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        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

 

 

Συνεδρίαση της Συγκλήτου αρ. πράξης 72/14.12.2021 

Απόσπασμα πρακτικού 

 

Στο Ηράκλειο σήμερα 14 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30 συνήλθε σε συνεδρίαση 

η Σύγκλητος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την με 

αρ. πρωτ. 7850/Φ20/26-11-2021 πρόσκληση του Πρύτανη Νικολάου Κατσαράκη. 

Παρόντες  

Νικόλαος Κατσαράκης     Πρύτανης  

Εμμανουήλ Δρακάκης  Αντιπρύτανης  

Θρασύβουλος Μανιός  Αντιπρύτανης  

Νεκτάριος Παπαδογιάννης                  Αντιπρύτανης  

Χρήστος Φλώρος    Αντιπρύτανης  

Παναγιώτης Νεκτάριος  Κοσμήτορας Σχολής Γεωπονικών Επιστημών  

Βασίλειος Ζαφειρόπουλος Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας 

Εμμανουήλ Καραπιδάκης Κοσμήτορας Σχολής Μηχανικών 

Ευθύμιος Μπακαρέζος Κοσμήτορας Σχολής Μουσικής και Οπτοακουστικών 

Τεχνολογιών  

Ιωάννης  Χατζηαντωνίου Πρόεδρος Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  

Ειρήνη Δήμου Πρόεδρος Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και 

Τουρισμού  

Κων/νος Παναγιωτάκης Πρόεδρος Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και 

Τεχνολογίας  

Εμμανουήλ Ροδιτάκης Πρόεδρος Τμήματος Γεωπονίας  

Γεώργιος Φραγκιαδάκης Αναπλ. Πρόεδρος Τμήματος Επιστημών Διατροφής και 

Διαιτολογίας (σε αναπλήρωση του Γ. Μαρκάκη) 

Σπυρίδων Παναγιωτάκης Αναπλ. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας (σε 

αναπλήρωση του Ι. Παχουλάκη)  

Χρήστος Κλεισιάρης Πρόεδρος Τμήματος Νοσηλευτικής  

Φώτιος Μαυροματάκης Πρόεδρος Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών 

Γεώργιος Καβουλάκης Πρόεδρος Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών  

Ιωάννης Χατζάκης Πρόεδρος Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών 

Βασίλειος Δημητρίου Πρόεδρος Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και 

Ακουστικής 

Ευάγγελος Μαρκάκης Εκπρόσωπος μελών Ε.ΔΙ.Π.  

Ειρήνη-Ερωφίλη Τζανάκη Εκπρόσωπος Διοικητικών Υπαλλήλων  

 

Απόντες 

Στυλιανός Παπαδάκης  Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας 

Στυλιανή Κυρμιζάκη Εκπρόσωπος μελών Ε.Τ.Ε.Π.  

  

Εκπρόσωποι των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών δεν συμμετέχουν καθότι δεν έχει 

υποβληθεί η νόμιμη εκπροσώπησή τους από τους Συλλόγους τους. 
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Γραμματέας της Συγκλήτου ήταν η Μαρία Μούντη, Προϊσταμένη του Τμήματος Συλλογικών και 

Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών. 

 

 

Θέμα 10ο  

Έγκριση Πολιτικής Ποιότητας ΕΛΜΕΠΑ 

 

O Πρύτανης Νικόλαος Κατσαράκης έθεσε υπόψη των μελών της Συγκλήτου την με ημερομηνία 

09-12-2021 εισήγηση του αρμόδιου Αντιπρύτανη Εμμανουήλ Δρακάκη, με θέμα «Έγκριση 

Πολιτικής Ποιότητας ΕΛΜΕΠΑ». 

Η Σύγκλητος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου μετά από διαλογική συζήτηση και 

αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 /τ. Α΄/06.09.2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 

ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Τις διατάξεις των άρθρων 12, 13, 15 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/4.8.2017) «Οργάνωση και 

λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως 

ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ. Α΄/7.5.2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., 

πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και 

λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει. 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 75 έως 83 του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 τ. Α΄/23-9-2020) «Ψηφιακή 

Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Την με αριθ. πρωτ. 319/Φ20/16-05-2019 (ΑΔΑ: ΨΙΦ846ΜΗ2Ι-Θ6Β) απόφαση του Πρύτανη του 

Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με θέμα: «Συγκρότηση της Συγκλήτου του Ελληνικού 

Μεσογειακού Πανεπιστημίου», όπως έχει τροποποιηθεί με την με αρ. πρωτ. 5098/Φ20/01-09-2021 

(ΑΔΑ: ΩΚ2Ι46ΜΗ2Ι-Χ2Τ) 8η τροποποίηση της Συγκλήτου και ισχύει. 

6. Την απόφαση της Συγκλήτου στη συνεδρίαση με αρ. πράξης 70/Θ.29/25.11.2021 (ΑΔΑ: 

ΨΑ8746ΜΗ2Ι-88Λ) με θέμα «Έγκριση Πολιτικής Ποιότητας του Ελληνικού Μεσογειακού 

Πανεπιστημίου». 

7. Την πρόταση της ΜΟΔΙΠ, αφού έλαβε υπόψη τις σχετικές υποδείξεις της Εθνικής Αρχής 

Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ). 

8. Την με αρ. 206997/Ζ1/27-11-2017 Πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

(ΦΕΚ 633/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./30-11-2017) με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων 

(4) Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ Κρήτης. 

9. Τις διατάξεις της παραγρ. 6 α και β του άρθρου 18 (Ζητήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) του ν. 

4559/2018 (ΦΕΚ 142/τ΄Α/3-8-2018) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες 

διατάξεις», σύμφωνα με τον οποίο παρατείνεται η θητεία του Πρύτανη και των τεσσάρων (4) 

Αντιπρυτάνεων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου έως 31-08-2022. 

 

Αποφάσισε 

1. Την ακύρωση της απόφασης της Συγκλήτου στη συνεδρίαση με αρ. πράξης 70/Θ.29/25.11.2021 

(ΑΔΑ: ΨΑ8746ΜΗ2Ι-88Λ) με θέμα «Έγκριση Πολιτικής Ποιότητας του Ελληνικού Μεσογειακού 

Πανεπιστημίου» λόγω νέων προϋποθέσεων που έθεσε η ΕΘΑΑΕ.  

2. Την έγκριση της Πολιτικής Ποιότητας του ΕΛΜΕΠΑ, ως εξής: 

 

Πολιτική Ποιότητας Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) αναγνωρίζοντας την ανάγκη διασφάλισης 

και διαρκούς βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, καθώς και 

της αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του, καθιερώνει και εφαρμόζει Εσωτερικό 

Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ), το οποίο ελέγχει και επικαιροποιεί σε ετήσια βάση. 

Η εφαρμογή Πολιτικής Ποιότητας στο ΕΛΜΕΠΑ, όπως αποτυπώνεται στο ΕΣΔΠ, αποτελεί 
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στρατηγική επιλογή και δέσμευση του Ιδρύματος να αναπτύξει κουλτούρα ποιότητας και αριστείας 

σε όλους τους τομείς δράσης του, λαμβάνοντας υπόψη το γενικό πλαίσιο λειτουργίας των ΑΕΙ, τις 

εσωτερικές αποφάσεις των Οργάνων του Ιδρύματος, τις διεθνείς πρακτικές (ιδίως του Ευρωπαϊκού 

χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης) και τις κατευθύνσεις της ΕΘ.Α.Α.Ε. 

Σκοπός της Πολιτικής Ποιότητας 

Σκοπός της Πολιτικής Ποιότητας του ΕΛΜΕΠΑ είναι η ανάπτυξη κουλτούρας ποιότητας εντός 

της ακαδημαϊκής κοινότητας, ώστε το Πανεπιστήμιο να καθιερωθεί ως ένα Ανώτατο 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με διεθνή αναγνώριση και φήμη για την άριστη εκπαίδευση που παρέχει, την 

έρευνα και την καινοτομία, το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό ήθος των αποφοίτων του, τη γνώση 

και την τεχνογνωσία που παράγει, την επιστημονική συνεισφορά του διδακτικού και ερευνητικού 

προσωπικού του καθώς και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της επιστήμης και της 

τεχνολογίας προς όφελος της κοινωνίας. 

Η Πολιτική Ποιότητας διαχέεται σε όλους τους τομείς δράσης του ΕΛΜΕΠΑ και 

πραγματοποιείται με τη θεσμοθέτηση, την αναμόρφωση, και τον επανασχεδιασμό των στόχων της 

διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με τον στρατηγικό σχεδιασμό του Ιδρύματος. 

Στόχοι της Πολιτικής Ποιότητας 

Οι βασικοί στρατηγικοί στόχοι της πολιτικής ποιότητας του ΕΛΜΕΠΑ είναι:  

 Η ανάδειξη του ΕΛΜΕΠΑ ως ένα ελκυστικό κέντρο υψηλής ποιότητας πανεπιστημιακής 

εκπαίδευσης για νέους επιστήμονες και υπεύθυνους πολίτες, μέσω της συνεχούς αναμόρφωσης 

και βελτίωσης των προγραμμάτων σπουδών του σε σχέση με τις ανάγκες της χώρας και τις 

διεθνείς τάσεις και της μέριμνας για την επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων του.  

 Η δημιουργία ενός σύγχρονου και δημιουργικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος  στο ΕΛΜΕΠΑ, 

με τη διεθνοποίηση των δράσεων του και την ενίσχυση της εικόνας του διεθνώς, την 

πραγματοποίηση υψηλής ποιότητας έρευνας και την σύνδεση του με την κοινωνία.  

 Η εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών του Ιδρύματος 

και τη βελτίωση της οργάνωσης των διοικητικών υπηρεσιών του.  

Μέσα υλοποίησης της Διασφάλισης Ποιότητας  

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) 

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος έχει ως αποστολή τη δημιουργία και προαγωγή κλίματος ποιότητας 

στο ΕΛΜΕΠΑ, τον έλεγχο για την εφαρμογή και τη λειτουργία των διαδικασιών ποιότητας, τον 

συντονισμό του συστήματος αξιολόγησης και πιστοποίησης και τη συνδρομή της προς τα Τμήματα 

για την καταγραφή και συστηματική αποτίμηση του έργου τους, με σκοπό την αυτοβελτίωση σε 

όλους τους τομείς δράσεις τους. 

Το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας 

Το ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΘ.Α.Α.Ε. 

συγκροτεί και θέτει σε λειτουργία το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ), για 

την αποτελεσματική εφαρμογή του οποίου υπάρχει σαφής δέσμευση της Διοίκησης σε όλα τα 

επίπεδα. 

Για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας και την αποτελεσματική εφαρμογή του ΕΣΔΠ 

όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας αναγνωρίζουν ότι: 

 Η επίτευξη των στρατηγικών στόχων ποιότητάς σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του 

ΕΛΜΕΠΑ απαιτεί τόσο τη συλλογική όσο και την ατομική ευθύνη. 
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 Τα συλλογικά όργανα του Ιδρύματος (Διοίκηση, ΜΟΔΙΠ, ΟΜΕΑ), οι ακαδημαϊκές και 

διοικητικές μονάδες του και κάθε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας έχουν διακριτό ρόλο και 

ευθύνη υλοποίησης των δράσεων που τους αντιστοιχούν που περιγράφονται στο ΕΣΔΠ. 

 Η εφαρμογή του ΕΣΔΠ του Ιδρύματος είναι μια συνεχής διαδικασία βελτίωσης που απαιτεί τη 

συνεργασία και τη συλλογική συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων μερών. 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Η Γραμματέας 

 

Μούντη Μαρία 
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