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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,                        
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                                                        
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ                                                      Μαρούσι, 29.6.2021
Α. Παπανδρέου 37                                                                                                          
151 80 Μαρούσι Αττικής                                                                               Αρ. Πρωτ.: ΦΣΕ 28 /76946/Η1
Πληροφορίες: Αικατερίνη Μπομπέτση                                                              
Τηλ.                 : 210 344 2378                                                                           Προς: Τα δημόσια ιδρύματα
Ε-mail             : ampo@minedu.gov.gr                               Γ’/βάθμιας Eκπαίδευσης

                           (Βλ. Πίνακα Αποδεκτών)

                Aποστολή με e-mail      
                     

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση του Συμβουλίου της Ευρώπης προς εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, για την υποβολή αιτήσεων με σκοπό την ανάδειξη των καλύτερων πρακτικών που 
αφορούν την προαγωγή της ακαδημαϊκής ακεραιότητας εν μέσω της πανδημίας Covid-19

 
Ι. Το Συμβούλιο της Ευρώπης διαπιστώνει ότι η ακαδημαϊκή ακεραιότητα απειλείται καθημερινά όλο 
και περισσότερο από διάφορα τεχνολογικά επιτεύγματα, την εμπορευματοποίηση της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, την άνθηση της βιομηχανίας πλαστών πτυχίων, τη μειωμένη κρατική χρηματοδότηση 
της εκπαίδευσης, τη διαφθορά, σε μερικές περιπτώσεις μάλιστα ακόμα και άμεσες ή έμμεσες 
πολιτικές πιέσεις που ασκούν δημόσιες αρχές. 

Επιπλέον, η πανδημία COVID-19 έχει πλήξει σοβαρά την τριτοβάθμια εκπαίδευση στο σύνολό της, 
στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως, με αποτέλεσμα τη διακοπή σε πολλές χώρες της λειτουργίας των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και της διδασκαλίας με φυσική παρουσία. Η διδασκαλία, η μάθηση και η 
αξιολόγηση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα πολλών ευρωπαϊκών χωρών πραγματοποιούνται πλέον 
διαδικτυακά, με τη χρήση διαφόρων τεχνολογικών μέσων, ως μέτρο έκτακτης ανάγκης, μέχρι την 
επιστροφή στην «κανονικότητα». Ωστόσο, αυτή η δραματική μετατόπιση από τη διά ζώσης στην εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση ενδέχεται να έχει επιφέρει ακόμα μεγαλύτερο πλήγμα στην ακαδημαϊκή 
ακεραιότητα.

Σύμφωνα με σχετικές ενδείξεις οι οποίες χρήζουν περαιτέρω τεκμηρίωσης, η ηλεκτρονική διακίνηση 
φακέλων στους ακαδημαϊκούς κύκλους και η ανάθεση έργων σε εξωτερικούς συνεργάτες ενδέχεται 
να έχουν αυξηθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις διαφορετικές 
απόψεις και εμπειρίες σχετικά με την ακαδημαϊκή ακεραιότητα, σημαίνει ότι τα τριτοβάθμια 
εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να λάβουν μέτρα, και μάλιστα προληπτικά, για τη διαφύλαξη της 
ακαδημαϊκής ακεραιότητας, με σκοπό τη δημιουργία μιας κοινής κουλτούρας ακεραιότητας για την 
υποστήριξη συμπεριφοράς με κανόνες ηθικής.

ΙΙ. Η προαγωγή της ακαδημαϊκής ακεραιότητας παραμένει θεμελιώδες συστατικό της αξιοπιστίας 
των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως και η παροχή ποιοτικής  εκπαίδευσης, τόσο 
διαδικτυακής όσο και διά ζώσης, ακόμα και εν μέσω έκτακτων συνθηκών. Η προαγωγή της 
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ακαδημαϊκής ακεραιότητας συμβάλλει στη διαφύλαξη της ποιότητας των τίτλων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, ώστε αυτά να απεικονίζουν με ακρίβεια τις κεκτημένες γνώσεις, ικανότητες και 
αντιλήψεις των κατόχων τους. Επιπλέον, η προαγωγή της ακαδημαϊκής ακεραιότητας εμφυσά στους 
αποφοίτους συμπεριφορές οι οποίες βασίζονται στην ακεραιότητα. Με άλλα λόγια, η ακαδημαϊκή 
ακεραιότητα είναι θεμελιώδους σημασίας για την ατομική και επαγγελματική ακεραιότητα αλλά και 
την ακεραιότητα όλων όσων στελεχώνουν τον μηχανισμό κάθε κράτους.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης δεσμεύεται για την παροχή υποστήριξης στα κ-μ του ώστε αυτά να 
ενισχύσουν τις αρχές της ηθικής και της ακεραιότητας στην εκπαίδευση, με σκοπό να διασφαλιστεί 
η ποιοτική εκπαίδευση. 

Το πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης ETINED (Ethics, Transparency, Integrity in Education)1 
για την Ηθική, τη Διαφάνεια και την Ακεραιότητα στην Εκπαίδευση πρωτοπαρουσιάστηκε το 2015 
από την τότε Υπουργό Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού της Δημοκρατίας της Τσεχίας, κ. Kateřina 
Valachová και την Γ.Δ. Δημοκρατίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, κ. Snežana Samardžić-Marković και 
αποτελεί ένα δίκτυο ειδικών οι οποίοι έχουν οριστεί από τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της 
Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Πολιτισμικής Συνθήκης. 

Έργο του είναι η διευκόλυνση διεθνών συνεργασιών και η μάθηση μεταξύ ομολόγων με την 
ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών, τον καθορισμό κατευθυντηρίων γραμμών 
σχετικών με το θέμα και την ανάπτυξη από όλους τους συμμετέχοντες ανάλογων ικανοτήτων.

Το ETINED προτείνει  μια νέα προσέγγιση της ηθικής, της διαφάνειας και της ακεραιότητας στην 
εκπαίδευση η οποία βασίζεται στην αντίληψη ότι η ποιοτική εκπαίδευση επιτυγχάνεται και η 
διαφθορά αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνον όταν όλοι οι φορείς της κοινωνίας παραμένουν 
πλήρως προσηλωμένοι στις θεμελιώδεις ηθικές αρχές, τόσο στη δημόσια όσο και την 
επαγγελματική ζωή. Ουσιαστικά, η ακεραιότητα αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ θετικών 
ηθικών αρχών και της ποιότητας στην εκπαίδευση.

 Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο της Ευρώπης παρουσιάζει ένα Πρόγραμμα για την ανάδειξη 
των βέλτιστων πρακτικών για την προαγωγή της Ακαδημαϊκής Ακεραιότητας 
(https://rm.coe.int/0900001680a24630).

Σκοπός του Προγράμματος είναι ο εντοπισμός, η δημόσια αναγνώριση και η διάχυση πρακτικών οι 
οποίες προωθούν την ακαδημαϊκή ακεραιότητα σε όλα τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
της Ευρώπης, και μάλιστα υπό το φως των δυσχερειών που αυτά αντιμετωπίζουν από την έναρξη 
της πανδημίας COVID-19. 

Οι καλές πρακτικές συμβάλλουν σε αλλαγές στη συμπεριφορά και την κουλτούρα, με την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης αναφορικά με την ακαδημαϊκή ακεραιότητα και την ενίσχυση της διάθεσης του 
προσωπικού και των φοιτητών να προστατεύσουν και να διατηρήσουν την ακεραιότητα αλλά και να 
ενημερωθούν για τρόπους διαφορετικής δράσης για μια επιτυχή αλλαγή.

ΙΙΙ. Σκοπός της παρούσας Πρόσκλησης είναι ο εντοπισμός και η ανάδειξη καλών πρακτικών για την 
προαγωγή και τη διαφύλαξη της ακαδημαϊκής ακεραιότητας, υπό τις παρούσες συνθήκες της 
πανδημίας. Οι καλές πρακτικές οι οποίες θα εντοπιστούν μέσω της παρούσας Πρόσκλησης, θα 
δημοσιοποιηθούν τόσο μέσω του ETINED όσο και άλλων μέσων και θα τεθούν υπόψη άλλων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, με σκοπό τη διάχυση. Η ανταπόκριση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην 
Πρόσκληση θα τους δώσει την ευκαιρία της δημοσιοποίησης και ανάδειξης των καλών πρακτικών που 

1  https://www.coe.int/en/web/ethics-transparency-integrity-in-education/home?desktop=true 
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αυτά εφαρμόζουν, με αποτέλεσμα την ενδεχόμενη υιοθέτηση των πρακτικών και από άλλα κράτη-
μέλη του Συμβουλίου. 

Επιπλέον, οι εν λόγω πρακτικές θα τύχουν και επίσημης αναγνώρισης από το Συμβούλιο της 
Ευρώπης, κατά τη διάρκεια τελετής η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στην έδρα του, το 
Στρασβούργο, στο τέλος του 2021.

IV. Προαγωγή της ακεραιότητας δεν σημαίνει απλά συζήτηση για το θέμα αυτό, αλλά ενεργό, και 
μάλιστα προληπτική δράση για τη διασφάλισή της. Περιλαμβάνει την ενθάρρυνση και υποστήριξη 
υποδομών, πολιτικών και διαδικασιών που προωθούν την ακαδημαϊκή ακεραιότητα και την 
οικοδόμηση μιας κουλτούρας ακεραιότητας. 
Το Συμβούλιο της Ευρώπης, προσκαλεί για την υποβολή καλών πρακτικών στις ακόλουθες έξι (06) 
κατηγορίες: 
Διδασκαλία και μάθηση, πολιτική, διαδικασίες, επικοινωνία, διακυβέρνηση/δομές και κατάρτιση.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με κάθε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες 
στο συνημμένο (Call for Applications-Best practice programme in promoting academic integrity).
 
V. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν:

Α) Δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που αποτελούν τμήμα του 
εκπαιδευτικού συστήματος των 50 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Πολιτισμικής Συνθήκης2.
Β)  Σύλλογοι φοιτητών που σχετίζονται με τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα των κρατών τα οποία 
είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Πολιτισμικής Συνθήκης.

VI. Τρόπος υποβολής των αιτήσεων:

 Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στα Αγγλικά ή τα Γαλλικά.
 Κάθε Αίτηση (βλ. Παράρτημα 1), συμπληρωμένη πλήρως, συνοδευόμενη από τα σχετικά 
έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή (Word και/ή Pdf (π.χ. Έκθεση Αξιολόγησης για τα αποτελέσματα της 
καλής πρακτικής), πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική δ/νση: etined@coe.int .
 Ως θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος με το οποίο θα αποσταλεί η σχετική αίτηση πρέπει να 
αναφέρεται: «Call for Best Practices in Promoting Academic Integrity during COVID-19”.
 Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να έχουν υποβληθεί, το αργότερο, ως τις 20 
Αυγούστου 2021 (23:59 μ.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης).
 Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν άνω της μίας υποψηφιότητας για 
περισσότερες από μία καλές πρακτικές, θα πρέπει να υποβάλουν ισάριθμες αιτήσεις για κάθε μία εξ 
αυτών.
 Αιτήσεις που θα αποσταλούν μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας δεν θα ληφθούν 
υπόψη.
 Ερωτήματα σχετικά με την παρούσα Πρόσκληση μπορούν να αποσταλούν τα αργότερο μία 
εβδομάδα πριν τη λήξη της προθεσμίας στην ηλ. διεύθυνση: etined@coe.int, έχοντας ως θέμα ηλ. 
μηνύματος «QUESTIONS - Call for Best Practices in Promoting Academic Integrity during COVID-19».

VII. Οι αιτήσεις θα εξεταστούν από ομάδα ειδικών οι οποίοι θα οριστούν από τη Διοικούσα Επιτροπή 
του προγράμματος ETINED.

2 Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, 
Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Holy See, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Kazakhstan, Latvia, Liechtenstein, 
Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Montenegro, Netherlands, North Macedonia, Norway, Poland, Portugal, Republic of Moldova, 
Romania, Russian Federation, San Marino, Serbia, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine, United Kingdom.
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Κριτήρια αξιολόγησης των καλύτερων πρακτικών

Τα κριτήρια επιλογής θα είναι τα ίδια για όλες τις υποψηφιότητες, ανεξαρτήτως κατηγορίας.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα κριτήρια, κ.λπ., παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι 
να δουν το συνημμένο (Call for Applications-Best practice programme in promoting academic 
integrity).
 
 

     Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

      
                                                                                                                                    
                ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
 

Συνημμένα: 
1. Call for Best Practices in Promoting Academic Integrity during COVID-19 (Αγγλικά και Γαλλικά)
2. Programme leaflet (Αγγλικά και Γαλλικά)

Κοινοποίηση:
-Γρ. Υφυπουργών
-Γρ. Γ. Γρ. Π.Ε., Δ.Ε. & Ειδικής Αγωγής
-Γεν. Γρ. Ανώτατης Εκπαίδευσης
-Γεν. Δ/ντή Γ. Δ. Ανώτατης Εκπ/σης
-Ε.Ε.Θ.Α.
 (Υπόψη Προέδρου, κ. Μήτκα)
-Ι.Ε.Π. 
Γραφείο Προέδρου 

Εσωτερική διανομή: 
-Γρ. Υπουργού
-Δ/νση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων
  Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ε.Κ.Π.Α.
Γραφείο Πρύτανη: rector@uoa.gr;  

Α.Π.Θ.
Γραφείο Πρύτανη:  rector-secretary@auth.gr;

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γραφείο Πρύτανη: rector@uowm.gr;

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Γραφείο Πρύτανη: rectorate@uop.gr;    

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Γραφείο Πρύτανη: rector@upatras.gr; 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Γραφείο Πρύτανη: talbanis@uoi.gr; prytania@uoi.gr;

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Γραφείο Πρύτανη: prytanis@uth.gr; vrec-rd@uth.gr;

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Γραφείο Πρύτανη: rector@duth.gr; kmamoulo@admin.duth.gr;

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Γραφείο Πρύτανη: protokol-uoc@uoc.gr;

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Γραφείο Πρύτανη: rector@ionio.gr; ria@ionio.gr;

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γραφείο Πρύτανη: rector@uniwa.gr; 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Γραφείο Πρύτανη: rector@aegean.gr; 
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