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Ιστοσελίδα ΜΟΔΙΠ για την ενημέρωση των 

δραστηριοτήτων της 

 
 
Περιγραφή 
 
Από πολύ νωρίς κρίθηκε αναγκαίο και αναπόσπαστο στοιχείο της λειτουργίας της 
Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου η δημιουργία ιστοσελίδας 
όπου κάποιος θα ενημερώνεται για όλα όσα αφορούν τις διαδικασίες αξιολόγησης 
των Τμημάτων και του Ιδρύματος, την επικαιρότητα σχετικά με την ποιότητα στην 
Εκπαίδευση , τη σχετική νομοθεσία κ.λπ. και κυρίως για την αποστολή και τις 
δράσεις της συγκεκριμένης υπηρεσίας. 
Προκειμένου να δημιουργηθεί η ιστοσελίδα ακολουθήθηκε η διαδικασία που 
περιγράφεται παρακάτω. Είναι σημαντικό να τονιστεί στο σημείο αυτό ότι η 
ιστοσελίδα ανανενώνετια καθημερινά και αξιολογείται τόσο από τα μέλη της ΜΟΔΙΠ 
όσο και από τους επισκέπτες.  
 
 
Δράσεις για τον Σχεδιασμό  
 

- Έρευνα περιβάλλοντος ( sites άλλων ΜΟΔΙΠ, Μονάδων, Φορεών κ.λπ.) 
- Μελέτη των κανόνων σχεδιασμού περιεχομένου καθώς και των παραγόντων 

επιτυχίας από τη βιβλιογραφία – τι πρέπει να ληφθεί υπόψη , ποια είναι τα 
συστατικά της επιτυχίας του¹ 

- Καθορισμός αναγκών της Μονάδας (τι είδους πληροφορίες οφείλουμε να 
έχουμε σαν Μονάδα, τι πληροφορίες χρειάζεται ο επισκέπτης – ανάλογα με την 
ομάδα κοινού στην οποία ανήκει) 

- Συγκέντρωση στοιχείων ( τι είδους στοιχεία ) 
- Καταμερισμός υλικού και ανάθεση  στον καθένα (πότε, τι στοιχεία με τι τρόπο 

θα συγκεντρωθούν) 
- Έλεγχος εγκυρότητας, πληρότητας στοιχείων 
- Ανάθεση στον συνεργάτη κ. Γιάννη Μπελιά. της δημιουργίας της ιστοσελίδας 

(επικοινωνία μαζί του για να παρθούν μια σειρά από επιμέρους αποφάσεις και 
ζητήματα- μέγεθος, μορφή, αισθητική, διάταξη, τρόπος πλοήγησης, επιλογές 
κ.λπ.) 

- Έλεγχος σωστής λειτουργίας- Αξιολόγηση του site ( Υπάρχουν συγκεκριμένα 
κριτήρια που εξετάζουμε προκειμένου να θεωρηθεί ένα site πετυχημένο και 
άρτιο λειτουργικά ( θα τα βρω και θα τα παραθέσω) 

- Καταγραφή των θετικών στοιχείων και των αρνητικών – Προτάσεις βελτίωσης 



 

- Ενημέρωση και Εμπλουτισμός 
- Ανατροφοδότηση- Feedback 
 

Κριτήρια αξιολόγησης της ιστοσελίδας 
 
Βασικά στοιχεία που πρέπει να έχει μια ιστοσελίδα:  

• σαφείς και μετρήσιμους στόχους  
• προσανατολισμός στο συγκεκριμένο κοινό στο οποίο απευθύνεται  
• αποτελεσματικό μήνυμα  
• ελκυστικό σχεδιασμό  
• εύχρηστο και λειτουργικό περιβάλλον  
• όργανο μέτρησης απόδοσης ιστοσελίδας  

 
Με βάση τα συγκεκριμένα κριτήρια η ιστοσελίδα αξιολογείται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα και ανανεώνεται ή τροποποιείται προκειμένου να συμβαδίζει με τις 
απαιτήσεις του περιβάλλοντος. 

 
 

Τελική μορφοποίηση του site της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ 
http://modip.uoa.gr/ 

 
Βασικές Ενότητες: 
 

1. ΜΟ.ΔΙ.Π. 
2. Εκθέσεις 
3. Νομοθεσία 
4. Χρήσιμα Έντυπα – Σύνδεσμοι 
5. Newsletter 
6. Blog 
7. Κοινωνική Δικτύωση 

 
 
ΜΟ.ΔΙ.Π. 

 
Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται οι κάτωθι κατηγορίες: 
 

1. Σκοπός 
2. Αρμοδιότητες 
3. Διοικούσα Επιτροπή 
4. Διαδικασία Αξιολόγησης 
5. ΟΜΕΑ Τμημάτων 
6. Δείκτες Αξιολόγησης 
7. Κανονισμός Λειτουργίας 



 

8. Οργανόγραμμα 
9. Προσωπικό Συνεργάτες 
10. Χρηματοδότηση  
11. Απολογισμός Δράσης 

 
Σκοπός: Στην ενότητα αυτή αναφέρεται ο βασικός σκοπός και η αποστολή της 
ΜΟΔΙΠ καθώς και το πλαίσιο στο οποίο αυτή υπάγεται. Επιπροσθέτως 
διευκρινίζονται οι άξονες με βάης τους οποίους  χρησιμοποιούνται και 
παρακολουθούνται τα κριτήρια και οι δείκτες αξιολόγησης και πιο συγκεκριμένα: (α) 
την ποιότητα του διδακτικού έργου, (β) την ποιότητα του ερευνητικού έργου, (γ) 
την ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών, και (δ) την ποιότητα των λοιπών 
υπηρεσιών (διοικητικών υπηρεσιών, φοιτητικής μέριμνας, υποδομών ΤΠΕ, 
διαφάνειας στη διαχείριση των οικονομικών πόρων, κ.λπ.). 
 
Αρμοδιότητες: Στην ενότητα αυτή υπάρχει κατάλογος με τις βασικές αρμοδιότητες 
και δραστηριότητες της Μονάδας 
 
Διοικούσα Επιτροπή: Στην ενότητα αυτή αναφέρονται όλα τα ονόματα και η 
ιδιότητα των ατόμων που απαρτίζουν την Διοικούσα Επιτροπή της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ. 
Διαδικασία Αξιολόγησης: Στην ενότητα αυτή υπάρχουν δύο εικόνες σε μορφή 
σχεδιαγράμματος όπου στην πρώτη περιγράφεται με τη βοήθεια βέλων και 
επεξηγήσεων τα κύρια βήματα της διαδικασίας αξιολόγησης ενώ στη δεύτερη 
περιγράφεται με τον ίδιο τρόπο ο πλήρης κύκλος αξιολόγησης των ακαδημαϊκών 
μονάδων. 
 
ΟΜΕΑ Τμημάτων: Στην ενότητα αυτή υπάρχει κατάλογος ανά Τμήμα των 
ονομάτων καθώς και της ιδιότητας των μελών της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης 
των Τμημάτων. Πιο συγκεκριμένα αναφέρονται ο / η  Πρόεδρος/ Συντονιστής/στρια , 
τα μέλη ΟΜΕΑ καθώς και τα άτομα που παρέχουν διοικητική ή τεχνική υποστήριξη 
στις διαδικασίες της αξιολόγησης. 
 
Δείκτες Αξιολόγησης: στην ενότητα αυτή αναλύονται οι δείκτες αξιολόγησης της 
ΜΟΔΙΠ που έχουν ορισθεί από την ΑΔΙΠ βάσει του ισχύουσας νομοθεσίας. 
 

Κανονισμός Λειτουργίας: έχει αναρτηθεί απόσπασμα του κανονισμού λειτουργίας 
της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ (ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Οργάνωση του Συστήματος 
Αξιολόγησης της ΜΟΔΙΠ, ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΔΙΠ, 
Τίτλος Πράξης: Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΕΚΠΑ, Άξονας 
Προτεραιότητας 2: Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της 
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου). Πιο συγκεκριμένα:  

 Άρθρο 1 : Σκοπός και Διαδικασίες Συγκρότησης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ 



 

 Άρθρο 2: Αρμοδιότητες ΜΟΔΙΠ – ΕΚΠΑ 

 Άρθρο 3: Συνεδριάσεις - Συναντήσεις της ΜΟ.ΔΙ.Π 

 Άρθρο 4: Καθήκοντα Στελεχών της ΜΟ.ΔΙ.Π 

 Άρθρο 5: Πόροι της ΜΟ.ΔΙ.Π 

 Άρθρο 6: Αξιολόγηση της ΜΟ.ΔΙ.Π 

 
 
Οργανόγραμμα: Υπάρχει εικόνα με τα βασικές ομάδες ατόμων που εργάζονται για 
την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της Μονάδας. Πιο συγκεκριμένα: Ο Πρόεδρος 
της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ, η Διοικούσα Επιτροπή ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ, ο Γενικός Συντονιστής 
ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ, ο/η Υπεύθυνος Διοικητικής Υποστήριξης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ, η  ΟΜΕΑ 
Τμημάτων, η Ομάδα Επιστημονικής Υποστήριξης (ΟΕΥΠ) και η Διοικητική 
Υποστήριξη. Μπορεί να δει κανείς την κατεύθυνση των σχέσεων που έχουν οι 
προαναφερθείσες ομάδες μεταξύ τους καθώς και το πώς αυτές συσχετίζονται με την 
Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). 
 
Προσωπικό – Συνεργάτες: Στην ενότητα αυτή μπορεί κανείς να δει αναλυτικά όλα 
τα άτομα σε κάθε ομάδα (Γενικός συντονιστής, υπεύθυνη διοικητικής υποστήριξης, 
ΟΕΥΠ, διοικητική υποστήριξη) που εργάζονται για τις λειτουργίες της Μονάδας. 
Περιλαμβάνονται: ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική 
διεύθυνση, βιογραφικό σημείωμα. Τέλος επισυνάπτεται ένα αρχείο όπου υπάρχουν οι 
βασικές πληροφορίες συγκεντρωτικά για τη Σύσταση της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ. Το αρχείο 
αυτό είναι χρήσιμο για να έχει κάποιος μία συνολική εικόνα για τις ομάδες έργου και 
τα άτομα της ΜΟΔΙΠ. Αν θελήσει να μάθει περισσότερα, μπορεί να περιπλανηθεί 
στην εν λόγω υποενότητα. 
 
Χρηματοδότηση: Αναφέρεται ότι το έργο με τίτλο «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας 
Ε.Κ.Π.Α» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ), ΕΣΠΑ 2007-2013, στον Άξονα 
Προτεραιότητας 2 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της 
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 περιφέρειες εξόδου», με κωδικό MIS: 302352. 
Επίσης ο επισκέπτης ενημερώνεται για τη διάρκεια του έργου και τον προϋπολογιμό 
του.  
 
Απολογισμός Δράσης: Η συγκεκριμένη ενότητα , που βρίσκεται υπό κατασκευή, θα 
περιλαμβάνει μία φόρμα αναφοράς ανά ομάδα όπου θα περιγράφονται οι 
δραστηριότητες και οι ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί από τη Μονάδα. Η 
ενότητα αυτή θα περιέχει χρήσιμο υλικό για ενδιαφερόμενους καθώς θα γίνεται μία 
διαδικασία απολογισμού δράσης έτσι ώστε κάποιος να έχει πλήρη εικόνα για τον 



 

τρόπο εργασίας και λειτουργίας της ΜΟΔΙΠ, να ενημερωθεί για τα πεπραγμένα της  
καθώς και για το ποιες εκκρεμότητες υπάρχουν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εκθέσεις 
 
 
Στην σελίδα αυτή μπορεί κάποιος να μελετήσει τις Ενδιάμεσες Εσωτερικές Εκθέσεις 
του Ιδρύματος (2008-2009, 2009-2010), να ενημερωθεί γενικά για την πρόοδο των 
εργασιών όλων των Τμημάτων διαβάζοντας το συνολικό Πίνακα προόδου εργασιών 
αλλά και να μελετήσει τις Εκθέσεις εσωτερικής ή και Εξωτερικής Αξιολόγησης του 
Τμήματος που επιθυμεί. 
 
Νομοθεσία 
 
Στη σελίδα αυτή μπορεί κάποιος να ενημερωθεί για τον νόμο N3374/ 2005 με τον 
οποίο θεσμοθετείται η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας και πιο συγκεκριμένα για τα 
βασικά σημεία του νόμου καθώς και για τα βασικά όργανα που ορίζονται ως 
υπεύθυνα για τη διασφάλιση ποιότητας. 
 
Χρήσιμα Έντυπα 
 
Για την καλύτερη κατανόηση των διαδικασιών της Εσωτερικής και Εξωτερικής 
Αξιολόγησης παρέχονται οδηγίες σύνταξης Εκθέσεων καθώς και ορισμένα χρήσιμα 
έντυπα που εκδίδονται από την ΑΔΙΠ όπως Υποδείγματα Εκθέσεων και 
Απογραφικών Δελτίων, Πίνακες Απογραφικών Στοιχείων αλλά και αρχεία που 
αφορούν στην Εξωτερική Αξιολόγηση όπως Διαδικασία, Χρονοδιάγραμμα, Σχέδιο 
Προγράμματος Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης κ.λπ. 
 
Σύνδεσμοι 
 
Στη σελίδα αυτή μπορεί κάποιος να επισκεφθεί τους ακόλουθους σχετικούς 
συνδέσμους:  

 Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων: 
www.minedu.gov.gr  

 Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π): www.adip.gr  



 

 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: www.uoa.gr  
 Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ΕΚΠΑ: www.elke.uoa.gr  
 ΔΙΑΥΓΕΙΑ: diavgeia.gov.gr  
 ENQA- Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση / European Association for Quality Assurance in Higher 
Education: www.enqa.eu/index.lasso 

 

 

 

Newsletter 

Στη σελίδα αυτή μπορεί κάποιος να μελετήσει όλα τα επισυναπτόμενα Newsletter 
που εκδίδει η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του ΕΚΠΑ ανά τρίμηνο που 
περιλαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες για τις δραστηριότητες και τα πεπραγμένα, 
ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την αξιολόγηση και την ποιότητα στην εκπαίδευση 
καθώς και για μελλοντικές προγραμματισμένες ενέργειες της Μονάδας. 

 
Blog 
 
http://modipekpa.wordpress.com/ 
 
Κατά τη διάρκεια δημιουργίας της ιστοσελίδας της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ, δημιουργήθηκε 
σε πρώτο στάδιο το άνωθεν blog όπου είχαν αναρτηθεί πληροφορίες για την Μονάδα 
καθώς και για τις δράσεις της. Συγκεκριμένα το ιστολόγιο περιελάμβανε τις 
παρακάτω σελίδες: 

- διοικούσα επιτροπή 
- επιλογή συνεργατών ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ 
- Ενδιάμεσα Εσωτερική Έκθεση ΕΚΠΑ 
- Απογραφική Έκθεση ΕΚΠΑ 
- Παρουσιάσεις Ενημερωτικής Ημερίδας ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ (14/12/2010) 
- Παρουσιάσεις Απολογιστικής Ημερίδας ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ (5/7/2011) 
- Μήνυμα Προέδρου ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ 

 
Οι γενικές κατηγορίες ήταν :  

1) Ανακοινώσεις 
2) Αρθρογραφία 
3) Δραστηριότητες ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ 
4) Εκδηλώσεις 



 

 
Τέλος στο  ιστολόγιο υπάρχουν οι ακόλουθοι χρήσιμοι σύνδεσμοι: 

- http://www.enqa.eu/ (ENQA- European Association for Quality Assurance in 
Higher Education) 

- http://www.adip.gr/ (Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη 
Εκπαίδευση) 

- http://www.uoa.gr/  (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) 
- http://www.adip.gr/data1/%CE%9D.3374-2005.pdf (Ν3375/2005 

«Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση) 
- http://www.enqa.eu/files/ESG_3edition%20%282%29.pdf (Standards and 

Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area) 
 
 
Η δημιουργία και η συνεχής ενημέρωση του blog της ΜΟΔΙΠ βοήθησε τόσο στο 
σχεδιασμό της επίσημης ιστοσελίδας όσο και στο να γίνει ακόμα πιο κατανοητή η 
σημασία που έχει για την ΜΟΔΙΠ η διάδρασή της ηλεκτρονικά με τις ομάδες κοινού. 
Οι πληροφορίες από την αξιολόγηση του ιστολογίου αποτέλεσαν βασικό πρωτογενές 
υλικό για το σχεδιασμό της ιστοσελίδας όπως για παράδειγμα οι κατηγορίες και 
υποενότητες που χρειάζονται και κυρίως η αρχιτεκτονική, ο  τρόπος δηλαδή που θα 
δημιουργηθεί ο χάρτης της ιστοσελίδας. Επίσης ήταν το πρώτο βήμα προκειμένου να 
δημιουργηθεί στρατηγική κοινωνικής δικτύωσης της Μονάδας. 
 
 
Κοινωνική Δικτύωση 
 
Στην προσπάθειά ευθυγράμμισης της με την  στρατηγική ανάπτυξή της σε επίπεδο 
προβολής και δημοσιότητας καθώς και στη δημιουργία ποιοτικότερης 
αλληλεπίδρασης με ομάδες ενδιαφέροντος, η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του 
Πανεπιστημίου είναι παρούσα και ενεργή στα ακόλουθα δίκτυα κοινωνικής 
δικτύωσης στα οποία μπορεί κάποιος, συμμετέχοντας να ενημερωθεί για τους 
στόχους και τις δράσεις της αλλά και  να υποβάλλει ερωτήματα και να εκφράζει 
απόψεις. 

Facebook, twitter,  

Ο επισκέπτης ενημερώνεται για το σκοπό και τη λειτουργία της ΜΟΔΙΠ καθώς και 
για τις δράσεις της. Δίνεται έμφαση στις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται κατά 
καιρούς, όπου παρέχεται πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Μπορεί να γίνει μέλος στη 
σελίδα της ΜΟΔΙΠ στο Facebook και στο  twitter και να αλληλεπιδράσει τόσο με τα 
μέλη της ΜΟΔΙΠ όσο και με τις ομάδες ενδιαφέροντος, υποβάλλοντας σχόλια , 
ερωτήσεις ή και προτάσεις. Είναι δυνατή η άμεση δημιουργία συζητήσεων μεταξύ 
των μελών από όπου προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα. 



 

Ακολούθως παρέχονται εικόνες από τους εικονικούς χώρους υποδοχής της ΜΟΔΙΠ 
ΕΚΠΑ στο διαδίκτυο: 

 



 

 

http://twitter.com/#!/ModipEkpa/favorites 



 

  

Youtube 

Στη σελίδα της ΜΟΔΙΠ στο  Youtube ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να 
παρακολουθήσει βίντεο σχετικά  με την αξιολόγηση αλλά και βίντεο από τις 
εκδηλώσεις της Μονάδας. Η δημιουργία μιας πλήρους λίστας αναπαραγωγής είναι 
υπό κατασκευή και εμπλουτίζεται καθημερινά. Κρίνεται ιδιαίτερα ωφέλιμο για όλους 
η συχνή επίσκεψη στις σελίδες και η προσθήκη σχολίων προκειμένου να βελτιώνεται 
η λειτουργία της υπηρεσίας ακόμα περισσότερο. 

Τέλος στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ υπάρχει η ενότητα: Ανακοινώσεις και 
Εκδηλώσεις που αναρτώνται όλες οι ενέργειες και εκδηλώσεις που διοργανώνει ή 
στις οποίες συμμετέχει η Υπηρεσία. Έχουν αναρτηθεί τα κάτωθι: 

- Ανακοίνωση Επιλεχθέντων Συνεργατών ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ – απόσπασμα 
πρακτικών 

- Διοργάνωση της Ημερίδας «Απολογισμός Δράσης - Προγραμματισμός 
Ενεργειών και Νέα Εργαλεία της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΚΠΑ» - Δελτίο Τύπου 

- Έκθεση της ΑΔΙΠ για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης 2010-2011 



 

- Συμμετοχή της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ στο συνέδριο “Διασφάλιση Ποιότητας στην 
Ανώτατη Εκπαίδευση: Η πορεία και οι προοπτικές” (28-29 Σεπτεμβρίου) 

- Συνάντηση – Υλοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος 

- Αποτίμηση συμμετοχής της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ στο συνέδριο “Διασφάλιση 
Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Η πορεία και οι προοπτικές” (28-
29 Σεπτεμβρίου)  

- Οδηγίες δημιουργίας-ενεργοποίησης ερωτηματολογίου αξιολόγησης στην 
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων 

 
 
 
Η ιστοσελίδα προσφέρει χάρτη πλοήγησης , στοιχεία επικοινωνίας και τέλος 
δυνατότητα αναζήτησης στοιχείων.  


