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Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ανάπτυξης και εφαρμογής του 

Συστήματος Αξιολόγησης της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ, πραγματοποιήθηκαν όλες οι 

προβλεπόμενες ενέργειες και δραστηριότητες που απορρέουν από τη 

Σύμβαση μας με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας και το 

αμοιβαίως αποδεκτό χρονοδιάγραμμα.  

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω ακολουθείται η προσέγγιση των ενοτήτων εργασίας 

και των παραδοτέων που αντιστοιχούν στις ενότητες εργασίας. Το έργο 

υλοποιείται μέσα από τρεις (3) ενότητες εργασίας: 

Ενότητα Εργασίας 1: Ανάπτυξη Συστήματος Αξιολόγησης ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ 

Ενότητα Εργασίας 2: Εφαρμογή Συστήματος Αξιολόγησης ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ 

Ενότητα Εργασίας 3: Βελτίωση Συστήματος Αξιολόγησης ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ 

 

Υπενθυμίζεται ότι η 1η ενότητα εργασίας ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο του 

χρονοδιαγράμματος (σε ένα μήνα από την υπογραφή της σύμβασης με την 

αναθέτουσα αρχή)  

 

Στο πλαίσιο της περιόδου στην οποία αναφέρεται η έκθεση προόδου, δηλαδή 

στους δεκαεπτά επτά μήνες από την υλοποίηση της 1ης ενότητας εργασίας, 

ολοκληρώθηκε  η υλοποίηση της 2ης ενότητας εργασίας, η οποία αφορά στην 

εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ, και 

συγκεκριμένα στην υλοποίηση της μεθοδολογίας και στη χρήση των 

ερωτηματολογίων που δημιουργήθηκαν στην προηγούμενη ενότητα 

εργασίας. 

 

Στο πλαίσιο της ενότητας Ενότητα Εργασίας 2: Εφαρμογή Συστήματος 

Αξιολόγησης ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ, ο ανάδοχος εργάστηκε για την εφαρμογή του 

συστήματος αξιολόγησης και την υλοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης της 

ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ, όπως αυτή αποτυπώθηκε στο σύστημα αξιολόγησης. 
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Τα παραδοτέα που υποβάλλονται στη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του 

ΕΚΠΑ, προς έγκριση και χρήση είναι τα εξής: 

 

Παραδοτέο 2.1 (β): Έκθεση αναφοράς αναφορικά με τον έλεγχο και την 

επίβλεψη της εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης. 

Παραδοτέο 2.2 (β): Έκθεση αναφοράς αναφορικά με τα ερωτηματολόγια της 

αξιολόγησης των διαδικασιών. 

Παραδοτέο 2.3 (β): Έκθεση αναφοράς για τις συνεντεύξεις των μελών των 

ΟΜ.Ε.Α. 

Παραδοτέο 2.4 (β): Έκθεση αναφοράς για τα ευρήματα της αξιολόγησης. 

 

Για την δημιουργία των ανωτέρω παραδοτέων τηρήθηκαν οι προδιαγραφές 

του αναλυτικού σχεδίου υλοποίησης που υπέβαλλε η εταιρία μας ενώ 

πραγματοποιήθηκαν δέκα τηλεφωνικές συνεντεύξεις με μέλη ΟΜΕΑ, 

συμπληρώθηκαν έντεκα ερωτηματολόγια αξιολόγησης διαδικασιών, 

πραγματοποιήθηκε συνάντηση –συνέντευξη με τα μέλη της Ομάδας 

Επιστημονικής και Διοικητικής Υποστήριξης της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ καθώς και 

δύο συναντήσεις εργασίας με τον Πρόεδρο και τα αρμόδια στελέχη της 

ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ. (Συντονιστή και Υπεύθυνο Διοικητικής Υποστήριξης). 

 

 

Με ιδιαίτερη  εκτίμηση 

 

 

Εκ μέρους της EURASIAN PARTNERS 

 

 

 


