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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 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 των 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 το 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. 
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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  την συλλογική όσο και την ατομική ευθύνη. 

• 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 την 
συνεργασία και την συλλογική συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων μερών. 


