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(Αριθμ. 156/17/26.4.2018 απόφαση
της Συγκλήτου
του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας)

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έγκριση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) και της
δομής, λειτουργίας και των αρμοδιοτήτων της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας
(ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας
Η Σύγκλητος του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (όπως διαμορφώθηκε μετά την αριθμ.435/22-2018 (ΑΔΑ : 7ΔΒΩ469143-ΙΗΦ) απόφαση του Πρύτανη περί τροποποίησης της
συγκρότησης της Συγκλήτου για το χρονικό διάστημα έως τις 30-11-2021), με την αριθμ.
156/17/26-4-2018 (θέμα 1ο ) απόφασή της, έχοντας υπόψη :
1.

Τις διατάξεις του άρθ.4 του Ν.1404/1983 (ΦΕΚ 173/ τ.Α΄/1983) «Δομή και λειτουργία των
ΤΕΙ».

2.

Τις διατάξεις των άρθρων 14, 28, 29, 64, 66, 71, 72 και 80, παρ. 22 (α) και (γ) του
Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/ τ.Α΄/2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του αριθμ. 102/5.6.2013 Π.Δ. (ΦΕΚ 136/τ.Α΄/2013) «Μετονομασία του
Τ.Ε.Ι. Σερρών σε Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας – Συγχώνευση – Κατάργηση Τμημάτων –
Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με το αριθμ. 127/2013 Π.Δ. (ΦΕΚ 190/τ.Α΄/2013) και την παρ.1 του
άρθρου 13 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής και άλλες διατάξεις».
4.

Τις διατάξεις των άρθρων 7, 8, 13 παρ. 2 εδαφ.ιβ΄ και 83 παρ.5 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ
114/τ.Α΄/2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις».

5.

Την αριθμ. 209650/Ζ1/30-11-2017 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 642/4-12-2017) Υ.Α. με την οποία
διαπιστώθηκε η εκλογή του Δημητρίου Χασάπη ως Πρύτανη του Ιδρύματος και των
Δαυΐδ Κωνσταντίνου, Θεοδωρίδου Σωτηρίου Μυροφόρα Ευαγγελίας, Στρουθόπουλου
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Χαράλαμπου και Μωϋσιάδη Αναστάσιου ως Αντιπρυτάνεων του Ιδρύματος, με θητεία
από 1-12-2017 έως 30-11-2021.
6. Την αριθμ. πρωτ. 4531/7.12.2017 (ΑΔΑ: 7Ι5Γ469143-ΨΜΑ) Απόφαση του Πρύτανη του
ΤΕΙ ΚΜ, Καθηγητή Δημητρίου Χασάπη, με θέμα: “Καθορισμός τομέων ευθύνης –
αρμοδιοτήτων των Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Ι. Κ.Μ. - Σειρά αναπλήρωσης του Πρύτανη
του ΤΕΙ ΚΜ”, (ΦΕΚ 4431/τ.Β΄/15.12.2017 και διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 4741/τ.Β΄/2912-2017).
7. Την με αριθμ. πρωτ. 255/23.1.2018 Πράξη

(ΑΔΑ: 73ΑΗ46143-5ΦΟ) με θέμα:

«Συγκρότηση της Μονάδας Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Τεχνολογικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Κεντρικής Μακεδονίας».
8. Την απόφαση της 2ης Συνεδρίασης της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.)
του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, της 26ης Απριλίου 2018, ακαδημαϊκού έτους 20172018, με θέμα: «Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) και Μονάδα
Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας: Δομή, λειτουργία
και αρμοδιότητες».
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος, ούτε σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού,
αποφάσισε

ομόφωνα

την έγκριση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) και της
δομής, λειτουργίας και των αρμοδιοτήτων της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας
(ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, ως ακολούθως:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Άρθρο 1ο
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης
Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.)
1. Σκοπός του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) είναι η επίτευξη
υψηλής ποιότητας της λειτουργίας του Ιδρύματος και η συνεχής βελτίωση του
εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, καθώς και η αποτελεσματική λειτουργία και
απόδοση των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του
Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και τις αρχές και κατευθύνσεις της Α.ΔΙ.Π.
2. Το πεδίο εφαρμογής του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.)
είναι η διασφάλιση της ποιότητας στις ακαδημαϊκές μονάδες, στις διοικητικές υπηρεσίες
και στο ανθρώπινο δυναμικό του Ιδρύματος. Σε αυτό επίσης περιλαμβάνονται η
ακαδημαϊκή πιστοποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών του Ιδρύματος και η
πιστοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.).
Άρθρο 2ο
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Δομή του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.)
1. Το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) περιλαμβάνει διεργασίες,
διαδικασίες, και οδηγίες εργασίας οι οποίες συνδέονται και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους
ώστε να παράγονται τα επιμέρους και τα συνολικά αποτελέσματα του Συστήματος για
την επίτευξη του σκοπού του σε όλα τα πεδία εφαρμογής του. Η δομή του Εσωτερικού
Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) αποτυπώνεται αναλυτικά στο Εγχειρίδιο
Ποιότητας (Ε.Π.).
2. Οι «διεργασίες» είναι οι οργανικές ενότητες του Συστήματος οι οποίες περιγράφονται στο
Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.), προσλαμβάνουν τα οικεία
εισερχόμενα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα του Ιδρύματος και αποδίδουν αντίστοιχα ή
σχετικά με τη διεργασία αποτελέσματα.
3. Η «διαδικασία» είναι ο τρόπος με τον οποίο υλοποιείται μια διεργασία. Κάθε διαδικασία
έχει έναρξη, στάδια και λήξη.
4. Η «οδηγία εργασίας» περιγράφει με τη μορφή αναλυτικών βημάτων τον τρόπο
υλοποίησης σταδίου/ων της διαδικασίας.
5. Το σύνολο των έντυπων ή/και ηλεκτρονικών εγγράφων και αρχείων που απορρέουν από
μια διεργασία αποτελεί την «τεκμηρίωσή» της.
6. «Μέσα αξιολόγησης της διεργασίας»: Τα αποτελέσματα της διεργασίας μπορούν να
αξιολογούνται με χρήση δεικτών και κριτηρίων που περιγράφονται στο Εγχειρίδιο
Ποιότητας του Ε.Σ.Δ.Π. του Ιδρύματος. Η αξιολόγηση μιας διεργασίας μπορεί να
οδηγήσει σε αναθεώρησή της.
7. Στο Εγχειρίδιο Ποιότητας το οποίο συντάσσεται, αναθεωρείται από τη ΜΟ.ΔΙ.Π. και
εγκρίνεται

από

τη

Σύγκλητο

του

Ιδρύματος,

όποτε

αυτό

κρίνεται

αναγκαίο,

περιλαμβάνονται όλες οι διεργασίες του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης
Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.).
Ενδεικτικά, ως διεργασίες του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας
(Ε.Σ.Δ.Π.) του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, αναφέρονται οι ακόλουθες:
α) Η σχεδίαση, έγκριση, εφαρμογή, επικοινώνηση, παρακολούθηση και αναθεώρηση της
Πολιτικής του Ιδρύματος για τη διασφάλιση ποιότητας.
β) Η διάθεση και διαχείριση των αναγκαίων πόρων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων
της διασφάλισης ποιότητας.
γ) Η θέσπιση στόχων διασφάλισης της ποιότητας καθώς και η σχεδίαση ενεργειών, η
παρακολούθηση και η καταγραφή επίτευξης των στόχων αυτών.
δ) Η εσωτερική αξιολόγηση των ακαδημαϊκών και διοικητικών δραστηριοτήτων.
ε) Ο σχεδιασμός, η έγκριση και η αναθεώρηση προγραμμάτων σπουδών.
στ) Η συλλογή και ανάλυση δεδομένων ποιότητας, καθώς και ο τρόπος χρήσης των
μετρήσεων στη λήψη αποφάσεων και στην τοποθέτηση στις διεθνείς λίστες
κατάταξης.
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ζ) Η δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τις εκπαιδευτικές, ακαδημαϊκές και
διοικητικές δραστηριότητες του Ιδρύματος.
η) Η εξωτερική αξιολόγηση: πιστοποίηση / επαναπιστοποίηση των προγραμμάτων
σπουδών και του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Οργάνωση και Λειτουργία της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.
Άρθρο 1ο
Συγκρότηση και αρμοδιότητες της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.)
1. Συγκρότηση της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.)
Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο
στρατηγικού σχεδιασμού και οργανωτικής υποστήριξης για την ανάπτυξη, εγκατάσταση
και εφαρμογή ενός Εσωτερικού

Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας για τις

προσφερόμενες υπηρεσίες του Ιδρύματος, κατά τα πρότυπα της Α.ΔΙ.Π. και σύμφωνα με
το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, που ρυθμίζει τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος
Διασφάλισης της Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 του ν.4009/2011 και 83 παρ. 5 του ν.
4485/2017 όπως αυτές ισχύουν και αποτελείται από:
α) τον Πρύτανη ή έναν από τους Αντιπρυτάνεις του, ως Πρόεδρο,
β) πέντε (5) Καθηγητές,
γ) έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού που προβλέπεται στα άρθρα 28 και
29 του ν.4009/2011, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με δικαίωμα ψήφου, όταν
συζητούνται θέματα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού,
δ) έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των
μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων, εφόσον υπάρχουν, ως μέλη,
όπως ειδικότερα καθορίζεται στον Οργανισμό.
2. Η θητεία των μελών της ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι τετραετής. Οι εκπρόσωποι των προπτυχιακών
φοιτητών και των μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζονται για ετήσια θητεία.
3. Οι αρμοδιότητες της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας,
όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 14 του ν.4009/2011, είναι οι ακόλουθες:
α) Η ανάπτυξη συγκεκριμένης πολιτικής, στρατηγικής και των απαραίτητων διαδικασιών
για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του έργου και των υπηρεσιών του Ιδρύματος,
που αποτελεί το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης της Ποιότητας του Ιδρύματος.
β) Η οργάνωση, λειτουργία και συνεχής βελτίωση του Εσωτερικού Συστήματος
Διασφάλισης της Ποιότητας του Ιδρύματος.
γ) Ο συντονισμός και η υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης των ακαδημαϊκών
μονάδων, και των λοιπών υπηρεσιών του Ιδρύματος.
δ) Η υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των
προγραμμάτων σπουδών και του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης της
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Ποιότητας του Ιδρύματος, στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της
Α.ΔΙ.Π.
4. Ειδικότερα, εκτός από τις ως άνω αναφερόμενες γενικές αρμοδιότητες, ευθύνη της
ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι η υλοποίηση και των ακόλουθων:
α) Η ανάπτυξη και υιοθέτηση προτύπων και διαδικασιών του ολοκληρωμένου
συστήματος

εσωτερικής

αξιολόγησης

και

διασφάλισης

ποιότητας

των

προσφερόμενων από το Ίδρυμα προγραμμάτων σπουδών, έρευνας και λοιπών
υπηρεσιών.
β) Η εποπτεία της εφαρμογής του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας
(Ε.Σ.Δ.Π.)
γ) Ο περιοδικός έλεγχος της λειτουργίας του Ε.Σ.Δ.Π. στα πεδία εφαρμογής του.
δ) H συστηματική αναθεώρηση του εγχειριδίου ποιότητας του Εσωτερικού Συστήματος
Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) του Ιδρύματος.
ε) Η συνεργασία με την Α.ΔΙ.Π. καθώς και με τα υπόλοιπα μέρη τα οποία εμπλέκονται
στην εφαρμογή και υλοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας
(Ε.Σ.Δ.Π.) του Ιδρύματος.
στ) Η σύνταξη και υποβολή στα αρμόδια όργανα της Διοίκησης της έκθεσης εσωτερικής
αξιολόγησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) με
σκοπό τον εντοπισμό ενδεχόμενων αποκλίσεων και συστάσεων προς βελτίωση.
ζ) Η αξιολόγηση της ποιότητας των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών και των
λοιπών παρεχόμενων υπηρεσιών.
η) Ο έλεγχος για την τήρηση των διαδικασιών και των κριτηρίων σχετικά με τον
σχεδιασμό, την έγκριση και την αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών με σκοπό
τη διασφάλιση και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητάς τους.
θ) Η σύνταξη Εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης σχετικά με τη λειτουργία του
Ιδρύματος και η διαβίβασή τους στα αρμόδια όργανα της Διοίκησης.
ι) Η σύνταξη εκθέσεων αναφορικά με τις αρμοδιότητες της ΜΟ.ΔΙ.Π. και η υποβολή τους
στη Διοίκηση του Ιδρύματος.
ια) Η εκπόνηση σχεδίων και προτάσεων μετά από εξέταση των αποτελεσμάτων της
εσωτερικής αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών και η διαβίβασή τους στο
ανώτατο συλλογικό όργανο του Ιδρύματος.
ιβ) Η διαβίβαση των τελικών εκθέσεων εξωτερικής αξιολόγησης: πιστοποίησης /
επαναπιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών στις Ακαδημαϊκές μονάδες.
ιγ) Ο έλεγχος για την συστηματική επικαιροποίηση των ιστοσελίδων του Ιδρύματος, των
Τμημάτων, των Σχολών, των Δομών και των Υπηρεσιών, με σκοπό την έγκυρη,
έγκαιρη

και

επαρκή

παροχή

δημόσιας

πληροφόρησης

αναφορικά

με

δραστηριότητες του Ιδρύματος
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ιδ) Η συλλογή, παρακολούθηση και ανάλυση δεδομένων ποιότητας, όπου αυτό κρίνεται
σκόπιμο, τόσο από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας
(ΟΠΕΣΠ) της Α.ΔΙ.Π. όσο και από το πληροφοριακό σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π.
ιε) Η διατήρηση βάσης δεδομένων με τα στοιχεία των Ετήσιων Εσωτερικών Εκθέσεων
ιστ) Η στατιστική ανάλυση και απεικόνιση δεδομένων ποιότητας και αποτελεσμάτων
αξιολόγησης, ως σημαντικά εργαλεία για λήψη αποφάσεων για κάθε επίπεδο
λειτουργίας του Ιδρύματος.
ιζ) Η μέριμνα για τη διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π. με τα
υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα του Ιδρύματος και η συνεχής ανάπτυξη του
πληροφοριακού συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π., όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο.
ιη) Η μέριμνα για τη διασύνδεση του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π. με αυτό
της Α.ΔΙ.Π., σύμφωνα με τις οδηγίες και τις υποδείξεις της Α.ΔΙ.Π.
ιθ) Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων, τάσεων και πρακτικών καθώς και η
προαγωγή της έρευνας αναφορικά με την διασφάλιση ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση.
κ) Η διεξαγωγή ερευνών/μελετών αναφορικά με την ποιότητα του παρεχόμενου
διδακτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου του Ιδρύματος.
κα) Η παρακολούθηση πάσης φύσεως εκθέσεων για την επισήμανση καλών πρακτικών
και αδυναμιών.
κβ) Η οργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών συναντήσεων, ημερίδων, συνεδρίων και
λοιπών εκδηλώσεων για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της ΜΟ.ΔΙ.Π.
κγ) Η συγκρότηση συμβουλευτικών και ερευνητικών επιτροπών για την υποβοήθηση της
ΜΟ.ΔΙ.Π. στην εκτέλεση του έργου της.
κδ) Ο εντοπισμός και η προβολή των βέλτιστων πρακτικών του Ιδρύματος.
κε) Η μέριμνα για συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και παροχή δεδομένων του Τ.Ε.Ι.
Κεντρικής Μακεδονίας στις διεθνείς λίστες κατάταξης των Ιδρυμάτων Ανώτατης
Εκπαίδευσης.
κστ) Η ενημέρωση της Διοίκησης του Ιδρύματος και η υποβολή προς αυτή, προτάσεων
που προκύπτουν από τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων, ερευνών, μελετών και
λοιπών δραστηριοτήτων με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου
εκπαιδευτικού έργου και των παρεχόμενων υπηρεσιών.
κζ) Η προώθηση της συνεργασίας με την Α.ΔΙ.Π. καθώς και με άλλα Ιδρύματα της
Ανώτατης Εκπαίδευσης για την «Ανάπτυξη εθνικού συστήματος αξιολόγησης,
διασφάλισης ποιότητας και τεκμηρίωσης των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης».
κη) Η τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου,
κθ) καθώς και των λοιπών αρμοδιοτήτων, όπως αυτές προβλέπονται από την νομοθεσία,
τον Οργανισμό, τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος ή ανατίθενται από τα
αρμόδια όργανα της Διοίκησης του Ιδρύματος, στη ΜΟ.ΔΙ.Π.
Άρθρο 2ο
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Λειτουργία και πόροι της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) - Γραφείο
ΜΟ.ΔΙ.Π.
1. Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας
συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου της τουλάχιστον μια φορά ανά τρίμηνο
κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, καθώς και εκτάκτως όταν κρίνεται σκόπιμο. Οι
συνεδριάσεις της ΜΟ.ΔΙ.Π. διέπονται από τις διατάξεις σχετικά με τη λειτουργία των
συλλογικών οργάνων, όπως αυτές αναφέρονται στο ν.2690/1999 όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, καθώς και από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος.
2. Η διοικητική υποστήριξη της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) παρέχεται από
το Γραφείο της ΜΟ.ΔΙ.Π., το οποίο υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο της ΜΟ.ΔΙ.Π. Το
Γραφείο της ΜΟ.ΔΙ.Π. στελεχώνεται από διοικητικούς υπαλλήλους ή/και εξωτερικούς
συνεργάτες, τα προσόντα των οποίων προβλέπονται στον Οργανισμό του Ιδρύματος και
καθορίζονται από τα αρμόδια όργανα της Διοίκησης. Στις αρμοδιότητες του γραφείου της
ΜΟ.ΔΙ.Π. εντάσσονται η διοικητική υποστήριξη της Μονάδας, η μέριμνα για την εκτέλεση
των αποφάσεών της και η εν γένει συνδρομή της επί των ως άνω γενικών και
ειδικότερων αναφερόμενων αρμοδιοτήτων της. Μέλη του Εκπαιδευτικού και Διοικητικού
Προσωπικού του Ιδρύματος συνεργάζονται με το προσωπικό του Γραφείου της
ΜΟ.ΔΙ.Π. για τη διασύνδεση του Γραφείου με τις επιμέρους οργανωτικές μονάδες του
Ιδρύματος.
3. Η χρηματοδότηση της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής
Μακεδονίας παρέχεται μέσω ιδίων πόρων του Ιδρύματος και εθνικών, ευρωπαϊκών ή
διεθνών προγραμμάτων. Η Διοίκηση του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας μεριμνά για την
παροχή των αναγκαίων υποδομών και πόρων προκειμένου να επιτυγχάνεται η εύρυθμη
λειτουργία του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) καθώς και η
απρόσκοπτη εφαρμογή και υλοποίηση της Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας του
Ιδρύματος.
Η παρούσα να αποσταλεί για δημοσίευση στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και
να αναρτηθεί στη «Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.
Ο Πρόεδρος της Συγκλήτου
Χασάπης Δ. Δημήτριος
Πρύτανης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
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