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Διαςυάλιςη σηρ ποιϋσησαρ ςσην ανύσαση εκπαίδετςη. 

όςσημα μεσαυοπάρ και ςτςςύπετςηρ πιςσψσικύν μονάδψν – Παπάπσημα διπλύμασορ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Εκδίδομε σον ακϋλοτθο νϋμο ποτ χήυιςε η Βοτλή: 

Απθπο 1 

Ανσικείμενο, πεπιεφϋμενο και ςκοπϋρ σηρ αξιολϋγηςηρ 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α’ 

ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

1. Σο διδακσικϋ, επετνησικϋ και κάθε άλλο έπγο σψν ιδπτμάσψν ανύσασηρ εκπαίδετςηρ τπϋκεισαι ςε 

διαπκή αξιολϋγηςη με ςκοπϋ ση διαςυάλιςη και βελσίψςη σηρ ποιϋσησαρ σηρ έπετναρ και 

διδαςκαλίαρ, σψν ςποτδύν και σψν λοιπύν τπηπεςιύν ποτ παπέφονσαι απϋ ατσά ςσο πλαίςιο σηρ 

αποςσολήρ σοτρ. 

2. Η αξιολϋγηςη ςτνίςσασαι ςση ςτςσημασική, σεκμηπιψμένη και λεπσομεπή αποσίμηςη, ανάδειξη και 

κασαγπαυή σοτ έπγοτ σψν ιδπτμάσψν ανύσασηρ εκπαίδετςηρ, με ση φπήςη ανσικειμενικύν 

κπισηπίψν, και ςσην κπισική ανάλτςη και διαπίςσψςη στφϋν τυιςσάμενψν αδτναμιύν και 

αποκλίςεψν ςε ςφέςη με σην ακαδημαωκή υτςιογνψμία, σοτρ ςσϋφοτρ και σην αποςσολή σοτρ, ϋπψρ 

πεπιγπάυονσαι ειδικϋσεπα ςσιρ διασάξειρ σηρ ιςφόοτςαρ νομοθεςίαρ. Με βάςη σα αποσελέςμασα σηρ 

αξιολϋγηςηρ λαμβάνονσαι απϋ σα ακαδημαωκά ιδπόμασα και σην Πολισεία σα αναγκαία μέσπα 

διαςυάλιςηρ και βελσίψςηρ σηρ ποιϋσησαρ σοτ έπγοτ ποτ επισελοόν σα ιδπόμασα ανύσασηρ 

εκπαίδετςηρ ςσο πλαίςιο σηρ αποςσολήρ σοτρ να παπέφοτν ανύσαση παιδεία τχηλοό ποιοσικοό 

επιπέδοτ. Σα αποσελέςμασα σηρ αξιολϋγηςηρ και σα μέσπα ποτ λαμβάνονσαι για ση διαςυάλιςη και 

βελσίψςη σηρ ποιϋσησαρ σοτ επισελοόμενοτ έπγοτ δημοςιοποιοόνσαι με σον πλέον ππϋςυοπο σπϋπο, 

ύςσε να εξαςυαλίζεσαι η ετπόσεπη δτνασή διαυάνεια σοτ εθνικοό ςτςσήμασορ ανύσασηρ παιδείαρ. 

3. ε αξιολϋγηςη τπϋκεινσαι οι ακαδημαωκέρ μονάδερ (φολέρ ή Σμήμασα), απϋ σιρ οποίερ 

αποσελοόνσαι σα ιδπόμασα ανύσασηρ εκπαίδετςηρ και διαμέςοτ ατσύν κάθε ίδπτμα ανύσασηρ 

εκπαίδετςηρ ςτνολικά. Η αξιολϋγηςη είναι δτνασϋν επίςηρ να έφει ψρ ατσοσελέρ ανσικείμενο σα 

ππογπάμμασα πποπστφιακύν ή μεσαπστφιακύν ςποτδύν ή και σιρ λοιπέρ τπηπεςίερ ποτ 

παπέφονσαι απϋ σιρ επί μέποτρ ακαδημαωκέρ μονάδερ ή σα ιδπόμασα ανύσασηρ εκπαίδετςηρ 

ςτνολικά ςσο πλαίςιο σηρ αποςσολήρ σοτρ. Η αξιολϋγηςη κάθε ιδπόμασορ ανύσασηρ εκπαίδετςηρ 

γίνεσαι με βάςη σην αξιολϋγηςη σψν επί μέποτρ ακαδημαωκύν μονάδψν, απϋ σιρ οποίερ αποσελείσαι, 

και σην αξιολϋγηςη σηρ λεισοτπγίαρ σοτ ιδπόμασορ ςτνολικά. 



4. Οι διαδικαςίερ αξιολϋγηςηρ ποτ ππαγμασοποιοόνσαι ςόμυψνα με σιρ διασάξειρ σοτ νϋμοτ ατσοό 

δεν μποποόν να τποκασαςσαθοόν απϋ άλλερ μοπυέρ διαςυάλιςηρ και βελσίψςηρ σηρ ποιϋσησαρ ποτ 

δεν πποβλέπονσαι απϋ σιρ διασάξειρ σοτ. 

Απθπο 2 

Διαδικαςία και ϋπγανα σηρ αξιολϋγηςηρ 

1. Η αξιολϋγηςη σψν ιδπτμάσψν ανύσασηρ εκπαίδετςηρ ππαγμασοποιείσαι ςε δόο ςσάδια: Σο ππύσο 

ςσάδιο αυοπά ςσην αξιολϋγηςη σοτ επισελοόμενοτ έπγοτ απϋ σιρ ίδιερ σιρ ακαδημαωκέρ μονάδερ σψν 

ιδπτμάσψν ανύσασηρ εκπαίδετςηρ ςε ςφέςη με ση υτςιογνψμία, σοτρ ςσϋφοτρ και σην αποςσολή 

σοτρ (εςψσεπική αξιολϋγηςη). Ύςσεπα απϋ σην ολοκλήπψςη σοτ ππύσοτ ςσαδίοτ ακολοτθεί ςε 

δεόσεπο ςσάδιο η αξιολϋγηςη σοτ επισελοόμενοτ έπγοτ απϋ επισποπή ποτ αποσελείσαι απϋ 

ανεξάπσησοτρ εμπειπογνύμονερ, η οποία λαμβάνει τπϋχη και σα αποσελέςμασα σηρ έκθεςηρ 

εςψσεπικήρ αξιολϋγηςηρ σηρ ακαδημαωκήρ μονάδαρ (εξψσεπική αξιολϋγηςη). 

2. Η διαδικαςία σηρ εςψσεπικήρ και εξψσεπικήρ αξιολϋγηςηρ επαναλαμβάνεσαι σο απγϋσεπο κάθε 

σέσαπσο έσορ απϋ σην έναπξη σηρ πποηγοόμενηρ αξιολϋγηςηρ. Κασά σην επανάληχη σηρ διαδικαςίαρ 

αξιολϋγηςηρ εξεσάζεσαι και η τλοποίηςη σψν ποπιςμάσψν σηρ πποηγοόμενηρ αξιολϋγηςηρ, ιδίψρ 

σψν πποσάςεψν, τποδείξεψν και ςτςσάςεψν σηρ επισποπήρ εξψσεπικήρ αξιολϋγηςηρ. Ειδικϋσεπα, 

εξεσάζεσαι κασά πϋςον ανσιμεσψπίςσηκαν οι αδτναμίερ και αποκλίςειρ ποτ επιςημάνθηκαν κασά 

σην πποηγοόμενη αξιολϋγηςη και η ποπεία ευαπμογήρ σψν μέσπψν ποτ λήυθηκαν για ση διαςυάλιςη 

και βελσίψςη σηρ ποιϋσησαρ σηρ έπετναρ και διδαςκαλίαρ, σψν ςποτδύν και σψν λοιπύν τπηπεςιύν 

ποτ παπέφονσαι απϋ σα ιδπόμασα ανύσασηρ εκπαίδετςηρ. 

3. σην αξιολϋγηςη σψν ιδπτμάσψν ανύσασηρ εκπαίδετςηρ ςτμμεσέφοτν οι υοισησέρ ή ςποτδαςσέρ 

ςόμυψνα με σιρ διαδικαςίερ και σον σπϋπο ποτ πποβλέπεσαι απϋ σιρ διασάξειρ σοτ νϋμοτ ατσοό. 

4. Σιρ διαδικαςίερ αξιολϋγηςηρ σψν ιδπτμάσψν ανύσασηρ εκπαίδετςηρ ςτνσονίζει και τποςσηπίζει 

ςε εθνικϋ επίπεδο η ανεξάπσηση διοικησική απφή με σην επψντμία «Απφή Διαςυάλιςηρ σηρ Ποιϋσησαρ 

ςσην Ανύσαση Εκπαίδετςη» (Α.ΔΙ.Π), η οποία ςτνιςσάσαι ςόμυψνα με σιρ διασάξειρ σοτ άπθποτ 10. 

ε κάθε ίδπτμα ανύσασηρ εκπαίδετςηρ ςτγκποσείσαι με απϋυαςη σοτ οικείοτ ανύσασοτ ςτλλογικοό 

οπγάνοτ «Μονάδα Διαςυάλιςηρ Ποιϋσησαρ» (ΜΟ.ΔΙ.Π.) για σο ςτνσονιςμϋ και σην τποςσήπιξη σψν 

διαδικαςιύν αξιολϋγηςηρ σοτ ιδπόμασορ. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. ςτνεδπιάζει τπϋ σην πποεδπία σοτ Ανσιππόσανη 

ή Ανσιπποέδποτ Ακαδημαωκύν Τποθέςεψν σοτ οικείοτ ιδπόμασορ και ςση ςόνθεςη σηρ μεσέφοτν σπία 

μέλη σοτ Διδακσικοό-Επετνησικοό Πποςψπικοό (Δ.Ε.Π.) ή σοτ Εκπαιδετσικοό Πποςψπικοό (Ε.Π.), έναρ 

κοινϋρ εκππϋςψπορ σοτ λοιποό επιςσημονικοό και διοικησικοό πποςψπικοό, έναρ εκππϋςψπορ σψν 

πποπστφιακύν υοισησύν ή ςποτδαςσύν και έναρ εκππϋςψπορ σψν μεσαπστφιακύν υοισησύν, ποτ 

οπίζονσαι απϋ σοτρ ανσίςσοιφοτρ υοπείρ. Η οπγάνψςη, η λεισοτπγία και οι απμοδιϋσησερ σηρ 

ΜΟ.ΔΙ.Π. καθοπίζονσαι με σην απϋυαςη σοτ οικείοτ ανύσασοτ ςτλλογικοό οπγάνοτ κάθε ιδπόμασορ. 

5. Οι ακαδημαωκέρ μονάδερ κάθε ιδπόμασορ ανύσασηρ εκπαίδετςηρ τποβάλλοτν κασ’ έσορ ςση 

ΜΟ.ΔΙ.Π. σοτ ιδπόμασορ μια εςψσεπική έκθεςη ποτ πεπιλαμβάνει ςτγκενσπψσικά ςσοιφεία με 

ποςοσικά δεδομένα για σοτρ υοισησέρ ή ςποτδαςσέρ, σα μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π., σο λοιπϋ επιςσημονικϋ 

πποςψπικϋ, σο διοικησικϋ πποςψπικϋ, σο ππϋγπαμμα ςποτδύν, ση υοισησική μέπιμνα, σιρ διοικησικέρ 

τπηπεςίερ, σην τλικοσεφνική τποδομή και κάθε άλλο θέμα ποτ αυοπά ση λεισοτπγία σηρ ακαδημαωκήρ 

μονάδαρ. Με βάςη σιρ εςψσεπικέρ εκθέςειρ σψν επί μέποτρ ακαδημαωκύν μονάδψν, απϋ σιρ οποίερ 

αποσελείσαι κάθε ίδπτμα ανύσασηρ εκπαίδετςηρ, η ΜΟ.ΔΙ.Π. ςτνσάςςει κάθε διεσία σην ανσίςσοιφη 



εςψσεπική έκθεςη σοτ οικείοτ ιδπόμασορ. Σο πεπιεφϋμενο σψν εςψσεπικύν εκθέςεψν ποτ 

τποβάλλοτν οι ακαδημαωκέρ μονάδερ ή ςτνσάςςοτν οι ΜΟ.ΔΙ.Π. σψν ιδπτμάσψν ανύσασηρ 

εκπαίδετςηρ μποπεί να εξειδικεόεσαι πεπαισέπψ και να στποποιείσαι με απϋυαςη σοτ Τποτπγοό 

Εθνικήρ Παιδείαρ και Θπηςκετμάσψν ποτ εκδίδεσαι όςσεπα απϋ ππϋσαςη σηρ Α.ΔΙ.Π. 

Απθπο 3 

Κπισήπια και δείκσερ σηρ αξιολϋγηςηρ 

1. Για σην αξιολϋγηςη σηρ ποιϋσησαρ και αποσελεςμασικϋσησαρ σηρ έπετναρ και διδαςκαλίαρ, σψν 

ςποτδύν και σψν λοιπύν τπηπεςιύν ποτ παπέφονσαι απϋ σα ιδπόμασα ανύσασηρ εκπαίδετςηρ, ση 

διαπίςσψςη στφϋν αδτναμιύν και αποκλίςεψν ςε ςφέςη με σην ακαδημαωκή υτςιογνψμία, σοτρ 

ςσϋφοτρ και σην αποςσολή σοτρ και ση ςτγκπιςιμϋσησα σψν αποσελεςμάσψν σηρ αξιολϋγηςηρ ςε 

ςφέςη με σοτρ ςσϋφοτρ σοτ εθνικοό ςτςσήμασορ ανύσασηρ παιδείαρ και σιρ διεθνείρ πποδιαγπαυέρ, 

εμπειπίερ και ππακσικέρ φπηςιμοποιοόνσαι γενικύρ αναγνψπιςμένα και ανσικειμενικά κπισήπια, σα 

οποία εκυπάζονσαι με ανσίςσοιφοτρ ποςοσικοόρ και ποιοσικοόρ δείκσερ. Σα κπισήπια και οι δείκσερ 

αξιολϋγηςηρ είναι ιδίψρ: 

α) Ωρ ππορ σην ποιϋσησα σοτ διδακσικοό έπγοτ: η αποσελεςμασικϋσησα σοτ διδακσικοό πποςψπικοό, 

η ποιϋσησα σηρ διδακσικήρ διαδικαςίαρ, η οπγάνψςη και η ευαπμογή σοτ διδακσικοό έπγοτ, σα 

εκπαιδετσικά βοηθήμασα, σα μέςα και οι τποδομέρ, η αξιοποίηςη σψν νέψν σεφνολογιύν, η αναλογία 

και η ςτνεπγαςία μεσαξό διδαςκϋνσψν και διδαςκομένψν, σο επίπεδο και η επικαιπϋσησα σψν 

παπεφϋμενψν γνύςεψν, η ςόνδεςη σηρ έπετναρ με ση διδαςκαλία, η κινησικϋσησα σοτ διδακσικοό 

πποςψπικοό και σψν υοισησύν ή ςποτδαςσύν. 

β) Ωρ ππορ σην ποιϋσησα σοτ επετνησικοό έπγοτ: η πποαγψγή σηρ έπετναρ ςσο πλαίςιο σηρ 

ακαδημαωκήρ μονάδαρ, οι επιςσημονικέρ δημοςιεόςειρ, οι επετνησικέρ τποδομέρ, σα επετνησικά 

ππογπάμμασα, η αποσελεςμασικϋσησα σοτ επετνησικοό έπγοτ, η ππψσοστπία σηρ έπετναρ, η 

αναγνψπιςιμϋσησα σηρ έπετναρ απϋ σπίσοτρ, οι επετνησικέρ ςτνεπγαςίερ, οι διακπίςειρ και η 

επιβπάβετςη σηρ έπετναρ, η ςτμμεσοφή σψν υοισησύν ή ςποτδαςσύν ςσην έπετνα. 

γ) Ωρ ππορ σην ποιϋσησα σψν ππογπαμμάσψν ςποτδύν: ο βαθμϋρ ανσαπϋκπιςηρ σοτ ππογπάμμασορ 

ςποτδύν ςσοτρ ςσϋφοτρ σηρ ακαδημαωκήρ μονάδαρ και ςσιρ απαισήςειρ σηρ κοινψνίαρ, η 

ςτνεκσικϋσησα και η λεισοτπγικϋσησα σοτ ππογπάμμασορ ςποτδύν, ο ςτνσονιςμϋρ σηρ όληρ σψν 

μαθημάσψν, η οπθολογική οπγάνψςη σψν εκπαιδετσικύν θεςμύν, σο εξεσαςσικϋ ςόςσημα, η 

τποςσήπιξη απϋ διαθέςιμερ εκπαιδετσικέρ τποδομέρ. 

δ) Ωρ ππορ σην ποιϋσησα σψν λοιπύν τπηπεςιύν: η αποσελεςμασικϋσησα σψν διοικησικύν 

τπηπεςιύν, οι τπηπεςίερ υοισησικήρ μέπιμναρ, οι πάςηρ υόςεψρ τποδομέρ, η αξιοποίηςη σψν νέψν 

σεφνολογιύν, η διαυάνεια και η αποσελεςμασικϋσησα ςση διαφείπιςη σψν οικονομικύν πϋπψν και ςση 

φπήςη σψν τποδομύν και σοτ εξοπλιςμοό, οι ςτνεπγαςίερ με άλλα εκπαιδετσικά ή επετνησικά 

ιδπόμασα σοτ εςψσεπικοό και σοτ εξψσεπικοό, καθύρ και με σο κοινψνικϋ ςόνολο. 

2. Κασά σην αξιολϋγηςη λαμβάνονσαι τπϋχη η ςτμπληπψμασική λεισοτπγία και οι διακπισέρ 

υτςιογνψμίερ, πϋλοι, ςκοπϋρ και αποςσολή σψν δόο παπάλληλψν σομέψν σηρ ανύσασηρ 

εκπαίδετςηρ, ϋπψρ διαυοποποιοόνσαι ςόμυψνα με σιρ διασάξειρ ποτ ιςφόοτν για σον 

πανεπιςσημιακϋ σομέα και για σον σεφνολογικϋ σομέα. 

3. Σα κπισήπια και οι δείκσερ σηρ αξιολϋγηςηρ στποποιοόνσαι, ςτμπληπύνονσαι και εξειδικεόονσαι 

πεπαισέπψ με βάςη σιρ κασετθόνςειρ και σα ππϋστπα ποτ εκδίδει η Α.ΔΙ. Π., σο απγϋσεπο μέςα ςε 

ένα έσορ απϋ ση ςτγκπϋσηςη σηρ, ανάλογα με σο γνψςσικϋ ανσικείμενο κάθε ακαδημαωκήρ μονάδαρ. 



Σα κπισήπια και οι δείκσερ αξιολϋγηςηρ αναθεψποόνσαι κάθε υοπά με σην ίδια διαδικαςία, ευϋςον 

ατσϋ κπίνεσαι απαπαίσησο. 

Απθπο 4 

Εςψσεπική αξιολϋγηςη 

1. Η εςψσεπική αξιολϋγηςη αποσελεί σο ππύσο ςσάδιο σηρ αξιολϋγηςηρ και ςτνίςσασαι ςση 

ςτςσημασική αποσίμηςη και κασαγπαυή σοτ διδακσικοό, επετνησικοό ή άλλοτ έπγοτ απϋ σιρ ίδιερ σιρ 

ακαδημαωκέρ μονάδερ σψν ιδπτμάσψν ανύσασηρ εκπαίδετςηρ ςε ςφέςη με ση υτςιογνψμία, σοτρ 

ςσϋφοτρ και σην αποςσολή σοτρ. 

2. Η εςψσεπική αξιολϋγηςη είναι μια πεπιοδικά επαναλαμβανϋμενη διαδικαςία, ςσην οποία 

ςτμμεσέφοτν μέλη σοτ διδακσικοό-επετνησικοό ή εκπαιδετσικοό και σοτ λοιποό επιςσημονικοό 

πποςψπικοό και οι υοισησέρ ή ςποτδαςσέρ κάθε ακαδημαωκήρ μονάδαρ με απανσήςειρ 

επψσημασολογίψν, ςτνενσεόξειρ, ομαδικέρ ςτζησήςειρ και κάθε άλλη ππϋςυοπη πηγή 

πληπουϋπηςηρ, η οποία ολοκληπύνεσαι με ση ςόνσαξη σηρ έκθεςηρ εςψσεπικήρ αξιολϋγηςηρ σηρ 

ακαδημαωκήρ μονάδαρ. 

3. Η εςψσεπική αξιολϋγηςη ςσηπίζεσαι ςσην ανάλτςη σψν ςτγκενσπψσικύν ςσοιφείψν, σα οποία 

πεπιλαμβάνονσαι ςσην σελετσαία εσήςια εςψσεπική έκθεςη κάθε ακαδημαωκήρ μονάδαρ ποτ 

αναυέπεσαι ςσην παπάγπαυο 5 σοτ άπθποτ 2 και ςσα αποσελέςμασα σψν διαδικαςιύν σηρ 

πποηγοόμενηρ παπαγπάυοτ. Η εςψσεπική αξιολϋγηςη λαμβάνεσαι τπϋχη για σην εξψσεπική 

αξιολϋγηςη σοτ διδακσικοό, επετνησικοό ή άλλοτ έπγοτ σηρ ακαδημαωκήρ μονάδαρ απϋ ανεξάπσησοτρ 

εμπειπογνύμονερ. 

Απθπο 5 

Διαδικαςία εςψσεπικήρ αξιολϋγηςηρ 

1. Η εςψσεπική αξιολϋγηςη ππαγμασοποιείσαι με ετθόνη κάθε ακαδημαωκήρ μονάδαρ ποτ τπϋκεισαι 

ςε αξιολϋγηςη, ςε ςτνεπγαςία με ση ΜΟ.ΔΙ.Π. σοτ ιδπόμασορ ανύσασηρ εκπαίδετςηρ ςσο οποίο 

ανήκει, και ππέπει να ανσαποκπίνεσαι ςσα κπισήπια και σοτρ δείκσερ αξιολϋγηςηρ σηρ παπαγπάυοτ 

1 σοτ άπθποτ 3, ϋπψρ ατσά ςτμπληπύνονσαι και εξειδικεόονσαι με βάςη σιρ κασετθόνςειρ και σα 

ππϋστπα ποτ εκδίδει εκάςσοσε η Α.ΔΙ.Π. 

2. Οι ακαδημαωκέρ μονάδερ ποτ τποβάλλονσαι ςε αξιολϋγηςη (φολέρ ή Σμήμασα) οπίζοτν με 

απουάςειρ σψν Γενικύν τνελεόςεύν σοτρ Ομάδερ Εςψσεπικήρ Αξιολϋγηςηρ (ΟΜ.Ε.Α.), οι οποίερ 

ςτγκποσοόνσαι απϋ μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. σψν βαθμίδψν σοτ Καθηγησή και σοτ Αναπληπψσή Καθηγησή με 

διεθνύρ αναγνψπιςμένο επιςσημονικϋ έπγο και, κασά πποσίμηςη, με εμπειπία ςε διαδικαςίερ 

διαςυάλιςηρ σηρ ποιϋσησαρ. σην ΟΜ.Ε.Α. ςτμμεσέφει επίςηρ έναρ εκππϋςψπορ σψν υοισησύν ή 

ςποτδαςσύν, ποτ τποδεικνόει ο απμϋδιορ υοπέαρ εκπποςύπηςηρ σοτρ. Η ΟΜ.Ε.Α. έφει σην ετθόνη 

διεξαγψγήρ σηρ διαδικαςίαρ αξιολϋγηςηρ ςσην οικεία ακαδημαωκή μονάδα, παπακολοτθεί ση 

ςτμπλήπψςη σψν επψσημασολογίψν, ενημεπύνει σα ϋπγανα και σα μέλη σηρ ακαδημαωκήρ μονάδαρ 

για σιρ απανσήςειρ και σα αποσελέςμασα σοτ διαλϋγοτ με σοτρ διδάςκονσερ και σοτρ υοισησέρ ή 

ςποτδαςσέρ, ςτγκενσπύνει ϋλα σα απαπαίσησα ςφεσικά ςσοιφεία και, με βάςη ατσά, ςτνσάςςει σην 

έκθεςη εςψσεπικήρ αξιολϋγηςηρ σηρ ακαδημαωκήρ μονάδαρ, σην οποία διαβιβάζει ςση ΜΟ.ΔΙ.Π. σοτ 

ιδπόμασορ και μέςψ ατσήρ ςσην Α.ΔΙ.Π. 



3. Αν αξιολογοόνσαι ατσοσελύρ σα ππογπάμμασα πποπστφιακύν ή μεσαπστφιακύν ςποτδύν ή οι 

λοιπέρ τπηπεςίερ ποτ παπέφονσαι απϋ σιρ ακαδημαωκέρ μονάδερ ή σα ιδπόμασα ανύσασηρ 

εκπαίδετςηρ ςσο πλαίςιο σηρ αποςσολήρ σοτρ, ςτγκποσοόνσαι Ειδικέρ Ομάδερ Αξιολϋγηςηρ (Ε.Ο.Α.), 

ςσιρ οποίερ ςτμμεσέφοτν, εκσϋρ απϋ σα μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. και σον εκππϋςψπο σψν υοισησύν ή 

ςποτδαςσύν, και έναρ κοινϋρ εκππϋςψπορ σοτ λοιποό επιςσημονικοό και διοικησικοό πποςψπικοό 

σηρ μονάδαρ ή σοτ ιδπόμασορ. 

4. Σην ετθόνη και σιρ απμοδιϋσησερ αξιολϋγηςηρ σηρ λεισοτπγίαρ κάθε ιδπόμασορ ανύσασηρ 

εκπαίδετςηρ ςτνολικά έφει η ΜΟ.ΔΙ.Π. σοτ οικείοτ ιδπόμασορ, η οποία λεισοτπγεί ψρ Ομάδα 

Εςψσεπικήρ Αξιολϋγηςηρ (ΟΜ.Ε.Α.) σοτ ιδπόμασορ. 

5. Σα επψσημασολϋγια, ςσα οποία απανσοόν γπαπσύρ οι διδάςκονσερ και οι υοισησέρ ή ςποτδαςσέρ, 

αυοποόν κτπίψρ σην ποιϋσησα και σα μέςα σηρ έπετναρ και διδαςκαλίαρ, ση δομή και σο πεπιεφϋμενο 

σψν ςποτδύν, ση υοισησική μέπιμνα, σιρ διοικησικέρ τπηπεςίερ και σην τλικοσεφνική τποδομή σηρ 

μονάδαρ ή σοτ ιδπόμασορ και μποποόν να είναι στποποιημένα με διαυοποποιήςειρ ςε ςφέςη με σιρ 

ιδιαισεπϋσησερ κάθε ακαδημαωκήρ μονάδαρ. Οι απανσήςειρ ποτ δίνονσαι ςσα επψσημασολϋγια απϋ 

σοτρ υοισησέρ ή ςποτδαςσέρ εκυπάζοτν σιρ απϋχειρ σψν επψσύμενψν για σην ποιϋσησα σηρ 

διδαςκαλίαρ, σην καλόσεπη οπγάνψςη σψν μαθημάσψν, ση ςτνεπγαςία με σοτρ διδάςκονσερ και σιρ 

πποςδοκίερ σοτρ απϋ σιρ ςποτδέρ. Σα επψσημασολϋγια ςτμπληπύνονσαι απϋ σοτρ υοισησέρ ή 

ςποτδαςσέρ εθελονσικά, ανύντμα και φψπίρ πποειδοποίηςη ςσο πλαίςιο σψν τποφπεψσικύν 

μαθημάσψν ποτ παπέφονσαι κασά ση διάπκεια σοτ εξαμήνοτ και τπϋ σην παπακολοόθηςη σηρ 

ΟΜ.Ε.Α., με ση ςτνεπγαςία σψν διδαςκϋνσψν. 

6. Η διαδικαςία σηρ εςψσεπικήρ αξιολϋγηςηρ διαπκεί δόο ςτνεφϋμενα διδακσικά εξάμηνα. 

Απθπο 6 

Έκθεςη εςψσεπικήρ αξιολϋγηςηρ 

1. Η έκθεςη εςψσεπικήρ αξιολϋγηςηρ σηρ ακαδημαωκήρ μονάδαρ ςτνθέσει ϋλα σα παπαπάνψ 

ςσοιφεία, ςε ςτνάπσηςη με ση υτςιογνψμία, σοτρ ςσϋφοτρ και σην αποςσολή σηρ μονάδαρ. 

2. Η έκθεςη εςψσεπικήρ αξιολϋγηςηρ πεπιέφει ειδικϋσεπα μια κπισική-αξιολογική ανάλτςη σηρ 

ποπείαρ ευαπμογήρ σψν ςσϋφψν σοτ τπϋ αξιολϋγηςη έπγοτ σηρ ακαδημαωκήρ μονάδαρ, σα θεσικά και 

απνησικά ςημεία ποτ αναδείφθηκαν κασά ση διαδικαςία σηρ αξιολϋγηςηρ, σα μέσπα ποτ ππέπει να 

ληυθοόν για να επισετφθοόν οι ςσϋφοι ποτ έφει θέςει η ίδια η μονάδα, να οπγανψθοόν καλόσεπα οι 

τπϋ αξιολϋγηςη δπαςσηπιϋσησερ, να αναβαθμιςσοόν οι φοπηγοόμενοι σίσλοι ςποτδύν και η 

επιςσημονική δπαςσηπιϋσησα, καθύρ και κάθε άλλο μέσπο διαςυάλιςηρ και βελσίψςηρ σηρ 

ποιϋσησαρ σοτ διδακσικοό, επετνησικοό ή άλλοτ έπγοτ ποτ παπέφεσαι απϋ σην ακαδημαωκή μονάδα. 

3. Η έκθεςη εςψσεπικήρ αξιολϋγηςηρ ςτνσάςςεσαι απϋ σην ΟΜ.Ε.Α. σηρ οικείαρ ακαδημαωκήρ 

μονάδαρ ςόμυψνα με σα κπισήπια και σοτρ δείκσερ αξιολϋγηςηρ σηρ παπαγπάυοτ 1 σοτ άπθποτ 3, 

ϋπψρ ατσά ςτμπληπύνονσαι και εξειδικεόονσαι με βάςη σιρ κασετθόνςειρ και σα ππϋστπα ποτ 

εκδίδει εκάςσοσε η Α.ΔΙ.Π. σιρ πεπιπσύςειρ σψν παπαγπάυψν 3 και 4 σοτ πποηγοόμενοτ άπθποτ η 

έκθεςη ςτνσάςςεσαι απϋ σην ανσίςσοιφη Ε.Ο.Α. ή ση ΜΟ.ΔΙ.Π. σοτ ιδπόμασορ. 

4. Η έκθεςη εςψσεπικήρ αξιολϋγηςηρ ςτνεκσιμάσαι κασά ση λήχη απουάςεψν απϋ σα απμϋδια 

ϋπγανα ςε ϋλα σα επίπεδα λεισοτπγίαρ σηρ ακαδημαωκήρ μονάδαρ ή σοτ ιδπόμασορ. 



Απθπο 7 

Εξψσεπική αξιολϋγηςη 

1. Η εξψσεπική αξιολϋγηςη αποσελείσο δεόσεπο ςσάδιο σηρ αξιολϋγηςηρ και ςτνίςσασαι ςσην κπισική 

– αναλτσική εξέσαςη σψν αποσελεςμάσψν σηρ εςψσεπικήρ αξιολϋγηςηρ απϋ επισποπή ανεξάπσησψν 

εμπειπογνψμϋνψν (Επισποπή Εξψσεπικήρ Αξιολϋγηςηρ). 

2. Η εξψσεπική αξιολϋγηςη είναι μια πεπιοδικά επαναλαμβανϋμενη διαδικαςία, κασά σην οποία σα 

ςσοιφεία σηρ έκθεςηρ εςψσεπικήρ αξιολϋγηςηρ μελεσύνσαι ςε βάθορ απϋ επισποπή ανεξάπσησψν 

εμπειπογνψμϋνψν όςσεπα απϋ επισϋπια επίςκεχη ςσην τπϋ αξιολϋγηςη ακαδημαωκή μονάδα και 

ςτζησήςειρ και επαυέρ με μέλη σοτ διδακσικοό – επετνησικοό, εκπαιδετσικοό και σοτ λοιποό 

επιςσημονικοό πποςψπικοό, σοτ διοικησικοό πποςψπικοό και σοτρ υοισησέρ ή ςποτδαςσέρ. 

3. Η εξψσεπική αξιολϋγηςη λαμβάνει τπϋχη σην ανάλτςη σψν ςσοιφείψν ποτ πεπιλαμβάνονσαι ςσην 

σελετσαία έκθεςη εςψσεπικήρ αξιολϋγηςηρ κάθε ακαδημαωκήρ μονάδαρ και σα ςτμπληπψμασικά 

ςσοιφεία ποτ πποέκτχαν απϋ σιρ ςτζησήςειρ και επαυέρ μεσά μέλη σηρ οικείαρ μονάδαρ. Η 

εξψσεπική αξιολϋγηςη ολοκληπύνεσαι με ση ςόνσαξη σηρ έκθεςηρ εξψσεπικήρ αξιολϋγηςηρ σηρ 

ακαδημαωκήρ μονάδαρ, η οποία πεπιλαμβάνει αναλόςειρ, διαπιςσύςειρ, ςτςσάςειρ και τποδείξειρ 

σψν ανεξάπσησψν εμπειπογνψμϋνψν για σα μέσπα ποτ ππέπει να ληυθοόν πποκειμένοτ να βελσιψθεί 

ακϋμη πεπιςςϋσεπο η ποιϋσησα σοτ διδακσικοό, επετνησικοό ή άλλοτ έπγοτ ή να ανσιμεσψπιςσοόν 

στφϋν αδτναμίερ και αποκλίςειρ ποτ ενσοπίςσηκαν ςε ςφέςη με ση υτςιογνψμία, σοτρ ςσϋφοτρ και 

σην αποςσολή κάθε ακαδημαωκήρ μονάδαρ. 

Απθπο 8 

Επισποπή Εξψσεπικήρ Αξιολϋγηςηρ 

1. Η Επισποπή Εξψσεπικήρ Αξιολϋγηςηρ (Ε.Ε.Α.) ςτγκποσείσαι μέςα ςε ένα μήνα απϋ σην τποβολή σηρ 

έκθεςηρ εςψσεπικήρ αξιολϋγηςηρ σηρ ακαδημαωκήρ μονάδαρ και ενημεπύνεσαι για σο πεπιεφϋμενο 

σηρ σο απγϋσεπο μέςα ςε ένα μήνα όςσεπα απϋ ση ςτγκπϋσηςη σηρ. Η Ε.Ε.Α. λαμβάνει τπϋχη σην 

έκθεςη εςψσεπικήρ αξιολϋγηςηρ και επιςκέπσεσαι επισοπίψρ σην τπϋ αξιολϋγηςη ακαδημαωκή 

μονάδα, η οποία ουείλει να παπέφει κάθε δτνασή διετκϋλτνςη ςσο έπγο σηρ Επισποπήρ για 

ςτμπληπψμασική ενημέπψςη, ςτζήσηςη και επαυή με σα μέλη σηρ ακαδημαωκήρ μονάδαρ. 

2. Η Επισποπή Εξψσεπικήρ Αξιολϋγηςηρ (Ε.Ε.Α.) αποσελείσαι απϋ πένσε μέλη, σα οποία πποέπφονσαι 

απϋ σο μησπύο ανεξάπσησψν εμπειπογνψμϋνψν ποτ σηπεί η Α.ΔΙ. Π. Σο μησπύο ανεξάπσησψν 

εμπειπογνψμϋνψν ςτνσάςςεσαι όςσεπα απϋ τποδείξειρ σψν ιδπτμάσψν ανύσασηρ εκπαίδετςηρ και 

σηρ Α.ΔΙ.Π. και ανανεύνεσαι κάθε σέςςεπα φπϋνια. Δεν επισπέπεσαι η παπαμονή εμπειπογνύμονα ςσο 

μησπύο για πεπιςςϋσεπερ απϋ δόο σεσπαεσείρ θησείερ, διαδοφικέρ ή μη. 

3. Ένα απϋ σα μέλη σηρ Ε.Ε.Α. μποπεί να τποδεικνόεσαι απϋ σην τπϋ αξιολϋγηςη ακαδημαωκή μονάδα 

μεσαξό σψν ανεξάπσησψν εμπειπογνψμϋνψν ποτ πεπιλαμβάνονσαι ςσο μησπύο ποτ σηπεί η Α.ΔΙ.Π. Ο 

οπιςμϋρ σψν τπϋλοιπψν μελύν γίνεσαι με κλήπψςη απϋ σην Α.ΔΙ.Π. 

Μέλη σηρ Α.ΔΙ.Π., καθύρ επίςηρ και σο ειδικϋ επιςσημονικϋ πποςψπικϋ, ποτ απαςφολείσαι ςε ατσή 

με οποιαδήποσε ςφέςη, δεν μποπεί να πεπιλαμβάνονσαι ςσο μησπύο ανεξάπσησψν εμπειπογνψμϋνψν 

και να ςτμμεσέφοτν ψρ εξψσεπικοί αξιολογησέρ ςε οποιαςδήποσε μοπυήρ διαδικαςία αξιολϋγηςηρ. 

4. Σα μέλη σηρ Ε.Ε.Α. δεν ππέπει να ανήκοτν ή να έφοτν οποιαδήποσε εκπαιδετσική, επετνησική ή 

τπηπεςιακή ςφέςη με σο ίδπτμα ανύσασηρ εκπαίδετςηρ, ςσο οποίο ανήκει η ακαδημαωκή μονάδα ποτ 

αξιολογείσαι, ή να είφαν κασά σην σελετσαία πενσαεσία μια σέσοια ςφέςη. 



5. Σα μέλη σηρ Ε.Ε.Α.: 

α) Ππέπει να πληποόν σιρ παπακάσψ πποϊποθέςειρ: 

(ι) η ειδίκετςη σψν ανεξάπσησψν εμπειπογνψμϋνψν να είναι ςτγγενήρ με σο γνψςσικϋ ανσικείμενο σηρ 

τπϋ αξιολϋγηςη ακαδημαωκήρ μονάδαρ, 

(ιι) να είναι επιςσήμονερ αναγνψπιςμένοτ κόποτρ κασά πποσίμηςη με εμπειπία ςε θέμασα 

αξιολϋγηςηρ ιδπτμάσψν ανύσασηρ εκπαίδετςηρ και να ςτγκενσπύνοτν σα εφέγγτα αμεπϋληπσηρ 

κπίςηρ. 

β) Επίςηρ, είναι επιθτμησή: 

(ι) η ςτμμεσοφή σοτλάφιςσον ενϋρ αλλοδαποό εμπειπογνύμονα ή ειδικοό ποτ κασέφει θέςη καθηγησή 

ππύσηρ βαθμίδαρ ή διακεκπιμένοτ επετνησή ςε ανσίςσοιφα ανύσασα εκπαιδετσικά ή επετνησικά 

ιδπόμασα σοτ εξψσεπικοό κασά πποσίμηςη με εμπειπία ςε θέμασα αξιολϋγηςηρ ιδπτμάσψν ανύσασηρ 

εκπαίδετςηρ, 

(ιι) η διοικησική εμπειπία σψν ανεξάπσησψν εμπειπογνψμϋνψν ςε ακαδημαωκέρ μονάδερ ιδπτμάσψν 

ανύσασηρ εκπαίδετςηρ, 

(iii) η ςτμμεσοφή ενϋρ εκπποςύποτ επαγγελμασικήρ ή άλληρ επιςσημονικήρ οπγάνψςηρ, ανσίςσοιφηρ 

με σο γνψςσικϋ ανσικείμενο σηρ τπϋ αξιολϋγηςη ακαδημαωκήρ μονάδαρ, ο οποίορ να είναι ςε θέςη να 

εκσιμήςει ση ςτμβολή σψν ςποτδύν ςσην άςκηςη σοτ επαγγέλμασορ. 

6. Αν ςτμμεσέφει αλλοδαπϋρ εμπειπογνύμοναρ ή ειδικϋρ, η αξιολϋγηςη μποπεί να γίνεσαι και ςσην 

αγγλική, γαλλική ή γεπμανική γλύςςα. 

7. Με κοινή απϋυαςη σψν Τποτπγύν Εθνικήρ Παιδείαρ και Θπηςκετμάσψν και Οικονομίαρ και 

Οικονομικύν οπίζεσαι η αποζημίψςη ποτ κασαβάλλεσαι ςσα μέλη σηρ Ε.Ε.Α. 

Απθπο 9 

Έκθεςη εξψσεπικήρ αξιολϋγηςηρ 

1. Σα αποσελέςμασα σηρ εξψσεπικήρ αξιολϋγηςηρ ςτνοχίζονσαι ςσην έκθεςη αξιολϋγηςηρ σψν 

ανεξάπσησψν εμπειπογνψμϋνψν (έκθεςη εξψσεπικήρ αξιολϋγηςηρ), η οποία πεπιλαμβάνει κτπίψρ σιρ 

αναλόςειρ, διαπιςσύςειρ, ςτςσάςειρ και τποδείξειρ σοτρ και σα μέσπα ποτ ππέπει να ληυθοόν 

πποκειμένοτ να βελσιψθεί ακϋμη πεπιςςϋσεπο η ποιϋσησα σοτ διδακσικοό, επετνησικοό ή άλλοτ έπγοτ 

ή να ανσιμεσψπιςσοόν στφϋν αδτναμίερ και αποκλίςειρ ποτ ενσοπίςσηκαν ςε ςφέςη με ση 

υτςιογνψμία, σοτρ ςσϋφοτρ και σην αποςσολή κάθε ακαδημαωκήρ μονάδαρ. 

2. Σο ςφέδιο σηρ έκθεςηρ εξψσεπικήρ αξιολϋγηςηρ ςτνσάςςεσαι απϋ σην Ε.Ε.Α. με ση γπαμμασειακή 

και διοικησική τποςσήπιξη σηρ Α.ΔΙ.Π. και κοινοποιείσαι ςσην τπϋ αξιολϋγηςη ακαδημαωκή μονάδα, η 

οποία τποβάλλει σιρ παπασηπήςειρ σηρ μέςα ςε πποθεςμία δεκαπένσε ημεπύν απϋ σην κοινοποίηςη 

σοτ ςφεδίοτ ςε ατσήν. Αν δεν τποβληθοόν παπασηπήςειρ ενσϋρ σηρ ανψσέπψ πποθεςμίαρ, σο ςφέδιο 

σηρ έκθεςηρ θεψπείσαι ϋσι έφει γίνει αποδεκσϋ απϋ σην ακαδημαωκή μονάδα. Η σελική έκθεςη 

εξψσεπικήρ αξιολϋγηςηρ διαβιβάζεσαι ςση ΜΟ.ΔΙ.Π. σοτ ιδπόμασορ και μέςψ ατσήρ ςσην οικεία 

ακαδημαωκή μονάδα και ςσην Α.ΔΙ.Π., η οποία υπονσίζει για ση δημοςιοποίηςη σηρ. 

3. Η εξψσεπική αξιολϋγηςη ολοκληπύνεσαι μέςα ςε σέςςεπιρ μήνερ απϋ σην τποβολή σηρ έκθεςηρ 

εςψσεπικήρ αξιολϋγηςηρ. Ενσϋρ σηρ πποθεςμίαρ ατσήρ ππέπει να έφει ςτνσαφθεί η έκθεςη 

εξψσεπικήρ αξιολϋγηςηρ. 



Απθπο 10 

Απφή Διαςυάλιςηρ σηρ Ποιϋσησαρ ςσην Ανύσαση Εκπαίδετςη 

1. τνιςσάσαι ανεξάπσηση διοικησική απφή με σην επψντμία «Απφή Διαςυάλιςηρ σηρ Ποιϋσησαρ ςσην 

Ανύσαση Εκπαίδετςη» (Α.ΔΙ.Π.) και έδπα σην Αθήνα. Η Α.ΔΙ.Π. έφει διοικησική ατσοσέλεια και 

εποπσεόεσαι απϋ σον Τποτπγϋ Εθνικήρ Παιδείαρ και Θπηςκετμάσψν για σον έλεγφο νομιμϋσησαρ σψν 

ππάξεψν σηρ. 

Σα μέλη σηρ Α.ΔΙ.Π. είναι ανύσασοι δημϋςιοι λεισοτπγοί και απολαμβάνοτν κασά σην άςκηςη σψν 

καθηκϋνσψν σοτρ πποςψπικήρ και λεισοτπγικήρ ανεξαπσηςίαρ. 

Οι πιςσύςειρ για ση λεισοτπγία σηρ Α.ΔΙ. Π. εγγπάυονσαι τπϋ ίδιο υοπέα ςσον πποϊπολογιςμϋ σοτ 

Τποτπγείοτ Εθνικήρ Παιδείαρ και Θπηςκετμάσψν. Σον πποϊπολογιςμϋ ειςηγείσαι ςσον Τποτπγϋ 

Οικονομίαρ και Οικονομικύν ο Ππϋεδπορ σηρ Α.ΔΙ.Π., ο οποίορ είναι και διασάκσηρ σψν δαπανύν σηρ. 

2. Η Α.ΔΙ.Π. εγγτάσαι ση διαυάνεια σψν διαδικαςιύν αξιολϋγηςηρ και έφει ψρ αποςσολή σην 

τποςσήπιξη σψν ιδπτμάσψν ανύσασηρ εκπαίδετςηρ ςσην ππαγμασοποίηςη σψν διαδικαςιύν ποτ 

ςσοφεόοτν ςση διαςυάλιςη και βελσίψςη σηρ ποιϋσησαρ ςσην ανύσαση εκπαίδετςη, σην ενημέπψςη 

σηρ Πολισείαρ και σψν ιδπτμάσψν ανύσασηρ εκπαίδετςηρ για σιρ ςόγφπονερ διεθνείρ εξελίξειρ και 

σάςειρ ςσα ςτναυή ζησήμασα και σην πποαγψγή σηρ έπετναρ ςσον σομέα ατσϋν. Ειδικϋσεπα η Α.ΔΙ.Π. 

αςκεί σιρ ακϋλοτθερ απμοδιϋσησερ: 

α) Ππογπαμμασίζει, ςτνσονίζει και τποςσηπίζει σιρ διαδικαςίερ αξιολϋγηςηρ σψν ιδπτμάσψν 

ανύσασηρ εκπαίδετςηρ. 

β) Στποποιεί, εξειδικεόει και αναθεψπεί με κασετθόνςειρ και ππϋστπα ση μοπυή σψν εκθέςεψν 

αξιολϋγηςηρ σψν ιδπτμάσψν ανύσασηρ εκπαίδετςηρ, καθύρ και σα κπισήπια και σοτρ δείκσερ 

αξιολϋγηςηρ ςόμυψνα με σην παπάγπαυο 1 σοτ άπθποτ 3, για σο τποκείμενο ςε αξιολϋγηςη έπγο 

σψν ακαδημαωκύν μονάδψν, σψν ππογπαμμάσψν ςποτδύν και σψν λοιπύν τπηπεςιύν ποτ 

παπέφονσαι απϋ σα ιδπόμασα ανύσασηρ εκπαίδετςηρ. 

γ) τνσάςςει, σηπεί και ανανεύνει σο μησπύο ανεξάπσησψν εμπειπογνψμϋνψν και ειδικύν ςσον 

σομέα σηρ διαςυάλιςηρ και βελσίψςηρ σηρ ποιϋσησαρ ςσην ανύσαση εκπαίδετςη απϋ σην Ελλάδα και 

σο εξψσεπικϋ, ςσο οποίο έφοτν δτνασϋσησα ππϋςβαςηρ ϋλα σα ελληνικά ιδπόμασα ανύσασηρ 

εκπαίδετςηρ. 

δ) τγκενσπύνει πληπουοπίερ και σηπεί βάςη δεδομένψν με σα ςσοιφεία σψν εκθέςεψν αξιολϋγηςηρ 

ϋλψν σψν ελληνικύν ιδπτμάσψν ανύσασηρ εκπαίδετςηρ. 

ε) Ενημεπύνει σα απμϋδια ϋπγανα σηρ Πολισείαρ και σα ελληνικά ιδπόμασα ανύσασηρ εκπαίδετςηρ 

ςφεσικά με σα τυιςσάμενα δεδομένα ςσην Ελλάδα και σιρ ςόγφπονερ διεθνείρ σάςειρ και εξελίξειρ 

ςσον σομέα σηρ διαςυάλιςηρ και βελσίψςηρ σηρ ποιϋσησαρ ςσην ανύσαση εκπαίδετςη. 

ςσ) Διασηπεί αμυίδπομη ςτνεπγαςία με ανσίςσοιφοτρ οπγανιςμοόρ σοτ εξψσεπικοό. 

ζ) Εκπονεί μελέσερ και διεξάγει έπετνερ με ςσϋφο σην ανάπστξη σηρ μεθοδολογίαρ, σψν σεφνικύν και 

σψν ευαπμογύν διαςυάλιςηρ και βελσίψςηρ σηρ ποιϋσησαρ ςσην ανύσαση εκπαίδετςη. 

η) Δημοςιοποιεί σα αποσελέςμασα σηρ αξιολϋγηςηρ και σα μέσπα ποτ λαμβάνονσαι για ση 

διαςυάλιςη και βελσίψςη σηρ ποιϋσησαρ ςσην ανύσαση εκπαίδετςη. 

θ) Εκπποςψπεί ση φύπα ςσα θεςμικά ϋπγανα και οπγανιςμοόρ ποτ αποσελοόνσαι απϋ ανσίςσοιφοτρ 

εθνικοόρ υοπείρ σψν κπασύν – μελύν σηρ Ε.Ε. ή και σπίσψν φψπύν. 

ι) Διαστπύνει πποσάςειρ για ση λήχη μέσπψν και σην τιοθέσηςη ππακσικύν διαςυάλιςηρ και 

βελσίψςηρ σηρ ποιϋσησαρ ςε ςφέςη με σοτρ ςσϋφοτρ σοτ εθνικοό ςτςσήμασορ ανύσασηρ παιδείαρ και 

σιρ διεθνείρ πποδιαγπαυέρ, εμπειπίερ και ππακσικέρ. 



3. Με πποεδπικϋ διάσαγμα, ποτ εκδίδεσαι όςσεπα απϋ ππϋσαςη σψν Τποτπγύν Εθνικήρ Παιδείαρ και 

Θπηςκετμάσψν, Εςψσεπικύν, Δημϋςιαρ Διοίκηςηρ και Αποκένσπψςηρ και Οικονομίαρ και 

Οικονομικύν, κτπύνεσαι ο εςψσεπικϋρ κανονιςμϋρ σηρ Α.ΔΙ.Π., ο οποίορ κασαπσίζεσαι απϋ σην ίδια 

μέςα ςε έξι μήνερ απϋ ση ςτγκπϋσηςη σηρ και πτθμίζει σα θέμασα εςψσεπικήρ λεισοτπγίαρ σηρ 

απφήρ. 

4. Οι πληπουοπίερ και σα ςσοιφεία ποτ ςτγκενσπύνονσαι ςσο πλαίςιο σψν διαδικαςιύν αξιολϋγηςηρ, 

ευϋςον αυοποόν ςε δεδομένα πποςψπικοό φαπακσήπα, τπϋκεινσαι ςε επεξεπγαςία μϋνο ςσο βαθμϋ 

ποτ είναι απαπαίσησορ για σην επίσετξη σοτ ςκοποό σηρ αξιολϋγηςηρ, σηποτμένψν σψν απαισήςεψν 

σηρ απφήρ σηρ αναλογικϋσησαρ και σψν διασάξεψν για σην πποςσαςία σψν δεδομένψν πποςψπικοό 

φαπακσήπα. Δεν επισπέπεσαι πεπαισέπψ επεξεπγαςία δεδομένψν πποςψπικοό φαπακσήπα για 

άλλοτρ ςκοποόρ. 

5. Η Α.ΔΙ.Π. μποπεί να αξιολογεί, ςόμυψνα με σιρ διασάξειρ σοτ εςψσεπικοό κανονιςμοό, ση 

λεισοτπγία και σο έπγο σηρ, αναθέσονσαρ σην ετθόνη εξψσεπικήρ αξιολϋγηςηρ ςε έγκτποτρ και 

διεθνύρ αναγνψπιςμένοτρ αξιολογησέρ ή οπγανιςμοόρ ή λοιποόρ υοπείρ ποτ αναπσόςςοτν ςτναυή 

δπαςσηπιϋσησα διεθνύρ. 

Απθπο 11 

τγκπϋσηςη και μέλη σηρ Α.ΔΙ.Π. 

1. Η Α.ΔΙ.Π. ςτγκποσείσαι απϋ δεκαπένσε μέλη, σα οποία διοπίζονσαι με απϋυαςη σοτ Τποτπγοό 

Εθνικήρ Παιδείαρ και Θπηςκετμάσψν. 

Η Α.ΔΙ.Π. αποσελείσαι απϋ: 

α) Έναν επιςσήμονα με διεθνύρ αναγνψπιςμένο κόπορ και ςημανσικϋ επετνησικϋ έπγο, κασά 

πποσίμηςη με εμπειπία ςε θέμασα διαςυάλιςηρ και βελσίψςηρ σηρ ποιϋσησαρ ςσην ανύσαση 

εκπαίδετςη, ο οποίορ οπίζεσαι ψρ Ππϋεδπορ με απϋυαςη σοτ Τποτπγοό Εθνικήρ Παιδείαρ και 

Θπηςκετμάσψν, όςσεπα απϋ γνύμη σηρ Επισποπήρ Μοπυψσικύν Τποθέςεψν σηρ Βοτλήρ, ποτ 

λαμβάνεσαι κασά ση διαδικαςία ποτ πποβλέπεσαι απϋ σον Κανονιςμϋ σηρ Βοτλήρ. 

β) Έξι εν ενεπγεία καθηγησέρ ιδπτμάσψν σοτ πανεπιςσημιακοό σομέα σηρ ανύσασηρ εκπαίδετςηρ με 

ανσίςσοιφη εξειδίκετςη ςσοτρ επιςσημονικοόρ κλάδοτρ: ι) σψν ανθπψπιςσικύν επιςσημύν, ιι) σψν 

νομικύν, πολισικύν και κοινψνικύν επιςσημύν, iii) σψν επιςσημύν τγείαρ, ιν) σψν οικονομικύν 

επιςσημύν και διοίκηςηρ επιφειπήςεψν, ν) σψν επιςσημύν μηφανικύν και γεψσεφνικύν και νι) σψν 

θεσικύν επιςσημύν και πληπουοπικήρ, οι οποίοι πποσείνονσαι απϋ σοτρ Ππτσάνειρ ϋλψν σψν 

Πανεπιςσημίψν. 

γ) Σέςςεπιρ εν ενεπγεία καθηγησέρ ιδπτμάσψν σοτ σεφνολογικοό σομέα σηρ ανύσασηρ εκπαίδετςηρ με 

ανσίςσοιφη εξειδίκετςη ςσοτρ κλάδοτρ: ι) διοίκηςηρ και οικονομίαρ, ιι) επαγγελμάσψν τγείαρ και 

ππϋνοιαρ, iii) σεφνολογικύν επιςσημύν μηφανικύν και ιν) σεφνολογικύν γεψσεφνικύν επιςσημύν και 

σπουίμψν, οι οποίοι πποσείνονσαι απϋ σοτρ Πποέδποτρ ϋλψν σψν Σεφνολογικύν Εκπαιδετσικύν 

Ιδπτμάσψν. 

δ) Έναν εκππϋςψπο σψν υοισησύν, ο οποίορ οπίζεσαι με απϋυαςη σηρ Εθνικήρ Υοισησικήρ Ένψςηρ 

Ελλάδαρ (Ε.Υ.Ε.Ε.). 

ε) Έναν εκππϋςψπο σψν ςποτδαςσύν, ο οποίορ οπίζεσαι με απϋυαςη σηρ Εθνικήρ ποτδαςσικήρ 

Ένψςηρ Ελλάδαρ (Ε..Ε.Ε.). 

ςσ) Έναν επετνησή ππύσηρ βαθμίδαρ μη ακαδημαωκύν επετνησικύν ιδπτμάσψν, ο οποίορ οπίζεσαι με 

κοινή απϋυαςη σψν Τποτπγύν Εθνικήρ Παιδείαρ και Θπηςκετμάσψν και Ανάπστξηρ. 

ζ) Έναν εκππϋςψπο σηρ Κενσπικήρ Ένψςηρ Επιμελησηπίψν. 



Οι καθηγησέρ ποτ πποσείνονσαι ψρ μέλη σηρ Α.ΔΙ.Π. ππέπει να διαθέσοτν αποδεδειγμένα 

επιςσημονικϋ έπγο με διεθνή αναγνύπιςη και κασά πποσίμηςη με εμπειπία ςε θέμασα διαςυάλιςηρ 

και βελσίψςηρ σηρ ποιϋσησαρ ςσην ανύσαση εκπαίδετςη. 

Η Α.ΔΙ.Π. ςτνέπφεσαι ςε ππύση ςτνεδπίαςη μέςα ςε έναν μήνα απϋ ση δημοςίετςη ςσην Ευημεπίδα 

σηρ Κτβεπνήςεψρ σηρ απϋυαςηρ διοπιςμοό σψν μελύν σηρ. 

2. Ο Ππϋεδπορ σηρ Α.ΔΙ.Π. έφει σην ετθόνη λεισοτπγίαρ σηρ. Ειδικϋσεπα: 

α) Εκπποςψπεί σην Α.ΔΙ.Π. δικαςσικύρ και εξψδίκψρ. 

β) τνσονίζει και κασετθόνει σιρ τπηπεςίερ σηρ. 

γ) τγκαλεί και διετθόνει σιρ ςτνεδπιάςειρ, κασαπσίζει σην ημεπήςια διάσαξη και παπακολοτθεί σην 

εκσέλεςη σψν απουάςεψν, κασετθόνςεψν και οποιψνδήποσε άλλψν ππάξεψν σηρ απφήρ. 

δ) Είναι ο διοικησικϋρ πποωςσάμενορ σοτ διοικησικοό πποςψπικοό και σοτ ειδικοό επιςσημονικοό 

πποςψπικοό σηρ και αςκεί σην επ’ ατσοό πειθαπφική εξοτςία. Ο Ππϋεδπορ σηρ Α.ΔΙ.Π. μποπεί με 

απϋυαςη σοτ να εξοτςιοδοσεί μέλη ή άλλα ϋπγανα σηρ να τπογπάυοτν «με ενσολή Πποέδποτ» 

έγγπαυα ή άλλερ ππάξειρ σηρ. 

3. Η θησεία σοτ Πποέδποτ και σψν μελύν σηρ Α.ΔΙ.Π. είναι σεσπαεσήρ. Δεν επισπέπεσαι ο διοπιςμϋρ 

σψν μελύν σηρ Α.ΔΙ.Π. για πεπιςςϋσεπο απϋ δόο θησείερ, διαδοφικέρ ή μη. Οι εκππϋςψποι σψν 

υοισησύν και ςποτδαςσύν ππέπει να διανόοτν σα δόο σελετσαία έση σψν ςποτδύν σοτρ και 

διοπίζονσαι για μία μϋνο θησεία δόο εσύν. Η θησεία σοτ Πποέδποτ και σψν μελύν σηρ Α.ΔΙ.Π. 

ανανεύνεσαι με σπϋπο ποτ διαςυαλίζει ση ςτνέφεια σηρ λεισοτπγίαρ σηρ απφήρ. Για σο λϋγο ατσϋν 

σα μιςά απϋ σα μέλη σηρ Α.ΔΙ. Π., σα οποία πποσείνονσαι ανσίςσοιφα απϋ ση όνοδο σψν Ππτσάνεψν 

σψν Πανεπιςσημίψν και ση όνοδο σψν Πποέδπψν σψν Σεφνολογικύν Εκπαιδετσικύν Ιδπτμάσψν, 

διοπίζονσαι απφικά για θησεία δόο εσύν όςσεπα απϋ κλήπψςη ποτ ππαγμασοποιείσαι αμέςψρ μεσά 

ση λήχη σηρ απϋυαςηρ διοπιςμοό σοτρ και σα άλλα μιςά απϋ σα μέλη ατσά για θησεία σεςςάπψν 

εσύν. Ο Ππϋεδπορ και σα τπϋλοιπα μέλη σηρ Α.ΔΙ.Π. διοπίζονσαι απφικά επίςηρ για θησεία σεςςάπψν 

εσύν και οι εκππϋςψποι σψν υοισησύν και ςποτδαςσύν για θησεία δόο εσύν. Οι επϋμενοι διοπιςμοί 

και ανανεύςειρ σηρ θησείαρ σοτ Πποέδποτ και σψν μελύν σηρ Α.ΔΙ.Π. γίνονσαι κανονικά για πλήπη 

θησεία. Ο Ππϋεδπορ σηρ Α.ΔΙ.Π. γνψςσοποιεί κάθε υοπά εγγπάυψρ ςσον Τποτπγϋ Εθνικήρ Παιδείαρ 

και 

Θπηςκετμάσψν σα ονϋμασα σψν μελύν σηρ, σψν οποίψν η θησεία λήγει. Η γνψςσοποίηςη γίνεσαι δόο 

μήνερ ππιν απϋ ση λήξη σηρ θησείαρ ατσύν. ε πεπίπσψςη θανάσοτ, παπαίσηςηρ ή έκπσψςηρ μέλοτρ 

σηρ Α.ΔΙ.Π. διοπίζεσαι νέο μέλορ για σο τπϋλοιπο σηρ θησείαρ. Η θησεία σοτ Πποέδποτ και σψν μελύν 

σηρ Α.ΔΙ.Π. παπασείνεσαι ατσοδικαίψρ μέφπι σο διοπιςμϋ νέψν και πάνσψρ ϋφι για μεγαλόσεπο 

φπονικϋ διάςσημα σψν σπιύν μηνύν μεσά ση λήξη σηρ θησείαρ σοτρ. 

4. Κασά ση διάπκεια σηρ θησείαρ σψν μελύν σηρ Α.ΔΙ.Π. αναςσέλλεσαι η άςκηςη οποιοτδήποσε 

δημϋςιοτ λεισοτπγήμασορ, καθύρ και η άςκηςη καθηκϋνσψν ςε οποιαδήποσε θέςη ςσο Δημϋςιο, ςε 

Ν.Π.Δ.Δ. και ςε νομικά ππϋςψπα σοτ ετπόσεποτ δημϋςιοτ σομέα. σα μέλη σηρ Α.ΔΙ.Π., εκσϋρ σοτ 

Ππϋεδποτ σηρ ποτ είναι ςε κάθε πεπίπσψςη πλήποτρ και αποκλειςσικήρ απαςφϋληςηρ, επισπέπεσαι 

η άςκηςη καθηκϋνσψν μέλοτρ Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. με καθεςσύρ μεπικήρ απαςφϋληςηρ. 

Οι αποδοφέρ σψν μελύν σηρ Α.ΔΙ.Π. καθοπίζονσαι με κοινή απϋυαςη σψν Τποτπγύν Εθνικήρ Παιδείαρ 

και Θπηςκετμάσψν και Οικονομίαρ και Οικονομικύν, όςσεπα απϋ γνύμη σηρ απφήρ. Για σον 

καθοπιςμϋ σοτρ λαμβάνεσαι τπϋχη η στφϋν πλήπηρ και αποκλειςσική απαςφϋληςη σοτρ. 

Σο αςυαλιςσικϋ καθεςσύρ σψν μελύν σηρ Α.ΔΙ.Π. πτθμίζεσαι ςόμυψνα με σιρ διασάξειρ σοτ άπθποτ 6 

σοτ ν. 2703/ 1999. 



5. Η κασαδίκη για αδικήμασα κασά σηρ ιδιοκσηςίαρ ή κασά πεπιοτςιακύν δικαιψμάσψν ή για 

αδικήμασα ςφεσικά με σα τπομνήμασα ή ςφεσικά με σην τπηπεςία ή για αδικήμασα κασά σψν ηθύν, 

καθύρ και η κασαδίκη για οποιοδήποσε κακοόπγημα αποσελεί κύλτμα διοπιςμοό ςε θέςη μέλοτρ σηρ 

Α.ΔΙ.Π. ε πεπίπσψςη σελεςίδικηρ κασαδικαςσικήρ απϋυαςηρ για ένα απϋ σα αδικήμασα ατσά σα 

μέλη σηρ Α.ΔΙ.Π. εκπίπσοτν απϋ σο αξίψμα σοτρ. Η αποδοφή σηρ παπαίσηςηρ, καθύρ και η έκπσψςη 

σοτρ ςτνεπεία σελεςίδικηρ κασαδίκηρ γίνεσαι με διαπιςσψσική απϋυαςη σοτ Τποτπγοό Εθνικήρ 

Παιδείαρ και Θπηςκετμάσψν μέςα ςε πποθεςμία δεκαπένσε ημεπύν απϋ σην τποβολή σηρ 

παπαίσηςηρ ή σην κοινοποίηςη ςε ατσϋν σηρ σελεςίδικηρ κασαδικαςσικήρ απϋυαςηρ. Η πειθαπφική 

ετθόνη σψν μελύν σηρ Α.ΔΙ.Π. πτθμίζεσαι απϋ σον εςψσεπικϋ κανονιςμϋ σηρ απφήρ. 

6. Οι απουάςειρ σηρ Α.ΔΙ.Π. κοινοποιοόνσαι με μεπιμνά σηρ ςσον Τποτπγϋ Εθνικήρ Παιδείαρ και 

Θπηςκετμάσψν, ενύ ςσο σέλορ κάθε έσοτρ τποβάλλεσαι έκθεςη ποιϋσησαρ σηρ ανύσασηρ 

εκπαίδετςηρ ςσον Ππϋεδπο σηρ Βοτλήρ και ςσον Τποτπγϋ Εθνικήρ Παιδείαρ και Θπηςκετμάσψν. 

Απθπο 12 

Διοικησική και επιςσημονική τποςσήπιξη σηρ Α.ΔΙ.Π. 

1. Για ση λεισοτπγία σηρ η Α.ΔΙ.Π. τποςσηπίζεσαι απϋ μία Γπαμμασεία επιπέδοτ Διεόθτνςηρ, η οποία 

αποσελείσαι απϋ σπία Σμήμασα: 

α) Σμήμα Διοίκηςηρ και Οικονομικύν 

β) Σμήμα Διαςυάλιςηρ Ποιϋσησαρ 

γ) Σμήμα Σεκμηπίψςηρ και Επετνύν. 

Οι απμοδιϋσησερ κάθε Σμήμασορ και σοτ Πποωςσαμένοτ Διεόθτνςηρ καθοπίζονσαι ςσον εςψσεπικϋ 

κανονιςμϋ σηρ Α.ΔΙ.Π. 

2. Για ση διοικησική και επιςσημονική τποςσήπιξη σηρ Α.ΔΙ.Π. ςτνιςσύνσαι δεκαπένσε θέςειρ ειδικοό 

επιςσημονικοό πποςψπικοό και δέκα θέςειρ μϋνιμοτ διοικησικοό πποςψπικοό. Οι θέςειρ σοτ 

επιςσημονικοό πποςψπικοό καλόπσοτν σοτρ εξήρ κλάδοτρ: ανθπψπιςσικέρ επιςσήμερ, νομικέρ – 

πολισικέρ – κοινψνικέρ επιςσήμερ, θεολογία, υιλοςουία, οικονομικέρ επιςσήμερ-διοίκηςη 

επιφειπήςεψν, θεσικέρ επιςσήμερ, επιςσήμερ τγείαρ, επιςσήμερ μηφανικοό, γεψσεφνικέρ επιςσήμερ 

και καλέρ σέφνερ. Η κασανομή σψν ανψσέπψ θέςεψν ςσα Σμήμασα, κασά κλάδοτρ και ειδικϋσησερ, και 

κάθε άλλη ςφεσική λεπσομέπεια πτθμίζονσαι απϋ σον εςψσεπικϋ κανονιςμϋ σηρ Α.ΔΙ.Π. 

3. Οι θέςειρ σοτ επιςσημονικοό και διοικησικοό πποςψπικοό μποποόν να πληπψθοόν και με 

μεσασάξειρ ή αποςπάςειρ μϋνιμοτ πποςψπικοό απϋ Τποτπγεία ή άλλερ δημϋςιερ τπηπεςίερ ή 

Ν.Π.Δ.Δ. ή με μεσασάξειρ εκπαιδετσικύν σηρ ππψσοβάθμιαρ και δετσεποβάθμιαρ εκπαίδετςηρ. 

4. Σο ειδικϋ επιςσημονικϋ πποςψπικϋ πποςλαμβάνεσαι με ςόμβαςη επγαςίαρ ιδιψσικοό δικαίοτ 

αοπίςσοτ φπϋνοτ . Σα πποςϋνσα και οι διαδικαςίερ πλήπψςηρ σψν θέςεψν ατσύν καθοπίζονσαι απϋ 

σον εςψσεπικϋ κανονιςμϋ σηρ Α.ΔΙ.Π. ςόμυψνα με σιρ διασάξειρ σοτ άπθποτ 19 σοτ ν.2190/1994. 

5. Οι αποδοφέρ σοτ ειδικοό επιςσημονικοό πποςψπικοό καθοπίζονσαι ςόμυψνα με σιρ διασάξειρ σοτ 

ν. 3205/ 2003. σο ανψσέπψ πποςψπικϋ κασαβάλλεσαι επίςηρ ειδική ππϋςθεση αμοιβή, σηρ οποίαρ 

σο όχορ και οι πποϊποθέςειρ καθοπίζονσαι με κοινή απϋυαςη σψν Τποτπγύν Εθνικήρ Παιδείαρ και 

Θπηςκετμάσψν και Οικονομίαρ και Οικονομικύν. 



Απθπο 13 

Μεσαβασικέρ διασάξειρ 

1. Οι διαδικαςίερ εςψσεπικήρ και εξψσεπικήρ αξιολϋγηςηρ σψν ιδπτμάσψν ανύσασηρ εκπαίδετςηρ 

ευαπμϋζονσαι με ση ςόνσαξη σψν ππύσψν εςψσεπικύν εκθέςεψν κάθε ακαδημαωκήρ μονάδαρ ποτ 

αναυέπονσαι ςσην παπάγπαυο 5 σοτ άπθποτ 2. 

2. Οι διαδικαςίερ αξιολϋγηςηρ νεοωδπτθειςύν ακαδημαωκύν μονάδψν σψν ιδπτμάσψν ανύσασηρ 

εκπαίδετςηρ ευαπμϋζονσαι μεσά παπέλετςη έξι εσύν απϋ σην έναπξη λεισοτπγίαρ σοτρ. Η 

πποθεςμία ατσή μποπεί να παπασαθεί για ένα ακϋμη έσορ ή και να ςτνσομετθεί όςσεπα απϋ 

σεκμηπιψμένη ππϋσαςη σοτ οικείοτ ιδπόμασορ ανύσασηρ εκπαίδετςηρ ππορ σην Α.ΔΙ.Π. 

Απθπο 14 

όςσημα μεσαυοπάρ και ςτςςύπετςηρ πιςσψσικύν μονάδψν 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β 

ΤΣΗΜΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΚΑΙ ΤΩΡΕΤΗ ΠΙΣΩΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΟ 

1. Σα ππογπάμμασα πποπστφιακύν και μεσαπστφιακύν ςποτδύν σψν ιδπτμάσψν ανύσασηρ 

εκπαίδετςηρ οπγανύνονσαι με βάςη σο ςόςσημα μεσαυοπάρ και ςτςςύπετςηρ πιςσψσικύν μονάδψν. 

2. Σο ςόςσημα μεσαυοπάρ και ςτςςύπετςηρ πιςσψσικύν μονάδψν είναι ένα ςόςσημα πεπιγπαυήρ 

σψν ππογπαμμάσψν ςποτδύν σψν ιδπτμάσψν ανύσασηρ εκπαίδετςηρ με σην απϋδοςη πιςσψσικύν 

μονάδψν ςσα ςσοιφεία ποτ σα ςτνθέσοτν. Οι πιςσψσικέρ μονάδερ εκυπάζοτν σο υϋπσο επγαςίαρ ποτ 

απαισείσαι για σην ολοκλήπψςη σψν ςσϋφψν ενϋρ ακαδημαωκοό ππογπάμμασορ απϋ κάθε υοισησή ή 

ςποτδαςσή. 

3. Ο υϋπσορ επγαςίαρ πεπιλαμβάνει σο φπϋνο ποτ απαισείσαι για σην ολοκλήπψςη ϋλψν σψν 

ππογπαμμασιςμένψν δπαςσηπιοσήσψν μάθηςηρ, ςσο πλαίςιο ενϋρ ακαδημαωκοό ππογπάμμασορ 

ςποτδύν, ϋπψρ η παπακολοόθηςη παπαδϋςεψν, ςεμιναπίψν, η ανεξάπσηση μελέση, η πποεσοιμαςία 

επγαςιύν, η ππακσική άςκηςη, η ςτμμεσοφή ςσιρ εξεσάςειρ, η εκπϋνηςη σηρ διπλψμασικήρ επγαςίαρ. 

4. Ο υϋπσορ επγαςίαρ για κάθε υοισησή ή ςποτδαςσή πλήποτρ υοίσηςηρ κασά ση διάπκεια ενϋρ 

ακαδημαωκοό έσοτρ αποσιμάσαι ςε εξήνσα πιςσψσικέρ μονάδερ. Ο υϋπσορ επγαςίαρ αποσιμάσαι ανά 

εξάμηνο ςε σπιάνσα πιςσψσικέρ μονάδερ και ανά σπίμηνο ςε είκοςι πιςσψσικέρ μονάδερ. Απμϋδια για 

σην ανσιςσοίφιςη σοτ υϋπσοτ επγαςίαρ ανά μάθημα είναι σα ςτλλογικά ϋπγανα διοίκηςηρ σψν 

ιδπτμάσψν ανύσασηρ εκπαίδετςηρ ςόμυψνα με σιρ ιςφόοτςερ διασάξειρ. 

5. Οι διασάξειρ σοτ παπϋνσορ άπθποτ δεν θίγοτν σιρ ιςφόοτςερ διασάξειρ για σιρ διδακσικέρ μονάδερ 

σψν μαθημάσψν και σον ελάφιςσο απιθμϋ διδακσικύν μονάδψν ποτ απαισείσαι ςόμυψνα με σο 

ππϋγπαμμα ςποτδύν για ση λήχη σοτ πστφίοτ. 

6. Με απϋυαςη σοτ Τποτπγοό Εθνικήρ Παιδείαρ και Θπηςκετμάσψν πτθμίζονσαι ζησήμασα ποτ 

αυοποόν ςσην ευαπμογή σοτ ςτςσήμασορ μεσαυοπάρ και ςτςςύπετςηρ πιςσψσικύν μονάδψν. 

Απθπο 15 

Παπάπσημα διπλύμασορ 



1. Σο παπάπσημα διπλύμασορ είναι ένα επεξηγημασικϋ έγγπαυο, σο οποίο δεν τποκαθιςσά σον 

επίςημο σίσλο ςποτδύν ή σην αναλτσική βαθμολογία σψν μαθημάσψν ποτ φοπηγοόν σα ιδπόμασα 

ανύσασηρ εκπαίδετςηρ. 

Σο παπάπσημα επιςτνάπσεσαι ςσοτρ σίσλοτρ ςποτδύν ποτ φοπηγοόν σα ιδπόμασα ανύσασηρ 

εκπαίδετςηρ και παπέφει πληπουοπίερ ςφεσικά με ση υόςη, σο επίπεδο, σο γενικϋσεπο πλαίςιο 

εκπαίδετςηρ, σο πεπιεφϋμενο και σο καθεςσύρ σψν ςποτδύν, οι οποίερ ολοκληπύθηκαν με επιστφία 

απϋ σο άσομο ποτ αναγπάυεσαι ονομαςσικά ςσο ππψσϋστπο σοτ σίσλοτ ςσον οποίο επιςτνάπσεσαι 

σο παπάπσημα. 

σο παπάπσημα δεν γίνονσαι αξιολογικέρ κπίςειρ και δεν τπάπφοτν δηλύςειρ ιςοσιμίαρ ή 

ανσιςσοιφίαρ ή πποσάςειρ ςφεσικά με σην αναγνύπιςη σοτ σίσλοτ ςσο εξψσεπικϋ. 

2. Σο παπάπσημα διπλύμασορ εκδίδεσαι ατσομάσψρ και φψπίρ καμία οικονομική επιβάπτνςη ςσην 

ελληνική και ςσην αγγλική γλύςςα. 

Σο ππψσϋστπο σοτ παπαπσήμασορ ππέπει να πληποί σιρ πποϊποθέςειρ γνηςιϋσησαρ ποτ 

απαισοόνσαι για σο φοπηγοόμενο σίσλο ςποτδύν. 

Η ημεπομηνία έκδοςηρ σοτ παπαπσήμασορ δεν ςτμπίπσει τποφπεψσικά με σην ημεπομηνία φοπήγηςηρ 

σοτ σίσλοτ ςποτδύν, αλλά δεν μποπεί ποσέ να είναι ππογενέςσεπη απϋ ατσή. 

3. Σο βαςικϋ πεπιεφϋμενο σοτ παπαπσήμασορ διπλύμασορ είναι ενιαίο για ϋλα σα ιδπόμασα 

ανύσασηρ εκπαίδετςηρ και στπύνεσαι ςε ειδικϋ ομοιϋμοπυο φαπσί (μεμβπάνη) ςόμυψνα με σο 

τπϋδειγμα, σον σόπο και σιρ διαςσάςειρ ποτ καθοπίζονσαι με απϋυαςη σοτ Τποτπγοό Εθνικήρ 

Παιδείαρ και Θπηςκετμάσψν. Με σην ίδια απϋυαςη καθοπίζονσαι οι σομείρ ποτ πεπιλαμβάνονσαι ςσο 

παπάπσημα και οι πληπουοπίερ ποτ αναγπάυονσαι ςε ατσοόρ. 

Απθπο 16 

Μεσαβασικέρ διασάξειρ 

Οι διασάξειρ σοτ παπϋνσορ κευαλαίοτ ευαπμϋζονσαι απϋ ση δημοςίετςη ςσην Ευημεπίδα σηρ 

Κτβεπνήςεψρ σψν τποτπγικύν απουάςεψν ποτ πποβλέπονσαι απϋ σιρ διασάξειρ σοτ και πάνσψρ 

απϋ σην έναπξη σοτ ακαδημαωκοό έσοτρ 2005-2006. 

Απθπο 17 

Έναπξη ιςφόορ 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ 

Ακποσελεόσια διάσαξη 

Ο παπύν νϋμορ ιςφόει απϋ ση δημοςίετςη σοτ ςσην Ευημεπίδα σηρ Κτβεπνήςεψρ, εκσϋρ αν οπίζεσαι 

διαυοπεσικά ςσιρ επί μέποτρ διασάξειρ σοτ. 

Παπαγγέλλομε ση δημοςίετςη σοτ παπϋνσορ ςσην Ευημεπίδα σηρ Κτβεπνήςεψρ και σην εκσέλεςη σοτ 

ψρ νϋμοτ σοτ Κπάσοτρ. 

 


