1Ι

Σελίδα

Μονάδα

Διασφάλισης

& Καποδιστριακού

Ποιότητας

Εδνικού

Πανεπιστημίου

Αοηνών

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Εκοεση

αναφοράς

υποστήριξης

6.3.1

για την παροχή

των ομάδων

τεχνικής

εσωτερικής

αξιολόγησης
Β' Εξάμηνο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

2012: Ιούλιος- Δεκέμβριος

2012

6: Υποστήριξη του έργου των ομάδων
εσωτερικής

αξιολόγησης

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τίτλος Πράξης: Μονάδα Διασφάλισης
Άξονας
προώδηση

Προτεραιότητας
της κοινωνικής

2: Αναβάδμιση
ενσωμάτωσης

Ποιότητας

της ποιότητας
στις 3 περιφέρειες

ΜΟΔΙΠ

ΕΚΠΑ

της εκπαίδευσης
Σταδιακής

και

Εξόδου

2 Ι

Σελίδα

Εισαγωγή
Στην έκθεση αυτή γίνεται προσπάθεια να γίνει αναφορά στην παροχή τεχνικής
και διοικητικής υποστήριξης των ΟΜ.Ε.Α.. Για το σκοπό αυτό περιγράφεται
συνολικά το πώς γραμματειακή υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ συντελεί στο
να προσφέρονται υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στα Τμήματα σε όλες τις
διαδικασίες που αφορούν την αξιολόγηση και διασφάλιση ποιότητας.
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Αντιπρύτανη

Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και επιστημονικά από την Ομάδα Επιστημονικής
Υποστήριξης
Υποθέσεων

(ΟΕΠΥ).

Με

απόφαση

του

Αντιπρύτανη

Ακαδημαϊκών

η οποία επικυρώνεται με απόφαση της MO.ΔΙ.Π ορίζεται ένα

μέλος του Διοικητικού Προσωπικού του Ιδρύματος ως Γενικός Συντονιστής της
ΜΟ.ΔΙ.Π, και ένα ακόμη μέλος της ανωτέρω κατηγορίας προσωπικού ως
Υπεύθυνος/η Διοικητικής Υποστήριξης.
Στο σημείο αυτό κρίνεται απαραίτητη η περιγραφή των ρόλων της διοικητικής
υποστήριξης της Μονάδας προκειμένου να αναλυδούν στη συνέχεια οι δράσεις
της σχετικά με την επικοινωνία. Έχει αναλυθεί σε προηγούμενο αποτέλεσμα η
εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία. Στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα κρίθηκε
πιο λειτουργικό να χωριστεί η επικοινωνία σε συμβατική και ηλεκτρονική. Η
συμβατική ακολουθεί συγκεκριμένες διαδικασίες και φέρει αριθμό πρωτοκόλλου
και η ηλεκτρονική πραγματοποιείται μέσω Η/Υ από το επίσημο mail που
διαθέτει η διοικητική υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ.

| Επικοινωνία Έντυπη
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Κατά το διάστημα Ιανουάριος 2012 με Δεκέμβριος 2012, εστάλησαν και
παρελήφθησαν μέσω της υπηρεσίας πρωτοκόλλου του Ιδρύματος τα
παρακάτω:
| Επιστολές

1) Επιστολή με θέμα: «Αίτημα για προσκόμιση ηλεκτρονικά των Εκθέσεων
Εσωτερικής Αξιολόγησης των Τμημάτων ΕΚΠΑ», από τον Αντιπρύτανη
Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, καθ. 0. Σφηκόπουλο
προς τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, καθ.
Αστ. Δουκουδάκη (ημερομηνία: 11/12/12).
2) Επιστολή με θέμα: «Αποστολή στοιχεία για τα Προπτυχιακά
Προγράμματα σπουδών, από τον Αντιπρύτανη
Ακαδημαϊκών
Υποθέσεων και Προσωπικού, καθ. Αστ. Δουκουδάκη, προς την Γενική
Διευθύντρια Εκπαίδευσης κα Αικατερίνη Ασημακοπούλου (ημερομηνία:
14/12/12 , αρ. πρωτ.: 1213006049).
3) Επιστολή με θέμα: « Αποστολή στοιχεία για τα Μεταπτυχιακά
Προγράμματα Σπουδών», από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών
Υποθέσεων και Προσωπικού, καθ. Αστ. Δουκουδάκη, προς την Γενική
Διευθύντρια Εκπαίδευσης κα Αικατερίνη Ασημακοπούλου (ημερομηνία:
14/12/12, αρ.πρωτ.: 1213006051).
4) Επιστολή με θέμα: «Αποστολή στοιχείων για τις Διεθνείς Βραβεύσεις και
Διακρίσεις», από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και
Προσωπικού, καθ. Αστ. Δουκουδάκη, προς την Γενική Διευθύντρια
Εκπαίδευσης κα Αικατερίνη Ασημακοπούλου (ημερομηνία: 14/12/12, αρ.
πρωτ.:1213006050).
5) Επιστολή από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και
Προσωπικού, καθ. Αστ.
Δουκουδάκη, προς την Διευθύντρια
Οικονομικών Υπηρεσιών κα Σ. Τσίρου (ημερομηνία 17/09/12, αρ. πρωτ.:
121300928)
6) Επιστολή από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και
Προσωπικού, καθ. Αστ. Δουκουδάκη, προς τον Υπουργό Παιδείας,
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Αρβανιτόπουλο, με
κοινοποίηση στην Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Πόρων,
κα Ιφ. Ορφανού (ημερομηνία: 2/7/12, αρ. πρωτ.: 1112020515).
7) Επιστολή από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και
Προσωπικού, καθ. Αστ. Δουκουδάκη, προς την Υπουργό Παιδείας Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθ. Αγγελική- Ευφροσύνη Κιάου,
με κοινοποίηση προς την Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών
Πόρων, κα Ιφ. Ορφανού (ημερομηνία 31/5/12, αρ. πρωτ.: 1112018569).
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8) Επιστολή με θέμα: « Παράταση διάρκειας των Πράξεων της Κατηγορίας
Πράξης " Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας των Ιδρυμάτων Ανώτατης
Εκπαίδευσης-ΜΟ.ΔΙ.Π" ,από την Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης
Ευρωπαϊκών Πόρων κα Ιφ. Ορφανού (Ενιαίος Διοικητικός Τομέας
Ευρωπαϊκών Πόρων, Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων) , προς από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
και Προσωπικού, καθ. Αστ. Δουκουδάκη (ημερομηνία: 23/4/12, αρ.
πρωτ. Υπουργείου: 5929, ΕΚΠΑ κεντρικό πρωτοκ/λο: 1112015784,
30/4/12).
9) Επιστολή με θέμα: «Παράταση Διάρκειας Πράξεων ΜΟΔΙΠ», από τον
Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, καθ. Αστ.
Δουκουδάκη, προς την Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών
Πόρων, κα Ιφ. Ορφανού, με κοινοποίηση προς τον Αντιπρύτανη
Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, καθ. Ο. Σφηκόπουλο
(ημερομηνία: 28/03/12, αρ.πρωτ.: 1112013987).
10) Επιστολή από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και
Προσωπικού, καθ. Αστ. Δουκουδάκη, προς τον Πρόεδρο Επιτροπής
Ερευνών ΕΚΠΑ, καθ. Ο. Σφηκόπουλο, με κοινοποίηση προς τον
Πρύτανη ΕΚΠΑ, καθ. Θ. Πελεγρίνη και Αντιπρύτανη ΕΚΠΑ, καθ. Θ.
Λιακάκο (ημερομηνία15/2/12, αρ.πρωτ.: 1112010539).
11) Επιστολή από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και
Προσωπικού, καθ. Αστ. Δουκουδάκη, προς την Γραμματεία Επιτροπής
Ερευνών (παρελήφθη: 9/3/12, αρ. πρωτ.: 13462/2012, ένδειξη:
ΕΠΕΙΓΟΝ).
12) Επιστολή με θέμα: «Οικονομική Επέκταση έργου ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑΑύξηση έμμεσων δαπανών», από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών
Υποθέσεων και Προσωπικού, καθ. Αστ. Δουκουδάκη, προς την Ειδική
Γραμματέα Ευρωπαϊκών Πόρων του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα
Ευρωπαϊκών Πόρων (Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
θρησκευμάτων), κα Ιφ. Ορφανού (ημερομηνία 4/9/12, αρ.πρωτ.:
1213000107).
13) Επιστολή από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και
Προσωπικού, καθ. Αστ. Δουκουδάκη προς τον Προϊστάμενο στο Κέντρο
Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΚΠΑ, με κοινοποίηση στον
Πρόεδρο του Τμήματος Βιολογίας καθ. Εμμ. Γ. Φραγκούλη
(ημερομηνία:13/6/12, αρ.πρωτ.: 11112019136).
14) Επιστολή από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και
Προσωπικού, καθ. Αστ. Δουκουδάκη προς τον Πρόεδρο της Ιατρικής
Σχολής κ.Α-Μ Δημόπουλο σχετικά με τον προγραμματισμό της
εξωτερικής αξιολόγησης (ημερομηνία:08/06/12, αρ. πρωτ.:1112018825).
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Διαβιβαστικά Σημειώματα

1) Διαβιβαστικό σημείωμα από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
και Προσωπικού, καθ. Αστ. Δουκουδάκη προς την ΑΔΙΠ (ημερομηνία
παραλαβής από την ΑΔΙΠ:4/10/2012, αρ. πρωτ.: 1771).
2) Από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, καθ.
Αστ. Δουκουδάκη προς την ΑΔΙΠ σχετικά με το Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης, (ημερομηνίας παραλαβής από την ΑΔΙΠ
24/2/2012, αρ. πρωτ.: 412
3) Από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, καθ.
Αστ. Δουκουδάκη προς την ΑΔΙΠ σχετικά με το Τμήμα Κοινωνικής
Θεολογίας- συμπληρωματικό υπόμνημα της Έκθεσης Εσωτερικής
Αξιολόγησης 2010-2011 (ημερομηνία παραλαβής από την ΑΔΙΠ:
9/3/2012, αρ. πρωτ.: 506)
4) Από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, καθ.
Αστ. Δουκουδάκη προς την ΑΔΙΠ σχετικά με το Τμήμα ΘεολογίαςΣυμπληρωματικό υπόμνημα της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης
2010-2011. (ημερομηνία παραλαβής από την ΑΔΙΠ: 11/4/2012, αρ.
πρωτ.:762)
5) Από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, καθ.
Αστ. Δουκουδάκη προς την ΑΔΙΠ σχετικά με το Τμήμα Πολιτικής
Επιστήμης
και
Δημόσιας
Διοίκησης-Συμπληρωματική
Έκθεση
Εσωτερικής Αξιολόγησης 2010-2011.(ημερομηνία παραλαβής από την
ΑΔΙΠ 9/3/2012, αρ. πρωτ.:507)
6) Από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, καθ.
Αστ. Δουκουδάκη προς την ΑΔΙΠ σχετικά με το Τμήμα Φιλολογίας Εσωτερική Έκθεση Αξιολόγησης Τμήματος, Οδηγός Προπτυχιακών
Σπουδών, Οδηγός ΠΜΣ , σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
(ημερομηνία παραλαβής από την ΑΔΙΠ 01/02/2012, αρ. πρωτ.: 245)
7) Από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, καθ.
Αστ. Δουκουδάκη προς την ΑΔΙΠ σχετικά με το Τμήμα Γερμανικής
Γλώσσας & Φιλολογίας - Ετήσια Απογραφική 2010-2011, Δημοσιεύσεις
και ερευνητική επιστημονική δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ του
Τμήματος, στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας του Τμήματος, Πίνακες
αναλυτικών αποτελεσμάτων, οδηγός ΠΠΣ, ΠΜΣ (ημερομηνία
παραλαβής από την ΑΔΙΠ 1/6/12, αρ. πρωτ.: 1091)
8) Από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, καθ.
Αστ. Δουκουδάκη προς την ΑΔΙΠ σχετικά με το Τμήμα Γεωλογίας&
Γεωπεριβάλλοντος
Επικαιροποιημένη
Έκθεση
Εσωτερικής
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Αξιολόγησης (ημερομηνία παραλαβής από την ΑΔΙΠ 24/2/2012, αρ.
πρωτ.:414)
9) Από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, καθ.
Αστ. Δουκουδάκη προς την ΑΔΙΠ σχετικά το Τμήμα Επικοινωνίας και
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν
στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2010-2011 (ημερομηνία
παραλαβής από την ΑΔΙΠ 24/2/12, αρ. πρωτ.: 411)
10) Από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, καθ.
Αστ. Δουκουδάκη προς την ΑΔΙΠ σχετικά με το Τμήμα Εκπαίδευσης και
Αγωγής στην προσχολική Ηλικία- Οδηγοί Σπουδών για το ΠΠΣ και
ΠΜΣ (ημερομηνία παραλαβής από την ΑΔΙΠ 9/3/12, αρ. πρωτ.: 509)
11) Από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, καθ.
Αστ. Δουκουδάκη προς την ΑΔΙΠ σχετικά με το Τμήμα Εκπαίδευσης και
Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία- Αναθεωρημένη Έκθεση Εσωτερικής
Αξιολόγησης ΤΕΑΠΗ, Παράρτημα και Πρόταση για μέλη ΔΕΠ
Πανεπιστημίων του εξωτερικού για το Μητρώο εμπειρογνωμόνων
(ημερομηνία παραλαβής από την ΑΔΙΠ 24/2/2012, αρ. πρωτ.:413)
12) Από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, καθ.
Αστ. Δουκουδάκη προς την ΑΔΙΠ σχετικά με το Τμήμα Ιταλικής
Γλώσσας & Φιλολογίας- Εσωτερικές Αξιολογήσεις του Τμήματος των
ακαδημαϊκών ετών 2010-2011, 2009-2010, 2005-2009, Οδηγός
Προπτυχιακών
Σπουδών,
Οδηγός
ΠΜΣ
«ελληνορωμάίκέςΕλληνοϊταλικές σχέσεις: Λογοτεχνία- Ιστορία και Πολιτισμός», Οδηγός
των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος στην αγγλική γλώσσα,
κατάλογος εμπειρογνωμόνων από το Τμήμα (ημερομηνία παραλαβής
από την ΑΔΙΠ 19/1/12, αρ. πρωτ.: 121)
13) Από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, καθ.
Αστ. Δουκουδάκη προς την ΑΔΙΠ σχετικά με το Τμήμα Θεατρικών
Σπουδών - Συμπληρωματικό Υπόμνημα στην επικαιροποιημένη Έκθεση
Εσωτερικής Αξιολόγησης 2003-2010 σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
που περιλαμβάνει στοιχεία και για το 2010-2011 (ημερομηνία παραλαβής
από την ΑΔΙΠ 9/3/12, αρ. πρωτ.: 508)

Η γραμματειακή υποστήριξη ανέλαβε την σύνταξη και την τελική μορφοποίηση
των επιστολών συμμετέχοντας ενεργά και
στον προσδιορισμό του
περιεχομένου τους και εκτέλεσε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες αποστολής.

Επικοινωνία Ηλεκτρονική
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Η Ηλεκτρονική αλληλογραφία πραγματοποιήθηκε για λόγους ενημέρωσης,
υπενθύμισης, αίτησης στοιχείων, προώθησης και πληροφόρησης σχετικά με
εκδηλώσεις και γεγονότα που λαμβάνουν χώρα τόσο εντός της Μονάδας όσο
και εκτός αυτής, για αποστολή στοιχείων και οδηγιών σχετικά με τις δράσεις
της ΜΟΔΙΠ αλλά και για ενέργειες που προγραμματίστηκαν, για ανταπόκριση
σε ερωτήματα και αιτήματα που τίθενται κ.α. Ο ρόλος της γραμματειακής
υποστήριξης ως προς την ηλεκτρονική επικοινωνία της ΜΟΔΙΠ περιλαμβάνει
την αποδοχή των εισερχομένων, προώθηση στους εκάστοτε ενδιαφερομένους,
αρχειοθέτηση, σύνταξη των νέων μηνυμάτων και αποστολή στους παραλήπτες.
Στο Παράρτημα υπάρχει κατάλογος με όλα τα μηνύματα που εστάλησαν από
τη Διοικητική Υποστήριξη της Μονάδας. Συγκεκριμένα σε κάθε μήνυμα
αναγράφεται το θέμα, η ημερομηνία και ώρα αποστολής, ο παραλήπτης και
δέκτες. Το περιεχόμενο των μηνυμάτων βρίσκεται στα αρχεία της Μονάδας και
είναι διαθέσιμα εφόσον ζητηθούν.
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Κεφάλαιο
] Πάγιες

3

Ενέργειες

Δημιουργία ιστοσελίδας και ενημέρωσ (& social media)

Η γραμματειακή υποστήριξη συμμετείχε ενεργά σε όλες τις επιμέρους ενέργειες
για προβολή και δημοσιότητα της Μονάδας.
Από το Νοέμβριο του 2011 έχει ανατεθεί στην ομάδα διοικητικής υποστήριξης
της ΜΟ.ΔΙ.Π. και η τεχνική υποστήριξη - ενημέρωση της ιστοσελίδας. Η
διαδικασία αυτή συνεχίστηκε και το α' και 6' εξάμηνο του 2012. Με χρήση
συγκεκριμένου κωδικού, γίνεται εισαγωγή στο περιβάλλον ενημέρωσης της
ιστοσελίδας της ΜΟ.ΔΙ.Π. και προστίθενται νέα αρχεία ή γίνεται τροποποίηση
των παλαιότερων. Συγκεκριμένα γίνεται επικαιροποίηση των στοιχείων που
στέλνονται από τα Τμήματα σχετικά με τα μέλη ΟΜΕΑ ή με τις εκθέσεις
εσωτερικής αξιολόγησης. Στον πίνακα των εκθέσεων δημιουργείται σύνδεσμος
ανά Τμήμα με το τελικό αρχείο της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης ενώ
προστίθενται οι αντίστοιχες ημερομηνίες

κατάθεσης αυτών στην Α.ΔΙ.Π.

Επίσης ενημερώνεται το πεδίο των Ανακοινώσεων- Εκδηλώσεων ανάλογα με τις
τρέχουσες δράσεις της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ αλλά και τις γενικότερες εξελίξεις στο
χώρο της Αξιολόγησης.

Συμβάσεις -Μισθοδοσία μελών της ΜΟΔΙΠ
Συμβάσεις
Η διοικητική υποστήριξη αναλαμβάνει την τήρηση χρονοδιαγράμματος για την
κατάθεση όλων των συμβάσεων των συνεργατών της ΜΟ.ΔΙ.Π. οι οποίες
γίνονται ανά εξάμηνο (εκτός ορισμένων εξαιρέσεων). Συγκεκριμένα συντάσσει
το κείμενο του ιδιωτικού συμφωνητικού ανά κατηγορία συνεργάτη και στη
συνέχεια συμπληρώνει τα ατομικά στοιχεία του καθενός. Επίσης διαμορφώνει
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την

εισήγηση

του

επιστημονικού

υπευθύνου

για

έναρξη

ή

ανανέωση

απασχόλησης για κάθε συνεργάτη που πρέπει να συνοδεύει υποχρεωτικά κάθε
σύμβαση. Αφού τα έγγραφα υπογραφούν από τον επιστημονικό υπεύθυνο,
κατατίθενται

στον

ΕΛΚΕ

και

τα

αντίγραφα με

αριθμό

πρωτοκόλλου

φυλάσσονται σε ειδικό φάκελο στο αρχείο.

Μισθοδοσία
Η διαδικασία μισθοδοσίας γίνεται στην αρχή του τρίτου δεκαημέρου κάθε
μηνός, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται από
τον ΕΛΚΕ. Η εντολή πληρωμής κάθε συμβασιούχου και η βεβαίωση καλής
εκτέλεσης εργασιών η οποία τη συνοδεύει, συντάσσεται από τη διοικητική
υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ. Τα αντίγραφα όλων των εγγράφων, αφού πάρουν
αριθμό πρωτοκόλλου από τον ΕΛΚΕ, φυλάσσονται στο αρχείο.
Οι παραπάνω διαδικασίες αφορούν σε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τους
ειδικούς επιστήμονες αξιολόγησης, με τους συνεργάτες πληροφορικής αλλά και
με την ίδια την ομάδα διοικητικής υποστήριξης της ΜΟ.ΔΙ.Π.

Ταξινόμη

Αρχειοθέτηση

Η ταξινόμηση και η διαχείριση του αρχείου της ΜΟ.ΔΙ.Π είναι αποκλειστική
αρμοδιότητα της διοικητικής υποστήριξης. Το αρχείο, μέρος του

οποίου

προϋπήρχε της ομάδας διοικητικής υποστήριξης χωρίστηκε σε 3 βασικές
κατηγορίες:

στην

αλληλογραφία,

στις

εκθέσεις

αξιολόγησης

(ετήσιες

ή

συνολικές) και σε ότι αφορά τους ειδικούς επιστήμονες αξιολόγησης.
Η αλληλογραφία έχει χωριστεί σε φακέλους ανάλογα με τους φορείς με τους
οποίους έχει γίνει η επικοινωνία, αλλά και ανάλογα με το αντικείμενο στο οποίο
αναφέρεται το έγγραφο. Συγκεκριμένα ως προς τα εισερχόμενα έγγραφα έχει
δημιουργηθεί Φάκελος που χωρίζεται ανά Τμήμα. Ως προς τα εξερχόμενα έχουν
δημιουργηθεί δύο φάκελοι. Στο πρώτο τοποθετούνται τα έγγραφα που
αποστέλλονται μαζικά σε όλα τα Τμήματα και έχουν το ίδιο περιεχόμενο και
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στο δεύτερο τοποθετούνται τα έγγραφα που αποστέλλονται σε συγκεκριμένα
Τμήματα.
Στο αρχείο υπάρχουν ακόμα φάκελοι ξεχωριστοί για τις ενέργειες προβολής και
δημοσιότητας, για την επικοινωνία με το Υπουργείο

Παιδείας Δια Βίου

Μάθησης και Θρησκευμάτων, για την ΑΔΙΠ, για τον ΕΛΚΕ- αποδόσεις, για τις
Ημερίδες, για τα Newsletters, για τις Ενέργειες- Αποτελέσματα, για τις
Συμβάσεις- Μισθοδοσία Προσωπικού, για την Διοικούσα Επιτροπή κ.λπ.
Οι ετήσιες εκθέσεις των Τμημάτων (απογραφικές) χωρίζονται ανά ακαδημαϊκό
έτος και φυλάσσονται

έντυπα και ηλεκτρονικά. Οι εκθέσεις

εσωτερικής

αξιολόγησης οι οποίες έχουν κατατεθεί και στην Α.ΔΙ.Π, τοποθετούνται σε
κουτί ανά Τμήμα ενώ το ηλεκτρονικό αρχείο βρίσκεται και πάλι σε ηλεκτρονικό
φάκελο ανά Τμήμα, ενώ "ανεβαίνει" και στη σελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π στο διαδίκτυο.
Κατά το έτος 2012, κρίθηκε απαραίτητο να προστεθεί φάκελος στον οποίο θα
φυλάσσονται

όλα τα διαβαβαστικά εκθέσεων

Τμημάτων που η ΜΟΔΙΠ

δημιουργεί προς την ΑΔΙΠ καθώς και ξεχωριστό ντοσιέ με τα αρχεία της
εξωτερικής αξιολόγησης αλλά και της εσωτερικής αξιολόγησης της ΜΟΔΙΠ
ΕΚΠΑ.
Το τρίτο μέρος του αρχείου περιλαμβάνει τους ατομικούς φακέλους των
ειδικών επιστημόνων αξιολόγησης, το οποίο ενημερώνεται από τη διοικητική
υποστήριξη ανάλογα με τα έγγραφα που προσκομίζουν οι ειδικοί επιστήμονες.
Αυτά κατά κύριο λόγο είναι οι μηνιαίες αναφορές προόδου, τα δελτία
πληρότητας

των

απογραφικών

εκθέσεων,

καθώς

και

η

ηλεκτρονική

αλληλογραφία που έχουν οι ίδιοι με τα μέλη ΟΜΕΑ των τμημάτων που έχουν
αναλάβει, σε έντυπη μορφή.
Επίσης στο αρχείο συμπεριλαμβάνεται και όλη η ηλεκτρονική αλληλογραφία
των επιμέρους μελών της ομάδας διοικητικής υποστήριξης, τα οποία επίσης
φυλάσσονται και αφορούν όλη την επικοινωνία με τους συνεργάτες.
Κατά

το

έτος

2012, εκτός

από τους

τρεις

φακέλους-

ντοσιέ

που

δημιουργήθηκαν, άλλαξε αρκετά ο τρόπος με τον οποίο οργανώνονται οι
ενέργειες

και τα αποτελέσματα καθώς και τα πρακτικά της επιτροπής

παρακολούθησης και παραλαβής έργου. Δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στην
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αποθήκευση αυτών και ηλεκτρονικά αλλά διασταυρώθηκαν επανειλημμένως τα
αρχεία της ΜΟΔΙΠ με όσα βρίσκονται στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου.

Αποδόσεις

Η Γραμματειακή Υποστήριξη μεταξύ των υπόλοιπων καθηκόντων της εκτελεί
και τη διαδικασίες αποδόσεων τιμολογίων και λοιπών εξόδων. Μέσα στις πάγιες
ενέργειες της Μονάδας συγκαταλέγονται και τα αναλώσιμα.
Σε τακτά χρονικά διαστήματα γίνεται καταγραφή αναγκών για προμήθεια
αναλωσίμων. Στη συνέχεια πραγματοποιούνται οι αγορές, δημιουργείται το
δελτίο πραγματοποιηθεισών δαπανών, η εντολή πληρωμής, και αρχειοθετείται
το αντίστοιχο τιμολόγιο. Όλα τα παραπάνω έγγραφα είναι υπογεγραμμένα από
τον υπόλογο

και τον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος (κωδικός

προγράμματος 70/3/10599 - ΑΦΜ 090145420 Δ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

προαναφερθείσα

διαδικασία,

τα

ΑΘΗΝΩΝ).

έγγραφα

Αφού ολοκληρωθεί

κατατίθενται

στον

η

ΕΛΚΕ.

Συντάσσεται ακόμη με τη βοήθεια της γραμματειακής υποστήριξης έγγραφο
του Επιστημονικού Υπευθύνου που απευθύνεται προς τη Γραμματεία ΕΛΚΕ
και το οποίο αιτιολογεί κάθε φορά την αναγκαιότητα της εκάστοτε αγοράς. Η
διαδικασία

επαναλαμβάνεται

κάθε

φορά

που

πραγματοποιείται

αγορά

αναλωσίμων. Βεβαίως πριν γίνει η οποιαδήποτε προμήθεια, είναι απαραίτητη η
έγκριση

της

αναγκαιότητας

της

από

τον

επιστημονικό

υπεύθυνο

του

προγράμματος, καθώς και η αντίστοιχη έρευνα αγοράς, ώστε να εξασφαλίζεται
η καλύτερη δυνατή σχέση ποιότητας - τιμής. Τα αντίστοιχα έγγραφα των
παραπάνω φυλάσσονται στα αρχεία της Μονάδας και είναι διαθέσιμα εφόσον
ζητηθούν.
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Δημιουργία εργαλείων γραμματειακής υποστήριξ

Από το πρώτο χρόνο δημιουργίας της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας και
της πρόσληψης

προσωπικού γραμματειακής υποστήριξης δημιουργήθηκαν

ορισμένα εργαλεία τα οποία βοφούν

στην εύρυθμη εκτέλεση των ενεργειών

της. Τα εργαλεία αυτά έχουν δυναμικό χαρακτήρα και είναι απαραίτητη η
συχνή ενημέρωση τους σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
Κατάλογος Επικοινωνίας
Ο κατάλογος επικοινωνίας είναι ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία για τη
Διοικητική Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ.
Χρειάστηκε αρχικά να οριστούν οι ενότητες.
Συγκεκριμένα:
Διοικούσα επιτροπή
Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Πρόεδροι- Αναπληρωτές Πρόεδροι Τμημάτων
Συντονιστές ΟΜΕΑ- Μέλη ΟΜΕΑ και άτομα της γραμματειακής
υποστήριξης που έχουν οριστεί υπεύθυνα για τη συγκέντρωση στοιχείων

Χρειάστηκε επίσης να συμπληρωθούν οπωσδήποτε 4 στήλες: όνομα, ιδιότητα,
τηλέφωνο,e-mail.
Προαιρετικά συμπληρώθηκε όπου ήταν εφικτό και η ταχυδρομική διεύθυνση
του εκάστοτε γραφείου. Η συμπλήρωση των κελιών έγινε κατόπιν έρευνας
στους αντίστοιχους ιστότοπους. Όμως εις ό,τι αφορά τα Τμήματα επειδή
αυτού του είδους η πληροφορία δεν υπήρχε στο site χρειάστηκε να συνταχθεί
επιστολή

όπου

ζητούνται

από

τους

Προέδρους

των

Τμημάτων

να

γνωστοποιήσουν τη Σύσταση ΟΜΕΑ. Αφού ολοκληρώθηκε το excel με όλα τα
στοιχεία, κρίθηκε απαραίτητη σε τακτά χρονικά διαστήματα η επικαιροποίηση
του πίνακα γιατί συνέβησαν αλλαγές ή κάποιες διευθύνσεις ήταν λανθασμένες.
Ηδη με τις πρώτες απόπειρες επικοινωνίας τα σημεία που ήταν προβληματικά
φαίνονται. Επομένως ρόλος της γραμματειακής υποστήριξης ήταν η συχνή
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ενημέρωση αυτού του πίνακα μέσα από την επαναλαμβανόμενη διασταύρωση
στοιχείων. Επομένως και το 2012, η γραμματειακή υποστήριξη ανέλαβε την
επικοινωνία με όλα τα Τμήματα προκειμένου να επικαιροποιήσει τον πίνακα
σχετικά με τη Σύσταση ΟΜΕΑ. Επιπροσθέτως, χρειάστηκε να ενημερώσει τον
πίνακα με τους Προέδρους και Αντιπροέδρους των Τμημάτων.

Κατάλογος Αρχειακού υλικού

Καρτέλες προόδου Τμημάτων
Σκοπός της δημιουργίας Καρτέλας Προόδου Τμήματος (ΚΠΤ) είναι η διαρκής
ενημέρωση των εξελίξεων των διαδικασιών των Εκθέσεων (απογραφικής,
εσωτερικής αξιολόγησης, εξωτερικής αξιολόγησης), ώστε να είναι δυνατός και
εύκολος ο έλεγχος ανά πάσα στιγμή του βαθμού προόδου κάθε τμήματος ανά
είδος έκθεσης.
Η μορφή της ΚΠΤ είναι τέτοια ώστε να περιγράφονται συνοπτικά αλλά
απόλυτα κατανοητά όλα τα παραπάνω. Συγκεκριμένα, χωρίζεται σε 3 μεγάλες
ενότητες (ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ) οι οποίες διαιρούνται
αντίστοιχα σε 2, 3, 3 υποενότητες.
ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ (βαθμός προόδου - ημερομηνία
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ (βαθμός προόδου - ημερομηνία για ΜΟΔΙΠ),
βαθμός προόδου - ημερομηνία ολοκλήρωσης για ΜΟΔΙΠ,
ημερομηνία αποστολής σε ΑΔΙΠ)
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ (ημερομηνία ΑΔΙΠ,
Ημερομηνία ΜΟΔΙΠ,
Τελικό REPORT)
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Η ΚΠΤ ενημερώνεται κάθε φορά που προκύπτουν νέα στοιχεία
για το εκάστοτε τμήμα.
Στις καρτέλες προόδου Τμημάτων προστέθηκαν για το 2012 , και καρτέλες
ύπαρξης στοιχείων για τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, για τα
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, και για τις Δημοσιεύσεις- Διακρίσεις
(βλέπε

ενότητα

συγκέντρωση

στοιχείων).

Η

γραμματειακή

υποστήριξη

προκειμένου να ενημερώσει τον Πρόεδρο , τον Γενικό Συντονιστή καθώς και τα
υπόλοιπα μέλη της ΜΟΔΙΠ δημιούργησε τις καρτέλες αυτές έτσι ώστε να
εντοπισθούν τυχόν ελλείψεις κ.λπ.

] Ενέργειες

ανά δράση της ΜΟΔΙΠ

Εξοπλισμός νέων γραφείων της ΜΟΔΙΠ
Η διοικητική υποστήριξη ανέλαβε όλη τη διαδικασία επιλογής και αγοράς του
εξοπλισμού των νέων γραφείων της ΜΟ.ΔΙ.Π. στη Σχολή Θετικών Επιστημών.
Αφού έγινε σχεδιάγραμμα των επιμέρους χώρων του γραφείου και μέτρηση των
αντίστοιχων διαστάσεων, επιλέχθηκαν τα έπιπλα τα οποία θεωρήθηκαν ως
απαραίτητα για την, όσο το δυνατόν, καλύτερη οργάνωση και λειτουργικότητα
του χώρου. Παράλληλα, έγινε καταγραφή των διαθέσιμων θυρών σύνδεσης
τηλεφώνων και υπολογιστών στο δίκτυο του ΕΚΠΑ και επικοινωνία με το
Κέντρο

Λειτουργίας

και Διαχείρισης

Δικτύου

ώστε

να ολοκληρωθεί

η

διαδικασία. Επίσης έγιναν όλες οι απαραίτητες συνεννοήσεις με την Τεχνική
Υπηρεσία του κτιρίου, ώστε να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και επισκευές. Η
διοικητική υποστήριξη σε συνεργασία με τον υπεύθυνο από το Κ.ΛΕΙ.ΔΙ,
κατέγραψε τις απαραίτητες ανάγκες σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές
και αντίστοιχου ηλεκτρονικού εξοπλισμού του γραφείου.
Τέλος μετά την παραλαβή κάθε είδους εξοπλισμού, η διοικητική υποστήριξη
είχε εκτός από την ευθύνη απόδοσης των τιμολογίων στον ΕΛΚΕ και την
απογραφή αυτού με ταυτόχρονη συμπλήρωση "κτηματολογίου".
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Ενημερωτικά Φυλλάδια
Δημιουργία 4ου εξαμηνιαίου Δελτίου Ειδήσεων της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ ( Φύλλο 4,
Ιανουάριος- Ιούνιος 2012, « Άξιο…Λόγου» )
Δημιουργία 5ου εξαμηνιαίου Δελτίου Ειδήσεων της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ ( Φύλλο 5,
Ιούλιος-Δεκέμτριος 2012, « Άξιο…Λόγου» )

Στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός συστήματος τακτικής ενημέρωσης των
ενδιαφερόντων για το έργο και τις δραστηριότητες της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ και
έπειτα από συναντήσεις και διαβουλεύσεις προκειμένου να αποφασισθεί ποιος
είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος
αποφασίστηκε η σύνταξη ανά τρίμηνο ενός Newsletter.
Αρχικά περιγράφηκε ο βασικός σκοπός δημιουργίας του ενημερωτικού δελτίου
ειδήσεων και κατόπιν σχεδιάστηκε η διαδικασία σύνταξης και αποστολής του. Η
γραμματειακή υποστήριξη συμμετείχε ενεργά στη δημιουργία περιεχομένου,
στην οργάνωση των συναντήσεων των μελών της Μονάδας, στην εύρεση των
απαιτούμενων εγγράφων και πληροφοριών καθώς και στη σύνταξη δελτίων
τύπων για όλες τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τη ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ ή
τις συμμετοχές της σε συνέδρια και ημερίδες άλλων ΜΟΔΙΠ. Η διαδικασία
αυτή επαναλήφθηκε κάθε τρίμηνο.

Δελτία Τύπου

Τα Δελτία Τύπου που συντάχθηκαν συντάσσονται από τα μέλη της Διοικητικής
Υποστήριξης κατά το α' και 6' εξάμηνο του 2012 έχουν σαν θέματα τα
ακόλουθα:
-

Διοργάνωση Σεμιναρίου: «Ψηφιοποίηση Ερωτηματολογίου Φοιτητών»
"Παρουσίαση του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ"

-

«Εγκαίνια Χώρου Νέων Γραφείων της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ »
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« Συναντήσεις Αντιπρύτανη με Τμήματα για ενέργειες βελτίωσης»
Συμμετοχή της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ στο Συνέδριο: Διασφάλιση και Διοίκηση
Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Διοίκηση και καλές πρακτικές.
θεσσαλονίκη, 20-21 Σεπτεμβρίου 2012
Αποτίμηση της συμμετοχής της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ στο Συνέδριο με θέμα:
«Διασφάλιση
Διοίκηση

και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη

και

καλές

20-21

πρακτικές»,

Εκπαίδευση:

Σεπτεμβρίου

2012,

Θεσσαλονίκη
Συμμετοχή

της

ΜΟ.ΔΙ.Π

ΕΚΠΑ

στην

ημερίδα:

«Ποιότητα

στην

Ανώτατη Εκπαίδευση», Αδήνα 19 Ιουνίου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Αδηνών
Συμμετοχή

της

ΜΟΔΙΠ

ΕΚΠΑ

στο

Συνέδριο

με

δέμα:

«Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα:
Μοχλός ανάπτυξης» (ΜΟΔΙΠ του Αλεξάνδρειου TEI Θεσσαλονίκης
,Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ,29-30 Νοεμβρίου)

Διοργάνωση Ημερίδων- Συμμετοχή σε Ημερίδες- Συνέδρια άλλων ΜΟΔΙΠ
Κατά το Α' και Β ' Εξάμηνο 2012 (Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2012), η Μονάδα
Διασφάλισης Ποιότητας του ΕΚΠΑ οργάνωσε τρεις εκδηλώσεις και συμμετείχε
σε δύο συνέδρια και μία ημερίδα ΜΟΔΙΠ άλλων ΑΕΙ και TEI της χώρας.
Ως προς τις εκδηλώσεις που οργανώθηκαν από τη ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ, η πρώτη
πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης
Δικτύου (Κ.ΛΕΙ.ΔΙ.) την Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2012
(Προπύλαια).

Επρόκειτο

για

σεμινάριο

με

θέμα

στο Νέο Αμφιθέατρο
την

«Ψηφιοποίηση

Ερωτηματολογίου Φοιτητών».
Η εκδήλωση σημείωσε μεγάλη επιτυχία καθώς συμμετείχαν 21 Τμήματα με
εκπροσώπους Προέδρους και μέλη ΟΜΕΑ, το σύνολο των οποίων ανήλθε
στους 45. Οι εισηγήσεις σε συνδυασμό με το χρόνο για ανταλλαγή απόψεων και
τεχνογνωσίας διήρκησε 2,5 ώρες (14:00-17:30).
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Η γραμματειακή υποστήριξη ανέλαβε το κομμάτι της επικοινωνίας με τα
Τμήματα,

και

το

ΚΛΕΙΔΙ

καθώς

και

τους

λοιπούς

ενδιαφερόμενους.

Παράλληλα με την επικοινωνία, συμμετείχε ενεργά τόσο
ενοτήτων
πλευράς

του σεμιναρίου
εισηγητών

όσο

όσο

στον

καθορισμό

και στη διασφάλιση των συμμετοχών

και συμμετεχόντων

σε

αυτό. Ανέλαβε

όλες

από
τις

επιμέρους ενέργειες προκειμένου να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος αλλά και να
υπάρξει ο κατάλληλος τεχνολογικός εξοπλισμός.
τηλεφωνικής

εξυπηρέτησης

Προσέφερε τη δυνατότητα

σε ώρες γραφείου προκειμένου να δίνονται οι

κατάλληλες πληροφορίες σε όλους τους ενδιαφερόμενους, μεταφέροντας ό π ο υ
ήταν

απαραίτητο

δεδομένα

και

πληροφορίες

στους

εμπλεκόμενους.

Επιπροσθέτως ανέλαβε την προμήθεια της απαραίτητης γραφικής ύλης και της
προετοιμασίας του υλικού π ο υ δόθηκε στους συμμετέχοντες. Κ α τ ά τη διάρκεια
του σεμιναρίου τα μέλη της διοικητικής υποστήριξης παρευρίσκονταν στον
χώρο της εκδήλωσης και εξυπηρετούσαν στην υποδοχγ\
εξυπηρετούσαν

τηλεφωνικά

το

κοινό

στα

ενώ άλλοι παρείχαν

γραφεία

προκειμένου

να

πραγματοποιηθεί με άρτιο τρόπο.
Ως π ρ ο ς την δεύτερη εκδήλωση, την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 1:00
μμ πραγματοποιήθηκε εσωτερική επιμόρφωση στα μέλη της Μ Ο Δ Ι Π ΕΚΠΑ
στην αίθουσα Προπυλαίων (Πανεπιστημίου 30) α π ό το στέλεχος του Κέντρου
λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου Ε Κ Π Α (Κ.ΛΕΙ.ΔΙ)

κ. Νίκο Βουτσινά

(Συστήματα

"Παρουσίαση

και

Ανάπτυξη

Εφαρμογών)

με

θέμα:

του

Πληροφοριακού Συστήματος της Μ Ο Δ Ι Π ΕΚΠΑ".
Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης:
-

Εγινε παρουσίαση του Πληροφοριακού Συστήματος της Μ Ο Δ Ι Π Ε Κ Π Α
της π λ α τ φ ό ρ μ α ς και των δυνατοτήτων π ο υ προσφέρει στους χρήστες
της

-

Δόθηκαν διευκρινήσεις σε απορίες ή δύσκολα σημεία

-

Εντοπίστηκαν

προβλήματα

ή

αστοχίες

και

προτάθηκαν

τρόποι

αντιμετώπισης
-

Συζητήθηκαν επιμέρους αντιρρήσεις και παρουσιάστηκαν διαφορετικές
οπτικές έτσι ώστε να βρεθεί η βέλτιστη λύση.
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-

Δημιουργήθηκε

με τη βοήθεια όλων

των συμμετεχόντων

πίνακας

ανάλυσης των θετικών και αρνητικών στοιχείων του συστήματος καθώς
και των περιοχών που χρειάζονται βελτίωση.
-

Προγραμματίστηκε η εκπαίδευση των μελών της ΜΟΔΙΠ στη χρήση του
συστήματος καθώς κρίθηκε αναγκαία η εξοικείωση με την πλατφόρμα
προκειμένου

να οργανωθεί πιο αποτελεσματικά και η

μελλοντική

εκπαίδευση των ΟΜΕΑ των Τμημάτων.
-

Εγιναν προτάσεις για το σχεδιασμό της προβολής του πληροφοριακού
συστήματος της ΜΟΔΙΠ στα Τμήματα με σκοπό τη χρήση του από
αυτά

και

κατ'επέκταση

την

διοργάνωση

σεμιναρίων

σε

ομάδες

της

άνωθεν

προκειμένου να γίνει εκπαίδευση των ΟΜΕΑ
Η

γραμματειακή

υποστήριξη

βοήθησε

στην

διοργάνωση

επιμόρφωσης (φρόντισε για την ανεύρεση του χώρου, του

τεχνολογικού

εξοπλισμού, τις παρουσιάσεις των εισηγητών, την εκτύπωση των κατάλληλων
αρχείων που μοιράζονταν στους συμμετέχοντες, τις προσκλήσεις, τη δημιουργία
αναφοράς ως προς τη διαθεσιμότητα η μη των προσκεκλημένων)

αλλά

συμμετείχε και σε αυτήν καθώς ανάμεσα η επιμόρφωση αφορούσε και στα
άτομα της διοικητικής υποστήριξης.
Ως προς την τρίτη εκδήλωση, η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π)
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,

πραγματοποίησε

την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 14:00 εκδήλωση για την εγκαινίαση
των νέων της γραφείων στη Σχολή θετικών Επιστημών.
Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν 50 άτομα, Πρόεδροι και μέλη ΟΜΕΑ των
Τμημάτων

του

ΕΚΠΑ.

Πραγματοποιήθηκε

μεταξύ

άλλων

κοπή

της

Πρωτοχρονιάτικης Πίτας. Ο Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ και Αντιπρύτανης
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων καθηγητής κ. Αστέριος Δουκουδάκης απεύθυνε ευχές
και χαιρετισμό προς όλους τους παρευρισκόμενους.
Επιπροσθέτως δόθηκαν βεβαιώσεις κατάθεσης στην ΑΔΙΠ των Εκθέσεων
Εσωτερικής Αξιολόγησης καθώς και βεβαιώσεις πραγματοποίησης Εξωτερικής
Αξιολόγησης για τα Τμήματα που έχουν ολοκληρώσει και το δεύτερο στάδιο.
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Η συνάθροιση αυτή σημείωσε επιτυχία καθώς οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία
να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις τόσο μεταξύ τους όσο και με τα
στελέχη της ΜΟΔΙΠ.
Η γραμματειακή υποστήριξη ανέλαβε το κομμάτι της επικοινωνίας με τους
Προέδρους και τα μέλη ΟΜΕΑ των Τμημάτων. Δημιουργία και αποστολή
προσκλήσεων,

δημιουργία

αναφοράς

σχετικά

με

τον

αριθμό

των

συμμετεχόντων,

διαμόρφωση του χώρου στο γραφείο της ΜΟΔΙΠ

στην

Πανεπιστημιούπολη προκειμένου να καταστεί λειτουργικός για την εκδήλωση,
ανέλαβε όλες τις επιμέρους ενέργειες προκειμένου να προσφερθούν στους
καλεσμένους
προκειμένου

υπηρεσίες

εστίασης

και

τέλος

εκτέλεσε

τις

διαδικασίες

να εκδοθεί ανάλογα με το Τμήμα η κατάλληλη

βεβαίωση

πραγματοποίησης Εσωτερικής ή και Εξωτερικής Αξιολόγησης. Προσέφερε τη
δυνατότητα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης σε ώρες γραφείου προκειμένου να
δίνονται

οι

κατάλληλες

πληροφορίες

σε

όλους

τους

ενδιαφερόμενους,

μεταφέροντας όπου ήταν απαραίτητο δεδομένα και πληροφορίες

στους

εμπλεκόμενους ( ιδιαίτερα μετά την αλλαγή της αρχικής ημερομηνίας της
εκδήλωσης καθώς προέκυψαν αρκετές απορίες).
Όπως προαναφέρθηκε η ΜΟΔΙΠ συμμετείχε σε δύο συνέδρια και μία ημερίδα
άλλων ΜΟΔΙΠ.
Ως προς την πρώτη συμμετοχή, η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετείχε στο Συνέδριο
που διοργανώθηκε από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης

υπό

την

αιγίδα

της

Ανώτατης

Αρχής

Διασφάλισης Ποιότητας στις 20-21 Σεπτεμβρίου 2012.
Το Συνέδριο είχε θέμα: « Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη
Εκπαίδευση: Διοίκηση και καλές πρακτικές» και πραγματοποιήθηκε στους
χώρους

του

συγκεκριμένα

Αριστοτελείου

Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης

και

πιο

στο κτίριο του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

(ΚΕ.Δ.Ε.Α). Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του ΕΚΠΑ εκπροσωπήθηκε

20 |

Σελίδα

τους:

Κωνσταντίνο

Μπουρλετίδη

Συντονιστής

ΜΟΔΙΠ

ΕΚΠΑ)

και Βαγγέλη Κρίκα (Ειδικός Επιστήμων Αξιολόγησης

ΜΟΔΙΠ

ΕΚΠΑ)

πραγματοποιώντας εισηγήσεις

από

(Γενικός

με τίτλους:

«

Η εμπειρία

Εξωτερικής Αξιολόγησης στο Εονικό και Καποδιστριακό
Ασηνών:

αρχές,

καλές

πρακτικές

και

προτάσεις

«Αξιολόγηση της Μονάδας Διασφάλισης
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

της

Πανεπιστήμιο

βελτίωσης»

και

Ποιότητας του Εσνικού και

Ασηνών» αντιστοίχως. Τις εργασίες του

Συνεδρίου παρακολούθησε η Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης της ΜΟΔΙΠ
ΕΚΠΑ, κα Αικατερίνη Φουντή.
Ως προς το Συνέδριο αυτό η γραμματειακή υποστήριξη ανέλαβε όλο το
κομμάτι της επικοινωνίας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το
οποίο

περιελάμβανε

την λήψη

της πρόσκλησης,

την αποστολή

θετικής

απάντησης για συμμετοχή της ΜΟΔΙΠ, την αποστολή των περιλήψεων των
αντίστοιχων εισηγήσεων
συνεννόηση

για τον

τηρώντας πάντα τα δοθέντα χρονικά όρια, την
τρόπο

μεταφοράς

και διαμονής

των

μελών

που

συμμετείχαν. Επιπροσθέτως, η γραμματειακή υποστήριξη, κάλυψε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες που χρειάστηκαν να γίνουν σύμφωνα με τον κανονισμό
λειτουργίας

του

ΕΚΠΑ.

Πραγματοποίησε έρευνα

σχετικά

με το

ποιες

διαδικασίες πρέπει να ακολουθηθούν προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα
μετακίνησης και διαμονής. Κατόπιν τούτου έκανε όλες τις απαραίτητες δράσεις
προκειμένου αυτές να υλοποιηθούν. Τέλος προγραμμάτισε τη μετακίνηση και
τη διαμονή πρακτικά π.χ. αγορά εισιτηρίων, κράτηση δωματίων κ.λπ.

Ως προς τη δεύτερη συμμετοχή της, η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας και
το Κέντρο Λειτουργίας

και

Διαχείρισης

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Δικτύου του Εσνικού

και

Ασηνών συμμετείχαν στο Συνέδριο που

διοργανώθηκε από τη ΜΟΔΙΠ του Αλεξάνδρειου TEI Θεσσαλονίκης σε
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο

Μακεδονίας με θέμα: «Διασφάλιση της
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ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης»,
στις 29-30 Νοεμβρίου 2012, στο ξενοδοχείο Grand Hotel Palace.
Ο εκπρόσωπος
Ανάπτυξη

από το Κ.ΛΕΙ.ΔΙ

Εφαρμογών)

κ. Νίκος Βουτσινάς

πραγματοποίησε

εισήγηση

με

(Συστήματα και
θέμα:

«Σύστημα

διαχείρισης ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων αξιολόγησης μασημάτων στο
ΕΚΠΑ.»
Επιπροσθέτως εστάλησαν περιλήψεις εισηγήσεων από δύο ομάδες εργασίας της
ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ με τίτλους: « Η ανάγκη εκπαίδευσης των στελεχών των
ΜΟΔΙΠ σε δέματα Διασφάλισης Ποιότητας : Η εμπειρία των πιλοτικών
σεμιναρίων του Εδνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
(Δημήτρης

Μπουρλετίδης

-Υπεύδυνος

Διαχείρισης

ΕΚΠΑ, Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης -Γενικός

Αδηνών»

Ποιότητας

ΔΟΥ

Συντονιστής ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ,

Κατερίνα Φουντή -Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης

ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ) και

«Στάσεις και Αντιλήψεις των στελεχών της ΜΟΔΙΠ και των ΟΜΕΑ για
τη δράση και το έργο της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ: Ευρήματα της Εσωτερικής
Αυτοαξιολόγησης και της

Εξωτερικής Αξιολόγησης» (Κωνσταντίνος

Μπουρλετίδης- Γενικός Συντονιστής ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ, Βαγγέλης Κρίκας Ειδ. Επιστήμονας Αξιολόγησης
Επιστήμονας Αξιολόγησης
Διοικητικής Υποστήριξης

ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ, Θανάσης Ράπτης - Ειδ.

ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ, Κατερίνα Φουντή - Υπεύθυνη

ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ).

Ως προς το Συνέδριο αυτό η γραμματειακή υποστήριξη ανέλαβε όλο το
κομμάτι της επικοινωνίας με τη ΜΟΔΙΠ του Αλεξάνδρειου TEI Θεσσαλονίκης,
το οποίο περιελάμβανε την λήψη της πρόσκλησης, την αποστολή θετικής
απάντησης για συμμετοχή της ΜΟΔΙΠ, την αποστολή των περιλήψεων των
αντίστοιχων εισηγήσεων

τηρώντας πάντα τα δοθέντα χρονικά όρια, την

ενημέρωση σχετικά με την αδυναμία μετακίνησης των στελεχών της ΜΟΔΙΠ
ΕΚΠΑ την ημέρα της εκδήλωσης.
Αναφορικά με την ημερίδα, η Μονάδα

Διασφάλισης

Ποιότητας

του

Εδνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αδηνών συμμετείχε στην
ημερίδα: «Ποιότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση», που οργανώθηκε από το
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Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή
Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.).
Η ημερίδα διεξήχθη στην Αθήνα, στις 19 Ιουνίου 2012 και πραγματοποιήθηκε
στο συνεδριακό κέντρο του ΓΠΑ. Διήρκησε από τις 9:30 μέχρι τις 20:00 και
χωριζόταν σε τρεις ενότητες. Η γραμματειακή υποστήριξη βοήθησε αφενός στο
κομμάτι της επικοινωνίας με τη ΜΟΔΙΠ του ΓΠΑ (παραλαβή πρόσκλησης και
αφίσας, αποστολή θετικής απάντησης, δήλωση συμμετοχών κ.λπ.) αλλά και στη
συμμετοχή καθώς μέλος της εκπροσώπησε τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας
ΕΚΠΑ , κρατώντας σημειώσεις και μεταφέροντας εντυπώσεις

Μετακινήσεις στελεχών
Οι

μετακινήσεις

στελεχών

της

ΜΟΔΙΠ

προς

άλλη

πόλη

για

λόγους

επαγγελματικούς περιελάμβαναν τις ακόλουθες ενέργειες που πρέπει να γίνουν
από τη γραμματειακή υποστήριξη.
Επικοινωνία με το Φορέα Υποδοχής (π.χ. Συνέδριο - διοργανωτές)
προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες συνεννοήσεις σχετικά με το
ποιες ενέργειες

ορίζονται από την άλλη πλευρά (π.χ. αποστολή

στοιχείων, αιτήσεις κ.α.)
Επικοινωνία με ΕΛΚΕ προκειμένου να σημειωθούν τα αποδεικτικά
έγγραφα

που

θα

χρειαζόταν

να

προσκομισθούν

μετά

την

πραγματοποίηση της μετακίνησης σε περίπτωσης πληρωμής εξόδων
μετακίνησης.
Ενέργειες που αφορούν στον τρόπο μετακίνηση καθώς και στον τόπο
διαμονής

(δρομολόγια

ΚΤΕΛ,

πλοίων,

τρένων,

αεροπλάνων,

χιλιομετρικές αποστάσεις, διαδρομή, έρευνα αγοράς προκειμένου να
γίνει η καλύτερη δυνατή επιλογή ως προς το χρόνο και το κόστος,
καταγραφή

ξενοδοχείων,

μελέτη

τιμών

διαπραγμάτευση τιμών, κρατήσεις κ.λπ.)

δωματίων-

προσφορές,
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Αρχειοθέτηση των εγγράφων αλλά και του εκπαιδευτικού και λοιπού
υλικού

που

φέρουν

τα

στελέχη

της

ΜΟΔΙΠ

(π.χ.

αποδείξεις,

πιστοποιήσεις, βεβαιώσεις, φωτογραφίες, φυλλάδια κ.λπ.)
Αποστολή

ευχαριστήριας

επιστολής

στον

Φορέα

Υποδοχής

(αν

πρόκειται για εκπαιδευτικό ταξίδι)
Αν η μετακίνηση γίνεται για εκπαιδευτικούς λόγους ή για λόγους προβολής και
δημοσιότητας πρέπει να γίνει η περιγραφή της από τη διοικητική υποστήριξη
σε μορφή Δελτίου Τύπου και να αναρτηθεί

στο site της ΜΟΔΙΠ , στο

ιστολόγιο αλλά και στις λοιπές εικονικές κοινότητες στις οποίες θα συμμετέχει
(twitter, facebook )

Άδεια υπογεγραμμένη από τον άμεσο προϊστάμενο
Ημερολόγιο κίνησης. Συντάσσεται από τον ενδιαφερόμενο
Αποδεικτικά κατά περίπτωση (προγράμματα, βεβαιώσεις κλπ)
Αποδείξεις εξόδων (εισιτήρια, αποδείξεις ξενοδοχείων, εστιατορίων κλπ)
Όλα κατατίθενται στον ΕΛΚΕ
Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε μέσα κατά το α' και 6' εξάμηνο του 2012 μία
φορά, για τη
Θεσσαλονίκη

συμμετοχή

τριών

(20-21 Σεπτεμβρίου

μελών
με

της

τίτλο:

ΜΟΔΙΠ

σε

«Διασφάλιση

συνέδριο
και

στη

Διοίκηση

Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Διοίκηση και καλές πρακτικές».

Συναντήσεις Αντιπρύτανη και μελών της ΜΟΔΙΠ
Κατά το έτος 2012, πραγματοποιήθηκαν πέντε εσωτερικές συναντήσεις των
μελών της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας με τον Αντιπρύτανη και Πρόεδρο
της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ κ. Δουκουδάκη. Συγκεκριμένα:
19/ 01/2012 Πέμπτη 1:00 μμ (γραφείο Αντιπρύτανη, Προπύλαια)
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26/01/2012 Πέμπτη 16:00 μμ (γραφεία ΜΟΔΙΠ - Πανεπιστημιούπολη)
10/09/2012 Δευτέρα 14:00 μμ (γραφείο Αντιπρύτανη, Προπύλαια)
10/12/2012 Δευτέρα 14:00 μμ (γραφείο Αντιπρύτανη, Προπύλαια)
Η γραμματειακή υποστήριξη βοήθησε στην οργάνωση αυτών των συναντήσεων
καθώς ενημέρωνε

γραπτά μέσω

ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου

αλλά και

προφορικά μέσω τηλεφώνου όλα τα μέλη για την ημέρα, ώρα συνάντησης και
τοποθεσία αυτής, ατζέντα θεμάτων που θα συζητούνταν

και

κρατούσε

σημειώσεις με τη διαθεσιμότητα ή μη του κάθε μέλους. Εν συνεχεία, έφτιαχνε
αναφορά για το πόσα και ποια άτομα θα συμμετέχουν. Επίσης φρόντιζε να
είναι εκτυπωμένα κάθε φορά τα κατάλληλα αρχεία έτσι ώστε να μοιραστούν
στους συμμετέχοντες. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων κρατούσε όταν
κρίνονταν απαραίτητο σημειώσεις ή ανέτρεχε συχνά στα αρχεία της Μονάδας
προκειμένου να δοοούν πληροφορίες για τις τρέχουσες εξελίξεις.
Όμως το 2012 διοργανώθηκαν και εξωτερικές συναντήσεις του Αντιπρύτανη.
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των ενεργειών βελτίωσης Ποιότητας της

ΜΟΔΙΠ

ΕΚΠΑ, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις εργασίας του Προέδρου της ΜΟΔΙΠ
ΕΚΠΑ, Αντιπρύτανη Αστεριού Δουκουδάκη με εκπροσώπους Σχολών και των
Τμημάτων που τις αποτελούν. Στην περίπτωση των Ανεξάρτητων Τμημάτων οι
συναντήσεις έγιναν με τους εκπροσώπους των Τμημάτων. Ως εκπρόσωποι
νοούνταν οι Κοσμήτορες των Σχολών, οι Πρόεδροι των Τμημάτων, καθώς και οι
Πρόεδροι των ΟΜΕΑ

και οι αναπληρωτές τους.

Σκοπός αυτών των

συναντήσεων ήταν η συζήτηση, ανάλυση και η παροχή διευκρινήσεων για τα
θέματα που καταγράφονται στις
Τμημάτων.

Ειδικότερα, οι

εκθέσεις

επιμέρους

Εσωτερικής

στόχοι

αυτών

Αξιολόγησης των
των

συναντήσεων

αφορούσαν:
α) στην καταγραφή και ανάδειξη των δυνατών και αδυνάτων σημείων των
Τμημάτων και των Σχολών,
6) στη διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση ή και επίλυση προβλημάτων που
παρουσιάζονται στις Σχολές και τα Τμήματα,
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γ) στη σύνταξη ενός κειμένου το οποίο ως πόρισμα θα μπει στην έκθεση
Εσωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύματος και θα αφορά στο Τμήμα.
Οι συναντήσεις έγιναν στο διάστημα 9 Φεβρουαρίου - 5 Μαΐου 2012 και
πραγματοποιήθηκαν κατόπιν συνεννόησης είτε στο χώρο της Σχολής είτε στα
γραφεία της ΜΟΔΙΠ στην Πανεπιστημιούπολη, ή στο Γραφείο Αντιπρύτανη
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού. Το συντονισμό των συναντήσεων
ανέλαβε η κα Αναστασία Παπαδοπούλου (Ειδικός επιστήμων Αξιολόγησης
ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ) με την βοήθεια της Γραμματειακής Υποστήριξης.

Τα άτομα

αυτής, έδωσαν όλα τα στοιχεία επικοινωνίας των ΟΜΕΑ καθώς και των
Προέδρων, συνέταξαν και απέστειλαν επιστολές εκ μέρους του Αντιπρύτανη
και Προέδρου της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ , συνέλεγαν απαντήσεις και ενημέρωναν
τους αρμόδιους. Φρόντιζαν έτσι ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να είναι ενήμεροι
για την ημέρα, την ώρα, τον τόπο συνάντησης και το περιεχόμενο αυτής καθώς
και να έχουν κατά τη διάρκεια της συνάντησης τους τα κατάλληλα αρχεία
εκτυπωμένα.
Επίσης, κατόπιν αιτήματος που είχε ζητηθεί από τη Γενική Διευθύντρια
Εκπαίδευσης κα Αικ. Ασημακοπούλου, η γραμματειακή υποστήριξη οργάνωσε
συνάντηση ανάμεσα σε εκπρόσωπο της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ και σε εκπρόσωπο της
μηχανοργάνωσης.

Η

συνάντηση

περιελάμβανε διευκρινίσεις

αυτή είχε

ενημερωτικό

και οδηγίες συμπλήρωσης

χαρακτήρα και

των Απογραφικών

Εκθέσεων. Οι διευκρινίσεις κυρίως αφορούσαν στοιχεία που είτε δεν υπήρχαν
αυτούσια στο μηχανογραφικό σύστημα και έπρεπε να υπολογιστούν, είτε δεν
ήταν

σαφής

ο

τρόπος

αναζήτησης τους,

είτε

δεν

υπήρχαν

καθόλου

μηχανογραφημένα. Αφορούσαν τους πίνακες του Παραρτήματος 1- Στοιχεία
και Δείκτες Λειτουργίας των Τμημάτων. Η Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης
ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ κα. Αικ. Φουντή ήταν υπεύθυνη στο να οργανώσει την
συνάντηση αυτή. Στη συνάντηση συμμετείχαν από τη Μονάδα Διασφάλισης
Ποιότητας η κα Φουντή, η κυρία Παπαβλασοπούλου (διοικητική υποστήριξη
ΜΟΔΙΠ

ΕΚΠΑ)

Αξιολόγησης

και

ΜΟΔΙΠ

ο

κύριος

ΕΚΠΑ).

Θανάσης
Από

την

Ράπτης (Ειδικός
διεύθυνση

Επιστήμων

Μηχανοργάνωσης

συμμετείχε η κυρία Ν. Χαμάουι (Τμήμα Μηχανογράφησης). Μέσω διαδοχικών
ηλεκτρονικών μηνυμάτων με τη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης η υπεύθυνη
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διοικητικής υποστήριξης κανόνισε την ημέρα, ώρα και τόπο
(Πέμπτη

26

Ιανουαρίου

2012,

11

π.μ.

στο

γραφείο

συνάντησης

της

ΜΟΔΙΠ

Πανεπιστημιούπολη) και φρόντισε να είναι ενήμεροι και σύμφωνοι όλοι οι
συμμετέχοντες σε αυτήν. Ταυτοχρόνως κατέγραψε όλες τις ερωτήσεις και τα
σημεία που χρειάζονταν επεξήγηση και τα προωθούσε στον Ειδικό Επιστήμονα
Αξιολόγησης έτσι ώστε στη συνέχεια από κοινού να οργανώσουν τον τρόπο που
θα γίνει η επιμόρφωση.
| Συγκέντρωση στοιχείων

Κατά το έτος 2012, ζητήθηκαν σε δύο περιπτώσεις στοιχεία σχετικά με τα
Τμήματα του ΕΚΠΑ από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας τα οποία και
έπρεπε να αντληθούν από τις εκθέσεις αξιολόγησης που έχουν υποβληθεί στη
Μονάδα.
Συγκεκριμένα

κατόπιν

αιτήματος

της

υπηρεσίας

Ειδικού

Λογαριασμού

Κονδυλίων Έρευνας, χρειάστηκε να δημιουργηθεί ένα πόνημα στο οποίο θα
γινόταν σύντομη παρουσίαση του κάθε Τμήματος καθώς και όσα στοιχεία
υπήρχαν που περιέγραφαν τη σχέση του με κοινωνικούς/ πολιτιστικούς και
παραγωγικούς φορείς (ΚΠΠ). Η γραμματειακή υποστήριξη συμμετείχε ενεργά
στη διαδικασία αυτή καθώς είχε άμεση πρόσβαση στο αρχείο των Εκθέσεων.
Επιπλέον, έπειτα από ενδελεχή μελέτη σε αυτές καθώς και σε όσα επιπλέον
στοιχεία ήταν διαθέσιμα από τα Τμήματα και είχαν υποβληθεί στην Μονάδα
(όπως

οι

Ετήσιες

Εσωτερικές

Εκθέσεις

καθώς

και

συμπληρωματικά

υπομνήματα) κατέγραψε τα ευρήματα. Στη συνέχεια τα μέλη της διοικητικής
υποστήριξης μετά από τη δημιουργία μιας αρχικής έκθεσης με τα στοιχεία που
ζητήθηκαν, την προώθησαν στα υπόλοιπα μέλη της Μονάδας, στο Γενικό
Συντονιστή και στον Πρόεδρο της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ προκειμένου να γίνουν οι
σχετικές συστάσεις και να εγκριθεί. Τέλος, μορφοποίησαν το τελικό αρχείο και
ακολούθησαν

όλες

τις

απαραίτητες

διαδικασίες

παραληφθεί από τους άμεσα ενδιαφερόμενους.

προκειμένου

αυτό

να
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Σε άλλη περίπτωση, ζητήθηκε από Γενική Διευθύντρια Εκπαίδευσης κα Αικ.
Ασημακοπούλου (σε επιστολή με τη μορφή κατεπείγοντος, 12/12/12) στοιχεία
τα οποία απαιτούνταν από το Υπουργείο
30/11/12,
στοιχεία

Α.Π.Φ.150514/Β7
αυτά

Παιδείας (Α.Π.Φ. 5/150781/Β3

29/11/12 , Α.Π. 150514/Β7

αφορούσαν

στην

πρώτη

περίπτωση

στα

29/11/12). Τα
Προγράμματα

Προπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του ΕΚΠΑ, στη δεύτερη περίπτωση
στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών των Τμημάτων του ΕΚΠΑ και
στην Τρίτη περίπτωση αφορούσαν Διεθνείς Βραβεύσεις και Διακρίσεις. Για τη
οργάνωση της συγκέντρωσης των στοιχείων ενεργοποιήθηκαν όλα τα μέλη της
Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας. Συγκεκριμένα η γραμματειακή υποστήριξη
βοήθησε στις παραπάνω εργασίες ως ακολούθως:
Ενδελεχή μελέτη όλων των Εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμημάτων, των Ετήσιων Εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης

των

για το

ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 καθώς και όσων συμπληρωματικών αρχείων
διέθετε από τα υποβληθέντα στη Μονάδα.
Δημιουργία Πινάκων αναφοράς ύπαρξης στοιχείων για κάθε μία από τις
παραπάνω περιπτώσεις.
Καταγραφή τυχόν ελλείψεων σε ύπαρξη στοιχείων και ενημέρωση των
Ειδικών Επιστημόνων Αξιολόγησης προκειμένου οι τελευταίοι να έρθουν
σε επικοινωνία με τα Τμήματα και να δοθούν έξτρα πληροφορίες.
Άντληση στοιχείων από τις Εκθέσεις ανά Τμήμα
Δημιουργία νέου αρχείου της ΜΟΔΙΠ και αποστολή στα υπόλοιπα μέλη
της

Μονάδας, στο

Γενικό

Συντονιστή

και στον

Πρόεδρο

αυτής

προκειμένου να γίνουν οι σχετικές συστάσεις και να εγκριθεί.
Τελική μορφοποίηση του αρχείου
Συμμετοχή

στη

διαμόρφωση

ενός

πρόσθετου

αρχείου

με

τίτλο:

«Απολογισμός Δράσης της Υπηρεσίας ΜΟΔΙΠ»
Δημιουργία DVD ROM που περιελάμβανε τα παραπάνω
Δημιουργία τριών διαβιβαστικών επιστολών εκ μέρους του Αντιπρύτανη
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

& Προέδρου της ΜΟΔΙΠ

ΕΚΠΑ, καθ.

28 |

Σελίδα

Αστεριού

Δουκουδάκη προς την Γενική Διευθύντρια Εκπαίδευσης κα

Αικ. Ασημακοπούλου.
Αποστολή αυτών των διαβιβαστικών επιστολών μαζί με τα σχετικά
αρχεία σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της υπηρεσία πρωτοκόλλου του
Ιδρύματος

(επιστολή

Προπτυχιακά

Γ

-θέμα:

«Αποστολή

Προγράμματα Σπουδών»,

αρ.

στοιχείων
πρωτ.:

για

τα

1213006049,

14/12/12, επιστολή 2" - θέμα: «Αποστολή στοιχείων για Μεταπτυχιακά
η

Προγράμματα Σπουδών», Αρ. πρωτ.:1213006051, 14/12/12, επιστολή 3 θέμα: «Αποστολή στοιχείων για τις Διεθνείς Βραβεύσεις και Διακρίσεις»,
αρ. πρωτ.: 1213006050, 14/12/12)

Τέλος

σε

αίτημα του Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και

Ανάπτυξης ΕΚΠΑ, καθ. Σφηκόπουλου (θέμα: «Αίτημα
ηλεκτρονικά των Εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης

για προσκόμιση

των Τμημάτων του

ΕΚΠΑ», 11/12/12) ζητήθηκε από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας να
δοθούν σε ηλεκτρονική μορφή όλες οι Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης των
Τμημάτων. Η γραμματειακή υποστήριξη βοήθησε σε αυτό καθώς συνέλεξε όλα
τα

απαραίτητα

τόσο

τα

στοιχεία

τόσο

για τις

Εκθέσεις

Εσωτερικής

Αξιολόγησης όσο και επικαιροποιημένα στοιχεία από τις Ετήσιες Απογραφικές
Εκθέσεις των Τμημάτων του ακαδημαϊκού έτος 2010-2011. Επιπροσθέτως
συγκέντρωσε όλες τις Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης για τα δέκα Τμήματα
που

είχαν

ολοκληρώσει

μέχρι

τότε

τη

διαδικασία αυτή.

Εν

συνεχεία

δημιούργησε DVD ROM που περιελάμβανε τα παραπάνω καθώς και σχετικό
διαβιβαστικό σημείωμα

(από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων &

Πρόεδρο ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ, καθ. Αστέριο Δουκουδάκη προς τον Αντιπρύτανη
Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ΕΚΠΑ, καθ. Θ. Σφηκόπουλο
με θέμα: Εκθέσεις Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων ΕΚΠΑ,
13/12/12).

Εξωτερική Αξιολόγ

ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ
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Η Ομάδα Εξωτερικής Αξιολόγησης της πράξης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ (ΟΕΑΞΑΠ)
είναι ομάδα εμπειρογνωμόνων

η οποία παρακολουθεί και εφαρμόζει το

σύστημα εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ.
Η ΟΕΞΑΠ απαρτίστηκε από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και
στελέχη άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και είχε υπό την εποπτεία της την
εξωτερική αξιολόγηση της πράξης ΜΟΔΙΠ , διενεργώντας ακέραιες εκθέσεις
αξιολόγησης αποτυπώνοντας τις απόψεις της ύστερα από την διαδικασία
συλλογής πληροφοριών και καταθέτοντας την έκθεση στη διοικούσα επιτροπή
της ΜΟΔΙΠ.
Κύριος σκοπός της επιτροπής ήταν η σύνταξη και εφαρμογή του συστήματος
αξιολόγησης της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ. Έδρασε αυτόνομα και συνέλεξε πληροφορίες
μέσω διαφόρων πρακτικών όπως
Από

τη

συμπλήρωση

ερωτηματολογίων

της

Ομάδας

Εσωτερικής

Αξιολόγησης
Από τις αναφορές του Πληροφοριακού Συστήματος
Από την εσωτερική έκθεση αξιολόγησης της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ
Από τη διενέργεια συνεντεύξεων με μέλη των ΟΜΕΑ, του διοικητικού
και τεχνικού προσωπικού και των φοιτητών, και της Αρχής Διασφάλισης
Ποιότητας

Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιήθηκε με σύμβαση έργου σε Ανάδοχο.
Ως ανάδοχος ορίστηκε έπειτα από μειοδοτικό διαγωνισμό η επιχείρηση Φαίδων
Κυδωνιάτης με διακριτικό τίτλο Eurasian Partners.
Η γραμματειακή υποστήριξη κατά το έτος 2012 βοήθησε στην εξωτερική
αξιολόγηση με τους ακόλουθους τρόπους:
Παροχή στοιχείων επικοινωνίας για τις ΟΜΕΑ των Τμημάτων
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Δημιουργία Δελτίου Τύπου στο οποίο ανακοινώνεται ο
προγραμματισμός εξωτερικής Αξιολόγησης στης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ
Συμμετοχή στη συνέντευξη (focus group) που πραγματοποιήθηκε από
την ανάδοχο επιχείρηση κατά την οποία μαγνητοφωνήθηκαν οι
απαντήσεις των μελών της γραμματειακής υποστήριξη στις ερωτήσεις
π ο υ τ ο υ ς τ έ θ η κ α ν . ( Πέμπτη 27/09 στις 15.00, στο Γραφείο Αντιπρύτανη)

Αρχειοθέτηση των πρακτικών παραλαβής των παραδοτέων της
επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης για την παροχή υπηρεσιών
αξιολόγησης του έργου «ΜΟΔΙΠ του ΕΚΠΑ»

Διοικητική υποστήριξη στις διαδικασίες αξιολόγ

Τμημάτων

Η διοικητική υποστήριξη παρείχε βοήθεια στην εκτέλεση των διαδικασιών
αξιολόγησης

Τμημάτων.

Συγκεκριμένα

εστάλη

επιστολή

του

Τμήματος

Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας και συγκεκριμένα της Προέδρου αυτού
καθ. Φρ. Μπατσαλιά (22/09/2011) προς τον Αντιπρύτανη
Υποθέσεων

Ακαδημαϊκών

και Προσωπικού, Προέδρου της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ, καθηγητή κ.

Αστέριο Δουκουδάκη, στην οποία ζητούνταν η διάθεση ανθρώπινων πόρων από
την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας προκειμένου το Τμήμα να ανταποκριθεί
στην

προθεσμία

υποβολές

των

Εκθέσεων

λόγω

έλλειψης

διοικητικού

προσωπικού. Σε απάντηση της προαναφερθείσας επιστολής, αποφασίσθηκε να
υπάρξει θετική ανταπόκριση στο αίτημα αυτό, Συγκεκριμένα για το διάστημα
Οκτώβριος 2011- Μάρτιος 2012, ένα άτομο από τη Γραμματειακή Υποστήριξη
κατόπιν συνεννόησης εργαζόταν στα γραφεία του Τμήματος μία φορά την
εβδομάδα προκειμένου να υποστηριχθεί η συγγραφή της Έκθεσης.
Συγκεκριμένα τα καθήκοντα που ανατέθηκαν στο μέλος περιελάμβαναν κυρίως:
Παράρτημα 2 τηςΈκθεσης, Δημοσιεύσεις Μελών ΔΕΠ 2005-2010
(διασταύρωση στοιχείων

πινάκων, καταγραφή ύπαρξης

αποκλίσεων

σχετικά με τις ημερομηνίες των δημοσιεύσεων και τους τίτλους αυτών)
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Πίνακας

με

Μαθήματα

Προπτυχιακών

Σπουδών

και

ΠΜΣ

(επικαιροποίηση του πίνακα λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα δεδομένα από
το

πρόγραμμα σπουδών

που

ίσχυε

το

2010-2011 αλλά

και

τις

αντιστοιχίσεις παλαιών και νέων κωδικών μαθημάτων- διασταύρωση)
Στο Παράρτημα προσφέρονται οι επιστολές που ανταλλάχθηκαν ανάμεσα στη
Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας και το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και
Φιλολογίας..

Εσωτερική Αξιολόγ

ΜΟΔΙΠ

Η Εσωτερική Αξιολόγηση της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.)
του

Εθνικού

και

Καποδιστριακού

Πανεπιστημίου

Αθηνών

(Ε.Κ.Π.Α)

πραγματοποιήθηκε κατά τους μήνες Ιανουάριος - Μάιος 2012 από την Ομάδα
Εσωτερικής

Αξιολόγησης,

η

οποία

αποτελούνταν

επιστήμονες

αξιολόγησης

:

Κρίκα

Ευάγγελο,

από

Ράπτη

τους

ειδικούς

Αθανάσιο

και

Παπαδοπούλου Αναστασία.
Πρόκειται για μια μικρής κλίμακας αξιολόγηση, η οποία δεν στηρίχθηκε στη
μελέτη πρωτογενών δεδομένων (οικονομικά στοιχεία, υποδομές, τεχνικά δελτία,
πρακτικά συνεδριάσεων, κ.λπ.), αλλά στις στάσεις και τις απόψεις που έχουν
διαμορφώσει για την ταυτότητα και τη λειτουργία της ΜΟ.ΔΙ.Π. Ε.Κ.Π.Α τα
μέλη της Υπηρεσίας και τα μέλη των ΟΜ.Ε.Α. των Τμημάτων του Ε.Κ.Π.Α.
Σύμφωνα με την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, δομήθηκαν δύο διαφορετικά
ερωτηματολόγια στάσεων:
- Ενα για τα μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π. Ε.Κ.Π.Α. (επιστημονικό και διοικητικό
προσωπικό).
- Ενα για τους Προέδρους και τα μέλη ΟΜ.Ε.Α. των Τμημάτων του Ε.Κ.Π.Α.
Στην Έκθεση ( που είναι διαθέσιμη στα αρχεία της Μονάδας εφόσον ζητηθεί)
παρουσιάζεται το μεθοδολογικό υπόβαθρο, στο οποίο στηρίχθηκε η διαδικασία
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εσωτερικής αξιολόγησης της ΜΟ.ΔΙ.Π. Ε.Κ.Π.Α, καθώς και τα αναλυτικά
αποτελέσματα για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις.
Η γραμματειακή υποστήριξη βοήθησε στη πραγματοποίηση της εσωτερικής
αξιολόγησης της ΜΟΔΙΠ με τους παρακάτω τρόπους:
Συμπλήρωση του πρώτου ερωτηματολογίου που απευθύνεται στα μέλη
της ΜΟΔΙΠ
Προώθηση του προηγούμενου στα υπόλοιπα μέλη της ΜΟΔΙΠ
Αποστολή του δεύτερου ερωτηματολογίου σε όλους τους Προέδρους και
τα μέλη ΟΜΕΑ των Τμημάτων προς συμπλήρωση δίνοντας όλες τις
απαραίτητες διευκρινίσεις τηλεφωνικά εφόσον ήταν απαραίτητο.
Προώθηση και προβολή της Έκθεσης όταν αυτή ολοκληρώθηκε

σε

ομάδες ενδιαφερομένων όπως Πρυτανικές Αρχές, Τμήματα, Διοικητικές
Υπηρεσίες, ΑΔΙΠ, ΥΠΔΒΜ κ.α.
Συγγραφή του σχετικού δελτίου τύπου.

Καταγραφή και ανάλυση διαδικασιών- διεργασιών
Στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου συστήματος διασφάλισης
ποιότητας για την ΜΟΔΙΠ μέσα από τη

δημιουργία ενός

συνοπτικού

εγχειριδίου διαδικασιών σε μορφή μεγάλου αναλυτικού σχεδίου τα μέλη της
Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας κλήθηκαν να εργαστούν με συγκεκριμένο
τρόπο πάνω σε αυτό προκειμένου να γίνει καταγραφή όλων των διαδικασιών
και των επιμέρους εργασιών που αυτές περιλαμβάνουν.
Από Δευτέρα 23 Ιουλίου μέχρι Παρασκευή 27 Ιουλίου, τα μέλη της ΜΟΔΙΠ
εργάστηκαν πάνω στον προγραμματισμό του εγχειρήματος αυτού και στην
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ανάθεση καθηκόντων. Από τις 1 8 - 2 2

Ιουλίου, ορίστηκαν δύο ομάδες με

υπεύθυνο και μέλη και συγκεκριμένους στόχους.
Στην πρώτη ομάδα, υπεύθυνος ορίστηκε ο Ειδικός Επιστήμων Αξιολόγησης κ.
Κρίκας Ευάγγελος με μέλη ομάδας τους Παπαδοπούλου Αναστασία, Δελής
Ηλίας (Ειδικοί Επιστήμονες Αξιολόγησης) και Καραουλάνη Νίκη (Διοικητική
υποστήριξη ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ). Στην δεύτερη ομάδα,

υπεύθυνος ορίστηκε ο

Ειδικός Επιστήμων Αξιολόγησης κ. Ράπτης Αθανάσιος με μέλη ομάδας τους
Πραχαλιά Βαλάντη, Σαμαρά Ελένη (Ειδικοί Επιστήμονες Αξιολόγησης) και
Παπαβλασοπούλου Ναυσικά (Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ).
Η διοικητική υποστήριξη βοήθησε τις ομάδες στην συγγραφή των εργασιών των
διαδικασιών αναλαμβάνοντας να καταγράψει κάποια κομμάτια εξολοκλήρου
ενώ σε κάποια άλλα συμμετείχε επικουρικά .
Τα κομμάτια που ανέλαβε εξολοκλήρου είναι τα ακόλουθα:
ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ Ε.Κ.ΠΑ
•

Διαδικασία

3

(ΔΙΕ2-ΔΙΑΔ3):

Διοικητική

Υποστήριξη

της

Διοικούσας Επιτροπής της ΜΟ.ΔΙ.Π Ε.Κ.ΠΑ

ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ 3: Υλοποίηση & Παρακολούδηση Συγχρηματοδοτούμενου
Εργου του ΕΣΠΑ, με τίτλο Πράξης «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας
ΕΚΠΑ»
•

Διαδικασία 1 (ΔΙΕ3-ΔΙΑ1): Παρακολούθηση Προόδου Φυσικού
Αντικειμένου Υλοποίησης Πράξης

•

Διαδικασία

2:

Παρακολούθηση

Αντικειμένου Υλοποίησης Πράξης
ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ 4: ΠΡΟΒΟΛΗ- ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Προόδου

Οικονομικού
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Διαδικασία 1 (ΔΙΕ4-ΔΙΑΔ1): Πραγματοποίηση Ημερίδων και
Επιμορφωτικών Δράσεων συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια
Διαδικασία 2 (ΔΙΕ4-ΔΙΑΔ2):Δημιουργία και Ενημέρωση
Ιστοσελίδας
Διαδικασία 3 (ΔΙΕ4-ΔΙΑΔ2):

Ανάπτυξη Στρατηγικής Κοινωνικής

Δικτύωσης

Κεφάλαιο
| Διοικούσα

4

Επιτροπή

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας συνεδριάζει ύστερα α π ό πρόσκληση π ο υ
απευθύνει στα μέλη της ο αρμόδιος Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
και Πρόεδρος της. Η πρόσκληση

με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

διανέμεται στα μέλη της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας το αργότερο π ρ ο
48 ωρών. Στο ανωτέρω χρονικό διάστημα θα έχουν δικαίωμα και τα υπόλοιπα
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μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π να υποβάλλουν θέματα π ο υ επιθυμούν να συμπεριληφθούν
στην ημερήσια διάταξη. Στις συνεδριάσεις μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο
Γενικός Συντονιστής της ΜΟ.ΔΙΠ, ο Υπεύθυνος Διοικητικής Υποστήριξης ως
εκπρόσωπος

της

Γραμματείας,

συνεδριάσεων. Στις συνεδριάσεις

ο

μετέχουν

Ομάδας Επιστημονικής Υποστήριξης
μέλη των Ομάδων Εσωτερικής
Πανεπιστημίου, στελέχη
ιδρύματος με τις οποίες

τηρεί

οποίος

τα

πρακτικά

κατόπιν προσκλήσεως

(ΟΕΠΥ)

Αξιολόγησης

και εκπρόσωποι

και

των

μέλη της

της ΜΟ.ΔΙ.Π, Πρόεδροι και
(ΟΜΕΑ)

των τμημάτων

των διοικητικών

υπηρεσιών

του
του

συνεργάζεται η ΜΟ.ΔΙ.Π . Οι αποφάσεις αναρτώνται

στην Ιστοσελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π και μέχρι να δημιουργηθεί στην ιστοσελίδα του
Πανεπιστημίου.

Τηρείται βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων της ΜΟ.ΔΙ.Π.

Τα πρακτικά της κάθε συνεδρίασης υπογράφονται α π ό όλα τα π α ρ ό ν τ α στη
συνεδρίαση μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π
Κατά το α' και 6' αξάμηνο του 2012 πραγματοποιήθηκαν 2 συναντήσεις της
Διοικούσας Επιτροπής.
1)

08/03/2012

2) 22/05/2012

| Παράδεση

Ενδεικτικών

Εγγράφων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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Κατά το διάστημα Ιανουάριος 2012 με Δεκέμβριος 2012, εστάλησαν και
παρελήφθησαν μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Μονάδας
Διασφάλισης Ποιότητας (modip@admin.uoa.gr) τα παρακάτω:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΚΑΙ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΔΙΠ
Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : Thu, 05 Jan 2012 17:35:05 +0200
Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ <modip@admin.uoa.gr>
fortsak@law.uoa.gr, avarver@law.uoa.gr,
kallinikoudionysia@yahoo.gr, kotsalis@law.uoa.gr,
epapag@law.uoa.gr, divani@otenet.gr, christianos@christianos.eu,
kchrista@law.uoa.gr

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΚΑΙ

38 |

Σελίδα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΔΙΠ
Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : Thu, 05 Jan 2012 17:36:40 +0200
Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ <modip@admin.uoa.gr>
gfilias@soctheol.uoa.gr, epersel@soctheol.uoa.gr,
sotdespo@soctheol.uoa.gr, akontali@theol.uoa.gr,
ditsiota@soctheol.uoa.gr, vpapadop@theol.uoa.gr,
mbegzos@theol.uoa.gr, nolymp@theol.uoa.gr, nioan@theol.uoa.gr,
grpapathomas@theol.uoa.gr, ckaragiannis@yahoo.gr,
aavgoust@theol.uoa.gr, mkolov@theol.uoa.gr,
ipanagio@theol.uoa.gr, secr@theol.uoa.gr, demetri@econ.uoa.gr,
yanisv@econ.uoa.gr, ppetrak@econ.uoa.gr,
homadakis@econ.uoa.gr, Konkost@otenet.gr,
gcpent@econ.uoa.gr, dgiokas@econ.uoa.gr

Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Σ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ Τ Μ Η Μ Α Τ Ω Ν ΤΟΥ Ε Κ Π Α ΚΑΙ
Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΔΙΠ
Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : Thu, 05 Jan 2012 17:39:40 +0200
ΑΠΟ:
Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ <modip@admin.uoa.gr>
president@pspa.uoa.gr, mictsin@pspa.uoa.gr, tasklaw@otenet.gr,
gmolivas@pspa.uoa.gr, edoussis@gmail.com, xstasis@pspa.uoa.gr,
mdimop@med.uoa.gr, epatsour@med.uoa.gr,
chstefan@med.uoa.gr, chrousge@med.uoa.gr, nzakop@med.uoa.gr,
panpsyclin@attikonhospital.gr, egeorgiou@med.uoa.gr,
psaltop@med.uoa.gr, mnikol@med.uoa.gr, omorfia@med.uoa.gr,
ekaram@phil.uoa.gr, estavrop@phil.uoa.gr, dgoutsos@phil.uoa.gr,
gmarkop@phil.uoa.gr, antono@phil.uoa.gr, gkarla@phil.uoa.gr,
dionbenetos@phil.uoa.gr, malex@phil.uoa.gr, tlendari@phil.uoa.gr,
hbena@phil.uoa.gr, apastra2@phil.uoa.gr,
makallinikou@spanll.uoa.gr, emantzou@arch.uoa.gr,
kburasel@arch.uoa.gr, esiman@ppp.uoa.gr, apapadia@arch.uoa.gr,
anikolaou@arch.uoa.gr, mafoun@ppp.uoa.gr,
emar317@ppp.uoa.gr, ebesev@psych.uoa.gr,
dsidirop@psych.uoa.gr, gpolitis@ppp.uoa.gr,
dfoteinos@ppp.uoa.gr, gpapako@ppp.uoa.gr, gsteiris@ppp.uoa.gr,
roussosp@psych.uoa.gr
ΘΕΜΑ:

ΘΕΜΑ:

Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Σ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ Τ Μ Η Μ Α Τ Ω Ν ΤΟΥ Ε Κ Π Α ΚΑΙ
Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΔΙΠ
Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : Thu, 05 Jan 2012 17:41:53 +0200
Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ <modip@admin.uoa.gr>
shoidas@enl.uoa.gr, abelis@enl.uoa.gr, margerma@enl.uoa.gr,
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myanni@enl.uoa.gr, vdendrin@enl.uoa.gr, sdimakop@enl.uoa.gr,
mbessie@enl.uoa.gr, emitsi@enl.uoa.gr, vnikifor@enl.uoa.gr,
spapaef@enl.uoa.gr, msifian@enl.uoa.gr, atzanne@enl.uoa.gr,
secr@enl.uoa.gr, fbatsal@gs.uoa.gr, kmitral@gs.uoa.gr,
katerina.karakassi@googlemail.com, wbenning@gs.uoa.gr,
rportz@gs.uoa.gr, ebalassi@gs.uoa.gr, efili@gs.uoa.gr,
marithom@frl.uoa.gr, iphibo@frl.uoa.gr, proscoli@frl.uoa.gr,
mpapadima@frl.uoa.gr, rdel@frl.uoa.gr, vstergio@frl.uoa.gr,
gpagratis@isll.uoa.gr, gerzoras@isll.uoa.gr, gmikros@isll.uoa.gr,
giannoulop@isll.uoa.gr, itsolkas@isll.uoa.gr, epavlakis@isll.uoa.gr,
dimdros@isll.uoa.gr, ccrida@isll.uoa.gr, slugo@isll.uoa.gr,
makallinikou@spanll.uoa.gr, helvoulg@spanll.uoa.gr,
platon@theatre.uoa.gr, atabaki@theatre.uoa.gr,
diamcat@theatre.uoa.gr, sfelopoulou@theatre.uoa.gr,
ankaraka@theatre.uoa.gr, evasilakou@theatre.uoa.gr,
grioann@theatre.uoa.gr, baskou@theatre.uoa.gr,
dimniav@theatre.uoa.gr, kzafeirop@theatre.uoa.gr,
nmaliaras@music.uoa.gr, pkavouras@music.uoa.gr,
hspyridis@music.uoa.gr, fitsioris@music.uoa.gr,
lerchi@music.uoa.gr, hapsoula@otenet.gr, fkriticou@hotmail.com,
yianmazis@turkmas.uoa.gr, elesella@turkmas.uoa.gr,
ekondyli@turkmas.uoa.gr, athemop@turkmas.uoa.gr,
mmavrop@turkmas.uoa.gr, aderiziot@turkmas.uoa.gr,
kchalkias@turkmas.uoa.gr, mflorato@phys.uoa.gr,
eskordas@phys.uoa.gr, vhadjico@phys.uoa.gr,
caidinis@phys.uoa.gr, dfrantz@phys.uoa.gr, akaran@phys.uoa.gr,
stiliaris@phys.uoa.gr, mtsampa@phys.uoa.gr,
mkontiza@phys.uoa.gr, mtombrou@phys.uoa.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Thu, 05 Jan 2012 17:43:36 +0200
ΑΠΟ:
Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ <modip@admin.uoa.gr>
ΠΡΟΣ:
calokerinos@chem.uoa.gr, cmitsop@chem.uoa.gr,
lianidou@chem.uoa.gr, pitsikalis@chem.uoa.gr,
gsatratz@chem.uoa.gr, mkatsouli@chem.uoa.gr,
emmanoui@math.uoa.gr, apgiannop@math.uoa.gr,
doug@math.uoa.gr, tzaharia@math.uoa.gr, aburnetas@math.uoa.gr,
mfragoul@biol.uoa.gr, gverriop@biol.uoa.gr, ckatsaro@biol.uoa.gr,
aroussis@biol.uoa.gr, sdedos@biol.uoa.gr, okagianni@biol.uoa.gr,
stamatakis@geol.uoa.gr, vkarak@geol.uoa.gr,
tpapadop@geol.uoa.gr, elekkas@geol.uoa.gr, kilias@geol.uoa.gr,
amagganas@geol.uoa.gr, voulgaris@geol.uoa.gr, gaki@geol.uoa.gr,
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akouli@geol.uoa.gr, eskourt@geol.uoa.gr, gkaviris@geol.uoa.gr,
hskilodimou@geol.uoa.gr, kelepert@geol.uoa.gr,
tagmatarchi@geol.uoa.gr, vlianou@geol.uoa.gr,
p.georgiadis@di.uoa.gr, istavrak@di.uoa.gr, emiris@di.uoa.gr,
paschali@di.uoa.gr, dsyvridi@di.uoa.gr, cotronis@di.uoa.gr,
omea@di.uoa.gr, florias@di.uoa.gr, clemonid@nurs.uoa.gr,
bonatsos@hol.gr, danastas@nurs.uoa.gr, dpap@nurs.uoa.gr,
cmavrog@nurs.uoa.gr, chmavrogiannis@gmail.com,
gbaltop@nurs.uoa.gr, psourtzi@nurs.uoa.gr, epatiraki@nurs.uoa.gr,
udafni@nurs.uoa.gr, astam@nurs.uoa.gr, birbas@gmail.com,
secr@nurs.uoa.gr, obartz@nurs.uoa.gr, skaltsounis@pharm.uoa.gr,
mikros@pharm.uoa.gr, macheras@pharm.uoa.gr,
rekkas@pharm.uoa.gr, pouli@pharm.uoa.gr, tzakou@pharm.uoa.gr,
vouglou@dent.uoa.gr, dhal@dhal.com, akakabou@dent.uoa.gr,
afrodite1@otenet.gr, ekitraki@dent.uoa.gr, ivrotsos@dent.uoa.gr,
akossion@dent.uoa.gr, vpapaio@dent.uoa.gr,
ps_dent@hotmail.com, marsakel@dent.uoa.gr, cdimitr@phs.uoa.gr,
danapol@phs.uoa.gr, svosniad@phs.uoa.gr, sdrakop@phs.uoa.gr,
ahatzis@phs.uoa.gr, psillos@phs.uoa.gr, ndemertzis@iky.gr,
nicolchri@media.uoa.gr, vkarap@media.uoa.gr,
aarmen@media.uoa.gr, virtual@media.uoa.gr,
etsaliki@media.uoa.gr, sourvat@media.uoa.gr,
spathana@phed.uoa.gr, ckarter@phed.uoa.gr,
iafthinos@phed.uoa.gr, vtyrovol@phed.uoa.gr,
makouba@phed.uoa.gr, eskord@phed.uoa.gr,
nstavrou@phed.uoa.gr, gnassis@phed.uoa.gr,
ikossiva@phed.uoa.gr, atrilianos@primedu.uoa.gr,
dmatth@primedu.uoa.gr, akatsiki@primedu.uoa.gr,
kskordul@primedu.uoa.gr, ematsag@primedu.uoa.gr,
kalkanis@primedu.uoa.gr, dperib@primedu.uoa.gr,
tselfesv@ecd.uoa.gr, eflogait@ecd.uoa.gr, dimkati@ecd.uoa.gr,
ezambeta@ecd.uoa.gr, gontika@admin.uoa.gr, klykoka@ecd.uoa.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Thu, 05 Jan 2012 17:46:11 +0200
ΑΠΟ:
Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ <modip@admin.uoa.gr>
ΠΡΟΣ:
modip@admin.uoa.gr, mpourle@elke.uoa.gr, vrecaca@senate.uoa.gr, valadisp@gmail.com, delisilias@gmail.com,
raptisathanasios@gmail.com, esama@uom.gr, ekrikas@gmail.com,
anastpapad@yahoo.gr
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ΘΕΜΑ:

Πρόσκληση στην Κοπή Πίτας -ΜΟΔΙΠ Ε Κ Π Α
Jan 2012 14:12:32 +0200
Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ <modip@admin.uoa.gr>
valadisp@gmail.com, dekisikias@gmail.com,
raptisathanasios@gmail.com, esama@uom.gr, ekrikas@gmail.com,
anastpapad@yahoo.gr, modip@admin.uoa.gr,
mbobota@admin.uoa.gr, npapavlasopoulou@gmail.com, vrecaca@senate.uoa.gr, mpourle@elke.uoa.gr

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : Fri, 20
ΑΠΟ:
ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑ:

Πρόσκληση στην Κ ο π ή Πίτας -ΜΟΔΙΠ Ε Κ Π Α
Jan 2012 14:17:08 +0200
Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ <modip@admin.uoa.gr>
tfortsak@law.uoa.gr, avarver@law.uoa.gr,
kallinikoudionysia@yahoo.gr, phlsph@law.uoa.gr,
ndimit@law.uoa.gr, v.kondylis@gmail.com, clivada@law.uoa.gr,
manpapad@law.uoa.gr, sgkouvra@law.uoa.gr,
argkord@law.uoa.gr, gfilias@soctheol.uoa.gr,
epersel@soctheol.uoa.gr, sotdespo@soctheol.uoa.gr,
akontali@theol.uoa.gr, ditsiota@soctheol.uoa.gr,
vpapadop@theol.uoa.gr, mbegzos@theol.uoa.gr,
nolymp@theol.uoa.gr, nioan@theol.uoa.gr,
grpapathomas@theol.uoa.gr, ckaragiannis@yahoo.gr,
aavgoust@theol.uoa.gr, mkolov@theol.uoa.gr,
ipanagio@theol.uoa.gr, secr@theol.uoa.gr, demetri@econ.uoa.gr,
yanisv@econ.uoa.gr, ppetrak@econ.uoa.gr,
thomadakis@econ.uoa.gr, Konkost@otenet.gr, gcpent@econ.uoa.gr,
dgiokas@econ.uoa.gr, askoura@econ.uoa.gr,
president@pspa.uoa.gr, mictsin@pspa.uoa.gr, tasklaw@otenet.gr,
gmolivas@pspa.uoa.gr, edoussis@gmail.com, xstasis@pspa.uoa.gr,
mdimop@med.uoa.gr, epatsour@med.uoa.gr,
chstefan@med.uoa.gr, chrousge@med.uoa.gr, nzakop@med.uoa.gr,
panpsyclin@attikonhospital.gr, egeorgiou@med.uoa.gr,
tpsaltop@med.uoa.gr, mnikol@med.uoa.gr, omorfia@med.uoa.gr,
ekaram@phil.uoa.gr, estavrop@phil.uoa.gr, dgoutsos@phil.uoa.gr,
gmarkop@phil.uoa.gr, antono@phil.uoa.gr,
dionbenetos@phil.uoa.gr, malex@phil.uoa.gr, tlendari@phil.uoa.gr,
thbena@phil.uoa.gr, apastra2@phil.uoa.gr,
mkallinikou@phil.uoa.gr, emantzou@arch.uoa.gr,
kburasel@arch.uoa.gr, esiman@ppp.uoa.gr, apapadia@arch.uoa.gr,
anikolaou@arch.uoa.gr, mafoun@ppp.uoa.gr,
emar317@ppp.uoa.gr, ebesev@psych.uoa.gr,
dsidirop@psych.uoa.gr, gpolitis@ppp.uoa.gr,
dfoteinos@ppp.uoa.gr, gpapako@ppp.uoa.gr, gsteiris@ppp.uoa.gr,
roussosp@psych.uoa.gr, shoidas@enl.uoa.gr, abelis@enl.uoa.gr,

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : Fri, 20
ΑΠΟ:
ΠΡΟΣ:
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margerma@enl.uoa.gr, myanni@enl.uoa.gr, vdendrin@enl.uoa.gr,
sdimakop@enl.uoa.gr, mbessie@enl.uoa.gr, emitsi@enl.uoa.gr,
vnikifor@enl.uoa.gr, spapaef@enl.uoa.gr, msifian@enl.uoa.gr,
atzanne@enl.uoa.gr, secr@enl.uoa.gr, fbatsal@gs.uoa.gr,
kmitral@gs.uoa.gr, katerina.karakassi@googlemail.com,
wbenning@gs.uoa.gr, rportz@gs.uoa.gr, ebalassi@gs.uoa.gr,
efili@gs.uoa.gr, marithom@frl.uoa.gr, iphibo@frl.uoa.gr,
proscoli@frl.uoa.gr, mpapadima@frl.uoa.gr, rdel@frl.uoa.gr,
vstergio@frl.uoa.gr, gpagratis@isll.uoa.gr, gerzoras@isll.uoa.gr,
gmikros@isll.uoa.gr, giannoulop@isll.uoa.gr, itsolkas@isll.uoa.gr
Πρόσκληση στην Κ ο π ή Πίτας -ΜΟΔΙΠ Ε Κ Π Α
Fri, 20 Jan 2012 14:20:08 +0200
Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ <modip@admin.uoa.gr>
epavlakis@isll.uoa.gr, dimdros@isll.uoa.gr, ccrida@isll.uoa.gr,
slugo@isll.uoa.gr, makallinikou@spanll.uoa.gr,
helvoulg@spanll.uoa.gr, platon@theatre.uoa.gr,
atabaki@theatre.uoa.gr, diamcat@theatre.uoa.gr,
sfelopoulou@theatre.uoa.gr, ankaraka@theatre.uoa.gr,
evasilakou@theatre.uoa.gr, grioann@theatre.uoa.gr,
baskou@theatre.uoa.gr, dimniav@theatre.uoa.gr,
kzafeirop@theatre.uoa.gr, nmaliaras@music.uoa.gr,
pkavouras@music.uoa.gr, hspyridis@music.uoa.gr,
fitsioris@music.uoa.gr, lerchi@music.uoa.gr, hapsoula@otenet.gr,
fkriticou@hotmail.com, yianmazis@turkmas.uoa.gr,
elesella@turkmas.uoa.gr, ekondyli@turkmas.uoa.gr,
athemop@turkmas.uoa.gr, mmavrop@turkmas.uoa.gr,
aderiziot@turkmas.uoa.gr, kchalkias@turkmas.uoa.gr,
mflorato@phys.uoa.gr, eskordas@phys.uoa.gr,
vhadjico@phys.uoa.gr, caidinis@phys.uoa.gr, dfrantz@phys.uoa.gr,
akaran@phys.uoa.gr, stiliaris@phys.uoa.gr, mtsampa@phys.uoa.gr,
mkontiza@phys.uoa.gr, mtombrou@phys.uoa.gr,
aspanop@phys.uoa.gr, gkitsios@phys.uoa.gr,
calokerinos@chem.uoa.gr, cmitsop@chem.uoa.gr,
lianidou@chem.uoa.gr, pitsikalis@chem.uoa.gr,
gsatratz@chem.uoa.gr, mkatsouli@chem.uoa.gr,
emmanoui@math.uoa.gr, apgiannop@math.uoa.gr,
doug@math.uoa.gr, tzaharia@math.uoa.gr, aburnetas@math.uoa.gr,
mfragoul@biol.uoa.gr, gverriop@biol.uoa.gr, ckatsaro@biol.uoa.gr,
aroussis@biol.uoa.gr, sdedos@biol.uoa.gr, okagianni@biol.uoa.gr,
stamatakis@geol.uoa.gr, vkarak@geol.uoa.gr,
tpapadop@geol.uoa.gr, elekkas@geol.uoa.gr, kilias@geol.uoa.gr,
amagganas@geol.uoa.gr, voulgaris@geol.uoa.gr, gaki@geol.uoa.gr,
akouli@geol.uoa.gr, eskourt@geol.uoa.gr, gkaviris@geol.uoa.gr,
hskilodimou@geol.uoa.gr, kelepert@geol.uoa.gr,
tagmatarchi@geol.uoa.gr, vlianou@geol.uoa.gr,
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p.georgiadis@di.uoa.gr, istavrak@di.uoa.gr, emiris@di.uoa.gr,
paschali@di.uoa.gr, dsyvridi@di.uoa.gr, cotronis@di.uoa.gr,
omea@di.uoa.gr, florias@di.uoa.gr, clemonid@nurs.uoa.gr,
bonatsos@hol.gr, danastas@nurs.uoa.gr, dpap@nurs.uoa.gr,
cmavrog@nurs.uoa.gr, chmavrogiannis@gmail.com,
gbaltop@nurs.uoa.gr, psourtzi@nurs.uoa.gr, epatiraki@nurs.uoa.gr,
udafni@nurs.uoa.gr, astam@nurs.uoa.gr, birbas@gmail.com,
secr@nurs.uoa.gr, obartz@nurs.uoa.gr, skaltsounis@pharm.uoa.gr,
mikros@pharm.uoa.gr, macheras@pharm.uoa.gr,
rekkas@pharm.uoa.gr, pouli@pharm.uoa.gr, tzakou@pharm.uoa.gr,
vouglou@dent.uoa.gr, dhal@dhal.com, akakabou@dent.uoa.gr,
afrodite1@otenet.gr, ekitraki@dent.uoa.gr, ivrotsos@dent.uoa.gr,
akossion@dent.uoa.gr, vpapaio@dent.uoa.gr,
ps_dent@hotmail.com, marsakel@dent.uoa.gr, cdimitr@phs.uoa.gr,
danapol@phs.uoa.gr, svosniad@phs.uoa.gr, sdrakop@phs.uoa.gr,
ahatzis@phs.uoa.gr, psillos@phs.uoa.gr, ndemertzis@iky.gr,
nicolchri@media.uoa.gr, vkarap@media.uoa.gr,
aarmen@media.uoa.gr, virtual@media.uoa.gr,
etsaliki@media.uoa.gr, sourvat@media.uoa.gr,
spathana@phed.uoa.gr, ckarter@phed.uoa.gr,
iafthinos@phed.uoa.gr, vtyrovol@phed.uoa.gr,
makouba@phed.uoa.gr, eskord@phed.uoa.gr,
nstavrou@phed.uoa.gr, gnassis@phed.uoa.gr,
ikossiva@phed.uoa.gr, atrilianos@primedu.uoa.gr,
dmatth@primedu.uoa.gr, akatsiki@primedu.uoa.gr,
kskordul@primedu.uoa.gr, ematsag@primedu.uoa.gr,
kalkanis@primedu.uoa.gr, dperib@primedu.uoa.gr,
tselfesv@ecd.uoa.gr, eflogait@ecd.uoa.gr, dimkati@ecd.uoa.gr,
ezambeta@ecd.uoa.gr
Πρόσκληση στην Κοπή Πίτας -ΜΟΔΙΠ Ε Κ Π Α
Fri, 20 Jan 2012 14:21:22 +0200
Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ <modip@admin.uoa.gr>
mkoutra@elke.uoa.gr, sbol@noc.uoa.gr
Πρόσκληση στην Κ ο π ή Πίτας -ΜΟΔΙΠ Ε Κ Π Α
Fri, 20 Jan 2012 14:22:48 +0200
Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ <modip@admin.uoa.gr>
mbegzos@theol.uoa.gr, amoser@phil.uoa.gr, mictisin@pspa.uoa.gr

Συναντήσεις Αντιπρύτανη με Τμήματα για ενέργειες
βελτίωσης της Μ Ο Δ Ι Π Ε Κ Π Α
Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : Tue, 24 Jan 2012 13:57:24 +0200
Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ <modip@admin.uoa.gr>
ΘΕΜΑ:
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fortsak@law.uoa.gr, avarver@law.uoa.gr,
kallinikoudionysia@yahoo.gr, phlsph@law.uoa.gr,
ndimit@law.uoa.gr, v.kondylis@gmail.com, clivada@law.uoa.gr,
manpapad@law.uoa.gr, sgkouvra@law.uoa.gr,
argkord@law.uoa.gr, gfilias@soctheol.uoa.gr,
epersel@soctheol.uoa.gr, sotdespo@soctheol.uoa.gr,
akontali@theol.uoa.gr, ditsiota@soctheol.uoa.gr,
papadop@theol.uoa.gr, mbegzos@theol.uoa.gr,
nolymp@theol.uoa.gr, nioan@theol.uoa.gr,
grpapathomas@theol.uoa.gr, ckaragiannis@yahoo.gr,
aavgoust@theol.uoa.gr, mkolov@theol.uoa.gr,
ipanagio@theol.uoa.gr, secr@theol.uoa.gr, demetri@econ.uoa.gr,
yanisv@econ.uoa.gr, ppetrak@econ.uoa.gr,
homadakis@econ.uoa.gr, Konkost@otenet.gr, gcpent@econ.uoa.gr,
dgiokas@econ.uoa.gr, askoura@econ.uoa.gr,
president@pspa.uoa.gr, mictsin@pspa.uoa.gr, tasklaw@otenet.gr,
gmolivas@pspa.uoa.gr, edoussis@gmail.com, xstasis@pspa.uoa.gr,
mdimop@med.uoa.gr, epatsour@med.uoa.gr,
chstefan@med.uoa.gr, chrousge@med.uoa.gr, nzakop@med.uoa.gr

ΘΕΜΑ:

Συναντήσεις Αντιπρύτανη με Τμήματα για ενέργειες βελτίωσης της
ΟΔΙΠ ΕΚΠΑ
Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : Tue, 24 Jan 2012 14:02:06 +0200
Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ <modip@admin.uoa.gr>
egeorgiou@med.uoa.gr, tpsaltop@med.uoa.gr, ekaram@phil.uoa.gr,
estavrop@phil.uoa.gr, dgoutsos@phil.uoa.gr, gmarkop@phil.uoa.gr,
antono@phil.uoa.gr, gkarla@phil.uoa.gr, dionbenetos@phil.uoa.gr,
malex@phil.uoa.gr, tlendari@phil.uoa.gr, thbena@phil.uoa.gr,
apastra2@phil.uoa.gr, mkallinikou@phil.uoa.gr,
emantzou@arch.uoa.gr, kburasel@arch.uoa.gr, esiman@ppp.uoa.gr,
apapadia@arch.uoa.gr, anikolaou@arch.uoa.gr,
mafoun@ppp.uoa.gr, emar317@ppp.uoa.gr, ebesev@psych.uoa.gr,
dsidirop@psych.uoa.gr, gpolitis@ppp.uoa.gr,
dfoteinos@ppp.uoa.gr, gpapako@ppp.uoa.gr, gsteiris@ppp.uoa.gr,
roussosp@psych.uoa.gr, shoidas@enl.uoa.gr, abelis@enl.uoa.gr,
margerma@enl.uoa.gr, myanni@enl.uoa.gr, vdendrin@enl.uoa.gr,
sdimakop@enl.uoa.gr, mbessie@enl.uoa.gr, emitsi@enl.uoa.gr,
nikifor@enl.uoa.gr, spapaef@enl.uoa.gr, msifian@enl.uoa.gr,
atzanne@enl.uoa.gr, secr@enl.uoa.gr, fbatsal@gs.uoa.gr,
kmitral@gs.uoa.gr, katerina.karakassi@googlemail.com,
benning@gs.uoa.gr, rportz@gs.uoa.gr, ebalassi@gs.uoa.gr,
efili@gs.uoa.gr, marithom@frl.uoa.gr, iphibo@frl.uoa.gr,
proscoli@frl.uoa.gr, mpapadima@frl.uoa.gr, rdel@frl.uoa.gr,
stergio@frl.uoa.gr, gpagratis@isll.uoa.gr, gerzoras@isll.uoa.gr,
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gmikros@isll.uoa.gr, giannoulop@isll.uoa.gr, itsolkas@isll.uoa.gr,
epavlakis@isll.uoa.gr, dimdros@isll.uoa.gr, ccrida@isll.uoa.gr,
slugo@isll.uoa.gr

ΘΕΜΑ:

Συναντήσεις Αντιπρύτανη με Τμήματα για ενέργειες βελτίωσης της
ΟΔΙΠ ΕΚΠΑ
Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : Tue, 24 Jan 2012 14:03:24 +0200
Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ <modip@admin.uoa.gr>
platon@theatre.uoa.gr, atabaki@theatre.uoa.gr,
diamcat@theatre.uoa.gr, sfelopoulou@theatre.uoa.gr,
ankaraka@theatre.uoa.gr, evasilakou@theatre.uoa.gr,
grioann@theatre.uoa.gr, baskou@theatre.uoa.gr,
dimniav@theatre.uoa.gr, kzafeirop@theatre.uoa.gr,
nmaliaras@music.uoa.gr, pkavouras@music.uoa.gr,
hspyridis@music.uoa.gr, fitsioris@music.uoa.gr,
lerchi@music.uoa.gr, hapsoula@otenet.gr, fkriticou@hotmail.com,
ianmazis@turkmas.uoa.gr, elesella@turkmas.uoa.gr,
ekondyli@turkmas.uoa.gr, athemop@turkmas.uoa.gr,
mmavrop@turkmas.uoa.gr, aderiziot@turkmas.uoa.gr,
kchalkias@turkmas.uoa.gr, mflorato@phys.uoa.gr,
eskordas@phys.uoa.gr, vhadjico@phys.uoa.gr,
caidinis@phys.uoa.gr, dfrantz@phys.uoa.gr, akaran@phys.uoa.gr,
stiliaris@phys.uoa.gr, mtsampa@phys.uoa.gr,
mkontiza@phys.uoa.gr, mtombrou@phys.uoa.gr,
aspanop@phys.uoa.gr, gkitsios@phys.uoa.gr,
calokerinos@chem.uoa.gr, cmitsop@chem.uoa.gr,
lianidou@chem.uoa.gr, pitsikalis@chem.uoa.gr,
gsatratz@chem.uoa.gr, mkatsouli@chem.uoa.gr,
emmanoui@math.uoa.gr, apgiannop@math.uoa.gr,
doug@math.uoa.gr, tzaharia@math.uoa.gr, aburnetas@math.uoa.gr,
mfragoul@biol.uoa.gr, gverriop@biol.uoa.gr, ckatsaro@biol.uoa.gr,
aroussis@biol.uoa.gr, sdedos@biol.uoa.gr, okagianni@biol.uoa.gr,
stamatakis@geol.uoa.gr, vkarak@geol.uoa.gr,
papadop@geol.uoa.gr, elekkas@geol.uoa.gr, kilias@geol.uoa.gr,
amagganas@geol.uoa.gr, voulgaris@geol.uoa.gr, gaki@geol.uoa.gr,
akouli@geol.uoa.gr, eskourt@geol.uoa.gr, gkaviris@geol.uoa.gr,
hskilodimou@geol.uoa.gr, kelepert@geol.uoa.gr,
agmatarchi@geol.uoa.gr, vlianou@geol.uoa.gr,
p.georgiadis@di.uoa.gr, istavrak@di.uoa.gr, emiris@di.uoa.gr,
paschali@di.uoa.gr, dsyvridi@di.uoa.gr, cotronis@di.uoa.gr,
omea@di.uoa.gr

ΘΕΜΑ:

Συναντήσεις Αντιπρύτανη με Τμήματα για ενέργειες βελτίωσης της
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ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ
Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : Tue, 24 Jan 2012 14:04:24 +0200
ΑΠΟ:
Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ <modip@admin.uoa.gr>
ΠΡΟΣ:
clemonid@nurs.uoa.gr, bonatsos@hol.gr, danastas@nurs.uoa.gr,
dpap@nurs.uoa.gr, cmavrog@nurs.uoa.gr,
chmavrogiannis@gmail.com, gbaltop@nurs.uoa.gr,
psourtzi@nurs.uoa.gr, epatiraki@nurs.uoa.gr, udafni@nurs.uoa.gr,
astam@nurs.uoa.gr, birbas@gmail.com, secr@nurs.uoa.gr,
obartz@nurs.uoa.gr, skaltsounis@pharm.uoa.gr,
mikros@pharm.uoa.gr, macheras@pharm.uoa.gr,
rekkas@pharm.uoa.gr, pouli@pharm.uoa.gr, tzakou@pharm.uoa.gr,
vouglou@dent.uoa.gr, dhal@dhal.com, akakabou@dent.uoa.gr,
afrodite1@otenet.gr, ekitraki@dent.uoa.gr, ivrotsos@dent.uoa.gr,
akossion@dent.uoa.gr, vpapaio@dent.uoa.gr,
ps_dent@hotmail.com, marsakel@dent.uoa.gr, cdimitr@phs.uoa.gr,
danapol@phs.uoa.gr, svosniad@phs.uoa.gr, sdrakop@phs.uoa.gr,
ahatzis@phs.uoa.gr, psillos@phs.uoa.gr, ndemertzis@iky.gr,
nicolchri@media.uoa.gr, vkarap@media.uoa.gr,
aarmen@media.uoa.gr, virtual@media.uoa.gr,
etsaliki@media.uoa.gr, sourvat@media.uoa.gr,
spathana@phed.uoa.gr, ckarter@phed.uoa.gr,
iafthinos@phed.uoa.gr, vtyrovol@phed.uoa.gr,
makouba@phed.uoa.gr, eskord@phed.uoa.gr,
nstavrou@phed.uoa.gr, gnassis@phed.uoa.gr,
ikossiva@phed.uoa.gr, atrilianos@primedu.uoa.gr,
dmatth@primedu.uoa.gr, akatsiki@primedu.uoa.gr,
kskordul@primedu.uoa.gr, ematsag@primedu.uoa.gr,
kalkanis@primedu.uoa.gr, dperib@primedu.uoa.gr,
tselfesv@ecd.uoa.gr, eflogait@ecd.uoa.gr, dimkati@ecd.uoa.gr,
ezambeta@ecd.uoa.gr

ΘΕΜΑ:

Συναντήσεις Αντιπρύτανη με Τμήματα για ενέργειες βελτίωσης της
ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ
Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : Tue, 24 Jan 2012 14:08:39 +0200
ΑΠΟ:
Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ <modip@admin.uoa.gr>
ΠΡΟΣ:
mbegzos@theol.uoa.gr, amoser@phil.uoa.gr, mictsin@pspa.uoa.gr

ΘΕΜΑ:

Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ- Αλλαγή
Ημερομηνίας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Wed, 01 Feb 2012 11:39:56 +0200
ΑΠΟ:
Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ <modip@admin.uoa.gr>
ΠΡΟΣ:
tfortsak@law.uoa.gr, avarver@law.uoa.gr,
kallinikoudionysia@yahoo.gr, phlsph@law.uoa.gr,
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ndimit@law.uoa.gr, v.kondylis@gmail.com, clivada@law.uoa.gr,
manpapad@law.uoa.gr, gfilias@soctheol.uoa.gr,
epersel@soctheol.uoa.gr, sotdespo@soctheol.uoa.gr,
papadop@theol.uoa.gr, mbegzos@theol.uoa.gr,
nolymp@theol.uoa.gr, nioan@theol.uoa.gr,
grpapathomas@theol.uoa.gr, ckaragiannis@yahoo.gr,
aavgoust@theol.uoa.gr, mkolov@theol.uoa.gr,
ipanagio@theol.uoa.gr, demetri@econ.uoa.gr, yanisv@econ.uoa.gr,
ppetrak@econ.uoa.gr, thomadakis@econ.uoa.gr,
onkost@otenet.gr, gcpent@econ.uoa.gr, dgiokas@econ.uoa.gr

οπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ- Αλλαγή
μερομηνίας
Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : Wed, 01 Feb 2012 11:43:35 +0200
ΑΠΟ:
Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ <modip@admin.uoa.gr>
president@pspa.uoa.gr, mictsin@pspa.uoa.gr, tasklaw@otenet.gr,
gmolivas@pspa.uoa.gr, edoussis@gmail.com,
mdimop@med.uoa.gr, epatsour@med.uoa.gr,
chstefan@med.uoa.gr, chrousge@med.uoa.gr, nzakop@med.uoa.gr,
panpsyclin@attikonhospital.gr, agouliam@med.uoa.gr,
egeorgiou@med.uoa.gr, gkouraklis@hotmail.com,
psaltop@med.uoa.gr, ekaram@phil.uoa.gr, estavrop@phil.uoa.gr,
dgoutsos@phil.uoa.gr, gmarkop@phil.uoa.gr, antono@phil.uoa.gr,
gkarla@phil.uoa.gr, dionbenetos@phil.uoa.gr, malex@phil.uoa.gr,
lendari@phil.uoa.gr, emantzou@arch.uoa.gr,
kburasel@arch.uoa.gr, esiman@ppp.uoa.gr, apapadia@arch.uoa.gr,
anikolaou@arch.uoa.gr, mafoun@ppp.uoa.gr,
emar317@ppp.uoa.gr, ebesev@psych.uoa.gr,
dsidirop@psych.uoa.gr, gpolitis@ppp.uoa.gr,
dfoteinos@ppp.uoa.gr, gpapako@ppp.uoa.gr, gsteiris@ppp.uoa.gr,
roussosp@psych.uoa.gr, shoidas@enl.uoa.gr, abelis@enl.uoa.gr,
margerma@enl.uoa.gr, myanni@enl.uoa.gr, vdendrin@enl.uoa.gr,
sdimakop@enl.uoa.gr, mbessie@enl.uoa.gr, emitsi@enl.uoa.gr,
nikifor@enl.uoa.gr, spapaef@enl.uoa.gr, msifian@enl.uoa.gr,
atzanne@enl.uoa.gr, fbatsal@gs.uoa.gr, kmitral@gs.uoa.gr,
katerina.karakassi@googlemail.com, wbenning@gs.uoa.gr,
rportz@gs.uoa.gr, ebalassi@gs.uoa.gr

ΘΕΜΑ:

οπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ- Αλλαγή
μερομηνίας
Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : Wed, 01 Feb 2012 11:45:44 +0200
ΑΠΟ:
Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ <modip@admin.uoa.gr>
ΠΡΟΣ:
marithom@frl.uoa.gr, iphibo@frl.uoa.gr, proscoli@frl.uoa.gr,
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mpapadima@frl.uoa.gr, rdel@frl.uoa.gr, vstergio@frl.uoa.gr,
gpagratis@isll.uoa.gr, gerzoras@isll.uoa.gr, gmikros@isll.uoa.gr,
giannoulop@isll.uoa.gr, itsolkas@isll.uoa.gr, epavlakis@isll.uoa.gr,
dimdros@isll.uoa.gr, ccrida@isll.uoa.gr, slugo@isll.uoa.gr,
makallinikou@spanll.uoa.gr, helvoulg@spanll.uoa.gr,
platon@theatre.uoa.gr, atabaki@theatre.uoa.gr,
diamcat@theatre.uoa.gr, sfelopoulou@theatre.uoa.gr,
ankaraka@theatre.uoa.gr, evasilakou@theatre.uoa.gr,
grioann@theatre.uoa.gr, baskou@theatre.uoa.gr,
dimniav@theatre.uoa.gr, kzafeirop@theatre.uoa.gr,
nmaliaras@music.uoa.gr, pkavouras@music.uoa.gr,
hspyridis@music.uoa.gr, fitsioris@music.uoa.gr,
lerchi@music.uoa.gr, hapsoula@otenet.gr, fkriticou@hotmail.com,
yianmazis@turkmas.uoa.gr, elesella@turkmas.uoa.gr,
ekondyli@turkmas.uoa.gr, athemop@turkmas.uoa.gr,
mmavrop@turkmas.uoa.gr, aderiziot@turkmas.uoa.gr,
kchalkias@turkmas.uoa.gr, mflorato@phys.uoa.gr,
eskordas@phys.uoa.gr, vhadjico@phys.uoa.gr,
caidinis@phys.uoa.gr, dfrantz@phys.uoa.gr, akaran@phys.uoa.gr,
stiliaris@phys.uoa.gr, mtsampa@phys.uoa.gr,
mkontiza@phys.uoa.gr, mtombrou@phys.uoa.gr,
aspanop@phys.uoa.gr, gkitsios@phys.uoa.gr,
calokerinos@chem.uoa.gr, cmitsop@chem.uoa.gr,
lianidou@chem.uoa.gr, pitsikalis@chem.uoa.gr,
gsatratz@chem.uoa.gr, mkatsouli@chem.uoa.gr,
emmanoui@math.uoa.gr, apgiannop@math.uoa.gr,
doug@math.uoa.gr, tzaharia@math.uoa.gr, aburnetas@math.uoa.gr,
mfragoul@biol.uoa.gr, gverriop@biol.uoa.gr, ckatsaro@biol.uoa.gr,
aroussis@biol.uoa.gr, sdedos@biol.uoa.gr, okagianni@biol.uoa.gr,
stamatakis@geol.uoa.gr, vkarak@geol.uoa.gr,
tpapadop@geol.uoa.gr, elekkas@geol.uoa.gr, kilias@geol.uoa.gr,
amagganas@geol.uoa.gr, voulgaris@geol.uoa.gr, gaki@geol.uoa.gr
ΘΕΜΑ:

Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ- Αλλαγή
Ημερομηνίας
Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : Wed, 01 Feb 2012 11:48:31 +0200
ΑΠΟ:
Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ <modip@admin.uoa.gr>
ΠΡΟΣ:
p.georgiadis@di.uoa.gr, istavrak@di.uoa.gr, emiris@di.uoa.gr,
paschali@di.uoa.gr, dsyvridi@di.uoa.gr, cotronis@di.uoa.gr,
omea@di.uoa.gr, florias@di.uoa.gr, clemonid@nurs.uoa.gr,
bonatsos@hol.gr, danastas@nurs.uoa.gr, dpap@nurs.uoa.gr,
cmavrog@nurs.uoa.gr, chmavrogiannis@gmail.com,
gbaltop@nurs.uoa.gr, psourtzi@nurs.uoa.gr, epatiraki@nurs.uoa.gr,
udafni@nurs.uoa.gr, astam@nurs.uoa.gr, birbas@gmail.com,
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secr@nurs.uoa.gr, obartz@nurs.uoa.gr, skaltsounis@pharm.uoa.gr,
mikros@pharm.uoa.gr, macheras@pharm.uoa.gr,
rekkas@pharm.uoa.gr, pouli@pharm.uoa.gr, tzakou@pharm.uoa.gr,
ouglou@dent.uoa.gr, dhal@dhal.com, akakabou@dent.uoa.gr,
afrodite1@otenet.gr, ekitraki@dent.uoa.gr, ivrotsos@dent.uoa.gr,
akossion@dent.uoa.gr, vpapaio@dent.uoa.gr,
ps_dent@hotmail.com, marsakel@dent.uoa.gr, cdimitr@phs.uoa.gr,
danapol@phs.uoa.gr, svosniad@phs.uoa.gr, sdrakop@phs.uoa.gr,
ahatzis@phs.uoa.gr, psillos@phs.uoa.gr, ndemertzis@iky.gr,
nicolchri@media.uoa.gr, vkarap@media.uoa.gr,
aarmen@media.uoa.gr, virtual@media.uoa.gr,
etsaliki@media.uoa.gr, sourvat@media.uoa.gr,
spathana@phed.uoa.gr, ckarter@phed.uoa.gr,
iafthinos@phed.uoa.gr, vtyrovol@phed.uoa.gr,
makouba@phed.uoa.gr, eskord@phed.uoa.gr,
nstavrou@phed.uoa.gr, gnassis@phed.uoa.gr,
ikossiva@phed.uoa.gr, atrilianos@primedu.uoa.gr,
dmatth@primedu.uoa.gr, akatsiki@primedu.uoa.gr,
kskordul@primedu.uoa.gr, ematsag@primedu.uoa.gr,
kalkanis@primedu.uoa.gr, dperib@primedu.uoa.gr,
selfesv@ecd.uoa.gr, eflogait@ecd.uoa.gr, dimkati@ecd.uoa.gr,
ezambeta@ecd.uoa.gr, gontika@admin.uoa.gr

οπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ- Αλλαγή
μερομηνίας
Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : Wed, 01 Feb 2012 11:49:42 +0200
Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ <modip@admin.uoa.gr>
mbegzos@theol.uoa.gr, amoser@phil.uoa.gr, mictsin@pspa.uoa.gr
οπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ- Αλλαγή
μερομηνίας
Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : Wed, 01 Feb 2012 12:10:58 +0200
ΑΠΟ:
Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ <modip@admin.uoa.gr>
sgkouvra@law.uoa.gr, argkord@law.uoa.gr, akontali@theol.uoa.gr,
ditsiota@soctheol.uoa.gr, secr@theol.uoa.gr, askoura@econ.uoa.gr,
stasis@pspa.uoa.gr, thbena@phil.uoa.gr, apastra2@phil.uoa.gr,
secr@enl.uoa.gr, efili@gs.uoa.gr, vstergio@frl.uoa.gr,
delisilias@gmail.com, mkoutra@elke.uoa.gr, sbol@noc.uoa.gr,
helvoulg@spanll.uoa.gr, baskou@theatre.uoa.gr,
dimniav@theatre.uoa.gr, kzafeirop@theatre.uoa.gr

οπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ- Αλλαγή
μερομηνίας
Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : Wed, 01 Feb 2012 12:17:37 +0200
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ΠΡΟΣ:

Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ <modip@admin.uoa.gr>
kchalkias@turkmas.uoa.gr, aspanop@phys.uoa.gr,
gkitsios@phys.uoa.gr, gsatratz@chem.uoa.gr,
mkatsouli@chem.uoa.gr, okagianni@biol.uoa.gr,
akouli@geol.uoa.gr, eskourt@geol.uoa.gr, gkaviris@geol.uoa.gr,
hskilodimou@geol.uoa.gr, kelepert@geol.uoa.gr,
agmatarchi@geol.uoa.gr, vlianou@geol.uoa.gr, secr@nurs.uoa.gr,
obartz@nurs.uoa.gr, ps_dent@hotmail.com, marsakel@dent.uoa.gr,
sourvat@media.uoa.gr, ikossiva@phed.uoa.gr,
dperib@primedu.uoa.gr, gontika@admin.uoa.gr,
klykoka@ecd.uoa.gr

ΘΕΜΑ:

Διόρθωση Εγκυκλίου ΑΔΙΠ για ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΡΙΤΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : Tue, 21 Feb 2012 13:03:27 +0200
Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ <modip@admin.uoa.gr>
fortsak@law.uoa.gr, avarver@law.uoa.gr,
kallinikoudionysia@yahoo.gr, ndimit@law.uoa.gr,
.kondylis@gmail.com, clivada@law.uoa.gr,
manpapad@law.uoa.gr, gfilias@soctheol.uoa.gr,
epersel@soctheol.uoa.gr, sotdespo@soctheol.uoa.gr,
akontali@theol.uoa.gr, ditsiota@soctheol.uoa.gr,
papadop@theol.uoa.gr, mbegzos@theol.uoa.gr,
nolymp@theol.uoa.gr, nioan@theol.uoa.gr,
grpapathomas@theol.uoa.gr, ckaragiannis@yahoo.gr,
aavgoust@theol.uoa.gr, mkolov@theol.uoa.gr,
ipanagio@theol.uoa.gr, secr@theol.uoa.gr, demetri@econ.uoa.gr,
yanisv@econ.uoa.gr, ppetrak@econ.uoa.gr,
homadakis@econ.uoa.gr, Konkost@otenet.gr, gcpent@econ.uoa.gr,
dgiokas@econ.uoa.gr, askoura@econ.uoa.gr,
president@pspa.uoa.gr, mictsin@pspa.uoa.gr, tasklaw@otenet.gr,
gmolivas@pspa.uoa.gr, edoussis@gmail.com, xstasis@pspa.uoa.gr,
mdimop@med.uoa.gr, epatsour@med.uoa.gr,
chstefan@med.uoa.gr, chrousge@med.uoa.gr, nzakop@med.uoa.gr

Διόρθωση Εγκυκλίου ΑΔΙΠ για ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΡΙΤΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : Tue, 21 Feb 2012 13:05:40 +0200
ΑΠΟ:
Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ <modip@admin.uoa.gr>
agouliam@med.uoa.gr, egeorgiou@med.uoa.gr,
gkouraklis@hotmail.com, tpsaltop@med.uoa.gr,
mnikol@med.uoa.gr, omorfia@med.uoa.gr, effiesg@gmail.com,
ekaram@phil.uoa.gr, estavrop@phil.uoa.gr, dgoutsos@phil.uoa.gr,
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gmarkop@phil.uoa.gr, antono@phil.uoa.gr, gkarla@phil.uoa.gr,
dionbenetos@phil.uoa.gr, malex@phil.uoa.gr, tlendari@phil.uoa.gr,
thbena@phil.uoa.gr, apastra2@phil.uoa.gr,
mkallinikou@phil.uoa.gr, emantzou@arch.uoa.gr,
kburasel@arch.uoa.gr, esiman@ppp.uoa.gr, apapadia@arch.uoa.gr,
anikolaou@arch.uoa.gr, mafoun@ppp.uoa.gr,
emar317@ppp.uoa.gr, ebesev@psych.uoa.gr,
dsidirop@psych.uoa.gr, gpolitis@ppp.uoa.gr,
dfoteinos@ppp.uoa.gr, gpapako@ppp.uoa.gr, gsteiris@ppp.uoa.gr,
roussosp@psych.uoa.gr, shoidas@enl.uoa.gr, abelis@enl.uoa.gr,
margerma@enl.uoa.gr, myanni@enl.uoa.gr, vdendrin@enl.uoa.gr,
sdimakop@enl.uoa.gr, mbessie@enl.uoa.gr, emitsi@enl.uoa.gr,
vnikifor@enl.uoa.gr, spapaef@enl.uoa.gr, msifian@enl.uoa.gr,
atzanne@enl.uoa.gr, secr@enl.uoa.gr, fbatsal@gs.uoa.gr,
kmitral@gs.uoa.gr, katerina.karakassi@googlemail.com,
wbenning@gs.uoa.gr, rportz@gs.uoa.gr, ebalassi@gs.uoa.gr,
efili@gs.uoa.gr, iphibo@frl.uoa.gr, proscoli@frl.uoa.gr,
mpapadima@frl.uoa.gr, rdel@frl.uoa.gr, vstergio@frl.uoa.gr,
gpagratis@isll.uoa.gr, gerzoras@isll.uoa.gr, gmikros@isll.uoa.gr,
giannoulop@isll.uoa.gr, itsolkas@isll.uoa.gr, epavlakis@isll.uoa.gr,
dimdros@isll.uoa.gr, ccrida@isll.uoa.gr, slugo@isll.uoa.gr,
mkallinikou@phil.uoa.gr, helvoulg@spanll.uoa.gr,
platon@theatre.uoa.gr, atabaki@theatre.uoa.gr,
diamcat@theatre.uoa.gr, sfelopoulou@theatre.uoa.gr,
ankaraka@theatre.uoa.gr, evasilakou@theatre.uoa.gr,
grioann@theatre.uoa.gr

ΘΕΜΑ:

Διόρθωση Εγκυκλίου ΑΔΙΠ για ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΡΙΤΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : Tue, 21 Feb 2012 13:07:01 +0200
ΑΠΟ:
Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ <modip@admin.uoa.gr>
ΠΡΟΣ:
nmaliaras@music.uoa.gr, pkavouras@music.uoa.gr,
hspyridis@music.uoa.gr, fitsioris@music.uoa.gr,
lerchi@music.uoa.gr, hapsoula@otenet.gr, fkriticou@hotmail.com,
yianmazis@turkmas.uoa.gr, elesella@turkmas.uoa.gr,
ekondyli@turkmas.uoa.gr, athemop@turkmas.uoa.gr,
mmavrop@turkmas.uoa.gr, aderiziot@turkmas.uoa.gr,
kchalkias@turkmas.uoa.gr, mflorato@phys.uoa.gr,
eskordas@phys.uoa.gr, vhadjico@phys.uoa.gr,
caidinis@phys.uoa.gr, dfrantz@phys.uoa.gr, akaran@phys.uoa.gr,
stiliaris@phys.uoa.gr, mtsampa@phys.uoa.gr,
mkontiza@phys.uoa.gr, mtombrou@phys.uoa.gr,
aspanop@phys.uoa.gr, gkitsios@phys.uoa.gr,
calokerinos@chem.uoa.gr, cmitsop@chem.uoa.gr,
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lianidou@chem.uoa.gr, pitsikalis@chem.uoa.gr,
gsatratz@chem.uoa.gr, mkatsouli@chem.uoa.gr,
emmanoui@math.uoa.gr, apgiannop@math.uoa.gr,
doug@math.uoa.gr, tzaharia@math.uoa.gr, aburnetas@math.uoa.gr,
mfragoul@biol.uoa.gr, gverriop@biol.uoa.gr, ckatsaro@biol.uoa.gr,
aroussis@biol.uoa.gr, sdedos@biol.uoa.gr, okagianni@biol.uoa.gr,
stamatakis@geol.uoa.gr, vkarak@geol.uoa.gr,
tpapadop@geol.uoa.gr, elekkas@geol.uoa.gr, kilias@geol.uoa.gr,
amagganas@geol.uoa.gr, voulgaris@geol.uoa.gr, gaki@geol.uoa.gr,
akouli@geol.uoa.gr, eskourt@geol.uoa.gr, gkaviris@geol.uoa.gr,
hskilodimou@geol.uoa.gr, kelepert@geol.uoa.gr,
tagmatarchi@geol.uoa.gr, vlianou@geol.uoa.gr,
p.georgiadis@di.uoa.gr, istavrak@di.uoa.gr, emiris@di.uoa.gr,
paschali@di.uoa.gr, dsyvridi@di.uoa.gr, cotronis@di.uoa.gr,
omea@di.uoa.gr, florias@di.uoa.gr, clemonid@nurs.uoa.gr,
bonatsos@hol.gr, danastas@nurs.uoa.gr, dpap@nurs.uoa.gr,
cmavrog@nurs.uoa.gr, chmavrogiannis@gmail.com,
gbaltop@nurs.uoa.gr, psourtzi@nurs.uoa.gr, epatiraki@nurs.uoa.gr,
udafni@nurs.uoa.gr, astam@nurs.uoa.gr, birbas@gmail.com
ΘΕΜΑ:

Διόρθωση Εγκυκλίου ΑΔΙΠ για ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΡΙΤΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : Tue, 21 Feb 2012 13:08:04 +0200
ΑΠΟ:
Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ <modip@admin.uoa.gr>
ΠΡΟΣ:
skaltsounis@pharm.uoa.gr, mikros@pharm.uoa.gr,
macheras@pharm.uoa.gr, rekkas@pharm.uoa.gr,
pouli@pharm.uoa.gr, tzakou@pharm.uoa.gr, vouglou@dent.uoa.gr,
dhal@dhal.com, akakabou@dent.uoa.gr, afrodite1@otenet.gr,
ekitraki@dent.uoa.gr, ivrotsos@dent.uoa.gr, akossion@dent.uoa.gr,
vpapaio@dent.uoa.gr, ps_dent@hotmail.com,
marsakel@dent.uoa.gr, cdimitr@phs.uoa.gr, danapol@phs.uoa.gr,
svosniad@phs.uoa.gr, sdrakop@phs.uoa.gr, ahatzis@phs.uoa.gr,
psillos@phs.uoa.gr, ndemertzis@iky.gr, nicolchri@media.uoa.gr,
vkarap@media.uoa.gr, aarmen@media.uoa.gr,
virtual@media.uoa.gr, etsaliki@media.uoa.gr,
sourvat@media.uoa.gr, spathana@phed.uoa.gr,
ckarter@phed.uoa.gr, iafthinos@phed.uoa.gr,
vtyrovol@phed.uoa.gr, makouba@phed.uoa.gr,
eskord@phed.uoa.gr, nstavrou@phed.uoa.gr, gnassis@phed.uoa.gr,
ikossiva@phed.uoa.gr, atrilianos@primedu.uoa.gr,
dmatth@primedu.uoa.gr, akatsiki@primedu.uoa.gr,
kskordul@primedu.uoa.gr, ematsag@primedu.uoa.gr,
kalkanis@primedu.uoa.gr, dperib@primedu.uoa.gr,
tselfesv@ecd.uoa.gr, eflogait@ecd.uoa.gr, dimkati@ecd.uoa.gr,

53 |

Σελίδα

ezambeta@ecd.uoa.gr
Συνάντηση Αντιπρύτανη με τ α Τμήματα Σχολής δετικών
ΕΠιστημών για ενέργειες βελτίωσης της Μ Ο Δ Ι Π Ε Κ Π Α
Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : Tue, 28 Feb 2012 14:37:31 +0200
Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ <modip@admin.uoa.gr>
hpapageo@math.uoa.gr, chelmis@phys.uoa.gr,
gtombras@phys.uoa.gr, calokerinos@chem.uoa.gr,
pminakak@chem.uoa.gr, gkaloger@math.uoa.gr,
emmanoui@math.uoa.gr, mfragoul@biol.uoa.gr,
kgeorghi@biol.uoa.gr, stamatakis@geol.uoa.gr,
oulgaris@geol.uoa.gr, p.georgiadis@di.uoa.gr, istavrak@di.uoa.gr
ΘΕΜΑ:

Συνάντηση Αντιπρύτανη με τ α Τμήματα Σχολής δετικών
ΕΠιστημών για ενέργειες βελτίωσης της Μ Ο Δ Ι Π Ε Κ Π Α
Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : Tue, 28 Feb 2012 14:40:20 +0200
Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ <modip@admin.uoa.gr>
ΠΡΟΣ:
mflorato@phys.uoa.gr, eskordas@phys.uoa.gr,
hadjico@phys.uoa.gr, caidinis@phys.uoa.gr, dfrantz@phys.uoa.gr,
akaran@phys.uoa.gr, stiliaris@phys.uoa.gr, mtsampa@phys.uoa.gr,
mkontiza@phys.uoa.gr, mtombrou@phys.uoa.gr,
cmitsop@chem.uoa.gr, lianidou@chem.uoa.gr,
pitsikalis@chem.uoa.gr, apgiannop@math.uoa.gr,
doug@math.uoa.gr, tzaharia@math.uoa.gr, aburnetas@math.uoa.gr,
gverriop@biol.uoa.gr, ckatsaro@biol.uoa.gr, aroussis@biol.uoa.gr,
sdedos@biol.uoa.gr, vkarak@geol.uoa.gr, tpapadop@geol.uoa.gr,
elekkas@geol.uoa.gr, kilias@geol.uoa.gr, amagganas@geol.uoa.gr,
oulgaris@geol.uoa.gr, gaki@geol.uoa.gr, istavrak@di.uoa.gr,
emiris@di.uoa.gr, paschali@di.uoa.gr, dsyvridi@di.uoa.gr,
cotronis@di.uoa.gr, omea@di.uoa.gr

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ
Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : Wed, 29 Feb 2012 15:25:04 +0200
ΑΠΟ:
Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ <modip@admin.uoa.gr>
ΠΡΟΣ:
deannope@uoa.gr, mictsin@gmail.com, amoser@phil.uoa.gr,
deanphil@uoa.gr, hpapageo@math.uoa.gr,
mvardaki@admin.uoa.gr, tfortsak@law.uoa.gr,
kallinikoudionysia@yahoo.gr, gfilias@soctheol.uoa.gr,
anikolid@soctheol.uoa.gr, vpapadop@theol.uoa.gr,
nioan@theol.uoa.gr, demetri@econ.uoa.gr, neriot@econ.uoa.gr,
president@pspa.uoa.gr, kifantis@pspa.uoa.gr,
ΘΕΜΑ:
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mdimop@med.uoa.gr, ekaram@phil.uoa.gr, estavrop@phil.uoa.gr,
emantzou@arch.uoa.gr, apapadia@arch.uoa.gr, shoidas@enl.uoa.gr,
lsakel@enl.uoa.gr, fbatsal@gs.uoa.gr, rportz@gs.uoa.gr,
marithom@frl.uoa.gr, stepri@isll.uoa.gr, gerzoras@isll.uoa.gr,
epavlakis@isll.uoa.gr, ccrida@isll.uoa.gr, platon@theatre.uoa.gr,
evasilakou@theatre.uoa.gr, nmaliaras@music.uoa.gr,
yianmazis@turkmas.uoa.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Wed, 29 Feb 2012 15:26:05 +0200
ΑΠΟ:
Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ <modip@admin.uoa.gr>
ΠΡΟΣ:
chelmis@phys.uoa.gr, gtombras@phys.uoa.gr,
calokerinos@chem.uoa.gr, pminakak@chem.uoa.gr,
gkaloger@math.uoa.gr, emmanoui@math.uoa.gr,
mfragoul@biol.uoa.gr, kgeorghi@biol.uoa.gr,
stamatakis@geol.uoa.gr, voulgaris@geol.uoa.gr,
p.georgiadis@di.uoa.gr, istavrak@di.uoa.gr, bonatsos@hol.gr,
clemonid@nurs.uoa.gr, skaltsounis@pharm.uoa.gr,
marakos@pharm.uoa.gr, ketykara@dent.uoa.gr,
vouglou@dent.uoa.gr, spathana@phed.uoa.gr, ckarter@phed.uoa.gr
ΘΕΜΑ:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ
Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : Wed, 29 Feb 2012 15:27:54 +0200
ΑΠΟ:
Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ <modip@admin.uoa.gr>
ΠΡΟΣ:
tfortsak@law.uoa.gr, avarver@law.uoa.gr,
kallinikoudionysia@yahoo.gr, ndimit@law.uoa.gr,
v.kondylis@gmail.com, clivada@law.uoa.gr,
manpapad@law.uoa.gr, gfilias@soctheol.uoa.gr,
epersel@soctheol.uoa.gr, sotdespo@soctheol.uoa.gr,
akontali@theol.uoa.gr, ditsiota@soctheol.uoa.gr,
vpapadop@theol.uoa.gr, mbegzos@theol.uoa.gr,
nolymp@theol.uoa.gr, nioan@theol.uoa.gr,
grpapathomas@theol.uoa.gr, ckaragiannis@yahoo.gr,
aavgoust@theol.uoa.gr, mkolov@theol.uoa.gr,
ipanagio@theol.uoa.gr, secr@theol.uoa.gr, demetri@econ.uoa.gr,
yanisv@econ.uoa.gr, ppetrak@econ.uoa.gr,
thomadakis@econ.uoa.gr, Konkost@otenet.gr, gcpent@econ.uoa.gr,
dgiokas@econ.uoa.gr, askoura@econ.uoa.gr,
president@pspa.uoa.gr
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ
Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : Wed, 29 Feb 2012 15:29:00 +0200
Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ <modip@admin.uoa.gr>
asklaw@otenet.gr, gmolivas@pspa.uoa.gr, edoussis@gmail.com,
xstasis@pspa.uoa.gr, mdimop@med.uoa.gr, epatsour@med.uoa.gr,
chstefan@med.uoa.gr, chrousge@med.uoa.gr, nzakop@med.uoa.gr,
panpsyclin@attikonhospital.gr, agouliam@med.uoa.gr,
egeorgiou@med.uoa.gr, gkouraklis@hotmail.com,
psaltop@med.uoa.gr, mnikol@med.uoa.gr, omorfia@med.uoa.gr,
effiesg@gmail.com, ekaram@phil.uoa.gr, estavrop@phil.uoa.gr,
dgoutsos@phil.uoa.gr, gmarkop@phil.uoa.gr, antono@phil.uoa.gr,
gkarla@phil.uoa.gr, dionbenetos@phil.uoa.gr, malex@phil.uoa.gr,
lendari@phil.uoa.gr, thbena@phil.uoa.gr, apastra2@phil.uoa.gr,
mkallinikou@phil.uoa.gr, emantzou@arch.uoa.gr,
kburasel@arch.uoa.gr, esiman@ppp.uoa.gr, apapadia@arch.uoa.gr,
anikolaou@arch.uoa.gr, mafoun@ppp.uoa.gr,
emar317@ppp.uoa.gr, ebesev@psych.uoa.gr,
dsidirop@psych.uoa.gr, gpolitis@ppp.uoa.gr,
dfoteinos@ppp.uoa.gr, gpapako@ppp.uoa.gr, gsteiris@ppp.uoa.gr,
roussosp@psych.uoa.gr, shoidas@enl.uoa.gr, abelis@enl.uoa.gr,
margerma@enl.uoa.gr, myanni@enl.uoa.gr, vdendrin@enl.uoa.gr,
sdimakop@enl.uoa.gr, mbessie@enl.uoa.gr, emitsi@enl.uoa.gr,
nikifor@enl.uoa.gr, spapaef@enl.uoa.gr, msifian@enl.uoa.gr,
atzanne@enl.uoa.gr
ΘΕΜΑ:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ
Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : Wed, 29 Feb 2012 15:30:21 +0200
Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ <modip@admin.uoa.gr>
ΠΡΟΣ:
fbatsal@gs.uoa.gr, kmitral@gs.uoa.gr,
katerina.karakassi@googlemail.com, wbenning@gs.uoa.gr,
rportz@gs.uoa.gr, ebalassi@gs.uoa.gr, efili@gs.uoa.gr,
iphibo@frl.uoa.gr, proscoli@frl.uoa.gr, mpapadima@frl.uoa.gr,
rdel@frl.uoa.gr, vstergio@frl.uoa.gr, gpagratis@isll.uoa.gr,
gerzoras@isll.uoa.gr, gmikros@isll.uoa.gr, giannoulop@isll.uoa.gr,
itsolkas@isll.uoa.gr, epavlakis@isll.uoa.gr, dimdros@isll.uoa.gr,
ccrida@isll.uoa.gr, slugo@isll.uoa.gr, mkallinikou@phil.uoa.gr,
helvoulg@spanll.uoa.gr, platon@theatre.uoa.gr,
atabaki@theatre.uoa.gr, diamcat@theatre.uoa.gr,
sfelopoulou@theatre.uoa.gr, ankaraka@theatre.uoa.gr,
evasilakou@theatre.uoa.gr, grioann@theatre.uoa.gr,
askou@theatre.uoa.gr, dimniav@theatre.uoa.gr,
kzafeirop@theatre.uoa.gr, nmaliaras@music.uoa.gr,
ΘΕΜΑ:
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pkavouras@music.uoa.gr, hspyridis@music.uoa.gr,
fitsioris@music.uoa.gr, lerchi@music.uoa.gr, hapsoula@otenet.gr,
fkriticou@hotmail.com, yianmazis@turkmas.uoa.gr,
elesella@turkmas.uoa.gr, ekondyli@turkmas.uoa.gr,
athemop@turkmas.uoa.gr, mmavrop@turkmas.uoa.gr,
aderiziot@turkmas.uoa.gr, kchalkias@turkmas.uoa.gr,
mflorato@phys.uoa.gr, eskordas@phys.uoa.gr,
vhadjico@phys.uoa.gr, caidinis@phys.uoa.gr, dfrantz@phys.uoa.gr,
akaran@phys.uoa.gr, stiliaris@phys.uoa.gr, mtsampa@phys.uoa.gr,
mkontiza@phys.uoa.gr, mtombrou@phys.uoa.gr,
aspanop@phys.uoa.gr, gkitsios@phys.uoa.gr,
calokerinos@chem.uoa.gr, cmitsop@chem.uoa.gr,
lianidou@chem.uoa.gr, pitsikalis@chem.uoa.gr,
gsatratz@chem.uoa.gr, mkatsouli@chem.uoa.gr,
emmanoui@math.uoa.gr, apgiannop@math.uoa.gr,
doug@math.uoa.gr, tzaharia@math.uoa.gr, aburnetas@math.uoa.gr,
mfragoul@biol.uoa.gr, gverriop@biol.uoa.gr, ckatsaro@biol.uoa.gr,
aroussis@biol.uoa.gr, sdedos@biol.uoa.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Wed, 29 Feb 2012 15:31:41 +0200
ΑΠΟ:
Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ <modip@admin.uoa.gr>
ΠΡΟΣ:
stamatakis@geol.uoa.gr, vkarak@geol.uoa.gr,
tpapadop@geol.uoa.gr, elekkas@geol.uoa.gr, kilias@geol.uoa.gr,
amagganas@geol.uoa.gr, voulgaris@geol.uoa.gr, gaki@geol.uoa.gr,
akouli@geol.uoa.gr, eskourt@geol.uoa.gr, gkaviris@geol.uoa.gr,
hskilodimou@geol.uoa.gr, kelepert@geol.uoa.gr,
tagmatarchi@geol.uoa.gr, vlianou@geol.uoa.gr,
p.georgiadis@di.uoa.gr, istavrak@di.uoa.gr, emiris@di.uoa.gr,
paschali@di.uoa.gr, dsyvridi@di.uoa.gr, cotronis@di.uoa.gr,
omea@di.uoa.gr, florias@di.uoa.gr, clemonid@nurs.uoa.gr,
bonatsos@hol.gr, danastas@nurs.uoa.gr, dpap@nurs.uoa.gr,
cmavrog@nurs.uoa.gr, chmavrogiannis@gmail.com,
gbaltop@nurs.uoa.gr, psourtzi@nurs.uoa.gr, epatiraki@nurs.uoa.gr,
udafni@nurs.uoa.gr, astam@nurs.uoa.gr, birbas@gmail.com,
secr@nurs.uoa.gr, obartz@nurs.uoa.gr, skaltsounis@pharm.uoa.gr,
mikros@pharm.uoa.gr, macheras@pharm.uoa.gr,
rekkas@pharm.uoa.gr, pouli@pharm.uoa.gr, tzakou@pharm.uoa.gr,
vouglou@dent.uoa.gr, dhal@dhal.com, akakabou@dent.uoa.gr,
afrodite1@otenet.gr, ekitraki@dent.uoa.gr, ivrotsos@dent.uoa.gr,
akossion@dent.uoa.gr, vpapaio@dent.uoa.gr,
ps_dent@hotmail.com, marsakel@dent.uoa.gr, cdimitr@phs.uoa.gr,
danapol@phs.uoa.gr, svosniad@phs.uoa.gr, sdrakop@phs.uoa.gr,
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ahatzis@phs.uoa.gr, psillos@phs.uoa.gr, ndemertzis@iky.gr,
nicolchri@media.uoa.gr, vkarap@media.uoa.gr,
aarmen@media.uoa.gr, virtual@media.uoa.gr,
etsaliki@media.uoa.gr, sourvat@media.uoa.gr,
spathana@phed.uoa.gr, ckarter@phed.uoa.gr,
iafthinos@phed.uoa.gr, vtyrovol@phed.uoa.gr,
makouba@phed.uoa.gr, eskord@phed.uoa.gr,
nstavrou@phed.uoa.gr, gnassis@phed.uoa.gr,
ikossiva@phed.uoa.gr, atrilianos@primedu.uoa.gr,
dmatth@primedu.uoa.gr, akatsiki@primedu.uoa.gr,
kskordul@primedu.uoa.gr, ematsag@primedu.uoa.gr,
kalkanis@primedu.uoa.gr, dperib@primedu.uoa.gr,
selfesv@ecd.uoa.gr, eflogait@ecd.uoa.gr, dimkati@ecd.uoa.gr,
ezambeta@ecd.uoa.gr

Ετήσια Εσωτερική Έκδεση (Απογραφική) ΤμήματοςΥπενσυμιση
Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : Mon, 05 Mar 2012 11:39:34 +0200
Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ <modip@admin.uoa.gr>
spathana@phed.uoa.gr
Συμπληρωματικές οδηγίες επίσκεψης εξωτερικής
αξιολόγησης των Τμημάτων
Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : Mon, 05 Mar 2012 13:39:17 +0200
Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ <modip@admin.uoa.gr>
ΠΡΟΣ:
aburnetas@math.uoa.gr, emmanoui@math.uoa.gr,
gkitsios@phys.uoa.gr, stamatakis@geol.uoa.gr,
calokerinos@chem.uoa.gr, pminakak@chem.uoa.gr,
cmitsop@chem.uoa.gr, pitsikalis@chem.uoa.gr,
christos.katsaros@biol.uoa.gr, sdedos@biol.uoa.gr,
oulgaris@geol.uoa.gr, chelmis@phys.uoa.gr,
gverriop.@biol.uoa.gr, kfounti@admin.uoa.gr,
mpourle@elke.uoa.gr, hpapageo@math.uoa.gr,
paschalis@di.uoa.gr, aspanop@phys.uoa.gr,
raptisathanasios@gmail.com, valadisp@econ.uoa.gr,
florias@di.uoa.gr
Συμπληρωματικές οδηγίες επίσκεψης εξωτερικής
αξιολόγησης των Τμημάτων
Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : Mon, 05 Mar 2012 13:48:57 +0200
Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ <modip@admin.uoa.gr>
gverriop@biol.uoa.gr
ΘΕΜΑ:
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Συνέδριο για τη Διασφάλιση και τη Διοίκηση Ποιότητας
στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Διοίκηση και καλές
πρακτικές" (θεσσαλονίκη, 20-21 Σεπτεμβρίου 2012)
Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : Tue, 03 Jul 2012 12:30:19 +0300
ίκη Καραουλάνη <nkaraoulani@admin.uoa.gr>
modip@auth.gr, alexatza@rect.auth.gr
ΘΕΜΑ:

Συνέδριο για τη Διασφάλιση και τη Διοίκηση Ποιότητας
στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Διοίκηση και καλές
πρακτικές" (Θεσσαλονίκη, 20-21 Σεπτεμβρίου 2012)αποστολή περίληψης
Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : Fri, 06 Jul 2012 11:19:29 +0300
Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ <modip@admin.uoa.gr>
ΠΡΟΣ:
modip@auth.gr
ΘΕΜΑ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑ:

Συνάντηση Τετάρτη 18/07 Μ Ο Δ Ι Π Ε Κ Π Α
Fri, 13 Jul 2012 15:30:57 +0300
ίκη Καραουλάνη <nkaraoulani@admin.uoa.gr>
aladisp@gmail.com, delisilias@gmail.com,
raptisathanasios@gmail.com, esama@uom.gr, Evangelos Krikas
<ekrikas@gmail.com>, anastpapad@yahoo.gr
Επιτομή Στοιχείων Αξιολογούμενου Τμήματος
Jul 2012 11:51:48 +0300
Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ <modip@admin.uoa.gr>
Antony Calokerinos <calokerinos@chem.uoa.gr>

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : Fri, 20

ΘΕΜΑ:

Επιτομή Στοιχείων Αξιολογούμενου Τμήματος
Jul 2012 11:53:43 +0300
ίκη Καραουλάνη <nkaraoulani@admin.uoa.gr>
gkaloger@math.uoa.gr, emmanoui@math.uoa.gr

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : Fri, 20

ΘΕΜΑ:

Επιτομή Στοιχείων Αξιολογούμενου Τμήματος
Jul 2012 11:54:42 +0300
Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ <modip@admin.uoa.gr>
mflorato@phys.uoa.gr, chelmis@phys.uoa.gr

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : Fri, 20
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ΘΕΜΑ:

Επιτομή Στοιχείων Αξιολογούμενου Τμήματος
Jul 2012 11:55:23 +0300
Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ <modip@admin.uoa.gr>
stamatakis@geol.uoa.gr

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : Fri, 20
ΑΠΟ:
ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑ:

Επιτομή Στοιχείων Αξιολογούμενου Τμήματος
Jul 2012 11:56:24 +0300
Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ <modip@admin.uoa.gr>
skaltsounis@pharm.uoa.gr, mikros@pharm.uoa.gr

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : Fri, 20
ΑΠΟ:
ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑ:

Επιτομή Στοιχείων Αξιολογούμενου Τμήματος
Jul 2012 11:57:15 +0300
Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ <modip@admin.uoa.gr>
spathana@phed.uoa.gr

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : Fri, 20
ΑΠΟ:
ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑ:

Επιτομή Αξιολογούμενου Τμήματος Στοιχείων
Jul 2012 11:58:06 +0300
Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ <modip@admin.uoa.gr>
p.georgiadis@di.uoa.gr, omea@di.uoa.gr

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : Fri, 20
ΑΠΟ:
ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑ:

Επιτομή Στοιχείων Αξιολογούμενου Τμήματος
Jul 2012 12:00:43 +0300
Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ <modip@admin.uoa.gr>
demetri@econ.uoa.gr

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : Fri, 20
ΑΠΟ:
ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑ:

Επιτομή Στοιχείων Αξιολογούμενου Τμήματος
Jul 2012 12:03:55 +0300
Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ <modip@admin.uoa.gr>
gplios@media.uoa.gr, ndemertzis@iky.gr

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : Fri, 20
ΑΠΟ:
ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑ:

Επιτομή Στοιχείων Αξιολογούμενου Τμήματος
Jul 2012 12:08:43 +0300
Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ <modip@admin.uoa.gr>
fbatsal@gs.uoa.gr

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : Fri, 20
ΑΠΟ:
ΠΡΟΣ:
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Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Sep 2012 11:33:00 +0300
Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ <modip@admin.uoa.gr>
tfortsak@law.uoa.gr, avarver@law.uoa.gr,
kallinikoudionysia@yahoo.gr, phlsph@law.uoa.gr,
ndimit@law.uoa.gr, v.kondylis@gmail.com, clivada@law.uoa.gr,
manpapad@law.uoa.gr, sgkouvra@law.uoa.gr,
argkord@law.uoa.gr, gfilias@soctheol.uoa.gr,
epersel@soctheol.uoa.gr, sotdespo@soctheol.uoa.gr,
akontali@theol.uoa.gr, ditsiota@soctheol.uoa.gr,
vpapadop@theol.uoa.gr, mbegzos@theol.uoa.gr,
nolymp@theol.uoa.gr, nioan@theol.uoa.gr,
grpapathomas@theol.uoa.gr, ckaragiannis@yahoo.gr,
aavgoust@theol.uoa.gr, mkolov@theol.uoa.gr,
ipanagio@theol.uoa.gr, secr@theol.uoa.gr, demetri@econ.uoa.gr,
yanisv@econ.uoa.gr, ppetrak@econ.uoa.gr,
thomadakis@econ.uoa.gr, Konkost@otenet.gr, gcpent@econ.uoa.gr,
dgiokas@econ.uoa.gr, askoura@econ.uoa.gr,
president@pspa.uoa.gr, edoussis@gmail.com, akontis@pspa.uoa.gr,
gegianna@pspa.uoa.gr, dsotirop@pspa.uoa.gr,
kdoxiadis@pspa.uoa.gr, xstasis@pspa.uoa.gr,
mdimop@med.uoa.gr, epatsour@med.uoa.gr,
chstefan@med.uoa.gr, chrousge@med.uoa.gr, nzakop@med.uoa.gr,
panpsyclin@attikonhospital.gr, agouliam@med.uoa.gr,
egeorgiou@med.uoa.gr, gkouraklis@hotmail.com,
tpsaltop@med.uoa.gr, mnikol@med.uoa.gr, omorfia@med.uoa.gr,
effiesg@gmail.com, ekaram@phil.uoa.gr, estavrop@phil.uoa.gr,
dgoutsos@phil.uoa.gr, gmarkop@phil.uoa.gr, antono@phil.uoa.gr,
gkarla@phil.uoa.gr, dionbenetos@phil.uoa.gr, malex@phil.uoa.gr,
tlendari@phil.uoa.gr, thbena@phil.uoa.gr, apastra2@phil.uoa.gr,
mkallinikou@phil.uoa.gr

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : Thu, 20
ΑΠΟ:
ΠΡΟΣ:

20-21 Σεπτεμβρίου 2012- Ζωντανή αναμετάδοση του
Συνεδρίου «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση: Διοίκηση και καλές πρακτικές»
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : Thu, 20 Sep 2012 11:34:29 +0300
ΑΠΟ:
Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ <modip@admin.uoa.gr>
ΠΡΟΣ:
emantzou@arch.uoa.gr, kburasel@arch.uoa.gr, esiman@ppp.uoa.gr,
apapadia@arch.uoa.gr, anikolaou@arch.uoa.gr,
gpapadat@arch.uoa.gr, mafoun@ppp.uoa.gr, emar317@ppp.uoa.gr,
ebesev@psych.uoa.gr, dsidirop@psych.uoa.gr, gpolitis@ppp.uoa.gr,
dfoteinos@ppp.uoa.gr, gpapako@ppp.uoa.gr, gsteiris@ppp.uoa.gr,
roussosp@psych.uoa.gr, shoidas@enl.uoa.gr, abelis@enl.uoa.gr,
ΘΕΜΑ:
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margerma@enl.uoa.gr, myanni@enl.uoa.gr, vdendrin@enl.uoa.gr,
sdimakop@enl.uoa.gr, mbessie@enl.uoa.gr, emitsi@enl.uoa.gr,
vnikifor@enl.uoa.gr, spapaef@enl.uoa.gr, msifian@enl.uoa.gr,
atzanne@enl.uoa.gr, secr@enl.uoa.gr, fbatsal@gs.uoa.gr,
kmitral@gs.uoa.gr, katerina.karakassi@googlemail.com,
wbenning@gs.uoa.gr, rportz@gs.uoa.gr, ebalassi@gs.uoa.gr,
efili@gs.uoa.gr, iphibo@frl.uoa.gr, proscoli@frl.uoa.gr,
mpapadima@frl.uoa.gr, rdel@frl.uoa.gr, vstergio@frl.uoa.gr,
gpagratis@isll.uoa.gr, gerzoras@isll.uoa.gr, gmikros@isll.uoa.gr,
giannoulop@isll.uoa.gr, itsolkas@isll.uoa.gr, epavlakis@isll.uoa.gr,
dimdros@isll.uoa.gr, ccrida@isll.uoa.gr, slugo@isll.uoa.gr,
mkallinikou@phil.uoa.gr, helvoulg@spanll.uoa.gr,
platon@theatre.uoa.gr, atabaki@theatre.uoa.gr,
diamcat@theatre.uoa.gr, sfelopoulou@theatre.uoa.gr,
ankaraka@theatre.uoa.gr, evasilakou@theatre.uoa.gr,
grioann@theatre.uoa.gr, baskou@theatre.uoa.gr,
dimniav@theatre.uoa.gr, kzafeirop@theatre.uoa.gr,
nmaliaras@music.uoa.gr, pkavouras@music.uoa.gr,
hspyridis@music.uoa.gr, fitsioris@music.uoa.gr,
lerchi@music.uoa.gr, hapsoula@otenet.gr, fkriticou@hotmail.com,
yianmazis@turkmas.uoa.gr, elesella@turkmas.uoa.gr,
ekondyli@turkmas.uoa.gr, athemop@turkmas.uoa.gr,
mmavrop@turkmas.uoa.gr, aderiziot@turkmas.uoa.gr,
kchalkias@turkmas.uoa.gr, mflorato@phys.uoa.gr,
eskordas@phys.uoa.gr, vhadjico@phys.uoa.gr,
caidinis@phys.uoa.gr, dfrantz@phys.uoa.gr, akaran@phys.uoa.gr,
stiliaris@phys.uoa.gr, mtsampa@phys.uoa.gr,
mkontiza@phys.uoa.gr, mtombrou@phys.uoa.gr,
aspanop@phys.uoa.gr, gkitsios@phys.uoa.gr,
calokerinos@chem.uoa.gr, cmitsop@chem.uoa.gr,
lianidou@chem.uoa.gr, pitsikalis@chem.uoa.gr,
gsatratz@chem.uoa.gr, mkatsouli@chem.uoa.gr,
emmanoui@math.uoa.gr, apgiannop@math.uoa.gr,
doug@math.uoa.gr, tzaharia@math.uoa.gr, aburnetas@math.uoa.gr,
mfragoul@biol.uoa.gr, gverriop@biol.uoa.gr, ckatsaro@biol.uoa.gr,
aroussis@biol.uoa.gr, sdedos@biol.uoa.gr, okagianni@biol.uoa.gr,
stamatakis@geol.uoa.gr, vkarak@geol.uoa.gr,
tpapadop@geol.uoa.gr, elekkas@geol.uoa.gr, kilias@geol.uoa.gr,
amagganas@geol.uoa.gr, voulgaris@geol.uoa.gr, gaki@geol.uoa.gr,
akouli@geol.uoa.gr, eskourt@geol.uoa.gr, gkaviris@geol.uoa.gr,
hskilodimou@geol.uoa.gr, kelepert@geol.uoa.gr,
tagmatarchi@geol.uoa.gr, vlianou@geol.uoa.gr,
p.georgiadis@di.uoa.gr, istavrak@di.uoa.gr, emiris@di.uoa.gr,
paschali@di.uoa.gr, dsyvridi@di.uoa.gr, cotronis@di.uoa.gr,
omea@di.uoa.gr, florias@di.uoa.gr
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20-21 Σεπτεμβρίου 2012- Ζωντανή αναμετάδοση του
Συνεδρίου «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση: Διοίκηση και καλές πρακτικές»
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : Thu, 20 Sep 2012 11:35:32 +0300
Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ <modip@admin.uoa.gr>
clemonid@nurs.uoa.gr, bonatsos@hol.gr, danastas@nurs.uoa.gr,
dpap@nurs.uoa.gr, cmavrog@nurs.uoa.gr,
chmavrogiannis@gmail.com, gbaltop@nurs.uoa.gr,
psourtzi@nurs.uoa.gr, epatiraki@nurs.uoa.gr, udafni@nurs.uoa.gr,
astam@nurs.uoa.gr, birbas@gmail.com, secr@nurs.uoa.gr,
obartz@nurs.uoa.gr, skaltsounis@pharm.uoa.gr,
mikros@pharm.uoa.gr, macheras@pharm.uoa.gr,
rekkas@pharm.uoa.gr, pouli@pharm.uoa.gr, tzakou@pharm.uoa.gr,
ouglou@dent.uoa.gr, dhal@dhal.com, akakabou@dent.uoa.gr,
afrodite1@otenet.gr, ekitraki@dent.uoa.gr, ivrotsos@dent.uoa.gr,
akossion@dent.uoa.gr, vpapaio@dent.uoa.gr,
ps_dent@hotmail.com, marsakel@dent.uoa.gr, cdimitr@phs.uoa.gr,
danapol@phs.uoa.gr, svosniad@phs.uoa.gr, sdrakop@phs.uoa.gr,
ahatzis@phs.uoa.gr, psillos@phs.uoa.gr, ndemertzis@iky.gr,
nicolchri@media.uoa.gr, vkarap@media.uoa.gr,
aarmen@media.uoa.gr, virtual@media.uoa.gr,
etsaliki@media.uoa.gr, sourvat@media.uoa.gr,
spathana@phed.uoa.gr, ckarter@phed.uoa.gr,
iafthinos@phed.uoa.gr, vtyrovol@phed.uoa.gr,
makouba@phed.uoa.gr, eskord@phed.uoa.gr,
nstavrou@phed.uoa.gr, gnassis@phed.uoa.gr,
ikossiva@phed.uoa.gr, atrilianos@primedu.uoa.gr,
dmatth@primedu.uoa.gr, akatsiki@primedu.uoa.gr,
kskordul@primedu.uoa.gr, ematsag@primedu.uoa.gr,
kalkanis@primedu.uoa.gr, dperib@primedu.uoa.gr,
selfesv@ecd.uoa.gr, eflogait@ecd.uoa.gr, dimkati@ecd.uoa.gr,
ezambeta@ecd.uoa.gr, gontika@admin.uoa.gr, klykoka@ecd.uoa.gr
ΘΕΜΑ:

20-21 Σεπτεμβρίου 2012- Ζωντανή αναμετάδοση του
Συνεδρίου «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση: Διοίκηση και καλές πρακτικές»
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : Thu, 20 Sep 2012 11:37:45 +0300
Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ <modip@admin.uoa.gr>
fortsak@law.uoa.gr, kallinikoudionysia@yahoo.gr,
gfilias@soctheol.uoa.gr, anikolid@soctheol.uoa.gr,
ΘΕΜΑ:
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vpapadop@theol.uoa.gr, nioan@theol.uoa.gr, demetri@econ.uoa.gr,
neriot@econ.uoa.gr, president@pspa.uoa.gr, kifantis@pspa.uoa.gr,
mdimop@med.uoa.gr, epatsour@med.uoa.gr, ekaram@phil.uoa.gr,
estavrop@phil.uoa.gr, emantzou@arch.uoa.gr,
apapadia@arch.uoa.gr, gspan@ppp.uoa.gr, aleon@ppp.uoa.gr,
shoidas@enl.uoa.gr, lsakel@enl.uoa.gr, fbatsal@gs.uoa.gr,
rportz@gs.uoa.gr, marithom@frl.uoa.gr, stepri@isll.uoa.gr,
gerzoras@isll.uoa.gr, epavlakis@isll.uoa.gr, ccrida@isll.uoa.gr,
platon@theatre.uoa.gr, evasilakou@theatre.uoa.gr,
nmaliaras@music.uoa.gr, yianmazis@turkmas.uoa.gr,
fbatsal@gs.uoa.gr, chelmis@phys.uoa.gr, gtombras@phys.uoa.gr,
calokerinos@chem.uoa.gr, pminakak@chem.uoa.gr,
gkaloger@math.uoa.gr, emmanoui@math.uoa.gr,
mfragoul@biol.uoa.gr, kgeorghi@biol.uoa.gr,
stamatakis@geol.uoa.gr, voulgaris@geol.uoa.gr,
p.georgiadis@di.uoa.gr, istavrak@di.uoa.gr, bonatsos@hol.gr,
clemonid@nurs.uoa.gr, skaltsounis@pharm.uoa.gr,
marakos@pharm.uoa.gr, ketykara@dent.uoa.gr,
vouglou@dent.uoa.gr, cdimitr@phs.uoa.gr, danapol@phs.uoa.gr,
gplios@media.uoa.gr, spathana@phed.uoa.gr, ckarter@phed.uoa.gr,
atrilianos@primedu.uoa.gr, anakas@primedu.uoa.gr,
tselfesv@ecd.uoa.gr, mmalik@ecd.uoa.gr

20-21 Σεπτεμβρίου 2012- Ζωντανή αναμετάδοση του
Συνεδρίου «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση: Διοίκηση και καλές πρακτικές»
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : Thu, 20 Sep 2012 11:38:09 +0300
ΑΠΟ:
Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ <modip@admin.uoa.gr>
ΠΡΟΣ:
deannope@uoa.gr, mbegzos@theol.uoa.gr, deantheol@uoa.gr,
amoser@phil.uoa.gr, deanphil@uoa.gr, hpapageo@math.uoa.gr,
mvardaki@admin.uoa.gr
ΘΕΜΑ:

20-21 Σεπτεμβρίου 2012- Ζωντανή αναμετάδοση του
Συνεδρίου «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση: Διοίκηση και καλές πρακτικές»
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : Thu, 20 Sep 2012 11:38:36 +0300
ΑΠΟ:
Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ <modip@admin.uoa.gr>
ΠΡΟΣ:
ndemert@media.uoa.gr, nvrachnis@hotmail.com,
kasimak@admin.uoa.gr, vrec-fin@uoa.gr, vrec-stcir@uoa.gr,
adoukoud@dent.uoa.gr, vassilis1gr@hotmail.com
ΘΕΜΑ:
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20-21 Σεπτεμβρίου 2012- Ζωντανή αναμετάδοση του
Συνεδρίου «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση: Διοίκηση και καλές πρακτικές»
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : Thu, 20 Sep 2012 11:39:03 +0300
Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ <modip@admin.uoa.gr>
ΠΡΟΣ:
ppetrak@econ.uoa.gr, dkoutsou@phed.uoa.gr, grapas@elke.uoa.gr,
foukas@admin.uoa.gr, stsirou@admin.uoa.gr,
dpapazoud@lesxi.uoa.gr, secr@didaskaleio.uoa.gr,
pelefth@senate.uoa.gr, katsanix@admin.uoa.gr, ffleri@typa.uoa.gr
ΘΕΜΑ:

20-21 Σεπτεμβρίου 2012- Ζωντανή αναμετάδοση του
Συνεδρίου «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση: Διοίκηση και καλές πρακτικές»
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : Thu, 20 Sep 2012 11:39:35 +0300
Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ <modip@admin.uoa.gr>
ΠΡΟΣ:
n.georgiadis@hqaa.gr, l.loulopoulou@hqaa.gr
20-21 Σεπτεμβρίου 2012- Ζωντανή αναμετάδοση του
Συνεδρίου «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση: Διοίκηση και καλές πρακτικές»
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : Thu, 20 Sep 2012 11:39:59 +0300
ΑΠΟ:
Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ <modip@admin.uoa.gr>
ΠΡΟΣ:
apeppes@epeaek.gr, zmitsiak@epeaek.gr, sgogos@epeaek.gr
ΘΕΜΑ:

20-21 Σεπτεμβρίου 2012- Ζωντανή αναμετάδοση του
Συνεδρίου «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση: Διοίκηση και καλές πρακτικές»
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : Thu, 20 Sep 2012 11:43:19 +0300
ΑΠΟ:
Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ <modip@admin.uoa.gr>
rector@uoa.gr, vrec-stcir@uoa.gr, vrec-fin@uoa.gr
ΘΕΜΑ:

20-21 Σεπτεμβρίου 2012- Ζωντανή αναμετάδοση του
Συνεδρίου «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση: Διοίκηση και καλές πρακτικές»
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : Thu, 20 Sep 2012 11:44:03 +0300
Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ <modip@admin.uoa.gr>
info@alfavita.gr, press@esos.gr, andritsa@enet.gr,
ΘΕΜΑ:

65 |

Σελίδα

karnokourou@yahoo.gr, APAthens@AP.org,
.diamantopoulou@metrorama.gr, info@elefteros.gr,
neo@rizospastis.gr, hkalokuri@star.gr, kantounis@apogevmatini.gr,
katsabekie@antenna.gr, lakasas@kathimerini.gr, gmanoli@eipos.com, bibian@pegasus.gr, mihalis77@pegasus.gr,
pantazopoulou2004@yahoo.gr, papavlahou@yahoo.gr,
afroditipapakalou@yahoo.gr, maria.papoutsaki@megatv.com,
serrai@antenna.gr, P.Stefanakou@avgi.gr

20-21 Σεπτεμβρίου 2012- Ζωντανή αναμετάδοση του
Συνεδρίου «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση: Διοίκηση και καλές πρακτικές»
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : Thu, 20 Sep 2012 11:47:39 +0300
Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ <modip@admin.uoa.gr>
afsika Papavlasopoulou <npapavlas@geol.uoa.gr>,
mbobota@admin.uoa.gr, kfounti@admin.uoa.gr,
mpourle@elke.uoa.gr, Evangelos Krikas <ekrikas@gmail.com>,
esama@uom.gr, anastpapad@yahoo.gr,
raptisathanasios@gmail.com, delisilias@gmail.com
ΘΕΜΑ:

Μέλη Ο Μ Ε Α και άτομα α π ό γραμματειακή υποστήριξη
που ασχολούνται με την αξιολόγηση
Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : Mon, 24 Sep 2012 13:36:26 +0300
ίκη Καραουλάνη <nkaraoulani@admin.uoa.gr>
nvoutsin@noc.uoa.gr, modip@admin.uoa.gr
ΘΕΜΑ:
Συνέδριο Μ Ο Δ Ι Π Αλεξάνδρειου TEI Θεσσαλονίκης και
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας- 29-30 Νοεμβρίου
2012,Θεσσαλονίκη
Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : Wed, 17 Oct 2012 13:50:25 +0300
ΑΠΟ:
ίκη Καραουλάνη <nkaraoulani@admin.uoa.gr>
anastpapad@yahoo.gr, esama@uom.gr, Evangelos Krikas
<ekrikas@gmail.com>, raptisathanasios@gmail.com,
mpourle@elke.uoa.gr, kfounti@admin.uoa.gr,
dbourlet@admin.uoa.gr, modip@admin.uoa.gr
ΘΕΜΑ:

Συνάντηση ομάδας Μ Ο Δ Ι Π - Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου
2012, 2:00 μμ
Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : Wed, 05 Dec 2012 15:10:59 +0200
ίκη Καραουλάνη <nkaraoulani@admin.uoa.gr>
ΠΡΟΣ:
esamara@admin.uoa.gr, ekrikas@gmail.com,
anastpapad@yahoo.gr, raptisathanasios@gmail.com,

66 Ι

Σελίδα

Ourle@elke.uoa.gr, modip@admin.uoa.gr
ΘΕΜΑ:

Συνάντηση ομάδας Μ Ο Δ Ι Π - Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου
2012, 2:00 μμ
Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : Wed, 05 Dec 2012 15:19:06 +0200
ΑΠΟ:
Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ <modip@admin.uoa.gr>
nvoutsin@noc.uoa.gr, dbourlet@admin.uoa.gr, sbol@noc.uoa.gr
Πίνακας α ν α φ ο ρ ά ς ύπαρξης στοιχείων- Προπτυχιακών
Προγραμμάτων Σπουδών Τμημάτων Ε Κ Π Α
Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : Wed, 12 Dec 2012 15:09:38 +0200
ΑΠΟ:
ίκη Καραουλάνη <nkaraoulani@admin.uoa.gr>
rec-aca@senate.uoa.gr
ΘΕΜΑ:

