
 

 

 
Επεξηγηματικά Σχόλια για τις στήλες του πίνακα Πιστοποιημένα Προγράμματα 

 
 

Στήλη Τύπος Ιδρύματος: Συμπεριλαμβάνει μια από τις παρακάτω τιμές:  

1: Δημόσιο Πανεπιστήμιο 

2: Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο 

3: Δημόσια Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

4: Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  
 

Στήλη Ίδρυμα: Παρουσιάζει το όνομα του Ιδρύματος 
 

Στήλη Πρόγραμμα Σπουδών: Παρουσιάζει την επίσημη ονομασία του προγράμματος 
 

πχ. Όνομα Προγράμματος (Διάρκεια, ECTS, Τίτλος Σπουδών, Τύπος Προγράμματος) 

 

Διάρκεια: Παρουσιάζεται σε ακαδημαϊκά έτη ή ακαδημαϊκά εξάμηνα ή μήνες 

ECTS: Παρουσιάζει τις διδακτικές μονάδες του προγράμματος με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μονάδων Κατοχύρωσης 

Μαθημάτων (ECTS)  

Τίτλος Σπουδών: Διδακτορικό, Μάστερ, Πτυχίο, Ανώτερο Δίπλωμα, Δίπλωμα 

Τύπος Προγράμματος: Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα ή Εξ Αποστάσεως 
 

Στήλη Κωδικός:   

Συμπεριλαμβάνει μια από τις πιο κάτω  τιμές:  

1 Πιστοποίηση: Το πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από το Συμβούλιο του Φορέα, μετά από την πρώτη εξωτερική 
αξιολόγηση, στη βάση της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ) και μετά από την υποβολή των απόψεων του 
ιδρύματος στη βάση της νενομισμένης διαδικασίας όπως προνοείται από το Άρθρο 20 της σχετικής Νομοθεσίας 
[Ν. 136(Ι)/2015 και Ν.35(Ι)/2019]. 

2 Πιστοποίηση μετά από δεύτερη αξιολόγηση : Το πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από το Συμβούλιο του Φορέα, μετά 
από δεύτερη αξιολόγηση στη βάση τού Άρθρου 20 (2)(στ)(ii) της σχετικής Νομοθεσίας [Ν. 136(Ι)/2015 και Ν. 
35(Ι)/2019]. 

3 Πιστοποίηση μετά από διευκρινίσεις και τεκμηρίωση των εισηγήσεων της ΕΕΑ: Το πρόγραμμα πιστοποιήθηκε 
από το Συμβούλιο του Φορέα, μετά από την πρώτη εξωτερική αξιολόγηση, στη βάση της Έκθεσης Εξωτερικής 
Αξιολόγησης (ΕΕΑ), την υποβολή των απόψεων του ιδρύματος, των διευκρινίσεων και της τεκμηρίωσης για την 
εφαρμογή των εισηγήσεων της ΕΕΑ, που κλήθηκε να υποβάλει το ίδρυμα σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία 
[Ν. 136(Ι)/2015 και Ν. 35(Ι)/2019]. 

4 Πιστοποίηση μετά από την υποβολή νέας αίτησης: Μετά από απόρριψή του, από το Συμβούλιο του Φορέα, το 
πρόγραμμα υποβλήθηκε και αξιολογήθηκε εκ νέου και έλαβε πιστοποίηση, όπως προνοείται από το Άρθρο 20 
της σχετικής Νομοθεσίας [Ν. 136(Ι)/2015 και Ν. 35(Ι)/2019]. 

5* Πιστοποίηση μετά από την αποδοχή ένστασης και τη διενέργεια δεύτερης αξιολόγησης: Το πρόγραμμα έλαβε 
πιστοποίηση από το Συμβούλιο μετά την ένσταση του Ιδρύματος στην απόφαση απόρριψης, στη βάση του 
Άρθρου 20 (2)(ζ)(ii) της σχετικής Νομοθεσίας [Ν. 136(Ι)/2015 και Ν. 35(Ι)/2019] και τη διεξαγωγή δεύτερης 
αξιολόγησης. 

6 Πιστοποίηση μετά από την υποβολή ένστασης: Το πρόγραμμα έλαβε πιστοποίηση από το Συμβούλιο μετά από 
την αποδοχή της ένστασης του ιδρύματος στη βάση του Άρθρου 20 (2)(ζ)(ii) της σχετικής Νομοθεσίας [Ν. 
136(Ι)/2015 και Ν. 35(Ι)/2019]. 

 

Στήλη Αρ. Φακ.:  

Παρουσιάζει τον αριθμό φακέλου του προγράμματος όπως είναι καταχωρημένος στον ΦΟΡΕΑ. Ο αριθμός φακέλου 

είναι μοναδικός. 
 

Στήλη Ημερ. Αίτησης:  

Παρουσιάζει την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για αξιολόγηση – πιστοποίηση του προγράμματος. 
 

  



 

 

Στήλη Σύνοδος:  

Παρουσιάζει τον αριθμό της Συνόδου και την ημερομηνία που πιστοποιήθηκε το πρόγραμμα. 

 

Στήλη Έναρξη Πιστοποίησης:  

Παρουσιάζει την έναρξη της πιστοποίησης του προγράμματος π.χ. ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ/ΕΑΡΙΝΟ εξάμηνο και το έτος. 
 

Στήλη Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης:  

Παρουσιάζει την έκθεση και τα έντυπα που ετοιμάζονται  από την  Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης (Ε.Ε.Α.) μετά την 

επί τόπου επίσκεψη.  
 

Στήλη Απάντηση Ιδρύματος:  

Παρουσιάζει τα έντυπα των παρατηρήσεων του ιδρύματος Ανώτερης Εκπαίδευσης επί της Έκθεσης Εξωτερικής 

Αξιολόγησης. 
 

Στήλη Τελική Έκθεση Φορέα:  

Παρουσιάζει την έκθεση και τα έντυπα που ετοιμάζονται από τον Φορέα σε σχέση με την απόφαση του Συμβουλίου 

για το πρόγραμμα. 
 

Στήλη Κατανομή Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών ανά Εξάμηνo:  

Παρουσιάζει τον πίνακα κατανομής μαθημάτων του προγράμματος όπως έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο στο πλαίσιο 

της πιστοποίησης του προγράμματος. 
 

 

Διαδικασία Αναζήτησης 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολλά κριτήρια αναζήτησης για οποιαδήποτε δεδομένη αναζήτηση προσθέτοντας 

κριτήρια σε ένα ή και περισσότερα πεδία χρησιμοποιώντας το κενό χώρο κάτω από το όνομα της κάθε στήλης 

 

 
 

Παράδειγμα 1: Αναζήτηση όλων των πιστοποιημένων προγραμμάτων των Δημοσίων Πανεπιστημίων 
 

 

Ο αριθμός 1 αντιστοιχεί στα Δημόσια Πανεπιστήμια 

 

Παράδειγμα 2: Αναζήτηση όλων των πιστοποιημένων προγραμμάτων της Συνόδου 15 
 

 

Ο αριθμός Σ15 αντιστοιχεί στην Σύνοδο Φορέα 



 

 

 
 

Παράδειγμα 3: Αναζήτηση όλων των πιστοποιημένων Διαπανεπιστημιακών Προγραμμάτων. 
 

 

Ο τύπος Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα αποτελεί μέρος του τίτλου του Προγράμματος Σπουδών 

  



 

 

 

Παράδειγμα 3: Αναζήτηση όλων των Εξ Αποστάσεως πιστοποιημένων προγραμμάτων 
 

 

Ο τύπος Εξ Αποστάσεως αποτελεί μέρος του τίτλου του Προγράμματος Σπουδών 

  



 

 

 

Διαδικασία Σύνθετης Αναζήτησης 

 
Παράδειγμα 1: Αναζήτηση όλων των πιστοποιημένων προγραμμάτων της Συνόδου 31 και επιπέδου Μάστερ 
 

 

Ο αριθμός Σ31 αντιστοιχεί στη Σύνοδο του Φορέα 31 και το Μάστερ αποτελεί μέρος του τίτλου του προγράμματος 

σπουδών 

 

Παράδειγμα 2: Αναζήτηση όλων των Εξ Αποστάσεως πιστοποιημένων προγραμμάτων της Συνόδου 15  
 

 

Ο τύπος «Εξ Αποστάσεως» αποτελεί μέρος του τίτλου του προγράμματος σπουδών και ο αριθμός Σ15 αντιστοιχεί στη 

Σύνοδο του Φορέα 15. 

 

 


