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30 Σεπτεμβρίου, 2022 

Διευθύντρια 

Aigaia School of Art and Design 

 

Θέμα: Αναβολή λήψης απόφασης για την αξιολόγηση του του Ιδρύματος 

Ανώτερης Εκπαίδευσης «Aigaia School of Art and Design» 

Έχω οδηγίες να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα για να σας ενημερώσω τα ακόλουθα: 

 

Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, 

κατά την 85η Σύνοδό του η οποία πραγματοποιήθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2022, στη 

βάση του Άρθρου 20(1)(2)(στ)(ii) των περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της 

Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για 

Συναφή Θέματα Νόμων του 2015 έως 2021 [Ν. 136 (Ι)/2015 - Ν. 132(Ι)/2021] και με 

βάση τις εισηγήσεις στην έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ), η 

οποία αποστάλθηκε στο ίδρυμά σας και των παρατηρήσεων του ιδρύματός σας, 

έκρινε ότι δικαιολογείται η αναβολή λήψης απόφασης πριν τη λήψη των 

τελικών αποφάσεων. 

 

Συγκεκριμένα, μετά από έλεγχο της απάντησης του Ιδρύματός σας στα σχόλια της 

ΕΕΑ, διαφάνηκαν τα πιο κάτω: 

 Εκκρεμεί το θέμα των χώρων στάθμευσης του Ιδρύματος. Θα πρέπει να 

διευθετηθεί άμεσα με τον Δήμο Στροβόλου. 

 Όσον αφορά στο Πιστοποιητικό Ελέγχου Ηλεκτρικής και 

Μηχανολογικής εγκατάστασης από την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία, 

αναμένεται η προσκόμισή του το συντομότερο δυνατό. 

 Υπάρχει ανεπαρκής διοικητική δομή και ως εκ τούτου παρακαλείσθε όπως 

προβείτε σε διορθωτικές ενέργειες.  
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 Επιβάλλεται η λήψη ενεργειών οι οποίες θα αποσκοπούν στη βελτίωση της 

πολιτικής διασφάλισης της ποιότητας. 

 

Παρακαλώ όπως μεριμνήσετε έτσι ώστε να ικανοποιηθούν όλες οι εκκρεμότητες που 

αφορούν το ίδρυμά σας και όπως μας ενημερώσετε για τις ενέργειές σας εντός τριών 

μηνών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με τη διαδικασία της 

Ιδρυματικής αξιολόγησης και της αξιολόγησης του προγράμματος “Visual Arts” (2 

years/120 ECTS, Diploma) του Aigaia School of Art and Design. 

 

     Με εκτίμηση, 

                     

     

                                                                        ( Έμιλυ Αλεξανδρίδου) 

   για Πρόεδρο Συμβουλίου Φορέα Διασφάλισης  

και Πιστοποίησης της Ποιότητας 

             της Ανώτερης Εκπαίδευσης 

                    

                


