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ΑΔΙΠ Αναφορά Δεικτών Ποιότητας 2 

Κωδικός          
δείκτη 

 

Ονομασία                                     
δείκτη 

Περιγραφή 
δείκτη 

Φυσική σημασία 
(ερμηνεία) δείκτη 

Τύπος 
υπολογισμού 

Τιμή                              
δείκτη 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Δ1.003 

Ετήσιο 
ποσοστό ενεργών 

προπτυχιακών φοιτητών 
στο σύνολο των 
εγγεγραμμένων 

Ποσοστό του πλήθους 
των ενεργών 

προπτυχιακών φοιτητών 
ως προς το σύνολο των 

εγγεγραμμένων 
προπτυχιακών φοιτητών 

Υποδεικνύει το ποσοστό 
των φοιτητών που είναι 

ενεργοί (με διάρκεια 
σπουδών έως ν+2 έτη) 

κατά το εν λόγω 
ακαδημαϊκό έτος 

 
41,15% 

Δ1.006 

Ετήσιο ποσοστό 
αποφοίτων ΠΠΣ στο 
σύνολο των ενεργών 
φοιτητών των ΠΠΣ 

Ποσοστό του πλήθους 
των αποφοίτων  των ΠΠΣ 
του Ιδρύματος ως προς 
το σύνολο των ενεργών 

προπτυχιακών φοιτητών 
του Ιδρύματος 

Υποδεικνύει το ποσοστό 
των αποφοίτων των ΠΠΣ 
του Ιδρύματος ως προς 
το σύνολο των ενεργών 

προπτυχιακών φοιτητών, 
κατά το εν λόγω 
ακαδημαϊκό έτος 

 
13,76% 

Δ1.4.15 
Μέσο ετήσιο ποσοστό 

συμμετοχής στην 
πρακτική άσκηση 

Μέσο ποσοστό ενεργών 
φοιτητών στα ΠΠΣ  του 

Ιδρύματος που 
συμμετείχαν στο 
πρόγραμμα της 

πρακτικής άσκησης ως 
προς το σύνολο των 
ενεργών φοιτητών 
(μέση τιμή των σχετικών 
ποσοστών των ΠΠΣ του 

Ιδρύματος) 

Υποδεικνύει το μέσο 
ποσοστό  ενεργών 

φοιτητών (στο σύνολο 
των ενεργών) στο ΠΠΣ 
που συμμετείχαν στο 

πρόγραμμα της 
πρακτικής άσκησης, 

κατά το εν λόγω 
ακαδημαϊκό έτος 

 

) / πλήθος ΠΠΣ 

 
 

7,82% 

Δ1.4.17 

Μέσο ετήσιο ποσοστό 
νεοεισαχθέντων 

φοιτητών ως προς τις 
προτεινόμενες θέσεις 

από τα Τμήματα 

Μέσο ποσοστό πλήθους 
νεοεισαχθέντων 

φοιτητών ως προς τις 
προτεινόμενες θέσεις 

από τα Τμήματα 
(μέση τιμή των σχετικών 
ποσοστών των ΠΠΣ του 

Ιδρύματος) 

Υποδεικνύει το μέσο 
ποσοστό των 

νεοεισαχθέντων 
φοιτητών στο ΠΠΣ, ως 
προς τον αριθμό των 

θέσεων που ζητήθηκαν 
από τα Τμήματα, κατά το 

εν λόγω ακαδημαϊκό 
έτος 

( .100) / πλήθος ΠΠΣ 

 
186,89% 
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Κωδικός          
δείκτη 

 

Ονομασία                                     
δείκτη 

Περιγραφή 
δείκτη 

Φυσική σημασία 
(ερμηνεία) δείκτη 

Τύπος 
υπολογισμού 

Τιμή                              
δείκτη 

Δ1.4.21 
Μέσο ετήσιο ποσοστό 

φοιτητών διάρκειας 
φοίτησης έως ν έτη 

Μέσο ποσοστό πλήθους 
φοιτητών διάρκειας 

φοίτησης έως ν έτη, ως 
προς το σύνολο των 

εγγεγραμμένων 
προπτυχιακών φοιτητών 

(μέση τιμή των σχετικών 
ποσοστών των ΠΠΣ του 

Ιδρύματος) 

Υποδεικνύει το μέσο 
ποσοστό των φοιτητών 
με φοίτηση έως ν έτη, 

στο σύνολο των 
εγγεγραμμένων 

προπτυχιακών φοιτητών 

( .100) / πλήθος ΠΠΣ 38,68% 

Δ1.4.51 

Μέσο ετήσιο ποσοστό 
φοιτητών διάρκειας 

φοίτησης από ν έως ν+1 
έτη 

Μέσο ποσοστό πλήθους 
φοιτητών διάρκειας 

φοίτησης από ν έως ν+1 
έτη, ως προς το σύνολο 

των εγγεγραμμένων 
προπτυχιακών φοιτητών 

(μέση τιμή των σχετικών 
ποσοστών των ΠΠΣ του 

Ιδρύματος) 

Υποδεικνύει το μέσο 
ποσοστό των φοιτητών 
με φοίτηση άνω του ν 

έως ν+1 έτη, στο σύνολο 
των εγγεγραμμένων 

προπτυχιακών φοιτητών 

 

.100) / πλήθος ΠΠΣ 

 

6,06% 

Δ1.4.22 

Μέσο ετήσιο ποσοστό 
φοιτητών διάρκειας 

φοίτησης από ν+1 έως 
ν+2 έτη 

Μέσο ποσοστό πλήθους 
φοιτητών διάρκειας 

φοίτησης από ν+1 έως 
ν+2 έτη, ως προς το 

σύνολο των 
εγγεγραμμένων 

προπτυχιακών φοιτητών 
(μέση τιμή των σχετικών 
ποσοστών των ΠΠΣ του 

Ιδρύματος) 

Υποδεικνύει το μέσο 
ποσοστό των φοιτητών 

με φοίτηση άνω του ν+1 
έως ν+2 έτη, στο σύνολο 

των εγγεγραμμένων 
προπτυχιακών φοιτητών 

.100) /πλήθος ΠΠΣ 

 
4,64% 

Δ1.4.23 

Μέσο ετήσιο ποσοστό 
φοιτητών διάρκειας 

φοίτησης πάνω από ν+2 
έτη 

Μέσο ποσοστό πλήθους 
φοιτητών διάρκειας 

φοίτησης πάνω από ν+2 
έτη, ως προς το σύνολο 

των εγγεγραμμένων 
προπτυχιακών φοιτητών 

(μέση τιμή των σχετικών 
ποσοστών των ΠΠΣ του 

Ιδρύματος) 

Υποδεικνύει το  μέσο 
ποσοστό των φοιτητών 
με φοίτηση πάνω από 

ν+2 έτη, στο σύνολο των 
εγγεγραμμένων 

προπτυχιακών φοιτητών  

( .100) /πλήθος ΠΠΣ 

 
50,63% 
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Κωδικός          
δείκτη 

 

Ονομασία                                     
δείκτη 

Περιγραφή 
δείκτη 

Φυσική σημασία 
(ερμηνεία) δείκτη 

Τύπος 
υπολογισμού 

Τιμή                              
δείκτη 

Δ1.4.24 
Μέσο ετήσιο ποσοστό 
γυναικών στο σύνολο 

των φοιτητών 

Μέσο ποσοστό πλήθους 
γυναικών ως προς το 

σύνολο των 
εγγεγραμμένων 

προπτυχιακών φοιτητών 
(μέση τιμή των σχετικών 
ποσοστών των ΠΠΣ του 

Ιδρύματος) 

Υποδεικνύει το  μέσο 
ποσοστό των φοιτητριών 

στο σύνολο των 
εγγεγραμμένων 

προπτυχιακών φοιτητών 

( .100) /πλήθος ΠΠΣ 62,76% 

Δ1.4.36 

Μέσο ετήσιο ποσοστό 
αποφοίτων κανονικής 
διάρκειας σπουδών (ν 

έτη) 

Μέσο ποσοστό πλήθους 
αποφοίτων κανονικής 
διάρκειας σπουδών (ν 

έτη) ως προς το σύνολο 
των αποφοίτων 

(μέση τιμή των σχετικών 
ποσοστών των ΠΠΣ του 

Ιδρύματος)  

Υποδεικνύει το μέσο 
ποσοστό των αποφοίτων 

με κανονική φοίτηση 
(στα ν έτη σπουδών) στο 
σύνολο των αποφοίτων 

του ΠΠΣ, κατά το εν 
λόγω ακαδημαϊκό έτος 

(Σ .100) /πλήθος ΠΠΣ 22,93% 

Δ1.4.38 
Μέσο ετήσιο ποσοστό 
αποφοίτων διάρκειας 

σπουδών ν+1 έτη 

Μέσο ποσοστό πλήθους 
αποφοίτων διάρκειας 
σπουδών ν+1 έτη ως 
προς το σύνολο των 

αποφοίτων 
(μέση τιμή των σχετικών 
ποσοστών των ΠΠΣ του 

Ιδρύματος) 

Υποδεικνύει το μέσο 
ποσοστό των αποφοίτων 

στα ν+1 έτη σπουδών 
στο σύνολο των 

αποφοίτων του ΠΠΣ, 
κατά το εν λόγω 
ακαδημαϊκό έτος 

(Σ .100) /πλήθος ΠΠΣ 

 
29,14% 

Δ1.4.40 
Μέσο ετήσιο ποσοστό 
αποφοίτων διάρκειας 

σπουδών ν+2 έτη 

Μέσο ποσοστό πλήθους 
αποφοίτων διάρκειας 
σπουδών ν+2 έτη ως 
προς το σύνολο των 

αποφοίτων 
(μέση τιμή των σχετικών 
ποσοστών των ΠΠΣ του 

Ιδρύματος) 

Υποδεικνύει το μέσο 
ποσοστό των αποφοίτων 

στα ν+2 έτη σπουδών 
στο σύνολο των 

αποφοίτων του ΠΠΣ, 
κατά το εν λόγω 
ακαδημαϊκό έτος 

.100) /πλήθος ΠΠΣ 19,20% 
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Κωδικός          
δείκτη 

 

Ονομασία                                     
δείκτη 

Περιγραφή 
δείκτη 

Φυσική σημασία 
(ερμηνεία) δείκτη 

Τύπος 
υπολογισμού 

Τιμή                              
δείκτη 

Δ1.4.42 

Μέσο ετήσιο ποσοστό 
αποφοίτων μη κανονικής 

διάρκειας σπουδών 
(πάνω από ν+2 έτη) 

Μέσο ποσοστό πλήθους 
αποφοίτων διάρκειας 

σπουδών πάνω από ν+2 
έτη, ως προς το σύνολο 

των αποφοίτων 
(μέση τιμή των σχετικών 
ποσοστών των ΠΠΣ του 

Ιδρύματος) 

Υποδεικνύει το μέσο 
ποσοστό των αποφοίτων 

με διάρκεια σπουδών  
πάνω από ν+2 έτη, στο 
σύνολο των αποφοίτων 

του ΠΠΣ, κατά το εν 
λόγω ακαδημαϊκό έτος 

(Σ .100) /πλήθος ΠΠΣ 28,73% 

Δ1.4.44 
Μέσο ετήσιο ποσοστό 
αποφοίτων με βαθμό 

πτυχίου 8 και άνω 

Μέσο ποσοστό πλήθους 
αποφοίτων με βαθμό 
πτυχίου 8 και άνω, ως 
προς το σύνολο των 

αποφοίτων 
(μέση τιμή των σχετικών 
ποσοστών των ΠΠΣ του 

Ιδρύματος) 

Υποδεικνύει το μέσο 
ποσοστό των αποφοίτων 
με βαθμό πτυχίου από 8 

και πάνω, στο σύνολο  
των αποφοίτων, κατά το 

εν λόγω ακαδημαϊκό 
έτος 

.100) /πλήθος ΠΠΣ 23,44% 

Δ1.4.46 
Μέσος ετήσιος βαθμός 

πτυχίου 

Μέσος βαθμός πτυχίου 
αποφοίτων  

 (μέση τιμή των σχετικών τιμών 
των ΠΠΣ του Ιδρύματος) 

Υποδεικνύει τον μέσο 
βαθμό πτυχίου όλων των 
αποφοίτων των ΠΠΣ του 

Ιδρύματος, κατά το εν 
λόγω ακαδημαϊκό έτος 

(Σ /πλήθος ΠΠΣ 7,44 

Δ1.4.34 

Μέσο ετήσιο ποσοστό  
εξερχόμενων φοιτητών 
ERASMUS στο σύνολο 
των ενεργών φοιτητών 

Μέσο ποσοστό  πλήθους 
εξερχόμενων 

προπτυχιακών φοιτητών 
με ERASMUS ως προς το 

σύνολο των ενεργών 
προπτυχιακών φοιτητών 
(μέση τιμή των σχετικών τιμών 

των ΠΠΣ του Ιδρύματος) 

Υποδεικνύει το μέσο 
ποσοστό των φοιτητών 
που μετακινήθηκαν στο 
εξωτερικό με ERASMUS 

στο σύνολο των ενεργών 
φοιτητών κατά το εν 

λόγω ακαδημαϊκό έτος 

(Σ .100 /πλήθος ΠΠΣ 

 
2,19% 
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Κωδικός          
δείκτη 

 

Ονομασία                                     
δείκτη 

Περιγραφή 
δείκτη 

Φυσική σημασία 
(ερμηνεία) δείκτη 

Τύπος 
υπολογισμού 

Τιμή                              
δείκτη 

Δ1.4.35 

Ποσοστό εισερχόμενων 
φοιτητών ERASMUS στο 

σύνολο των ενεργών 
φοιτητών 

Μέσο ποσοστό  πλήθους 
εισερχόμενων φοιτητών 

με ERASMUS στα ΠΠΣ 
του Ιδρύματος, ως προς 
το σύνολο των ενεργών 

προπτυχιακών φοιτητών 
(μέση τιμή των σχετικών τιμών 

των ΠΠΣ του Ιδρύματος) 

Υποδεικνύει το πλήθος 
των   εισερχόμενων 

φοιτητών ERASMUS στο 
σύνολο των ενεργών 
φοιτητών κατά το εν 

λόγω ακαδημαϊκό έτος 
 

(Σ .100 /πλήθος ΠΠΣ 0,70% 

Δ1.101 
Ποσοστό στεγαζόμενων 

φοιτητών 

Ποσοστό στεγαζόμενων 
φοιτητών ως προς το 
σύνολο των ενεργών 

προπτυχιακών φοιτητών 
 

Υποδεικνύει  το ποσοστό  
των προπτυχιακών 

φοιτητών που διαμένουν 
στις Εστίες του 

Ιδρύματος, κατά το εν 
λόγω ακαδημαϊκό έτος 

 
2,59% 

Δ1.103 
Ποσοστό φοιτητών με 
υγειονομική κάλυψη 

Ποσοστό φοιτητών με 
υγειονομική κάλυψη ως 

προς το σύνολο των 
ενεργών προπτυχιακών 

φοιτητών 

Υποδεικνύει  το ποσοστό  
των  προπτυχιακών 

φοιτητών που έχουν 
υγειονομική κάλυψη 

από το Ίδρυμα, κατά το 
εν λόγω ακαδημαϊκό 

έτος 

 
0,00% 

Δ1.104 
Ποσοστό φοιτητών με 
υποτροφίες- βραβεία 

Ποσοστό φοιτητών με 
υποτροφίες- βραβεία, 
ως προς το σύνολο των 
ενεργών προπτυχιακών 

φοιτητών 

Υποδεικνύει το ποσοστό 
των προπτυχιακών 

φοιτητών  που έλαβαν 
υποτροφίες ή βραβεία  

κατά το εν λόγω 
ακαδημαϊκό έτος 

 
0,77% 

Δ1.067 
Πάγιες λειτουργικές 

δαπάνες ανά φοιτητή 

Πάγιες λειτουργικές 
δαπάνες ως προς το 
σύνολο των ενεργών 

προπτυχιακών φοιτητών 

Υποδεικνύει το ποσό (σε 
ευρώ) που αντιστοιχεί 
στις πάγιες δαπάνες 
λειτουργίας για κάθε 

ενεργό  φοιτητή, κατά το 
εν λόγω ημερολογιακό 

έτος 

 
 

214,43 € 
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Κωδικός          
δείκτη 

 

Ονομασία                                     
δείκτη 

Περιγραφή 
δείκτη 

Φυσική σημασία 
(ερμηνεία) δείκτη 

Τύπος 
υπολογισμού 

Τιμή                              
δείκτη 

Δ1.071 
Μέση ετήσια δημόσια 
δαπάνη ανά φοιτητή 

Δημόσια Δαπάνη ως 
προς το σύνολο των 

ενεργών προπτυχιακών 
φοιτητών 

Υποδεικνύει το ποσό (σε 
ευρώ) που αντιστοιχεί 
στη Δημόσια Δαπάνη 

(Μισθοδοσία και 
τακτικός 

προϋπολογισμός) για 
κάθε ενεργό φοιτητή, 

κατά το εν λόγω 
ημερολογιακό έτος 

 
406,73 € 

Δ1.072 
Μέση ετήσια δημόσια 
χρηματοδότηση ανά 

φοιτητή 

Άμεση δημόσια 
χρηματοδότηση ως προς 
το σύνολο των ενεργών 

προπτυχιακών φοιτητών 

Υποδεικνύει το ποσό (σε 
ευρώ) που αντιστοιχεί 

στην άμεση 
χρηματοδότηση για κάθε 
ενεργό  φοιτητή, κατά το 
εν λόγω ημερολογιακό 

έτος 

 
1.640,56 € 

Δ1.073 

Μέση ετήσια πρόσθετη 
εξωτερική 

χρηματοδότηση ανά 
φοιτητή 

Πρόσθετη εξωτερική 
χρηματοδότηση (από 

έργα) ως προς το σύνολο 
των ενεργών 

προπτυχιακών φοιτητών 

Υποδεικνύει το ποσό (σε 
ευρώ) που αντιστοιχεί 

στην έμμεση 
χρηματοδότηση (από 
έργα) για κάθε ενεργό  

φοιτητή, κατά το εν 
λόγω ημερολογιακό έτος 

 
1.798,93 € 

Δ1.074 
Μέση ετήσια συνολική 

χρηματοδότηση ανά 
φοιτητή 

Συνολική 
χρηματοδότηση ως προς 
το σύνολο των ενεργών 

προπτυχιακών φοιτητών 

Υποδεικνύει το ποσό (σε 
ευρώ) που αντιστοιχεί 

στο άθροισμα της 
άμεσης και της έμμεσης 

χρηματοδότησης για 
κάθε ενεργό (φοιτητή, 

κατά το εν λόγω 
ημερολογιακό έτος 

 
3.439,50 € 
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Κωδικός          
δείκτη 

 

Ονομασία                                     
δείκτη 

Περιγραφή 
δείκτη 

Φυσική σημασία 
(ερμηνεία) δείκτη 

Τύπος 
υπολογισμού 

Τιμή                              
δείκτη 

Δ1.004 
Μέσο ετήσιο πλήθος 

προπτυχιακών φοιτητών 
ανά ΠΠΣ 

Πλήθος ενεργών 
φοιτητών ως προς το 
πλήθος των ΠΠΣ του 

Ιδρύματος 

Υποδεικνύει, κατά μέσο 
όρο, το πλήθος των  

ενεργών προπτυχιακών 
φοιτητών ανά ΠΠΣ κατά 
το εν λόγω ακαδημαϊκό 

έτος 

 
1.192,00 

Δ1.100 
Ποσοστό σιτιζόμενων 

φοιτητών 

Ποσοστό πλήθους 
σιτιζόμενων φοιτητών 
ως προς το σύνολο των 

φοιτητών (ενεργών 
προπτυχιακών, 
μεταπτυχιακών, 

διδακτορικών) του 
Ιδρύματος 

Υποδεικνύει  το ποσοστό  
του συνόλου των 

φοιτητών (ενεργών 
προπτυχιακών, 
μεταπτυχιακών, 

διδακτορικών) που 
σιτίζονται από το 

Ίδρυμα, κατά το εν λόγω 
ακαδημαϊκό έτος 

 
14,65% 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Δ1.010 

Μέσο ετήσιο πλήθος 
διδακτορικών διατριβών 
που απονεμήθησαν ανά 

ΠΔΣ 

Μέσο πλήθος 
διδακτορικών διατριβών 
ως προς το πλήθος των 

ΠΔΣ του Ιδρύματος 
(μέση τιμή των σχετικών τιμών 

των ΠΔΣ του Ιδρύματος) 

Υποδεικνύει, κατά μέσο 
όρο, τον αριθμό των 

διδακτορικών διατριβών 
που απονεμήθηκαν από 
κάθε ΠΔΣ του Ιδρύματος 

κατά το εν λόγω 
ακαδημαϊκό έτος 

 
14,91 

Δ1.011 

Μέσο ετήσιο πλήθος 
διδακτορικών διατριβών 
υπό εκπόνηση ανά μέλος 

ΔΕΠ σε επίπεδο 
ιδρύματος 

Μέσο πλήθος 
διδακτορικών διατριβών 
ως προς το πλήθος των 
μελών ΔΕΠ (Καθηγητές, 

Αν. Καθηγητές, 
Επίκουροι Καθηγητές) 

(μέση τιμή των σχετικών τιμών 
των Τμημάτων του Ιδρύματος) 

Υποδεικνύει, κατά μέσο 
όρο, τον αριθμό των 

διδακτορικών διατριβών 
που έχει υπό την 

επίβλεψή του κάθε 
μέλος ΔΕΠ του 

Ιδρύματος (Καθηγητές, 
Αν. Καθηγητές, 

Επίκουροι Καθηγητές), 
κατά το εν λόγω 
ακαδημαϊκό έτος 

(Σ ) / πλήθος Τμημάτων 4,42 
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ΑΔΙΠ Αναφορά Δεικτών Ποιότητας 9 

Κωδικός          
δείκτη 

 

Ονομασία                                     
δείκτη 

Περιγραφή 
δείκτη 

Φυσική σημασία 
(ερμηνεία) δείκτη 

Τύπος 
υπολογισμού 

Τιμή                              
δείκτη 

Δ1.6.08 

Μέσο πλήθος 
επιστημονικών  

δημοσιεύσεων ανά 
Υποψήφιο Διδάκτορα 

Μέσο πλήθος 
επιστημονικών  
δημοσιεύσεων 

Υποψηφίων Διδακτόρων 
(σε επιστημονικά 

περιοδικά ή πρακτικά 
συνεδρίων) ως προς το 

πλήθος των Υποψηφίων 
Διδακτόρων 

(μέση τιμή των σχετικών τιμών 
των ΠΔΣ του Ιδρύματος) 

Υποδεικνύει, κατά μέσο 
όρο,  τον αριθμό των 

επιστημονικών 
δημοσιεύσεων κάθε 

υποψήφιου διδάκτορα 
κατά το εν λόγω 
ακαδημαϊκό έτος 

(Σ  /πλήθος ΠΔΣ 0,90 

Δ1.6.09 
Μέσο πλήθος πατεντών- 

ευρεσιτεχνιών ανά 
Υποψήφιο Διδάκτορα 

Μέσο πλήθος πατεντών- 
ευρεσιτεχνιών 

Υποψηφίων Διδακτόρων, 
ως προς το πλήθος των 

Υποψηφίων Διδακτόρων 
(μέση τιμή των σχετικών τιμών 

των ΠΔΣ του Ιδρύματος) 

Υποδεικνύει, κατά μέσο 
όρο,τον αριθμό των 

πατεντών- 
ευρεσιτεχνιών που 

πραγματοποιήθηκε από 
κάθε Υποψήφιο 

διδάκτορα κατά το εν 
λόγω ακαδημαϊκό έτος 

 /πλήθος ΠΔΣ 0,00 

Δ1.084 

Μέσο πλήθος  εργασιών 
σε επιστημονικά 

περιοδικά με κριτές 
ανά μέλος ΔΕΠ 

Συνολικό πλήθος 
εργασιών σε 

επιστημονικά περιοδικά 
με κριτές ως προς το 

σύνολο των μελών ΔΕΠ 
του Ιδρύματος 

Υποδεικνύει τον μέσο  
αριθμό των  εργασιών σε 
επιστημονικά περιοδικά 

με κριτές που 
αντιστοιχούν σε κάθε 

τακτικό μέλος ΔΕΠ, 
σωρευτικά έως τη λήξη 

του εν λόγω 
ημερολογιακού έτους 

 
 

53,54 
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Κωδικός          
δείκτη 

 

Ονομασία                                     
δείκτη 

Περιγραφή 
δείκτη 

Φυσική σημασία 
(ερμηνεία) δείκτη 

Τύπος 
υπολογισμού 

Τιμή                              
δείκτη 

Δ1.085 

Μέσο πλήθος  εργασιών 
σε επιστημονικά 

περιοδικά χωρίς κριτές 
ανά μέλος ΔΕΠ 

Συνολικό πλήθος 
εργασιών σε 

επιστημονικά περιοδικά 
χωρίς κριτές ως προς το 
σύνολο των μελών ΔΕΠ 

του Ιδρύματος 

Υποδεικνύει τον μέσο  
αριθμό των  εργασιών σε 
επιστημονικά περιοδικά 

χωρίς κριτές που 
αντιστοιχούν σε κάθε 

τακτικό μέλος ΔΕΠ, 
σωρευτικά έως τη λήξη 

του εν λόγω 
ημερολογιακού έτους 

 
 

1,29 

Δ1.087 
Μέσο πλήθος 

ετεροαναφορών 
ανά μέλος ΔΕΠ 

Συνολικό πλήθος 
ετεροαναφορών ως προς 

το σύνολο των μελών 
ΔΕΠ του Ιδρύματος 

Υποδεικνύει τον μέσο  
αριθμό των  

ετεροαναφορών που 
αντιστοιχούν σε κάθε 

τακτικό μέλος ΔΕΠ, 
σωρευτικά έως τη λήξη 

του εν λόγω 
ημερολογιακού έτους 

 
 

1.525,62 

Δ1.3.45 
Μέσο πλήθος  

αναφορών ανά μέλος 
ΔΕΠ 

Μέσο πλήθος αναφορών 
ως προς το σύνολο των 

μελών ΔΕΠ  
(μέση τιμή των σχετικών τιμών 
των Τμημάτων του Ιδρύματος) 

Υποδεικνύει τον μέσο 
αριθμό αναφορών 

(ετεροαναφορών και 
αυτοαναφορών) ανά 
μέλος ΔΕΠ συνολικά, 

έως τη λήξη του εν λόγω 
ημερολογιακού έτους 

(Σ  ) / πλήθος Τμημάτων 940,37 

Δ1.3.46 

Μέσο πλήθος  διεθνών 
βραβείων και 

διακρίσεων ανά μέλος 
ΔΕΠ 

Μέσο πλήθος διεθνών 
βραβείων και 

διακρίσεων ως προς το 
σύνολο των μελών ΔΕΠ  
(μέση τιμή των σχετικών τιμών 
των Τμημάτων του Ιδρύματος) 

Υποδεικνύει τον μέσο 
αριθμό διεθνών 

βραβείων και 
διακρίσεων ανά μέλος 

ΔΕΠ των τμημάτων 
συνολικά, έως τη λήξη 

του εν λόγω 
ημερολογιακού έτους 

) / πλήθος Τμημάτων 0,67 
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Κωδικός          
δείκτη 

 

Ονομασία                                     
δείκτη 

Περιγραφή 
δείκτη 

Φυσική σημασία 
(ερμηνεία) δείκτη 

Τύπος 
υπολογισμού 

Τιμή                              
δείκτη 

Δ1.053 

Ποσοστό δαπανών για 
την έρευνα επί του 

Τακτικού 
Προϋπολογισμού 

Ποσοστό δαπανών για 
την έρευνα ως προς τον 
Τακτικό Προϋπολογισμό 

Υποδεικνύει  το ποσοστό 
δαπανών για την έρευνα 

στο σύνολο των 
δαπανών του Ιδρύματος, 

κατά το εν λόγω 
ημερολογιακό έτος 

 
 

Δ1.069 
Δαπάνες έρευνας ανά 

μέλος ΔΕΠ 

Δαπάνες για την έρευνα 
ως προς το πλήθος των 

μελών ΔΕΠ του 
Ιδρύματος 

Υποδεικνύει το ποσό (σε 
ευρώ) που αντιστοιχεί 
στις δαπάνες έρευνας 

για κάθε τακτικό μέλος 
ΔΕΠ, κατά το εν λόγω 

ημερολογιακό έτος 

 
 

Δ1.088 
Ποσοστό ενεργών έργων 

με συντονισμό από το 
Ίδρυμα 

Ποσοστό ενεργών έργων 
που συντονίζονται από 
το Ίδρυμα, ως προς το 
πλήθος των ενεργών 

ερευνητικών έργων του 
Ιδρύματος 

Υποδεικνύει  το ποσοστό 
των έργων που 

συντονίζονται από το 
Ίδρυμα , στο σύνολο των 

ενεργών ερευνητικών 
έργων του Ιδρύματος 

κατά το εν λόγω 
ημερολογιακό έτος 

 
94,46% 

Δ1.089 
Ποσοστό ευρωπαϊκών 

έργων 

Ποσοστό ευρωπαϊκών 
έργων, ως προς το 

πλήθος των ενεργών 
ερευνητικών έργων του 

Ιδρύματος 

Υποδεικνύει  το ποσοστό 
ευρωπαϊκών έργων, στο 

σύνολο των ενεργών 
ερευνητικών έργων του 

Ιδρύματος κατά το εν 
λόγω ημερολογιακό έτος 

 
 

8,73% 

Δ1.090 
Ποσοστό εθνικών έργων 
από ευρωπαϊκά ταμεία 

Ποσοστό εθνικών έργων 
από ευρωπαϊκά ταμεία, 
ως προς το πλήθος των 
ενεργών ερευνητικών 
έργων του Ιδρύματος 

Υποδεικνύει  το ποσοστό 
εθνικών έργων από 

ευρωπαϊκά ταμεία στο 
σύνολο των ενεργών 

ερευνητικών έργων του 
Ιδρύματος κατά το εν 

λόγω ημερολογιακό έτος 

 
 

12,95% 
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Κωδικός          
δείκτη 

 

Ονομασία                                     
δείκτη 

Περιγραφή 
δείκτη 

Φυσική σημασία 
(ερμηνεία) δείκτη 

Τύπος 
υπολογισμού 

Τιμή                              
δείκτη 

Δ1.091 
Ποσοστό έργων από 

διεθνείς εταιρείες και 
οργανισμούς 

Ποσοστό έργων από 
διεθνείς εταιρείες και 

οργανισμούς, ως προς το 
πλήθος των ενεργών 

ερευνητικών έργων του 
Ιδρύματος 

Υποδεικνύει  το ποσοστό 
έργων από διεθνείς 

εταιρείες και 
οργανισμούς  στο 

σύνολο των ενεργών 
ερευνητικών έργων του 

Ιδρύματος κατά το εν 
λόγω ημερολογιακό έτος 

 
 

10,55% 

Δ1.092 
Ποσοστό έργων από 
εθνικές εταιρείες και 

οργανισμούς 

Ποσοστό έργων από 
εθνικές εταιρείες και 

οργανισμούς, ως προς το 
πλήθος των ενεργών 

ερευνητικών έργων του 
Ιδρύματος 

Υποδεικνύει  το ποσοστό 
έργων από εθνικές 

εταιρείες και 
οργανισμούς, στο 

σύνολο των ενεργών 
ερευνητικών έργων του 

Ιδρύματος κατά το εν 
λόγω ημερολογιακό έτος 

 
62,22% 

Δ1.093 
Ποσοστό ενεργών έργων 
μικρού προϋπολογισμού 

Ποσοστό ενεργών έργων 
μικρού 

προϋπολογισμού, ως 
προς το πλήθος των 

ενεργών ερευνητικών 
έργων του Ιδρύματος 

Υποδεικνύει  το ποσοστό  
των ενεργών 

ερευνητικών έργων του 
Ιδρύματος που είναι 

έργα χαμηλού 
προϋπολογισμού 

(λιγότερου από 50 
χιλιάδες ευρώ)  κατά το 
εν λόγω ημερολογιακό 

έτος 

 
63,85% 

Δ1.094 
Ποσοστό ενεργών έργων 

μεσαίου 
προϋπολογισμού 

Ποσοστό ενεργών έργων 
μεσαίου 

προϋπολογισμού, ως 
προς το πλήθος των 

ενεργών ερευνητικών 
έργων του Ιδρύματος 

Υποδεικνύει  το ποσοστό  
των ενεργών 

ερευνητικών έργων του 
Ιδρύματος που είναι 

έργα μεσαίου 
προϋπολογισμού 

 
 

25,65% 
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Κωδικός          
δείκτη 

 

Ονομασία                                     
δείκτη 

Περιγραφή 
δείκτη 

Φυσική σημασία 
(ερμηνεία) δείκτη 

Τύπος 
υπολογισμού 

Τιμή                              
δείκτη 

Δ1.095 
Ποσοστό ενεργών έργων 

υψηλού 
προϋπολογισμού 

Ποσοστό ενεργών έργων 
υψηλού 

προϋπολογισμού, ως 
προς το πλήθος των 

ενεργών ερευνητικών 
έργων του Ιδρύματος 

Υποδεικνύει  το ποσοστό  
των ενεργών 

ερευνητικών έργων του 
Ιδρύματος που είναι 

έργα υψηλού 
προϋπολογισμού (πάνω 
από 200 χιλιάδες ευρώ)  

κατά το εν λόγω 
ημερολογιακό έτος 

 
10,50% 

Δ1.096 
Μέσο ετήσιο πλήθος 

εξωτερικών συνεργατών 
ανά έργο 

Πλήθος εξωτερικών 
συνεργατών, ως προς το 

πλήθος των ενεργών 
ερευνητικών έργων του 

Ιδρύματος 

Υποδεικνύει τον μέσο  
αριθμό των εξωτερικών 

συνεργατών του 
Ιδρύματος που 

αντιστοιχούν σε κάθε 
ενεργό έργο,  κατά το εν 
λόγω ημερολογιακό έτος 

 
2,14 

Δ1.097 
Μέσο ετήσιο πλήθος 
ενεργών έργων ανά 

μέλος ΔΕΠ 

Πλήθος των ενεργών 
ερευνητικών έργων του 
Ιδρύματος, ως προς το 
πλήθος των μελών ΔΕΠ 

του Ιδρύματος 

Υποδεικνύει τον μέσο  
αριθμό των ενεργών 

ερευνητικών έργων του 
Ιδρύματος που 

αντιστοιχούν σε κάθε 
τακτικό μέλος ΔΕΠ, κατά 

το εν λόγω 
ημερολογιακό έτος 

 
 

1,22 

Δ1.099 
Χρηματοδότηση έργων 

ανά μέλος ΔΕΠ 

Συνολική 
χρηματοδότηση από 

έργα, ως προς το πλήθος 
των μελών ΔΕΠ του 

Ιδρύματος 

Υποδεικνύει το ποσό της 
χρηματοδότησης από 

έργα, το οποίο 
αντιστοιχεί  σε κάθε 

τακτικό μέλος ΔΕΠ κατά 
το εν λόγω 

ημερολογιακό έτος 

 
42.474,73 € 
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Κωδικός          
δείκτη 

 

Ονομασία                                     
δείκτη 

Περιγραφή 
δείκτη 

Φυσική σημασία 
(ερμηνεία) δείκτη 

Τύπος 
υπολογισμού 

Τιμή                              
δείκτη 

Δ1.009 

Μέσο πλήθος 
απονεμηθεισών 

διδακτορικών διατριβών 
από την έναρξη κάθε 

ΠΔΣ 

Μέσο πλήθος 
διδακτορικών διατριβών 
που απονεμήθηκαν από 
την έναρξη λειτουργίας 

των ΠΔΣ, προς το πλήθος 
των ΠΔΣ του Ιδρύματος 
(μέση τιμή των σχετικών τιμών 

των ΠΔΣ του Ιδρύματος) 

Υποδεικνύει, κατά μέσο 
όρο, τον αριθμό των 

διδακτορικών διατριβών 
που απονεμήθηκαν από 

κάθε ΠΔΣ, σωρευτικά 
από την έναρξη 

λειτουργίας τους 

 
347,70 

Δ1.086 

Μέσο πλήθος  
διπλωμάτων  

ευρεσιτεχνίας ανά μέλος 
ΔΕΠ 

Πλήθος διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνιών – 

πατεντών, ως προς το 
πλήθος των μελών ΔΕΠ 

του Ιδρύματος 

Υποδεικνύει τον μέσο  
αριθμό των  διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνιών-πατεντών 

που αντιστοιχούν σε 
κάθε τακτικό μέλος ΔΕΠ, 
σωρευτικά έως τη λήξη 

του εν λόγω 
ημερολογιακού έτους 

 
 

0,11 

Δ1.098 

Μέσο ετήσιο πλήθος 
ενεργών έργων με 
συντονισμό από το 

Ίδρυμα ανά μέλος ΔΕΠ 
 

Πλήθος ενεργών έργων 
με συντονισμό από το 

Ίδρυμα, ως προς το 
πλήθος των μελών ΔΕΠ 

του Ιδρύματος 

Υποδεικνύει τον μέσο  
αριθμό των ενεργών 

ερευνητικών έργων που 
συντονίζονται από το 

Ίδρυμα, τα οποία 
αντιστοιχούν σε κάθε 

τακτικό μέλος ΔΕΠ κατά 
το εν λόγω 

ημερολογιακό έτος 

 
 

1,16 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ 

Δ1.035 

Ποσοστό συνολικής 
δημόσιας 

χρηματοδότησης στο 
σύνολο των 

χρηματοδοτήσεων 

Ποσοστό συνολικής 
δημόσιας 

χρηματοδότησης 
(Δημόσιες Επενδύσεις 

και Τακτικού 
Προϋπολογισμού) ως 
προς το σύνολο των 
χρηματοδοτήσεων  

Υποδεικνύει το ποσοστό 
της συνολικής Δημόσιας 

Χρηματοδότησης του 
Ιδρύματος στο σύνολο 
των χρηματοδοτήσεων 
του Ιδρύματος, κατά το 
εν λόγω ημερολογιακό 

έτος 

 
 

19,12% 
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ΑΔΙΠ Αναφορά Δεικτών Ποιότητας 15 

Κωδικός          
δείκτη 

 

Ονομασία                                     
δείκτη 

Περιγραφή 
δείκτη 

Φυσική σημασία 
(ερμηνεία) δείκτη 

Τύπος 
υπολογισμού 

Τιμή                              
δείκτη 

Δ1.037 

Ποσοστό 
χρηματοδότησης έργων 

από ΕΣΠΑ επί 
εξωτερικών 

χρηματοδοτήσεων 

Ποσοστό 
χρηματοδότησης από 

ΕΣΠΑ ως προς το σύνολο 
των εξωτερικών 

χρηματοδοτήσεων 

Υποδεικνύει το ποσοστό 
των χρηματοδοτήσεων 
έργων από ΕΣΠΑ, στο  

σύνολο των 
χρηματοδοτήσεων 

έργων, κατά το εν λόγω 
ημερολογιακό έτος 

 
32,02% 

Δ1.038 

Ποσοστό 
χρηματοδότησης  έργων 

από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ) επί 

εξωτερικών 
χρηματοδοτήσεων 

Ποσοστό 
χρηματοδότησης έργων 

από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ) ως προς το 

σύνολο των εξωτερικών 
χρηματοδοτήσεων 

Υποδεικνύει το ποσοστό 
των χρηματοδοτήσεων 

έργων από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), 

στο  σύνολο των 
χρηματοδοτήσεων 

έργων, κατά το εν λόγω 
ημερολογιακό έτος 

 
 

35,25% 

Δ1.039 

Ποσοστό 
χρηματοδότησης  έργων 
από διεθνείς φορείς επί 

εξωτερικών 
χρηματοδοτήσεων 

Ποσοστό 
χρηματοδότησης έργων 
από διεθνείς φορείς ως 

προς το σύνολο των 
εξωτερικών 

χρηματοδοτήσεων 

Υποδεικνύει το ποσοστό 
των χρηματοδοτήσεων 

έργων από διεθνείς 
φορείς, στο  σύνολο των 

χρηματοδοτήσεων 
έργων, κατά το εν λόγω 

ημερολογιακό έτος 

 
9,79% 

Δ1.040 

Ποσοστό 
χρηματοδότησης  έργων 
από εθνικούς δημόσιους 
φορείς επί εξωτερικών 

χρηματοδοτήσεων 

Ποσοστό 
χρηματοδότησης έργων 

από εθνικούς δημόσιους 
φορείς ως προς το 

σύνολο των εξωτερικών 
χρηματοδοτήσεων 

Υποδεικνύει το ποσοστό 
των χρηματοδοτήσεων 

έργων από εθνικούς 
δημόσιους φορείς, στο  

σύνολο των 
χρηματοδοτήσεων 

έργων, κατά το εν λόγω 
ημερολογιακό έτος 

 
13,20% 
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ΑΔΙΠ Αναφορά Δεικτών Ποιότητας 16 

Κωδικός          
δείκτη 

 

Ονομασία                                     
δείκτη 

Περιγραφή 
δείκτη 

Φυσική σημασία 
(ερμηνεία) δείκτη 

Τύπος 
υπολογισμού 

Τιμή                              
δείκτη 

Δ1.041 

Ποσοστό 
χρηματοδότησης έργων 
από εθνικούς ιδιωτικούς 
φορείς επί εξωτερικών 

χρηματοδοτήσεων 

Ποσοστό 
χρηματοδότησης έργων 
από εθνικούς ιδιωτικούς 

φορείς ως προς το 
σύνολο των εξωτερικών 

χρηματοδοτήσεων 

Υποδεικνύει το ποσοστό 
των χρηματοδοτήσεων 

έργων από εθνικούς 
ιδιωτικούς φορείς, στο  

σύνολο των 
χρηματοδοτήσεων 

έργων, κατά το εν λόγω 
ημερολογιακό έτος 

 
9,74% 

Δ1.043 

Ποσοστό Ετήσιας 
Επιχορήγησης ΥΠΠΕΘ ως 

προς τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό 

Ποσοστό Ετήσιας 
Επιχορήγησης ΥΠΠΕΘ 

στο Ίδρυμα, ως προς τον 
Τακτικό Προϋπολογισμό 

Υποδεικνύει το ποσοστό  
της  Ετήσιας 

Επιχορήγησης ΥΠΠΕΘ 
στον Τακτικό 

Προϋπολογισμό,  κατά 
το εν λόγω 

ημερολογιακό έτος 

 
 

100,22% 

Δ1.068 
Πάγιες λειτουργικές 

δαπάνες ανά μέλος ΔΕΠ 

Πάγιες λειτουργικές 
δαπάνες, ως προς το 

πλήθος των μελών ΔΕΠ 
του Ιδρύματος 

Υποδεικνύει το ποσό (σε 
ευρώ) που αντιστοιχεί 
στις πάγιες δαπάνες 
λειτουργίας για κάθε 

τακτικό μέλος ΔΕΠ, κατά 
το εν λόγω 

ημερολογιακό έτος 

 
 

5.062,89 € 

Δ1.111 
Μέση ετήσια συνολική 

χρηματοδότηση ανά  
μέλος ΔΕΠ 

Συνολική 
χρηματοδότηση ως προς 

το πλήθος των μελών 
ΔΕΠ του Ιδρύματος 

Υποδεικνύει το ποσό (σε 
ευρώ) που αντιστοιχεί 

στο άθροισμα της 
άμεσης και της έμμεσης 

χρηματοδότησης για 
κάθε μέλος ΔΕΠ κατά το 
εν λόγω ημερολογιακό 

έτος 

 
 

53.182,31 € 
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ΑΔΙΠ Αναφορά Δεικτών Ποιότητας 17 

Κωδικός          
δείκτη 

 

Ονομασία                                     
δείκτη 

Περιγραφή 
δείκτη 

Φυσική σημασία 
(ερμηνεία) δείκτη 

Τύπος 
υπολογισμού 

Τιμή                              
δείκτη 

Δ1.112 

 
 

Μέση δημόσια 
χρηματοδότηση ανά 

μέλος ΔΕΠ 
 
 

Δημόσια χρηματοδότηση 
ως προς το πλήθος των 

μελών ΔΕΠ του 
Ιδρύματος 

Υποδεικνύει το μέσο 
ποσό (σε ευρώ) της 

δημόσιας 
χρηματοδότησης για 

κάθε μέλος ΔΕΠ κατά το 
εν λόγω ημερολογιακό 

έτος 

 
 

10.727,51 € 

Δ1.110 

Ποσοστό εξωτερικής 
χρηματοδότησης στο 

σύνολο των 
χρηματοδοτήσεων 

Ποσοστό εξωτερικής 
χρηματοδότησης ως 
προς το σύνολο των 
χρηματοδοτήσεων 

Υποδεικνύει το ποσοστό 
της εξωτερικής 

Χρηματοδότησης του 
Ιδρύματος ως προς το 

σύνολο των 
χρηματοδοτήσεων του 
Ιδρύματος, κατά το εν 

λόγω ημερολογιακό έτος 

 
 

80,88% 

Δ1.047 

Ποσοστό δαπανών   
ανάπτυξης δικτύου 

βιβλιοθηκών επί του 
Τακτικού 

Προϋπολογισμού 

Ποσοστό δαπανών   
ανάπτυξης δικτύου 

βιβλιοθηκών ως προς 
τον Τακτικό 

Προϋπολογισμό 

Υποδεικνύει  το ποσοστό 
δαπανών για ανάπτυξη 
δικτύου Βιβλιοθηκών 

στον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, κατά το 
εν λόγω ημερολογιακό 

έτος 

 
 

0,09% 

Δ1.048 

Ποσοστό δαπανών   
φύλαξης και ασφάλειας 

επί του Τακτικού 
Προϋπολογισμού 

Ποσοστό δαπανών   
φύλαξης και ασφάλειας 

ως προς τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό 

Υποδεικνύει  το ποσοστό 
δαπανών φύλαξης και 

ασφάλειας στον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, κατά το 
εν λόγω ημερολογιακό 

έτος 

 
10,57% 
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ΑΔΙΠ Αναφορά Δεικτών Ποιότητας 18 

Κωδικός          
δείκτη 

 

Ονομασία                                     
δείκτη 

Περιγραφή 
δείκτη 

Φυσική σημασία 
(ερμηνεία) δείκτη 

Τύπος 
υπολογισμού 

Τιμή                              
δείκτη 

Δ1.049
1
 

Ποσοστό δαπανών   
σίτισης επί του Τακτικού 

Προϋπολογισμού 

Ποσοστό δαπανών   
σίτισης ως προς τον 

Τακτικό Προϋπολογισμό 

Υποδεικνύει  το ποσοστό 
δαπανών σίτισης στον 

Τακτικό Προϋπολογισμό, 
κατά το εν λόγω 

ημερολογιακό έτος 

 
33,62% 

Δ1.050
2
 

Ποσοστό δαπανών   
στέγασης επί του 

Τακτικού 
Προϋπολογισμού 

Ποσοστό δαπανών   
στέγασης ως προς τον 

Τακτικό Προϋπολογισμό 

Υποδεικνύει  το ποσοστό 
δαπανών στέγασης στον 
Τακτικό Προϋπολογισμό, 

κατά το εν λόγω 
ημερολογιακό έτος 

 
 

Δ1.051 
Ποσοστό δαπανών   

βιβλίων επί του Τακτικού 
Προϋπολογισμού 

Ποσοστό δαπανών   
βιβλίων ως προς τον 

Τακτικό Προϋπολογισμό 

Υποδεικνύει  το ποσοστό 
δαπανών βιβλίων στον 

Τακτικό Προϋπολογισμό, 
κατά το εν λόγω 

ημερολογιακό έτος 

 
0,02% 

Δ1.052 

Ποσοστό πάγιων 
δαπανών  λειτουργίας 

επί του Τακτικού 
Προϋπολογισμού 

Ποσοστό πάγιων 
δαπανών  λειτουργίας 
ως προς τον Τακτικό 

Προϋπολογισμό 

Υποδεικνύει  το ποσοστό 
δαπανών λειτουργίας 

στον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, κατά το 
εν λόγω ημερολογιακό 

έτος 

 
56,64% 

Δ1.053 

Ποσοστό δαπανών για 
την έρευνα επί του 

Τακτικού 
Προϋπολογισμού 

Ποσοστό δαπανών για 
την έρευνα ως προς τον 
Τακτικό Προϋπολογισμό 

Υποδεικνύει  το ποσοστό 
δαπανών για την έρευνα 

στον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, κατά το 
εν λόγω ημερολογιακό 

έτος 

 
 

                                                           
1 2  Μόνο για τα ιδρύματα που έχουν σχετικές δαπάνες στον προϋπολογισμό τους. 
 



ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΔΙΠ) 
 

ΑΔΙΠ Αναφορά Δεικτών Ποιότητας 19 

Κωδικός          
δείκτη 

 

Ονομασία                                     
δείκτη 

Περιγραφή 
δείκτη 

Φυσική σημασία 
(ερμηνεία) δείκτη 

Τύπος 
υπολογισμού 

Τιμή                              
δείκτη 

Δ1.054 
Ποσοστό δαπανών 

υγείας επί του Τακτικού 
Προϋπολογισμού 

Ποσοστό δαπανών 
υγείας ως προς τον 

Τακτικό Προϋπολογισμό 

Υποδεικνύει  το ποσοστό 
δαπανών υγείας στον 

Τακτικό Προϋπολογισμό, 
κατά το εν λόγω 

ημερολογιακό έτος 

 
0,60% 

Δ1.059 

Ποσοστό δαπανών 
ανάπτυξης ψηφιακών 

υποδομών επί του 
Τακτικού 

Προϋπολογισμού 

Ποσοστό δαπανών 
ανάπτυξης ψηφιακών 

υποδομών ως προς τον 
Τακτικό Προϋπολογισμό 

Υποδεικνύει  το ποσοστό 
δαπανών ανάπτυξης 

ψηφιακών υποδομών 
στον Τακτικό 

Προϋπολογισμό, κατά το 
εν λόγω ημερολογιακό 

έτος 

 
0,55% 

Δ1.060 

Ποσοστό δαπανών 
ψηφιακών υπηρεσιών 

επί του Τακτικού 
Προϋπολογισμού 

Ποσοστό δαπανών 
ψηφιακών υπηρεσιών 
ως προς τον Τακτικό 

Προϋπολογισμό 

Υποδεικνύει  το ποσοστό 
δαπανών ψηφιακών 

υπηρεσιών στον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, κατά το 
εν λόγω ημερολογιακό 

έτος 

 
2,01% 

Δ1.063 

Ποσοστό δαπανών 
συντήρησης υποδομών 

επί του Τακτικού 
Προϋπολογισμού 

Ποσοστό δαπανών 
συντήρησης υποδομών 

ως προς τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό 

Υποδεικνύει  το ποσοστό 
δαπανών υποδομών 

στον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, κατά το 
εν λόγω ημερολογιακό 

έτος 

 
 

10,81% 

Δ1.064
3
 

Δαπάνες σίτισης ανά 
σιτιζόμενο φοιτητή 

Δαπάνες σίτισης ως προς 
το πλήθος των 

σιτιζόμενων φοιτητών 

Υποδεικνύει το ποσό (σε 
ευρώ) που αντιστοιχεί 

στις δαπάνες σίτισης για 
κάθε σιτιζόμενο φοιτητή, 

κατά το εν λόγω 
ημερολογιακό έτος 

 
526,55 € 

                                                           
3 4 Μόνο για τα ιδρύματα που έχουν σχετικές δαπάνες στον προϋπολογισμό τους 
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ΑΔΙΠ Αναφορά Δεικτών Ποιότητας 20 

Κωδικός          
δείκτη 

 

Ονομασία                                     
δείκτη 

Περιγραφή 
δείκτη 

Φυσική σημασία 
(ερμηνεία) δείκτη 

Τύπος 
υπολογισμού 

Τιμή                              
δείκτη 

Δ1.065
4
 

Δαπάνες στέγασης ανά 
στεγαζόμενο φοιτητή 

Δαπάνες στέγασης ως 
προς το πλήθος των 

στεγαζόμενων φοιτητών 

Υποδεικνύει το ποσό (σε 
ευρώ) που αντιστοιχεί 
στις δαπάνες στέγασης 
για κάθε στεγαζόμενο 

φοιτητή, κατά το εν 
λόγω ημερολογιακό έτος 

 
 

 

Δ1.066 
Δαπάνες βιβλίων ανά 

φοιτητή 

Δαπάνες βιβλίων ως 
προς το πλήθος των 
ενεργών φοιτητών 

Υποδεικνύει το ποσό (σε 
ευρώ) που αντιστοιχεί 

στις δαπάνες βιβλίων για 
κάθε ενεργό φοιτητή, 

κατά το εν λόγω 
ημερολογιακό έτος 

 
 

0,06 € 

Δ1.067 
Πάγιες λειτουργικές 

δαπάνες ανά φοιτητή 

Πάγιες λειτουργικές 
δαπάνες 

ως προς το πλήθος των 
ενεργών φοιτητών 

Υποδεικνύει το ποσό (σε 
ευρώ) που αντιστοιχεί 
στις πάγιες δαπάνες 
λειτουργίας για κάθε 

ενεργό φοιτητή, κατά το 
εν λόγω ημερολογιακό 

έτος 

 
 

214,43 € 

Δ1.044 

Ποσοστό 
Χρηματοδότησης από 

ΕΛΚΕ ως προς τον 
Τακτικό Προϋπολογισμό 

Ποσοστό 
Χρηματοδότησης από 

ΕΛΚΕ ως προς τον 
Τακτικό Προϋπολογισμό 

Υποδεικνύει την σχέση 
(αναλογία)  της 

χρηματοδότησης από 
τον ΕΛΚΕ με τη 

χρηματοδότηση 
Τακτικού 

Προϋπολογισμού, κατά 
το εν λόγω 

ημερολογιακό έτος 

.100 79,24% 
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Κωδικός          
δείκτη 

 

Ονομασία                                     
δείκτη 

Περιγραφή 
δείκτη 

Φυσική σημασία 
(ερμηνεία) δείκτη 

Τύπος 
υπολογισμού 

Τιμή                              
δείκτη 

Δ1.045 

Ποσοστό 
Χρηματοδότησης από 

την Εταιρία Διαχείρισης 
Περιουσίας ως προς τον 
Τακτικό Προϋπολογισμό 

Ποσοστό 
Χρηματοδότησης από 

την Εταιρία Διαχείρισης 
Περιουσίας ως προς τον 
Τακτικό Προϋπολογισμό 

Υποδεικνύει την σχέση 
(αναλογία)  της 

χρηματοδότησης από 
την Εταιρία Διαχείρισης 

Περιουσίας με τη 
χρηματοδότηση 

Τακτικού 
Προϋπολογισμού, κατά 

το εν λόγω 
ημερολογιακό έτος 

.100 10,60% 

Δ1.046 

Ποσοστό 
Χρηματοδότησης από 

άλλους πόρους  ως προς 
τον Τακτικό 

Προϋπολογισμό 

Ποσοστό 
Χρηματοδότησης από 

άλλους πόρους  ως προς 
τον Τακτικό 

Προϋπολογισμό 

Υποδεικνύει την σχέση 
(αναλογία)  της 

χρηματοδότησης από 
άλλους πόρους  με τη 

χρηματοδότηση 
Τακτικού 

Προϋπολογισμού, κατά 
το εν λόγω 

ημερολογιακό έτος 

.100 223,47% 

Δ1.034 

Αναλογία μισθοδοσίας 
ως προς τον τακτικό 

προϋπολογισμό 
 

Κόστος Μισθοδοσίας 
προς τον τακτικό 
προϋπολογισμό 

 

Υποδεικνύει πόσες 
φορές μεγαλύτερο είναι 

το κόστος της 
μισθοδοσίας του 

Ιδρύματος από τον 
τακτικό προϋπολογισμό, 

κατά το εν λόγω 
ημερολογιακό έτος 

 
 

0,07 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ  
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Κωδικός          
δείκτη 

 

Ονομασία                                     
δείκτη 

Περιγραφή 
δείκτη 

Φυσική σημασία 
(ερμηνεία) δείκτη 

Τύπος 
υπολογισμού 

Τιμή                              
δείκτη 

Δ1.016 
Αναλογία Διδασκομένων 

- Διδασκόντων 

Πλήθος ενεργών 
προπτυχιακών φοιτητών 

προς το πλήθος των 
μελών ΔΕΠ 

Υποδεικνύει, κατά μέσο 
όρο, τον αριθμό των 

ενεργών προπτυχιακών 
φοιτητών που 

αντιστοιχούν σε κάθε 
μέλος ΔΕΠ του 

Ιδρύματος, κατά το εν 
λόγω ακαδημαϊκό έτος 

 
23,61 

Δ1.015 
Μέσο ετήσιο πλήθος 
μελών  ΔΕΠ ανά ΠΠΣ 

Πλήθος μελών ΔΕΠ προς 
πλήθος ΠΠΣ του 

Ιδρύματος 

Υποδεικνύει, κατά μέσο 
όρο, τον αριθμό των 
Τακτικών μελών ΔΕΠ   

ανά ΠΠΣ του Ιδρύματος, 
κατά το εν λόγω 
ακαδημαϊκό έτος 

 
50,48 

Δ1.012 

Μέσο ετήσιο ποσοστό 
γυναικών μελών ΔΕΠ στο 
σύνολο μελών ΔΕΠ του 

ιδρύματος 

Μέσο ποσοστό γυναικών 
μελών ΔΕΠ ως προς το 
σύνολο των μελών ΔΕΠ 

του ιδρύματος 
(μέση τιμή των σχετικών τιμών 
των Τμημάτων του Ιδρύματος) 

Υποδεικνύει το μέσο 
ποσοστό  γυναικών 

μελών ΔΕΠ ανά Τμήμα 
του Ιδρύματος, κατά το 

εν λόγω ακαδημαϊκό 
έτος 

.100 ) / πλήθος Τμημάτων 45,60% 

Δ1.3.06 
Μέσο ετήσιο ποσοστό 
αποχωρήσεων μελών 

ΔΕΠ 

 

Μέσο ποσοστό συνόλου 
αποχωρήσεων 

(συνταξιοδοτήσεων και 
παραιτήσεων) μελών 

ΔΕΠ, ως προς το σύνολο 
των μελών ΔΕΠ 

(μέση τιμή των σχετικών τιμών 
των Τμημάτων του Ιδρύματος) 

Υποδεικνύει το μέσο 
ποσοστό  των μελών ΔΕΠ 

που αποχώρησαν 
(συνταξιοδοτήθηκαν ή 

παραιτήθηκαν)  κατά το 
εν λόγω ακαδημαϊκό 

έτος 

(Σ  )   / πλήθος Τμημάτων 3,77% 

Δ1.3.07-
16 

(μόνο για 
το 2015-

16) 

Μέσο ετήσιο ποσοστό 
αποχωρήσεων μελών 

ΕΕΠ,ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ 

Μέσο ποσοστό συνόλου 
αποχωρήσεων 

(συνταξιοδοτήσεων και 
παραιτήσεων) μελών 

ΕΕΠ,ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ως προς 

Υποδεικνύει το μέσο 
ποσοστό  των μελών 
ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ που 

αποχώρησαν 
(συνταξιοδοτήθηκαν ή 

/  

πλήθος Τμημάτων 
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Κωδικός          
δείκτη 

 

Ονομασία                                     
δείκτη 

Περιγραφή 
δείκτη 

Φυσική σημασία 
(ερμηνεία) δείκτη 

Τύπος 
υπολογισμού 

Τιμή                              
δείκτη 

Δ1.3.07 

το σύνολο των μελών 
ΕΕΠ,ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ 

(μέση τιμή των σχετικών τιμών 
των Τμημάτων του Ιδρύματος) 

παραιτήθηκαν)  κατά το 
εν λόγω ακαδημαϊκό 

έτος 

/ 

πλήθος Τμημάτων 
0,00% 

Δ1.3.09 
Μέσο ετήσιο ποσοστό 

προσλήψεων μελών ΔΕΠ 

Μέσο ποσοστό 
προσλήψεων μελών 

ΔΕΠ, ως προς το σύνολο 
των μελών ΔΕΠ 

(μέση τιμή των σχετικών τιμών 
των Τμημάτων του Ιδρύματος) 

Υποδεικνύει το μέσο 
ποσοστό των μελών ΔΕΠ 

που προσλήφθηκαν, 
κατά το εν λόγω 
ακαδημαϊκό έτος 

(Σ  )   / πλήθος Τμημάτων 4,45% 

Δ1.3.10-
16 

(μόνο για 
το 2015-

16) 

Μέσο ετήσιο ποσοστό 
ετήσιων προσλήψεων  

μελών  ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ 

Μέσο ποσοστό 
προσλήψεων μελών ΕΕΠ, 

ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ως προς το 
σύνολο των μελών ΕΕΠ, 

ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ 
(μέση τιμή των σχετικών τιμών 
των Τμημάτων του Ιδρύματος) 

Υποδεικνύει το μέσο 
ποσοστό  του συνόλου 
των μελών  ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, 

ΕΤΕΠ που 
προσλήφθηκαν, κατά το 

εν λόγω ακαδημαϊκό 
έτος 

(Σ    )   / πλήθος Τμημάτων  

Δ1.3.10 (Σ    )   / πλήθος Τμημάτων 9,49% 

Δ1.3.13 

Μέσο ετήσιο ποσοστό  
διδακτικού προσωπικού 
με σύμβαση ως προς στο 

σύνολο των 
διδασκόντων 

Μέσο ποσοστό  
διδακτικού προσωπικού 
με σύμβαση ως προς στο 

σύνολο των 
διδασκόντων  

(μέση τιμή των σχετικών τιμών 
των Τμημάτων του Ιδρύματος) 

Υποδεικνύει το μέσο 
ποσοστό  του συνόλου 
των διδασκόντων που 

είναι συμβασιούχοι κατά 
το εν λόγω ακαδημαϊκό 

έτος 

.100 / Πλήθος Τμημάτων 16,98% 

Δ1.3.12 
Μέσο ετήσιο ποσοστό 
εξελίξεων μελών ΔΕΠ 

Μέσο ποσοστό 
εξελίξεων μελών ΔΕΠ, ως 

προς το σύνολο των 
μελών ΔΕΠ 

 (μέση τιμή των σχετικών τιμών 
των Τμημάτων του Ιδρύματος) 

Υποδεικνύει το μέσο 
ποσοστό  του συνόλου 

των μελών ΔΕΠ που 
εξελίχθηκαν σε βαθμίδα, 

κατά το εν λόγω 
ακαδημαϊκό έτος 

( Σ   )   / πλήθος Τμημάτων 

 
6,89% 
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Κωδικός          
δείκτη 

 

Ονομασία                                     
δείκτη 

Περιγραφή 
δείκτη 

Φυσική σημασία 
(ερμηνεία) δείκτη 

Τύπος 
υπολογισμού 

Τιμή                              
δείκτη 

Δ1.3.17 

Μέσο ετήσιο ποσοστό 
μελών ΔΕΠ με 

διδασκαλία στο 
εξωτερικό 

Μέσο ποσοστό μελών 
ΔΕΠ με διδασκαλία στο 
εξωτερικό, ως προς το 

σύνολο των μελών ΔΕΠ 
 (μέση τιμή των σχετικών τιμών 
των Τμημάτων του Ιδρύματος) 

Υποδεικνύει το μέσο 
ποσοστό  του συνόλου 

των μελών ΔΕΠ που 
δίδαξαν σε Ιδρύματα του 

εξωτερικού κατά το εν 
λόγω ακαδημαϊκό έτος 

(Σ .100  )   / πλήθος Τμημάτων 8,17% 

Δ1.3.18 
Μέσο ετήσιο ποσοστό 

εξερχόμενων μελών ΔΕΠ  
με Erasmus 

Μέσο ποσοστό 
εξερχόμενων μελών ΔΕΠ  
με Erasmus ως προς το 
σύνολο των μελών ΔΕΠ 

 (μέση τιμή των σχετικών τιμών 
των Τμημάτων του Ιδρύματος) 

Υποδεικνύει το μέσο 
ποσοστό  του συνόλου 

των μελών ΔΕΠ που 
μετακινήθηκαν σε 

Ιδρύματα του 
εξωτερικού με το 

πρόγραμμα Erasmus, 
κατά το εν λόγω 
ακαδημαϊκό έτος 

(Σ )/ πλήθος Τμημάτων 4,07% 

Δ1.3.19 

Μέσο ετήσιο πλήθος 
εισερχόμενων 

Διδασκόντων εξωτερικού 
με Erasmus ανά μέλος 

ΔΕΠ 

Μέσο πλήθος 
εισερχόμενων 

Διδασκόντων εξωτερικού 
με Erasmus, ως προς το 
σύνολο των μελών ΔΕΠ 

 (μέση τιμή των σχετικών τιμών 
των Τμημάτων του Ιδρύματος) 

Υποδεικνύει τον μέσο 
αριθμό των 

εισερχομένων 
Διδασκόντων από 

Ιδρύματα του 
εξωτερικού με το 

πρόγραμμα Erasmus, 
ανά μέλος  ΔΕΠ του 

Ιδρύματος, κατά το εν 
λόγω ακαδημαϊκό έτος 

(Σ   )/ πλήθος Τμημάτων 0,06 

Δ1.3.20 
Μέσο ετήσιο ποσοστό  
εκπαιδευτικών αδειών 

μελών ΔΕΠ 

Μέσο ποσοστό  
εκπαιδευτικών αδειών 
μελών ΔΕΠ,  ως προς το 
σύνολο των μελών ΔΕΠ 

 (μέση τιμή των σχετικών τιμών 
των Τμημάτων του Ιδρύματος) 

Υποδεικνύει το μέσο 
ποσοστό του συνόλου 

των μελών ΔΕΠ του 
Ιδρύματος που είχαν 
εκπαιδευτική άδεια, 

κατά το εν λόγω 
ακαδημαϊκό έτος 

(Σ .100)/ πλήθος Τμημάτων 7,80% 
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Κωδικός          
δείκτη 

 

Ονομασία                                     
δείκτη 

Περιγραφή 
δείκτη 

Φυσική σημασία 
(ερμηνεία) δείκτη 

Τύπος 
υπολογισμού 

Τιμή                              
δείκτη 

Δ1.3.21 

Μέσο ετήσιο ποσοστό 
μελών ΔΕΠ σε 
προγράμματα 
εκπαιδευτικής 
συνεργασίας 

Μέσο ποσοστό μελών 
ΔΕΠ σε προγράμματα 

εκπαιδευτικής 
συνεργασίας,  ως προς 
το σύνολο των μελών 

ΔΕΠ 
 (μέση τιμή των σχετικών τιμών 
των Τμημάτων του Ιδρύματος) 

Υποδεικνύει το μέσο 
ποσοστό  του συνόλου 

των μελών ΔΕΠ του 
Ιδρύματος που 
συμμετείχαν σε 
προγράμματα 
εκπαιδευτικής 

συνεργασίας κατά το εν 
λόγω ακαδημαϊκό έτος 

(Σ .100)/ πλήθος Τμημάτων 12,63% 

Δ1.017 
Ποσοστό εργαζομένων 

στη ΜΟΔΙΠ 

Ποσοστό εργαζομένων 
στη ΜΟΔΙΠ (μόνιμων και 
συμβασιούχων) ως προς 

το σύνολο του 
διοικητικού προσωπικού 

(μόνιμων και 
συμβασιούχων) 

Υποδεικνύει το ποσοστό 
των εργαζομένων στην 

ΜΟΔΙΠ  στο σύνολο των 
διοικητικών υπαλλήλων 
του Ιδρύματος, κατά το 

εν λόγω ακαδημαϊκό 
έτος 

 
0,18% 

Δ1.018 
Ποσοστό εργαζομένων 

Υπηρεσίας Προσωπικού 

Ποσοστό εργαζομένων 
Υπηρεσίας Προσωπικού 

(μόνιμων και 
συμβασιούχων) ως προς 

το σύνολο του 
διοικητικού προσωπικού 

(μόνιμων και 
συμβασιούχων) 

Υποδεικνύει το ποσοστό 
των εργαζομένων στην 
Υπηρεσία Προσωπικού  

στο σύνολο των 
διοικητικών υπαλλήλων 
του Ιδρύματος, κατά το 

εν λόγω ακαδημαϊκό 
έτος 

 
3,46% 

Δ1.019 
Ποσοστό εργαζομένων  
Υπηρεσίας διοικητικών 

θεμάτων 

Ποσοστό εργαζομένων  
Υπηρεσίας διοικητικών 
θεμάτων (μόνιμων και 

συμβασιούχων) ως προς 
το σύνολο του 

διοικητικού προσωπικού 
(μόνιμων και 

συμβασιούχων) 

Υποδεικνύει το ποσοστό 
των εργαζομένων στην 
Υπηρεσία διοικητικών 
θεμάτων  στο σύνολο 

των διοικητικών 
υπαλλήλων του 

Ιδρύματος, κατά το εν 
λόγω ακαδημαϊκό έτος 

 
28,26% 
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Κωδικός          
δείκτη 

 

Ονομασία                                     
δείκτη 

Περιγραφή 
δείκτη 

Φυσική σημασία 
(ερμηνεία) δείκτη 

Τύπος 
υπολογισμού 

Τιμή                              
δείκτη 

Δ1.020 
Ποσοστό εργαζομένων  
Οικονομικής υπηρεσίας 

Ποσοστό εργαζομένων  
Οικονομικής υπηρεσίας 

(μόνιμων και 
συμβασιούχων) ως προς 

το σύνολο του 
διοικητικού προσωπικού 

(μόνιμων και 
συμβασιούχων) 

Υποδεικνύει το ποσοστό 
των εργαζομένων στην 
Οικονομική υπηρεσία  

στο σύνολο των 
διοικητικών υπαλλήλων 
του Ιδρύματος, κατά το 

εν λόγω ακαδημαϊκό 
έτος 

 
4,92% 

Δ1.021 
Ποσοστό  εργαζομένων  

Τεχνικής υπηρεσίας 
(τεχνικό  προσωπικό) 

Ποσοστό  εργαζομένων  
Τεχνικής υπηρεσίας 

(τεχνικό  προσωπικό) 
(μόνιμων και 

συμβασιούχων) ως προς 
το σύνολο του 

διοικητικού προσωπικού 
(μόνιμων και 

συμβασιούχων) 

Υποδεικνύει το ποσοστό 
των εργαζομένων στην 
Τεχνική υπηρεσία    στο 
σύνολο των διοικητικών 

υπαλλήλων του 
Ιδρύματος, κατά το εν 
λόγω ακαδημαϊκό έτος 

 
 

2,64% 

Δ1.022 
Ποσοστό εργαζομένων  

ΕΛΚΕ 

Ποσοστό εργαζομένων  
ΕΛΚΕ (μόνιμων και 

συμβασιούχων) ως προς 
το σύνολο του 

διοικητικού προσωπικού 
(μόνιμων και 

συμβασιούχων) 

Υποδεικνύει το ποσοστό 
των εργαζομένων στον 
ΕΛΚΕ  στο σύνολο των 

διοικητικών υπαλλήλων 
του Ιδρύματος, κατά το 

εν λόγω ακαδημαϊκό 
έτος 

 
13,49% 

Δ1.023 
Ποσοστό εργαζομένων  

ΔΑΣΤΑ 

Ποσοστό εργαζομένων  
ΔΑΣΤΑ (μόνιμων και 

συμβασιούχων) ως προς 
το σύνολο του 

διοικητικού προσωπικού 
(μόνιμων και 

συμβασιούχων) 

Υποδεικνύει το ποσοστό 
των εργαζομένων στη 

ΔΑΣΤΑ  στο σύνολο των 
διοικητικών υπαλλήλων 
του Ιδρύματος, κατά το 

εν λόγω ακαδημαϊκό 
έτος 

 
 



ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΔΙΠ) 
 

ΑΔΙΠ Αναφορά Δεικτών Ποιότητας 27 

Κωδικός          
δείκτη 

 

Ονομασία                                     
δείκτη 

Περιγραφή 
δείκτη 

Φυσική σημασία 
(ερμηνεία) δείκτη 

Τύπος 
υπολογισμού 

Τιμή                              
δείκτη 

Δ1.024 
Ποσοστό εργαζομένων  

Γραφείου 
διαμεσολάβησης 

Ποσοστό εργαζομένων  
Γραφείου 

διαμεσολάβησης 
(μόνιμων και 

συμβασιούχων) ως προς 
το σύνολο του 

διοικητικού προσωπικού 
(μόνιμων και 

συμβασιούχων) 

Υποδεικνύει το ποσοστό 
των εργαζομένων στο 

Γραφείο 
διαμεσολάβησης και 

μεταφοράς τεχνολογίας 
στο σύνολο των 

διοικητικών υπαλλήλων 
του Ιδρύματος, κατά το 

εν λόγω ακαδημαϊκό 
έτος 

 
 

Δ1.025 
Ποσοστό εργαζομένων  
Υπηρεσίας εκδόσεων – 

εκτυπώσεων 

Ποσοστό εργαζομένων  
Υπηρεσίας εκδόσεων – 
εκτυπώσεων (μόνιμων 
και συμβασιούχων) ως 

προς το σύνολο του 
διοικητικού προσωπικού 

(μόνιμων και 
συμβασιούχων) 

Υποδεικνύει το ποσοστό 
των εργαζομένων στην 
Υπηρεσία εκδόσεων – 

εκτυπώσεων  στο 
σύνολο των διοικητικών 

υπαλλήλων του 
Ιδρύματος, κατά το εν 
λόγω ακαδημαϊκό έτος 

 
1,55% 

Δ1.026 
Ποσοστό εργαζομένων  

Υπηρεσιών στέγασης και 
σίτισης 

Ποσοστό εργαζομένων  
Υπηρεσιών στέγασης και 

σίτισης (μόνιμων και 
συμβασιούχων) ως προς 

το σύνολο του 
διοικητικού προσωπικού 

(μόνιμων και 
συμβασιούχων) 

Υποδεικνύει το ποσοστό 
των εργαζομένων στις 

Υπηρεσίες στέγασης και 
σίτισης  στο σύνολο των 
διοικητικών υπαλλήλων 
του Ιδρύματος, κατά το 

εν λόγω ακαδημαϊκό 
έτος 

 
0,91% 

Δ1.028 
Ποσοστό εργαζομένων 

Γραμματειών Τμημάτων 

Ποσοστό εργαζομένων 
Γραμματειών Τμημάτων 

(μόνιμων και 
συμβασιούχων) ως προς 

το σύνολο του 
διοικητικού προσωπικού 

(μόνιμων και 
συμβασιούχων) 

Υποδεικνύει το ποσοστό 
των εργαζομένων στις 

Γραμματείες Τμημάτων  
στο σύνολο των 

διοικητικών υπαλλήλων 
του Ιδρύματος, κατά το 

εν λόγω ακαδημαϊκό 
έτος 

 
14,40% 
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Κωδικός          
δείκτη 

 

Ονομασία                                     
δείκτη 

Περιγραφή 
δείκτη 

Φυσική σημασία 
(ερμηνεία) δείκτη 

Τύπος 
υπολογισμού 

Τιμή                              
δείκτη 

Δ1.029 
Ποσοστό εργαζομένων  

Υπηρεσίας δημόσιων και 
διεθνών σχέσεων 

Ποσοστό εργαζομένων  
Υπηρεσίας δημόσιων και 

διεθνών σχέσεων 
(μόνιμων και 

συμβασιούχων) ως προς 
το σύνολο του 

διοικητικού προσωπικού 
(μόνιμων και 

συμβασιούχων) 

Υποδεικνύει το ποσοστό 
των εργαζομένων στην 
Υπηρεσία δημόσιων και 

διεθνών σχέσεων στο 
σύνολο των διοικητικών 

υπαλλήλων του 
Ιδρύματος, κατά το εν 
λόγω ακαδημαϊκό έτος 

 
2,55% 

Δ1.030 

Ποσοστό εργαζομένων 
Ειδικών δομών  

διδασκαλίας ξένων 
γλωσσών και ελληνικής 

γλώσσας 

Ποσοστό εργαζομένων 
Ειδικών δομών  

διδασκαλίας ξένων 
γλωσσών και ελληνικής 
γλώσσας (μόνιμων και 

συμβασιούχων) ως προς 
το σύνολο του 

διοικητικού προσωπικού 
(μόνιμων και 

συμβασιούχων) 

Υποδεικνύει το ποσοστό 
των εργαζομένων στις 

Ειδικές δομές 
διδασκαλίας ξένων 

γλωσσών και ελληνικής 
γλώσσας στο σύνολο των 
διοικητικών υπαλλήλων 
του Ιδρύματος, κατά το 

εν λόγω ακαδημαϊκό 
έτος 

 
0,55% 

Δ1.105 
Ποσοστό εργαζομένων  

Τεχνικής υπηρεσίας 
(διοικητικό προσωπικό) 

Ποσοστό εργαζομένων  
Τεχνικής υπηρεσίας 

(διοικητικό προσωπικό) 
(μόνιμων και 

συμβασιούχων) ως προς 
το σύνολο του 

διοικητικού προσωπικού 
(μόνιμων και 

συμβασιούχων) 

Υποδεικνύει το ποσοστό 
των εργαζομένων 

(διοικητικό προσωπικό) 
στην Τεχνική υπηρεσία    

στο σύνολο των 
διοικητικών υπαλλήλων 
του Ιδρύματος, κατά το 

εν λόγω ακαδημαϊκό 
έτος 

 
3,37% 
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Κωδικός          
δείκτη 

 

Ονομασία                                     
δείκτη 

Περιγραφή 
δείκτη 

Φυσική σημασία 
(ερμηνεία) δείκτη 

Τύπος 
υπολογισμού 

Τιμή                              
δείκτη 

Δ1.106 

Ποσοστό εργαζομένων  
Υπηρεσίας δικτύου και 

πληροφορικών 
υποδομών 

Ποσοστό εργαζομένων  
Υπηρεσίας δικτύου και 

πληροφορικών 
υποδομών (μόνιμων και 
συμβασιούχων) ως προς 

το σύνολο του 
διοικητικού προσωπικού 

(μόνιμων και 
συμβασιούχων) 

Υποδεικνύει το ποσοστό 
των εργαζομένων στην 
Υπηρεσία δικτύου και 

πληροφορικών 
υποδομών  στο σύνολο 

των διοικητικών 
υπαλλήλων του 

Ιδρύματος, κατά το εν 
λόγω ακαδημαϊκό έτος 

 
2,64% 

Δ1.107 
Ποσοστό εργαζομένων   

Βιβλιοθήκης 

Ποσοστό εργαζομένων   
Βιβλιοθήκης(μόνιμων 

και συμβασιούχων) ως 
προς το σύνολο του 

διοικητικού προσωπικού 
(μόνιμων και 

συμβασιούχων) 

Υποδεικνύει το ποσοστό 
των εργαζομένων στην 
Βιβλιοθήκη στο σύνολο 

των διοικητικών 
υπαλλήλων του 

Ιδρύματος, κατά το εν 
λόγω ακαδημαϊκό έτος 

 
8,75% 

Δ1.108 
Ποσοστό εργαζομένων  
Γραμματειών Σχολών 

Ποσοστό εργαζομένων  
Γραμματειών Σχολών 

(μόνιμων και 
συμβασιούχων) ως προς 

το σύνολο του 
διοικητικού προσωπικού 

(μόνιμων και 
συμβασιούχων) 

Υποδεικνύει το ποσοστό 
των εργαζομένων στις 

Γραμματείες Σχολών στο 
σύνολο των διοικητικών 

υπαλλήλων του 
Ιδρύματος, κατά το εν 
λόγω ακαδημαϊκό έτος 

 
2,37% 

Δ1.113 
Ποσοστό εργαζομένων 

υπηρεσίας καθαριότητας 

Ποσοστό εργαζομένων  
υπηρεσίας καθαριότητας  

(μόνιμων και 
συμβασιούχων) ως προς 

το σύνολο του 
διοικητικού προσωπικού 

(μόνιμων και 
συμβασιούχων) 

Υποδεικνύει το ποσοστό 
των εργαζομένων στην 

υπηρεσία καθαριότητας 
στο σύνολο των 

διοικητικών υπαλλήλων 
του Ιδρύματος, κατά το 

εν λόγω ακαδημαϊκό 
έτος 

 
0,46% 
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Κωδικός          
δείκτη 

 

Ονομασία                                     
δείκτη 

Περιγραφή 
δείκτη 

Φυσική σημασία 
(ερμηνεία) δείκτη 

Τύπος 
υπολογισμού 

Τιμή                              
δείκτη 

Δ1.114 

Ποσοστό εργαζομένων 
κέντρων άθλησης-

γυμναστηρίων (πλην 
διδασκάλων/γυμναστών) 

Ποσοστό εργαζομένων  
κέντρων άθλησης-

γυμναστηρίων (πλην 
διδασκάλων/γυμναστών) 

(μόνιμων και 
συμβασιούχων) ως προς 

το σύνολο του 
διοικητικού προσωπικού 

(μόνιμων και 
συμβασιούχων) 

Υποδεικνύει το ποσοστό 
των εργαζομένων στα 

κέντρα άθλησης -
γυμναστήρια (πλην 

διδασκάλων/γυμναστών) 
στο σύνολο των 

διοικητικών υπαλλήλων 
του Ιδρύματος, κατά το 

εν λόγω ακαδημαϊκό 
έτος 

 
0,18% 

Δ1.109 
Ποσοστό εργαζομένων  

λοιπών υπηρεσιών 

Ποσοστό εργαζομένων  
λοιπών υπηρεσιών 

(μόνιμων και 
συμβασιούχων) ως προς 

το σύνολο του 
διοικητικού προσωπικού 

(μόνιμων και 
συμβασιούχων) 

Υποδεικνύει το ποσοστό 
των εργαζομένων σε 

Λοιπές υπηρεσίες στο 
σύνολο των διοικητικών 

υπαλλήλων του 
Ιδρύματος, κατά το εν 
λόγω ακαδημαϊκό έτος 

 
52,23% 

Δ1.3.08 
Μέσο ετήσιο ποσοστό 

αποχωρήσεων  
Διοικητικού προσωπικού 

Μέσο ποσοστό 
αποχωρήσεων  

διοικητικού 
προσωπικού, ως προς το 
σύνολο του διοικητικού 

προσωπικού 

(μέση τιμή των σχετικών τιμών 
των Τμημάτων του Ιδρύματος) 

Υποδεικνύει το μέσο 
ποσοστό  του συνόλου 

των μελών του 
διοικητικού προσωπικού 

του Ιδρύματος που 
αποχώρησε 

(συνταξιοδοτήθηκε ή 
παραιτήθηκε)  κατά το 
εν λόγω ακαδημαϊκό 

έτος 

.100 ) / πλήθος Τμημάτων 0,45% 
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Κωδικός          
δείκτη 

 

Ονομασία                                     
δείκτη 

Περιγραφή 
δείκτη 

Φυσική σημασία 
(ερμηνεία) δείκτη 

Τύπος 
υπολογισμού 

Τιμή                              
δείκτη 

Δ1.3.11 
Μέσο ετήσιο ποσοστό 

προσλήψεων  
Διοικητικού προσωπικού 

Μέσο ποσοστό 
προσλήψεων  μόνιμου 

Διοικητικού 
προσωπικού, ως προς το 

σύνολο μόνιμου 
διοικητικού προσωπικού 
 (μέση τιμή των σχετικών τιμών 
των Τμημάτων του Ιδρύματος) 

Υποδεικνύει το μέσο 
ποσοστό  του συνόλου 

των μελών του 
διοικητικού προσωπικού 

του Ιδρύματος που 
προσλήφθηκαν, κατά το 

εν λόγω ακαδημαϊκό 
έτος 

(Σ .100  ) / πλήθος Τμημάτων 3,29% 

Δ1.3.14 
Μέσο ετήσιο ποσοστό 

διοικητικού προσωπικού 
με σύμβαση 

Μέσο ποσοστό 
διοικητικού προσωπικού 
με σύμβαση, ως προς το 
σύνολο του διοικητικού 
προσωπικού (μόνιμων 

και συμβασιούχων) 
 (μέση τιμή των σχετικών τιμών 
των Τμημάτων του Ιδρύματος) 

Υποδεικνύει το μέσο 
ποσοστό  του συνόλου 

των διοικητικών 
υπαλλήλων του 

Ιδρύματος που είναι 
συμβασιούχοι κατά το εν 

λόγω ακαδημαϊκό έτος 
 

  ) / πλήθος Τμημάτων 7,89% 

Δ1.013-
16 

(μόνο για 
το 2015-

16) 

Μέσο ετήσιο ποσοστό 
γυναικών μελών ΕΕΠ, 
ΕΔΙΠ,ΕΤΕΠ στο σύνολο 
μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ  

του ιδρύματος 

Μέσο ποσοστό γυναικών 
μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ,ΕΤΕΠ, 

ως προς το σύνολο 
μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ   
(μέση τιμή των σχετικών τιμών 
των Τμημάτων του Ιδρύματος) 

Υποδεικνύει το μέσο 
ετήσιο ποσοστό των 
γυναικών στις θέσεις 

μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ 
του Ιδρύματος κατά το 
εν λόγω ακαδημαϊκό 

έτος 

 

(Σ / πλήθος Τμημάτων  

Δ1.013 
 

 

(Σ / πλήθος Τμημάτων 

 
 

66,55% 
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Κωδικός          
δείκτη 

 

Ονομασία                                     
δείκτη 

Περιγραφή 
δείκτη 

Φυσική σημασία 
(ερμηνεία) δείκτη 

Τύπος 
υπολογισμού 

Τιμή                              
δείκτη 

Δ1.014 
 

Μέσο ποσοστό γυναικών 
διοικητικού προσωπικού 

των Τμημάτων του 
ιδρύματος στο σύνολο 

διοικητικού προσωπικού 
των Τμημάτων του 

ιδρύματος 

Μέσο ποσοστό των 
γυναικών μόνιμου 

διοικητικού προσωπικού 
των Τμημάτων του 

ιδρύματος, ως προς το 
σύνολο του μόνιμου 

διοικητικού προσωπικού 
των Τμημάτων του 

ιδρύματος 
 (μέση τιμή των σχετικών τιμών 
των Τμημάτων του Ιδρύματος) 

Υποδεικνύει το ποσοστό 
των γυναικών στις θέσεις 

μελών διοικητικού 
προσωπικού των 

Τμημάτων του 
ιδρύματος στο σύνολο 

διοικητικού προσωπικού 
των Τμημάτων του 

ιδρύματος, κατά το εν 
λόγω ακαδημαϊκό έτος 

.100)/ πλήθος Τμημάτων 71,18% 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Δ1.032 

Μέσο ετήσιο πλήθος 
ενεργών προπτυχιακών 

φοιτητών ανά υπάλληλο  
Γραμματείας Τμήματος 

Πλήθος ενεργών 
προπτυχιακών φοιτητών, 
ως προς το πλήθος των 

υπαλλήλων  
Γραμματείας Τμήματος 

Υποδεικνύει, κατά μέσο 
όρο, τον αριθμό των 

ενεργών προπτυχιακών 
φοιτητών που 

αντιστοιχεί σε κάθε 
υπάλληλο Γραμματείας 
Τμήματος, κατά το εν 

λόγω ακαδημαϊκό έτος 

 
248,96 

Δ1.033 

Μέσο ετήσιο πλήθος 
μελών ΔΕΠ ανά 

υπάλληλο  Γραμματείας 
Τμήματος 

Πλήθος μελών ΔΕΠ, ως 
προς το πλήθος των 

υπαλλήλων  
Γραμματείας Τμήματος 

Υποδεικνύει, κατά μέσο 
όρο, τον αριθμό των 

τακτικών μελών ΔΕΠ-ΕΠ 
που αντιστοιχεί σε κάθε 
υπάλληλο Γραμματείας 
Τμήματος, κατά το εν 

λόγω ακαδημαϊκό έτος 

 
10,54 
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Κωδικός          
δείκτη 

 

Ονομασία                                     
δείκτη 

Περιγραφή 
δείκτη 

Φυσική σημασία 
(ερμηνεία) δείκτη 

Τύπος 
υπολογισμού 

Τιμή                              
δείκτη 

Δ1.075 
Μέσο ετήσιο πλήθος 

ενεργών φοιτητών ανά  
αίθουσα διδασκαλίας 

Πλήθος ενεργών 
προπτυχιακών φοιτητών, 
ως προς το πλήθος των 
αιθουσών διδασκαλίας 

Υποδεικνύει τον μέσο 
αριθμό των 

προπτυχιακών  ενεργών 
φοιτητών που 

αντιστοιχούν σε κάθε 
αίθουσα διδασκαλίας, 

κατά το εν λόγω 
ακαδημαϊκό έτος 

 
 

115,35 

Δ1.076 
Μέσο ετήσιο πλήθος 
αιθουσών ανά ΠΠΣ 

Πλήθος αιθουσών 
διδασκαλίας, ως προς το 

πλήθος των ΠΠΣ του 
Ιδρύματος 

Υποδεικνύει τον αριθμό 
των αιθουσών που 

αντιστοιχούν σε κάθε 
ΠΠΣ, κατά το εν λόγω 

ακαδημαϊκό έτος 

 
 

10,33 

Δ1.077 
Μέσο ετήσιο πλήθος 
αιθουσών ανά ΠΜΣ 

Πλήθος αιθουσών 
διδασκαλίας, ως προς το 

πλήθος των ΠΜΣ του 
Ιδρύματος 

Υποδεικνύει τον αριθμό 
των αιθουσών που 

αντιστοιχούν σε κάθε 
ΠΜΣ, κατά το εν λόγω 

ακαδημαϊκό έτος 

 
 

2,51 

Δ1.078 
Δυναμικότητα θέσεων 

ανά αίθουσα 
διδασκαλίας 

Συνολική δυναμικότητα 
θέσεων των αιθουσών 

διδασκαλίας του 
Ιδρύματος, ως προς το 
πλήθος των αιθουσών 

διδασκαλίας 

Υποδεικνύει τον μέσο  
αριθμό των  θέσεων ανά 

αίθουσα διδασκαλίας, 
κατά το εν λόγω 
ακαδημαϊκό έτος 

 
 

29,30 

Δ1.079 
Δυναμικότητα θέσεων 

ανά αίθουσα 
εργαστηρίων 

Συνολική δυναμικότητα 
θέσεων των 

εργαστηρίων του 
Ιδρύματος, ως προς το 

πλήθος των 
εργαστηρίων 

Υποδεικνύει τον μέσο  
αριθμό των  θέσεων ανά 
αίθουσα εργαστηρίου, 

κατά το εν λόγω 
ακαδημαϊκό έτος 

 
 

9,25 
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Κωδικός          
δείκτη 

 

Ονομασία                                     
δείκτη 

Περιγραφή 
δείκτη 

Φυσική σημασία 
(ερμηνεία) δείκτη 

Τύπος 
υπολογισμού 

Τιμή                              
δείκτη 

Δ1.080 
Αναλογία φοιτητών ανά 

θέση κεντρικών 
βιβλιοθηκών 

Πλήθος φοιτητών 
(ενεργών προπτυχιακών, 

μεταπτυχιακών και 
διδακτορικών), ως προς 

τη συνολική 
δυναμικότητα θέσεων 
των Βιβλιοθηκών του 
Ιδρύματος (κεντρικές 

Βιβλιοθήκες) 

Υποδεικνύει την 
αναλογία των φοιτητών 

ανά θέση κεντρικών 
βιβλιοθηκών 

 
26,54 

Δ1.081 
Μέσο πλήθος  τίτλων 

βιβλίων ανά ΔΕΠ 

Πλήθος τίτλων βιβλίων 
στις κεντρικές 

Βιβλιοθήκες του 
Ιδρύματος, ως προς το 
πλήθος των μελών ΔΕΠ 

του Ιδρύματος 

Υποδεικνύει τον μέσο  
αριθμό των  τίτλων 

βιβλίων που 
αντιστοιχούν σε κάθε 

τακτικό μέλος ΔΕΠ, έως 
τη λήξη του εν λόγω 
ακαδημαϊκού έτους 

 
294,42 

Δ1.082 
Μέσο πλήθος  έντυπων 

περιοδικών ανά ΔΕΠ 

Πλήθος  έντυπων 
περιοδικών στις 

κεντρικές Βιβλιοθήκες 
του Ιδρύματος, ως προς 

το πλήθος των μελών 
ΔΕΠ του Ιδρύματος 

Υποδεικνύει τον μέσο  
αριθμό των  έντυπων 

περιοδικών  που 
αντιστοιχούν σε κάθε 

τακτικό μέλος ΔΕΠ-ΕΠ, 
έως τη λήξη του εν λόγω 

ακαδημαϊκού έτους 

 
6,79 

Δ1.083 

Μέσο πλήθος  
ηλεκτρονικών 

περιοδικών και βιβλίων 
ανά ΔΕΠ 

Πλήθος ηλεκτρονικών 
περιοδικών και βιβλίων 

στις κεντρικές 
Βιβλιοθήκες του 

Ιδρύματος, ως προς το 
πλήθος των μελών ΔΕΠ 

του Ιδρύματος 

Υποδεικνύει τον μέσο  
αριθμό των  

ηλεκτρονικών 
περιοδικών και βιβλίων 

που αντιστοιχούν σε 
κάθε τακτικό μέλος ΔΕΠ-
ΕΠ, έως τη λήξη του εν 

λόγω ακαδημαϊκού 
έτους 

 
0,00 

 


