ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
(Σεπτέμβριος 2014-Αύγουστος 2015)
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014
 Υλοποίηση πρώτης πιλοτικής οριζόντιας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των
μαθημάτων/διδασκόντων από τους φοιτητές του Ιδρύματος κατά την εξεταστική
του Σεπτεμβρίου 2014 με ηλεκτρονική πλατφόρμα που διαμορφώθηκε από την
Πρόεδρο της ΜΟ.ΔΙ.Π. και την Ομάδα Έργου ΜΟ.ΔΙ.Π. (κο Κ. Βασιλάκη) λόγω
της έλλειψης πληροφοριακού συστήματος του Ιδρύματος (αναμενόταν να
παραληφθεί στο εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2014-2015)
 Ενημέρωση Τμημάτων και ΟΜΕΑ με συστηματική αλληλογραφία για τη
λειτουργία της πρώτης οριζόντιας ηλεκτρονικής αξιολόγησης
 Καθημερινή συνεργασία και υποστήριξη των Τμημάτων σε θέματα που
προέκυπταν σχετικά με το σύστημα αξιολόγησης
 Αποστολή υπόμνησης στα Τμήματα που δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως στη
διαδικασία αξιολόγησης των μαθημάτων.
 Συμμετοχή, στη διαδικασία αξιολόγησης μαθημάτων/διδασκόντων κατά την
πιλοτική εφαρμογή της στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2014, όλων των
Τμημάτων εκτός του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής λόγω
προβλημάτων με το σύστημα της γραμματείας
 Αξιολόγηση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από την πρώτη οριζόντια
ηλεκτρονική αξιολόγηση από τη ΜΟ.ΔΙ.Π. και την Ομάδα Έργου ΜΟ.ΔΙ.Π.
 2η Συνεδρίαση της ΜΟ.ΔΙ.Π (05.09.2014) με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1)Έγκριση εσωτερικού κανονισμού της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου
2)Εκπροσώπηση φοιτητών στη ΜΟ.ΔΙ.Π. για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015
3)Εσωτερική Αυτοαξιολόγηση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
4)Αναμόρφωση προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών
5)Αξιολογήσεις μαθημάτων και διδασκόντων από τους προπτυχιακούς και
μεταπτυχιακούς φοιτητές κατά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2014 και του
ακαδ. έτους 2014-2015
6)Πορεία πληροφοριακού έργου ΜΟ.ΔΙ.Π.
7)Δυνατότητες πληροφοριακού συστήματος Γραμματειών των Τμημάτων
 Σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισμού της ΜΟ.ΔΙ.Π. και έγκρισή του από τα μέλη
της στη 2η Συνεδρίαση της την 05/09/2014
 Ο Κανονισμός λειτουργίας της ΜΟ.ΔΙ.Π. απεστάλη προς έγκριση στη Σύγκλητο
του Ιδρύματος.
 Έναρξη της κατάρτισης της Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης του Ιδρύματος για να
υποβληθεί στην Α.ΔΙ.Π. Όλα τα στοιχεία της Έκθεσης συγκεντρώθηκαν μέσω
αλληλογραφίας της ΜΟ.ΔΙ.Π με τα επιμέρους Τμήματα και όργανα του
πανεπιστημίου. Τα στοιχεία ενσωματώθηκαν σε αρχεία word και excel επειδή το
Ίδρυμα δεν διαθέτει πληροφοριακό έργο ΜΟ.ΔΙ.Π. όπως τα λοιπά ανώτατα
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εκπαιδευτικά ιδρύματα στη χώρα. Το πληροφοριακό έργο ΜΟ.ΔΙ.Π. θα επέτρεπε
την άμεση αυτόματη ηλεκτρονική συγκέντρωση, αποθήκευση και επεξεργασία
πληροφοριών για κάθε Τμήμα προκειμένου να συντάσσονται, μεταξύ άλλων,
τέτοιες Εκθέσεις. Εν προκειμένω το έργο της ΜΟ.ΔΙ.Π. υποβοηθήθηκε από
επιστημονική ομάδα ειδικών στην επεξεργασία τέτοιων στοιχείων με (αμισθί)
υπεύθυνη έργου την Πρόεδρο της ΜΟ.ΔΙ.Π. Αναπλ. Πρύτανη Κωνσταντίνα Ε.
Μπότσιου.
Στο πλαίσιο της κατάρτισης-σύνταξης της Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης του
Ιδρύματος, κατά το πρότυπο της ΑΔΙΠ, ζητήθηκαν απογραφικά στοιχεία και
δείκτες λειτουργίας από τις εξής Διοικητικές Υπηρεσίες:
1. Συμβούλιο Ιδρύματος
2. Σύγκλητος
3. Τμήμα Προσωπικού
4. Οικονομική Υπηρεσία
5. Τμήμα Προμηθειών
6. Τεχνική Υπηρεσία
7. Πληροφορική Υποδομή
8. Βιβλιοθήκη
9. Φοιτητική Μέριμνα
10. Γραφείο Δάστα(Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Γραφείο Διασύνδεσης,
Γραφείο ΜΟ.Κ.Ε)
11. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας(ΕΛΚΕ)
12. Τμήμα Δημοσίων/Διεθνών σχέσεων
13. Κοινωνικές και Πολιτιστικές δραστηριότητες
 Εστάλησαν, προς συμπλήρωση, συνθετικοί πίνακες απογραφής στοιχείων σε
όλα τα Τμήματα του Ιδρύματος.
 Απεστάλησαν οδηγίες της ΑΔΙΠ σχετικά με τη συμπλήρωση των απογραφικών
πινάκων
 Αναπτύχθηκε καθημερινή επικοινωνία με όλα τα Τμήματα και Υπηρεσίες του
Ιδρύματος και υποβοήθησή τους στη συμπλήρωση των πινάκων
 Έγινε διερεύνηση προβλημάτων/αδυναμιών/ελλείψεων του πληροφοριακού
συστήματος διαχείρισης γραμματειών για την εξυπηρέτηση των αναγκών του
Ιδρύματος
 Έγινε ενημέρωση της ιστοσελίδας της ΜΟ.ΔΙ.Π. και εμπλουτισμός της με νέα
πεδία για την ευρύτερη διάδοση του έργου της
 Υποβοηθήθηκαν τα Τμήματα που άργησαν να ανταποκριθούν στην αποστολή
στοιχείων επικαλούμενα φόρτο εργασίας ώστε να υποβληθεί εγκαίρως ο
έλεγχος
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 Ενημέρωση, κατόπιν αιτήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π., από τον κ. Ζαχαρία Δερμάτη,
υπεύθυνο του συστήματος γραμματειών, για την ύπαρξη προβλημάτων, ως
προς τη λειτουργικότητα του συστήματος υποστήριξης των Γραμματειών του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στα Τμήματα Θεατρικών Σπουδών και
Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής
 Αποστολή στην Επιτροπή Ερευνών εισηγητικής έκθεσης για την σύσταση
ομάδας έργου με τίτλο «Αξιολόγηση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» και την
ανάθεση με σύμβαση έργου σε δύο ειδικούς επιστήμονες της επεξεργασίας των
δεδομένων και μεταδεδομένων της Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης
 Στη συνέχεια υπήρξε συνεχής και αδιάλειπτη επικοινωνία μεταξύ της ΜΟ.ΔΙ.Π.
και της Ομάδας Έργου για να καταρτιστεί όσο το δυνατόν πληρέστερα η Έκθεση
 Έγκριση του Κανονισμού της ΜΟ.ΔΙ.Π. από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου(65η
Συνεδρίαση) την 07/10/2014
 Υπενθύμιση υποβολής στην ΜΟ.ΔΙ.Π. της Ετήσιας Απογραφικής Έκθεσης των
Τμημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014
 Συλλογή στοιχείων, από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου που συμμετείχαν στη
πιλοτική ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων/διδασκόντων , προκειμένου
να αναλυθούν στατιστικά τα δεδομένα που προέκυψαν
 Υποβολή, του Κανονισμού Λειτουργίας της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος, προς
έγκριση στο Συμβούλιο μέσω εισηγήσεως του Πρύτανη βάσει του άρθρου 6 του
Ν.4009/2011
 Ενημέρωση του Πρύτανη και της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης για την
ανταπόκριση των Τμημάτων και των Π.Μ.Σ. στη διαδικασία γνωμοδότησης της
ΜΟ.ΔΙ.Π. προς τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης ως προς μεταπτυχιακά
προγράμματα σπουδών. Δεν απεστάλησαν προς γνωμοδότηση από τη ΜΟ.ΔΙ.Π.
σχέδια Π.Μ.Σ. του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών καθώς και σχέδιο
τροποποίησης του προγράμματος μαθημάτων του Π.Μ.Σ. «Αρχαία Ελληνική
Φιλολογία»
 Συνεχής παρακολούθηση εκκρεμοτήτων των Τμημάτων και Κεντρικών
Υπηρεσιών του Ιδρύματος που αφορούν τη συλλογή στοιχείων για την Έκθεση
Αυτοαξιολόγησης του Πανεπιστημίου
 Συνεχής επικοινωνία με τα Τμήματα και Υπηρεσίες μέσω επιστολών,
ενημερωτικών emails και τηλ/κής επικοινωνίας για επίλυση προβλημάτων που
ανακύπτουν από τη συμπλήρωση των πινάκων
 Συντονισμός και υποστήριξη των διαδικασιών συγκέντρωσης όλων των
απαραίτητων στοιχείων για την Έκθεση Αυτοαξιολόγησης
 Με βάση την αλληλογραφία που έχει αποσταλεί στα Τμήματα και τις
Διοικητικές Υπηρεσίες, έχουν συλλεγεί πρωτόλεια στοιχεία από το μεγαλύτερο
ποσοστό των υπηρεσιακών μονάδων
 Συγκέντρωση, αρχειοθέτηση, επεξεργασία και αποστολή, στην ομάδα εργασίας
που έχει ξεκινήσει τη σύνταξη της Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης, των πρωτόλειων
στοιχείων
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Νοέμβριος 2014
 Προγραμματισμός πρώτης τακτικής οριζόντιας ηλεκτρονικής αξιολόγησης
μαθημάτων/ διδασκόντων από τους φοιτητές του Ιδρύματος μεταξύ της 8 ης και
10ης εβδομάδας διδασκαλίας του χειμερινού εξαμήνου 2014-2015
 Αποστολή προσκλήσεων για την εκλογή εκπροσώπου των προπτυχιακών και
μεταπτυχιακών φοιτητών στη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του
Ιδρύματος για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015
 Διεξαγωγή εκλογών (26.11.2014) για την ανάδειξη εκπροσώπου των υποψήφιων
διδακτόρων στη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Ιδρύματος για
το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015
 Ηλεκτρονική αξιολόγηση (24.11.2014-12.12.2014) όλων των μαθημάτων του
Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών χειμερινού εξαμήνου 2014-2015
 Ενημέρωση των Τμημάτων και της Συγκλήτου μέσω της Προέδρου της ΜΟ.ΔΙ.Π.
κας Μπότσιου ότι το σύστημα αξιολόγησης θα επεκταθεί και στα Π.Μ.Σ. του
ιδρύματος κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2014-2015.
Δεκέμβριος 2014
 Συμμετοχή της ΜΟ.ΔΙ.Π. (Προέδρου, μελών, Γραμματέως)στην κοινή
συνεδρίαση Συγκλήτου και Συμβουλίου για τη στρατηγική του Ιδρύματος
(03.12.2014)
 Συλλογή των ετήσιων απογραφικών εκθέσεων των Τμημάτων ακαδημαϊκού
έτους 2013-2014
 Ενημέρωση της ΜΟ.ΔΙ.Π. για τη σύνθεση των ΟΜΕΑ (Ομάδα Εσωτερικής
Αξιολόγησης) των Τμημάτων
 Με επιστολή του Τμήματος Σπουδών και της ΜΟ.ΔΙ.Π. ζητήθηκε η εγγραφή των
μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων στο γραμματειακό
σύστημα της Cardisoft
(λόγω οριζόντιας ηλεκτρονικής αξιολόγησης
μαθημάτων)
 Αποστολή υπόμνησης στα Τμήματα που δεν υπέβαλαν την ετήσια απογραφική
τους έκθεση για το 2013-2014
 Εισήγηση της ΜΟ.ΔΙ.Π. προς τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης για να υποβληθούν
σε γνωμοδότηση ως προς τη διασφάλιση ποιότητας τα Π.Μ.Σ. του Ιδρύματος με
διαδικασία ανάλογη όπως και για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Η
εισήγηση έγινε δεκτή στη 45η Συνεδρίαση της ΣΕΣ την 25.11.2014
 Ενημέρωση Προέδρων και Γραμματειών για άμεση ανάρτηση στην ιστοσελίδα
των Τμημάτων των βιογραφικών σημειωμάτων διδασκόντων στην ελληνική και
αγγλική γλώσσα
 Με βάση τη διαδικασία, η οποία αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, απεστάλη
επιστολή(Αριθμ. Πρωτ.:12257/22.12.2014) προς όλα τα Τμήματα και Π.Μ.Σ. και
ορίστηκαν, σε συνεργασία της ΜΟ.ΔΙ.Π. με τον Πρύτανη και τη Γραμματεία
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Συγκλήτου/Πρυτανείας τα εξής δικαιολογητικά ως στοιχεία του φακέλου επί του
οποίου θα γίνονταν οι γνωμοδοτήσεις:
α) Αναλυτική εισήγηση για τη σύσταση του Π.Μ.Σ. (αντικείμενο, σκοπός,
αναγκαιότητα, μαθησιακοί στόχοι, σε ποιους απευθύνεται, προβλεπόμενη αρχική
διάρκεια, έδρα/ες, υλικοτεχνική υποδομή, προϋπολογισμός, μελλοντικές
προοπτικές)
β) Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (αντικείμενο, επιδιωκόμενα μαθησιακά
αποτελέσματα και συνολικές πιστωτικές μονάδες, διαδικασίες αναθεώρησης
Π.Μ.Σ., προπαιτούμενα μαθήματα ανά εξάμηνο με πιστωτικές μονάδες και αδρή
περιγραφή των υποενοτήτων κάθε μαθήματος, διάρκεια φοίτησης, γλώσσα/ες
Π.Μ.Σ., είδος απονεμόμενου τίτλου και τρόπος υπολογισμός βαθμού
απονεμόμενου τίτλου, διάρκεια εξεταστικών περιόδων, εκπόνηση και επίβλεψη
διπλωματικών εργασιών, διαδικασίες αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας,
παράρτημα διπλώματος στα ελληνικά και αγγλικά
γ) Κατηγορίες διδακτικού προσωπικού (λέκτορες και καθηγητές, ερευνητές
αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους βάσει του αρ. 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ
148,τ.Α’/16-7-2008) και αναλογία διδακτικού προσωπικού του Τμήματος ή του
Ιδρύματος προς το διδακτικό προσωπικό που προέρχεται εκτός Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου.
δ) Κανονισμό Σπουδών (διάρκεια και όροι φοίτησης, κατηγορίες επιλέξιμων
υποψηφίων, διαδικασία και κριτήρια επιλογής υποψηφίων, διαδικασίες
εκπόνησης και κατάθεσης διπλωματικών εργασιών, υποχρεώσεις διδασκόντων,
υποχρεώσεις φοιτητών, κανόνες αναστολής και επανέναρξης φοίτησης,
διαδικασίες διαγραφής φοιτητών, διοίκηση Π.Μ.Σ., καθορισμός διδάκτρων, άλλοι
πόροι, οικονομική διαχείριση, υποτροφίες, δυνατότητες επανεξέτασης, αναστολή
φοίτησης)
ε) Έγκριση του προτεινόμενου Π.Μ.Σ. με αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών
οργάνων του Τμήματος ή των συνεργαζόμενων Τμημάτων όταν πρόκειται για
διατμηματικά, διαπανεπιστημιακά ή διακρατικά ΠΜΣ
στ) Σχέδιο Κοινής Ιδρυτικής Απόφασης των Πρυτάνεων των Πανεπιστημίων όπου
ανήκουν τα συνεργαζόμενα για το Π.Μ.Σ. Τμήματα ιδρυμάτων της ημεδαπής
ζ) Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργαζόμενων Τμημάτων όταν
πρόκειται για διατμηματικά, διαπανεπιστημιακά ή διακρατικά Π.Μ.Σ. με
αναλυτική περιγραφή του Π.Μ.Σ.
 Ως προθεσμία για την κατάθεση των δικαιολογητικών ορίστηκε η 10 Γενάρη 2015
Όλη η σχετική αλληλογραφία κοινοποιούνταν στον Πρύτανη και στη Γραμματεία
Πρυτανείας/Συγκλήτου
 Η ΜΟ.ΔΙ.Π. συντόνισε τη διαδικασία για να απαντηθεί ερώτημα της ΑΔΙΠ για
τις απόψεις συναφών Τμημάτων του Ιδρύματος (Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών) αν το μάθημα της Χημείας ή της Πληροφορικής πρέπει να
επιλεγεί ως εξεταζόμενο μάθημα για την εισαγωγή στα αντίστοιχα Τμήματα και
Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015
 Αποδοχή της Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης από την ΑΔΙΠ (Αριθμ.. πρωτ. 2783/3112-2014)
 Έγκριση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης από τη Σύγκλητο (απόφαση 2/13.01.2015,
συνεδρίαση 69η )
 Έγκριση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης από το Συμβούλιο του Ιδρύματος (απόφαση
1/28.01.2015, συνεδρίαση 28η)
 3η Συνεδρίαση της ΜΟ.ΔΙ.Π. (15.01.2015) με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1) Έκθεση Αξιολόγησης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
2) Αξιολόγηση μαθημάτων και διδασκόντων από τους φοιτητές
3) Ενημερωτικές εκδηλώσεις ΜΟ.ΔΙ.Π.
 Υποδομή για την εξαγωγή των στατιστικών αποτελεσμάτων από το σύστημα
αξιολόγησης μαθημάτων (δημιουργήθηκε από τον κ. Κων/νο Βασιλάκη, Αναπλ.
Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών σε συνεργασία με
την κ. Γιούλη Παπαδιαμαντάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής)
 Η ΜΟ.ΔΙ.Π. ενημέρωσε τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης για τα Π.Μ.Σ. που είχαν
υποβάλει φάκελο προς γνωμοδότηση έως τότε και υπέβαλε γνώμη για την
έγκριση από τη Σύγκλητο των εξής Π.Μ.Σ:
 Η ΜΟ.ΔΙ.Π. γνωμοδότησε προς τη ΣΕΣ για το Δι-ιδρυματικό Π.Μ.Σ. με τίτλο:
«Επιχειρηματικότητα και Διακυβέρνηση» Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
(Γνωμοδότηση ΜΟ.ΔΙ.Π. με ΑΠ. 859/05.02.2015), το οποίο εγκρίθηκε στη
συνεδρίαση της ΣΕΣ στην οποία και υποβλήθηκε από τη ΜΟ.ΔΙ.Π.
 Η ΜΟ.ΔΙ.Π. γνωμοδότησε προς τη ΣΕΣ για το Διαπανεπιστημιακό-Διατμηματικό
Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη»
Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Γνωμοδότηση ΜΟ.ΔΙ.Π. με
ΑΠ. 856/05.02.2015), το οποίο εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της ΣΕΣ στην οποία και
υποβλήθηκε από τη ΜΟ.ΔΙ.Π.
 Έγινε συλλογή στοιχείων από τα Τμήματα και αποστολή τους στην ΑΔΙΠ για
την υποβοήθηση Επιτροπής ως προς τον καθορισμό των εισακτέων στα
Τμήματα, η οποία απαρτίζεται από τους Πρυτάνεις και Προέδρους των
Ιδρυμάτων, την Α.ΔΙ.Π. και το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας.
 Στις 24.02.2015 η ΜΟ.ΔΙ.Π. οργάνωσε ενημερωτική ημερίδα στο Αμφιθέατρο του
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στην Τρίπολη με θέμα την Έκθεση
Αυτοαξιολόγησης του Ιδρύματος. Στην ημερίδα εκλήθη όλη η πανεπιστημιακή
κοινότητα. Παρέστησαν Πρόεδροι Τμημάτων, μέλη ΟΜΕΑ, μέλη της ΜΟΔΙΠ,
φοιτητές κ.ά. Η κύρια εκδήλωση διαρθρώθηκε σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος
ομιλητές ήταν η Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π. Αναπλ. Πρύτανη Εκπαίδευσης και
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Διασφάλισης Ποιότητας κ. Κωνσταντίνα Ε. Μπότσιου, τα μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π.
Επίκ. Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής κ.
Γιούλη Παπαδιαμαντάκη και η υποψήφια διδάκτωρ κ. Μαρία Ρεκλείτη, καθώς
και οι ειδικοί επιστήμονες που συμμετείχαν στην Ομάδα Έργου της
Αξιολόγησης μαζί με την κ. Παπαδιαμαντάκη, κ. Ελένη Σορολιού και ο Δρ.
Γιώργος Φραγκούλης. Τη συζήτηση συντόνισε η Γραμματέας της ΜΟ.ΔΙ.Π. κ.
Ανθή Παπαπορφυρίου. Στο δεύτερο μέλος τοποθετήθηκαν οι εκπρόσωποι των
ΟΜ.Ε.Α. των Τμημάτων και συγκεκριμένα: η Αναπλ. Καθηγήτρια και Αναπλ.
Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών
Αγαθών κ. Βασιλική Πέννα, η Αναπλ. Καθηγήτρια και Πρόεδρος του Τμήματος
Νοσηλευτικής κ. Σοφία Ζυγά, ο Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών κ. Δημήτρης Θωμάκος, ο Καθηγητής και Πρόεδρος
του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού κ. Θάνος Κριεμάδης, η
Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής κ.
Μαρία Νικολακάκη, ο Επίκ. Καθηγητής του Τμήματος Νοσηλευτικής κ.
Γιώργος Πανουτσόπουλος και ο Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών κ. Κώστας Κούτρας. Τη συζήτηση
συντόνισε η Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π. κ. Κωνσταντίνα Ε. Μπότσιου.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2015
 Υπεβλήθη υπόμνημα με προτάσεις για μεσοπρόθεσμες δράσεις και δράσεις
άμεσης προτεραιότητας προς τον πρύτανη κατόπιν επιστολής του
 Ζητήθηκαν, σύμφωνα με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που όρισαν ο
Πρύτανης και η ΜΟ.ΔΙ.Π., τα ωρολόγια προγράμματα διδασκαλίας των
μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών εαρινού εξαμήνου 2014-2015 για την
πρώτη διεξαγωγή ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων από τους
μεταπτυχιακούς φοιτητές.
 Η ΜΟ.ΔΙ.Π. ζήτησε εγγράφως ενημέρωση για την πορεία του έργου της ΜΟ.ΔΙ.Π.
με κοινοποίηση στα λοιπά αρμόδια όργανα (Πρύτανη, ΕΛΚΕ) απαντώντας σε
σχετικό αίτημα του αρμόδιου για τον ΕΛΚΕ Αναπλ. Πρύτανη κ. Γ. Τσούλου
 4η Συνεδρίαση της ΜΟ.ΔΙ.Π (26.03.2015) με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1) Σύνταξη Οδηγού Σπουδών του Πανεπιστημίου στα ελληνικά και αγγλικά,
2) Αξιολογήσεις μαθημάτων, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, από τους
φοιτητές
3) Οδηγός Διασφάλισης Ποιότητας
4) Προσωρινός Κανονισμός διδακτορικών διατριβών
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 Σε συνεργασία με το Τμήμα Σπουδών έγινε συλλογή στοιχείων από τα Τμήματα
του Πανεπιστημίου και ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας αναφορικά με:
α) Πρόσφατους Οδηγούς Σπουδών όλων των Τμημάτων στην ελληνική γλώσσα
και για τρία από αυτά και στην αγγλική γλώσσα
β) Πίνακες με στατιστικά στοιχεία των φοιτητών του Ιδρύματος μας.
γ) Στοιχεία Επικοινωνίας Πρυτανικών Αρχών
δ) Στοιχεία Επικοινωνίας ανά Σχολή και Τμήμα
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015
 Yπεβλήθη από την κα Μπότσιου, Πρόεδρο της ΜΟ.ΔΙ.Π., εισήγηση προς τη ΣΕΣ
με Αριθμ. Πρωτ. 2623/30.04.205, η οποία και την ενέκρινε, να καταρτιστεί
κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών του ιδρύματος με συμμετοχή μελών της
ΜΟ.ΔΙ.Π., ο οποίος θα περιείχε και κανονισμό διδακτορικών σπουδών που είχε
ήδη τύχει επεξεργασίας από τη ΜΟ.ΔΙ.Π. Στη συνέχεια κάθε Π.Μ.Σ. θα
εξειδίκευε τον κανονισμό ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές του. Το μέτρο κρίθηκε
αναγκαίο για να υπάρξει ένας συντονισμός παρότι το Ίδρυμα δεν έχει ακόμα
Εσωτερικό Κανονισμό
 H ΜΟ.ΔΙ.Π. υπέβαλε γνώμη για την έγκριση από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης
των εξής Π.Μ.Σ :
 τροποποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο ΄΄Διεθνείς
Σχέσεις και Πολιτικές΄΄ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών
Σχέσεων (Γνωμοδότηση ΜΟ.ΔΙ.Π. με ΑΠ. 2274/16.04.2015) το οποίο εγκρίθηκε
στη συνεδρίαση της ΣΕΣ στην οποία και υποβλήθηκε από τη ΜΟ.ΔΙ.Π
 ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Παγκόσμιες
Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων» [Global Risks (Uncertainties), Politics
and Analytics]» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
(Γνωμοδότηση ΜΟ.ΔΙ.Π. με ΑΠ. 2273/16.04.2015) το οποίο εγκρίθηκε στη
συνεδρίαση της ΣΕΣ στην οποία και υποβλήθηκε από τη ΜΟ.ΔΙ.Π
 ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Cultural
Heritage Materials and Technologies» του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και
Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Γνωμοδότηση ΜΟ.ΔΙ.Π. με ΑΠ.
2272/16.04.2015) το οποίο εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της ΣΕΣ στην οποία και
υποβλήθηκε από τη ΜΟ.ΔΙ.Π
 αναμόρφωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:
«Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων» του
Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Γνωμοδότηση ΜΟ.ΔΙ.Π. με
ΑΠ. 2263/16.04.2015)
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ΜΑΪΟΣ 2015
 Σε συνεργασία με το Τμήμα Σπουδών έγινε επεξεργασία και έλεγχος
απογραφικών στοιχείων όλων των Τμημάτων του Ιδρύματος και αποστολή
αυτών στο Υπουργείο κατόπιν αναντιστοιχειών που προέκυψαν από δύο
απογραφικά: 1) Ετήσια Απογραφική Έρευνα Πανεπιστημίων ακαδημαϊκού
έτους 2013-2014 και 2) Απογραφικό του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
 Η κα Κωνσταντίνα Ε. Μπότσιου, Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π., και η Γραμματέας της
ΜΟ.ΔΙ.Π. κα Ανθή Παπαπορφυρίου συμμετείχαν σε συνάντηση εργασίας της
ΑΔΙΠ με θέμα την εξωτερική αξιολόγηση των Ιδρυμάτων (25.05.2015) που θα
ακολουθήσει την αξιολόγηση των Εκθέσεων Αυτοαξιολόγησης των Ιδρυμάτων
 Κατόπιν υιοθέτησης των αλλαγών που εισηγήθηκε σε προηγούμενη επιστολή
της, η ΜΟ.ΔΙ.Π. υπέβαλε συμπληρωματική γνωμοδότηση για την έγκριση από
τη Σύγκλητο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:
«Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων» του
Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Γνωμοδότηση ΜΟ.ΔΙ.Π. με
A.Π. 3298/28.05.2015) το οποίο εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της ΣΕΣ στην οποία
και υποβλήθηκε από τη ΜΟ.ΔΙ.Π.
 Πραγματοποίηση δεύτερης τακτικής οριζόντιας αξιολόγησης μαθημάτων και
διδασκόντων σε συνεργασία με την Ομάδα Έργου ΜΟ.ΔΙ.Π. (κος Βασιλάκης).
Ανάλυση των αποτελεσμάτων προκειμένου να παρουσιαστούν και σε σχετική
ημερίδα που θα πραγματοποιούνταν το φθινόπωρο του 2015 για να ενημερωθεί
η πανεπιστημιακή κοινότητα
 Συνεχής ενημέρωση διδασκόντων, διοίκησης, φοιτητών για τη διαδικασία
αξιολόγησης

ΙΟΥΝΙΟΣ 2015
 Διαβίβαση στοιχείων Πρυτανικών Αρχών καθώς και Προέδρων/Προϊσταμένων
των Τμημάτων του Ιδρύματός μας για την επικαιροποίηση των δεδομένων από
την Α.ΔΙ.Π.
 H ΜΟ.ΔΙ.Π. υπέβαλε γνώμη για την έγκριση από τη Σύγκλητο των εξής Π.Μ.Σ.:
 για την τροποποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:
«Δραματική Τέχνη και Παραστατικές Τέχνες στην εκπαίδευση και διά βίου
μάθηση» του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών (Γνωμοδότηση ΜΟ.ΔΙ.Π. με ΑΠ.
3898/18.6.2015), το οποίο εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της ΣΕΣ στην οποία και
υποβλήθηκε από τη ΜΟ.ΔΙ.Π
 αναμόρφωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
΄΄Κοινωνική και Εκπαιδευτική Πολιτική΄΄ του Τμήματος Κοινωνικής και
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Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Γνωμοδότηση ΜΟ.ΔΙ.Π. με ΑΠ. 4296/30.6.2015) το
οποίο εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της ΣΕΣ στην οποία και υποβλήθηκε από τη
ΜΟ.ΔΙ.Π
 αναμόρφωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
΄΄Μεσογειακές Σπουδές΄΄ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών
Σχέσεων (Γνωμοδότηση ΜΟ.ΔΙ.Π. με ΑΠ. 4330/30.06.2015), το οποίο εγκρίθηκε
στη συνεδρίαση της ΣΕΣ στην οποία και υποβλήθηκε από τη ΜΟ.ΔΙ.Π
 Έναρξη διαδικασίας γνωμοδότησης για την ίδρυση του Π.Μ.Σ. «Τοπική και
Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση». Η τελική γνωμοδότηση δεν
ολοκληρώθηκε λόγω ελλείψεων του φακέλου του Π.Μ.Σ. που υπεβλήθη. Για το
θέμα υπάρχει εκτενής αλληλογραφία της Προέδρου της ΜΟ.ΔΙ.Π. κας
Κωνσταντίνας Ε. Μπότσιου με τον Πρόεδρο του ενδιαφερόμενου Τμήματος
Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, τον Πρύτανη και τη Σύγκλητο
Ειδικής Σύνθεσης (από 28.05.2015, με ΑΠ 3286). Το εν λόγω Π.Μ.Σ. εγκρίθηκε
από τη ΣΕΣ στη συνεδρίαση της 8.6.2015 με βάση τα στοιχεία που έλαβε
απευθείας από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
 Η ΜΟ.ΔΙ.Π. συνέταξε, από κοινού με το Τμήμα Σπουδών, επιστολές(Αριθμ.
Πρωτ. 3820/16.06.2015, Αριθμ. Πρωτ.4022/22.06.2015) προς τον Πρύτανη με τις
οποίες ανέλυε τις διαδικασίες ελέγχου και γνωμοδότησης Π.Μ.Σ. προκειμένου
να προωθηθούν για έγκριση στη ΣΕΣ κατόπιν αιτημάτων του Πρύτανη (Αριθμ.
Πρωτ. 3755/15.06.2015, Αριθμ. Πρωτ. 3877/18.06.2015)

ΙΟΥΛΙΟΣ 2015
H ΜΟ.ΔΙ.Π. υπέβαλε γνώμη για την έγκριση από τη Σύγκλητο των εξής Π.Μ.Σ:
 τροποποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο ΄΄Διοίκηση
Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεων΄΄ του Τμήματος Νοσηλευτικής
(Γνωμοδότηση ΜΟ.ΔΙ.Π. με ΑΠ. 4492/02.07.2015) το οποίο εγκρίθηκε στη
συνεδρίαση της ΣΕΣ στην οποία και υποβλήθηκε από τη ΜΟ.ΔΙ.Π.
 αναμόρφωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:
«Οργάνωση/Διαχείριση του Αθλητισμού για άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ)»
του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Γνωμοδότηση ΜΟ.ΔΙ.Π.
με ΑΠ. 4805/10.07.2015) το οποίο εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της ΣΕΣ στην οποία
και υποβλήθηκε από τη ΜΟ.ΔΙ.Π.
 τροποποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
΄΄Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών΄΄ του Τμήματος Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών (Γνωμοδότηση ΜΟ.ΔΙ.Π. με ΑΠ. 4809/10.07.2015), το οποίο
εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της ΣΕΣ στην οποία και υποβλήθηκε από τη ΜΟ.ΔΙ.Π

10

 τροποποίηση του Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
΄΄Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία΄΄ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και
Διεθνών Σχέσεων (Γνωμοδότηση ΜΟ.ΔΙ.Π. με ΑΠ. 4855/13.07.2015) το οποίο
εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της ΣΕΣ στην οποία και υποβλήθηκε από τη ΜΟ.ΔΙ.Π.
 τροποποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο ΄΄Αρχαία
και Νέα Ελληνική Φιλολογία΄΄ και κατεύθυνση ''Αρχαία Ελληνική Φιλολογία''
του Τμήματος Φιλολογίας (Γνωμοδότηση ΜΟ.ΔΙ.Π. με ΑΠ. 4909/13.07.2015) το
οποίο εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της ΣΕΣ στην οποία και υποβλήθηκε από τη
ΜΟ.ΔΙ.Π.
 τροποποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο ΄΄Σχεδίαση
Διαστημικών Συστημάτων/Space Systems Design΄΄ του Τμήματος
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Γνωμοδότηση ΜΟ.ΔΙ.Π. με ΑΠ.
4828/13.07.2015) το οποίο εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της ΣΕΣ στην οποία και
υποβλήθηκε από τη ΜΟ.ΔΙ.Π.
 τροποποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
΄΄Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα΄΄ του
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Γνωμοδότηση ΜΟ.ΔΙ.Π.
4832/13.07.2015) το οποίο εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της ΣΕΣ στην
υποβλήθηκε από τη ΜΟ.ΔΙ.Π.

με τίτλο
Τμήματος
με ΑΠ.
οποία και

 Ενημέρωση διδασκόντων για πρόσβαση στα δεδομένα αξιολόγησης των
μαθημάτων τους
 Εκκρεμότητες στην καταχώρηση βαθμολογιών από διδάσκοντες
 Ζητήθηκε από τις γραμματείες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών
προγραμμάτων σπουδών ο αριθμός των κουπονιών που διανεμήθηκαν στους
φοιτητές κατά την οριζόντια ηλεκτρονική αξιολόγηση του εαρινού εξαμήνου
2014-2015

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015
 Έλεγχος του φακέλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΄΄Ηθική
Φιλοσοφία΄΄ και αποστολή εγγράφου στο Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ για τον τρόπο με τον
οποίο μπορεί να τροποποιηθεί το εν λόγω Π.Μ.Σ. με σκοπό την έκδοση νέου ΦΕΚ
λειτουργίας.
 Απάντηση του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ στο ερώτημα του Τμήματος Σπουδών και ΜΟ.ΔΙ.Π.
για το Π.Μ.Σ. ΄΄Ηθική Φιλοσοφία΄΄ και ενημέρωση των ενδιαφερομένων
 Υπενθύμιση υποβολής στατιστικών στοιχείων (αριθμός κουπονιών) κατά την
οριζόντια ηλεκτρονική αξιολόγηση μαθημάτων/διδασκόντων εαρινού εξαμήνου
2014-2015
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 Προγραμματισμός εκδήλωσης για την ενημέρωση της Πανεπιστημιακής
Κοινότητας ως προς τα αποτελέσματα των πρώτων οριζόντιων ηλεκτρονικών
αξιολογήσεων που έγιναν από φοιτητές για μαθήματα και διδάσκοντες κατά τα
προηγούμενα δύο εξάμηνα σε συνεργασία με την Ομάδα Έργου ΜΟ.ΔΙ.Π. (κο
Βασιλάκη). Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 29.10.2015
 Ανάρτηση περιεχομένου στην ιστοσελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π. από την Ομάδα Έργου
ΜΟ.ΔΙ.Π. για το πληροφοριακό σύστημα ΜΟ.ΔΙ.Π. σε συνεργασία με τις
υπηρεσίες πληροφοριακού συστήματος του Ιδρύματος
 Συνέχιση του ελέγχου του φακέλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών ΄΄Ηθική Φιλοσοφία΄΄ σε συνεργασία με τη γραμματεία του Π.Μ.Σ. και
του Ε.Κ.Π.Α.

Για όλα τα προαναφερθέντα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που
γνωμοδότησε η ΜΟ.ΔΙ.Π έγινε:
Ενδελεχής έλεγχος όλων των εγγράφων που αφορούν προτάσεις Π.Μ.Σ. (Ειδικό
Πρωτόκολλο Συνεργασίας, Σχέδιο Ιδρυτικής Απόφασης, Πρόγραμμα Σπουδών,
Κανονισμός Σπουδών) ως προς τον τύπο και το περιεχόμενό τους. Συστηματική
επικοινωνία με τα Τμήματα προκειμένου να γίνουν αλλαγές και διορθώσεις στα
έγγραφα λαμβάνοντας υπόψη το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει όλα τα Π.Μ.Σ.
και τις εγκυκλίους του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. Επίσης υπήρξε συχνή επικοινωνία με την
ΑΔΙΠ για θέματα που αφορούσαν τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
Πάγιες ενημερωτικές και διοικητικές διαδικασίες της ΜΟ.ΔΙ.Π.











Σύγκληση συνεδριάσεων και τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων ΜΟ.ΔΙ.Π.
Ενημέρωση
μελών
ΜΟ.ΔΙ.Π.
για
υποβαλλόμενους
φακέλους
προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών προκειμένου
να καταθέσουν απόψεις για τη γνωμοδότηση της ΜΟ.ΔΙ.Π.
Ενημέρωση μελών ΜΟ.ΔΙ.Π. για την πορεία του πληροφοριακού έργου
ΜΟ.ΔΙ.Π.
Ενημέρωση μελών ΜΟ.ΔΙ.Π. για διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας που
εφαρμόζονται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και σε άλλα ιδρύματα
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
Ενημέρωση μελών ΜΟ.ΔΙ.Π. για την αξιολόγηση μαθημάτων και
διδασκόντων από τους φοιτητές και παροχή πρόσβασης στα
αποτελέσματα με ειδικό κωδικό προκειμένου να γίνεται η επεξεργασία
δεδομένων για τη βελτίωση των διαδικασιών και την παραγωγή συνολικών
εκθέσεων για την πανεπιστημιακή κοινότητα και την ΑΔΙΠ
Ενημέρωση μελών ΜΟ.ΔΙ.Π. για ημερίδες, εκδηλώσεις, εκδόσεις
σχετιζόμενες με το αντικείμενο της ΜΟ.ΔΙ.Π.
Συμμετοχή μελών ΜΟ.ΔΙ.Π. σε ενημερωτικές ημερίδες και συνέδρια στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό
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Ενημέρωση ιστοσελίδας ΜΟ.ΔΙ.Π. σε συνεργασία με τις αρμόδιες
υπηρεσίες ηλεκτρονικών συστημάτων του Ιδρύματος
Υποβολή ερωτήσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για ζητήματα ΜΟ.ΔΙ.Π.
(ΑΔΙΠ, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ.ά.)
Παροχή πληροφοριών για διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας κατόπιν
αιτημάτων Γραμματειών και τμημάτων του Ιδρύματος
Τακτική επικοινωνία με τις Γραμματείες των Τμημάτων και των Π.Μ.Σ. του
Ιδρύματος για την υλοποίηση της αξιολόγησης μαθημάτων και
διδασκόντων από τους φοιτητές και για τη διατύπωση γνώμης από τη
ΜΟ.ΔΙ.Π. για τα Π.Μ.Σ..
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