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Κοινοποίηση:  
Αποδέκτες για ενέργεια: Ακαδημαϊκά Τμήματα 
(υπεύθυνοι για δράσεις εθελοντισμού) 
Αποδέκτες για κοινοποίηση: Μέλη ΜΟΔΙΠ 

 

Θέμα:  Στρατηγική για τον εθελοντισμό στο ΔΠΘ – Ερωτηματολόγια για τον εθελοντισμό 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  
Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του ΔΠΘ στη  

με αριθμ. 1/28-9-2020 συνεδρίασή της 

Έχοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις  
α) της με Α.Π.: ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/4089/133 απόφασης της Συγκλήτου του ΔΠΘ «Καθορισμός του 

τομέα ευθύνης και των επιμέρους αρμοδιοτήτων των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων 
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και της σειράς αναπλήρωσης Πρύτανη» 
(ΦΕΚ 4507/2018 τ. Β), 

β) της αριθμ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/33196/1628 απόφασης της Συγκλήτου του ΔΠΘ «Τροποποίηση 
του Κανονισμού λειτουργίας της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» (ΦΕΚ 1178/2018 τ. Β), 

2. την με Α.Π.:ΔΠΘ/ΜΟΔΙΠ/4248/21/18-09-2019 απόφαση της ΜΟΔΙΠ με θέμα: «Σύσταση 
επιτροπής για την προώθηση του εθελοντισμού στο ΔΠΘ». 

3. την με Α.Π.:ΔΠΘ/ΜΟΔΙΠ/32189/197/31-10-2020 απόφαση της ΜΟΔΙΠ με θέμα 
«Στρατηγική του Ιδρύματος για τον εθελοντισμό στο ΔΠΘ – Σύνταξη σχετικών 
ερωτηματολογίων για εκπόνηση έρευνας γνώμης», 

4. το με ημερομηνία 10-09-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα με θέμα: «Ερωτηματολόγιο για τον 
εθελοντισμό στο ΔΠΘ» της Προέδρου της ΜΟΔΙΠ με τα συνημμένα σε αυτό, 

5. τη στρατηγική του ΔΠΘ για ενίσχυση-αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου του 
Ιδρύματος, 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

να εγκρίνουμε τα ακόλουθα ερωτηματολόγια:  

1. Ερωτηματολόγιο που ανιχνεύει τις στάσεις και τις απόψεις των φοιτητών απέναντι στον 

εθελοντισμό, προκειμένου να διανεμηθεί μέσω των Τμημάτων ηλεκτρονικά σε όλους 

τους φοιτητές του Δ.Π.Θ..  

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepu5Vjc3fV_JF5mg5JcvAiBZTYiliEcpAj9m4sGqhgcJ

MElQ/viewform) 

2. Ερωτηματολόγιο που ανιχνεύει τις στάσεις και τις απόψεις των φοιτητών σχετικά με το 

πώς και σε ποια πεδία τους βοήθησε η συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις του Δ.Π.Θ., 

προκειμένου να διανεμηθεί μέσω των Τμημάτων ηλεκτρονικά στους φοιτητές που 

συμμετείχαν σε τέτοιες δράσεις. (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOsCX-

P4PTYShh-6dS8dKDTiOqFV_OsIRDYuCk5R3tw8YcXQ/viewform) 

 

 

  

                             

Η Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ 

 
Καθηγήτρια Ζωή Γαβριηλίδου 

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 
και Φοιτητικής Μέριμνας 
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