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Κωδικόσ 
δείκτη 

Ονομαςία 
δείκτη 

Περιγραφή 
δείκτη 

Φυςικήςημαςία 
(ερμηνεία) δείκτη 

Σφποσ 
υπολογιςμοφ 

Σιμή 
δείκτη 

ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΣΜΗΜΑΣΟ 

Δ3.01 Πλικοσ  ΠΜ ανά ΠΠ 

Αναλογία πλικουσ ΠΜ ωσ 

προσ τον αρικμό των ΠΠ του 

Σμιματοσ 

Τποδεικνφει, κατά μζςο όρο, 

τον αρικμό των ΠΜ που 

αντιςτοιχοφν ςε κάκε ΠΠ του 

Σμιματοσ 

𝛭3.002

𝛭3.001
 2,00 

Δ3.02 

Ετιςιο πλικοσ υπό 

εκπόνθςθ 

Διδακτορικϊν 

Διατριβϊν ανά μζλοσ 

ΔΕΠ 

Αναλογία πλικουσ υπό 

εκπόνθςθ διδακτορικϊν 

διατριβϊν ωσ  προσ τον αρικμό 

των μελϊν ΔΕΠ (Κακθγθτζσ, Αν. 

Κακθγθτζσ, Επίκουροι 

Κακθγθτζσ), κατά το εν λόγω 

ακαδθμαϊκό ζτοσ 

Τποδεικνφει, κατά μζςο όρο, 

τον αρικμό των διδακτορικϊν 

διατριβϊν που ζχει υπό τθν 

επίβλεψι του κάκε μζλοσ ΔΕΠ 

(Κακθγθτζσ, Αν. Κακθγθτζσ, 

Επίκουροι Κακθγθτζσ), κατά 

το εν λόγω ακαδθμαϊκό ζτοσ 

𝛭3.005

 𝑀3. 𝑖.013
𝑖=008

 2,20 

ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

Δ3.03 

Ετιςιο ποςοςτό 

γυναικϊν μελϊν ΔΕΠ 

ςτο ςφνολο μελϊν 

ΔΕΠ του Σμιματοσ 

Ποςοςτό  του πλικουσ των 

γυναικϊν μελϊν ΔΕΠ ςτο 

ςφνολο των μελϊν ΔΕΠ του 

Σμιματοσ 

Τποδεικνφει το ποςοςτό  

γυναικϊν μελϊν ΔΕΠτου 

Σμιματοσ, κατά το εν λόγω 

ακαδθμαϊκό ζτοσ 

 
Μ3.009+Μ3.011+Μ3.013+Μ3.015

 M3.i.015
i=008

.100 

 

19,44% 

Δ3.04-16 

Ετιςιο ποςοςτό 
γυναικϊν μελϊν ΕΕΠ, 
ΕΔΙΠ,ΕΣΕΠ ςτο ςφνολο 

μελϊν ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, 
ΕΣΕΠ  του Σμιματοσ 

Ποςοςτό  του πλικουσ των 
γυναικϊν μελϊν ΕΔΙΠ, 

ΕΣΕΠ,ΕΕΠ ςτο ςφνολο των 
μελϊν ΕΔΙΠ, ΕΣΕΠ,ΕΕΠ του 

Σμιματοσ 

Τποδεικνφει το ποςοςτό των 
γυναικϊν ςτισ κζςεισ μελϊν 

ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΣΕΠτου 
Σμιματοσ, κατά το εν λόγω 

ακαδθμαϊκό ζτοσ 
 
 

Μ3.017 +Μ3.019 +Μ3.023

 M3. i.019
i=016 +Μ3.022 +Μ3.023

. 100 

 

57,89% 

Δ3.05 
Ετιςιο ποςοςτό 

γυναικϊν διοικθτικοφ 
προςωπικοφ του 

Σμιματοσ 

Ποςοςτό  του πλικουσ των 
γυναικϊν διοικθτικϊν 

υπαλλιλων του Σμιματοσ ςτο 
ςφνολο των διοικθτικϊν 

υπαλλιλων του Σμιματοσ 
 

Τποδεικνφει το ποςοςτό των 
γυναικϊν ςε κζςεισ 

διοικθτικοφ προςωπικοφτου 
Σμιματοσ, κατά το εν λόγω 

ακαδθμαϊκό ζτοσ 

Μ3.021

Μ3.020+Μ3.021
.100 

75,00% 
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Κωδικόσ 
δείκτη 

Ονομαςία 
δείκτη 

Περιγραφή 
δείκτη 

Φυςικήςημαςία 
(ερμηνεία) δείκτη 

Σφποσ 
υπολογιςμοφ 

Σιμή 
δείκτη 

Δ3.06 
Ετιςιο ποςοςτό 

αποχωριςεων μελϊν 
ΔΕΠ 

Ποςοςτό  του πλικουσ των 
ςυνταξιοδοτθκζντων και 

παραιτθκζντων μελϊν ΔΕΠ  
(κατά τθ διάρκεια του ακαδ. 

Ζτουσ) ςτο ςφνολο των μελϊν 
ΔΕΠ του Σμιματοσ (κατά τθν 

ζναρξθ του ακαδ. Ζτουσ) 
 

Τποδεικνφει το ποςοςτό  του 
ςυνόλου των μελϊν ΔΕΠ του 
Σμιματοσ που αποχϊρθςε 

(ςυνταξιοδοτικθκε ι 
παραιτικθκε)  κατά το εν 

λόγω ακαδθμαϊκό ζτοσ 

 
 M3. i +  M3. i.047

i=040
.031
i=024

 M3. i.015
i=008 +  M3. i +  M3. i.047

i=040
.031
i=024

. 100 

 

0,00% 

Δ3.07-16 
Ετιςιο ποςοςτό 

αποχωριςεων μελϊν 
ΕΕΠ,ΕΔΙΠ, ΕΣΕΠ 

Ποςοςτό  του πλικουσ των 
ςυνταξιοδοτθκζντων και 

παραιτθκζντων μελϊν ΕΔΙΠ, 
ΕΣΕΠ,ΕΕΠ  (κατά τθ διάρκεια 
του ακαδ. Ζτουσ) ςτο ςφνολο 

των μελϊν ΕΔΙΠ, ΕΣΕΠ,ΕΕΠ του 
Σμιματοσ (κατά τθν ζναρξθ του 

ακαδ. Ζτουσ) 

Τποδεικνφει το ποςοςτό  του 
ςυνόλου των μελϊν ΕΔΙΠ, 

ΕΣΕΠ,ΕΕΠ του Σμιματοσ που 
αποχϊρθςε 

(ςυνταξιοδοτικθκε ι 
παραιτικθκε)  κατά το εν 

λόγω ακαδθμαϊκό ζτοσ 

 
 M3. i + M3.038 + M3.039.035

i=032

 M3. i.019
i=016 +Μ3.022 + Μ3.023 +  M3. i + M3.038 + M3.039.035

i=032

100 

 

0,00% 

Δ3.08 
Ετιςιο ποςοςτό 
αποχωριςεων  

Διοικθτικοφ 
προςωπικοφ 

Ποςοςτό  του πλικουσ των 
ςυνταξιοδοτθκζντων και 

παραιτθκζντων μελϊν 
Διοικθτικοφ προςωπικοφ (κατά 
τθ διάρκεια του ακαδ. Ζτουσ) 
ωσ προσ το ςφνολο των μελϊν 
Διοικθτικοφ προςωπικοφ του 

Σμιματοσ (κατά τθν ζναρξθ του 
ακαδ. Ζτουσ) 

Τποδεικνφει το ποςοςτό  του 
ςυνόλου των μελϊν του 

διοικθτικοφ προςωπικοφ του 
Σμιματοσ που αποχϊρθςε 

(ςυνταξιοδοτικθκε ι 
παραιτικθκε)  κατά το εν 

λόγω ακαδθμαϊκό ζτοσ 

Μ3.036+Μ3.037

Μ3.020+Μ3.021
.100 

0,00% 

Δ3.09 
Ετιςιο ποςοςτό 

προςλιψεων μελϊν 
ΔΕΠ 

Ποςοςτό  του πλικουσ των 
νεοπροςλθφκζντων μελϊν ΔΕΠ 

(κατά τθ διάρκεια του ακαδ. 
Ζτουσ) ςτοςφνολοτωνμελϊν 

ΔΕΠ τουΣμιματοσ 

Τποδεικνφει το ποςοςτό  του 
ςυνόλου των μελϊν ΔΕΠ του 

Σμιματοσ που 
προςλιφκθκαν, κατά το εν 

λόγω ακαδθμαϊκό ζτοσ 
 

 
 M3. i.063

i=056

 M3. i.015
i=008

. 100 

 

0,00% 

Δ3.10-16 
Ετιςιο ποςοςτό 

προςλιψεων  μελϊν  
ΕΔΙΠ, ΕΣΕΠ,ΕΕΠ 

Ποςοςτό  του πλικουσ των 
νεοπροςλθφκζντων μελϊν 
ΕΔΙΠ, ΕΣΕΠ,ΕΕΠ  (κατά τθ 

διάρκεια του ακαδ. Ζτουσ) 
ςτοςφνολοτωνμελϊν  ΕΔΙΠ, 

ΕΣΕΠ,ΕΕΠ   τουΣμιματοσ 
 

Τποδεικνφει το ποςοςτό  του 
ςυνόλου των μελϊν  ΕΔΙΠ, 

ΕΣΕΠ,ΕΕΠ  του Σμιματοσ που 
προςλιφκθκαν, κατά το εν 

λόγω ακαδθμαϊκό ζτοσ 

 M3. i.067
i=064 +Μ3.070 +Μ3.071

 M3. i.023
i=016

. 100 

 

0,00% 
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Κωδικόσ 
δείκτη 

Ονομαςία 
δείκτη 

Περιγραφή 
δείκτη 

Φυςικήςημαςία 
(ερμηνεία) δείκτη 

Σφποσ 
υπολογιςμοφ 

Σιμή 
δείκτη 

Δ3.11 
Ετιςιο ποςοςτό 

προςλιψεων 
Διοικθτικοφ 
προςωπικοφ 

Ποςοςτό  του πλικουσ των 
νεοπροςλθφκζντων μελϊν  

Διοικθτικοφ προςωπικοφ (κατά 
τθ διάρκεια του ακαδ. Ζτουσ) 

ςτο ςφνολο των μελϊν  
Διοικθτικοφ προςωπικοφ του 
Σμιματοσ (κατά τθν λιξθ του 

ακαδ. Ζτουσ) 

Τποδεικνφει το ποςοςτό  του 
ςυνόλου των μελϊν του 

διοικθτικοφ προςωπικοφ του 
Σμιματοσ που 

προςλιφκθκαν, κατά το εν 
λόγω ακαδθμαϊκό ζτοσ 

 

Μ3.068+Μ3.069

Μ3.020+Μ3.021
.100 

0,00% 

Δ3.12 Ετιςιο ποςοςτό 
εξελίξεων μελϊν ΔΕΠ 

Ποςοςτό  του πλικουσ των 
μελϊν ΔΕΠ που πζραςαν 

διαδικαςία εξζλιξθσ βακμίδασ 
προσ το ςφνολο των  μελϊν 

ΔΕΠ του Σμιματοσ 

Τποδεκνφει το ποςοςτό  του 
ςυνόλου των μελϊν ΔΕΠ του 

Σμιματοσ που εξελίχκθκαν ςε 
βακμίδα, κατά το εν λόγω 

ακαδθμαϊκό ζτοσ 
 

 M3. i.077
i=072

 M3. i.015
i=008

 .100 

 

11,11% 

Δ3.13 
Ετιςιο ποςοςτό 

διδακτικοφ 
προςωπικοφ με 

ςφμβαςθ 

Ποςοςτό  του πλικουσ των  
ςυμβαςιοφχων διδαςκόντων 

του Σμιματοσ προσ το ςφνολο 
των διδαςκόντων του 

Σμιματοσ 

Τποδεικνφει το ποςοςτό  του 
ςυνόλου των διδαςκόντων 

του Σμιματοσ που είναι 
ςυμβαςιοφχοι κατά το εν 

λόγω ακαδθμαϊκό ζτοσ 
 

Μ3.078

 M3.i.015
i=008 +Μ3.078

.100 
21,74% 

Δ3.14 
Ετιςιο ποςοςτό 

διοικθτικοφ 
προςωπικοφ με 

ςφμβαςθ 

Ποςοςτό  του πλικουσ των  
ςυμβαςιοφχων διοικθτικϊν 

υπαλλιλων του Σμιματοσ προσ 
το ςφνολο των διοικθτικϊν 
υπαλλιλων του Σμιματοσ 

Τποδεικνφει το ποςοςτό  του 
ςυνόλου των διοικθτικϊν 
υπαλλιλων του Σμιματοσ 

που είναι ςυμβαςιοφχοι κατά 
το εν λόγω ακαδθμαϊκό ζτοσ 

 

Μ3.079

Μ3.020 +Μ3.021 +Μ3.079
. 100 

0,00% 

Δ3.15 

Ετιςιο πλικοσ 
εξωτερικϊν 

ςυνεργατϊν – 
ερευνθτϊν ανά 

ερευνθτικό 
πρόγραμμα 

 

Αναλογία  εξωτερικϊν 
ςυνεργατϊν- ερευνθτϊν ωσ 

προσ  το πλικοσ των ενεργϊν 
ερευνθτικϊν ζργων ςτα οποία 

ςυμμετζχουν τα μζλθ του 
Σμιματοσ 

Τποδεικνφει, κατά μζςο όρο,  
τον αρικμό των εξωτερικϊν 

ςυνεργατϊν- ερευνθτϊν  του 
Σμιματοσ που αντιςτοιχοφν 
ςε κάκε ενεργό ερευνθτικό 

ζργο  κατά το εν λόγω 
θμερολογιακό ζτοσ 

 
 

 
Μ3.080

Μ3.128
 

0,75 

Δ3.16 

Μζςο ετιςιο πλικοσ 
εξωτερικϊν 

ςυνεργατϊν – 
διοικθτικϊν ανά 

ερευνθτικό 
πρόγραμμα 

Αναλογία  εξωτερικϊν 
ςυνεργατϊν- διοικθτικϊν ωσ 
προσ  το πλικοσ των ενεργϊν 
ερευνθτικϊν ζργων ςτα οποία 

ςυμμετζχουν τα μζλθ του 
Σμιματοσ 

Τποδεικνφει τον μζςο  αρικμό 
των εξωτερικϊν ςυνεργατϊν- 

διοικθτικϊν  του Σμιματοσ 
που αντιςτοιχοφν ςε κάκε 

ενεργό ερευνθτικό ζργο  κατά 
το εν λόγω θμερολογιακό 

ζτοσ 

Μ3.081

Μ3.128
 

0,00 
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Κωδικόσ 
δείκτη 

Ονομαςία 
δείκτη 

Περιγραφή 
δείκτη 

Φυςικήςημαςία 
(ερμηνεία) δείκτη 

Σφποσ 
υπολογιςμοφ 

Σιμή 
δείκτη 

Δ3.17 
Ετιςιο ποςοςτό 
μελϊν ΔΕΠ με 

διδαςκαλία ςτο 
εξωτερικό 

Ποςοςτό  των μελϊν ΔΕΠ –ΕΠ 
του Σμιματοσ που δίδαξαν 

κατά το εν λόγω ακαδθμαϊκό 
ζτοσ ςε ιδρφματα του 

εξωτερικοφ ωσ προσ το ςφνολο 
των τακτικϊν μελϊν ΔΕΠ-ΕΠ  

του Σμιματοσ 
 

Τποδεικνφει το ποςοςτό  του 
ςυνόλου των μελϊν ΔΕΠ του 

Σμιματοσ που δίδαξαν ςε 
Ιδρφματα του εξωτερικοφ 

κατά το εν λόγω ακαδθμαϊκό 
ζτοσ 

 
 

Μ3.082

 M3.i.015
i=008

..100 
27,78% 

Δ3.18 
Ετιςιο ποςοςτό 

εξερχόμενων μελϊν 
ΔΕΠ  με Erasmus 

Ποςοςτό  των των εξερχομζνων 
Μελϊν ΔΕΠ/ΕΠ προσ Ιδρφματα 
του εξωτερικοφ (ERASMUS) ωσ 
προσ το ςφνολο των τακτικϊν 
μελϊν ΔΕΠ-ΕΠ  του Σμιματοσ 

Τποδεικνφει το ποςοςτό  του 
ςυνόλου των μελϊν ΔΕΠ του 

Σμιματοσ που μετακινικθκαν 
ςε Ιδρφματα του εξωτερικοφ 
με το πρόγραμμα Erasmus, 

κατά το εν λόγω ακαδθμαϊκό 
ζτοσ 

 

Μ3.083

 M3. i.015
i=008

. 100 
8,33% 

Δ3.19 

Ετιςιο πλικοσ 
ειςερχόμενων 
Διδαςκόντων 

εξωτερικοφ με 
Erasmus ανά μζλοσ 

ΔΕΠ 

Αναλογία των ειςερχομζνων 

διδαςκόντων από Ιδρφματα 

του εξωτερικοφ (ERASMUS) ανά 

μζλοσ ΔΕΠ-ΕΠ  του Σμιματοσ 

Τποδεικνφει τον αρικμό των 

ειςερχομζνων Διδαςκόντων 

από Ιδρφματα του εξωτερικοφ 

με το πρόγραμμα Erasmus, 

που αντιςτοιχεί ςε κάκε 

μζλοσ ΔΕΠ του Σμιματοσ, 

κατά το εν λόγω ακαδθμαϊκό 

ζτοσ 

Μ3.084

 M3. i.015
i=008

 
0,00 

Δ3.20 
Ετιςιο ποςοςτό  

εκπαιδευτικϊν αδειϊν 
μελϊν ΔΕΠ 

Ποςοςτό  των μελϊν ΔΕΠ –ΕΠ 
του Σμιματοσ με εκπαιδευτικι 
άδεια  ωσ προσ το ςφνολο των 
τακτικϊν μελϊν ΔΕΠ-ΕΠ  του 

Σμιματοσ 
 

Τποδεικνφει το ποςοςτό  του 
ςυνόλου των μελϊν ΔΕΠ του 

Σμιματοσ που είχαν 
εκπαιδευτικι άδεια, κατά το 

εν λόγω ακαδθμαϊκό ζτοσ 
 
 

Μ3.085

 M3.i.015
i=008

.100 
5,56% 

Δ3.21 

Ετιςιο ποςοςτό  
μελϊν ΔΕΠ ςε 
προγράμματα 
εκπαιδευτικισ 
ςυνεργαςίασ 

Ποςοςτό  των μελϊν ΔΕΠ –ΕΠ 
του Σμιματοσ που 

ςυμμετζχουν ςε προγράμματα 
εκπαιδευτικισ ςυνεργαςίασ 
(π.χ. ERASMUS, LEONARDO, 

TEMPUS, ALPHA κ.λπ.) ωσ προσ 
το ςφνολο των τακτικϊν μελϊν 

ΔΕΠ-ΕΠ  του Σμιματοσ 

Τποδεικνφει το ποςοςτό  του 
ςυνόλου των μελϊν ΔΕΠ του 
Σμιματοσ που ςυμμετείχαν 

ςε προγράμματα 
εκπαιδευτικισ ςυνεργαςίασ 

κατά το εν λόγω ακαδθμαϊκό 
ζτοσ 

Μ3.086

 M3.i.015
i=008

.100 
0,00% 
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Κωδικόσ 
δείκτη 

Ονομαςία 
δείκτη 

Περιγραφή 
δείκτη 

Φυςικήςημαςία 
(ερμηνεία) δείκτη 

Σφποσ 
υπολογιςμοφ 

Σιμή 
δείκτη 

Δ3.22 

Ετιςιο ποςοςτό  
μελϊν ΔΕΠ με 

εςωτερικι  ανάκεςθ 
διδαςκαλίασ 

 

Ποςοςτό  των μελϊν ΔΕΠ –ΕΠ 
του Σμιματοσ που δίδαξαν ςε 

άλλα Σμιματα του οικείου 
Ιδρφματοσ ωσ προσ το ςφνολο 
των τακτικϊν μελϊν ΔΕΠ-ΕΠ  

του Σμιματοσ 
 

Τποδεικνφει το ποςοςτό  του 
ςυνόλου των μελϊν ΔΕΠ του 
Σμιματοσ που είχαν ανάκεςθ 
διδαςκαλίασ ςε άλλο Σμιμα 

του Ιδρφματοσκατά το εν 
λόγω ακαδθμαϊκό ζτοσ 

 
 

Μ3.087

 M3.i.015
i=008

.100 
2,78% 

Δ3.23 
Ετιςιο ποςοςτό  
μελϊν ΔΕΠ με 

εξωτερικι  ανάκεςθ 
διδαςκαλίασ 

Ποςοςτό  των μελϊν ΔΕΠ –ΕΠ 
του Σμιματοσ που δίδαξαν ςε 
Σμιματα άλλων Ιδρυμάτων ωσ 
προσ το ςφνολο των τακτικϊν 
μελϊν ΔΕΠ-ΕΠ  του Σμιματοσ 

Τποδεικνφει το ποςοςτό  του 
ςυνόλου των μελϊν ΔΕΠ του 
Σμιματοσ που είχαν ανάκεςθ 

διδαςκαλίασ ςε άλλο 
Ίδρυμακατά το εν λόγω 

ακαδθμαϊκό ζτοσ 

Μ3.088

 M3.i.015
i=008

.100 
2,78% 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ – ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΕΡΓΩΝ 

Δ3.24 
Ετιςιο ποςοςτό 

χρθματοδοτιςεων  
ζργων Σμιματοσ από  

ΕΠΑ 

Ποςοςτό  χρθματοδότθςθσ 
ζργων από ΕΠΑ ςτο ςφνολο 
των χρθματοδοτιςεων ζργων 

Τποδεικνφει το ποςοςτό  του 
ςυνόλου των 

χρθματοδοτοφμενων ζργων 
που είναι ζργα ΕΠΑ,κατά το 
εν λόγω θμερολογιακό ζτοσ 

Μ3.089

 M3. i.093
i=089

. 100 

 

0,00% 

Δ3.25 
Ετιςιο ποςοςτό 

χρθματοδοτιςεων 
ζργων Σμιματοσ από 

ΕΕ 

Ποςοςτό  χρθματοδότθςθσ  
ζργων από τθν Ευρωπαϊκι 
Ζνωςθ (ΕΕ) ςτο ςφνολο των 
χρθματοδοτιςεων ζργων 

Τποδεικνφει το ποςοςτό  του 
ςυνόλου των 

χρθματοδοτοφμενων ζργων 
που είναι ζργα από τθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΕ), κατά 
το εν λόγω θμερολογιακό 

ζτοσ 
 

Μ3.090

 M3. i.093
i=089

. 100 
0,00% 

Δ3.26 
Ετιςιο ποςοςτό 

χρθματοδοτιςεων  
ζργων Σμιματοσ από 

διεκνείσ φορείσ 

Ποςοςτό   χρθματοδότθςθσ  
ζργων από διεκνείσ φορείσ ςτο 
ςφνολο των χρθματοδοτιςεων 

ζργων 

Τποδεικνφει το ποςοςτό  του 
ςυνόλου των 

χρθματοδοτοφμενων ζργων 
που είναι ζργα από διεκνείσ 

φορείσ, κατά το εν λόγω 
θμερολογιακό ζτοσ 

Μ3.091

 M3. i.093
i=089

. 100 
0,00% 

Δ3.27 

Ετιςιο ποςοςτό 
χρθματοδοτιςεων  

ζργων Σμιματοσ από 
εκνικοφσ δθμόςιουσ 

φορείσ 
 

Ποςοςτό  χρθματοδότθςθσ  
ζργων από εκνικοφσ δθμόςιουσ 

φορείσ ςτο ςφνολο των 
χρθματοδοτιςεων ζργων 

Τποδεικνφει το ποςοςτό  του 
ςυνόλου των 

χρθματοδοτοφμενων ζργων 
που είναι ζργα από εκνικοφσ 
δθμόςιουσ φορείσ ,κατά το εν 

λόγω θμερολογιακό ζτοσ 

Μ3.092

 M3. i.093
i=089

. 100 
88,30% 
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Κωδικόσ 
δείκτη 

Ονομαςία 
δείκτη 

Περιγραφή 
δείκτη 

Φυςικήςημαςία 
(ερμηνεία) δείκτη 

Σφποσ 
υπολογιςμοφ 

Σιμή 
δείκτη 

Δ3.28 

Ετιςιο ποςοςτό 
χρθματοδοτιςεων  

ζργων Σμιματοσ από 
εκνικοφσ ιδιωτικοφσ 

φορείσ 

Ποςοςτό  χρθματοδότθςθσ  
ζργων από εκνικοφσ ιδιωτικοφσ 

φορείσ ςτο ςφνολο των 
χρθματοδοτιςεων ζργων 

Τποδεικνφει το ποςοςτό  του 
ςυνόλου των 

χρθματοδοτοφμενων ζργων 
που είναι ζργα από εκνικοφσ 
ιδιωτικοφσ φορείσ κατά το εν 

λόγω θμερολογιακό ζτοσ 

Μ3.093

 M3. i.093
i=089

. 100 
11,70% 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ – ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΣΜΗΜΑΣΟ 

Δ3.29 

Ετιςιο ποςοςτό 
χρθματοδοτιςεων 
Σμιματοσ από τον 

Σακτικό 
Προχπολογιςμό 

Ποςοςτό  χρθματοδότθςθσ  
Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ ςτο 
ςφνολο των χρθματοδοτιςεων 

του Σμιματοσ 

Τποδεικνφει το ποςοςτό  του 
ςυνόλου χρθματοδότθςθσ του 
Σμιματοσ που αντιςτοιχεί ςε 

χρθματοδότθςθ από τον 
Σακτικό Προχπολογιςμό, κατά 

το εν λόγω θμερολογιακό 
ζτοσ 

Μ3.094

 M3. i.096
i=094

. 100 
 

Δ3.30 
Ετιςιο ποςοςτό 

χρθματοδοτιςεων 
Σμιματοσ από 

Δθμόςιεσ Επενδφςεισ 

Ποςοςτό  χρθματοδότθςθσ  
Δθμοςίων Επενδφςεων ςτο 

ςφνολο των χρθματοδοτιςεων 
του Σμιματοσ 

Τποδεικνφει το ποςοςτό  του 
ςυνόλου χρθματοδότθςθσ του 
Σμιματοσ που αντιςτοιχεί ςε 

χρθματοδότθςθ από 
Δθμόςιεσ Επενδφςεισ, κατά το 

εν λόγω θμερολογιακό ζτοσ 

Μ3.095

 M3. i.096
i=094

. 100 
 

Δ3.31 
Ποςοςτό 

χρθματοδοτιςεων  
Σμιματοσ από άλλουσ 

πόρουσ 

Ποςοςτό  χρθματοδότθςθσ  
από άλλουσ πόρουσ ςτο 

ςφνολο των χρθματοδοτιςεων 
του Σμιματοσ 

Τποδεικνφει το ποςοςτό  του 
ςυνόλου χρθματοδότθςθσ του 
Σμιματοσ που αντιςτοιχεί ςε 
χρθματοδότθςθ από άλλουσ 

πόρουσ, κατά το εν λόγω 
θμερολογιακό ζτοσ 

 

Μ3.096

 M3. i.096
i=094

. 100 
 

ΤΠΟΔΟΜΕ-ΤΠΗΡΕΙΕ 

Δ3.32 
Ποςοςτό 

αικουςϊνδιδαςκαλίασ 
αποκλειςτικισχριςθσ 

 

Ποςοςτό  του πλικουσ των 
αικουςϊν αποκλειςτικισ 

χριςθσ προσ το ςφνολο αρικμό 
των αικουςϊν (αποκλειςτικισ 

και κοινισ χριςθσ) 

Τποδεικνφει το ποςοςτό  του 
ςυνόλου των αικουςϊν 

διδαςκαλίασ του Σμιματοσ 
που χρθςιμοποιοφνται 

αποκλειςτικά από το Σμιμα 
κατά το εν λόγω ακαδθμαϊκό 

ζτοσ 

Μ3.097

Μ3.097 +Μ3.099
. 100 

12,12% 

Δ3.33 
Δυναμικότθτα κζςεων 
αικουςϊνδιδαςκαλίασ 

 

Αναλογία πλικουσ κζςεων  ωσ 
προσ τον αρικμό των αικουςϊν 

διδαςκαλίασ 

Τποδεικνφει τον μζςο  αρικμό 
των  κζςεων ανά αίκουςα 

διδαςκαλίασ, κατά το εν λόγω 
ακαδθμαϊκό ζτοσ 

Μ3.098

Μ3.097 +Μ3.099
 

4,39 
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Κωδικόσ 
δείκτη 

Ονομαςία 
δείκτη 

Περιγραφή 
δείκτη 

Φυςικήςημαςία 
(ερμηνεία) δείκτη 

Σφποσ 
υπολογιςμοφ 

Σιμή 
δείκτη 

Δ3.34 
Ποςοςτό αικουςϊν 

εργαςτθρίων 
αποκλειςτικισ χριςθσ 

Ποςοςτό  του πλικουσ των 
αικουςϊν  εργαςτθρίων 

αποκλειςτικισ χριςθσ ωσ  προσ 
το ςφνολο των αικουςϊν 

εργαςτθρίων (αποκλειςτικισ 
και κοινισ χριςθσ) 

Τποδεικνφει το ποςοςτό  του 
ςυνόλου των αικουςϊν 

εργαςτθρίων του Σμιματοσ 
που χρθςιμοποιοφνται 

αποκλειςτικά από το Σμιμα 
κατά το εν λόγω ακαδθμαϊκό 

ζτοσ 

Μ3.100

Μ3.100 +Μ3.102
. 100 

33,33% 

Δ3.35 
Δυναμικότθτα κζςεων 
αικουςϊνεργαςτθρίω

ν 

Αναλογία πλικουσ κζςεων  ωσ 
προσ τον αρικμό των αικουςϊν 

εργαςτθρίων 

Τποδεικνφει τον μζςο  αρικμό 
των  κζςεων ανά αίκουςα 

εργαςτθρίου, κατά το εν λόγω 
ακαδθμαϊκό ζτοσ 

Μ3.101

Μ3.100 +Μ3.102
 

12,67 

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Δ3.36 

Μζςο ςυνολικό 
πλικοσ  εργαςιϊν ςε 

επιςτθμονικά 
περιοδικά με κριτζσ 

ανά μζλοσ ΔΕΠ 
 

Αναλογία πλικουσ εργαςιϊν ςε 
επιςτθμονικά περιοδικά με 
κριτζσ (ςωρευτικά μζχρι τθ 

λιξθ του θμερολογιακοφ ζτουσ 
αναφοράσ) ωσ προσ τον αρικμό 

των μελϊν ΔΕΠ 
 

Τποδεικνφει τον μζςο αρικμό 
εργαςιϊν ςε επιςτθμονικά 

περιοδικά με κριτζσ ανά 
μζλοσ ΔΕΠ του Σμιματοσ 

ςυνολικά, ζωσ τθ λιξθ του εν 
λόγω θμερολογιακοφ ζτουσ 

 
 

Μ3.117

 M3. i.015
i=008

 
10,42 

Δ3.37 

Μζςο ςυνολικό 
πλικοσ  εργαςιϊν ςε 

επιςτθμονικά 
περιοδικά χωρίσ 

κριτζσ ανά μζλοσ ΔΕΠ 
 

Αναλογία πλικουσ εργαςιϊν ςε 
επιςτθμονικά περιοδικά χωρίσ 

κριτζσ (ςωρευτικά μζχρι τθ 
λιξθ του θμερολογιακοφ ζτουσ 
αναφοράσ) ωσ προσ τον αρικμό 

των μελϊν ΔΕΠ 

Τποδεικνφει τον μζςο αρικμό 
εργαςιϊν ςε επιςτθμονικά 
περιοδικά χωρίσ κριτζσ ανά 

μζλοσ ΔΕΠ του Σμιματοσ 
ςυνολικά, ζωσ τθ λιξθ του εν 
λόγω θμερολογιακοφ ζτουσ 

Μ3.118

 M3. i.015
i=008

 
3,36 

Δ3.38 

Μζςο ςυνολικό 
πλικοσ  διπλωμάτων  

ευρεςιτεχνίασ ανά 
μζλοσ ΔΕΠ 

 

Διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ – 
πατζντεσ (ςωρευτικά μζχρι τθ 

λιξθ του θμερολογιακοφ ζτουσ 
αναφοράσ)  ωσ προσ τον 
αρικμό των μελϊν ΔΕΠ 

Τποδεικνφει τον μζςο αρικμό 
ευρεςιτεχνιϊν- πατεντϊν ανά 

μζλοσ ΔΕΠ του Σμιματοσ 
ςυνολικά, ζωσ τθ λιξθ του εν 
λόγω θμερολογιακοφ ζτουσ 

Μ3.119

 M3. i.015
i=008

 
0,00 

Δ3.39 

Μζςο ςυνολικό 
πλικοσ  

ανακοινϊςεων ςε 
πρακτικά ςυνεδρίων 
με κριτζσ ανά μζλοσ 

ΔΕΠ 
 

Αναλογία πλικουσ  
ανακοινϊςεων ςε πρακτικά 

ςυνεδρίων με κριτζσ 
(ςωρευτικά μζχρι τθ λιξθ του 

θμερολογιακοφ ζτουσ 
αναφοράσ)ωσ προσ τον αρικμό 

των μελϊν ΔΕΠ 
 

Τποδεικνφει τον μζςο αρικμό 
εργαςιϊν ςε πρακτικά 

ςυνεδρίων με κριτζσ ανά 
μζλοσ ΔΕΠ του Σμιματοσ 

ςυνολικά, ζωσ τθ λιξθ του εν 
λόγω θμερολογιακοφ ζτουσ 

 
Μ3.120

 M3. i.015
i=008

 
13,69 
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Κωδικόσ 
δείκτη 

Ονομαςία 
δείκτη 

Περιγραφή 
δείκτη 

Φυςικήςημαςία 
(ερμηνεία) δείκτη 

Σφποσ 
υπολογιςμοφ 

Σιμή 
δείκτη 

Δ3.40 

Μζςο ςυνολικό 
πλικοσ  

ανακοινϊςεων ςε 
πρακτικά ςυνεδρίων 

χωρίσ κριτζσ ανά 
μζλοσ ΔΕΠ 

 

Αναλογία πλικουσ  
ανακοινϊςεων ςε πρακτικά 

ςυνεδρίων χωρίσ 
κριτζσ(ςωρευτικά μζχρι τθ λιξθ 

του θμερολογιακοφ ζτουσ 
αναφοράσ) ωσ προσ τον αρικμό 

των μελϊν ΔΕΠ 

Τποδεικνφει τον μζςο αρικμό 
ανακοινϊςεων ςε πρακτικά 
ςυνεδρίων χωρίσ κριτζσ ανά 

μζλοσ ΔΕΠ του Σμιματοσ 
ςυνολικά, ζωσ τθ λιξθ του εν 
λόγω θμερολογιακοφ ζτουσ 

Μ3.121

 M3. i.015
i=008

 
5,22 

Δ3.41 
Μζςο ςυνολικό 

πλικοσ  μονογραφιϊν 
ανά μζλοσ ΔΕΠ 

 

Αναλογία πλικουσ 
Μονογραφιϊν(ςωρευτικά 

μζχρι τθ λιξθ του 
θμερολογιακοφ ζτουσ 

αναφοράσ) ωσ προσ τον αρικμό 
των μελϊν ΔΕΠ 

 

Τποδεικνφει τον μζςο αρικμό 
Μονογραφιϊν ανά μζλοσ ΔΕΠ 
του Σμιματοσ ςυνολικά, ζωσ 

τθ λιξθ του εν λόγω 
θμερολογιακοφ ζτουσ 

Μ3.122

 M3. i.015
i=008

 
1,33 

Δ3.42 
Μζςο ςυνολικό 

πλικοσ  βιβλίων ανά 
μζλοσ ΔΕΠ 

Αναλογία πλικουσ  Βιβλίων  
(ςωρευτικά μζχρι τθ λιξθ του 

θμερολογιακοφ ζτουσ 
αναφοράσ)ωσ προσ τον αρικμό 

των μελϊν ΔΕΠ 
 

Τποδεικνφει τον μζςο αρικμό 
Βιβλίων ανά μζλοσ ΔΕΠ του 
Σμιματοσ ςυνολικά, ζωσ τθ 

λιξθ του εν λόγω 
θμερολογιακοφ ζτουσ 

Μ3.123

 M3. i.015
i=008

 
2,00 

Δ3.43 

Μζςο ςυνολικό 
πλικοσ  κεφαλαίων ςε 

ςυλλογικοφσ τόμουσ 
ανά μζλοσ ΔΕΠ 

 

Αναλογία πλικουσ   κεφαλαίων 
ςε ςυλλογικοφσ τόμουσ  

(ςωρευτικά μζχρι τθ λιξθ του 
θμερολογιακοφ ζτουσ 

αναφοράσ)ωσ προσ τον αρικμό 
των μελϊν ΔΕΠ 

Τποδεικνφει τον μζςο αρικμό 
κεφαλαίων ςε ςυλλογικοφσ 
τόμουσ ανά μζλοσ ΔΕΠ του 
Σμιματοσ ςυνολικά, ζωσ τθ 

λιξθ του εν λόγω 
θμερολογιακοφ ζτουσ 

Μ3.124

 M3. i.015
i=008

 
9,67 

Δ3.44 
Μζςο ςυνολικό 

πλικοσ   
ςυνεδρίων Σμιματοσ 

ανά μζλοσ ΔΕΠ 

Αναλογία πλικουσ  ςυνεδρίων 
υπό τθν αιγίδα τθσ 

ακαδθμαϊκισ 
μονάδασ(ςωρευτικά μζχρι τθ 

λιξθ του θμερολογιακοφ ζτουσ 
αναφοράσ) ωσ προσ τον αρικμό 

των μελϊν ΔΕΠ 
 

Τποδεικνφει τον μζςο αρικμό 
πλικουσ  ςυνεδρίων υπό τθν 

αιγίδα τθσ ακαδθμαϊκισ 
μονάδασ ανά μζλοσ ΔΕΠ του 
Σμιματοσ ςυνολικά, ζωσ τθ 

λιξθ του εν λόγω 
θμερολογιακοφ ζτουσ 

Μ3.125

 M3. i.015
i=008

 
0,00 

Δ3.45 
Μζςο ςυνολικό 

πλικοσ  αναφορϊν 
ανά μζλοσ ΔΕΠ 

Αναλογία πλικουσ   αναφορϊν 
των μελϊν ΔΕΠ του Σμιματοσ 
(ςωρευτικά μζχρι τθ λιξθ του 

θμερολογιακοφ ζτουσ 
αναφοράσ) ωσ προσ τον αρικμό 

των μελϊν ΔΕΠ 
 

Τποδεικνφει τον μζςο αρικμό 
αναφορϊν (ετεροαναφορϊν 

και αυτοαναφορϊν) ανά 
μζλοσ ΔΕΠ του Σμιματοσ 

ςυνολικά, ζωσ τθ λιξθ του εν 
λόγω θμερολογιακοφ ζτουσ 

 

Μ3.126

 M3. i.015
i=008

 
148,33 
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Κωδικόσ 
δείκτη 

Ονομαςία 
δείκτη 

Περιγραφή 
δείκτη 

Φυςικήςημαςία 
(ερμηνεία) δείκτη 

Σφποσ 
υπολογιςμοφ 

Σιμή 
δείκτη 

Δ3.46 

Μζςο ςυνολικό 
πλικοσ  διεκνϊν 

βραβείων και 
διακρίςεων ανά μζλοσ 

ΔΕΠ 

Αναλογία πλικουσ διεκνϊν 
βραβείων και διακρίςεων  

(ςωρευτικά μζχρι τθ λιξθ του 
θμερολογιακοφ ζτουσ 

αναφοράσ) ωσ προσ τον αρικμό 
των μελϊν ΔΕΠ 

Τποδεικνφει τον μζςο αρικμό 
διεκνϊν βραβείων και 

διακρίςεων ανά μζλοσ ΔΕΠ 
του Σμιματοσ ςυνολικά, ζωσ 

τθ λιξθ του εν λόγω 
θμερολογιακοφ ζτουσ 

Μ3.127

 M3. i.015
i=008

 
0,00 

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙOΣΗΣΑ – ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 

Δ3.47 
Ετιςιο ποςοςτό 

ζργων με ςυντονιςτι 
μζλοσ του Σμιματοσ 

 

Ποςοςτό  ζργων με ςυντονιςτι 
μζλοσ του Σμιματοσ ςτο 

ςφνολο  των ενεργϊν ζργων 
του Σμιματοσ 

Τποδεικνφει το ποςοςτό  του 
ςυνόλου των ενεργϊν ζργων 

του Σμιματοσ που 
ςυντονίηονται από το Σμιμα 

(από μζλοσ ΔΕΠ του 
Σμιματοσ), κατά το εν λόγω 

θμερολογιακό ζτοσ 

Μ3.129

Μ3.128
. 100 

0,00% 

Δ3.48 
Ετιςιο ποςοςτό 

Ευρωπαϊκϊν ζργων 
(ανταγωνιςτικϊν) 

 

Ποςοςτό   Ευρωπαϊκϊν ζργων 
(ανταγωνιςτικϊν) ςτο ςφνολο   

των ενεργϊν ζργων του 
Σμιματοσ 

 

Τποδεικνφει το ποςοςτό  του 
ςυνόλου των ενεργϊν ζργων 

του Σμιματοσ που είναι 
Ευρωπαϊκά (ανταγωνιςτικά) 

κατά το εν λόγω 
θμερολογιακό ζτοσ 

Μ3.130

Μ3.128
. 100 

0,00% 

Δ3.49 Ετιςιο ποςοςτόζργων 
ΕΠΑ 

Ποςοςτό   ζργων  ΕΠΑ ςτο 
ςφνολο  των ενεργϊν ζργων 

του Σμιματοσ 

Τποδεικνφει το ποςοςτό  του 
ςυνόλου των ενεργϊν ζργων 
του Σμιματοσ που είναι ζργα 

ΕΠΑ,  κατά το εν λόγω 
θμερολογιακό ζτοσ 

 

Μ3.131

Μ3.128
. 100 

25,00% 

Δ3.50 

Ετιςιο ποςοςτό 
ζργων  από διεκνείσ 

εταιρείεσ και 
οργανιςμοφσ 

 

Ποςοςτό   ζργων  από διεκνείσ 
εταιρείεσ και οργανιςμοφσ ςτο 

ςφνολο   των ζργων του 
Σμιματοσ 

Τποδεικνφει το ποςοςτό  του 
ςυνόλου των ενεργϊν ζργων 
του Σμιματοσ που είναι ζργα  

από διεκνείσ εταιρείεσ και 
οργανιςμοφσ κατά το εν λόγω 

θμερολογιακό ζτοσ 

Μ3.132

Μ3.128
. 100 

0,00% 

Δ3.51 

Ετιςιο ποςοςτό 
ζργων  από εκνικζσ 

εταιρείεσ και 
οργανιςμοφσ 

 

Ποςοςτό   ζργων  από εκνικζσ 
εταιρείεσ και οργανιςμοφσ ςτο 

ςφνολο   των ζργων του 
Σμιματοσ 

Τποδεικνφει το ποςοςτό  του 
ςυνόλου των ενεργϊν ζργων 
του Σμιματοσ που είναι ζργα  

από εκνικζσ εταιρείεσ και 
οργανιςμοφσ κατά το εν λόγω 

θμερολογιακό ζτοσ 

Μ3.133

Μ3.128
. 100 

75,00% 
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Κωδικόσ 
δείκτη 

Ονομαςία 
δείκτη 

Περιγραφή 
δείκτη 

Φυςικήςημαςία 
(ερμηνεία) δείκτη 

Σφποσ 
υπολογιςμοφ 

Σιμή 
δείκτη 

Δ3.52 

Ετιςιο ποςοςτό 
ενεργϊν ζργων 

μικροφ 
προχπολογιςμοφ 

 

Ποςοςτό   ενεργϊν ζργων< 50Κ 
€)ςτο ςφνολο  ενεργϊν ζργων 

Τποδεικνφει το ποςοςτό  του 
ςυνόλου των ενεργϊν ζργων 
του Σμιματοσ που είναι ζργα  

χαμθλοφ προχπολογιςμοφ 
(κάτω των 50 χιλ. ευρϊ) κατά 

το εν λόγω θμερολογιακό 
ζτοσ 

Μ3.134

Μ3.128
. 100 

100,00% 

Δ3.53 

Ετιςιο ποςοςτό 
ενεργϊν ζργων 

μεςαίου 
προχπολογιςμοφ 

 

Ποςοςτό    ενεργϊν ζργων50Κ - 
200Κ € ςτο ςφνολο  ενεργϊν 

ζργων 

Τποδεικνφει το ποςοςτό  του 
ςυνόλου των ενεργϊν ζργων 
του Σμιματοσ που είναι ζργα  

μεςαίου προχπολογιςμοφ 
(μεταξφ 50  και 200 χιλ. ευρϊ) 

κατά το εν λόγω 
θμερολογιακό ζτοσ 

Μ3.135

Μ3.128
. 100 

0,00% 

Δ3.54 

Ετιςιο ποςοςτό 
ενεργϊν ζργων 

υψθλοφ 
προχπολογιςμοφ 

 

Ποςοςτό   ενεργϊν ζργων> 
200Κ €) ςτο ςφνολο  ενεργϊν 

ζργων 

Τποδεικνφει το ποςοςτό  του 
ςυνόλου των ενεργϊν ζργων 
του Σμιματοσ που είναι ζργα  

υψθλοφ προχπολογιςμοφ 
(άνω των 200 χιλ. ευρϊ) κατά 

το εν λόγω θμερολογιακό 
ζτοσ 

Μ3.136

Μ3.128
. 100 

0,00% 

Δ3.55 

Μζςο ετιςιο πλικοσ 
εξωτερικϊν  

ςυνεργατϊν ανά 
ενεργό ζργο 

 

Αναλογία πλικουσ των 
εξωτερικϊν ςυνεργατϊν ωσ 

προσ τον αρικμό των ενεργϊν 
ζργων του Σμιματοσ 

Τποδεικνφει τον μζςο αρικμό 
εξωτερικϊν ςυνεργατϊν που 
αντιςτοιχοφν ςε κάκε ενεργό 
ζργο του Σμιματοσ, κατά το 
εν λόγω θμερολογιακό ζτοσ 

Μ3.137

Μ3.128
 

 

0,75 



ΑΔΙΠ      Αναφορά Δεικτών Ποιότητας 2015-16  
   

   12 
 

 


