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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

  ΜΕΤΡΗΣΗ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 
(τρέχουσα 

τιμή) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΥ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ ΧΡΟΝΟ- 

  (δείκτης)   

(Τι πρέπει να κάνουμε για να 
πετύχουμε τα 
προσδοκώμενα 
αποτελέσματα;) 

(Ποιος αναλαμβάνει 
κάθε ενέργεια;) 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

          (Πότε;) 

 

1. Βελτίωση της 
ποιότητας και της 

αποτελεσματικότητας 
της εκπαιδευτικής 

Διαδικασίας 

Αύξηση διδασκόντων 
για ενίσχυση της 

εκπαιδευτικής 
διαδικασίας 

Δ1.016-21 
Αναλογία 
διδασκομένων -
διδασκόντων 

1/35,2 1/28 

Προκήρυξη νέων θέσεων , 
Αναζήτηση χρηματοδότησης 
για ενίσχυση της διδασκαλίας 
με συμβασιούχους 

Πρυτανεία, Πρόεδροι 
Τμημάτων 

31/12/2023 

Δ1.015 
Μέσο ετήσιο 
πλήθος μελών 
ΔΕΠ ανά ΠΠΣ 

19 22 

Δ1.3.10-211 

Ετήσιο ποσοστό 
προσλήψεων 
μελών ΕΕΠ, 
ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ 

9,38% 10% 

Δ1.3.21-211 

Ετήσιο ποσοστό 
μελών ΔΕΠ σε 
προγράμματα 
εκπαιδευτικής 
συνεργασίας 

3,16% 4% 
Ενίσχυση της εξωστρέφειας 
και των συνεργασιών 

Τμήματα, ΟΜΕΑ 

         

2. Ικανοποιητικός 
ρυθμός ενεργών 

φοιτητών και 
αποφοίτησης των 

προπτυχιακών 
φοιτητών 

Αύξηση ποσοστού 
ενεργών 

προπτυχιακών 
φοιτητών στο σύνολο 
των εγγεγραμμένων 

  Ετήσιο ποσοστό 
ενεργών 

προπτυχιακών 
φοιτητών στο 
σύνολο των 

εγγεγραμμένων 

60% 70% 

Αξιοποίηση του θεσμού του 
Συμβούλου καθηγητή                    

Τμήμα, ΜΟΔΙΠ,   
ΟΜΕΑ,  

31/12/2023 

Δ1.003-21,    

Συστηματική αξιοποίηση των 
ερωτηματολογίων των 
προπτυχιακών φοιτητών για 
τη βελτίωση του 
εκπαιδευτικού έργου 
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Εφαρμογή νέων 
εκπαιδευτικών μεθόδων και 
αξιοποίηση της ψηφιακής 
τεχνολογίας 

  

 Δράσεις ανάπτυξης του 
διδακτικού προσωπικού 
μέσω Γραφείου Υποστήριξης 
Διδασκαλίας 

Αύξηση μέσου 
ετήσιου ποσοστού 
αποφοίτων ΠΠΣ στο 
σύνολο των ενεργών 
φοιτητών ΠΠΣ και 
αποφοίτων 
κανονικής διάρκειας 
σπουδών (ν) 

Α.1.2 (δείκτης 
από πίνακα 
ποιοτικών 
δεικτών) 

Ποσοστό 
αποφοίτων στην 
κανονική 
διάρκεια 
σπουδών 

17,84% 20% 
Αξιοποίηση του θεσμού του 
Συμβούλου καθηγητή                    

Αντιπρύτανης 
Ακαδημαικών 

Υποθέσεων και 
Φοιτητικής 

Μέριμνας,  ΜΟΔΙΠ, 
Τμήματα, ΟΜΕΑ 

31/12/2023 

  

Α.1.3 (δείκτης 
από πίνακα 
ποιοτικών 
δεικτών) 

Μέσος χρόνος 
λήψης πτυχίου 

1,39% 1% 

Εφαρμογή νέων 
εκπαιδευτικών μεθόδων και 
αξιοποίηση της ψηφιακής 
τεχνολογίας 

          

 Δράσεις ανάπτυξης του 
διδακτικού προσωπικού 
μέσω του Γραφείου 
Υποστήριξης Διδασκαλίας 

         

3. Βελτίωση ποιότητας 
του παραγόμενου 

ερευνητικού έργου 
με στόχο τη διεθνή 

αποδοχή και 
απήχηση 

Ενίσχυση 
Επιστημονικών 
Δημοσιεύσεων 
υψηλού επιπέδου 

Δ1.084 και 
(Α.4.1.1 από 

πίνακα 
ποιοτικών 
δεικτών) 

 Μέσο πλήθος 
εργασιών 
σωρευτικά σε 
επιστημονικά 
περιοδικά με 
κριτές ανά μέλος 
ΔΕΠ- ΕΤΗΣΙΩΣ  
SCOPUS      

2,24 4,00 

Ενθάρρυνση ερευνητικής 
δραστηριότητας, επιλογή 

περιοδικών και συνεδρίων 
υψηλού κύρους/απήχησης, 

θεσμοθέτηση βραβείων 
αριστείας 

Αντιπρύτανης 
Ακαδημαικών 

Υποθέσεων και 
Φοιτητικής 

Μέριμνας,  ΜΟΔΙΠ, 
Τμήματα, ΟΜΕΑ 

31/12/2023 
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Βελτίωση της 
διεθνους απήχησης 

Δ1.3.45-21 

 Μέσο πλήθος 
αναφορών ανά 
μέλος ΔΕΠ-   
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ  
από SCOPUS 

104,34 129 

  
Ciatations 
Google Scholar 
ανά μέλος ΔΕΠ 

  500 

Β.3.2 (από 
πίνακα 

ποιοτικών 
δεικτών) 

Μέλη ΔΕΠμε 
σημαντική 
αναγνώριση 

50 70 

Α.5.1 (από 
πίνακα 

ποιοτικών 
δεικτών) 

Παρακολούθηση 
και βελτίωση της 
θέσης του 
Ιδρύματος σε 
διεθνείς 
αξιολογήσεις 

554 400 

Προσέλκυση νέων 
ερευνητών 

Δ1.011-211 

Μέσο ετήσιο 
πλήθος 
υποψηφίων 
διδακτόρων ανά 
μέλος ΔΕΠ σε 
επίπεδο 
Ιδρύματος 

1,64 3 

Ενθάρρυνση ερευνητικής 
δραστηριότητας, προσέλκυση 
μεταπτυχιακών/διδακτορικών 
φοιτητών/τριών, ερευνητών  

Β.1.1(από 
πίνακα 

ποιοτικών 
δεικτών) 

Μέσο πλήθος 
διδακτορικών 
διατριβών που 
ολοκληρώθηκαν 
ανά μέλος ΔΕΠ 

0,14 0,20 



4 
 

Δ1.608-211 

Επιστημονικές 
δημοσιεύσεις 
ανα υποψήφιο 
διδάκτορα 

3,63 4,83 

  Β.4.2 

Ισοδύναμο 
πλήρους 
απασχόλησης 
(FTE) ερευνητών, 
εξωτερικών 
συνεργατών 

584,57 € 600 € 

4. Βελτίωση αναλογίας 
ΠΜΣ /τμήματα 

Αύξηση των ΠΜΣ με 
διεύρυνση 

ερευνητικών 
αντικειμένων 

Α.2.1 (από 
πίνακα 

ποιοτικών 
δεικτών) 

Αριθμός ενεργών 
ΠΜΣ / Αριθμό 
τμημάτων 

1,54 3 

          

5. Προσέλκυση και 
απορρόφηση 
Χρηματοδοτήσεων 
για την Ενίσχυση της 
Έρευνας 

Προαγωγή της 
έρευνας  - Συμμετοχή 
των ερευνητικών 
ομάδων του ΑΕΙ σε 
εθνικά και διεθνή 
ανταγωνιστικά 
ερευνητικά 

Β.2.3(από 
πίνακα 

ποιοτικών 
δεικτών) 

Μέσο ετήσιο 
πλήθος ενεργών 
έργων ανά μέλος 
ΔΕΠ 

1,6 2 
Συστηματική παρακολούθηση 

προσκλήσεων έργων και 
Διάχυση πληροφορίας  

ΕΛΚΕ , Τμήματα, μέλη 
ΔΕΠ 

31/12/2023 

Δ1.099-21 
Χρηματοδότηση 
έργων ανά μέλος 
ΔΕΠ 

40.462,00 € 
53.500,00 

€ 
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προγράμματα, ή 
συμμετοχή σε 
σημαντικές 
ερευνητικές 
πρωτοβουλίες 

Δ1.038-21 

Χρηματοδότηση 
έργων από την 
ευρωπαική 
Ένωση 
(ανταγωνιστικά) 

6.748 € 14.600 € 

         

6. Διασύνδεση με την 
κοινωνία, την αγορά 

εργασίας και 
αξιοποίηση της 

παραγόμενης γνώσης 

  

(Γ.1.1από 
πίνακα 

ποιοτικών 
κριτηρίων) 

Ποσοστό 
τμημάτων που 
συμμετέχουν 
στην πρακτική 
άσκηση 

72,92% 100% Συστηματική παρακολούθηση 
και ενημέρωση από το 

Γραφείο Πρακτικής , 
Διεύρυνση εξωτερικών 

συνεργασιών με φορείς, 
Διεύρυνση συνεργασιών με 

φορείς της αλλοδαπής  

Αντιπρύτανης 
Ακαδημαικών 

Υποθέσεων και 
Φοιτητικής 

Μέριμνας, Γραφείο 
Πρακτικής 

31/12/2023   

Γ.1.2 (από 
πίνακα 

ποιοτικών 
κριτηρίων) 

Ποσοστό 
ενεργών 
φοιτητών σε 
προγράμματα 
πρακτικής 
άσκησης 

4,64% 7% 

  

Γ.3.1 (από 
πίνακα 

ποιοτικών 
κριτηρίων) 

Πλήθος 
προγραμμάτων 
στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ / 
Πλήθος μελών 
Δ.Ε.Π.  

0,05 0,07 
Ενίσχυση των προγραμμάτων 
ΚΕΔΙΒΙΜ με αντικείμενα που 

βρίσκονται σε άμεση 
απορρόφηση από την αγορά 

εργασίας, προσέλκυση 
μεγαλύτερου αριθμού 

σπουδαστών 

Αντιπρύτανις 
Έρευνας και Διά Βίου 

Εκπαίδευσης, 
ΚΕΔΙΒΙΜ 

  

Γ.3.2 (από 
πίνακα 

ποιοτικών 
κριτηρίων) 

Ποσοστό 
σπουδαστών σε 
προγράμματα 
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ στο 
συνολικό αριθμό 
ενεργών 
φοιτητών 

8,,5% 9,50% 
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Γ.2.1 (από 
πίνακα 

ποιοτικών 
κριτηρίων) 

Αναλογία 
πιστοποιημένων 
εργαστηρίων 
ISO προς το 
σύνολο των 
εργαστηρίων  

8,11 9,5 

Ενίσχυση πρωτοβουλιών για 
πιστοποίηση των 

εργαστηρίων , εξεύρεση 
πόρων χρηματοδότησης  

Αντιπρύτανις 
Έρευνας και Διά Βίου 

Εκπαίδευσης, 
Τμήματα 

  

Γ.2.2 (από 
πίνακα 

ποιοτικών 
κριτηρίων) 

Έσοδα από 
παροχή 
υπηρεσιών σε 
οργανισμούς και 
επιχειρήσεις επί 
του 
τακτικού 
προϋπολογισμού 

4,10% 15% 

          

7. Βελτίωση 
εξωστρέφειας 

Ιδρύματος 

Προσέλκυση 
αλλοδαπών 
φοιτητών στο Ίδρυμα 

Δ1. (από 
πίνακα 

ποιοτικών 
κριτηρίων) 

Ποσοστό 
αλλοδαπών 
φοιτητών στο 
σύνολο των 
ενεργών 
φοιτητών 

1,78 3,5 

Ενίσχυση δράσεων προβολής 
με ημερίδες, εκδηλώσεις, 

διοργάνωση διεθνών 
συνεδρίων, συμμετοχή σε 

διεθνή Forum και συνέδρια 

Τμήμα Μορφωτικών 
ανταλλαγών, 

Τμήματα, ΟΜΕΑ, 
ΜΟΔΙΠ 

31/12/2023 
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Σύναψη στρατηγικών 
συνεργασιών με ΑΕΙ 
του εξωτερικού για 
κοινά προγράμματα 
(προπτυχιακά, 
μεταπτυχιακά, 
διδακτορικά, θερινά 
σχολεία), ανταλλαγή 
καθηγητών/φοιτητών 
κλπ 

Δ3.3 (από 
πίνακα 

ποιοτικών 
κριτηρίων) 

Πλήθος ενεργών 
διεθνών 
συνεργασιών 
ανά Τμήμα 

1 2 

Προσέλκυση 
καθηγητών από 
ιδρύματα του 
εξωτερικού (Έλληνες 
ή μη) για συμμετοή 
στη διδασκαλία ή 
έρευνα μέσω 
βραχυχρόνιων joint 
appointments ή ως 
επισκέπτες 
καθηγητές σε ΠΠΣ 
και ΠΜΣ 

Δ.6.2 (από 
πίνακα 

ποιοτικών 
κριτηρίων) 

Πλήθος 
επισκεπτών 
καθηγητών ανά 
Τμήμα 

0,29 1 

         

Το χρώμα αυτό υποδεικνύει ότι οι Δείκτες και τα ποσοστά αντλήθηκαν από τους πίνακες ποιοτικών δεικτών που κατατέθηκαν στην ΕΘΑΑΕ 

 


