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                       ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 

 

Ηράκλειο, 31 Μαΐου 2019 

Αριθ. Πρωτ.: 6704 
  
 

 

Π Ρ Ο Σ: 

[α] Τους ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ των 

Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης 

[β] Τους ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ και τους 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ  ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ  των Ακαδημαϊκών 

Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης 

     (δια των Γραμματειών των οικείων Τμημάτων) 

     

 

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για τη φοιτητική εκπροσώπηση στη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας 

(ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Κρήτης»  

ΣΧΕΤ.:   Άρθρο 14, Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α' 195/6-9-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας 

των σπουδών και διεθνοποίηση των ΑΕΙ», όπως ισχύει 

 Απ. Συγκλήτου 15934 (ΦΕΚ Β΄5320/27.11.2018) «Δομή, οργάνωση και λειτουργία του 

Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης» 

 Απόφαση ανασυγκρότησης της ΜΟ.ΔΙ.Π..(408/16-05-2019 Συνεδρίαση Συγκλήτου, ΑΔΑ: 

Ψ0ΨΟ469Β7Γ-0ΥΗ) 

  

               

                                                                                                                   

Α γ α π η τ ο ί   Προπτυχιακοί,  Μεταπτυχιακοί  φοιτητές  και Υποψήφιοι Διδάκτορες του 

Πανεπιστημίου Κρήτης,  

 

Σας γνωρίζουμε ότι σε εφαρμογή των ως άνω σχετικών διατάξεων:  

 

 Η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Κρήτης αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο όλων των 

διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του Ιδρύματος και έχει την ευθύνη για 

την οργάνωση και εφαρμογή του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) 

του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου και αποτελείται από:  

α) τον Πρύτανη ή έναν από τους Αντιπρυτάνεις, 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. 
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 Η θητεία των μελών Καθηγητών της ΜΟ.ΔΙ.Π. ορίζεται σε τέσσερα ακαδημαϊκά έτη. Τα 

μέλη και οι αναπληρωτές τους ορίζονται κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη ή του Προέδρου 

της ΜΟ.ΔΙ.Π. 

 Η θητεία των εκπροσώπων των κατηγοριών προσωπικού είναι διετής και η διαδικασία 

ορισμού τους πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων συλλόγων τους 

και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.  

 Η θητεία των εκπροσώπων των προπτυχιακών φοιτητών και των μεταπτυχιακών 

φοιτητών/υποψηφίων διδακτόρων είναι ετήσια και η διαδικασία ορισμού τους 

πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων συλλόγων τους και σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.  

 Μη ορισμός εκπροσώπων δεν συνιστά λόγο μη λειτουργίας της ΜΟ.ΔΙ.Π.  

 

      Σε εφαρμογή των ως άνω διατάξεων παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την υπόδειξη: 

 

 ενός εκπροσώπου των προπτυχιακών φοιτητών (τακτικού και αναπληρωματικού)  

και  

 ενός εκπροσώπου των μεταπτυχιακών φοιτητών/υποψηφίων διδακτόρων (τακτικού 

και αναπληρωματικού),  

 

προκειμένου να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης.  

 

Επισήμανση: Η ευθύνη της διαδικασίας ορισμού των εκπροσώπων των φοιτητών ως άνω, 

ανήκει στα αρμόδια όργανα των φοιτητών, στους οποίους απευθύνεται η παρούσα.  

   

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΜΟΔΙΠ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

-Πρυτανεία 

-Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών  

 

-Ακαδημαϊκά Τμήματα [16] 

-Κοσμητείες [5] 

-Δ/ντές & Υπ/ντές Υπηρεσιών 

-ΜΟΔΙΠ 

 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 

-Κεντρική Ιστοσελίδα U.O.C. 

-Ιστοσελίδες Τμημάτων/Σχολών  

-News U.O.C.   

-Πίνακες Ανακοινώσεων 
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