
 

 

 

 
  

 

 

 

 

  ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της    

Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής  (Ν. 4957/2022 άρθρο 215, παρ.2)     

          
Ο Πρύτανης αφού έλαβε υπόψη του: 
 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/2-03-2018, τ. Α΄) : «Ίδρυση 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Άλλες Διατάξεις».  

2. Τις διατάξεις του Ν. 4610/2019 (Φ.Ε.Κ. 70/07-05-2019 τ. Α΄) «Συνέργειες 

Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 

πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 215, παρ. 2 του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας 

και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 

141/21-07-2022 τ. Α’ ) 

4.   Τη με αριθμ. 125788/Ζ1/06-08-2019 (Φ.Ε.Κ. 564/13-08-2019, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) 

απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα « Διορισμός 

Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής» και της αρίθμ. 105167/Ζ1/12-08-2020  (Φ.Ε.Κ. 650/19-08-2020 τ. 

Υ.Ο.Δ.Δ.) «Παράταση της Θητείας του Πρύτανη και των τεσσάρων (4) 

Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», με την οποία 

παρατάθηκε η θητεία των Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
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    ΠΡΟΣ:  Μέλη Δ.Ε.Π. ΠΑ.Δ.Α. 
       Βαθμίδας Καθηγητή ή            

Αναπληρωτή Καθηγητή             
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Αττικής έως τις 31-08-2023. 

5. Τη με αριθμ. 73632/5-08-2022 (Φ.Ε.Κ. 4646/5-09-2022, τ. Β΄) Πράξη του 

Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά με τον «Ορισμό Σειράς 

Αναπλήρωσης και Τομέων Ευθύνης Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων σε Αυτούς» 

 

Απευθύνει 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής  

Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος προς όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. βαθμίδας 

Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

 Σύνθεση της  Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας   

Η σύνθεση της  Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας  του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής προσδιορίζεται σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου 215 παρ. 

2 του Ν. 4957/2022. 

 H Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου 

και αποτελείται από: α) τον Πρύτανη ή τον αρμόδιο Αντιπρύτανη του Α.Ε.Ι., β) 

πέντε (5) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι. της 

βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, γ) έναν (1) εκπρόσωπο από 

κάθε κατηγορία μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), 

Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Τεχνικού 

Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι., δ) έναν (1) εκπρόσωπο των 

προπτυχιακών φοιτητών, ε) έναν (1) εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών 

και υποψήφιων διδακτόρων, και στ) έναν (1) εκπρόσωπο από τους Επισκέπτες 

Καθηγητές, τους εντεταλμένους διδάσκοντες, τους Επισκέπτες Ερευνητές και 

Ερευνητές επί συμβάσει που απασχολούνται στο Α.Ε.Ι. Η θητεία της Επιτροπής 

είναι πενταετής. Οι εκπρόσωποι των περ. δ) έως στ) αναδεικνύονται σε ετήσια 

βάση και έχουν δικαίωμα ψήφου σε θέματα που σχετίζονται με την ιδιότητά τους. 

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου ο 

Προϊστάμενος της ΜΟ.ΔΙ.Π. και ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Α.Ε.Ι. 
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 Αρμοδιότητες της Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας  

Αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι: α) η σύνταξη πρότασης για τη δομή και 

λειτουργία του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) και η 

υποβολή της στη Σύγκλητο για την έγκριση και δημοσιοποίησή της στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως, β) η ανάπτυξη πολιτικής και στρατηγικής για τη διασφάλιση και 

βελτίωση της ποιότητας σε κάθε είδους διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο 

που προσφέρεται από το Α.Ε.Ι. και ιδίως για την ποιότητα βα) των προγραμμάτων 

σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, συμπεριλαμβανομένων των 

ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών, ββ) των προγραμμάτων διά βίου μάθησης 

και εν γένει την ποιότητα λειτουργίας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου 

Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Α.Ε.Ι., βγ) των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων του 

Α.Ε.Ι., Σχολών, Τμημάτων και Τομέων, βδ) την ποιότητα λειτουργίας του Ειδικού 

Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι., καθώς και του Πανεπιστημιακού 

Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) και των Ερευνητικών Ινστιτούτων 

(Ε.Ι.) του, βε) την ποιότητα λειτουργίας των επιμέρους ακαδημαϊκών ή ερευνητικών 

μονάδων, όπως πανεπιστημιακών κλινικών, πανεπιστημιακών μουσείων και 

πανεπιστημιακών εργαστηρίων συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών 

από αυτά, βστ) την ποιότητα λειτουργίας των διοικητικών υπηρεσιών του Α.Ε.Ι., γ) η 

επικαιροποίηση του Ε.Σ.Δ.Π., κατ’ ελάχιστον ανά πέντε (5) έτη, με στόχο τη συνεχή 

βελτίωσή του, σύμφωνα με τις εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης 

Εκπαίδευσης, τις διεθνείς πρακτικές και τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΘ.Α.Α.Ε., 

ε) η κατάρτιση Εγχειριδίου Ποιότητας του Ε.Σ.Δ.Π. και η υποβολή του προς έγκριση 

στη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι., δ) η περιοδική εσωτερική αξιολόγηση και ανασκόπηση του 

Ε.Σ.Δ.Π., ε) η συνεργασία με την ΕΘ.Α.Α.Ε. για την εφαρμογή των κατευθύνσεων 

και οδηγιών της στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, ζ) η άσκηση κάθε άλλης 

αρμοδιότητας που ανατίθεται στην Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας από τον 

Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Α.Ε.Ι. 
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Κατάθεση Αιτήσεων Υποψηφιότητας   

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αιτήσεις υποψηφιότητας, με 

επισύναψη του βιογραφικού τους σημειώματος, για την Επιτροπή Διασφάλισης 

Ποιότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έως και τη Δευτέρα 12η 

Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 14.00. 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο 

Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, είτε αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο 

e-mail: eprot@uniwa.gr 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος, θα 

καταχωρηθεί στον ιστότοπο Δι@ύγεια και θα σταλεί μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη Δ.Ε.Π.. 

 

       

 
 
 
     
 

                                                                                         
 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
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