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Θέμα:  To Ευρωπαϊκό Μητρώο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  

Το νέο Ευρωπαϊκό Μητρώο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (European Tertiary Education Register -ETER) 

έχει ως σκοπό τη δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων (μητρώου) για τα Ευρωπαϊκά Ιδρύματα 

Ανωτάτης Εκπαίδευσης και αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο 

εκσυγχρονισμού και βελτίωσης της ποιότητας των συστημάτων ανώτατης εκπαίδευσής της. Παρέχει 

εύκολη πρόσβαση σε τακτικά επικαιροποιούμενες πληροφορίες και συγκρίσιμα στοιχεία σχετικά με 

2673 Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης από 36 ευρωπαϊκές χώρες, στα οποία φοιτούν πάνω από 16 

εκατομμύρια σπουδαστές.  

Στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης περιλαμβάνονται στοιχεία όπως η περιγραφή 

του εκάστοτε Ιδρύματος (ονομασία και έτος ίδρυσής του), η γεωγραφική του τοποθεσία, ο αριθμός 

των φοιτητών και των αποφοίτων, οι δαπάνες και τα έσοδα, ο αριθμός ακαδημαϊκού και λοιπού 

προσωπικού, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την έρευνα και τις διεθνείς δραστηριότητες.  

Το Ευρωπαϊκό Μητρώο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης πρόκειται να αποτελέσει ανεκτίμητη πηγή 

πληροφόρησης τόσο για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, στο πλαίσιο της καλύτερης 

διαχείρισης του ευρωπαϊκού συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης στο σύνολό του, όσο και για τα ίδια 

τα Ιδρύματα, προκειμένου αυτά να συγκρίνονται μεταξύ τους και να εντοπίζουν ευκαιρίες για 

συνεργασία στον τομέα της έρευνας ή εξειδίκευσης, ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο, τη διαφάνεια 

στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης.  

Η εν λόγω βάση δεδομένων συμπληρώνει και άλλα δεδομένα σχετικά με τις επιδόσεις, όπως το U-

Multirank και τις στατιστικές σε επίπεδο ανώτατης εκπαίδευσης (UNESCO-UIS/ΟΟΣΑ/Eurostat), ενώ 

αποτελεί μέρος του προγράμματος δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό των 

συστημάτων ανώτατης εκπαίδευσης στην Ευρώπη. 

Το συγκεκριμένο έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ποσό που ανέρχεται στα 

€500.000, μέσω του πρώην Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης (νυν Erasmus+). 

Yλοποιήθηκε από κοινοπραξία τεσσάρων εταίρων: USI – Università della Svizzera Italiana (Ιταλία), 
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Joanneum Research (Αυστρία), NIFU-Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and 

Education (Νορβηγία) και Πανεπιστήμιο La Sapienza (Ιταλία).   

Περισσότερες πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Μητρώο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να 

αναζητηθούν στο δικτυακό τόπο ETER: http://eter.joanneum.at/imdas-eter.  

 

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 

 

 

                                                     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

 

                                                           ΑΘΗΝΑ ΠΛΕΣΣΑ – ΠΑΠΑΔΑΚΗ 

 

 

 
 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή: 
Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης   

Τμήμα Β΄‐ Προγραμμάτων  
Τμήμα Γ΄ - Ευρυδίκη 

Διεύθυνση Μελετών, Στατιστικής και Οργάνωσης Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 
Διεύθυνση Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
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