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Κωδικόσ 
δείκτη 

Ονομαςία 
δείκτη 

Περιγραφή 
δείκτη 

Φυςική ςημαςία 
(ερμηνεία) δείκτη 

Σφποσ 
υπολογιςμοφ 

Σιμή 
δείκτη 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΠ 

Δ4.01 

Μζςοσ αρικμόσ 

πιςτωτικϊν μονάδων 

ανά μάκθμα 

Αναλογία  του αρικμοφ των 

πιςτωτικϊν μονάδων ECTS του 

Προγράμματοσ Προπτυχιακϊν 

πουδϊν ωσ προσ τον ελάχιςτο 

αρικμό μακθμάτων για 

απόκτθςθ πτυχίου 

Τποδεικνφει, κατά μζςο όρο, 

τον αρικμό των πιςτωτικϊν 

μονάδων που αντιςτοιχοφν ςε 

κάκε μάκθμα 

𝛭4.001

𝛭4.009
 5,00 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΗ ΠΟΤΔΩΝ 

Δ4.02 

Ποςοςτό αρικμοφ 

μακθμάτων  για 

απόκτθςθ πτυχίου ςτα 

προςφερόμενα 

Ποςοςτό του ελάχιςτου 

αρικμοφ μακθμάτων για 

απόκτθςθ πτυχίου ωσ προσ τον 

αρικμό  των προςφερόμενων 

μακθμάτων 

Τποδεικνφει το ποςοςτό  των  

απαιτοφμενων μακθμάτων 

για τθν απόκτθςθ πτυχίου ςτο 

ςφνολο των προςφερόμενων 

μακθμάτων του ΠΠ 

𝛭4.009

 𝛭4.010
.100 32,43% 

Δ4.03 

Ποςοςτό 

υποχρεωτικϊν 

μακθμάτων 

Ποςοςτό του αρικμοφ των  

υποχρεωτικϊν μακθμάτων ωσ 

προσ τον αρικμό  των 

προςφερόμενων μακθμάτων 

Τποδεικνφει το ποςοςτό  των  

υποχρεωτικϊν μακθμάτων 

ςτο ςφνολο των 

προςφερόμενων μακθμάτων 

του ΠΠ 

𝛭4.011

𝛭4.010
.100 29,73% 

Δ4.04 

Ποςοςτό μακθμάτων 

ελεφκερθσ επιλογισ 

 

Ποςοςτό του αρικμοφ των  

μακθμάτων ελεφκερθσ 

επιλογισ ωσ προσ τον αρικμό  

των προςφερόμενων 

μακθμάτων 

Τποδεικνφει το ποςοςτό  των 

μακθμάτων ελεφκερθσ 

επιλογισ ςτο ςφνολο των 

προςφερόμενων μακθμάτων 

του ΠΠ 

𝛭4.012

𝛭4.010
.100 45,95% 

Δ4.05 

Ποςοςτό μακθμάτων 

κατ’επιλογι 

υποχρεωτικά 

Ποςοςτό του αρικμοφ των  

υποχρεωτικϊν μακθμάτων 

κατ’επιλογι ωσ προσ τον 

αρικμό  των προςφερόμενων 

μακθμάτων 

Τποδεικνφει το ποςοςτό  των  

κατ’ επιλογι υποχρεωτικϊν 

μακθμάτων ςτο ςφνολο των 

προςφερόμενων μακθμάτων 

του ΠΠ 

𝛭4.013

𝛭4.010
.100 24,32% 
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Κωδικόσ 
δείκτη 

Ονομαςία 
δείκτη 

Περιγραφή 
δείκτη 

Φυςική ςημαςία 
(ερμηνεία) δείκτη 

Σφποσ 
υπολογιςμοφ 

Σιμή 
δείκτη 

Δ4.06 

Ποςοςτό 

προαπαιτοφμενων 

μακθμάτων 

 

Ποςοςτό του αρικμοφ των  

μακθμάτων του Προγράμματοσ 

πουδϊν, που ζχουν κάποιο 

προαπαιτοφμενο μάκθμα ωσ 

προσ τον αρικμό  των 

προςφερόμενων μακθμάτων 

Τποδεικνφει το ποςοςτό  των  

προαπαιτοφμενων 

μακθμάτων ςτο ςφνολο των 

προςφερόμενων μακθμάτων 

του ΠΠ 

𝛭4.015

𝛭4.010
.100 0,00% 

Δ4.07 
Ποςοςτό μακθμάτων 

υπόβακρου 

Ποςοςτό του αρικμοφ των  

μακθμάτων υπόβακρου του 

Προγράμματοσ πουδϊν,  ωσ 

προσ τον αρικμό  των 

προςφερόμενων μακθμάτων 

Τποδεικνφει το ποςοςτό των 

μακθμάτων υποβάκρου ςτο 

ςφνολο των προςφερόμενων 

μακθμάτων του ΠΠ 

𝛭4.016

𝛭4.010
.100 0,00% 

Δ4.08 

Ποςοςτό μακθμάτων 

επιςτθμονικισ 

περιοχισ 

Ποςοςτό του αρικμοφ των  

μακθμάτων επιςτθμονικισ 

περιοχισ,ωσ προσ τον αρικμό  

των προςφερόμενων 

μακθμάτων 

Τποδεικνφει το ποςοςτό  των  

μακθμάτων επιςτθμονικισ 

περιοχισ ςτο ςφνολο των 

προςφερόμενων μακθμάτων 

του ΠΠ 

𝛭4.017

𝛭4.010
.100  

Δ4.09 
Ποςοςτό μακθμάτων 

Γενικϊν Γνϊςεων 

Ποςοςτό του αρικμοφ των  

μακθμάτων Γενικϊν Γνϊςεων, 

ωσ προσ τον αρικμό  των 

προςφερόμενων μακθμάτων 

Τποδεικνφει το ποςοςτό  των  

μακθμάτων Γενικϊν Γνϊςεων 

ςτο ςφνολο των 

προςφερόμενων μακθμάτων 

του ΠΠ 

𝛭4.018

𝛭4.010
.100 0,00% 

Δ4.10 
Ποςοςτό μακθμάτων 

Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων 

Ποςοςτό του αρικμοφ των  

μακθμάτων Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων,  ωσ προσ τον 

αρικμό  των προςφερόμενων 

μακθμάτων 

Τποδεικνφει το ποςοςτό  των  

μακθμάτων Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων, ςτο ςφνολο των 

προςφερόμενων μακθμάτων 

του ΠΠ 

𝛭4.019

𝛭4.010
.100  
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Κωδικόσ 
δείκτη 

Ονομαςία 
δείκτη 

Περιγραφή 
δείκτη 

Φυςική ςημαςία 
(ερμηνεία) δείκτη 

Σφποσ 
υπολογιςμοφ 

Σιμή 
δείκτη 

Δ4.11 
Ποςοςτό μακθμάτων 

με φροντιςτιριο 

Ποςοςτό του αρικμοφ των  

μακθμάτων με φροντιςτιριο,  

ωσ προσ τον αρικμό  των 

προςφερόμενων μακθμάτων 

Τποδεικνφει το ποςοςτό  των  

μακθμάτων με φροντιςτιριο, 

ςτο ςφνολο των 

προςφερόμενων μακθμάτων 

του ΠΠ 

𝛭4.020

𝛭4.010
.100 4,05% 

Δ4.12 

Ποςοςτό 

εργαςτθριακϊν 

μακθμάτων 

Ποςοςτό του αρικμοφ των  

μακθμάτων με εργαςτθριακι 

άςκθςθ ι τα εργαςτθριακά,  ωσ 

προσ τον αρικμό  των 

προςφερόμενων μακθμάτων 

Τποδεικνφει το ποςοςτό  των  

μακθμάτων με εργαςτθριακι 

άςκθςθ ι τα εργαςτθριακά, 

ςτο ςφνολο των 

προςφερόμενων μακθμάτων 

του ΠΠ 

𝛭4.021

𝛭4.010
.100 1,35% 

Δ4.13 
Ποςοςτό  κλινικϊν 

μακθμάτων 

Ποςοςτό του αρικμοφ των  

μακθμάτων με κλινικι άςκθςθ 

ι τα κλινικά,  ωσ προσ τον 

αρικμό  των προςφερόμενων 

μακθμάτων 

Τποδεικνφει το ποςοςτό  των  

μακθμάτων με κλινικι 

άςκθςθ ι τα κλινικά, ςτο 

ςφνολο των προςφερόμενων 

μακθμάτων του ΠΠ 

𝛭4.022

𝛭4.010
.100 0,00% 

Δ4.14 
Ποςοςτό μακθμάτων 

με άςκθςθ υπαίκρου 

Ποςοςτό του αρικμοφ των  

μακθμάτων με άςκθςθ 

υπαίκρου,  ωσ προσ τον αρικμό  

των προςφερόμενων 

μακθμάτων 

Τποδεικνφει το ποςοςτό  των  

μακθμάτων με άςκθςθ 

υπαίκρου, ςτο ςφνολο των 

προςφερόμενων μακθμάτων 

του ΠΠ 

𝛭4.023

𝛭4.010
.100 0,00% 

ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 

Δ4.15 
Ποςοςτό ςυμμετοχισ 

ςτθν πρακτικι άςκθςθ 

Ποςοςτό   του αρικμοφ των 

φοιτθτϊν που ςυμμετείχαν 

ςτθν πρακτικι άςκθςθ ωσ προσ 

το ςφνολο των ενεργϊν 

φοιτθτϊν του ΠΠ 

Τποδεικνφει το ποςοςτό  του 

ςυνόλου των ενεργϊν 

φοιτθτϊν ςτο ΠΠ που 

ςυμμετείχαν ςτο πρόγραμμα 

τθσ πρακτικισ άςκθςθσ, κατά 

το εν λόγω ακαδθμαϊκό ζτοσ 

𝛭4.031

 𝑀4. 𝑖.060
𝑖=055

. 100 
7,40% 

 

ΦΟΙΣΗΣΕ - ΕΙΑΓΩΓΗ 
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Κωδικόσ 
δείκτη 

Ονομαςία 
δείκτη 

Περιγραφή 
δείκτη 

Φυςική ςημαςία 
(ερμηνεία) δείκτη 

Σφποσ 
υπολογιςμοφ 

Σιμή 
δείκτη 

Δ4.16 

Ετιςιο ποςοςτό 

προςφερόμενων 

κζςεων ςτισ 

Πανελλινιεσ ωσ προσ 

τισ προτεινόμενεσ 

κζςεισ από το Σμιμα 

Ποςοςτό  του αρικμοφ των 

προςφερόμενων  κζςεων ςτισ 

Πανελλινιεσ Εξετάςεισ ωσ προσ 

τον αρικμό των προτεινόμενων 

κζςεων από το Σμιμα 

Τποδεικνφει το ποςοςτό των 

κζςεων που δόκθκαν ςτισ 

πανελλινιεσ για το ΠΠ, ςε 

ςχζςθ με τον αρικμό των 

κζςεων που ηθτικθκαν από 

το Σμιμα, κατά το εν λόγω 

ακαδθμαϊκό ζτοσ 

𝛭4.039

𝛭4.040
.100 115,33% 

Δ4.17 

Ετιςιο ποςοςτό 

νεοειςαχκζντων 

φοιτθτϊν ωσ προσ τισ 

προτεινόμενεσ κζςεισ 

από το Σμιμα 

Ποςοςτό του αρικμοφ των 

τελικϊν κζςεων 

νεοειςερχόμενων φοιτθτϊν ωσ 

προσ τον αρικμό των 

προτεινόμενων κζςεων από το 

Σμιμα 

Τποδεικνφει το ποςοςτό των 

νεοειςαχκζντων φοιτθτϊν 

ςτο ΠΠ, ςε ςχζςθ με τον 

αρικμό των κζςεων που 

ηθτικθκαν από το Σμιμα, 

κατά το εν λόγω ακαδθμαϊκό 

ζτοσ 

𝛭4.051+𝛭4.052

𝛭4.040
.100 136,00% 

Δ4.18 

Ετιςιο ποςοςτό 

νεοειςαχκζντων 

φοιτθτϊν ωσ προσ 

τουσ εγγεγραμμζνουσ 

Ποςοςτό του αρικμοφ των 

νεοειςαχκζντων φοιτθτϊν ωσ 

προσ το ςφνολο των 

εγγεγραμμζνων φοιτθτϊν 

Τποδεικνφει το ποςοςτό  των 

νεοειςαχκζντων φοιτθτϊν 

ςτο ΠΠ, ςτο ςφνολο των 

εγγεγραμμζνων φοιτθτϊν του 

ΠΠ, κατά το εν λόγω 

ακαδθμαϊκό ζτοσ 

𝛭4.051+𝛭4.052

 𝑀4.𝑖.062
𝑖=055

.100 18,61% 

Δ4.19 

Ποςοςτό 

νεοειςαχκειςϊν 

φοιτθτριϊν 

Ποςοςτό του αρικμοφ των 

κοριτςιϊν ωσ προσ το ςφνολο 

των  νεοειςαχκζντων φοιτθτϊν 

Τποδεικνφει το ποςοςτό  των 

φοιτθτριϊν ςτο ςφνολο των 

νεοειςαχκζντων φοιτθτϊν 

ςτο ΠΠ, κατά το εν λόγω 

ακαδθμαϊκό ζτοσ 

𝛭4.052

𝛭4.051+𝛭4.052
.100 77,45% 



 

ΑΔΙΠ      Αναφορά Δεικτϊν Ποιότθτασ       6 
 

Κωδικόσ 
δείκτη 

Ονομαςία 
δείκτη 

Περιγραφή 
δείκτη 

Φυςική ςημαςία 
(ερμηνεία) δείκτη 

Σφποσ 
υπολογιςμοφ 

Σιμή 
δείκτη 

Δ4.20 
Δείκτθσ προτίμθςθσ 

ΠΠ 

Η μζςθ τιμι τθσ ςειράσ 

προτίμθςθσ ςτθν ςειρά 

διλωςθσ Σμθμάτων ι 

ειςαγωγικϊν κατευκφνςεων 

των υποψθφίων των 

Πανελλθνίων Εξετάςεων ςτο 

μθχανογραφικό δελτίο 

Τποδεικνφει τθ μζςθ ςειρά 

προτίμθςθσ ςτο ΠΠ των 

νεοειςαχκζντων φοιτθτϊν ςε 

αυτό, κατά το εν λόγω 

ακαδθμαϊκό ζτοσ 

Μ4.054  

ΦΟΙΣΗΣΕ ΠΛΗΘΤΜΟ 

Δ4.21 

Ετιςιο ποςοςτό 

φοιτθτϊν διάρκειασ 

φοίτθςθσ ζωσ ν ζτθ 

Ποςοςτό του αρικμοφ των 

εγγεγραμμζνων φοιτθτϊν 

διάρκειασ φοίτθςθσ ζωσ ν ζτθ 

ωσ προσ  το ςφνολο των 

εγγεγραμμζνων φοιτθτϊν 

Τποδεικνφει το ποςοςτό των 

φοιτθτϊν με φοίτθςθ ζωσ ν 

ζτθ, ςτο ςφνολο των 

φοιτθτϊν 

𝛭4.055+𝛭4.056

 𝑀4.𝑖.062
𝑖=055

.100 67,61% 

Δ4.51 

Ετιςιο ποςοςτό 

φοιτθτϊν διάρκειασ 

φοίτθςθσ από ν ζωσ 

ν+1 ζτθ 

Ποςοςτό του αρικμοφ των 

εγγεγραμμζνων φοιτθτϊν  

διάρκειασ φοίτθςθσ άνω του ν 

ζωσ ν+1 ωσ προσ  το ςφνολο 

των εγγεγραμμζνων φοιτθτϊν 

Τποδεικνφει το ποςοςτό των 

φοιτθτϊν με φοίτθςθ άνω του 

ν ζωσ ν+1 ζτθ, ςτο ςφνολο 

των φοιτθτϊν 

𝛭4.057+𝛭4.058

 𝑀4.𝑖.062
𝑖=055

.100 12,32% 

Δ4.22 

Ετιςιο ποςοςτό 

φοιτθτϊν διάρκειασ 

φοίτθςθσ από ν+1  

ζωσ ν+2 ζτθ 

Ποςοςτό του αρικμοφ των 

εγγεγραμμζνων φοιτθτϊν  

διάρκειασ φοίτθςθσ άνω του 

ν+1 ζωσ ν+2 ωσ προσ  το 

ςφνολο των εγγεγραμμζνων 

φοιτθτϊν 

Τποδεικνφει το ποςοςτό των 

φοιτθτϊν με φοίτθςθ άνω του 

ν+1 ζωσ ν+2 ζτθ, ςτο ςφνολο 

των φοιτθτϊν 

𝛭4.059+𝛭4.060

 𝑀4.𝑖.062
𝑖=055

.100 7,57% 

Δ4.23 

Ετιςιο ποςοςτό 

φοιτθτϊν διάρκειασ 

φοίτθςθσ πάνω από 

ν+2 ζτθ 

Ποςοςτό του αρικμοφ των 

εγγεγραμμζνων φοιτθτϊν ςε 

ζτθ άνω του ν+2 ωσ προσ  το 

ςφνολο των εγγεγραμμζνων 

φοιτθτϊν 

Τποδεικνφει το ποςοςτό των 

φοιτθτϊν με φοίτθςθ πάνω 

από ν+2 ζτθ, ςτο ςφνολο των 

φοιτθτϊν 

𝛭4.061+𝛭4.062

 𝑀4.𝑖.062
𝑖=055

.100 12,50% 
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Κωδικόσ 
δείκτη 

Ονομαςία 
δείκτη 

Περιγραφή 
δείκτη 

Φυςική ςημαςία 
(ερμηνεία) δείκτη 

Σφποσ 
υπολογιςμοφ 

Σιμή 
δείκτη 

Δ4.24 

Ποςοςτό γυναικϊν 

ςτο ςφνολο των 

φοιτθτϊν 

Ποςοςτό του αρικμοφ των 

εγγεγραμμζνων φοιτθτριϊν ωσ 

προσ  το ςφνολο των 

εγγεγραμμζνων φοιτθτϊν 

Τποδεικνφει το ποςοςτό  των 

φοιτθτριϊν ςτο ςφνολο των 

εγγεγραμμζνων φοιτθτϊν ςτο 

ΠΠ, κατά το εν λόγω 

ακαδθμαϊκό ζτοσ 

𝛭4.056+𝛭4.058+𝛭4.060+𝛭4.062

 𝑀4.𝑖.062
𝑖=055

.100 76,00% 

Δ4.25 
Ετιςιο ποςοςτό 

αλλοδαπϊν φοιτθτϊν 

Ποςοςτό του αρικμοφ των 

αλλοδαπϊν εγγεγραμμζνων 

φοιτθτϊν ωσ προσ  το ςφνολο 

των εγγεγραμμζνων φοιτθτϊν 

Τποδεικνφει το ποςοςτό  των 

αλλοδαπϊν φοιτθτϊν ςτο 

ςφνολο των εγγεγραμμζνων 

φοιτθτϊν ςτο ΠΠ, κατά το εν 

λόγω ακαδθμαϊκό ζτοσ 

 𝑀4.𝑖.066
𝑖=063

 𝑀4.𝑖.062
𝑖=055

.100 5,75% 

Δ4.26 

Ετιςιο πλικοσ  

διαγραφϊν ανά 1000 

φοιτθτζσ 

Αναλογία του αρικμοφ των 

διαγραμμζνων φοιτθτϊν ανά 

1000 εγγεγραμμζνουσ φοιτθτζσ 

Τποδεικνφει τον αρικμό των 

διαγραφϊν ανά 1000 

εγγεγραμμζνουσ φοιτθτζσ, 

κατά το εν λόγω ακαδθμαϊκό 

ζτοσ 

 𝑀4.𝑖.074
𝑖=067

 𝑀4.𝑖.062
𝑖=055

.1000 27,37 

ΦΟΙΣΗΣΕ-ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ 

Δ4.27 

Ετιςιο ποςοςτό 

εγγεγραμμζνων  

φοιτθτϊν ΑΜΕΑ 

Ποςοςτό του αρικμοφ των 

εγγεγραμμζνων  φοιτθτϊν  

ΑΜΕΑ ωσ προσ  το ςφνολο των 

εγγεγραμμζνων φοιτθτϊν 

Τποδεικνφει το ποςοςτό 

φοιτθτϊν ΑΜΕΑ, ςτο ςφνολο  

των εγγεγραμμζνων 

φοιτθτϊν, κατά το εν λόγω 

ακαδθμαϊκό ζτοσ 

𝛭4.077+𝛭4.078

 𝑀4.𝑖.062
𝑖=055

.100 0,91% 

Δ4.28 

Ετιςιο ποςοςτό 

νεοειςερχόμενων  

φοιτθτϊν ΑΜΕΑ 

Ποςοςτό του αρικμοφ των  

νεοειςερχόμενων   φοιτθτϊν  

ΑΜΕΑ ωσ προσ  το ςφνολο των  

νεοειςερχόμενων φοιτθτϊν 

Τποδεικνφει το ποςοςτό 

νεοειςερχόμενων  φοιτθτϊν 

ΑΜΕΑ, ςτο ςφνολο  των 

εγγεγραμμζνων φοιτθτϊν, 

κατά το εν λόγω ακαδθμαϊκό 

ζτοσ 

 

𝛭4.075+𝛭4.076

𝛭4.051+𝛭4.052
.100 

0,98% 
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Κωδικόσ 
δείκτη 

Ονομαςία 
δείκτη 

Περιγραφή 
δείκτη 

Φυςική ςημαςία 
(ερμηνεία) δείκτη 

Σφποσ 
υπολογιςμοφ 

Σιμή 
δείκτη 

Δ4.29 
Ετιςιο ποςοςτό 

απόφοιτων ΑΜΕΑ 

Ποςοςτό του αρικμοφ των 

απόφοιτων ΑΜΕΑ ωσ προσ  το 

ςφνολο των απόφοιτων 

Τποδεικνφει το ποςοςτό  του 

ςυνόλου των απόφοιτων του 

ΠΠ, που είναι ΑΜΕΑ, κατά το 

εν λόγω ακαδθμαϊκό ζτοσ 

𝛭4.079+𝛭4.080

 𝑀4.𝑖.098
𝑖=091

.100 0,00% 

ΦΟΙΣΗΣΕ-ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ/ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΗ 

Δ4.30 

Ετιςιο ποςοςτό 

εξερχομζνων 

φοιτθτϊν με 

ERASMUS επί των 

εγγεγραμμζνων 

φοιτθτϊν 

Ποςοςτό  του αρικμοφ των 

εξερχομζνων φοιτθτϊν  

ERASMUS ωσ προσ το  ςφνολο 

των εγγεγραμμζνων φοιτθτϊν 

ςτο ΠΠ 

Τποδεικνφει το ποςοςτό των 

φοιτθτϊν που μετακινικθκαν 

ςτο εξωτερικό με ERASMUS 

ςτο ςφνολο των 

εγγεγραμμζνων φοιτθτϊν 

κατά το εν λόγω ακαδθμαϊκό 

ζτοσ 

𝛭4.089 +𝛭4.090

 𝑀4. 𝑖.062
𝑖=055

. 100 1,37% 

Δ4.31 

Ετιςιο ποςοςτό  

εξερχόμενων 

φοιτθτϊν  ERASMUS 

ςτο ςφνολο  των  

μετακινθκζντων με 

ERASMUS 

(εξερχομζνων και 

ειςερχομζνων) 

Ποςοςτό  των εξερχομζνων 

φοιτθτϊν  ERASMUS ωσ προσ 

το άκροιςμα του αρικμοφ των 

εξερχομζνων και του αρικμοφ 

των ειςερχομζνων φοιτθτϊν  

ERASMUS 

Τποδεικνφει το ποςοςτό των 

εξερχόμενων φοιτθτϊν με 

ERASMUS ςτο ςφνολο των 

μετακινθκζντων με ERASMUS 

(εξερχομζνων και 

ειςερχομζνων), κατά το εν 

λόγω ακαδθμαϊκό ζτοσ 

𝛭4.089+𝛭4.090

 𝑀4.𝑖.090
𝑖=087

.100 50,00% 

Δ4.32 

Ποςοςτό γυναικϊν 

ςτο ςφνολο των  

εξερχόμενων 

φοιτθτϊν ERASMUS 

Ποςοςτό του αρικμοφ  των 

εξερχόμενων φοιτθτριϊν  

ERASMUS ωσ προσ  το ςφνολο 

των εξερχόμενων φοιτθτϊν  

ERASMUS (αγόρια και κορίτςια) 

Τποδεικνφει το ποςοςτό των 

φοιτθτριϊν επί  του ςυνόλου 

των φοιτθτϊν που 

μετακινικθκαν ςτο εξωτερικό 

με ERASMUS, κατά το εν λόγω 

ακαδθμαϊκό ζτοσ 

𝛭4.090

𝛭4.089+𝛭4.090
.100 26,67% 
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Κωδικόσ 
δείκτη 

Ονομαςία 
δείκτη 

Περιγραφή 
δείκτη 

Φυςική ςημαςία 
(ερμηνεία) δείκτη 

Σφποσ 
υπολογιςμοφ 

Σιμή 
δείκτη 

Δ4.33 

Ποςοςτό γυναικϊν 

ςτο ςφνολο των  

ειςερχόμενων 

φοιτθτϊν  ERASMUS 

Ποςοςτό του αρικμοφ  των 

ειςερχόμενων φοιτθτριϊν  

ERASMUS ωσ προσ  το ςφνολο 

των ειςερχόμενων φοιτθτϊν  

ERASMUS (αγόρια και κορίτςια) 

Τποδεικνφει το ποςοςτό των 

φοιτθτριϊν επί  του ςυνόλου 

των φοιτθτϊν που ειςιλκαν 

από το εξωτερικό με 

ERASMUS, κατά το εν λόγω 

ακαδθμαϊκό ζτοσ 

𝛭4.088

𝛭4.087+𝛭4.088
.100 26,67% 

Δ4.34 

Ετιςιο ποςοςτό  

εξερχόμενων 

φοιτθτϊν ERASMUS 

ςτο ςφνολο των 

ενεργϊν φοιτθτϊν 

Ποςοςτό των εξερχομζνων 

φοιτθτϊν  ERASMUS ωσ προσ 

το ςφνολο των ενεργϊν 

φοιτθτϊν 

Τποδεικνφει το ποςοςτό των 

φοιτθτϊν που μετακινικθκαν 

ςτο εξωτερικό με 

ERASMUSςτο ςφνολο των 

ενεργϊν φοιτθτϊνκατά το εν 

λόγω ακαδθμαϊκό ζτοσ 

𝛭4.089+𝛭4.090

 𝑀4.𝑖.060
𝑖=055

.100 1,56% 

Δ4.35 

Ετιςιο ποςοςτό  

ειςερχόμενων 

φοιτθτϊν ERASMUS 

ωσ προσ το ςφνολο 

των ενεργϊν 

φοιτθτϊν 

Αναλογία  των ειςερχομζνων 

φοιτθτϊν  ERASMUS  προσ το 

ςφνολο των ενεργϊν φοιτθτϊν, 

επί 100 

Τποδεικνφει πόςοι φοιτθτζσ  

που μετακινικθκαν από το 

εξωτερικό με 

ERASMUSαντιςτοιχοφν ςε 100 

ενεργοφσ φοιτθτζσ του 

Σμιματοσ  κατά το εν λόγω 

ακαδθμαϊκό ζτοσ 

𝛭4.087+𝛭4.088

 𝑀4.𝑖.060
𝑖=055

.100 1,56% 

ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ - ΠΛΗΘΤΜΟ 

Δ4.36 

Ετιςιο ποςοςτό 

αποφοίτων κανονικισ 

διάρκειασ ςπουδϊν (ν 

ζτθ) 

Ποςοςτό των αποφοίτων με 

κανονικι διάρκεια ςπουδϊν ωσ 

προσ το ςφνολο των αποφοίτων 

Τποδεικνφει το ποςοςτό όςων 

αποφοίτθςαν κανονικά (ςτα ν 

ζτθ ςπουδϊν) επί του 

ςυνόλου των αποφοίτων του 

ΠΠ, κατά το εν λόγω 

ακαδθμαϊκό ζτοσ 

𝛭4.091+𝛭4.092

 𝑀4.𝑖.098
𝑖=091

.100 34,11% 
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Κωδικόσ 
δείκτη 

Ονομαςία 
δείκτη 

Περιγραφή 
δείκτη 

Φυςική ςημαςία 
(ερμηνεία) δείκτη 

Σφποσ 
υπολογιςμοφ 

Σιμή 
δείκτη 

Δ4.37 

Ποςοςτό γυναικϊν 

ςτο ςφνολο των  

αποφοίτων κανονικισ 

διάρκειασ ςπουδϊν (ν 

ζτθ) 

Ποςοςτό των αποφοίτων 

γυναικϊν με κανονικι διάρκεια 

ςπουδϊν ωσ προσ το ςφνολο 

των αποφοίτων με κανονικι 

διάρκεια ςπουδϊν 

Τποδεικνφει το ποςοςτό των 

γυναικϊν επί  του ςυνόλου 

των αποφοίτων που 

αποφοίτθςαν κανονικά (ςτα ν 

ζτθ ςπουδϊν) κατά το εν 

λόγω ακαδθμαϊκό ζτοσ 

𝛭4.092

𝛭4.091 +𝛭4.092
. 100 75,00% 

Δ4.38 

Ετιςιο ποςοςτό 

αποφοίτων διάρκειασ 

ςπουδϊν ν+1 ζτθ 

Ποςοςτό των αποφοίτων με 

διάρκεια ςπουδϊν  ν+1 ζτθ ωσ 

προσ το ςφνολο των αποφοίτων 

Τποδεικνφει το ποςοςτό όςων 

αποφοίτθςαν ςτα ν+1 ζτθ 

ςπουδϊν επί του ςυνόλου 

των αποφοίτων του ΠΠ, κατά 

το εν λόγω ακαδθμαϊκό ζτοσ 

𝛭4.093+𝛭4.094

 𝑀4.𝑖.098
𝑖=091

.100 31,78% 

Δ4.39 

Ποςοςτό γυναικϊν 

ςτο ςφνολο των  

αποφοίτων διάρκειασ 

ςπουδϊν ν+1 ζτθ 

Ποςοςτό των αποφοίτων 

γυναικϊν με διάρκεια ςπουδϊν  

ν+1 ζτθ ωσ προσ το ςφνολο των 

αποφοίτων με διάρκεια 

ςπουδϊν ν+1 ζτθ 

Τποδεικνφει το ποςοςτό των 

γυναικϊν επί  του ςυνόλου 

των αποφοίτων που 

αποφοίτθςαν ςτα ν+1 ζτθ 

ςπουδϊν κατά το εν λόγω 

ακαδθμαϊκό ζτοσ 

𝛭4.094

𝛭4.093 +𝛭4.094
. 100 78,05% 

Δ4.40 

Ετιςιο ποςοςτό 

αποφοίτων διάρκειασ 

ςπουδϊν ν+2 ζτθ 

Ποςοςτό των αποφοίτων με 

διάρκεια ςπουδϊν  ν+2 ζτθ ωσ 

προσ το ςφνολο των αποφοίτων 

Τποδεικνφει το ποςοςτό όςων 

αποφοίτθςαν ςτα ν+2 ζτθ 

ςπουδϊν επί του ςυνόλου 

των αποφοίτων του ΠΠ, κατά 

το εν λόγω ακαδθμαϊκό ζτοσ 

𝛭4.095+𝛭4.096

 𝑀4.𝑖.098
𝑖=091

.100 19,38% 

Δ4.41 

Ποςοςτό γυναικϊν 

ςτο ςφνολο των  

αποφοίτων διάρκειασ 

ςπουδϊν ν+2 ζτθ 

Ποςοςτό των αποφοίτων 

γυναικϊν με διάρκεια ςπουδϊν  

ν+2 ζτθ ωσ προσ το ςφνολο των 

αποφοίτων με διάρκεια 

ςπουδϊν ν+2 ζτθ 

Τποδεικνφει το ποςοςτό των 

γυναικϊν επί  του ςυνόλου 

των αποφοίτων που 

αποφοίτθςαν ςτα ν+2 ζτθ 

ςπουδϊν κατά το εν λόγω 

ακαδθμαϊκό ζτοσ 

𝛭4.096

𝛭4.095 +𝛭4.096
. 100 72,00% 
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Κωδικόσ 
δείκτη 

Ονομαςία 
δείκτη 

Περιγραφή 
δείκτη 

Φυςική ςημαςία 
(ερμηνεία) δείκτη 

Σφποσ 
υπολογιςμοφ 

Σιμή 
δείκτη 

Δ4.42 

Ετιςιο ποςοςτό 

αποφοίτων μθ 

κανονικισ διάρκειασ 

ςπουδϊν (πάνω από 

ν+2 ζτθ) 

Ποςοςτό των αποφοίτων με 

διάρκεια ςπουδϊν  πάνω από 

ν+2 ζτθ ωσ προσ το ςφνολο των 

αποφοίτων 

Τποδεικνφει το ποςοςτό όςων 

αποφοίτθςαν με διάρκεια 

ςπουδϊν  πάνω από ν+2 ζτθ, 

επί του ςυνόλου των 

αποφοίτων του ΠΠ, κατά το 

εν λόγω ακαδθμαϊκό ζτοσ 

𝛭4.097+𝛭4.098

 𝑀4.𝑖.098
𝑖=091

.100 14,73% 

Δ4.43 

Ποςοςτό γυναικϊν 

ςτο ςφνολο των  

αποφοίτων μθ 

κανονικισ διάρκειασ 

ςπουδϊν (πάνω από 

ν+2 ζτθ) 

Ποςοςτό των αποφοίτων 

γυναικϊν με διάρκεια ςπουδϊν  

πάνω από ν+2 ζτθ ωσ προσ το 

ςφνολο των αποφοίτων με 

διάρκεια ςπουδϊν πάνω από 

ν+2 ζτθ 

Τποδεικνφει το ποςοςτό των 

γυναικϊν επί  του ςυνόλου 

των αποφοίτων με διάρκεια 

ςπουδϊν πάνω από ν+2 ζτθ, 

κατά το εν λόγω ακαδθμαϊκό 

ζτοσ 

𝛭4.098

𝛭4.097 +𝛭4.098
. 100 63,16% 

ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ - ΕΠΙΔΟΕΙ 

Δ4.44 

Ετιςιο ποςοςτό 

αποφοίτων με βακμό 

πτυχίου από 8 και 

άνω 

Ποςοςτό των αποφοίτων με 

βακμό πτυχίου από 8 και πάνω 

ωσ προσ το ςφνολο των 

αποφοίτων 

Τποδεικνφει το ποςοςτό των 

αποφοίτων με βακμό πτυχίου 

από 8 και πάνω, επί του 

ςυνόλου των αποφοίτων, 

κατά το εν λόγω ακαδθμαϊκό 

ζτοσ 

 𝑀4.𝑖.108
𝑖=105

 𝑀4.𝑖.098
𝑖=091

.100 12,40% 

Δ4.45 

Ποςοςτό γυναικϊν 

ςτο ςφνολο των  

αποφοίτων με βακμό 

πτυχίου από 8 και 

άνω 

Ποςοςτό των αποφοίτων  

γυναικϊν με βακμό πτυχίου 

από 8 και πάνω ωσ προσ το 

ςφνολο των αποφοίτων με 

βακμό πτυχίου από 8 και πάνω 

Τποδεικνφει το ποςοςτό των 

γυναικϊν με βακμό πτυχίου 

από 8 και πάνω, επί του 

ςυνόλου των αριςτευςάντων, 

κατά το εν λόγω ακαδθμαϊκό 

ζτοσ 

𝛭4.106+𝛭4.108

 𝑀4.𝑖.108
𝑖=105

.100 68,75% 

Δ4.46 
Μζςοσ ετιςιοσ 

βακμόσ πτυχίου 

Μζςθ τιμι του βακμοφ πτυχίου 

των αποφοίτων 

Τποδεικνφει τον μζςο βακμό 

πτυχίου όλων των αποφοίτων 

(ανδρϊν και γυναικϊν), κατά 

το εν λόγω ακαδθμαϊκό ζτοσ 

𝛭4.109 +𝛭4.110

2
 6,08 

ΔΙΔΑΚΟΝΣΕ ΣΟ ΠΠ 
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Κωδικόσ 
δείκτη 

Ονομαςία 
δείκτη 

Περιγραφή 
δείκτη 

Φυςική ςημαςία 
(ερμηνεία) δείκτη 

Σφποσ 
υπολογιςμοφ 

Σιμή 
δείκτη 

Δ4.47 

Αναλογία 

Διδαςκομζνων – 

Διδαςκόντων  επί των 

εγγεγραμμζνων 

φοιτθτϊν ςτο ΠΠ 

Αναλογία  εγγεγραμμζνων 

φοιτθτϊν προσ τα τακτικά μζλθ 

ΔΕΠ του ΠΠ 

Τποδεικνφει, κατά μζςο όρο, 

τον αρικμό των 

εγγεγραμμζνων  φοιτθτϊν 

ςτο ΠΠ, που αντιςτοιχοφν ςε 

κάκε μζλοσ ΔΕΠ του 

Ιδρφματοσ, κατά το εν λόγω 

ακαδθμαϊκό ζτοσ 

 𝑀4. 𝑖.062
𝑖=055

𝛭4.127
 32,24 

Δ4.48 

Αναλογία 

Διδαςκομζνων – 

Διδαςκόντων  επί των 

ενεργϊν φοιτθτϊν ςτο 

ΠΠ 

Αναλογία  ενεργϊν 

εγγεγραμμζνων φοιτθτϊν  (με 

διάρκεια ςπουδϊν ζωσ ν+2 

ζτθ) προσ τα τακτικά μζλθ ΔΕΠ 

του ΠΠ 

Τποδεικνφει, κατά μζςο όρο, 

τον αρικμό των ενεργϊν 

εγγεγραμμζνων  φοιτθτϊν 

ςτο ΠΠ, που αντιςτοιχοφν ςε 

κάκε μζλοσ ΔΕΠ του 

Ιδρφματοσ, κατά το εν λόγω 

ακαδθμαϊκό ζτοσ 

 𝑀4. 𝑖.060
𝑖=055

𝛭4.127
 28,21 

Δ4.49 

Ετιςιο ποςοςτό 

Διδαςκόντων από 

άλλα Σμιματα 

 

Ποςοςτό των  διδαςκόντων 

μελϊν ΔΕΠ από άλλα Σμιματα 

ωσ προσ το ςφνολο των 

διδαςκόντων του ΠΠ 

Τποδεικνφει το ποςοςτό των 

μελϊν ΔΕΠ από άλλα 

Σμιματα, που διδάςκουν ςτο 

ΠΠ,κατά το εν λόγω 

ακαδθμαϊκό ζτοσ 

𝛭4.128

𝛭4.127+𝛭4.128+𝛭4.129
.100 2,22% 

Δ4.50 

Ετιςιο ποςοςτό 

Διδαςκόντων 

εξωτερικϊν 

ςυνεργατϊν 

Ποςοςτό των  διδαςκόντων –

εξωτερικϊν ςυνεργατϊν ωσ 

προσ το ςφνολο των 

διδαςκόντων του ΠΠ 

Τποδεικνφει το ποςοςτό των 

εξωτερικϊν ςυνεργατϊν που 

διδάςκουν ςτο ΠΠ,κατά το 

εν λόγω ακαδθμαϊκό ζτοσ 

𝛭4.129

𝛭4.127+𝛭4.128+𝛭4.129
.100 22,22% 
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