
 

Σχέδιο Δημοσίευσης Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) 

  
Το παρόν Σχέδιο Δημοσίευσης του Φορέα ΔΙΠΑΕ έχει καταρτιστεί στο πλαίσιο των «περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα 
Νόμων του 2017 έως 2018» [Νόμος 184(Ι)/2017 έως 156(Ι)/2018]. Από την ίδρυσή του ο Φορέας δημοσιεύει πληροφορίες στην ιστοσελίδα του στο πλαίσιο 
της διαφάνειας. Έτσι, εξασφαλίζεται το δικαίωμα των πολιτών  να λαμβάνουν πληροφορίες που κατέχει ο Φορέας με σκοπό τον έλεγχο των Πράξεων και 
των Αποφάσεων του. (Ιστοσελίδα Φορέα: www.dipae.ac.cy) 
 

Ποιοι είμαστε και τι κάνουμε. 
Πληροφορίες για την οργάνωση, τη δομή, τις 
αρμοδιότητες της Δημόσιας Αρχής, τη 
διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, νομοθεσίες 
που εφαρμόζει, διοικητικές διαδικασίες. 
  

Στον Σύνδεσμο http://www.dipae.ac.cy/index.php/el/ στην μπάρα πλοήγησης στο σημείο 
«ΔΙΠΑΕ», ο επισκέπτης της ιστοσελίδας του Φορέα μπορεί να ενημερωθεί για τα ακόλουθα: 

 Ποιοι είμαστε; 

 Το Συμβούλιο 

 To Προσωπικό 

 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

 Κώδικας Δεοντολογίας και απουσία Σύγκρουσης Συμφερόντων 

 Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας 

 Πολιτική Απορρήτου ΔΙΠΑΕ 

 Διαδικασία Ένστασης 

 Πολιτική Παραπόνων 

http://www.dipae.ac.cy/index.php/el/
https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/cyqaa-el/about-us-el
https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/cyqaa-el/the-council-el
https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/cyqaa-el/the-personnel-el
https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/cyqaa-el/code-of-deontology-el
https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/cyqaa-el/quality-policy-statement-el
https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/cyqaa-el/cyqaa-privacy-policy-el
https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/cyqaa-el/appeals-procedure-el
https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/cyqaa-el/complaint-policy-el


 Πολιτική ΔΙΠΑΕ για Ισότητα των Φύλων 

 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 Νόμοι 

 Κανονισμοί 

 Αποφάσεις Πολιτικής 

 ΓΛΩΣΣΑΡΙ 
 

Στον Σύνδεσμο http://www.dipae.ac.cy/index.php/el/ στην μπάρα πλοήγησης στο σημείο 
«Ανακοινώσεις», ο επισκέπτης της ιστοσελίδας του Φορέα μπορεί να ενημερωθεί για τα 
ακόλουθα: 
 

 Ανακοινώσεις 

 Εκδηλώσεις 
 

Στον Σύνδεσμο http://www.dipae.ac.cy/index.php/el/ στην μπάρα πλοήγησης στο σημείο 
«Δημοσιεύσεις», ο επισκέπτης της ιστοσελίδας του Φορέα μπορεί να ενημερωθεί για τα 
ακόλουθα: 
 

 Πρότυπα και Κατευθυντήριες Γραμμές 

 Στατιστικές 

 Χρήσιμες Δημοσιεύσεις 

 Εκθέσεις 

 

https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/cyqaa-el/gender-equality-el
https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/cyqaa-el/law-el
https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/cyqaa-el/regulations-el
https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/cyqaa-el/policy-decisions-el
http://www.dipae.ac.cy/index.php/el/
https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/nea-ekdiloseis/anakoinoseis-el
https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/nea-ekdiloseis/ekdiloseis-el
http://www.dipae.ac.cy/index.php/el/
https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/publications-el/standards-and-guidelines-el
https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/publications-el/statistics-el
https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/publications-el/useful-publications-el
https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/publications-el/reports-el


Στον Σύνδεσμο http://www.dipae.ac.cy/index.php/el/ στην μπάρα πλοήγησης στο σημείο 
«Επικοινωνία», ο επισκέπτης της ιστοσελίδας του Φορέα μπορεί να ενημερωθεί για τα 
ακόλουθα: 

 

 Επικοινωνήστε μαζί μας 

 Χρήσιμες Συνδέσεις 
 

Ποιες είναι οι προτεραιότητες μας. 
Πληροφορίες στρατηγικής και απόδοσης, σχέδια, 
πολιτικές, αξιολογήσεις, εκθέσεις, επιθεωρήσεις 
και κριτικές/σχόλια. 
  

Στον Σύνδεσμο http://www.dipae.ac.cy/index.php/el/ στην μπάρα πλοήγησης στο σημείο 
«Δημοσιεύσεις», ο επισκέπτης της ιστοσελίδας του Φορέα μπορεί να ενημερωθεί για τα 
ακόλουθα: 

 Πρότυπα και Κατευθυντήριες Γραμμές 

 Στατιστικές 

 Χρήσιμες Δημοσιεύσεις 

 Εκθέσεις 

 Θεματική Ανάλυση 

Στον Σύνδεσμο http://www.dipae.ac.cy/index.php/el/ στην μπάρα πλοήγησης στο σημείο 
«Διεθνοποίηση», ο επισκέπτης της ιστοσελίδας του Φορέα μπορεί να ενημερωθεί για τα 
ακόλουθα: 

 Συμμετοχή σε Διεθνείς Οργανισμούς 

 Διεθνείς Ενημερώσεις 

http://www.dipae.ac.cy/index.php/el/
https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/contact-el/contact-us-el
https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/contact-el/useful-links-el
http://www.dipae.ac.cy/index.php/el/
https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/publications-el/standards-and-guidelines-el
https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/publications-el/statistics-el
https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/publications-el/useful-publications-el
https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/publications-el/reports-el
https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/thematic-analysis-el/thematic-analysis-el
http://www.dipae.ac.cy/index.php/el/
https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/internationalisation-el/updates-el


Στον Σύνδεσμο http://www.dipae.ac.cy/index.php/el/nea-ekdiloseis/anakoinoseis-el 
βρίσκονται οι ανακοινώσεις του Φορέα οι οποίες περιέχουν ενημέρωση, αποφάσεις 
πολιτικής, κοκ. 
 

Ποιες είναι οι πολιτικές και οι διαδικασίες μας. 
Διαδικασίες υποβολής αιτήσεων, ημερήσιες 
διατάξεις και πρακτικά συνεδριάσεων για την 
εκτέλεση των λειτουργιών και των ευθυνών μας. 
  

Στον Σύνδεσμο http://www.dipae.ac.cy/index.php/el/ στην μπάρα πλοήγησης στο σημείο 
«Αξιολόγηση», ο επισκέπτης της ιστοσελίδας του Φορέα μπορεί να ενημερωθεί για τα 
ακόλουθα: 
 

ΕΝΤΥΠΑ 

 Έντυπα 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

 Ιδρύματος/Τμήματος/Προγράμματος Σπουδών 
 

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Διαπανεπιστημιακά Προγράμματα 

 Προγράμματα με τη μέθοδο της Δικαιόχρησης 
 

http://www.dipae.ac.cy/index.php/el/nea-ekdiloseis/anakoinoseis-el
http://www.dipae.ac.cy/index.php/el/
https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/evaluation-el/forms-el
https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/evaluation-el/institution-department-programme-el
https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/evaluation-el/joint-programmes-el
https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/evaluation-el/franchised-programmes-el


EΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 Eξ Αποστάσεως Προγράμματα Σπουδών 
 

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 

 Ιατρικές Σχολές 
 

Τί υπηρεσίες προσφέρουμε. 
Αρμοδιότητες, συμβουλές και καθοδήγηση, 
φυλλάδια, συναλλαγές, δελτία τύπου, ετήσιες 
εκθέσεις κ.ο.κ. Περιγραφή των προσφερόμενων 
υπηρεσιών. 
  

Στον Σύνδεσμο http://www.dipae.ac.cy/index.php/el/ στην μπάρα πλοήγησης στο σημείο 
«ΔΙΠΑΕ», ο επισκέπτης της ιστοσελίδας του Φορέα μπορεί να ενημερωθεί για τα ακόλουθα: 

 Ποιοι είμαστε; 

 Το Συμβούλιο 

 To Προσωπικό 

 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

 Κώδικας Δεοντολογίας και απουσία Σύγκρουσης Συμφερόντων 

 Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας 

 Πολιτική Απορρήτου ΔΙΠΑΕ 

 Διαδικασία Ένστασης 

 Πολιτική Παραπόνων 

 Πολιτική ΔΙΠΑΕ για Ισότητα των Φύλων 

 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/evaluation-el/distance-learning-programmes-el
https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/evaluation-el/medical-schools-el
http://www.dipae.ac.cy/index.php/el/
https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/cyqaa-el/about-us-el
https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/cyqaa-el/the-council-el
https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/cyqaa-el/the-personnel-el
https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/cyqaa-el/code-of-deontology-el
https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/cyqaa-el/quality-policy-statement-el
https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/cyqaa-el/cyqaa-privacy-policy-el
https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/cyqaa-el/appeals-procedure-el
https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/cyqaa-el/complaint-policy-el
https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/cyqaa-el/gender-equality-el


 Νόμοι 

 Κανονισμοί 

 Αποφάσεις Πολιτικής 

 ΓΛΩΣΣΑΡΙ 

 

Στον Σύνδεσμο http://www.dipae.ac.cy/index.php/el/ στην μπάρα πλοήγησης στο σημείο 
«Δημοσιεύσεις», ο επισκέπτης της ιστοσελίδας του Φορέα μπορεί να ενημερωθεί για τα 
ακόλουθα: 

 Πρότυπα και Κατευθυντήριες Γραμμές 

 Στατιστικές 

 Χρήσιμες Δημοσιεύσεις 

 Εκθέσεις 
 

Τι ξοδεύουμε και πώς το ξοδεύουμε. 
Xρηματοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με τα 
προβλεπόμενα και πραγματικά έσοδα και 
δαπάνες, τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών 
και τις δημόσιες συμβάσεις. 

Σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στον σύνδεσμο 
http://www.dipae.ac.cy/index.php/el/publications-el/reports-el όπου βρίσκονται 
αναρτημένες οι ετήσιες εκθέσεις του Φορέα. 

Πώς παίρνουμε αποφάσεις. 
Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων, διαδικασία 
λήψης αποφάσεων, πρακτικά συνεδριάσεων, 
εσωτερικές διαδικασίες και κριτήρια, 
διαβουλεύσεις, ευθυγράμμιση με αποφάσεις 
πολιτικής των ευρωπαϊκών αι διεθνών σωμάτων   

Στον Σύνδεσμο http://www.dipae.ac.cy/index.php/el/ στην μπάρα πλοήγησης στο σημείο 
«Αξιολόγηση», ο επισκέπτης της ιστοσελίδας του Φορέα μπορεί να ενημερωθεί για τα 
ακόλουθα: 
 

https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/cyqaa-el/law-el
https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/cyqaa-el/regulations-el
https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/cyqaa-el/policy-decisions-el
http://www.dipae.ac.cy/index.php/el/
https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/publications-el/statistics-el
https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/publications-el/useful-publications-el
https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/publications-el/reports-el
http://www.dipae.ac.cy/index.php/el/publications-el/reports-el
http://www.dipae.ac.cy/index.php/el/


διασφάλισης ποιότητας ( π.χ. ENQA, EQAR, 
WFME). 
  

ΕΝΤΥΠΑ 

 Έντυπα 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

 Ιδρύματος/Τμήματος/Προγράμματος Σπουδών 
 

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Διαπανεπιστημιακά Προγράμματα 

 Προγράμματα με τη μέθοδο της Δικαιόχρησης 
EΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 Eξ Αποστάσεως Προγράμματα Σπουδών 
 

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 

 Ιατρικές Σχολές 
 

https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/evaluation-el/forms-el
https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/evaluation-el/institution-department-programme-el
https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/evaluation-el/joint-programmes-el
https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/evaluation-el/franchised-programmes-el
https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/evaluation-el/distance-learning-programmes-el
https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/evaluation-el/medical-schools-el


Λίστες και μητρώα. 
Πληροφορίες που τηρούνται σε μητρώα: Νόμοι, 
αλληλογραφία, πρακτικά 

Στον Σύνδεσμο http://www.dipae.ac.cy/index.php/el/ στην μπάρα πλοήγησης στο σημείο 
«Πιστοποίηση», ο επισκέπτης της ιστοσελίδας του Φορέα μπορεί να ενημερωθεί για τα 
ακόλουθα: 

 

 Πιστοποιημένα Ιδρύματα 

 Πιστοποιημένα Τμήματα 

 Πιστοποιημένα Προγράμματα 

 Απορριφθέντα Ιδρύματα 

 Απορριφθέντα Τμήματα 

 Απορριφθέντα Προγράμματα 
 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ.docx/ΕρΙ 

http://www.dipae.ac.cy/index.php/el/
https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/accreditation-el/accredited-institutions-el
https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/accreditation-el/accredited-departments-el
https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/accreditation-el/accredited-programmes-el
https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/accreditation-el/rejected-institutions-el
https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/accreditation-el/rejected-departments-el
https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/accreditation-el/rejected-programmes-el

