
ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 2017-18, 2018-19 & 2019-20 

 
       ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Κωδικός Περιγραφή Τιμή Δείκτη Τιμή Δείκτη Τιμή Δείκτη 

  2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Δ3.01 Αναλογία πλήθους ΠΜΣ ως προς τον αριθμό των ΠΠΣ του Τμήματος 1,00 1,00 1,00 

Δ3.02 
Αναλογία πλήθους υπό εκπόνηση διδακτορικών διατριβών ως προς 
τον αριθμό των μελών ΔΕΠ (Καθηγητές, Αν. Καθηγητές, Επίκουροι 
Καθηγητές), κατά το εν λόγω ακαδημαϊκό έτος 

0,61 0,43 0,53 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Κωδικός Περιγραφή Τιμή Δείκτη Τιμή Δείκτη Τιμή Δείκτη 

  2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Δ3.03 
Ποσοστό  του πλήθους των γυναικών μελών ΔΕΠ στο σύνολο των 
μελών ΔΕΠ του Τμήματος 

5,00% 4,35 % 5,00% 

Δ3.04 
Ποσοστό  του πλήθους των γυναικών μελών ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ,ΕΕΠ στο 
σύνολο των μελών ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ,ΕΕΠ του Τμήματος 

25,00% 25,00 % 25,00% 

Δ3.05 
Ποσοστό  του πλήθους των γυναικών διοικητικών υπαλλήλων του 
Τμήματος στο σύνολο των διοικητικών υπαλλήλων του Τμήματος 

60,00% 60,00 % 60,00% 

Δ3.06 
Ποσοστό  του πλήθους των συνταξιοδοτηθέντων και παραιτηθέντων 
μελών ΔΕΠ  (κατά τη διάρκεια του ακαδ. Έτους) στο σύνολο των 
μελών ΔΕΠ του Τμήματος (κατά την έναρξη του ακαδ. έτους) 

0,00% 12,50 % 13,64% 

Δ3.07 

Ποσοστό  του πλήθους των συνταξιοδοτηθέντων και παραιτηθέντων 
μελών ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ,ΕΕΠ  (κατά τη διάρκεια του ακαδ. έτους) στο 
σύνολο των μελών ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ,ΕΕΠ του Τμήματος (κατά την έναρξη 
του ακαδ. έτους) 

0,00% 0,00 % 0,00% 

Δ3.08 

Ποσοστό  του πλήθους των συνταξιοδοτηθέντων και παραιτηθέντων 
μελών Διοικητικού προσωπικού (κατά τη διάρκεια του ακαδ. έτους) 
ως προς το σύνολο των μελών Διοικητικού προσωπικού του Τμήματος 
(κατά την έναρξη του ακαδ. έτους) 

0,00% 0,00% 0,00% 

Δ3.09 
Ποσοστό  του πλήθους των νεοπροσληφθέντων μελών ΔΕΠ (κατά τη 
διάρκεια του ακαδ. έτους) στο σύνολο των μελών ΔΕΠ του Τμήματος 

10,00% 8,70 % 5,00% 

Δ3.10 
Ποσοστό  του πλήθους των νεοπροσληφθέντων μελών ΕΔΙΠ, 
ΕΤΕΠ,ΕΕΠ  (κατά τη διάρκεια του ακαδ. Έτους) στο σύνολο των μελών  
ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ,ΕΕΠ   του Τμήματος 

25,00% 0,00 % 0,00% 

Δ3.11 

Ποσοστό  του πλήθους των νεοπροσληφθέντων μελών  Διοικητικού 
προσωπικού (κατά τη διάρκεια του ακαδ. Έτους) στο σύνολο των 
μελών  Διοικητικού προσωπικού του Τμήματος (κατά την λήξη του 
ακαδ. έτους) 

0,00% 0,00% 0,00% 

Δ3.12 
Ποσοστό  του πλήθους των μελών ΔΕΠ που πέρασαν διαδικασία 
εξέλιξης βαθμίδας προς το σύνολο των  μελών ΔΕΠ του Τμήματος 

10,00% 0,00% 10,00% 

Δ3.13 
Ποσοστό  του πλήθους των  συμβασιούχων διδασκόντων του 
Τμήματος προς το σύνολο των διδασκόντων του Τμήματος 

35,48% 23,33% 16,67% 

Δ3.14 
Ποσοστό  του πλήθους των  συμβασιούχων διοικητικών υπαλλήλων 
του Τμήματος προς το σύνολο των διοικητικών υπαλλήλων του 
Τμήματος 

0,00% 0,00% 0,00% 

Δ3.15 
Αναλογία  εξωτερικών συνεργατών- ερευνητών ως προς  το πλήθος 
των ενεργών χρηματοδοτούμενων έργων στα οποία συμμετέχουν τα 
μέλη του Τμήματος 

1,33 1,17 2,17 

Δ3.16 
Αναλογία  εξωτερικών συνεργατών- διοικητικών ως προς  το πλήθος 
των ενεργών χρηματοδοτούμενων έργων στα οποία συμμετέχουν τα 
μέλη του Τμήματος 

1,00 0,83 0,33 

Δ3.17 
Ποσοστό  των μελών ΔΕΠ –ΕΠ του Τμήματος που δίδαξαν κατά το εν 
λόγω ακαδημαϊκό έτος σε ιδρύματα του εξωτερικού ως προς το 
σύνολο των τακτικών μελών ΔΕΠ-ΕΠ  του Τμήματος 

0,00% 0,00% 0,00% 

Δ3.18 
Ποσοστό  των εξερχομένων Μελών ΔΕΠ/ΕΠ προς Ιδρύματα του 
εξωτερικού (ERASMUS) ως προς το σύνολο των τακτικών μελών ΔΕΠ-
ΕΠ  του Τμήματος 

20,00% 8,70% 0,00% 

Δ3.19 
Αναλογία των εισερχομένων διδασκόντων από Ιδρύματα του 
εξωτερικού (ERASMUS) ανά μέλος  ΔΕΠ-ΕΠ  του Τμήματος 

0,05 0,04 0,00 

Δ3.20 
Ποσοστό  των μελών ΔΕΠ –ΕΠ του Τμήματος με εκπαιδευτική άδεια  
ως προς το σύνολο των τακτικών μελών ΔΕΠ-ΕΠ  του Τμήματος 

0,00% 8,70% 5,00% 



 

Δ3.21 

Ποσοστό  των μελών ΔΕΠ –ΕΠ του Τμήματος που συμμετέχουν σε 
προγράμματα εκπαιδευτικής συνεργασίας (π.χ. ERASMUS, 
LEONARDO, TEMPUS, ALPHA κ.λπ.) ως προς το σύνολο των τακτικών 
μελών ΔΕΠ-ΕΠ  του Τμήματος 

20,00%  -- % 55,00% 

Δ3.22 
Ποσοστό  των μελών ΔΕΠ –ΕΠ του Τμήματος που δίδαξαν σε άλλα 
Τμήματα του οικείου Ιδρύματος ως προς το σύνολο των τακτικών 
μελών ΔΕΠ-ΕΠ  του Τμήματος 

10,00% 4,35% 15,00% 

Δ3.23 
Ποσοστό  των μελών ΔΕΠ –ΕΠ του Τμήματος που δίδαξαν σε Τμήματα 
άλλων Ιδρυμάτων ως προς το σύνολο των τακτικών μελών ΔΕΠ-ΕΠ  
του Τμήματος 

15,00% 8,70% 10,00% 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 

Κωδικός Περιγραφή Τιμή Δείκτη Τιμή Δείκτη Τιμή Δείκτη 

  2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Δ3.24-21 
Ποσοστό χρηματοδότησης έργων (εκτός των Ιδρυματικών) από ΕΣΠΑ 
στο σύνολο των χρηματοδοτήσεων έργων 

32,34% 
70,90% 

49,41% 

Δ3.25-21 
Ποσοστό χρηματοδότησης έργων από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ανταγωνιστικά) στο σύνολο των χρηματοδοτήσεων έργων (εκτός των 
Ιδρυματικών) 

0,00% 0,00% 0,00% 

Δ3.26-21 
Ποσοστό χρηματοδότησης έργων από διεθνείς φορείς στο σύνολο 
των χρηματοδοτήσεων έργων (εκτός των Ιδρυματικών)  

0,00% 0,00% 0,00% 

Δ3.56-212 
Ποσοστό χρηματοδότησης έργων από εθνικούς φορείς (δημόσιους 
και ιδιωτικούς) στο σύνολο των χρηματοδοτήσεων έργων (εκτός 
Ιδρυματικών) 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 50,59% 

Δ3.58-212 
Αναλογία συνολικής χρηματοδότησης ενεργών έργων Τμήματος 
(εκτός Ιδρυματικών), ανά μέλος ΔΕΠ 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 9.539,56 

Δ3.59-212 
Αναλογία χρηματοδότησης ενεργών Ευρωπαϊκών έργων, ανά μέλος 
ΔΕΠ 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 0,00 

Δ3.60-212 
Αναλογία χρηματοδότησης ενεργών έργων από Διεθνείς φορείς, ανά 
μέλος ΔΕΠ 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 0,00 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Κωδικός Περιγραφή Τιμή Δείκτη Τιμή Δείκτη Τιμή Δείκτη 

  2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Δ3.29 
Ποσοστό  χρηματοδότησης  Τακτικού Προϋπολογισμού στο σύνολο 
των χρηματοδοτήσεων του Τμήματος 

100,00% -- % 100,00% 

Δ3.30 
Ποσοστό  χρηματοδότησης  Δημοσίων Επενδύσεων στο σύνολο των 
χρηματοδοτήσεων του Τμήματος 

0,00% -- % 0,00% 

Δ3.31 
Ποσοστό  χρηματοδότησης  από άλλους πόρους στο σύνολο των 
χρηματοδοτήσεων του Τμήματος 

0,00%  -- % 0,00% 

 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Κωδικός Περιγραφή Τιμή Δείκτη Τιμή Δείκτη Τιμή Δείκτη 

  2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Δ3.32 
Ποσοστό  του πλήθους των αιθουσών αποκλειστικής χρήσης προς το 
σύνολο αριθμό των αιθουσών (αποκλειστικής και κοινής χρήσης) 

87,50% 
100,00% 

100,00% 

Δ3.33 
Αναλογία πλήθους θέσεων  ως προς τον αριθμό των αιθουσών 
διδασκαλίας 

113,50 129,71 129,71 

Δ3.34 
Ποσοστό  του πλήθους των αιθουσών  εργαστηρίων αποκλειστικής 
χρήσης ως  προς το σύνολο των αιθουσών εργαστηρίων 
(αποκλειστικής και κοινής χρήσης) 

100,00% 100,00% 100,00% 

Δ3.35 
Αναλογία πλήθους θέσεων  ως προς τον αριθμό των αιθουσών 
εργαστηρίων 

19,00 19,00 19,00 

     

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Κωδικός Περιγραφή Τιμή Δείκτη Τιμή Δείκτη Τιμή Δείκτη 

  2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Δ3.36 
Αναλογία πλήθους εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές 
(σωρευτικά μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους αναφοράς) ως 
προς τον αριθμό των μελών ΔΕΠ 

30,95 26,22 24,35 

Δ3.61-212 
Αναλογία πλήθους εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές 
(στο έτος αναφοράς) ως προς τον αριθμό των μελών ΔΕΠ. 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 1,40 

Δ3.37 
Αναλογία πλήθους εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς 
κριτές (σωρευτικά μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους 
αναφοράς) ως προς τον αριθμό των μελών ΔΕΠ 

0,00 0,00 0,00 



 

Δ3.38 
Διπλώματα ευρεσιτεχνίας – πατέντες (σωρευτικά μέχρι τη λήξη του 
ημερολογιακού έτους αναφοράς)  ως προς τον αριθμό των μελών 
ΔΕΠ 

0,00 0,04 0,00 

Δ3.39 
Αναλογία πλήθους  ανακοινώσεων σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές 
(σωρευτικά μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους αναφοράς)ως 
προς τον αριθμό των μελών ΔΕΠ 

13,05 8,17 8,90 

Δ3.40 
Αναλογία πλήθους  ανακοινώσεων σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς 
κριτές(σωρευτικά μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους 
αναφοράς) ως προς τον αριθμό των μελών ΔΕΠ 

3,10 0,22 1,00 

Δ3.41 
Αναλογία πλήθους   Μονογραφιών(σωρευτικά μέχρι τη λήξη του 
ημερολογιακού έτους αναφοράς) ως προς τον αριθμό των μελών 
ΔΕΠ 

0,60 0,17 0,05 

Δ3.42 
Αναλογία πλήθους  Βιβλίων  (σωρευτικά μέχρι τη λήξη του 
ημερολογιακού έτους αναφοράς)ως προς τον αριθμό των μελών 
ΔΕΠ 

0,90 0,43 0,20 

Δ3.43 
Αναλογία πλήθους κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους (σωρευτικά 
μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους αναφοράς)ως προς τον 
αριθμό των μελών ΔΕΠ 

1,45 1,17 1,45 

Δ3.44 
Αναλογία πλήθους  συνεδρίων υπό την αιγίδα της ακαδημαϊκής 
μονάδας(σωρευτικά μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους 
αναφοράς) ως προς τον αριθμό των μελών ΔΕΠ 

0,65 0,04 0,00 

Δ3.45 
Αναλογία πλήθους αναφορών των μελών ΔΕΠ του Τμήματος  
(σωρευτικά μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους αναφοράς) ως 
προς τον αριθμό των μελών ΔΕΠ 

498,40 497,26 403,60 

Δ3.46 
Αναλογία πλήθους διεθνών βραβείων και διακρίσεων  (σωρευτικά 
μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους αναφοράς) ως προς τον 
αριθμό των μελών ΔΕΠ 

0,80 0,70 0,55 

Δ3.62-212 
Αναλογία πλήθους ετεροαναφορών Scopus (σωρευτικά μέχρι τη 
λήξη του ημερολογιακού έτους αναφοράς) ως προς τον αριθμό των 
μελών ΔΕΠ 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 217,40 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Κωδικός Περιγραφή Τιμή Δείκτη Τιμή Δείκτη Τιμή Δείκτη 

  2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Δ3.47-211 
Ποσοστό έργων (εκτός των Ιδρυματικών) με συντονιστή μέλος του 
Τμήματος στο σύνολο των ενεργών έργων του Τμήματος. 

133,33% -- % 0,00% 

Δ3.48-211 
Ποσοστό ευρωπαϊκών έργων (ανταγωνιστικών) στο σύνολο των 
ενεργών έργων του Τμήματος (εκτός των Ιδρυματικών). 

0,00% 0,00% 0,00% 

Δ3.49-211 
Ποσοστό έργων ΕΣΠΑ στο σύνολο των ενεργών έργων του Τμήματος 
(εκτός των Ιδρυματικών). 

66,67% 66,67% 50,00% 

Δ3.50-211 
Ποσοστό έργων από διεθνείς εταιρείες και οργανισμούς στο σύνολο 
των έργων του Τμήματος (εκτός των Ιδρυματικών). 

0,00% 0,00% 0,00% 

Δ3.51-211 
Ποσοστό έργων από εθνικούς φορείς (δημόσιους και ιδιωτικούς) στο 
σύνολο των έργων του Τμήματος (εκτός των Ιδρυματικών). 

66,67% 33,33% 50,00% 

Δ3.52-211 
Ποσοστό ενεργών έργων (< 50Κ €)στο σύνολο των ενεργών έργων 
(εκτός των Ιδρυματικών). 

66,67% 66,67% 50,00% 

Δ3.53-211 
Ποσοστό ενεργών έργων 50Κ - 200Κ € στο σύνολο ενεργών έργων 
(εκτός των Ιδρυματικών). 

66,67% 33,33% 50,00%  

Δ3.54-211 
Ποσοστό ενεργών έργων (> 200Κ €) στο σύνολο ενεργών έργων (εκτός 
των Ιδρυματικών). 

0,00% 0,00% 0,00% 

Δ3.55-211 
Αναλογία πλήθους των εξωτερικών συνεργατών ως προς τον αριθμό 
των ενεργών έργων του Τμήματος (εκτός των Ιδρυματικών). 

1,67 
 

2,00 1,83 

 


