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-G=H:  1. Doc. 300.2.1 External Evaluation Report (Institutional) / 16-17 May 2022
 %. Doc. 300.2.2 Institution Response (Institutional) / 25 August 2022
 A. <,1/2%&' ?5@!< / 30 A;,2;9$7>%4 2022 

:I2+82$6 ?)&'1 *&+",&" -)$%().'() !D*:=,

!25 867 91&(J367 317 ";6$"&<;()$" +82 6 -K(.B ?1.<; & =41&$(3$0;E; H"K;<; :2A1'1 0K"2 
2#1;(9(2B3"2 9.B&E7 +."7 827 "##&"$+868"7 9() 1;140&(;812 386 (A) 3K"82#B "9238(.B 8() !D*:= 
6$"&($6;'17 30 -"98"$%&'() 2022.

-)A#"#&2$0;1:

1. “!""#$%$& '( )*%+ ',- !"#$% &'()*+,&-. '(. /0#1%+'(2. 3+ 4#*4$5 -+ 05$.)$'6)$& 7%$8+ 
 %$ '(- 9:%( ;'#(<=>(.”

 1.1 L -K(.B ?1.<; & =41&$(3$0;E; H"K;<; :2A1'1, 3J$4E;1 $": 

                -  827 *&+;(2"7 8() *"&' *(."(,($'17 #12 GE&(81I'17 M+$() 9() 14(&(J; 86 380A13B 867 3" 
     ,2186&680( #8'&2( ";8+7 *"&2(KB7 =2,2#(J G1&1#8B&1 (*=G :A. >$(.(A68<;) 
                - 867 ";8(.B7 8() N9()&A(J =3E8"&2#<; 1/1996 #12 
                - 867 3);1#+.()@67 3K"82#B7 -)$4E;'17 $"81IJ 6$<;, 8() N*=- #12 8() !B$() O")#E3'17 
     6$"&($6;'17 3 D().'() 2006

             8( 2006  #180%1." 9&(7 8(; !B$( O")#E3'17 8( 3K"82#+ 1;8'82$( 8E; ,"#18"335&E; K2.25,E; 
             O2&<; ?J9&() (14000 O?) #12 "I1A+&13" '-% ,/0!#1$&- ,/23+45-. 8E; 19128(J$";E; K<&E; 
    385@$")367  A21 827 1;5A#"7 867 -K(.B7.

 1.2 *&(7 8(J8( "923);598(;812 81 1#+.()@1:

 - :91;8682#B "9238(.B 8() !B$() O")#E3'17 9&(7 86 -K(.B $17 6$"&($6;'17 22 M("$%&'() 2022
  (*1&5&86$1 “:”), +9() ."98($"&<7 "9"I6A"'812 6 42.(3(4'1 #12 8( A&5$$1 867 ,);18+86817 
  "I1A(&57 K<&E; 385@$")367. :9+ 86; "; .+AE "9238(.B #&';"812 3#+92$( ;1 "9236$1;@(J; 
  $"81IJ 5..E; 81 1#+.()@1 36$"'1:
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  - Παρ. 3: “………… Με την εξαγορά των χώρων στάθμευσης δεν συνεπάγεται υπόδειξη τους σε 
      συγκεκριμένο χώρο ………………”
  - Παρ. 4: “Επομένως, έχετε μεν εξαγοράσει επτά (7) χώρους στάθμευσης οι οποίοι πιστώθηκαν στην 
      ανάπτυξη σας αλλά και οι οποίοι ουσιαστικά δεν υπάρχουν και δεν απαιτείται να υποδειχθούν κάπου”.

 - Εντολή 1/2016 Υπουργού Εσωτερικών ( αντικατέστησε εξελικτικά την Εντολή 1/1996). Όπως 
   αναφέρεται στη σελίδα 22 / Παράγραφος 26 (Εξαγορά) “…. η Πολεοδομική Αρχή είναι δυνατόν να 
    επιτρέπει την εξαγορά της υποχρέωσης για το σύνολο ή μέρους του αριθμού χώρων στάθμευσης που 
    απαιτούνται …….” (Παράρτημα “Β”).
 - Σχετική Συμφωνίας μεταξύ του ΥΠΕΣ, του Δήμου Λευκωσίας και της Σχολής μας ημερομηνίας 
    3 Ιουλίου 2006 (Παράρτημα “Γ”).

 1.3 Ως εκ των ανωτέρω συνάγεται, ουδεμία εκκρεμότητα σε χώρους στάθμευσης υφίσταται αφού η Σχολή 
 έχει ήδη από το 2006 νομίμως διευθετήσει πλήρως και αμετάκλητα την όποια εκκρεμότητα με το 
 ΥΠΕΣ και τον Δήμο Λευκωσίας, ως οι αρμόδιες κατά νόμο αρχές (η αναφορά σε Δήμο Στροβόλου 
 στην (γ) σχετική επιστολή του ΔΙΠΑΕ θεωρείται ότι έγινε εκ παραδρομής).

2. “Όσον αφορά στο Πιστοποιητικό Ελέγχου Ηλεκτρικής και Μηχανολογικής Εγκατάστασης από την 
 Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία αναμένεται η προσκόμιση του το συντομότερο δυνατό”

 2.1 Επισυνάπτεται Πιστοποιητικό Ελέγχου Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων από την ΗΜΥ με ημερομηνία 
 21 Δεκεμβρίου 2022 (Παράρτημα “Δ”).

 2.2 Σύμφωνα με προφορική μας ενημέρωση από την ίδια την Υπηρεσία κατόπιν σχετικού μας γραπτού 
 αιτήματος (επισυνάπτεται ως Παράρτημα “Ε”), η ΗΜΥ δεν προβαίνει σε ελέγχους Μηχανολογικών 
 Εγκαταστάσεων. Όπως αντιλαμβανόμαστε, η ΗΜΥ προέβη σε σχετική διευκρίνηση και προς το ΔΙΠΑΕ. 
 Κατόπιν τούτου, επανυποβάλλεται Πιστοποιητικό Ελέγχου Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων της 
 Σχολής από τους Μελετητές Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Ηλιοφώτου & Ζηνιέρης ως Παράρτημα “ΣΤ”.

3. “Υπάρχει ανεπαρκής Διοικητική Δομή και ως εκ τούτου παρακαλείσθε όπως προβείτε σε διορθωτικές ενέργειες”

 3.1 Υποβάλλεται Διοικητική Δομή της Σχολής Καλών & Εφαρμοσμένων Τεχνών Αιγαία ως σελ. 6 Παραρτήματος 
  “Ζ” (Quality Assurance and Enhancement (QAE) Handbook).

 3.2 Η υποβαλλόμενη Διοικητική Δομή είναι απλή, κλιμακωτή (scalar) και λειτουργική σύμφωνα με το 
 μέγεθος της Σχολής, τις ανάγκες της σε ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό και τις δυνατότητες της σε 
 φοιτητές /φοιτήτριες.

 3.3 Επιπρόσθετα η Διοικητική Δομή συνάδει απόλυτα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας 
 “Οι περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμοι του 1996 (67(1)/1996) έως 53(Ι) του 2013)” και τις 
 Αποφάσεις  του Συμβουλίου ΔΙΠΑΕ. Συγκεκριμένα:
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 - ! "#$#%&'#%( "$)( *+$,-.*/# '&0 $+12034& %5# -/#'$6+175 *.0'/ (5) 8*#'+$*90 )/ 
 461%/%+#).0/: %5# ;#5%+#'.: 5+)$;#<'&'/: %5# /6=>0/: 4/ <-$6: '$6: '$)/7: -/#'$6+175: '&: 
 ?@$-(: 46)*/+#-5),50$).0&: %5# '&: A#4'$*$7&4&: '&: A$#<'&'5:. 

 - ! 4>4'54& '30 '+#90 5*< '#: *.0'/ 8*#'+$*.: (B%5;&)5C%( – "#$#%&'#%( %5# A/#=5+@#%() 
 *+$,-.*/'5# 5*< '&0 *+$505D/+=/745 4@/'#%( 0$)$=/475 /09 & 4>4'54& '&: 8*#'+$*(: 
 843'/+#%(: A$#<'&'5: *+$,-.*/'5# 5*< '&0 5*<D54& '$6 ?6),$6-7$6 '$6 "EAB8 %5'2 '&0 
 34& ?>0$;$ (10-11 ?/*'/),+7$6 2018). ! /05*$).0$645 5& 8*#'+$*( *$6 *+$,-.*/'5# 5*< '& 
 "#$#%&'#%( "$)( '&: ?@$-(: (8*#'+$*( 8#4;$@(:) .@/# 461%/%+#).0/: 5+)$;#<'&'/: /F.'54&: 
 5#'(4/30, $)5-(: /#4;$@(: 0.30 D$#'&'90 4'& ?@$-(, )/'51+5D(: D$#'&'90 %-*.

3.4  G.@+# *+<'#0$:, )/ ;#$#%&'#%2 %5=(%$0'5 ('50 /*#D$+'#4).0$# '+75 (3) 2'$)5 %5# 461%/%+#).05:

 - B-/F75 !-#2;$6 H5'I&4'/D20$6 – "#/6=>0'+#5 '&: ?@$-(:
 - 8-/6=.+#$: H5'I&4'/D20$6, "#/6=60'(: "#$7%&4&: & J#%$0$)#%90
 - BD+$;7'& E3200$6

        ?605D9: 505D.+/'5# <'# $# 8-/6=.+#$: H5'I&4'/D20$6 %5# BD+$;7'& E3200$6 /705# )/'5F> 2--30 
        %2'$@$# %5# '$6 Master of Business Administration (MBA).

3.5  8*#*+<4=/'5 '30 503'.+3 -/#'$6+190, 4>)D305 )/ 4@/'#%.: /*#4&)204/#: '&: EEC 4'$ (5) 4@/'#%< 
       External Evaluation Report, & ?@$-( .@/# 505=.4/# ;#$#%&'#%2 %5=(%$0'5 %5# 4/ 4& -/#'$6+1< 
       (?342005 K$6)2I$6). 

3.6  "#/6%+#07I/'5# <'# $ 8-/6=.+#$: H5'I&4'/D20$6 54@$-/7'5# 5*$%-/#4'#%2 )/ ;#$#%&'#%2 %5=(%$0'5
       /09 $# B-/F75 !-#2;$6 H5'I&4'/D20$6, BD+$;7'& E3200$6 %5# ?342005 K$6)2I$6 /705# *5+2--&-5 
       /*#D$+'#4).0/: %5# )/ 5%5;&)5C%2 %5=(%$0'5. B6'( & 460(=&: *+5%'#%( /705# 5*<-6'5 5*$;/%'( %5# 
       5*< '&0 EEC 5D$> <*3: /*#4&)570/#: 

        “All academic sta! in all universities are expected to conduct administration as part of their role; so this is 
         perfectly acceptable. The EEC were impressed with how all sta! take the administrative aspects of their 
         role very seriously. The very small number of students (15 students) makes this administrative approach 
        adequate for the time being. Surely, if the number of students increases substantially (as stated in the 
        strategic planning presentation), additional specialist Admin to support speci"c pressure points must be 
        considered”.

3.7  ! *$-> %5-( 505-$175 ;#$#%&'#%$> *+$43*#%$>/D$#'&'90 - 4 : 15 ( 1: 3.75 - ;70/# '&0 /6@.+/#5 4'& 
       ?@$-( 05 %5->L/# )5%+$*+<=/4)5 ;#$#%&'#%.: 5021%/: *$6 *#=50<0 05 *+$%>L$60 5*< /0;/@<)/0& 
       5>F&4& '$6 5+#=)$> '30 D$#'&'90 )/--$0'#%2.
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4. “!"#$%&&'()# * &+,* '-'./'#0- 1# 1"12'3 4) )"1561"17- 5(* $'&(285* (*3 "1&#(#6+3 9#)5:%&#5*3 
 (*3 "1#;(*()3”

 4.1 !"#$%&&'()* Quality Assurance and Enhancement (QAE) Handbook +, -).%.(/0) “1” 
         2(# #"#3# "'.*&)0$%4'()* 0' 2)564'*) / -#&*(*76 8*)25%&*2/, (/, -#*9(/(), (/, :;#&6, 
         7)* &'"(#0'.'3, ".)7(*7<, =&#"#3/26, (/,.

 4.2 >*) (/4 '7"94/2/ (#= ="#$)&&90'4#= QAE Handbook, &65?/7)4 ="9@*4 9&', #* ").)(/.62'*, 
        (/, EEC "#= )5#.#A4 (/ 8*)25%&*2/ (/, -#*9(/(), #* #"#3', =*#?'(#A4()* "&6.+, )"9 (/ 
        :;#&6 2(/4 #&9(/(% (#=,. B'()CA %&&+4 )4)5<.#4()*:

 - D '*2)E+E6 7)* 2=0"'.3&/@/ -#&*(*76, 8*)25%&*2/, (/, -#*9(/(), (/, :;#&6, 
  (-).%.(/0) “1” QAE Handbook 2'&. 7).
 - D '0"&#76 'C+('.*7F4 2=4'.E)(F4 2(*, ".)7(*7<, =&#"#3/2/, (/, -#&*(*76, 8*)25%&*2/, 
  (/, -#*9(/(), ( -).%.(/0) “1”, QAE Handbook 2'&. 26-29) 
 - 8*)G*7)23', '*2)E+E6, 4<+4 ".#E.)00%(+4 2"#=GF4 (-).%.(/0) “1” QAE Handbook 
  2'&. 8-9)
 - H*2)E+E6 G*)G*7)2*F4 2=&&#E6, 2(#*;'3+4 7)* ").)7#&#A?/2/,, )C*#&9E/2/, 7)* $'&(3+2/, 
  ").';90'4+4 ".#E.)00%(+4 2"#=GF4 2(/ $%2/ $)2*7F4 G'*7(F4 )"9G#2/, 
  (-).%.(/0) “1” QAE Handbook 2'&. 9-12).
 - H*2)E+E6 G*)G*7)2*F4 2=&&#E6, 2(#*;'3+4 7)* "&/.#5#.*F4 2;'(*7% 0' (/4 )7)G/0)I76 
  )"9G#2/ (+4 5#*(/(F4/5#*(/(.*F4.
 - J;#=4 =*#?'(/?'3 G*)G*7)23', G*)25%&*2/, (/, K7)G/0)I76, K7'.)*9(/(), )7)G/0)I7#A 
  ".#2+"*7#A 7)* 5#*(/(F4.  L* G*)G*7)23', 7)&A"(#=4 9&#=, (#=, (#0'3, )7)G/0)I7% 
  )7)(%&&/&/, 7)* 0/ )"#G'7(6, 2=0"'.*5#.%, (plagiarism related to submission of written 
  or practical work including ADM artifacts, self-plagiarism, collusion, falsiMcation/fabrication, 
  cheating, contract cheating etc) (-).%.(/0) “1” QAE Handbook 2'&. 9-12). 
 - H*2)E+E6 G*)G*7)2*F4 ="#$#&6, 7)* 'C<()2/, ").)"94+4 5#*(/(F4 G*)59.+4 7)(/E#.*F4 
  2=0"'.*&)0$)4#0<4/, (/, )C*#&9E/26, (#=, (-).%.(/0) “1” QAE Handbook 2'&. 40-44, 13-26). 
 - K0'*$90'4/ '7")3G'=2/ ".#2+"*7#A 2(*, G*)G*7)23', =&#"#3/2/, "#&*(*76, G*)25%&*2/, (/, 
  "#*9(/(), (/, :;#&6, (-).%.(/0) “1” QAE Handbook 2'&. 48).
 - K4(*0'(F"*2/ "'.*"(F2'+4 2AE7.#=2/, 2=05'.94(+4 7)* ".#7)(%&/@/, (-).%.(/0) “1” 
  QAE Handbook 2'&. 49-54).
 -  D 2=0"'.3&/@/ 2(#4 :(.)(/E*79 :;'G*)209 (/, :;#&6, 2=E7'7.*0<4/, ".94#*), 9(* / 2=4';6, 
  $'&(3+2/ 7)* / G*)25%&*2/ (/, "#*9(/(), 2(/ :;#&6 '34)* =@32(/, ".#('.)*9(/(),.
  7&"

 4.3 H"*".92?'() 7.34'()* 279"*0# 4) )4)5'.?'3 / 2=00'(#;6 (/, 8*'=?A4(.*), (/, :;#&6, 
        K&'C3), D&*%G#= N)(O/2('5%4#= 2(*, '4).7(6.*', '.E)23', (#= “Quality Assurance Community 
        of Practice (QACoP)” E*) (/4 K4F('./ H7")3G'=2/ EURASHE (European Association of Institutions
        in Higher Education) (/, H=.+")I76, H"*(.#"6, 2(*, 13 L7(+$.3#= 2022 2(*, P.=C<&&', 9"#= 
        '"'&<E/ +, 0<&#, (#= Core Committee (/, ").)"%4+ H"*(.#"6, (3G' -).%.(/0) “Q”) (# #"#3# 
        <;'* +, 27#"9: 

  - (/ 2=O6(/2/ 9&+4 (+4 ?'0%(+4 7)* ").)0<(.+4 "#= )5#.#A4 (/4 '4G';90'4/ )4)?'F./2/ 
    (+4 European Standard and Guidelines (ESGs) (#= 2015 E*) '432;=2/ 7)* '"<7()2/ (#= "'G3#= 
    '5).0#E6, (#=,. 
  - (/4 '7"94/2/ )4)?'+./0<4/, -#&*(*76, 8*)25%&*2/, (/, -#*9(/(), 2(/4 K4F('./ 
                 H7")3G'=2/ 2' '"3"'G# HH.
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  H !"#$% &'$() & *+',-#.-/)0) 1*")() 234'5' *&167 '86 $64# &'3 98#:; .1; <3'-6,+0.; 
 10) ')'=*0,;-/)0) ESG &'3 *&86);.; ')'=*0,;-/);7 >#$313&%7 ?3'.+9$3.;7 1;7 >#361;1'7 
 .1;) 2)(1*,; @&8'5<*A.; 1;7 @@, *B'.+'$5C*3 1; <A)'161;1' 9-*.;7 '86&1;.;7 ."*13&%7 
 8$;,#+6,;.;7  &'3 4)(.*0) &'3 *+',-#4%7 1#A7 .* 6$# 1# +9.-' &'3 8$/4-' 1;7 <#-%7 &'3 
 #,49)0.%7 1;7 &'3 -*1'$'-89<*A.%7 1#A7 .1# 8,#.083&6 1;7 – '&'<;-'D&6 &'3 <3#3&;13&6.

5. E#389 ."*13&9 -* 137 ')01/,0 8','1;,%.*37 1#A F#,/' ?3'.+9$3.;7 &'3 >3.1#8#5;.;7 
 1;7 >#361;1'7 1;7 2)(1*,;7 @&8'5<*A.;7, 07 '89)1;.; 1;7 !"#$%7 .1;) (') ."*13&% /&=*.; 
 1;7 EEC -* 1# (G) ."*13&6 Doc. 300.2.2 Institution Response (Institutional) / 25 August 2022.

>','-/)#A-* .1; <39=*.; .'7 43' *838,6.=*1*7 <3*A&,3)%.*37 .* 8*,5810.; 8#A '8'31*51'3.

H* *&15-;.;,
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