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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 Αθήνα, 23-7-2021 
 Αρ. πρωτ.: 23390 
   
ΠΡΟΣ:  
τους Πρυτάνεις και Προέδρους των ΜΟΔΙΠ των ΑΕΙ  
(όπως πίνακας αποδεκτών) 

 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ  
 
 

Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) 
 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. τις διατάξεις των άρθρων 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, και 59 του ν. 4653/20 (ΦΕΚ 12 Α/24-1-2020) «Εθνική 

Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις» 

2. τη με αρ. 16536/11-12-2017 (ΑΔΑ: 6ΨΜΘ465ΧΙ8-Ν7Ξ) Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα 

Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΚΤ περί ένταξης της πράξης «Υποστήριξη Αρχής Διασφάλισης και 

Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) – Νέα φάση» με κωδικό ΟΠΣ 

5010714 στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» 

3. τη με αρ. πρωτ. 4827/09/01/2018 (ΑΔΑ: ΨΤΥ3Ι5Ζ-Α9Ε) Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του 

Υποέργου (Α/Α 1) «Εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας στα Ιδρύματα Ανώτατης 

Εκπαίδευσης» της Πράξης «Υποστήριξη Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην 

Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010714 

4. τη με αρ. πρωτ. 4589/16-10-2020 Απόφαση της Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου περί Τροποποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Αρχής 

Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) – Νέα Φάση» με 

Κωδικό ΟΠΣ 5010714 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» 

5. τη με αρ. πρωτ. 17968/27-10-2020 1η Τροποποίηση Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του 

Υποέργου (Α/Α 1) «Εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας στα Ιδρύματα Ανώτατης 

Εκπαίδευσης» της Πράξης «Υποστήριξη Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην 

Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010714 

6. την απόφαση ΣΑΠ 13/13-07-2021 (21-07-2021) του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης 

θέμα 4. « Έγκριση έκδοσης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την πιστοποίηση νέων ΠΠΣ σε 

λειτουργία» 
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Κ Α Λ Ε Ι  

 

Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας να υποβάλουν Προτάσεις για: 

Tην ακαδημαϊκή πιστοποίηση των νέων Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) με έναρξη 

λειτουργίας από το ακαδ. έτος 2018-19, εφεξής «Νέα ΠΠΣ σε λειτουργία», που προσφέρονται από τα 

Τμήματα και τις Σχολές. 

 

Ι. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

 

Για την πιστοποίηση των Νέων ΠΠΣ σε λειτουργία, υποβάλλεται φάκελος Πρότασης, με τα 

παρακάτω στοιχεία: 

 

Β0.  Πίνακας Περιεχομένων Φακέλου. 

Β1.  Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης του ΠΠΣ του Ιδρύματος, σύμφωνα με το συνημμένο 

«Υπόδειγμα για τη σύνταξη Πρότασης Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Νέου Προγράμματος 

Προπτυχιακών Σπουδών σε λειτουργία» . 

Β2.  Αιτιολογημένη εισηγητική έκθεση της ΜΟΔΙΠ, η οποία θα αναφέρεται στα σημεία (α) έως (ζ) της 

Απαίτησης 1 του Προτύπου με την απαιτούμενη τεκμηρίωση (έκταση έως 5 σελίδες).  

Β3.  Επικαιροποιημένο Στρατηγικό Σχέδιο του Ιδρύματος που θα περιλαμβάνει τη νέα ακαδημαϊκή  
του συγκρότηση, λόγω της λειτουργίας νέου/ων Τμημάτων (επικαιροποιημένη SWOT ανάλυση 
σε επίπεδο Ιδρύματος). 

Β4.  Μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας για την ίδρυση και λειτουργία της νέας ακαδημαϊκής 

μονάδας και του νέου ΠΠΣ (αναφορά στα σημεία (γ) και (δ) της Απαίτησης 1 του Προτύπου). 

Β5.  Επιχειρησιακό σχέδιο τετραετίας της ακαδημαϊκής μονάδας και του Προγράμματος Σπουδών (να 

παρουσιάζει την εσωτερική οργανωτική & λειτουργική συγκρότηση της ακ. μονάδας, τις ενότητες 

δραστηριοτήτων & την πρόβλεψη των βασικών μεγεθών (φοιτητές, διδακτικό & διοικητικό 

προσωπικό, χρηματοδότηση, υποδομές) & τη συσχέτισή τους σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο 

ανά έτος με τη μορφή του 4ετούς ακαδημαϊκού, διοικητικού & οικονομικού προγραμματισμού 

του Τμήματος). 

Β6.  Αναθεωρημένη Πολιτική Ποιότητας του Ιδρύματος. 

Β7.  Πολιτική Ποιότητας της ακαδημαϊκής μονάδας  (κείμενο 1-2 σελίδων). 

Β8.  Στοχοθεσία Ποιότητας του Ιδρύματος. 

Β9.  Στοχοθεσία Ποιότητας της ακαδημαϊκής μονάδας για το ΠΠΣ, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο 

υπόδειγμα. 

Β10. Απόφαση Συγκλήτου για την ίδρυση του ΠΠΣ. 

Β11. Οδηγός Σπουδών του τρέχοντος ακαδ. έτους (με το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ECTS του 

ΠΠΣ και τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΠΣ). 
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Β12. Περιγράμματα μαθημάτων (σύμφωνα με το υπόδειγμα της ΕΘΑΑΕ) για όλα τα μαθήματα του 

ΠΠΣ (σε ενιαίο αρχείο .pdf με αρίθμηση σελίδων, Πίνακα Περιεχομένων με μαθήματα και 

αριθμούς σελίδων για κάθε μάθημα, οργανωμένα ανά εξάμηνο σπουδών). 

Β13. Kατάλογος των μαθημάτων που αφορούν στην απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων (Πίνακας με 

μάθημα, εξάμηνο σπουδών, ECTS). 

Β14. Oνομαστικός κατάλογος διδακτικού προσωπικού (με γνωστικά αντικείμενα, σχέση εργασίας, 

ανάθεση διδακτικού έργου στο ΠΠΣ και σε άλλα ΠΣ). 

Β15. Αποτελέσματα εσωτερικής αξιολόγησης του ΠΠΣ από τη ΜΟΔΙΠ (πρακτικό ΜΟΔΙΠ με κατάσταση 

ευρημάτων και ενδεχόμενες προτεινόμενες προληπτικές/ διορθωτικές ενέργειες). 

Β16.  Υπόδειγμα ερωτηματολογίου για την αξιολόγηση μαθήματος και διδάσκοντα από τους φοιτητές. 

Β17. Κανονισμός λειτουργίας μηχανισμού διαχείρισης παραπόνων και ενστάσεων φοιτητών. 

Β18. Κανονισμός λειτουργίας θεσμού ακαδημαϊκού συμβούλου. 

Β19. Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του νέου Προγράμματος Σπουδών. 

Β20. Κανονισμός σπουδών, πρακτικής άσκησης, κινητικότητας, εκπόνησης εργασιών. 

Β21. Υπόδειγμα Παραρτήματος Διπλώματος στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. 

Β22. Βεβαίωση του Προέδρου της ακαδημαϊκής μονάδας ότι το παράρτημα διπλώματος απονέμεται 

ανεξαιρέτως σε όλους τους αποφοίτους μαζί με το πτυχίο ή τη βεβαίωση ολοκλήρωσης των 

σπουδών. 

Β23. Συνοπτική αναφορά των επιδόσεων του διδακτικού προσωπικού σε επιστημονικό -ερευνητικό 

και διδακτικό έργο, βάσει και διεθνών αναγνωρισμένων συστημάτων αξιολόγησης επιστημόνων 

(π.χ. Google Scholar, Scopus, κ.ό.). 

Β24. Αναφορά του ΟΠΕΣΠ σε επίπεδο Ιδρύματος, Τμήματος και νέου Προγράμματος Σπουδών για όλα 

τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη. 

Β25.  Έκθεση προόδου για τα αποτελέσματα από την αξιοποίηση των συστάσεων της εξωτερικής 

αξιολόγησης του Ιδρύματος και της έκθεσης πιστοποίησης του ΕΣΔΠ.   

Β26. Λοιπό Υλικό Τεκμηρίωσης (με σήμανση Β26.1, Β26.2, κτλ). 

Β27.Πρόσθετοι όροι (αφορά ΠΠΣ που απονέμουν ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών 

μεταπτυχιακού επιπέδου σύμφωνα με το άρθρο 46 του  Ν.4485/2017).   

Στο Παράρτημα Β27 θα πρέπει i) να τεκμηριώνεται ότι το σύνολο των απαιτούμενων μονάδων 

ECTS ανέρχεται τουλάχιστον σε 300, από τις οποίες τουλάχιστον οι 30 να αντιστοιχούν στη 

διπλωματική εργασία ii) να περιλαμβάνεται συνδυαστικός Πίνακας με τα μαθήματα 

εμβάθυνσης/ειδικότητας, το αντίστοιχο εξάμηνο, τις μονάδες ECTS, την ειδικότητα που 

παρέχουν, καθώς και το όνομα και το γνωστικό αντικείμενο του διδάσκοντα iii) να 

περιλαμβάνεται Κανονισμός ο οποίος να ρυθμίζει θέματα εκπόνησης και αξιολόγησης της 

διπλωματικής εργασίας (επιβλέπων, 3μελής εξεταστική επιτροπή, διακριτό θέμα ειδίκευσης, 

χρόνος εκπόνησης διάρκειας τουλάχιστον ενός εξαμήνου και αποδιδόμενες 30 μονάδες ECTS).  
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Β28* Κανονισμός Σπουδών του προϋπάρχοντος ΠΠΣ. 

Β29* Υπόδειγμα Πτυχίου του προϋπάρχοντος ΠΠΣ.  

Β30* Υπόδειγμα Παραρτήματος Διπλώματος του προϋπάρχοντος ΠΠΣ. 

Β31* Ονομαστικός κατάλογος με τους διδάσκοντες του προϋπάρχοντος ΠΠΣ, την ιδιότητα, το 

γνωστικό αντικείμενο και το μάθημα που διδάσκουν/εξετάζουν. 

Β32* Έκθεση της ΜΟΔΙΠ για την πορεία της μετάβασης και τον βαθμό ολοκλήρωσης του 

προϋπάρχοντος ΠΠΣ. Στην περίπτωση ΠΠΣ πρώην ΤΕΙ, η έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει ειδική 

αναφορά στον τρόπο υλοποίησης της πρακτικής άσκησης. 

* Εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που το Τμήμα υλοποιεί, πέραν του νέου ΠΠΣ, και προϋπάρχοντα 

ΠΠΣ από Τμήματα πρώην ΤΕΙ ή από Τμήματα που συγχωνεύθηκαν/μετονομάσθηκαν/καταργήθηκαν. 

Επισημαίνεται ότι προϋπόθεση για την πιστοποίηση ενός Προγράμματος Σπουδών αποτελεί η 

ύπαρξη πιστοποιημένου Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του αντίστοιχου ΑΕΙ. 

 

 

ΙΙ. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προτάσεων ορίζεται η Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022. 

Ο έλεγχος πληρότητας των Προτάσεων και ο προγραμματισμός των πιστοποιήσεων θα γίνεται με 

βάση τη χρονολογική σειρά της υποβολής τους, ανεξάρτητα από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής. 

 

ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

1) Οι Προτάσεις και τα Παραρτήματά τους υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ακόλουθη ηλεκτρονική 

διεύθυνση της ΕΘΑΑΕ: secretariat@ethaae.gr με θέμα: «Υποβολή Πρότασης Πιστοποίησης  Νέου 

ΠΠΣ σε λειτουργία: … (τίτλος) του…. (ονομασία ΑΕΙ)». 

2)  Όλα τα αρχεία θα πρέπει να υποβάλλονται σε μορφή αρχείου .pdf. Η σήμανση των υπό υποβολή 

ηλεκτρονικών αρχείων θα πρέπει να ακολουθεί αυτή των οδηγιών υποβολής π.χ. Β11 Οδηγός 

Σπουδών, κτλ.  Ο τίτλος κάθε αρχείου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 30 χαρακτήρες. Τα αρχεία 

δεν θα πρέπει να είναι οργανωμένα σε πολλαπλούς υποφακέλους, διαφορετικά καθίσταται 

δυσχερής η πρόσβαση σε κάθε αρχείο εξαιτίας της μεγάλης διαδρομής.  

3) Επειδή το συνολικό μέγεθος των αρχείων ενδέχεται να υπερβαίνει το επιτρεπτό όριο της 

ηλεκτρονικής αποστολής, οι ΜΟΔΙΠ των Ιδρυμάτων παρακαλούνται να αποστέλλουν τα αρχεία 

με τη χρήση συνδέσμου σε λογαριασμό Dropbox ή Google Drive, ή μέσω WeΤransfer. Οι 

λογαριασμοί θα πρέπει να επιτρέπουν πρόσβαση στην ΕΘΑΑΕ στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 

secretariat@ethaae.gr και quality-assurance@ethaae.gr  

mailto:secretariat@ethaae.gr
mailto:secretariat@ethaae.gr
mailto:quality-assurance@ethaae.gr
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4) Στο διαβιβαστικό έγγραφο της Πρότασης θα πρέπει να δηλώνονται ο υπεύθυνος επικοινωνίας 

του οικείου Τμήματος, και ο υπεύθυνος επικοινωνίας εκ μέρους της ΜΟΔΙΠ (όνομα, e-mail και 

τηλέφωνο). 

5) Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 4.2 του Οδηγού Πιστοποίησης, ο έλεγχος της 

Πρότασης Πιστοποίησης πραγματοποιείται μία φορά και δίνεται προθεσμία 2 εβδομάδων για την 

υποβολή αναθεωρημένης Πρότασης.  

 

IV. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

 

Η διαδικασία παραλαβής και ελέγχου πληρότητας των Προτάσεων περιγράφεται αναλυτικά στον 

«Οδηγό Πιστοποίησης». Για πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή 

Προτάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα:  210 9220944  και 210 

9220238 ή στο e-mail: quality-assurance@ethaae.gr με τα στελέχη της Διεύθυνσης Διασφάλισης και 

Πιστοποίησης της Ποιότητας της ΕΘΑΑΕ, κυρίες Ιωάννα Λεράκη (εσωτ. 147) και Αικατερίνη Τσαλίκη 

(εσωτ. 135). 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ 

(υπογραφή)* 

 

 

Καθηγητής Περικλής Α. Μήτκας 

 

(* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του φορέα) 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
 
1. Πρότυπο Ποιότητας για την Πιστοποίηση Νέων ΠΠΣ σε λειτουργία. 
2. Υπόδειγμα για τη σύνταξη Πρότασης Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Νέου Προγράμματος 

Προπτυχιακών Σπουδών σε λειτουργία. 
3. Υπόδειγμα Στοχοθεσίας Ποιότητας ΠΠΣ. 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 
1. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
2. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
3. Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος 
4. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  
5. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
6. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 
7. Ιόνιο Πανεπιστήμιο 
8. Πανεπιστήμιο Αιγαίου  

mailto:quality-assurance@ethaae.gr
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9. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
10. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
11. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
12. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
13. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
14. Πανεπιστήμιο Πατρών 
15. Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
16. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 


