συνεργατών, 

εσωτερικές μετακινήσεις, 

αποσπάσεις, μετατάξεις κ.λ.)

Σύγκλητος - 

Αντιπρύτανης 

Ακαδημαϊκών 

Υποθέσεων - 

ΜΟΔΙΠ

30.08.2020

Σ9       Διασφάλιση 

Ποιότητας
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