
 

 

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Α.ΔΙ.Π.) 

 

Ταχ. δ/νση:  Λεωφ. Συγγρού 44    ΚΟΙΝ.: 

  11742 Αθήνα     Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών 

Τηλ.:  210 9220944      

Fax:  210 9220143      

Email:  adipsecretariat@adip.gr 

Πληροφορίες: Καθ. Κλ. Οικονόμου   

        Αθήνα, 26-6-2013 

        Αρ. πρωτ. 1497 

       

 

Θέμα: Προκήρυξη Μελών Συμβουλίου της Α.ΔΙ.Π. 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  Α.ΔΙ.Π. 

 

Έχοντας υπ’ όψιν:  

 

1. Τις διατάξεις του άρθρ. 67 του N. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), 

2. Την Υ.Α. 122606/Β1 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 470/9-10-2012) με την οποία διορίζεται 

ο ομότιμος καθηγητής Ευάγγελος Κουφουδάκης-Πετρούσης ως Πρόεδρος της 

Α.ΔΙ.Π.   

 

Αποφασίζουμε 

 

1. Προκηρύσσουμε τις θέσεις των Μελών του Συμβουλίου της Αρχής 

Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση 

(Α.ΔΙ.Π.) ως ακολούθως: 

α) Έξι (6) θέσεις, οι οποίες θα καλυφθούν από εν ενεργεία καθηγητές 

Πανεπιστημίου πρώτης βαθμίδας με αντίστοιχη εξειδίκευση στους 

επιστημονικούς κλάδους: 

 Ανθρωπιστικών επιστημών ή καλών τεχνών 

 Νομικών, πολιτικών ή κοινωνικών επιστημών 

 Επιστημών υγείας ή βιολογίας 

 Οικονομικών επιστημών ή διοίκησης επιχειρήσεων 

 Μηχανικών ή γεωτεχνικών επιστημών 

 Θετικών επιστημών ή πληροφορικής 

β) Τέσσερις (4) θέσεις, οι οποίες θα καλυφθούν από εν ενεργεία 

καθηγητές ΤΕΙ πρώτης βαθμίδας με αντίστοιχη εξειδίκευση στους 

επιστημονικούς κλάδους: 

 Διοίκησης ή οικονομίας 

 Επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας 

 Τεχνολογικών επιστημών μηχανικών 

 Τεχνολογικών ή γεωτεχνικών επιστημών ή τροφίμων 
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γ) Έναν εν ενεργεία ερευνητή πρώτης βαθμίδας μη ακαδημαϊκών 

ερευνητικών ιδρυμάτων που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία 

Έρευνας και Τεχνολογίας 

 

2.  Το Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για το συντονισμό όλων των δράσεων της Αρχής 

που είναι αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων και της αποστολής της. Ορίζει 

το πλαίσιο, τους στόχους, τα κριτήρια, τις διαδικασίες και τις μεθόδους 

διεκπεραίωσης των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών διοικητικής και 

επιστημονικής υποστήριξης της Αρχής. 

3. Τα μέλη των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 μπορούν να 

αναλαμβάνουν και συγκεκριμένες αρμοδιότητες που τους ανατίθενται με 

απόφαση του Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του προέδρου της Αρχής, και 

ιδίως, την υποστήριξη των διαδικασιών συγκρότησης του Μητρώου 

Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων και τη συγκρότηση των επιτροπών 

πιστοποίησης με επιστήμονες διεθνώς αναγνωρισμένους για το επιστημονικό 

τους έργο. 

4. H θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι εξαετής. Σε περίπτωση έλλειψης, 

παραίτησης ή έκπτωσης μέλους του Συμβουλίου της Αρχής, διορίζεται νέο 

μέλος για νέα θητεία. Η θητεία του Προέδρου και των λοιπών μελών του 

Συμβουλίου παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τον ορισμό νέων, και πάντως όχι 

για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών από τη λήξη της θητείας 

τους. 

5. Τα μέλη του Συμβουλίου δεν μπορούν να κατέχουν θέσεις διοίκησης στα 

ιδρύματά τους.   

6. Tα μέλη του Συμβουλίου της Αρχής λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή 

τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου. Το ύψος της αποζημίωσης ανά 

συνεδρίαση καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και δεν μπορεί να είναι κατά 

μήνα μεγαλύτερη από τριακόσια (300) ευρώ μικτά σύμφωνα με τον Ν. 4024/11 

(ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - 

βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 

μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» άρθρο 21 

παρ. 2. Οι δαπάνες και η αποζημίωση μετακίνησης των μελών του Συμβουλίου 

της Αρχής για την άσκηση των καθηκόντων τους καλύπτονται από την Αρχή. 

7. Δεν μπορεί να οριστεί μέλος του Συμβουλίου όποιος έχει κώλυμα διορισμού 

δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 

8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 

Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.. Από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού 

Συμβουλίου εκπίπτει εκείνος στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις έκπτωσης δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 149 του ίδιου Κώδικα.   

8. Η αξιολόγηση των υποψηφίων ανατίθεται από τον Πρόεδρο, ύστερα από 

σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου της Αρχής, σε τριμελείς επιτροπές που 

συγκροτούνται για κάθε υποπερίπτωση των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της 

παραγράφου 1. Οι επιτροπές αποτελούνται από καθηγητές πρώτης βαθμίδας 

Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αντίστοιχης εξειδίκευσης, και 

συντάσσουν αξιολογικό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων που διαθέτουν τα 

τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, με βάση το επιστημονικό, ερευνητικό και 
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εκπαιδευτικό τους έργο. Για την κατάταξη συνεκτιμώνται η εμπειρία σε θέματα 

διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, η 

οποία προκύπτει από τη συμμετοχή σε συλλογικά όργανα διασφάλισης της 

ποιότητας Α.Ε.Ι. και το σχετικό επιστημονικό και ερευνητικό έργο, και η 

διοικητική εμπειρία, ιδίως σε Α.Ε.Ι. Κατά την διαδικασία αξιολόγησης θα 

ληφθεί υποψη το οικείο Ίδρυμα κάθε υποψηφίου, ώστε τα μέλη του 

Συμβουλίου να προέρχονται από διαφορετικά ΑΕΙ της επικράτειας. 

9. Ο πρόεδρος της Αρχής κοινοποιεί τους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των 

υποψηφίων:  

α) στους πρυτάνεις όλων των Πανεπιστημίων για τους υποψηφίους της 

περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1.   

β) στους προέδρους όλων των Τ.Ε.Ι. για τους υποψηφίους της περίπτωσης β΄ 

της παραγράφου 1.  

γ) στη σύνοδο των διευθυντών των ερευνητικών κέντρων που εποπτεύονται από 

τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας για τους υποψηφίους της 

περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1. 

Αν για συγκεκριμένη υποψηφιότητα εκφράσουν αντιρρήσεις τα τρία τέταρτα 

των πρυτάνεων ή των προέδρων των Τ.Ε.Ι. ή των μελών της συνόδου των 

διευθυντών των ερευνητικών κέντρων, αντίστοιχα, ο υποψήφιος διαγράφεται 

από τον οικείο πίνακα κατάταξης. 

10. Το Συμβούλιο της Αρχής συγκροτείται από τον Υπουργό Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ύστερα από πρόταση του 

προέδρου της Αρχής για τα μέλη των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της 

παραγράφου 1, που διατυπώνεται σύμφωνα με την κατά τα ανωτέρω 

αξιολογική κατάταξη.   

 

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά 

με την αποστολή των συνημμένων αρχείων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση  

adipsecretariat@hqa.gr. Το ηλεκτρονικό μήνυμα στο πεδίο «Θέμα» θα πρέπει να 

φέρει την ένδειξη «Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας για Μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Α.ΔΙ.Π.». 

 

Η προθεσμία υποβολής λήγει την  Παρασκευή  12  Ιουλίου  2013. 

 

Δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν το περιεχόμενο της αίτησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος και του βιογραφικού σημειώματος δεν χρειάζεται να υποβληθούν στη 

φάση αυτή. 

Αντίγραφο της παρούσας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα diavgeia.gov.gr. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Α.ΔΙ.Π. 

 

 
(η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που  παραμένει στο αρχείο του Φορέα) 

  

Καθηγητής Ευάγγελος Κουφουδάκης 

 

 

Συν.: Υπόδειγμα αίτησης 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

 

1. Πρύτανις Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

2. Πρύτανις Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου 

3. Πρύτανις Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

4. Πρύτανις Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

5. Πρύτανις Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 

6. Πρύτανις Πανεπιστημίου Πειραιά 

7. Πρύτανις Χαροκοπείου Πανεπιστημίου 

8. Πρύτανις Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών 

9. Πρύτανις Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

10. Πρύτανις Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών 

Επιστημών 

11. Πρόεδρος Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

12. Πρύτανις Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 

13. Πρύτανις Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

14. Πρύτανις Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

15. Πρύτανις Ιονίου Πανεπιστημίου 

16. Πρύτανις Πανεπιστημίου Πατρών 

17. Πρύτανις Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

18. Πρύτανις Πανεπιστημίου Κρήτης 

19. Πρύτανις Πολυτεχνείου Κρήτης 

20. Πρύτανις Πανεπιστημίου Αιγαίου 

21. Πρόεδρος Διεθνούς Πανεπιστημίου 

22. Πρόεδρος Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου 

23. Πρόεδρος ΤΕΙ Αθήνας 

24. Πρόεδρος ΤΕΙ Πειραιά 

25. Πρόεδρος ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 

26. Πρόεδρος ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 

27. Πρόεδρος ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 

28. Πρόεδρος ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 

29. Πρόεδρος ΤΕΙ Ηπείρου 

30. Πρόεδρος ΤΕΙ Θεσσαλίας 

31. Πρόεδρος ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 

32. Πρόεδρος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 

33. Πρόεδρος ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 

34. Πρόεδρος ΤΕΙ Πελοποννήσου 

35. Πρόεδρος ΤΕΙ Κρήτης 

36. Πρόεδρος ΑΣΠΑΙΤΕ 

37. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 

38. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.) 

39. Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» 

40. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 

41. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (E.I.E.) 

42. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) 

43. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 

44. Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ 

45. Ελληνικό Ίδρυμα Βασικής Βιολογικής Έρευνας «Αλέξανδρος Φλέμινγκ» 

46. Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ» 
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 

 

 

Ημερομηνία: 

 

 

Προς την 

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  &  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Α.ΔΙ.Π.) 

Λεωφ. Συγγρού 44, 

11742 Αθήνα 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ:  

ΟΝΟΜΑ:  

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

Οδός:                                                                  Αριθμός:              

 

Τ.Κ.:                              Πόλη:  
 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας σταθερό                                                 κινητό  

e-mail:  

ΙΔΡΥΜΑ  

ΤΜΗΜΑ 
 

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (link) 

 

 

 

Επιστημονικός κλάδος ειδίκευσης – Συμπληρώνεται υποχρεωτικά από Καθηγητές 

Πανεπιστημίου 

Ανθρωπιστικών επιστημών ή καλών τεχνών  

Νομικών, πολιτικών ή κοινωνικών επιστημών  

Επιστημών υγείας ή βιολογίας  

Οικονομικών επιστημών ή διοίκησης επιχειρήσεων  

Μηχανικών ή γεωτεχνικών επιστημών  

Θετικών επιστημών ή πληροφορικής  
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Επιστημονικός κλάδος ειδίκευσης – Συμπληρώνεται υποχρεωτικά από Καθηγητές ΤΕΙ 

Διοίκησης ή οικονομίας  

Επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας  

Τεχνολογικών επιστημών μηχανικών  

Τεχνολογικών ή γεωτεχνικών επιστημών ή τροφίμων  

 

 

 

Ερευνητής Α΄ μη ακαδημαϊκών ερευνητικών Ιδρυμάτων  

 

 

 

Εμπειρία σε θέματα διασφάλισης και πιστοποίησης ποιότητας 

Μέλος Α.ΔΙ.Π.  

Μέλος ΜΟ.ΔΙ.Π.  

Μέλος ΟΜ.Ε.Α.  

Άλλο  

(διευκρινίστε) 

 

 

Επιστημονικό και ερευνητικό έργο σε θέματα ποιότητας της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης 
 

Αναφέρατε αναλυτικά. 
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Διοικητικές θέσεις σε ΑΕΙ του εσωτερικού ή της αλλοδαπής: 

 

ΘΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Ο/η αιτούμενος/-η 

 

(ονοματεπώνυμο) 
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