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Δελτίο Τύπου  
 

της Ημερίδας  «Διασφάλιση και Πιστοποίηση της Ποιότητας στα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα:  η εμπειρία, το διακύβευμα και ο νέος ρόλος των ΜΟΔΙΠ ως βάση για 

την επόμενη μέρα» 

 
 

 
Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργάνωσε απολογιστική ημερίδα με θέμα: «Διασφάλιση και 

Πιστοποίηση της Ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα:  η εμπειρία, το διακύβευμα 

και ο νέος ρόλος των ΜΟΔΙΠ ως βάση για την επόμενη μέρα». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε 

σε συνεργασία με την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) στο Αμφιθέατρο,  «Μαγγίνειο» 

Αρεταίειο Νοσοκομείο Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2013  και ώρα 09:00- 17:00. 

 

Σκοπός της ημερίδας ήταν η παρουσίαση των συμπερασμάτων και των κατευθύνσεων 

βελτίωσης ποιότητας που προέκυψαν στο τετραετή κύκλο αξιολόγησης, καθώς και η 

παρουσίαση του νέου ρόλου των ΜΟΔΙΠ. Η ημερίδα σημείωσε μεγάλη επιτυχία με προσέλευση 

άνω των 120 ατόμων, μεταξύ των οποίων συμμετείχαν πρόεδροι, μέλη των ομάδων εσωτερικής 

αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) των τμημάτων του Πανεπιστημίου μας, μέλη της φοιτητικής κοινότητας, 

εκπαιδευτικοί, καθώς και πρόεδροι και μέλη ΜΟΔΙΠ άλλων Πανεπιστημίων.  



 

 

 

Στην αρχή της εκδήλωσης χαιρετισμούς απήθυναν οι Καθ. κος Αστέριος Δουκουδάκης 

(Αντιπρύτανης ΕΚΠΑ & Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ), ο Καθ. κος Γεώργιος Κρεατσάς (τέως 

αντιπρύτανης ΕΚΠΑ, μέλος συμβουλίου Ιδρύματος ΕΚΠΑ) ΚΑΙ Ο Καθ. κος Παντελής Υψιλάντης 

(μέλος ΑΔΙΠ). 

 

Η ημερίδα περιελάμβανε τρείς συνεδριάσεις: 

 

Στη πρώτη συνεδρίαση της ημερίδας ο κ. Σπύρος Αμούργης, Ομ. Καθηγητής του 

Πανεπιστημίου της Πολιτείας της Καλιφόρνιας, τ. Πρόεδρος Α.ΔΙ.Π. Πρόεδρος Συμβουλίου 

Ιδρύματος Α.Σ.Κ.Τ, αναλύει τα ποιοτικά κριτήρια της εκπαίδευσης περιγράφοντας συγκεκριμένα 

προβλήματα και κάνει λόγο των καίριων σημείων που αφορούν τη χρηματοδότηση των ΑΕΙ. Στη 

συνέχεια ο κ. Παντελής Υψηλάντης, Καθηγητής και μέλος της Α.ΔΙ.Π, ενημέρωσε τους 

συμμετέχοντες ως προς την Ακαδημαϊκή πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών περιγράφοντας 

τόσο τα εσωτερικά συστήματα Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας ΑΕΙ όσο και το ευρύτερο 

Ευρωπαϊκό πλαίσιο ανώτατης εκπαίδευσης, εστιάζοντας παράλληλα στην εξειδίκευση γενικών 

κριτηρίων πιστοποίησης, με τελικό στόχο τη μεταφορά του κέντρου βάρους από τη Διασφάλιση 

στη Βελτίωση της Ποιότητας. Εν συνεχεία το λόγο πήρε η κα Φωτεινή Ασδεράκη, Λέκτορας 

Πανεπιστημίου Πειραιώς η οποία αναλύει έννοιες όπως η αξιολόγηση, η αριστεία και η 

αποτελεσματικότητα, αναζητώντας προτάσεις για τη χάραξη νέας πορείας στο Πανεπιστήμιο. 

Τέλος ο Δρ. Νικόλαος Γεωργιάδης, Προϊστάμενος Τμήματος Τεκμηρίωσης και Ερευνών ΑΔΙΠ 

παρουσιάζει αναλύει δεδομένα ποιότητας μέσα από τη διαδραση όλων των ΜΟΔΙΠ με την Αρχή 

Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας (ΑΔΙΠ). 

Από το προεδρείο συντόνιζε η κα Αικ. Ασημακοπούλου (Γεν.  Διευθύντρια Εκπαίδευσης, 

Μέλος Διοικούσας Επιτροπής της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ).  

 

Στη δεύτερη συνεδρίαση της ημερίδας ο κ Αϊβαζίδης Κωνσταντίνος υπεύθυνος 

Διαχείρισης Ποιότητας μέλος έργου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 

πραγματοποίησε εισήγηση σχετικά με τη χρησιμότητα του συστήματος διαχείρισης ποιότητας 

της ΜΟΔΙΠ για την πανεπιστημιακή κοινότητα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 

δίνοντας σαν παράδειγμα τη κεντρική βάση βιβλιογραφικών δεδομένων του ΑΠΘ για το λόγο 

ότι αυτό αποτελεί πρότυπο στις ΜΟΔΙΠ των άλλων πανεπιστημίων. Ακολούθησε η εισήγηση του  



 

 

κ. Καμπά Αθανάσιου Επ. Καθηγητής Τμήματος  Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης του 

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην οποία περιγραφόταν αναλυτικά η πορεία και τα 

πορίσματα που προέκυψαν από το κύκλο αξιολόγησης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Στη συνέχεια ο κ. Τσελές Δημήτριος, Αναπληρωτής Πρόεδρος Τ.Ε.Ι. Πειραιά, ο οποίος μας 

αναλύει τα συμπεράσματα από την εξωτερική αξιολόγηση του ΤΕΙ Πειραιά προκειμένου αυτή να 

αποτελέσει την αφετηρία του επαναπροσδιορισμού της στρατηγικής του ιδρύματος μελλοντικά.  

Τον κο Τσελέ διαδέχθηκε στο βήμα η κ. Λυκερίδου Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Πρόεδρος του 

ΤΕΙ Αθήνας, Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ, η οποία μοιράστηκε με τους παρευρισκόμενους τις εμπειρίες 

που αποκομίσθηκαν από την πορεία της ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Αθήνας αναφερόμενοι και στα επόμενα 

βήματα. Τέλος η κ. Γεωργιτσογιάννη Ευαγγελία Καθηγήτρια Τμ. Οικιακής Οικονομίας και 

Οικολογίας,  Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π. 

Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Στην αρχή της εισήγησης της αναφέρθηκε στη Ιστορική πορεία 

του Ιδρύματος από τις πρώτες μέρες της ίδρυσης του έως και σήμερα, δίνοντας έμφαση στις 

σύγχρονες δομές και τα καινοτόμα προπτυχιακά & μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του. 

Από το προεδρείο συντόνιζε ο Καθ. Μιχαήλ Σταματάκης (Πρόεδρος Τμήματος Γεωλογίας 

& Γεωπεριβάλλοντος).  

 

Στη Τρίτη και τελευταία συνεδρίαση της ημερίδας, ο κος Μπουρλετίδης Κωνσταντίνος 

συντονιστής ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ εξέφρασε ορισμένες σκέψεις και συμπεράσματα για το ποιες είναι οι 

ελλείψεις προσωπικού στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, βάση των εκθέσεων 

αξιολόγησης του Ιδρύματος, προτείνοντας νέο πλαίσιο δράσεων για τη ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ. Μετά το 

πέρας της εισήγησης του κου Μπουρλετίδη το λόγο πήρε ο κος Ράπτης Αθανάσιος στέλεχος 

ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ ο οποίος παρουσίασε την ποιοτική / ποσοτική ανάλυση καθώς και την 

εννοιολογική μοντελοποίηση στο σύνολο των εκθέσεων εξωτερικής αξιολόγησης των ΑΕΙ & ΤΕΙ 

που υποβλήθηκαν στην ΑΔΙΠ, προτείνοντας συγκεκριμένες μεθόδους και λογισμικά 

υποβοήθησης. Ακολούθως ο κ. Νικόλαος Βουτσινάς, στέλεχος του Κέντρου Λειτουργίας και 

Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ) ΕΚΠΑ πραγματοποίησε μια πλήρη παρουσίαση του 

Πληροφοριακού Συστήματος ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ,η οποία περιελάμβανε τους αρχικούς πυλώνες 

ανάπτυξης τα υποσυστήματα αναφορών της ΑΔΙΠ και ερωτηματολογίων, το πώς διασυνδέονται 

με τα υπόλοιπα πληροφοριακά συστήματα καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού. Από το 

προεδρείο συντόνιζε η κα Φουντή Αικατερίνη Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ 

 



 

 

Τέλος, πραγματοποιήθηκε Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα «Η προστιθέμενη αξία της 

μεταξιολόγησης: Άξονες, Διαδικασίες, Χειρισμοί», στην οποία δόθηκε η ευκαιρία σε 

εκπροσώπους 11 τμημάτων που ολοκλήρωσαν εξωτερική αξιολόγηση να παρουσιάσουν την 

εμπειρία τους μέσα από το προεδρείο.  

 

Οι άξονες συζήτησης ήταν οι εξής δύο:  

1)   Τι υιοθετήσατε και τι όχι από τις προτάσεις των Εξωτερικών Αξιολογητών την περίοδο από 

την ολοκλήρωση της Εξωτερικής Αξιολόγησης μέχρι σήμερα.  

2)   Ύστερα από την εμπειρία του τετραετούς κύκλου αξιολόγησης ποια είναι η αίσθηση που σας 

άφησε? Ποια ήταν τα υπέρ, ποια τα κατά της διαδικασίας και ποιες οι προσδοκίες σας για την 

επόμενη φάση της αξιολόγησης. 

  

Τοποθετήσεις πραγματοποιήθηκαν από τους εξής συμμετέχοντες:  

 Αν Καθηγητής Βούλγαρης Νικόλαος του τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλοντος  

 Καθηγητής Δημητρακόπουλος Κωνσταντίνος πρόεδρος τμήματος ΜΙΘΕ  

 Καθηγητής Εμμανουήλ Ιωάννης, Αν. πρόεδρος τμήματος Μαθηματικού 

 Καθηγητής Καλοκαιρινός Αντώνιος  πρόεδρος τμήματος Χημείας  

 Επ. καθηγήτρια Κοσιώνη Αναστασία, του τμήματος Οδοντιατρικής  

 Αν. Καθηγήτρια Μήτση Ευσταθία του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας  

 Καθηγητής Μικρός Εμμανουήλ του τμήματος Φαρμακευτικής Σχολής 

 Καθηγήτρια Παπαδία-Λάλα Αναστασία, Ιστορίας & Αρχαιολογίας 

 Καθηγήτρια Ταμπάκη Φρειδερίκη πρόεδρος ΟΜΕΑ και Καθ. του τμήματος Γαλλικής 

Γλώσσας & Φιλολογίας  

 Καθηγητής Τόμπρας Γεώργιος πρόεδρος ΟΜΕΑ & Καθ. τμήματος Φυσικού 

 Καθηγητής Τσελφές Βασίλειος πρόεδρος ΟΜΕΑ & καθ. τμήματος ΤΕΑΠΗ. 

 

Από το προεδρείο συντόνιζαν η κα Φουντή Αικατερίνη Υπεύθυνη Διοικητικής 

Υποστήριξης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ και ο κος Μπουρλετίδης Κωνσταντίνος συντονιστής ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ. 

 

Οι εργασίες της Ημερίδας έληξαν με ιδιαίτερη επιτυχία, καθώς πραγματοποιήθηκε ένας γόνιμος 

διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων και των ομιλητών εκπληρώνοντας τον αρχικό στόχο της 

εκδήλωσης που δεν ήταν άλλος από την διάδραση και την ανάδραση μεταξύ των μελών της 



 

 

Πανεπιστημιακής Κοινότητας, για θέματα που αφορούν στην διασφάλιση αλλά και την 

πιστοποίηση της ποιότητας στον χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευση 

  

 

Στα αριστερά: ο Καθ. κος Παντελής Υψιλάντης (μέλος ΑΔΙΠ) στο κέντρο: ο Καθ. κος Αστέριος Δουκουδάκης 

(Αντιπρύτανης ΕΚΠΑ & Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ) και στα δεξιά: ο Καθ. κος Γεώργιος Κρεατσάς (τέως αντιπρύτανης 

ΕΚΠΑ, μέλος συμβουλίου Ιδρύματος ΕΚΠΑ) 

 

 

 

  

 

 

Info:  

Παρουσιάσεις Ημερίδας 

Για τις παρουσιάσεις των ομιλητών επισκεφθείτε το ιστολόγιο της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ 

επισκεφθείτε τις σελίδες και επιλέξτε το link 

http://modip.uoa.gr/ 

 

 

http://modip.uoa.gr/


 

 

  

 


