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Αριθ. πρωτ. 2198      Αθήνα, 7 Ιουνίου 2018 

 

 

ΠΡΑΞΗ 

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ∆ΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ  ΜΟ.∆Ι.Π.  

& ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

(Ε.Σ.∆.Π.) ΤΗΣ Α.Σ.Κ.Τ. 

 
Η  ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 

ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

(συνεδρία 7.6.2018) 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 9 του ν. 3374/2005 «∆ιασφάλιση της 

ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης 

πιστωτικών µονάδων – Παράρτηµα διπλώµατος» (ΦΕΚ 189
α
/2.8.2005),  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παράγρ. 1 και 5, του άρθρου 66 παράγρ. 1 

εδαφ. α, παράγρ. 2 εδάφ. β και γ, παράγρ. 3 εδάφ, α και β, παράγρ. 4, του 

άρθρου 71 και του άρθρου 72 του ν. 4009/2011 «∆οµή, λειτουργία, 

διασφάλισης της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 

εκπαιδευτικών ιδρυµάτων» (ΦΕΚ 195
α
/6.9.2011), 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παράγρ. 22 του ν. 4009/2011 «∆οµή, 

λειτουργία, διασφάλισης της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 

ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων» (ΦΕΚ 195
α
/6.9.2011), όπως 

αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 26 παράγρ. 6 του ν. 4386/2016 «Ρυθµίσεις 

για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83
α
/11.5.2016), 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγρ. 2 εδάφ. β και ιβ, του άρθρου 13 

παράγρ. 2 εδάφ. ιβ και του άρθρου 83 παράγρ. 5 του ν. 4485/2017 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την 

έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114
α
/4.8.2017), 

5. Την απόφαση της Συγκλήτου της Α.Σ.Κ.Τ. (συνεδρία 28.5.2009, θέµα 3
ο
) 

περί ίδρυσης της ΜΟ.∆Ι.Π. της Α.Σ.Κ.Τ., 

6. Την υπ’ αριθ. 3939/13.10.2015 απόφαση του Συµβουλίου της Α.Σ.Κ.Τ. 

«Συγκρότηση της ΜΟ.∆Ι.Π. της Α.Σ.Κ.Τ.» (Α∆Α: 7Μ1Β46Ψ8ΝΖ-ΒΒ7), 

7. Την απόφαση της Συγκλήτου της Α.Σ.Κ.Τ. (συνεδρία 7 Ιουνίου 2018, θέµα 

2
ο
) περί έγκρισης της Οργάνωσης, ∆οµής, Λειτουργίας της ΜΟ.∆Ι.Π. & 
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του Εσωτερικού Συστήµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητας της Α.Σ.Κ.Τ. (Α∆Α: 

Ψ4ΟΘ46Ψ8ΝΖ-ΨΡΩ), 

8. Το γεγονός ότι µε την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του κρατικού προϋπολογισµού, 

 

α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 
 

εγκρίνουµε την Οργάνωση, ∆οµή, Λειτουργία (α) της ΜΟ.∆Ι.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. και 

(β) του Εσωτερικού Συστήµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητας της Α.Σ.Κ.Τ., ως εξής: 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Οργάνωση, ∆οµή και Λειτουργία της ΜΟ.∆Ι.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. 

Άρθρο 1 

Συγκρότηση της ΜΟ.∆Ι.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. 

Η ΜΟ.∆Ι.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. αποτελεί δοµή της Α.Σ.Κ.Τ., η οποία 

δηµιουργήθηκε στις 28.5.2009 (απόφαση Συγκλήτου 28.5.2009, θέµα 3
ο
), µε 

σκοπό την οργάνωση, το συντονισµό και την υλοποίηση των διαδικασιών 

Αξιολόγησης και ∆ιασφάλισης Ποιότητας, σε πλήρη εναρµόνιση και συµφωνία µε 

τις απαιτήσεις του θεσµικού νοµικού πλαισίου. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4009/2011,  του άρθρου 13 

παρ. 2 εδάφιο ιβ  και του άρθρου 83 παρ. 5 του ν. 4485/2017, όπως ισχύουν 

τροποποιηµένες και συµπληρωµένες, η ΜΟ.∆Ι.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. συγκροτείται µε 

απόφαση της Συγκλήτου και αποτελείται από: 

1. Τον Πρύτανη ή έναν από τους Αντιπρυτάνεις του ως Πρόεδρο, 

2. Πέντε (5) καθηγητές της Α.Σ.Κ.Τ., 

3. Έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού (διοικητικού προσωπικού, 

Ε.Ε.Π., Ε.∆Ι.Π., και Ε.Τ.Ε.Π.), µε δικαίωµα ψήφου όταν συζητιούνται 

θέµατα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού, 

4. Έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών, 

5. Έναν εκπρόσωπο των µεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων 

διδακτόρων (εφόσον υπάρχουν) ως µέλη, όπως ειδικότερα καθορίζεται 

στον Οργανισµό. 

Η διαδικασία ορισµού εκπροσώπου των προπτυχιακών φοιτητών, των 

µεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων, του διοικητικού 

προσωπικού, των µελών Ε.Ε.Π., των µελών Ε.∆Ι.Π., και των µελών Ε.Τ.Ε.Π., 

πραγµατοποιείται µε αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων συλλόγων (εφόσον 

υπάρχουν) των προαναφερόµενων κατηγοριών ή µε αποκλειστική ευθύνη των 
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µελών των προαναφερόµενων κατηγοριών· και σε κάθε περίπτωση σύµφωνα µε 

όσα προβλέπονται στην ισχύουσα νοµοθεσία. Ο µη ορισµός εκπροσώπου των 

προαναφερόµενων κατηγοριών δεν συνιστά λόγο µη συγκρότησης ή λειτουργίας 

της ΜΟ.∆Ι.Π. 

Η θητεία των µελών της ΜΟ.∆Ι.Π. είναι τετραετής, µε εξαίρεση τη θητεία 

του εκπρόσωπου των προπτυχιακών φοιτητών και του εκπρόσωπου των 

µεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων που ορίζονται µε 

ετήσια θητεία. 

Η παραίτηση και η αντικατάσταση µέλους της ΜΟ.∆Ι.Π. είναι εφικτή µόνο 

µετά από τεκµηρίωση σοβαρού κωλύµατος. Αντικατάσταση µέλους της ΜΟ.∆Ι.Π. 

είναι εφικτή εάν το µέλος απουσιάζει µε νόµιµη άδεια, µεγαλύτερη του ενός 

ηµερολογιακού έτους. Η ΜΟ.∆Ι.Π. εξακολουθεί να λειτουργεί για χρονικό 

διάστηµα έως έξι µηνών, ακόµα και αν µέλη της εκλείψουν ή αποχωρήσουν για 

οποιονδήποτε λόγο ή απολέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν, υπό 

την προϋπόθεση ότι τα λοιπά µέλη της ΜΟ.∆Ι.Π. επαρκούν ώστε να υπάρχει 

απαρτία. 

Η διοικητική υποστήριξη της ΜΟ.∆Ι.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. παρέχεται από τη 

Γραµµατεία της ΜΟ.∆Ι.Π., η οποία υπάγεται στον Πρόεδρο της ΜΟ.∆Ι.Π. Της 

Γραµµατείας της ΜΟ.∆Ι.Π. προΐσταται διοικητικά ο Γραµµατέας της ΜΟ.∆Ι.Π., ο 

οποίος ορίζεται µετά από εισήγηση της ΜΟ.∆Ι.Π. και απόφαση της Συγκλήτου 

της Α.Σ.Κ.Τ. 

 

Άρθρο 2 

∆οµή – Λειτουργία – Αρµοδιότητες της ΜΟ.∆Ι.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. 
Η ΜΟ.∆Ι.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. ιδρύθηκε σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 

του ν. 3374/2005, µε απόφαση της Συγκλήτου της Α.Σ.Κ.Τ. (συνεδρία 28.5.2009, 

θέµα 3
ο
), έχοντας ως σκοπό την οργάνωση, τον συντονισµό και την υλοποίηση 

των διαδικασιών αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας. Ανασυγκροτήθηκε µε 

απόφαση του Συµβουλίου της Α.Σ.Κ.Τ. «Ανασυγκρότηση της ΜΟ.∆Ι.Π. της 

Α.Σ.Κ.Τ.» (συνεδρία 13.10.2015, θέµα 3
ο
) (Α∆Α: 7Μ1Β46Ψ8ΝΖ-ΒΒ7).  

Η ΜΟ.∆Ι.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. αποτελεί όργανο της κεντρικής διοίκησης του 

Ιδρύµατος και συνεδριάζει – µετά από πρόσκληση του Προέδρου της – 

τουλάχιστον µια φορά ανά τρίµηνο καθώς και εκτάκτως όταν κρίνεται αναγκαίο.  

Οι συνεδριάσεις της ΜΟ.∆Ι.Π. διέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα 

∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων όπως αυτές 

ισχύουν τροποποιηµένες και συµπληρωµένες, καθώς και από όσα αναφέρονται 

σχετικά στον Εσωτερικό Κανονισµό του Ιδρύµατος. Στις συνεδριάσεις της 
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ΜΟ.∆Ι.Π. µπορούν να µετέχουν – µετά από πρόσκληση του/της Προέδρου της 

ΜΟ.∆Ι.Π. – µέλη κάθε κατηγορίας προσωπικού της Α.Σ.Κ.Τ.  

Η ∆ιοίκηση της Α.Σ.Κ.Τ. µεριµνά για την παροχή των απαραίτητων 

υποδοµών και πόρων για την εύρυθµη λειτουργία της ΜΟ.∆Ι.Π., του Εσωτερικού 

Συστήµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητας και την απρόσκοπτη εφαρµογή και 

υλοποίηση της Πολιτικής ∆ιασφάλισης Ποιότητας της Α.Σ.Κ.Τ. Η ΜΟ.∆Ι.Π. της 

Α.Σ.Κ.Τ. χρηµατοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισµό της Α.Σ.Κ.Τ., από 

ιδίους πόρους της Α.Σ.Κ.Τ., από εθνικά, ευρωπαϊκά ή/και διεθνή προγράµµατα, 

καθώς και από δωρεές ή/και χορηγίες, εφόσον δεν επηρεάζεται η αµεροληψία του 

έργου της ΜΟ.∆Ι.Π. 

Η ΜΟ.∆Ι.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. έχει τις εξής αρµοδιότητες: 

1) Συνεργάζεται µε την Αρχή ∆ιασφάλισης Ποιότητας (Α.∆Ι.Π.), µετέχει των 

συναντήσεων της Α.∆Ι.Π. και ενηµερώνει τις ΟΜ.Ε.Α. των Ακαδηµαϊκών 

Τµηµάτων επί θεµάτων σχετικών µε την αξιολόγηση και τη διασφάλιση 

ποιότητας, 

2) Αναπτύσσει συγκεκριµένη στρατηγική, πολιτική ποιότητας και διαδικασίες 

για την συνεχή βελτίωση της ποιότητας του έργου και των υπηρεσιών του 

Ιδρύµατος, 

3) Οργανώνει και έχει την ευθύνη για την ορθή εφαρµογή των αρχών, 

κριτηρίων και κανονισµών, καθώς και για την οργάνωση, υλοποίηση, 

λειτουργία, εφαρµογή, παρακολούθηση, και συνεχή βελτίωση του 

Εσωτερικού Συστήµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητας της Α.Σ.Κ.Τ., 

4) Συντάσσει την Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Εσωτερικού Συστήµατος 

∆ιασφάλισης Ποιότητας της Α.Σ.Κ.Τ. και την υποβάλλει στα αρµόδια 

όργανα διοίκησης της Α.Σ.Κ.Τ., 

5) Υποστηρίζει τις διαδικασίες εξωτερικής αξιολόγησης, πιστοποίησης του 

Εσωτερικού Συστήµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητας της Α.Σ.Κ.Τ., στο 

πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της Α.∆Ι.Π., 

6) Προγραµµατίζει, συντάσσει και εισηγείται το ετήσιο χρονοδιάγραµµα – 

προγραµµατισµό δράσεων της ΜΟ.∆Ι.Π. και ευθύνεται για την σύνταξη 

του ετήσιου απολογισµού των προαναφερόµενων δράσεων, 

7) Συγκροτεί οµάδες εργασίας από εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό 

ή/και από µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας µε σκοπό την υποβοήθηση 

του έργου της ΜΟ.∆Ι.Π. Οι προαναφερόµενες οµάδες εργασίες 

αναλαµβάνουν ή συµβάλλουν στον σχεδιασµό, ανάπτυξη, επεξεργασία και 

βελτίωση επιµέρους ενοτήτων του Εσωτερικού Συστήµατος ∆ιασφάλισης 

Ποιότητας της Α.Σ.Κ.Τ., 
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8) Μεριµνά για την ανάπτυξη, συντήρηση και αναβάθµιση του 

πληροφοριακού συστήµατος διαχείρισης δεδοµένων αξιολόγησης σε 

συνεργασία µε την Α.∆Ι.Π. και µεριµνά για την περιοδική υποβολή των 

δεδοµένων αυτών στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστηµα 

Ποιότητας (Ο.Π.Ε.Σ.Π.) της Α.∆Ι.Π., 

9) Υποστηρίζει και συστηµατικά παρακολουθεί τις διαδικασίες εσωτερικής 

και εξωτερικής αξιολόγησης των ακαδηµαϊκών µονάδων και υπηρεσιών 

της Α.Σ.Κ.Τ., συνεργάζεται για το σκοπό αυτό – µε τις συγκροτούµενες 

ανά Ακαδηµαϊκό Τµήµα – Οµάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) ή 

Ειδικές Οµάδες Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.). 

10) Μελετά τα αποτελέσµατα των διαδικασιών εσωτερικής αξιολόγησης των 

ακαδηµαϊκών µονάδων και υπηρεσιών της Α.Σ.Κ.Τ., λαµβάνει αποφάσεις 

επί ενδεχόµενων σφαλµάτων, παραλείψεων, και ενδεικνυόµενων ενεργειών 

και µεριµνά για τη δηµοσιοποίηση των διαδικασιών αξιολόγησης και των 

αποτελεσµάτων αυτών, 

11) Παρακολουθεί τις προβλεπόµενες – από την ισχύουσα νοµοθεσία – τελικές 

εκθέσεις εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των ακαδηµαϊκών 

µονάδων και υπηρεσιών της Α.Σ.Κ.Τ. και επιµελείται της αποστολής τους 

στην Α.∆Ι.Π. όποτε αυτό απαιτείται,  

12) Έχει την ευθύνη τήρησης των διαδικασιών ελέγχου των κριτηρίων σχετικά 

µε τον σχεδιασµό, την έγκριση και την αναθεώρηση των προγραµµάτων 

σπουδών, µε σκοπό τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας 

τους, 

13) Υποστηρίζει τις διαδικασίες εξωτερικής αξιολόγησης, πιστοποίησης των 

προγραµµάτων σπουδών στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και 

οδηγιών της Α.∆Ι.Π., 

14) Συντάσσει την – ανά τετραετία – Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης του 

Ιδρύµατος και µεριµνά για την αποστολή της στην Α.∆Ι.Π., 

15) Υποστηρίζει τη διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης της Α.Σ.Κ.Τ. και 

συνεργάζεται µε την Α.∆Ι.Π. ως προς την υλοποίηση της προαναφερόµενης 

διαδικασίας, 

16) Παρακολουθεί την επικαιροποίηση των ιστοσελίδων της Α.Σ.Κ.Τ., µε 

σκοπό την έγκριση, επαρκή παροχή και διάχυση της δηµόσιας 

πληροφόρησης επί των προγραµµάτων σπουδών και των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων και ερευνητικών δραστηριοτήτων της Α.Σ.Κ.Τ., 

17) Παρακολουθεί τους διεθνείς πίνακες κατάταξης, συνεργάζεται µε στελέχη 

των οργανισµών σύνταξης πινάκων κατάταξης, επεξεργάζεται και αναλύει 
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τα δεδοµένα, ανακοινώνει τα ευρήµατα στην ακαδηµαϊκή κοινότητα, και 

σχεδιάζει δράσεις και ενέργειες βελτιστοποίησης της θέσης του Ιδρύµατος 

στους προαναφερόµενους πίνακες κατάταξης, 

18) Πραγµατοποιεί µελέτες και έρευνες αναφορικά µε την ποιότητα του 

παρεχόµενου εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου της 

Α.Σ.Κ.Τ. και ενηµερώνει επί αυτών την ηγεσία της Α.Σ.Κ.Τ., 

19) Αναδεικνύει τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρµόζονται στην Α.Σ.Κ.Τ. και 

φροντίζει για τη δηµοσιοποίηση και την προβολή τους, 

20) Οργανώνει ενηµερωτικές συναντήσεις, ηµερίδες, συνέδρια και λοιπές 

εκδηλώσεις επί θεµάτων που άπτονται των αρµοδιοτήτων της ΜΟ.∆Ι.Π., 

όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

 

Άρθρο 3 

∆οµή – Αρµοδιότητες της Γραµµατείας ΜΟ.∆Ι.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. 
Η Γραµµατεία της ΜΟ.∆Ι.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. αποτελεί αυτοτελή διοικητική 

µονάδα της κεντρικής διοίκησης της Α.Σ.Κ.Τ., η οποία υπάγεται στις 

αρµοδιότητες του Προέδρου της ΜΟ.∆Ι.Π.  

Της Γραµµατείας της ΜΟ.∆Ι.Π. προΐσταται διοικητικά ο Γραµµατέας της 

ΜΟ.∆Ι.Π., ο οποίος ορίζεται µετά από εισήγηση της ΜΟ.∆Ι.Π. και απόφαση της 

Συγκλήτου της Α.Σ.Κ.Τ. Ο Γραµµατέας της ΜΟ.∆Ι.Π. ασκεί συντονιστικό ρόλο, 

υποστηρίζει το επιστηµονικό και διοικητικό έργο της ΜΟ.∆Ι.Π. και θα πρέπει να 

έχει σηµαντική γνώση και εµπειρία σε θέµατα αξιολόγησης και διασφάλισης 

ποιότητας. Ο Γραµµατέας της ΜΟ.∆Ι.Π. µετέχει χωρίς δικαίωµα ψήφου στις 

συνεδριάσεις της ΜΟ.∆Ι.Π., και είναι υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών 

συνεδριάσεων της ΜΟ.∆Ι.Π. Η σύνταξη των πρακτικών της ΜΟ.∆Ι.Π. µπορεί να 

ανατεθεί σε διοικητικό υπάλληλο της Γραµµατείας της ΜΟ.∆Ι.Π. της Α.Σ.Κ.Τ.   

Η Γραµµατεία της ΜΟ.∆Ι.Π. στελεχώνεται από µόνιµους διοικητικούς 

υπαλλήλους ή υπαλλήλους Ι.∆.Α.Χ. καθώς και από εξωτερικούς συνεργάτες που 

συνιστούν την Οµάδα ∆ιοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης της ΜΟ.∆Ι.Π. Τα 

προσόντα των ανωτέρω προβλέπονται στον Οργανισµό της Α.Σ.Κ.Τ.  

Η Γραµµατεία της ΜΟ.∆Ι.Π. είναι αρµόδια για την διοικητική υποστήριξη 

του επιστηµονικού και διοικητικού έργου της ΜΟ.∆Ι.Π., για την ενηµέρωση των 

µελών της ΜΟ.∆Ι.Π. αναφορικά µε την ισχύουσα νοµοθεσία, για την 

αρχειοθέτηση και ταξινόµηση του υλικού που προκύπτει κατά τη διαδικασία 

πιστοποίησης των προγραµµάτων σπουδών και του Ε.Σ.∆.Π., η γραµµατειακή 

υποστήριξη στη σύνταξη εγγράφων και εκθέσεων, η ενηµέρωση του 

πληροφοριακού συστήµατος µε τα δεδοµένα και τα στοιχεία των 
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ερωτηµατολογίων, η τεχνική υποστήριξη σε θέµατα συµπλήρωσης τεχνικών 

δελτίων και λοιπών υποχρεώσεων, και µεριµνά για την εκτέλεση των αποφάσεων 

της ΜΟ.∆Ι.Π. 

Η διακινούµενη αλληλογραφία µεταξύ ΜΟ.∆Ι.Π. και άλλων υπηρεσιών – 

εντός και εκτός της Α.Σ.Κ.Τ. – υπογράφεται από την/τον Πρόεδρο της ΜΟ.∆Ι.Π. 

και φέρει το λογότυπο της Α.Σ.Κ.Τ. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

Εσωτερικό Σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.∆.Π.) της Α.Σ.Κ.Τ. 

Άρθρο 4 

Σκοπός & Πεδίο Εφαρµογής του Ε.Σ.∆.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. 
Η ΜΟ.∆Ι.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. αναπτύσσει και εφαρµόζει Εσωτερικό Σύστηµα 

∆ιασφάλισης Ποιότητας, το οποίο καλύπτει το σύνολο των λειτουργιών και 

δραστηριοτήτων της Α.Σ.Κ.Τ. 

Το Ε.Σ.∆.Π. έχει σκοπό την επίτευξη της υψηλής ποιότητας λειτουργίας 

της Α.Σ.Κ.Τ., τη συνεχή βελτίωση του παρεχόµενου εκπαιδευτικού και 

ερευνητικού έργου, καθώς και την αποτελεσµατική λειτουργία και απόδοση των 

υπηρεσιών της σύµφωνα µε τις διεθνείς πρακτικές και κυρίως σύµφωνα µε τις 

πρακτικές του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, και τις αρχές και 

κατευθύνσεις της Α.∆Ι.Π. 

Το πεδίο εφαρµογής του Ε.Σ.∆.Π. είναι η εφαρµογή της διασφάλισης 

ποιότητας στις ακαδηµαϊκές µονάδες, στις διοικητικές υπηρεσίες και στο 

ανθρώπινο δυναµικό της Α.Σ.Κ.Τ., η ακαδηµαϊκή πιστοποίηση των 

προγραµµάτων σπουδών της Α.Σ.Κ.Τ., η πιστοποίηση του Ε.Σ.∆.Π. 

 

Άρθρο 5 

∆οµή του Ε.Σ.∆.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. 
Η δοµή του Ε.Σ.∆.Π. περιλαµβάνει διεργασίες, διαδικασίες και οδηγίες 

εργασίας, οι οποίες συνδέονται και αλληλοεπιδρούν µεταξύ τους ώστε να 

παράγονται τα επιµέρους και τα συνολικά αποτελέσµατα της λειτουργίας του 

Συστήµατος. 

 Οι διεργασίες είναι οι οργανικές ενότητες του Συστήµατος, οι οποίες 

αντιστοιχούν στις απαιτήσεις του προτύπου. Οι διεργασίες προσλαµβάνουν τα 

οικεία εισερχόµενα δεδοµένα του Ιδρύµατος και αποδίδουν αντίστοιχα ή σχετικά 

µε τη διεργασία αποτελέσµατα. 
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Η διαδικασία είναι ο τρόπος υλοποίησης της διεργασίας. Κάθε διαδικασία 

έχει έναρξη, στάδια και λήξη. 

Η «οδηγία εργασίας» είναι η περιγραφή κάθε σταδίου της διαδικασίας µε 

τη µορφή αναλυτικών βηµάτων και έχει ως σκοπό την υλοποίησή της. 

Η «τεκµηρίωση» κάθε διεργασίας υλοποιείται από τα αναγκαία έγγραφα 

και αρχεία, τα οποία είναι σε ηλεκτρονική και έντυπη µορφή. 

Μέσα αξιολόγησης της διεργασίας: Τα αποτελέσµατα της διεργασίας 

µπορούν να αξιολογούνται µε τη χρήση δεικτών, οι οποίοι προσδιορίζονται στο 

πλαίσιο του εγχειριδίου ποιότητας του Ε.Σ.∆.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. (Key Performance 

Indicators KPI’s – ∆είκτες Επιδόσεων). 

Ειδικότερα, οι βασικές διεργασίες του Ε.Σ.∆.Π. είναι οι εξής: 

1. Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας της Α.Σ.Κ.Τ. και η στοχοθεσία για το 

εκπαιδευτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο της Α.Σ.Κ.Τ., 

2. Ο σχεδιασµός και η τροποποιήσεις των προγραµµάτων σπουδών, 

3. Η συλλογή, αποδελτίωση και ανάλυση των δεδοµένων ποιότητας που 

προκύπτουν από τις ετήσιες εσωτερικές εκθέσεις και τις εκθέσεις 

εσωτερικής αξιολόγησης όλων των ακαδηµαϊκών µονάδων και λοιπών 

υπηρεσιών της Α.Σ.Κ.Τ., 

4. Η συλλογή δεδοµένων και κρίσιµων δεικτών ποιότητας σε συνάρτηση µε 

τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήµατος ΜΟ.∆Ι.Π. της Α.Σ.Κ.Τ., 

5. Η Εσωτερική Αξιολόγηση των ακαδηµαϊκών και διοικητικών 

δραστηριοτήτων της Α.Σ.Κ.Τ., 

6. Η Εξωτερική Αξιολόγηση και Πιστοποίηση του Ε.Σ.∆.Π. και των 

Προγραµµάτων Σπουδών της Α.Σ.Κ.Τ., 

7. Η δηµοσιοποίηση πληροφοριών των ακαδηµαϊκών και λοιπών 

δραστηριοτήτων της Α.Σ.Κ.Τ., 

8. Η διάθεση και διαχείριση αναγκαίων πόρων. 

Στο εγχειρίδιο ποιότητας του Ε.Σ.∆.Π., το οποίο συντάσσεται και 

αναθεωρείται από τη ΜΟ.∆Ι.Π. όποτε κρίνεται αναγκαίο και εγκρίνεται από τη 

Σύγκλητο της Α.Σ.Κ.Τ., αποτυπώνονται και περιγράφονται αναλυτικά όλες οι 

διεργασίες και οι διαδικασίες του Ε.Σ.∆.Π. και περιγράφεται ο τρόπος εκτέλεσης 

των εργασιών που υλοποιούν τις αντίστοιχες πολιτικές του Ε.Σ.∆.Π.. Το 

εγχειρίδιο ποιότητας του Ε.Σ.∆.Π. περιλαµβάνει την πολιτική ποιότητας της 

Α.Σ.Κ.Τ., τη δέσµευση της ∆ιοίκησης, την οργάνωση και τις επιµέρους πολιτικές 

κάθε δραστηριότητας που καλύπτει το Ε.Σ.∆.Π. 
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Άρθρο 6 

Εγχειρίδιο Ποιότητας του Ε.Σ.∆.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. 

 Η ΜΟ.∆Ι.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. συντάσσει και αναθεωρεί όποτε κρίνει αναγκαίο 

το Εγχειρίδιο Ποιότητας, το οποίο εγκρίνεται από τη Σύγκλητο της Α.Σ.Κ.Τ. Στο 

Εγχειρίδιο Ποιότητας περιλαµβάνονται όλες οι διεργασίες του Ε.Σ.∆.Π. 

 Στο Εγχειρίδιο Ποιότητας περιέχεται η πολιτική ποιότητας της Α.Σ.Κ.Τ., η 

δέσµευση της διοίκησης, η οργάνωση και οι επιµέρους πολιτικές κάθε 

δραστηριότητας που καλύπτει το Ε.Σ.∆.Π. 

 Ειδικότερα, στο Εγχειρίδιο Ποιότητας καταγράφονται και αποτυπώνονται: 

1. Σαφείς και καθορισµένοι στόχοι για τη διασφάλιση και τη συνεχή 

βελτίωση της ποιότητας των προγραµµάτων σπουδών και των 

υποστηρικτικών υπηρεσιών και δοµών της Α.Σ.Κ.Τ., 

2. Η διαδικασία σχεδιασµού πολιτικής, η οργάνωση και η διαδικασία λήψης 

αποφάσεων και ανάπτυξης πολιτικών για τη συνεχή βελτίωση της 

ποιότητας, 

3. Το πώς συνάγεται και διατυπώνεται η τεκµηριωµένη βελτίωση της 

ποιότητας, λόγω της εφαρµογής της πολιτικής ποιότητας. 

Στο Εγχειρίδιο Ποιότητας περιλαµβάνονται µια σειρά εντύπων 

τεκµηρίωσης και ροής πληροφοριών καθώς και οι προϋποθέσεις για την τήρηση 

έντυπου και ηλεκτρονικού αρχείου. 

 

Άρθρο 7 

Η Πολιτική ∆ιασφάλισης Ποιότητας της Α.Σ.Κ.Τ. 

 Η Α.Σ.Κ.Τ. έχει αναπτύξει και εφαρµόζει συγκεκριµένη επίσηµη πολιτική 

∆ιασφάλισης Ποιότητας, η οποία αποτελεί µέρος της στρατηγικής της. Η πολιτική 

αυτή βρίσκεται δηµοσιευµένη στην επίσηµη ιστοσελίδα της ΜΟ.∆Ι.Π. και στην 

επίσηµη ιστοσελίδα της Α.Σ.Κ.Τ. 

 Στην ανάπτυξη και εφαρµογή της πολιτικής αυτής, συµµετέχουν όλοι οι 

ενδιαφερόµενοι εσωτερικοί παράγοντες της Α.Σ.Κ.Τ. (όπως Όργανα ∆ιοίκησης, 

Μέλη ∆.Ε.Π., ∆ιδάσκοντες και Ερευνητές, Εργαζόµενοι, και Φοιτητές όλων των 

προγραµµάτων σπουδών, καθώς και λοιπά ενδιαφερόµενα µέρη).  

 Η Πολιτική της Α.Σ.Κ.Τ. για τη ∆ιασφάλιση Ποιότητας και η στρατηγική 

εφαρµογής της υλοποιούνται µέσω της ΜΟ.∆Ι.Π. 

Το Ε.Σ.∆.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διεθνείς πρακτικές, 

ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, και τις αρχές και 

κατευθύνσεις της Α.∆Ι.Π. 
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Για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού 

και ερευνητικού / εικαστικού καλλιτεχνικού έργου, καθώς και για την 

αποτελεσµατική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών της, η Α.Σ.Κ.Τ. 

συµµορφώνεται µε τα κριτήρια που ορίζονται στην ισχύουσα νοµοθεσία. 

Οι βασικοί άξονες δόµησης της Πολιτικής ∆ιασφάλισης και Βελτίωσης της 

Ποιότητας στην Α.Σ.Κ.Τ. είναι οι εξής: 

1. Η συνεχής αναµόρφωση και βελτίωση των προγραµµάτων σπουδών της 

Α.Σ.Κ.Τ., 

2. Η ενίσχυση της φοιτητοκεντρικής µάθησης στο σχεδιασµό των 

προγραµµάτων σπουδών, 

3. Η βελτίωση της απόδοσης και επίδοσης των φοιτητών που συµµετέχουν 

στα προγράµµατα σπουδών της Α.Σ.Κ.Τ., 

4. Η µείωση του ποσοστού των φοιτητών που εγκαταλείπου ή αργούν να 

ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, 

5. Η ενίσχυση του πολυεπίπεδου ερευνητικού έργου στην Α.Σ.Κ.Τ., 

6. Η παραγωγή περισσότερων και σηµαντικής επίδρασης εικαστικών 

καλλιτεχνικών έργων διεθνούς παρουσίας και απήχησης και η παραγωγή 

περισσότερων και σηµαντικής επίδρασης δηµοσιευµάτων σε διεθνή 

επιστηµονικά περιοδικά, 

7. Η διεξαγωγή περισσότερων και σηµαντικής επίδρασης εικαστικών 

καλλιτεχνικών δράσεων σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, 

8. Η συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας του διδακτικού 

επιστηµονικού και διοικητικού προσωπικού της Α.Σ.Κ.Τ., 

9. Η επίλυση προβληµάτων υποδοµών, 

10. Η ανάπτυξη συνεργιών µεταξύ των Ακαδηµαϊκών Τµηµάτων της Σχολής 

Καλών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ., ιδιαίτερα σε προπτυχιακά και µεταπτυχιακά 

προγράµµατα σπουδών, 

11. Η ενίσχυση των διεθνών σχέσεων και των προγραµµάτων διακρατικής 

συνεργασίας που προβλέπουν την κινητικότητα φοιτητών, διδακτικού και 

διοικητικού προσωπικού, 

12. Η ενίσχυση συνεργασιών µε άλλα ιδρύµατα της αλλοδαπής και της 

ηµεδαπής, η διάχυση και η ενίσχυση εικαστικών καλλιτεχνικών και 

ερευνητικών έργων και συνεργιών, καθώς επίσης και η βελτίωση της 

παραγωγής εικαστικού καλλιτεχνικού και ερευνητικού έργου, 

13. Η ανάπτυξη της εξωστρέφειας των Ακαδηµαϊκών Τµηµάτων της Σχολής 

Καλών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ., 
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14. Η προσέλκυση µελών ∆.Ε.Π. υψηλού επιπέδου από την Ελλάδα και το 

εξωτερικό, 

15. Η συνεργασία µε τους συντάκτες των πινάκων παγκόσµιας κατάταξης 

πανεπιστηµίων για την καλύτερη προβολή της ποιότητας της Α.Σ.Κ.Τ. 

διεθνώς, 

16. Η επίλυση προβληµάτων αναφορικά µε την υλοποίηση του διοικητικού 

έργου, 

17. Η εφαρµογή µέτρων µείωσης των ρύπων και της περιβαλλοντικής 

επιβάρυνσης που προκαλούνται από τη λειτουργία του Ιδρύµατος, 

18. Η δηµιουργία νέων, ιδίως διακλαδικών ή και διιδρυµατικών προγραµµάτων 

µεταπτυχιακών σπουδών, 

19. Η αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών χρηµατοδότησης (συµµετοχή σε διεθνή 

προγράµµατα, αυτοχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα σπουδών, χορηγίες, 

δωρεές κλπ), 

20. Η βελτίωση της οργάνωσης και παροχής άλλων προγραµµάτων σπουδών 

(όπως π.χ. ∆ια Βίου Μάθησης) ή σεµιναρίων ή λοιπών 

αυτοχρηµατοδοτούµενων κύκλων µαθηµάτων, 

21. Η συνεχής οργάνωση και υλοποίηση δραστηριοτήτων άµεσης και έµµεσης 

υποστήριξης ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, 

22. Η αξιοποίηση του δικτύου αποφοίτων της Α.Σ.Κ.Τ. στην υπηρεσία των 

ακαδηµαϊκών και κοινωνικών στόχων της. 

 

Άρθρο 8 

∆ιαδικασία Πιστοποίησης του Ε.Σ.∆.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. 
 Η Α.∆Ι.Π. διενεργεί την πιστοποίηση του Ε.Σ.∆.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. Η 

πιστοποίηση έχει ως στόχο την επικύρωση της καλής λειτουργίας του Ε.Σ.∆.Π. Η 

απόφαση της Α.∆Ι.Π. περί πιστοποίησης του Ε.Σ.∆.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. γίνεται βάση 

των εκθέσεων της Επιτροπής Πιστοποίησης. 

 Η πιστοποίηση του Ε.Σ.∆.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. διενεργείται µετά από την 

επιτυχή ολοκλήρωση της αντίστοιχης διαδικασίας Εξωτερικής Αξιολόγησης της 

Α.Σ.Κ.Τ. 

 Η διαδικασία πιστοποίησης του Ε.Σ.∆.Π. της Α.Σ.Κ.Τ.  περιλαµβάνει τις 

εξής ενέργειες: 

1. Η ΜΟ.∆Ι.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. συντάσσει κείµενο για το Ε.Σ.∆.Π., το οποίο 

αποτελεί σχέδιο απόφασης για την οργάνωση, δοµή και λειτουργία του 

Ε.Σ.∆.Π. της Α.Σ.Κ.Τ., το οποίο δηµοσιεύεται σε ΦΕΚ, καθώς επίσης 

συντάσσει το Εγχειρίδιο Ποιότητας του Ε.Σ.∆.Π. της Α.Σ.Κ.Τ., 
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2. Η ΜΟ.∆Ι.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. διαβιβάζει τα προαναφερόµενα κείµενα για το 

Ε.Σ.∆.Π. και το Εγχειρίδιο Ποιότητας του Ε.Σ.∆.Π. στον Πρύτανη της 

Α.Σ.Κ.Τ. προκειµένου να εισηγηθεί στην Σύγκλητο την έγκρισή τους, 

3. Μετά την εγκριτική απόφαση της Συγκλήτου, αποστέλλεται η απόφαση 

περί της οργάνωσης, δοµής και λειτουργίας του Ε.Σ.∆.Π. στην Εφηµερίδα 

της Κυβερνήσεως για δηµοσίευση, 

4. Μετά την έκδοση του ΦΕΚ για την οργάνωση, δοµή και λειτουργία του 

Ε.Σ.∆.Π. της Α.Σ.Κ.Τ., η ΜΟ.∆Ι.Π. υποβάλλει στην Α.∆Ι.Π. την πρόταση 

πιστοποίησης του Ε.Σ.∆.Π., η οποία συνοδεύεται από υλικό τεκµηρίωσης, 

5. Η Α.∆Ι.Π. πραγµατοποιεί τεχνικό έλεγχο της πρότασης πιστοποίησης του 

Ε.Σ.∆.Π. και επικοινωνεί µε την ΜΟ.∆Ι.Π. για ενδεχόµενες διορθώσεις ή 

διευκρινίσεις. Ακολούθως, η Α.∆Ι.Π. συγκροτεί την Επιτροπή 

Πιστοποίησης για την αξιολόγηση του Ε.Σ.∆.Π. της Α.Σ.Κ.Τ., 

6. Η Επιτροπή Πιστοποίησης για την αξιολόγηση του Ε.Σ.∆.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. 

µελετά το υλικό και τα στοιχεία τεκµηρίωσης που της διαβιβάζει η 

Α.∆Ι.Π., αξιολογεί την ποιότητα του Ε.Σ.∆.Π. βάση προκαθορισµένων 

κριτηρίων, και επισκέπτεται – όταν απαιτείται – το Ίδρυµα. Ακολούθως, 

συντάσσει Έκθεση Πιστοποίησης, την οποία υποβάλλει στην Α.∆Ι.Π., 

προκειµένου να εκδοθεί και δηµοσιοποιηθεί η απόφαση πιστοποίησης του 

Ε.Σ.∆.Π. της Α.Σ.Κ.Τ., 

7. Μετά την έκδοση του ΦΕΚ για την οργάνωση, δοµή και λειτουργία του 

Ε.Σ.∆.Π. της Α.Σ.Κ.Τ., η ΜΟ.∆Ι.Π. προβαίνει στις ενέργειες που 

προβλέπονται στο εγχειρίδιο ποιότητας και προετοιµάζει τον σχετικό 

φάκελο της πρότασης πιστοποίησης (π.χ. πρόταση για πιστοποίηση 

προγράµµατος σπουδών). 

 

Άρθρο 9 

Ακαδηµαϊκή Πιστοποίηση Προγραµµάτων Σπουδών της Α.Σ.Κ.Τ. 
Σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 66 του ν. 4009/2011, η πιστοποίηση 

των προγραµµάτων σπουδών είναι διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης, βάση 

συγκεκριµένων, προκαθορισµένων, διεθνώς αποδεκτών και εκ των προτέρων 

δηµοσιοποιηµένων ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων και δεικτών. 

Σκοπός της πιστοποίησης είναι η εξωτερική διασφάλιση της ποιότητας της 

ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και η αποτελεσµατικότητα και διαφάνεια της 

συνολικής λειτουργίας των Α.Ε.Ι. 

Η διαδικασία ακαδηµαϊκής πιστοποίησης αποτελεί εξέλιξη και συνέχεια 

της διαδικασίας αξιολόγησης, όπως εφαρµόστηκε στον πρώτο κύκλο εφαρµογής 
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της. Τη διαδικασία ακαδηµαϊκής πιστοποίησης διέπουν οι ίδιες αρχές της 

Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης, οι οποίες στη φάση της Πιστοποίησης 

Προγραµµάτων Σπουδών επικεντρώνεται στην ποιότητα και αποτελεσµατικότητα 

των προγραµµάτων σπουδών, δηλ. στα ποιοτικά αποτελέσµατα αυτών (επίτευξη 

στόχων και µαθησιακών αποτελεσµάτων), και ολοκληρώνεται µε την απόφαση 

πιστοποίησης. 

Η διαδικασία της Πιστοποίησης είναι διαδικασία αξιολόγησης· δηλ. 

περιλαµβάνει εσωτερική αξιολόγηση του υπό αξιολόγηση προγράµµατος 

σπουδών και εξωτερική αξιολόγηση από Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων. Η 

Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης µετά το πέρας των εργασιών της, καταθέτει 

αιτιολογηµένη εισήγηση (διαβαθµισµένη ως εξής: θετική ή θετική υπό όρους ή 

αρνητική) προς την Α.∆Ι.Π., και η Α.∆Ι.Π. λαµβάνει την τελική απόφαση.  

 

Άρθρο 10 

Κριτήρια Ποιότητας & Πιστοποίησης  

Προγραµµάτων Σπουδών της Α.Σ.Κ.Τ. 

 Τα κριτήρια ελέγχου ποιότητας του Ε.Σ.∆.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. αναγράφονται 

στο Εγχειρίδιο Ποιότητας της Α.Σ.Κ.Τ. Στο άρθρο 72 του ν. 4009/2011 

καταγράφονται τα γενικά κριτήρια πιστοποίησης των προγραµµάτων σπουδών, 

όπως έχουν θεσπιστεί από την Α.∆Ι.Π., και είναι τα εξής: 

1. Η ακαδηµαϊκή φυσιογνωµία και ο προσανατολισµός του προγράµµατος 

σπουδών, 

2. Τα µαθησιακά αποτελέσµατα και τα επιδιωκόµενα προσόντα σύµφωνα µε 

το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης, 

3. Η δοµή και η οργάνωση του προγράµµατος σπουδών, 

4. Η ποιότητα και αποτελεσµατικότητα του διδακτικού έργου, 

5. Η καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού, 

6. Η ποιότητα του ερευνητικού έργου κάθε ακαδηµαϊκής µονάδας, 

7. Ο βαθµός σύνδεσης της διδασκαλίας µε την έρευνα, 

8. Η ζήτηση στην αγορά εργασίας των αποκτώµενων προσόντων, και  

9. Η ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές 

υπηρεσίες, η Βιβλιοθήκη, και οι υπηρεσίες φοιτητικής µέριµνας. 
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Άρθρο 11 

Εσωτερικές Εκθέσεις ακαδηµαϊκών µονάδων 

& λοιπών υπηρεσιών της Α.Σ.Κ.Τ. 
 Τα Ακαδηµαϊκά Τµήµατα (ακαδηµαϊκές µονάδες) υποβάλλουν έως το 

τέλος του Νοεµβρίου εκάστου ηµερολογιακού έτους, την ετήσια εσωτερική 

έκθεση αξιολόγησης που αφορά στο προηγούµενο ηµερολογιακό έτος. 

 Η ετήσια εσωτερική έκθεση αξιολόγησης περιλαµβάνει συµπεράσµατα, 

σχόλια και διαπιστώσεις της ΟΜ.Ε.Α. επί της υλοποίησης του ακαδηµαϊκού και 

ερευνητικού έργου του Τµήµατος, περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης µε 

εντοπισµό των δυνατών – αδύνατων σηµείων, αποτύπωση υπό µορφή πινάκων 

συγκεκριµένων απογραφικών στοιχείων για τα προγράµµατα σπουδών, 

καταγραφή του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Τµήµατος καθώς και 

καταγραφή των λοιπών υπηρεσιών που προσφέρονται από το Ακαδηµαϊκό Τµήµα 

κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους. 

 Οι ΟΜ.Ε.Α. των Ακαδηµαϊκών Τµηµάτων φροντίζουν για την καταχώρηση 

δεδοµένων στα πληροφοριακά συστήµατα, από τα οποία αντλεί το συνδεδεµένο 

πληροφοριακό σύστηµα της ΜΟ.∆Ι.Π., το οποίο µε τη σειρά του συνδέεται µε το 

Ο.Π.Ε.Σ.Π. της Α.∆Ι.Π.  

 

Άρθρο 12 

Έναρξη ισχύος 
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Η πράξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 

Ο Πρύτανης 

 

 

Παν. Χαραλάµπους 
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