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ΠΡΟΣ :-Τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων,  

   Καθηγητή κ. Διονύσιο Μαντζαβίνο 

              Πρόεδρο του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

    Ενταύθα 

 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Έκθεσης Ποιοτικής Αποτίμησης Επιτευγμάτων του Πανεπιστημίου Πατρών». 

 

ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. 154781/Ζ1 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 11/Β/2021). 

              Το από 23.12.2023 έγγραφό σας με τα συνημμένα. 

 

 Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο,   στην υπ΄ αριθμ.  61/23.12.2021  συνεδρίασή του, αφού 

έλαβε υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα την Έγκριση Έκθεσης Ποιοτικής Αποτίμησης 

Επιτευγμάτων του Πανεπιστημίου Πατρών η οποία περιλαμβάνεται μετά το πέρας του παρόντος εγγράφου, 

του οποίου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος. 

 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

     
 

                                                                                                         Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 

                                                                                                         

                                     

                                                                                                  ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Κοινοποίηση:  

-  Γραμματεία  Πρυτανείας  

-  Μονάδα Διαχείρισης Ποιότητας Παν. Πατρών 

 

 

 

 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α    

  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Τηλ.: 2610 969054 

E-mail: prytaniko@upatras.gr    

Αρμόδιος: Σπυρίδων Φαναριώτης 
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 Έκθεση ποιοτικής αποτίμησης επιτευγμάτων του  Πανεπιστημίου Πατρών 

 

για το έτος 2020 

 

Οδηγίες συμπλήρωσης 

 

Βάσει της υπ’ αριθ. πρωτ. 154781/Ζ1 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 11/Β/2021), η κατανομή του 20% της ετήσιας 

τακτικής επιχορήγησης του Υ.ΠΑΙ.Θ. στα Α.Ε.Ι. πραγματοποιείται κατόπιν αξιολόγησης κατάλληλων ποιοτικών 

κριτηρίων/δεικτών. Για τους σκοπούς διεξαγωγής της αξιολόγησης, τα επιλεγμένα ποιοτικά κριτήρια/δείκτες 

ομαδοποιούνται στις ακόλουθες ενότητες: 

Α) τη συνεχή βελτίωση των βασικών ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου,  

Β) την ερευνητική δραστηριότητα, την αριστεία στην έρευνα και επιδόσεις του επιστημονικού προσωπικού,  

Γ) τη διασύνδεση με την κοινωνία, την αγορά εργασίας και αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης,  

Δ) τη διεθνοποίηση και  

Ε) την ποιότητα του πανεπιστημιακού περιβάλλοντος. 

Εκ των πέντε ως άνω ενοτήτων κριτηρίων, δεικτών και επιτευγμάτων, η ενότητα (Α) είναι υποχρεωτική για όλα τα 

Α.Ε.Ι., ενώ από τις υπόλοιπες τέσσερις ενότητες, (Β), (Γ), (Δ) και (Ε) τα Α.Ε.Ι. επιλέγουν υποχρεωτικά δύο (2) ενότητες, 

στις οποίες θα πρέπει να αξιολογηθούν. Το σύνολο των συμπληρωμένων ενοτήτων για κάθε Ίδρυμα θα πρέπει να είναι 

τρείς (3).  

Το παρόν έγγραφο αποτελεί υπόδειγμα για τη συγγραφή της έκθεσης ποιοτικής αποτίμησης, αποτελούμενο από πέντε 

πίνακες, οι οποίοι αντιστοιχούν στις ως άνω ενότητες. Τα Α.Ε.Ι. καλούνται να συμπληρώσουν την τελευταία στήλη 

των πινάκων με την ονομασία «Τιμή Δείκτη 2020» με δεδομένα τα οποία θα πρέπει να υπολογίζονται σύμφωνα με τον 

ορισμό που δίδεται στη στήλη «περιγραφή και υπολογισμός δείκτη».  

Προς διευκόλυνση των Ιδρυμάτων, στους εν λόγω πίνακες έχουν προσυμπληρωθεί οι δείκτες με βάση τις τιμές των 

δεδομένων που είναι διαθέσιμες στην ΕΘ.Α.Α.Ε. είτε μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Εθνικού Συστήματος 

Ποιότητας (εφεξής και Ο.Π.Ε.Σ.Π.), είτε από τις διεθνείς λίστες κατάταξης Πανεπιστημίων και τη διεθνή βάση 

βιβλιομετρικών δεδομένων Scopus.  

Για τα λοιπά κριτήρια, τα οποία θα συμπληρωθούν από το Ίδρυμα, θα πρέπει να υποβληθούν πρόσθετα στοιχεία 

τεκμηρίωσής τους εν είδει παραρτήματος  (π.χ. έκθεση, κατάλογος, πίνακας κλπ.).  

Παραρτήματα τα οποία πρέπει να υποβληθούν ως συνημμένα του παρόντος υποδείγματος (εφόσον απαιτείται από τη 

συμπλήρωση της σχετικής ενότητας ή κριτηρίου) είναι τα εξής: 

1) Α1.3 (ηλεκτρονικό αρχείο με τα δεδομένα υπολογισμού του δείκτη) 

2) Α4.1.2 (κατάλογος δημοσιεύσεων)  

3) Α4.2.2 (κατάλογος δημοσιεύσεων)  

4) Α5.2 (ιστοσελίδες των θεματικών αξιολογήσεων για τα τμήματα του Ιδρύματος) 

5) Α6.1 (κατάλογος ΠΠΣ και αντίγραφο υποδείγματος χορηγούμενης βεβαίωσης) 

6) B3.2 (ονομαστικός κατάλογος) 

7) Δ3.1 (κατάλογος των ΠΠΣ και ΠΜΣ διεθνούς συνεργασίας) 

8) Δ3.3 (κατάλογος διεθνών συνεργασιών) 

9) Ε1.2 (κατάλογος επιστημονικών συνεδρίων) 

10) Ε3.1 (έκθεση ΜΟΔΙΠ) 

11) Ε6.2 (έκθεση ΜΟΔΙΠ) 

Η ΜΟΔΙΠ του κάθε Α.Ε.Ι. έχει την εποπτεία και την ευθύνη πληρότητας και αξιοπιστίας των υποβαλλόμενων στοιχείων 

προς την ΕΘ.Α.Α.Ε. Σε κάθε περίπτωση, η ΕΘ.Α.Α.Ε. μπορεί να ζητά πρόσθετη τεκμηρίωση και να διενεργεί 

επαληθεύσεις για τα δεδομένα του οικείου Α.Ε.Ι. με κάθε πρόσφορο μέσο. 
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Ενότητα Α: Συνεχής βελτίωση των βασικών ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του Α.Ε.Ι. – Υποχρεωτική 

Κωδ. Κριτήριο 
Κωδ. 

δείκτη 
Ονομασία δείκτη Περιγραφή και υπολογισμός δείκτη 

Τρόπος 

μοριοδότησης 
Μόρια 

Τιμή Δείκτη  

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ρυθμός 

αποφοίτησης των 

προπτυχιακών 

φοιτητών 

Α1.1 

Ποσοστό αποφοίτων 

έτους ως προς τις νέες 

εγγραφές έτους 

 

(ο δείκτης θα 

ενεργοποιηθεί κατ’ 

εξαίρεση από το 2ο έτος 

εφαρμογής της 

κατανομής) 

Το ποσοστό των αποφοίτων του έτους αναφοράς ως προς τους 

νεοεισαχθέντες φοιτητές του έτους αναφοράς, σε επίπεδο Ιδρύματος. 

Υπολογίζεται από το πηλίκο του συνόλου των αποφοίτων των Π.Π.Σ. του 

Ιδρύματος (ήτοι, με διάρκεια σπουδών ν, ν+1, ν+2 και >ν+2 έτη) ως προς 

το σύνολο των νεοεισαχθέντων φοιτητών στα Π.Π.Σ. του Ιδρύματος (ως 

νεοεισαχθέντες ορίζονται οι εισαχθέντες με κάθε τρόπο, αφαιρουμένων των 

διαγραφών, μόνο στο πρώτο έτος σπουδών κατά το έτος αναφοράς), επί τοις 

εκατό. 

           Α         50 

Ενεργοποίησ

η από το 

έτος 2022 

 

 

Α1.2 Ποσοστό αποφοίτων στην 

κανονική διάρκεια 

σπουδών (ν) 

Το ποσοστό των αποφοίτων του έτους που έχουν περατώσει τις σπουδές 

τους σε κανονικό χρόνο σπουδών (ν) ως προς το σύνολο των αποφοίτων 

του έτους. Υπολογίζεται από το πηλίκο των αποφοίτων διάρκειας σπουδών 

(ν) από όλα τα Π.Π.Σ. του Ιδρύματος ως προς το σύνολο των αποφοίτων 

κάθε διάρκειας, επί τοις εκατό. 

Α 50 12,76% 

Α1.3 
Μέσος χρόνος λήψης 

πτυχίου 

Ο μέσος χρόνος λήψης πτυχίου των αποφοίτων του έτους, ως ο δεκαδικός 

αριθμός, που δηλώνει την απόκλιση από την μονάδα, η οποία ισούται με 

τον κανονικό χρόνο σπουδών (ν). Υπολογίζεται από το πηλίκο της 

διάρκειας σπουδών σε ημέρες για κάθε απόφοιτο, ως προς το σύνολο των 

ημερών της κανονικής διάρκειας σπουδών (ν). Το άθροισμα του ατομικού 

χρόνου διάρκειας σπουδών των αποφοίτων, ως προς το σύνολο των 

αποφοίτων, είναι ο μέσος χρόνος λήψης πτυχίου.  

Α 100 1,35 
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Α.2 

Παροχή 

Προγραμμάτων 

Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 

Α2.1 Αριθμός ενεργών Π.Μ.Σ. / 

Αριθμό Τμημάτων 

Η αναλογία του συνόλου των ενεργών Π.Μ.Σ. ως προς το σύνολο των 

Τμημάτων, σε επίπεδο Ιδρύματος. Υπολογίζεται από το πηλίκο του 

συνόλου των ενεργών Π.Μ.Σ. του Ιδρύματος (ως ενεργά ορίζονται τα 

Π.Μ.Σ. τα οποία λειτουργούσαν κατά το έτος καταχώρησης των 

δεδομένων) ως προς το σύνολο των Τμημάτων του Ιδρύματος. 

Α 40 1,40 

 

Α2.2 

Αναλογία μεταπτυχιακών 

/προπτυχιακών 

φοιτητών 

Η αναλογία του συνόλου των μεταπτυχιακών φοιτητών ως προς το σύνολο 

των ενεργών προπτυχιακών φοιτητών, όπως ορίζονται στο άρθρο 34 παρ. 

1 του ν. 4777/2021. Υπολογίζεται από το πηλίκο των μεταπτυχιακών 

φοιτητών σε όλα τα Π.Μ.Σ. του Ιδρύματος ως προς τους ενεργούς 

προπτυχιακούς φοιτητές σε όλα τα Π.Π.Σ. του Ιδρύματος. 

Α 40 0,06 

Α.3 

Παροχή σπουδών 

διδακτορικού 

επιπέδου 

Α3.1 

Αναλογία διδακτορικών 

διατριβών ανά μέλος Δ.Ε.Π.  

(ο δείκτης θα 

ενεργοποιηθεί κατ’ 

εξαίρεση από το 2ο έτος 

εφαρμογής της 

κατανομής)  

Η αναλογία των υπό εκπόνηση διδακτορικών διατριβών ως προς το σύνολο 

των μελών Δ.Ε.Π., σε επίπεδο Ιδρύματος. Υπολογίζεται από το πηλίκο των 

εν ενεργεία υποψηφίων διδακτόρων του Ιδρύματος ως προς το σύνολο των 

μελών Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος. 

           Α         80 

Ενεργοποίησ

η από το 

έτος 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Α.4 

 

 

 

 

 

 

Ποιότητα του 

παραγόμενου 

ερευνητικού έργου με 

βάση τις 

Α4.1.1 

Μέσο πλήθος 

επιστημονικών 

δημοσιεύσεων με κριτές 

ανά μέλος Δ.Ε.Π. 

 Η αναλογία των εργασιών που δημοσιεύθηκαν κατά το προηγούμενο έτος 

σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων με κριτές ως προς τα 

μέλη Δ.Ε.Π., σε επίπεδο Ιδρύματος. Υπολογίζεται από το πηλίκο του 

ετήσιου συνόλου των συγκεκριμένων δημοσιευμένων εργασιών των μελών 

Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος (επιλέγεται η υψηλότερη τιμή για το Ίδρυμα που 

καταγράφεται στις διεθνείς βάσεις δεδομένων Scopus και Google Scholar) 

ως προς το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος. 

Α 100 

Σύμφωνα με τα 

στοιχεία από 

Αλεξάνδρεια 

2737/717=3,81 

(Google Scholar 

2020) 
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δημοσιεύσεις και την 

επιστημονική 

απήχηση. 

Σημείωση: Τα 

Α.Ε.Ι. επιλέγουν 

να αξιολογηθούν 

με ένα από τα δύο 

ζεύγη δεικτών 

(Α4.1.1, Α4.2.1 η 

Α4.1.2, Α4.2.2) 

ανάλογα με τη 

φύση του 

Ιδρύματος 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α4.1.2 

Μέσο πλήθος 

επιστημονικών 

δημοσιεύσεων ανά μέλος 

Δ.Ε.Π. (για Α.Ε.Ι. με 

έμφαση στις 

ανθρωπιστικές/κοινωνικές 

επιστήμες) 

Η αναλογία των εργασιών που δημοσιεύθηκαν κατά το προηγούμενο έτος 

ως προς τα μέλη Δ.Ε.Π., σε επίπεδο Ιδρύματος. Υπολογίζεται από το 

πηλίκο του ετήσιου συνόλου των συγκεκριμένων δημοσιευμένων 

εργασιών των μελών Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος (βάσει καταλόγου 

δημοσιεύσεων που θα υποβάλλει το Ίδρυμα) ως προς το σύνολο των μελών 

Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος.  

Α 100 
Δεν εφαρμόζεται 

στο ΠΠ 

Α4.2.1 

Μέσο πλήθος αναφορών 

(citations) ανά μέλος 

Δ.Ε.Π. 

Η αναλογία των αναφορών (citations) της τελευταίας πενταετίας στις 

δημοσιεύσεις των μελών Δ.Ε.Π., ως προς το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π., σε 

επίπεδο Ιδρύματος. Υπολογίζεται από το πηλίκο του ως άνω συνόλου των 

αναφορών των μελών Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος (επιλέγεται η υψηλότερη τιμή 

για το Ίδρυμα που καταγράφεται στις διεθνείς βάσεις δεδομένων Scopus 

και Google Scholar) ως προς το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος 

κατά το προηγούμενο ακαδ. έτος. 

Α 100 

Σύμφωνα με τα 

στοιχεία από 

Αλεξάνδρεια 

578.588/717= 

806,95 (Google 

Scholar 2015-

2020) 

Α4.2.2 

Μέσο πλήθος 

δημοσιεύσεων υψηλής 

απήχησης ανά μέλος 

Δ.Ε.Π. (για Α.Ε.Ι. με 

έμφαση στις 

ανθρωπιστικές/κοινωνικέ

ς επιστήμες) 

Η αναλογία των δημοσιεύσεων υψηλής απήχησης των μελών Δ.Ε.Π. κατά 

το προηγούμενο έτος ως προς το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π., σε επίπεδο 

Ιδρύματος. Ως τέτοιες δημοσιεύσεις νοούνται οι ξενόγλωσσες μονογραφίες 

σε σειρές με κριτές, ξενόγλωσσα άρθρα σε περιοδικά με κριτές, επιμέλεια 

ξενόγλωσσων συλλογικών τόμων. Υπολογίζεται από το πηλίκο των 

δημοσιεύσεων υψηλής απήχησης των μελών Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος (βάσει 

καταλόγου δημοσιεύσεων που θα υποβάλλει το Ίδρυμα και θα ελέγχει η 

ΕΘ.Α.Α.Ε.) ως προς το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος. 

Α 100 
Δεν εφαρμόζεται 

στο ΠΠ 
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Α.5 

Παρακολούθηση και 

βελτίωση της θέσης 

του Ιδρύματος σε 

διεθνείς αξιολογήσεις 

Α5.1 
Θέση του Α.Ε.Ι. στις 

διεθνείς αξιολογήσεις 

Η σχετική θέση του Ιδρύματος σε διεθνείς αξιολογήσεις βάσει αξιόπιστων 

οίκων αξιολόγησης. Επιλέγεται η υψηλότερη θέση του Ιδρύματος μεταξύ 

των οίκων αξιολόγησης QS, ARWU, THE, Scimago, GS και Webometrics. 

Η κατάταξη μεταξύ των θέσεων 1-300 λαμβάνει 120 μόρια, η κατάταξη 

μεταξύ των θέσεων 300-500 λαμβάνει 100 μόρια, 500 – 800 λαμβάνει 80 

μόρια, η κατάταξη μεταξύ των θέσεων 800- 1000 λαμβάνει 60 μόρια και η 

κατάταξη μεταξύ των θέσεων 1000 - 1200 λαμβάνει 40 μόρια. 

Δ 

120 

100 

80 

60 

40 

365 

Α5.2 

 

Θέση Τμημάτων/Σχολών 

του Α.Ε.Ι. σε διεθνείς 

θεματικές αξιολογήσεις 

 

Η σχετική θέση Τμημάτων/Σχολών του Ιδρύματος σε διεθνείς θεματικές 

αξιολογήσεις βάσει αξιόπιστων οίκων αξιολόγησης. Επιλέγεται η 

υψηλότερη θέση που έχει καταλάβει κάποιο Τμήμα/Σχολή του Ιδρύματος 

στις πιο πρόσφατες αξιολογήσεις επιστημονικών περιοχών των οίκων 

αξιολόγησης QS, ARWU και THE. Η κατάταξη μεταξύ των θέσεων 1-100 

λαμβάνει 80 μόρια, η κατάταξη μεταξύ των θέσεων 100-250 λαμβάνει 50 

μόρια, και η κατάταξη μεταξύ των θέσεων 250-500 λαμβάνει 30 μόρια. 

Δ 

80 

50 

30 

151-200 

 

Α.6 

Εφαρμογή 

προγραμμάτων 

σπουδών με παροχή 

ψηφιακών 

δεξιοτήτων 

 

Α6.1 

 

Ποσοστό Π.Π.Σ. στα οποία 

οι φοιτητές αποκτούν 

ψηφιακές δεξιότητες και 

παρέχεται σχετικό 

πιστοποιητικό 

 Το ποσοστό των Π.Π.Σ. του Ιδρύματος στα οποία οι φοιτητές αποκτούν 

ψηφιακές δεξιότητες και παρέχεται σχετικό πιστοποιητικό ως προς το 

σύνολο των Π.Π.Σ., σε επίπεδο Ιδρύματος. Υπολογίζεται από το πηλίκο των 

συγκεκριμένων Π.Π.Σ. του Ιδρύματος, βάσει στοιχείων που υποβάλλει η 

ΜΟ.ΔΙ.Π., ως προς το σύνολο των Π.Π.Σ. του Ιδρύματος, επί τοις εκατό. 

A 30 57,14% 

Α.7 
Πιστοποίηση 

Ε.Σ.Δ.Π./Π.Π.Σ. 
Α7.1 

Βαθμολογία 

πιστοποίησης Ε.Σ.Δ.Π. 

Ιδρύματος 

Η συνολική βαθμολογία που έλαβε το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης 

Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) του Ιδρύματος κατά τη διαδικασία αξιολόγησης-

πιστοποίησης του από την ΕΘ.Α.Α.Ε.. Η βαθμολογία με πλήρη 

συμμόρφωση λαμβάνει 150 μόρια, η ικανοποιητική συμμόρφωση 100 και 

η μερική 50 μόρια. 

Δ 

150 

100 

50 

Πλήρης 
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Α7.2 

Μέσος όρος βαθμολογίας 

πιστοποίησης Π.Π.Σ.  

(ο δείκτης θα 

ενεργοποιηθεί κατ’ 

εξαίρεση από το 2ο έτος 

εφαρμογής της κατανομής) 

Η μέση συνολική βαθμολογία που έλαβαν τα Π.Π.Σ. του Ιδρύματος κατά 

τη διαδικασία αξιολόγησης-πιστοποίησης τους από την ΕΘ.Α.Α.Ε.. Η 

εφαρμογή του δείκτη γίνεται μετά την πιστοποίηση τουλάχιστον του 50% 

των Π.Π.Σ. του Ιδρύματος. Η βαθμολογία με πλήρη συμμόρφωση λαμβάνει 

150 μόρια, η ικανοποιητική συμμόρφωση 100 και η μερική 50 μόρια. 

          Δ 

150 

100 

50 

Ενεργοποίησ

η από το 

έτος 2022 

Α.8 

 

Πληρότητα και 

εγκυρότητα των 

δεδομένων του 

Ιδρύματος στο 

Ο.Π.Ε.Σ.Π. 

Α8.1 

Ποσοστό πλήρωσης 

πεδίων δεδομένων στο 

Ο.Π.Ε.Σ.Π. 

Το ποσοστό των ορθών καταχωρήσεων του Ιδρύματος στο Ο.Π.Ε.Σ.Π. ως 

προς το σύνολο των ζητούμενων πεδίων, όπως καθορίζονται σε ετήσια 

βάση από την ΕΘ.Α.Α.Ε. (ως ορθές ορίζονται οι καταχωρήσεις οι οποίες 

έχουν επαληθευτεί από την ΕΘ.Α.Α.Ε. με ηλεκτρονικούς τρόπους ή άλλες 

δημόσιες πηγές). Υπολογίζεται από το πηλίκο των ορθών καταχωρήσεων 

από την ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος ως προς το σύνολο των ζητούμενων 

πεδίων, επί τοις εκατό. 

Α 100 

Καταχώρηση 

τιμής από 

ΕΘ.Α.Α.Ε. 

 

Ενότητα Β: Αριστεία στην έρευνα και επιδόσεις του επιστημονικού προσωπικού 

Κωδ. Κριτήριο 
Κωδ. 

δείκτη 
Ονομασία δείκτη Περιγραφή και υπολογισμός δείκτη 

Τρόπος 

μοριοδότησης 
Μόρια 

Τιμή 

Δείκτη 2020 

 

 

 

 

 

Β.1 

 

 

 

Λειτουργία 

οργανωμένου 

προγράμματος 

διδακτορικών 

Β1.1 

Μέσο πλήθος διδακτορικών 

διατριβών που 

ολοκληρώθηκαν ανά μέλος 

Δ.Ε.Π. 

Η αναλογία των διδακτορικών διατριβών που ολοκληρώθηκαν ως προς το σύνολο 

των μελών Δ.Ε.Π.. Υπολογίζεται από το πηλίκο του συνόλου των ανακηρυχθέντων 

διδακτόρων κατά το έτος αναφοράς σε όλα τα Π.Δ.Σ. του Ιδρύματος ως προς το 

σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος. 

Α 70 0,17 
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σπουδών 

Β1.2 
Επιστημονικές δημοσιεύσεις 

/διδάκτορα 

Η αναλογία του συνόλου των επιστημονικών δημοσιεύσεων των νέων διδακτόρων 

ως προς το σύνολο των νέων διδακτόρων κατά το έτος αναφοράς, σε επίπεδο 

Ιδρύματος. Υπολογίζεται ως το πηλίκο του συνόλου των επιστημονικών 

δημοσιεύσεων των υποψήφιων διδακτόρων μέχρι την αναγόρευσή τους σε όλα τα 

Π.Δ.Σ. του Ιδρύματος κατά το έτος αναφοράς ως προς το σύνολο των νέων 

διδακτόρων του Ιδρύματος. 

Α 30 0,46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β.2 

 

 

 

 

 

 

Συμμετοχή των 

ερευνητικών ομάδων 

του Α.Ε.Ι. σε εθνικά 

και διεθνή 

ανταγωνιστικά 

ερευνητικά 

προγράμματα ή 

συμμετοχή σε 

σημαντικές 

ερευνητικές 

πρωτοβουλίες 

Β2.1 Συνολική χρηματοδότηση 

έργων ανά μέλος Δ.Ε.Π. 

Η αναλογία της συνολικής χρηματοδότησης από έργα ως προς το σύνολο των μελών 

Δ.Ε.Π., σε επίπεδο Ιδρύματος. Υπολογίζεται από το πηλίκο του συνόλου της 

χρηματοδότησης από έργα του Ιδρύματος (ΕΣΠΑ, ΕΕ, διεθνείς φορείς, εθνικούς 

δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς) ως προς το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. του 

Ιδρύματος. 

Α 30 51.874,87 € 

Β2.2 

Χρηματοδότηση από 

ανταγωνιστικά R&D έργα 

(Horizon και ΓΓΕΚ) ανά 

μέλος Δ.Ε.Π. 

Η αναλογία της χρηματοδότησης από ανταγωνιστικά R&D έργα (Horizon και 

ΓΓΕΚ) ως προς το πλήθος των μελών Δ.Ε.Π., σε επίπεδο Ιδρύματος. Υπολογίζεται 

από το πηλίκο του συνόλου της χρηματοδότησης του Ιδρύματος από Διεθνή 

Ανταγωνιστικά Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΓΓΕΚ ως προς το 

σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος. 

Α 60 18.222,09 € 

Β2.3 

Μέσο ετήσιο πλήθος 

ενεργών έργων ανά μέλος 

Δ.Ε.Π. 

Η αναλογία των ενεργών έργων που αντιστοιχούν σε κάθε μέλος Δ.Ε.Π., σε 

επίπεδο Ιδρύματος. Υπολογίζεται από το πλήθος των ενεργών έργων του 

Ιδρύματος ως προς το πλήθος των μελών Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος. 

Α 30 1,94 
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Β2.4 

Μέσο ετήσιο πλήθος 

ευρωπαϊκών ενεργών έργων 

με συντονισμό από το ίδρυμα 

ανά μέλος Δ.Ε.Π. 

Η αναλογία των ευρωπαϊκών ενεργών έργων που συντονίζονται από το Ίδρυμα, τα 

οποία αντιστοιχούν σε κάθε μέλος Δ.Ε.Π.. Υπολογίζεται από το πηλίκο του συνόλου 

των ενεργών ευρωπαϊκών έργων με συντονισμό από το Ίδρυμα, ως προς το σύνολο 

των μελών Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος. 

Α 40 0,04 

Β2.5 Έργα ERC 

Το πλήθος των έργων του Ιδρύματος που χρηματοδοτούνται από το European 

Research Council (ERC), βάσει της δημόσιας αναφοράς τους στην επίσημη 

ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Β 20/έκαστο 5 

 

 

 

 

 

Β.3 

 

 

 

 

 

Διεθνείς διακρίσεις 

μελών Δ.Ε.Π. 

Β3.1 
Μέλη Δ.Ε.Π. του Α.Ε.Ι. με 

σημαντική διεθνή απήχηση 

Το πλήθος των μελών Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος στον δημόσιο κατάλογο που 

δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Clarivate Analytics και καταγράφει τους 

επιστήμονες με απήχηση στο άνω 1% του Web of Science κατά το έτος αναφοράς. 

Β 

20/έκαστο 

μέλος 

Δ.Ε.Π. 

0 

Β3.2 Μέλη Δ.Ε.Π. με σημαντική 

αναγνώριση 

Το πλήθος των μελών Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος με σημαντική αναγνώριση κατά το 

προηγούμενο έτος. Η σημαντική αναγνώριση περιλαμβάνει, ιδίως, την κατάληψη 

θέσης στα κεντρικά όργανα διοίκησης διεθνών ακαδημαϊκών ή ερευνητικών 

οργανισμών ή διεθνών επιστημονικών εταιρειών, την εκλογή σε Ακαδημίες ή την 

απονομή τίτλου επίτιμου διδάκτορα σε Α.Ε.Ι.. Η ΕΘ.Α.Α.Ε. θα αξιολογήσει 

ονομαστικό κατάλογο που θα υποβάλει η ΜΟ.ΔΙ.Π.. 

Β 

20/έκαστο 

μέλος 

Δ.Ε.Π. 

75 

Β.4 

Πολιτική 

ενίσχυσης της 

απασχόλησης 

νέων ερευνητών 

και δημιουργία 

θέσεων εργασίας 

στο Ίδρυμα 

Β4.1 

Ποσοστό δαπανών του 

Ε.Λ.Κ.Ε. για την κάλυψη 

εξωτερικών συνεργατών με 

ερευνητικά καθήκοντα επί του 

τακτικού προϋπολογισμού 

Η ποσοστιαία αναλογία των δαπανών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 

Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) για την κάλυψη των αμοιβών ερευνητών εξωτερικών 

συνεργατών ως προς τον τακτικό προϋπολογισμό, σε επίπεδο Ιδρύματος. 

Υπολογίζεται από το πηλίκο των αμοιβών των ερευνητών με σύμβαση εξωτερικού 

συνεργάτη του Ιδρύματος ως προς το σύνολο του τακτικού προϋπολογισμού του 

Ιδρύματος, επί τοις εκατό. 

Α 30 90,99% 
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Β4.2 

Ισοδύναμο πλήρους 

απασχόλησης (FTE) 

ερευνητών εξωτερικών 

συνεργατών 

Το ισοδύναμο πλήθος θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης (Full-Time 

Equivalent) για ερευνητές εξωτερικούς συνεργάτες που δημιούργησε το Ίδρυμα 

μέσω χρηματοδοτούμενης έρευνας. Υπολογίζεται από το πηλίκο του συνόλου των 

αμοιβών ερευνητών του Ιδρύματος με σύμβαση εξωτερικού συνεργάτη ως προς την 

ετήσια μέση δαπάνη αναφοράς (20.000 €) για ερευνητή πλήρους απασχόλησης. 

Α 20 952,96 

Ενότητα Γ: Διασύνδεση με την κοινωνία, την αγορά εργασίας, και αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης 

Κωδ

. 
Κριτήριο 

Κωδ. 

δείκτη 
Ονομασία δείκτη Περιγραφή και υπολογισμός δείκτη 

Τρόπος 

μοριοδότησης 
Μόρια 

Τιμή 

Δείκτη 

2020 

Γ.1 

Συμμετοχή 

τμημάτων και 

φοιτητών στην 

πρακτική άσκηση 

Γ1.1 

Ποσοστό Τμημάτων που 

συμμετέχουν στην 

πρακτική άσκηση 

Το ποσοστό των τμημάτων τα οποία συμμετέχουν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης 

ως προς το σύνολο των τμημάτων, σε επίπεδο Ιδρύματος. Υπολογίζεται από το πηλίκο 

του συνόλου των τμημάτων που συμμετέχουν στην πρακτική άσκηση ως προς το σύνολο 

των τμημάτων του Ιδρύματος, επί τοις εκατό. 

Α 50 94,29% 

Γ1.2 

Ποσοστό ενεργών 

φοιτητών σε προγράμματα 

πρακτικής άσκησης 

Το ποσοστό των ενεργών φοιτητών οι οποίοι συμμετέχουν σε προγράμματα πρακτικής 

άσκησης ως προς το σύνολο των ενεργών φοιτητών, σε επίπεδο Ιδρύματος. 

Υπολογίζεται από το πηλίκο του συνολικού αριθμού των ενεργών φοιτητών που 

ολοκλήρωσε την προγραμματισμένη για το έτος πρακτική άσκηση ως προς το σύνολο 

των ενεργών φοιτητών του Ιδρύματος, επί τοις εκατό. 

Α 50 4,51% 
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Γ.2 

Παροχή υπηρεσιών 

προς οργανισμούς 

και επιχειρήσεις 

και υπηρεσίες από 

πιστοποιημένα 

εργαστήρια 

Γ2.1 

Αναλογία πιστοποιημένων 

εργαστηρίων ISO προς το 

σύνολο των εργαστηρίων 

Η ποσοστιαία αναλογία των εργαστηρίων που είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα 

διεθνή πρότυπα «ISO» του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης ως προς το συνολικό 

αριθμό των εργαστηρίων, σε επίπεδο Ιδρύματος. Υπολογίζεται από το πηλίκο των 

εργαστηρίων που έχουν λάβει πιστοποίηση «ISO» ως προς το συνολικό αριθμό των 

θεσμοθετημένων εργαστηρίων του Ιδρύματος, επί τοις εκατό. 

Α 40 6,94% 

Γ2.2 

Έσοδα από παροχή 

υπηρεσιών σε 

οργανισμούς και 

επιχειρήσεις επί του 

τακτικού 

προϋπολογισμού 

Η ποσοστιαία αναλογία των εσόδων από παροχή υπηρεσιών σε οργανισμούς και 

επιχειρήσεις ως προς τον τακτικό προϋπολογισμό, σε επίπεδο Ιδρύματος. Υπολογίζεται 

από το πηλίκο της χρηματοδότησης ενεργών έργων από έσοδα παροχής υπηρεσιών των 

εργαστηρίων ως προς τη χρηματοδότηση του τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος, 

επί τοις εκατό. 

Α 40 7,94% 

Γ.3 

Οργάνωση από 

το 

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων 

δια βίου 

μάθησης 

Γ3.1 

Πλήθος προγραμμάτων στο 

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. / Πλήθος 

μελών Δ.Ε.Π. 

Η αναλογία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που οργανώθηκαν από το Κέντρο 

Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (εφεξής Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), ως προς το συνολικό 

αριθμό μελών Δ.Ε.Π., σε επίπεδο Ιδρύματος. Υπολογίζεται από το πηλίκο των 

συγκεκριμένων προγραμμάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ιδρύματος ως προς το συνολικό 

αριθμό των μελών Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος. 

Α 50 0,03 

Γ3.2 

Ποσοστό σπουδαστών σε 

προγράμματα 

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στο 

συνολικό αριθμό ενεργών 

φοιτητών 

Η ποσοστιαία αναλογία των σπουδαστών σε προγράμματα που οργανώθηκαν από το 

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., ως προς το συνολικό αριθμό των ενεργών φοιτητών, σε επίπεδο 

Ιδρύματος. Υπολογίζεται από το πηλίκο του αριθμού των σπουδαστών που συμμετέχουν 

στα συγκεκριμένα προγράμματα ως προς το συνολικό αριθμό των ενεργών φοιτητών 

του Ιδρύματος, επί τοις εκατό. 

Α 50 0,95% 

 

Γ.4 

Δράσεις 

μεταφοράς 

τεχνολογίας και 

αξιοποίησης της 

Γ4.1 

Λειτουργία Γραφείου 

Μεταφοράς Τεχνολογίας 

ή/και θερμοκοιτίδας 

Ο δείκτης λαμβάνει τιμές ΝΑΙ/ΟΧΙ και καταδεικνύει τη λειτουργία ή μη Γραφείου 

Μεταφοράς Τεχνολογίας ή/και Θερμοκοιτίδας στο Ίδρυμα. 
Γ 50 ΝΑΙ 



Σελίδα 12 από 12 
 

παραγόμενης 

γνώσης  

Γ4.2 
Αριθμός διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας 

Ο συνολικός αριθμός των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (πατέντες) του Ιδρύματος από 

εθνικό, ευρωπαϊκό ή άλλον διεθνή φορέα, τα οποία βρίσκονται σε ισχύ κατά τη λήξη 

του έτους αναφοράς. 

Β 20/έκαστο 9 

Γ4.3 
Αριθμός τεχνοβλαστών ή 

start-ups που ιδρύθηκαν 

Ο συνολικός αριθμός των τεχνοβλαστών του Ιδρύματος κατά τη λήξη του έτους 

αναφοράς. 
Β 50/έκαστο 0 

Γ4.4 

Έσοδα από πατέντες / 

συμμετοχή σε 

τεχνοβλαστούς / license 

agreements επί του 

τακτικού 

προϋπολογισμού 

Η ποσοστιαία αναλογία των εσόδων από πατέντες/συμμετοχή σε τεχνοβλαστούς/license 

agreements ως προς τον τακτικό προϋπολογισμό, σε επίπεδο Ιδρύματος. Υπολογίζεται 

από το πηλίκο της χρηματοδότησης ενεργών έργων καινοτομίας και μεταφοράς 

τεχνολογίας από την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων ως προς τη 

χρηματοδότηση του τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος, επί τοις εκατό. 

Α 30 0,00% 

Γ.5 

Εφαρμογή 

δράσεων 

διασύνδεσης 

του Ιδρύματος 

με την αγορά 

εργασίας 

Γ5.1 

Δράσεις διασύνδεσης σε 

επίπεδο Ιδρύματος 

(ο δείκτης θα 

ενεργοποιηθεί κατ’ 

εξαίρεση από το 2ο έτος 

εφαρμογής της 

κατανομής) 

Ποιοτική αποτίμηση των δράσεων διασύνδεσης του Ιδρύματος με την αγορά εργασίας, 

ιδίως δράσεις επαγγελματικής πιστοποίησης δεξιοτήτων, ημέρες καριέρας και 

προγράμματα επανειδίκευσης, βάσει σχετικής έκθεσης που υποβάλλεται από τη 

ΜΟ.ΔΙ.Π. και ελέγχεται από την ΕΘ.Α.Α.Ε.. Λαμβάνοντας υπόψη και τον αριθμό των 

Τμημάτων του Ιδρύματος, ο δείκτης αποδίδει 40, 20 ή 0 μόρια για εξαιρετική, συνήθη, 

ή ελλιπή δραστηριότητα, αντίστοιχα. 

Δ 

40 

20 

0 

Ενεργοπο

ίηση από 

το έτος 

2022 
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