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Διευθυντή
Ikaros Aviation Training Center

Θέμα: Απάντηση στην Ένσταση του Ιδρύματος «Ikaros Aviation Training
Center»
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 36η Συνοδό του η οποία πραγματοποιήθηκε στις 12 και 13
Νοεμβρίου 2018, στη βάση του Άρθρου 20 (2)(ζ)(ii) των περί της Διασφάλισης και
Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης Φορέα για
Συναφή Θέματα» Νόμων του 2015 και 2016 [Ν. 136(Ι)/2015 και Ν.47(Ι)/2016]
αποφάσισε ότι δεν δικαιολογείται η ανάκληση της Αξιολόγησης και η επανεξέτασή της
με βάση το ακόλουθο σκεπτικό:
Η ένστασή σας, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2018, απορρίπτεται στη βάση των
δεδομένων που ίσχυαν κατά την εξέταση της αίτησής σας και κατά τη λήψη της
απόφασης η οποία περιέχεται στην Τελική Έκθεση του Φορέα για την απόρριψη του
πιο πάνω αναφερόμενου ιδρύματος, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2018.
Σημειώνεται επίσης ότι, στο πλαίσιο της υφιστάμενης πολιτικής του ο Φορέας
εξετάζει και βασίζει τις αποφάσεις του στην πλήρη συμμόρφωση και υλοποίηση των
κριτηρίων της εξωτερικής αξιολόγησης κατά τη διάρκεια της εξωτερικής αξιολόγησης
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και όχι στην όποια καταγεγραμμένη εκ των υστέρων δέσμευση από μέρους του
ιδρύματος.
Επιπρόσθετα, το Συμβούλιο του Φορέα, στη βάση του Νόμου με αρ. 136(Ι)/2015
και 47(Ι)/2016, και λαμβανομένου υπόψη ότι το Συμβούλιο δεν νομιμοποιείται να
παραχωρήσει έγκριση «υπό όρους», επισημαίνει τους κύριους λόγους απόρριψης
όπως αυτοί αναφέρονται στην Τελική Έκθεση του Φορέα:


Οι κτιριακές εγκαταστάσεις δεν διαθέτουν όλες τις απαραίτητες άδειες
λειτουργίας από τις τοπικές αρχές.



Δεν υπάρχει το

Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας του

κτιρίου από

την

Πυροσβεστική Υπηρεσία.


Δεν

υπάρχει

Πιστοποιητικό

Ελέγχου

Ηλεκτρικής

και

Μηχανολογικής

Εγκατάστασης από την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία.
Σημειώνεται επίσης ότι στη βάση του προαναφερθέντος Νόμου, το Συμβούλιο του
Φορέα δεν νομιμοποιείται να λάβει υπόψη του νέα δεδομένα που του παρουσιάστηκαν
μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξωτερικής αξιολόγησης. Ως λόγοι απόρριψης
παραμένουν και οι ακόλουθοι:


Η έλλειψη μηχανισμών για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη προγραμμάτων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης



Η απουσία επιτροπής για ζητήματα φοιτητικής μέριμνας



Η απουσία συμβουλευτικής επιτροπής



Η έλλειψη διοικητικής οργάνωσης



Η απουσία πολιτικής για τη διασφάλιση της εσωτερικής ποιότητας

Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της εξωτερικής
αξιολόγησης δεν υπήρχαν οργανωμένες όλες οι υπηρεσίες του ιδρύματός σας, όπως
επίσης και όλες οι απαραίτητες άδειες λειτουργίας, επιβάλλεται εκ νέου ιδρυματική
αξιολόγηση.
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Υπενθυμίζεται ότι λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο Νομοθετικό πλαίσιο που
διέπει τη διασφάλιση της ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης στη Δημοκρατία, τα
ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης δεν μπορούν να λειτουργούν ούτε και να
διαφημίζουν νέα προγράμματα σπουδών τα οποία δεν έτυχαν αξιολόγησης –
πιστοποίησης από τον Φορέα.
Είμαστε στη διάθεσή σας για τυχόν επιπρόσθετες πληροφορίες ή/και
διευκρινίσεις.

(
)
για Πρόεδρο Συμβουλίου Φορέα Διασφάλισης
και Πιστοποίησης της Ποιότητας
της Ανώτερης Εκπαίδευσης

Κοιν.: Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού
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