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Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Φυσική σημασία Τύπος υπολογισμού 

     

Ε.Δ.01 Αριθμός συνεδρίων στα οποία 
συμμετέχουν διδάκτορες και μέλη ΔΕΠ 

Σύνολο συνεδρίων στα οποία 
συμμετέχουν διδάκτορες και μέλη ΔΕΠ 
(άθροισμα των σχετικών ποσών του 
Ιδρύματος) 

Εκφράζει τον συνολικό αριθμό συνεδρίων στα 
οποία συμμετέχουν διδάκτορες και μέλη ΔΕΠ. 

∑ 𝛦. 𝛥. 01
22

𝑖=01
 

     

Ε.Δ.02 Αριθμός συμμετοχής σε διεθνείς 
εκθέσεις παροχής υπηρεσιών 
εκπαίδευσης. 

Σύνολο συμμετοχών σε διεθνείς 
εκθέσεις παροχής υπηρεσιών 
εκπαίδευσης. 
(άθροισμα των σχετικών ποσών του 
Ιδρύματος) 

Εκφράζει τον αριθμό των συμμετοχών σε διεθνείς 
εκθέσεις  που συμμετέχει το ΠΔΜ. 

∑ 𝛦. 𝛥. 02
22

𝑖=01
 

     

Ε.Δ.03 Πλήθος δημοσιεύσεων σε περιοδικά 
(Q1, Q2, Q3 - Scopus) από 
μεταδιδάκτορες 

Σύνολο δημοσιεύσεων σε περιοδικά 
(Q1, Q2, Q3 - Scopus) από 
μεταδιδάκτορες. 
(άθροισμα των σχετικών ποσών του 
Ιδρύματος) 

Εκφράζει το μέσο πλήθος των δημοσιεύσεων σε 
περιοδικά (Q1, Q2, Q3 - Scopus) που προκύπτουν 
από μεταδιδάκτορες. ∑ 𝛦. 𝛥. 03

22

𝑖=01
 

     

Ε.Δ.04 Μέσο πλήθος δημοσιεύσεων μελών 
ΔΕΠ και υποψηφίων διδακτόρων σε 
περιοδικά (Q1, Q2, Q3 - Scopus) 

Σύνολο δημοσιεύσεων μελών ΔΕΠ και 
υποψηφίων διδακτόρων σε περιοδικά 
(Q1, Q2, Q3 - Scopus) 
(μέσος όρος των σχετικών ποσών του 
Ιδρύματος) 

Εκφράζει το μέσο πλήθος των δημοσιεύσεων σε 
περιοδικά (Q1, Q2, Q3 - Scopus) που προκύπτουν 
από υποψήφιους διδάκτορες και μέλη ΔΕΠ. 

∑ 𝛦. 𝛥. 04
22

𝑖=01
 

∑ 𝑀1. 011 & 𝑀1. 013 
22

𝑖=01
 

     

Ε.Δ.05 Αριθμός ξενόγλωσσων μεταπτυχιακών Σύνολο ξενόγλωσσων μεταπτυχιακών 
(άθροισμα των σχετικών ποσών του 
Ιδρύματος) 

Εκφράζει τον συνολικό αριθμό των ξενόγλωσσων 
μεταπτυχιακών ∑ 𝛦. 𝛥. 05

22

𝑖=01
 

     

Ε.Δ.06 Αριθμός φοιτητών που παρακολουθούν 
ξενόγλωσσα μεταπτυχιακά 

Σύνολο φοιτητών που παρακολουθούν 
ξενόγλωσσα μεταπτυχιακά 

Εκφράζει τον συνολικό αριθμό των φοιτητών που 
παρακολουθούν ξενόγλωσσα μεταπτυχιακά. 

∑ 𝛦. 𝛥. 06
22

𝑖=01
 

     

Ε.Δ.07 Αριθμός φοιτητών που απασχολούνται 
σε συναφή αντικείμενα με τις σπουδές 
τους στο ΠΔΜ. 

Σύνολο φοιτητών που απασχολούνται 
σε συναφή αντικείμενα με τις σπουδές 
τους στο ΠΔΜ. 
(άθροισμα των σχετικών ποσών του 
Ιδρύματος) 

Εκφράζει τον συνολικό αριθμό των φοιτητών που 
απασχολούνται από το ΠΔΜ σε αντικείμενα 
συναφή με τις σπουδές τους στο ΠΔΜ.  ∑ 𝛦. 𝛥. 07

22

𝑖=01
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Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Φυσική σημασία Τύπος υπολογισμού 

     

Ε.Δ.08 Αριθμός φοιτητών που απασχολούνται 
σε άλλα γνωστικά αντικείμενα στο 
ΠΔΜ. 

Σύνολο φοιτητών που απασχολούνται 
σε άλλα γνωστικά αντικείμενα στο ΠΔΜ. 
(άθροισμα των σχετικών ποσών του 
Ιδρύματος) 

Εκφράζει τον συνολικό αριθμό των φοιτητών που 
απασχολούνται από το ΠΔΜ σε αντικείμενα μη 
συναφή με τις σπουδές τους στο ΠΔΜ. 

∑ 𝛦. 𝛥. 08
22

𝑖=01
 

     

Ε.Δ.09 Έσοδα από θερινά σχολεία ως 
ποσοστό των συνολικών εσόδων του 
ΕΛΚΕ. 

Έσοδα από θερινά σχολεία ως ποσοστό 
των συνολικών εσόδων του ΕΛΚΕ. 
(μέσος όρος των σχετικών ποσών του 
Ιδρύματος) 

Εκφράζει τα έσοδα που προκύπτουν από θερινά 
σχολεία ως ποσοστό επί των συνολικών εσόδων του 
ΕΛΚΕ. 

𝛦. 𝛥. 09.01

𝛦. 𝛥. 38.01
 

     

Ε.Δ.10 Ποσοστό προγραμμάτων σπουδών 
που περιέχουν μαθήματα 
επιχειρηματικότητας 

Σύνολο ΠΠΣ που περιέχουν μαθήματα 
επιχειρηματικότητας προς το σύνολο 
των ΠΠΣ. 
(άθροισμα των σχετικών ποσών του 
Ιδρύματος) 

Εκφράζει τον συνολικό αριθμό  των προγραμμάτων 
σπουδών που περιέχουν μαθήματα 
επιχειρηματικότητας προς το σύνολο των 
προγραμμάτων σπουδών. 

∑ 𝛦. 𝛥. 10
22

𝑖=01
 

22 

     

Ε.Δ.11 Αριθμός των campus που διαθέτουν 
αθλητικές εγκαταστάσεις, χώρους 
ψυχαγωγίας και επικοινωνίας, 
κυλικεία 

Συνολικός αριθμός των campus που 
διαθέτουν αθλητικές εγκαταστάσεις, 
χώρους ψυχαγωγίας και επικοινωνίας, 
κυλικεία. 
(άθροισμα των σχετικών ποσών του 
Ιδρύματος) 

Εκφράζει το πλήθος των campus που διαθέτουν 
αθλητικές εγκαταστάσεις, χώρους ψυχαγωγίας και 
επικοινωνίας, κυλικεία. 

∑ 𝛦. 𝛥. 11
05

𝑖=01
 

     

Ε.Δ.12 Αριθμός αγγλόφωνων προπτυχιακών 
προγραμμάτων σπουδών 

Συνολικός αριθμός αγγλόφωνων ΠΠΣ 
(άθροισμα των σχετικών ποσών του 
Ιδρύματος) 

Εκφράζει τον συνολικό αριθμό των αγγλόφωνων 
προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. ∑ 𝛦. 𝛥. 12

22

𝑖=01
 

     

Ε.Δ.13 Ποσά που δαπανώνται προς αυτό τον 
σκοπό (προσθήκες παγίων, επισκευές 
και συντηρήσεις) επί του Τακτικού 
Προϋπολογισμού επιχορηγήσεων για 
λειτουργικές δαπάνες και του 
προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. 

Δαπάνες συντήρησης και προσθηκών 
παγίων επί του Τακτικού 
Προϋπολογισμού επιχορηγήσεων για 
λειτουργικές δαπάνες και των ποσών 
που λαμβάνονται μέσω του 
προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. 
(μέσος όρος των σχετικών ποσών του 
Ιδρύματος) 

Εκφράζει το ύψος των συνολικών δαπανών που 
διατίθενται για την συντήρηση των υποδομών ως 
ποσοστό επί του Τακτικού Προϋπολογισμού 
επιχορηγήσεων για λειτουργικές δαπάνες και του 
προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. 

𝛦. 𝛥. 13.01 + 𝛦. 𝛥. 13.02

𝑀1.069 + 𝑀1.070
 

 

  



3 

 

Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Φυσική σημασία Τύπος 
υπολογισμού 

     

Ε.Δ.14 Ποσοστό μεταπτυχιακών ΠΣ που 
επικαιροποιούνται 

Σύνολο ΜΠΣ που επικαιροποιούνται 
προς τον συνολικό αριθμό ΜΠΣ 
(μέση τιμή των σχετικών ποσοστών των 
ΠΠΣ του Ιδρύματος) 

Εκφράζει τον αριθμό  των προγραμμάτων σπουδών που 
επικαιροποιούνται στην διάρκεια του έτους προς το 
σύνολο των προγραμμάτων σπουδών. 

∑ 𝛦. 𝛥. 14
22

𝑖=01
 

22 

     

Ε.Δ.15 Πλήθος νέων συνεργασιών (MoUs) με 
φορείς σε κοινωνικό, οικονομικό και 
τεχνολογικό επίπεδο 

Σύνολο νέων συνεργασιών (MoUs) με 
φορείς σε κοινωνικό, οικονομικό και 
τεχνολογικό επίπεδο. 
(άθροισμα των σχετικών ποσών του 
Ιδρύματος) 

Εκφράζει το πλήθος των νέων συνεργασιών (MoUs) με 
φορείς σε κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό 
επίπεδο. ∑ 𝛦. 𝛥. 15

22

𝑖=01
 

     

Ε.Δ.16 Πλήθος νέων συνεργασιών (MoUs) με 
τοπικούς φορείς για τη στήριξη της 
επιχειρηματικότητας 

Σύνολο νέων συνεργασιών (MoUs) με 
τοπικούς φορείς για τη στήριξη της 
επιχειρηματικότητας 
(άθροισμα των σχετικών ποσών του 
Ιδρύματος) 

Εκφράζει το πλήθος των νέων συνεργασιών (MoUs) με 
τοπικούς φορείς για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. 

∑ 𝛦. 𝛥. 16
22

𝑖=01
 

     

Ε.Δ.19 Αριθμός εκδηλώσεων των ομάδων 
ενδιαφέροντος ανά έτος 

Συνολικός αριθμός εκδηλώσεων που 
πραγματοποιούνται από τις ομάδες 
ενδιαφέροντος ανά έτος 
(άθροισμα των σχετικών ποσών του 
Ιδρύματος) 

Εκφράζει το πλήθος των εκδηλώσεων που 
πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση από τις ομάδες 
ειδικών ενδιαφερόντων των φοιτητών. ∑ 𝛦. 𝛥. 19

22

𝑖=01
 

     

Ε.Δ.20 Αριθμός συμμετεχόντων (ομάδων 
ενδιαφέροντος) ανά έτος 

Σύνολο των φοιτητών και των μελών 
ΔΕΠ που συμμετέχουν σε ομάδες 
εργασίας (workshops, student clubs). 
(άθροισμα των σχετικών ποσών του 
Ιδρύματος) 

Εκφράζει το πλήθος των φοιτητών που συμμετέχουν σε 
ομάδες εργασίας (workshops, student clubs) κτλ. 

∑ 𝛦. 𝛥. 20
22

𝑖=01
 

     

Ε.Δ.21 Μέσος αριθμός συναντήσεων ανά 
σύμβουλο σπουδών. 

Σύνολο συναντήσεων ανά σύμβουλο 
σπουδών  
(μέση τιμή των σχετικών ποσοστών των 
ΠΠΣ του Ιδρύματος) 

Εκφράζει τον μέσο όρο των συναντήσεων των 
συμβούλων σπουδών με φοιτητές στην διάρκεια του 
έτους.  

∑ 𝛦. 𝛥. 21.0122
𝑖=01

𝑀1.069 + 𝑀1.070
 

     

Ε.Δ.22 Συνολικό ποσό επιβράβευσης μελών 
ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού του ΠΔΜ 
(ΕΔΙΠ, υποψήφιοι διδάκτορες κτλ) 

Συνολικό ποσό επιβράβευσης μελών 
ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού του ΠΔΜ 
(ΕΔΙΠ, υποψήφιοι διδάκτορες κτλ) 
(άθροισμα των σχετικών ποσών του 
Ιδρύματος) 

Εκφράζει το συνολικό ποσό επιβράβευσης μελών ΔΕΠ 
και λοιπού προσωπικού του ΠΔΜ (ΕΔΙΠ, υποψήφιοι 
διδάκτορες κτλ). ∑ 𝛦. 𝛥. 22

22

𝑖=01
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Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Φυσική σημασία Τύπος 
υπολογισμού 

     
Ε.Δ.23 Αριθμός φοιτητών που υποστήριξε την 

επιτροπή υποστήριξης ευπαθών 
ομάδων 

Σύνολο φοιτητών που υποστήριξε την 
επιτροπή υποστήριξης ευπαθών 
ομάδων. (δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει το πλήθος φοιτητών που υποστήριξε την 
επιτροπή υποστήριξης ευπαθών ομάδων. Ε.Δ.23 

     

Ε.Δ.24 Ποσοστό χώρων και υποδομών στους 
οποίους έχουν πρόσβαση τα ΑΜΕΑ 

Σύνολο χώρων και υποδομών στους 
οποίους έχουν πρόσβαση τα ΑΜΕΑ 
προς το σύνολο των εγκαταστάσεων, 
ιδιόκτητων ή μισθωμένων. 
(άθροισμα των σχετικών ποσών του 
Ιδρύματος ανά πόλη) 

Εκφράζει το ποσοστό των υποδομών στις οποίες έχουν 
πρόσβαση τα ΑΜΕΑ. 

𝛦. 𝛥. 24.01

𝛦. 𝛥. 24.02
 

     

Ε.Δ.25 Αριθμός υποθέσεων που 
αντιμετωπίστηκαν από τους σταθμούς 
πρώτων βοηθειών 

Σύνολο υποθέσεων που 
αντιμετωπίστηκαν από τους σταθμούς 
πρώτων βοηθειών.  
(άθροισμα των σχετικών ποσών του 
Ιδρύματος ανά πόλη) 

Εκφράζει το πλήθος των υποθέσεων που 
αντιμετωπίστηκαν από τους σταθμούς πρώτων βοηθειών. 

∑ 𝛦. 𝛥. 25
5

𝑖=01
 

     

Ε.Δ.26 Αριθμός μελών ΔΕΠ που συμμετέχουν 
στην έκδοση βιβλίων με έμφαση στον 
γεωγραφικό χώρο της Δυτικής 
Μακεδονίας 

Σύνολο μελών ΔΕΠ που συμμετέχουν 
στην έκδοση βιβλίων με έμφαση στον 
γεωγραφικό χώρο της Δυτικής 
Μακεδονίας 
(άθροισμα των σχετικών ποσών του 
Ιδρύματος) 

Εκφράζει τον συνολικό αριθμό των μελών ΔΕΠ που 
συμμετέχουν στην έκδοση βιβλίων με έμφαση στον 
γεωγραφικό χώρο της Δυτικής Μακεδονίας. 

∑ 𝛦. 𝛥. 26
22

𝑖=01
 

     

Ε.Δ.27 Αριθμός υποθέσεων που χειρίστηκε το 
γραφείο του Συνηγόρου του φοιτητή  

Σύνολο υποθέσεων που χειρίστηκε το 
γραφείο του Συνηγόρου του φοιτητή 
(δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει τον συνολικό αριθμό υποθέσεων που χειρίστηκε 
το γραφείο του Συνηγόρου του φοιτητή. Ε.Δ.27 

     

Ε.Δ.28 Αριθμός εξ αποστάσεως 
προγραμμάτων μεταπτυχιακών 
σπουδών σε συνεργασία με 
πανεπιστήμια του εξωτερικού 

Σύνολο των εξ αποστάσεως 
προγραμμάτων μεταπτυχιακών 
σπουδών σε συνεργασία με 
πανεπιστήμια του εξωτερικού 
(άθροισμα των σχετικών ποσών του 
Ιδρύματος). 

Εκφράζει το πλήθος των εξ αποστάσεως προγραμμάτων 
μεταπτυχιακών σπουδών σε συνεργασία με πανεπιστήμια 
του εξωτερικού. 

∑ 𝛦. 𝛥. 28
22

𝑖=01
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Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Φυσική σημασία Τύπος 
υπολογισμού 

     

Ε.Δ.29 Αριθμός υποθέσεων που χειρίστηκε η 
επιτροπή ισότητας των φύλων. 

Σύνολο υποθέσεων που χειρίστηκε η επιτροπή 
ισότητας των φύλων. 
(δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει τον συνολικό αριθμό υποθέσεων που 
χειρίστηκε η επιτροπή ισότητας των φύλων. Ε.Δ.29 

     

Ε.Δ.30 Αριθμός νέων πατεντών ανά έτος Σύνολο νέων πατεντών ανά έτος 
(άθροισμα των σχετικών ποσών του 
Ιδρύματος). 

Εκφράζει τον συνολικό αριθμό πατεντών που 
προέκυψαν από μέλη του ΠΔΜ στην διάρκεια 
του έτους. 

∑ 𝛦. 𝛥. 30
22

𝑖=01
 

     

Ε.Δ.31 Πλήθος νέων δημοσιεύσεων 
μεταπτυχιακών φοιτητών και 
υποψηφίων διδακτόρων σε περιοδικά  
(Q1, Q2, Q3 - Scopus) 

Σύνολο νέων δημοσιεύσεων μεταπτυχιακών 
φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων σε 
περιοδικά (Q1, Q2, Q3 - Scopus)  ανά έτος  
(άθροισμα των σχετικών ποσών του 
Ιδρύματος). 

Εκφράζει τον συνολικό αριθμό νέων 
δημοσιεύσεων μεταπτυχιακών φοιτητών και 
υποψηφίων διδακτόρων σε περιοδικά (Q1, Q2, 
Q3 - Scopus) στην διάρκεια του έτους 

∑ 𝛦. 𝛥. 31
22

𝑖=01
 

     

Ε.Δ.32 Πλήθος συνεργασιών (MoUs) με τα 
επιμελητήρια για τη στήριξη των 
δραστηριοτήτων τους. 

Σύνολο συνεργασιών (MoUs) με τα 
επιμελητήρια για τη στήριξη των 
δραστηριοτήτων τους. 
(Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει τον συνολικό αριθμό συνεργασιών 
(MoUs) με τα επιμελητήρια για τη στήριξη των 
δραστηριοτήτων τους. 

Ε.Δ.32 

     

Ε.Δ.33 Αριθμός θερινών σχολείων ανά έτος Σύνολο θερινών σχολείων ανά έτος 
(Μέσος όρος των σχετικών ποσών του 
Ιδρύματος) 

Εκφράζει τον συνολικό αριθμό των θερινών 
σχολείων ανά έτος. ∑ 𝛦. 𝛥. 33

22

𝑖=01
 

     

Ε.Δ.34 Μέσος αριθμός συμμετεχόντων σε 
θερινά σχολεία  

Σύνολο συμμετεχόντων σε θερινά σχολεία 
προς τον αριθμό των τμημάτων 
(Μέσος όρος των σχετικών ποσών του 
Ιδρύματος) 

Εκφράζει τον συνολικό αριθμό των 
συμμετεχόντων  ανά τμήμα. ∑ 𝛦. 𝛥. 3422

𝑖=01

22
 

     

Ε.Δ.35 Ποσοστό αύξησης αιθουσών και 
εργαστηρίων 

Ποσοστό αύξησης αιθουσών και εργαστηρίων  
(Ποσοστιαία διαφορά τρέχοντος έτους με το 
έτος βάσης). 

Εκφράζει το ποσοστό αύξησης των αιθουσών 
και εργαστηρίων κάθε έτους σε σχέση με το 
προηγούμενο.  

𝛦. 𝛥. 35.01 − 𝛦. 𝛥. 35.02 

𝛦. 𝛥. 35.02
 

     

Ε.Δ.36 Αριθμός προγραμμάτων (ΚΕΔΙΒΙΜ) 
ανά έτος 

Σύνολο προγραμμάτων (ΚΕΔΙΒΙΜ) ανά έτος. 
(Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει τον συνολικό αριθμό των 
προγραμμάτων (ΚΕΔΙΒΙΜ) ανά έτος. 

Ε.Δ.36 
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Ε.Δ.37 Μέσος αριθμός συμμετεχόντων σε 
προγράμματα δια βίου μάθησης 
(ΚΕΔΙΒΙΜ) ανά έτος 

Σύνολο συμμετεχόντων σε προγράμματα δια 
βίου μάθησης προς το σύνολο των 
προγραμμάτων ΚΕΔΙΒΙΜ) ανά έτος. 
(Άθροισμα των σχετικών ποσών του Ιδρύματος)  

Εκφράζει τον συνολικό αριθμό των συμμετεχόντων 
σε προγράμματα ΚΕΔΙΒΙΜ ανά έτος. 𝛦. 𝛥. 37.01

𝛦. 𝛥. 36
 

     
Ε.Δ.38 Έσοδα από δια βίου μάθηση των 

συνολικών εσόδων ως ποσοστό 
των συνολικών χρηματοδοτήσεων 
του ΕΛΚΕ 

Σύνολο εσόδων από δια βίου μάθηση των 
συνολικών εσόδων προς το ποσό των συνολικών 
χρηματοδοτήσεων του ΕΛΚΕ 
(Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει το ύψος των εσόδων του ΚΕΔΙΒΙΜ ως 
ποσοστό των συνολικών εσόδων του ΕΛΚΕ. 𝛦. 𝛥. 38.02

𝛦. 𝛥. 38.01
 

     
Ε.Δ.39 Αριθμός μεταλυκειακών 

προγραμμάτων σπουδών ανά έτος 
Σύνολο μεταλυκειακών προγραμμάτων 
σπουδών ανά έτος. 
(Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει το πλήθος των μεταλυκειακών 
προγραμμάτων σπουδών προγραμμάτων στην 
διάρκεια του έτους.  

Ε.Δ.39 

     

Ε.Δ.40 Μέσος αριθμός συμμετεχόντων σε 
μεταλυκειακά προγράμματα ανά 
έτος 

Σύνολο μεταλυκειακών προγραμμάτων 
σπουδών ανά έτος προς τον αριθμό των 
μεταλυκειακών προγραμμάτων. 
(Μέσος όρος) 

Εκφράζει τον μέσο όρο των συμμετεχόντων σε 
μεταλυκειακά προγράμματα ανά έτος. 𝛦. 𝛥. 39

𝛦. 𝛥. 40.01
 

     

Ε.Δ.42 Πλήθος νέων δημοσιεύσεων 
υποψηφίων διδακτόρων σε 
περιοδικά ανά έτος (Q1, Q2, Q3 - 
Scopus) 

Σύνολο νέων δημοσιεύσεων υποψηφίων 
διδακτόρων σε περιοδικά ανά έτος (Q1, Q2, Q3 
- Scopus) 
(Άθροισμα των σχετικών ποσών του Ιδρύματος)  

Εκφράζει τον συνολικό αριθμό νέων δημοσιεύσεων 
των υποψηφίων διδακτόρων σε περιοδικά (Q1, Q2, 
Q3 - Scopus) στην διάρκεια του έτους. 

∑ 𝛦. 𝛥. 42
22

𝑖=01
 

     

Ε.Δ.43 Αριθμός συνεδρίων που 
διοργανώθηκαν και συμμετείχε το 
ΠΔΜ ανά έτος 

Σύνολο συνεδρίων που διοργανώθηκαν και 
συμμετείχε το ΠΔΜ ανά έτος 
(Άθροισμα των σχετικών ποσών του Ιδρύματος) 

Εκφράζει το πλήθος των συνεδρίων που 
διοργανώθηκαν και συμμετείχε το ΠΔΜ ανά έτος.  ∑ 𝛦. 𝛥. 43

22

𝑖=01
 

     

Ε.Δ.44 Αριθμός συμμετοχών σε εκθέσεις 
και εκδηλώσεις 

Σύνολο συμμετοχών σε εκθέσεις και εκδηλώσεις 
(Άθροισμα των σχετικών ποσών του Ιδρύματος) 

Εκφράζει το πλήθος των συμμετοχών του ΠΔΜ σε 
εκθέσεις και εκδηλώσεις 

∑ 𝛦. 𝛥. 44
22

𝑖=01
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Ε.Δ.45 Σύσταση κοινών ομάδων εργασίας για 
μελέτες και έργα με την Περιφέρεια 
Δυτικής Μακεδονίας ή/και τους Δήμους. 

Σύνολο κοινών ομάδων εργασίας για 
μελέτες και έργα με την Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας ή/και τους Δήμους. 
(Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει το πλήθος των κοινών ομάδων εργασίας 
για μελέτες και έργα με την Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας ή/και τους Δήμους. 

Ε.Δ.45 

     
Ε.Δ.46 Αριθμός δελτίων τύπου ανά ακαδημαϊκό 

έτος (παρακολούθησης δεικτών της 
στοχοθεσίας) 

Σύνολο δελτίων τύπου ανά ακαδημαϊκό 
έτος παρακολούθησης δεικτών της 
στοχοθεσίας ανά ακαδημαϊκό έτος 
(Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει το πλήθος των δελτίων τύπου 
παρακολούθησης δεικτών στοχοθεσίας ανά 
ακαδημαϊκό έτος 

Ε.Δ.46 

     
Ε.Δ.47 Πλήθος παραληπτών (ηλεκτρονικού 

περιοδικού με θέματα περιβάλλοντος) 
Σύνολο παραληπτών ηλεκτρονικού 
περιοδικού με θέματα περιβάλλοντος  
(Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει το πλήθος των παραληπτών του 
ηλεκτρονικού περιοδικού με θέματα που αφορούν το 
περιβάλλον. 

Ε.Δ.47 

     

Ε.Δ.49 Μέσος αριθμός συμμετεχόντων σε 
περιβαλλοντικές δράσεις 

Συνολικός αριθμός συμμετεχόντων σε 
περιβαλλοντικές δράσεις προς τον 
συνολικό αριθμό πολιτιστικών δράσεων. 
(Μέσος όρος των ανωτέρω ποσών) 

Εκφράζει το μέσο πλήθος των συμμετεχόντων σε 
περιβαλλοντικές δράσεις που διοργανώνονται από το 
ΠΔΜ. 

𝛭. 𝛰. 𝛦. 𝛥. 49.01 

     

Ε.Δ.50 Αριθμός φιλοζωικών δράσεων Σύνολο φιλοζωικών δράσεων 
(Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει το πλήθος των φιλοζωικών δράσεων που 
πραγματοποιούνται στην διάρκεια του έτους. 

Ε.Δ.47 

     

Ε.Δ.51 Μέσος αριθμός συμμετεχόντων σε 
πολιτιστικές δράσεις 

Συνολικός αριθμός συμμετεχόντων σε 
πολιτιστικές δράσεις προς τον συνολικό 
αριθμό πολιτιστικών δράσεων. 
(Μέσος όρος των ανωτέρω ποσών) 

Εκφράζει τον μέσο όρο των συμμετεχόντων σε 
πολιτιστικές δράσεις. 

𝛭. 𝛰. 𝛦. 𝛥. 51.01 

     

Ε.Δ.52 Αριθμός συγγραμμάτων με έμφαση 
στον γεωγραφικό χώρο της Δυτικής 
Μακεδονίας. 

Σύνολο συγγραμμάτων με έμφαση στον 
γεωγραφικό χώρο της Δυτικής Μακεδονίας. 
(Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει το πλήθος των συγγραμμάτων με έμφαση 
στον γεωγραφικό χώρο της Δυτικής Μακεδονίας. ∑ 𝛦. 𝛥. 52

22

𝑖=01
 

     

Ε.Δ.53 Αριθμός δημοσιεύσεων που 
βραβεύτηκαν στον ετήσιο διαγωνισμό 
προώθησης έρευνας και αριστείας στο 
ΠΔΜ 

Σύνολο δημοσιεύσεων που βραβεύτηκαν 
στον ετήσιο διαγωνισμό προώθησης 
έρευνας και αριστείας στο ΠΔΜ. 
(Άθροισμα των σχετικών ποσών του 
Ιδρύματος)  

Εκφράζει το πλήθος των δημοσιεύσεων που 
βραβεύτηκαν στον ετήσιο διαγωνισμό προώθησης 
έρευνας και αριστείας στο ΠΔΜ στην διάρκεια του 
έτους. 

∑ 𝛦. 𝛥. 53
22

𝑖=01
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Ε.Δ.54 Αριθμός εκδηλώσεων και 

δραστηριοτήτων σχετικών με την 
σταδιοδρομία των αποφοίτων και 
διασύνδεση αποφοίτων και φοιτητών με 
τις επιχειρήσεις. 

Σύνολο εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων 
σχετικών με την σταδιοδρομία των 
αποφοίτων και διασύνδεση αποφοίτων και 
φοιτητών με τις επιχειρήσεις.  
(Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει το πλήθος των εκδηλώσεων και 
δραστηριοτήτων σχετικών με την σταδιοδρομία των 
αποφοίτων και διασύνδεση αποφοίτων και φοιτητών 
με τις επιχειρήσεις στην διάρκεια του έτους. 

Ε.Δ.54 

     

Ε.Δ.55 Πλήθος μεταπτυχιακών προγραμμάτων 
σε συνεργασία με Ιδρύματα του 
εξωτερικού αυξημένου κύρους 

Πλήθος μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε 
συνεργασία με Ιδρύματα του εξωτερικού 
αυξημένου κύρους 
(Άθροισμα των σχετικών ποσών του 
Ιδρύματος)  

Εκφράζει το πλήθος των μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων σε συνεργασία με Ιδρύματα του 
εξωτερικού αυξημένου κύρους. ∑ 𝛦. 𝛥. 55

22

𝑖=01
 

     

Ε.Δ.56 Ποσοστό συμμετοχής ενεργών 
φοιτητών στην αξιολόγηση (Μ.Ο. 
συμμετοχής στην αξιολόγηση/ ενεργοί 
φοιτητές). 

Σύνολο συμμετοχής ενεργών φοιτητών 
στην αξιολόγηση προς τον συνολικό 
αριθμό των ενεργών φοιτητών. 
(Μέσος όρος των σχετικών ποσών του 
Ιδρύματος) 

Εκφράζει το ποσοστό των φοιτητών που 
συμμετέχουν στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
έργου.  

𝛦. 𝛥. 56.01

𝛭4.059 +  𝛭4.060
 

     

Ε.Δ.57 Μέσος όρος αξιολογήσεων φοιτητών 
για καθηγητές (με άριστα το 10) 

Μέσος όρος αξιολογήσεων φοιτητών για 
καθηγητές 
(Μέσος όρος των σχετικών ποσών του 
Ιδρύματος) 

Εκφράζει την μέση βαθμολογία των καθηγητών από 
τους φοιτητές.  

𝛭. 𝛰. 𝛦. 𝛥. 57.01 

     

Ε.Δ.58 Αριθμός νεοσύστατων εταιριών, 
τεχνοβλαστών ή άλλων σχημάτων που 
προήλθαν από την ερευνητική 
δραστηριότητα του Π.Δ.Μ. 

Αριθμός νεοσύστατων εταιριών, 
τεχνοβλαστών ή άλλων σχημάτων που 
προήλθαν από την ερευνητική 
δραστηριότητα του Π.Δ.Μ. 
(Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει το πλήθος των νεοσύστατων εταιριών, 
τεχνοβλαστών ή άλλων σχημάτων που προήλθαν 
από την ερευνητική δραστηριότητα του Π.Δ.Μ. Ε.Δ.58 

     
Ε.Δ.59 Αριθμός συνεδρίων, ημερίδων, 

σεμιναρίων και διαλέξεων που 
οργανώνει ή συνδιοργανώνει το ΠΔΜ 
στην Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας. 

Σύνολο συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων 
και διαλέξεων που οργανώνει ή 
συνδιοργανώνει το ΠΔΜ στην Περιφέρεια 
Δ. Μακεδονίας. 
(Άθροισμα των σχετικών ποσών του 
Ιδρύματος) 

Εκφράζει το πλήθος των συνεδρίων, ημερίδων, 
σεμιναρίων και διαλέξεων που οργανώνει ή 
συνδιοργανώνει το ΠΔΜ στην Περιφέρεια Δ. 
Μακεδονίας. 

∑ 𝛦. 𝛥. 59
22

𝑖=01
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Ε.Δ.60 Ποσοστό γυναικών μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, 
ΕΤΕΠ στο σύνολο μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, 
ΕΤΕΠ  του ιδρύματος 

Σύνολο γυναικών μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ 
στο σύνολο μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ  του 
ιδρύματος 
(Μέσος όρος των σχετικών ποσών του 
Ιδρύματος) 

Εκφράζει το ποσοστό των γυναικών μελών ΕΕΠ, 
ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ στο σύνολο μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ  
του ιδρύματος 

𝑀2.017 +  𝑀2.019

𝑀2.016 +  𝑀2.017
𝑀2.018 +  𝑀2.019

 

     

Ε.Δ.61 Αριθμός εθελοντικών δράσεων 
(διασύνδεση με την κοινωνία) 

Σύνολο εθελοντικών δράσεων 
(Δεν αναλύεται περαιτέρω) 
 

Εκφράζει το πλήθος των εθελοντικών δράσεων που 
διοργανώνονται από το ΠΔΜ με σκοπό την 
διασύνδεση με την κοινωνία. 

Ε.Δ.61 

     

Ε.Δ.62 Μέσος αριθμός συμμετεχόντων σε 
εθελοντικές δράσεις 

Συνολικός αριθμός συμμετεχόντων σε 
εθελοντικές δράσεις προς το σύνολο των  
εθελοντικών δράσεων 
(Μέσος όρος των σχετικών ποσών του 
Ιδρύματος) 

Εκφράζει το πλήθος των συμμετεχόντων σε 
εθελοντικές δράσεις. 𝛦. 𝛥. 62.01

𝛦. 𝛥. 61
 

     

Ε.Δ.63 Αριθμός διεπιστημονικών 
δημοσιεύσεων μελών ΔΕΠ και 
υποψηφίων διδακτόρων σε περιοδικά 
(Q1, Q2, Q3 - Scopus)  

Σύνολο διεπιστημονικών δημοσιεύσεων 
μελών ΔΕΠ και υποψηφίων διδακτόρων, 
διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου σε 
περιοδικά (Q1, Q2, Q3 - Scopus) 
(Άθροισμα των σχετικών ποσών του 
Ιδρύματος) 

Εκφράζει το πλήθος των διεπιστημονικών 
δημοσιεύσεων μελών ΔΕΠ και υποψηφίων 
διδακτόρων σε περιοδικά (Q1, Q2, Q3 - Scopus). 

∑ 𝛦. 𝛥. 63
22

𝑖=01
 

     

Ε.Δ.64 Έσοδα από προγράμματα ανοικτής και 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ΜΠΣ ως 
ποσοστό των συνολικών εσόδων του 
ΕΛΚΕ 

Έσοδα από προγράμματα ανοικτής και εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης ΜΠΣ προς το 
ποσό των συνολικών εσόδων του ΕΛΚΕ 
(Μέσος όρος των σχετικών ποσών του 
Ιδρύματος) 

Εκφράζει το μέσο ύψος των εσόδων των 
προγραμμάτων ανοικτής και εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης ΜΠΣ ως ποσοστό των συνολικών 
εσόδων του ΕΛΚΕ. 

𝛦. 𝛥. 64.01

𝛦. 𝛥. 38.01
 

     

Ε.Δ.66 Αριθμός προγραμμάτων δια βίου 
μάθησης στην αγγλική ή σε βαλκανικές 
γλώσσες. 

Σύνολο προγραμμάτων δια βίου μάθησης 
στην αγγλική ή σε βαλκανικές γλώσσες. 
(Άθροισμα των σχετικών ποσών του 
Ιδρύματος) 

Εκφράζει το πλήθος των προγραμμάτων δια βίου 
μάθησης στην αγγλική ή σε βαλκανικές γλώσσες. 

Ε.Δ.66 
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Ε.Δ.67 Μέσος αριθμός φοιτητών που 
παρακολουθούν ξενόγλωσσα 
προγράμματα δια βίου μάθησης 

Σύνολο συμμετεχόντων που παρακολουθούν 
ξενόγλωσσα προγράμματα δια βίου μάθησης 
προς το σύνολο των ξενόγλωσσων 
προγραμμάτων δια βίου μάθησης. (Άθροισμα 
των σχετικών ποσών του Ιδρύματος) 

Εκφράζει τον μέσο όρο φοιτητών που 
παρακολουθούν ξενόγλωσσα προγράμματα δια βίου 
μάθησης. 

𝛦. 𝛥. 67.01

𝛦. 𝛥. 66
 

     
Ε.Δ.68 Αριθμός μελών της κατάστασης 

αποδεκτών του μηνιαίου newsletter 
από το γραφείο Πρακτικής Άσκησης 
και Σταδιοδρομίας 

Σύνολο των μελών της κατάστασης αποδεκτών 
του μηνιαίου newsletter από το γραφείο 
Πρακτικής Άσκησης και Σταδιοδρομίας. (Δεν 
αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει το πλήθος των αποδεκτών του μηνιαίου 
newsletter από το γραφείο Πρακτικής Άσκησης και 
Σταδιοδρομίας. 

Ε.Δ.68 

     
Ε.Δ.69 Μηνιαίος αριθμός επισκέψεων στους 

ιστότοπους πολιτισμικών, 
περιβαλλοντικών και φιλοζωικών 
(ζητημάτων) 

Σύνολο των μηνιαίων επισκέψεων στους 
ιστότοπους πολιτισμικών, περιβαλλοντικών και 
φιλοζωικών ζητημάτων) 
(Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει το πλήθος των επισκέψεων στους 
ιστότοπους πολιτισμικών, περιβαλλοντικών και 
φιλοζωικών ζητημάτων. 

Ε.Δ.69 

     

Ε.Δ.70 Ποσοστό ακαδημαϊκών και 
υπηρεσιακών μονάδων που 
υπέβαλαν πρόγραμμα δράσης και 
απολογισμό προς την Σύγκλητο. 

Σύνολο ακαδημαϊκών και υπηρεσιακών 
μονάδων που υπέβαλαν πρόγραμμα δράσης 
και απολογισμό προς την Σύγκλητο προς το 
σύνολο των ακαδημαϊκών και υπηρεσιακών 
μονάδων του Ιδρύματος. 
(Μέσος όρος των σχετικών ποσών του 
Ιδρύματος) 

Εκφράζει το πλήθος των ακαδημαϊκών και 
υπηρεσιακών μονάδων που υπέβαλαν πρόγραμμα 
δράσης και απολογισμό προς την Σύγκλητο. 𝛦. 𝛥. 70.01

𝛦. 𝛥. 70.02
 

     

Ε.Δ.71 Αριθμός εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων σε ζητήματα 
πολιτικής προστασίας 

Σύνολο  των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε 
ζητήματα πολιτικής προστασίας 
(Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει το πλήθος των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων σε ζητήματα πολιτικής προστασίας. Ε.Δ.71 

     

Ε.Δ.72 Μ.Ο. των αξιολογήσεων των 
φοιτητών από επιχειρήσεις και 
οργανισμούς (με άριστα το 10). 

Μ.Ο. των αξιολογήσεων των φοιτητών από 
επιχειρήσεις και οργανισμούς (με άριστα το 
10). 
(Μέσος όρος των σχετικών ποσών του 
Ιδρύματος) 

Εκφράζει τον μέσο όρο των αξιολογήσεων για τους 
φοιτητές που ολοκλήρωσαν πρακτική άσκηση σε 
οργανισμούς και επιχειρήσεις.  𝛭. 𝛰. 𝛦. 𝛥. 72 

     

Ε.Δ.73 Επισκεψιμότητα δικτυακού τόπου 
επιτροπής περιβάλλοντος 

Σύνολο  των επισκέψεων του δικτυακού τόπου 
επιτροπής περιβάλλοντος 
(Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει την επισκεψιμότητα του δικτυακού τόπου 
επιτροπής περιβάλλοντος. Ε.Δ.73 
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Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Φυσική σημασία Τύπος 
υπολογισμού 

     

Ε.Δ.74 Πλήθος νέων έργων που εκτελούνται 
στον ειδικό λογαριασμό (και στο ΠΕΚ) 
που παρέχουν υπηρεσίες σε τοπικές 
επιχειρήσεις και στον τοπικό 
πληθυσμό (ιδιωτικοί πόροι). 

Σύνολο νέων έργων που εκτελούνται στον ειδικό 
λογαριασμό (και στο ΠΕΚ) που παρέχουν υπηρεσίες 
σε τοπικές επιχειρήσεις και στον τοπικό πληθυσμό 
(ιδιωτικοί πόροι).  
(Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει το πλήθος των νέων έργων που 
εκτελούνται στον ειδικό λογαριασμό και που 
παρέχουν υπηρεσίες σε τοπικές επιχειρήσεις 
και στον τοπικό πληθυσμό (ιδιωτικοί πόροι) 
ανά έτος 

Ε.Δ.74 

     
Ε.Δ.76 Αριθμός συνεδριάσεων ΜΟΔΙΠ, ανά 

ακαδημαϊκό έτος 
Σύνολο συνεδριάσεων ΜΟΔΙΠ, ανά ακαδημαϊκό 
έτος. (Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει το πλήθος των συνεδριάσεων ΜΟΔΙΠ, 
ανά ακαδημαϊκό έτος. 

Ε.Δ.76 

     

Ε.Δ.77 Ποσοτική αξιολόγηση της μονάδας 
εσωτερικού ελέγχου στα πρότυπα με 
άριστα το 100 

Αξιολόγηση βάσει του  Εκφράζει την εσωτερική αξιολόγηση του 
επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου βάσει του 
ετησίου προγράμματος ελέγχου και της 
συμμόρφωσής του με τα διεθνή επαγγελματικά 
πρότυπα εσωτερικού ελέγχου.  

Ε.Δ.78 

     

Ε.Δ.79 Προτάσεις του εσωτερικού ελέγχου 
που υλοποιούνται 

Σύνολο των προτάσεων του επικεφαλής του 
εσωτερικού ελεγκτή που υιοθετούνται από το 
ΠΔΜ. (Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει το πλήθος των προτάσεων του 
εσωτερικού ελεγκτή που υιοθετούνται από το 
ΠΔΜ. 

Ε.Δ.79 

     

Ε.Δ.80 Ποσοστό διατριβών και 
μεταπτυχιακών εργασιών άμεσου ή 
έμμεσου περιφερειακού αντικειμένου 
και ενδιαφέροντος προς το σύνολο 
των μεταπτυχιακών εργασιών και 
διατριβών 

Σύνολο διατριβών και μεταπτυχιακών εργασιών 
άμεσου ή έμμεσου περιφερειακού αντικειμένου και 
ενδιαφέροντος προς το σύνολο των μεταπτυχιακών 
εργασιών και διατριβών. 
(Μέσος όρος των σχετικών ποσών του Ιδρύματος) 

Εκφράζει τον μέσο όρο των διατριβών και 
μεταπτυχιακών εργασιών που σχετίζονται με 
την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.  𝛦. 𝛥. 80.01

𝛦. 𝛥. 80.02
 

     

Ε.Δ.81 Ποσοστό προπτυχιακών 
προγραμμάτων σπουδών που 
επικαιροποιούνται 

Σύνολο προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών 
που επικαιροποιούνται προς το σύνολο των ΠΠΣ. 
(Μέσος όρος των σχετικών ποσών του Ιδρύματος) 

Εκφράζει το ποσοστό των ΠΠΣ που 
επικαιροποιούνται στην διάρκεια του έτους. 

𝛦. 𝛥. 81.01

𝛱𝜆ή𝜃𝜊𝜍 𝛱𝛱𝛴
 

     

Ε.Δ.82 Πλήθος νέων συνεργασιών (MoUs) με 
επαγγελματικούς οργανισμούς 
αυξημένου κύρους 

Σύνολο νέων συνεργασιών (MoUs) με 
επαγγελματικούς οργανισμούς αυξημένου κύρους. 
(Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει το πλήθος των νέων συνεργασιών 
(MoUs) με επαγγελματικούς οργανισμούς 
αυξημένου κύρους. 

Ε.Δ.82 

     

Ε.Δ.83 Ποσοστό εργαζομένων που 
συμμετέχουν σε προγράμματα 
εκπαίδευσης. 

Μέσος όρος εργαζομένων που συμμετέχουν σε 
προγράμματα εκπαίδευσης. 
(Μέσος όρος των σχετικών ποσών του Ιδρύματος) 

Εκφράζει το πλήθος των εργαζομένων που 
συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης 
προς το σύνολο του προσωπικού. 

𝛦. 𝛥. 83.01

𝛦. 𝛥. 83.02
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Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Φυσική σημασία Τύπος 
υπολογισμού 

     

Ε.Δ.84 Μέσος αριθμός ωρών επιμόρφωσης ανά 
εργαζόμενο 

Σύνολο αποδεδειγμένων ωρών επιμόρφωσης των 
διοικητικών υπαλλήλων προς το σύνολο των 
διοικητικών υπαλλήλων. 
(Μέσος όρος των σχετικών ποσών του 
Ιδρύματος) 

Εκφράζει τον μέσο όρο των ωρών 
επιμόρφωσης ανά εργαζόμενο στην διάρκεια 
του έτους.  

𝛦. 𝛥. 84.01

𝛦. 𝛥. 84.02
 

     

Ε.Δ.85 Μηνιαίος αριθμός επισκέψεων στον 
ιστότοπο πολιτισμικών δράσεων 

Συνολικός αριθμός επισκέψεων στον ιστότοπο 
πολιτισμικών δράσεων.  
(Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει το πλήθος επισκέψεων στον 
ιστότοπο πολιτισμικών δράσεων Ε.Δ.85 

     

Ε.Δ.86 Αριθμός εγγραφών στην βάση 
επιστημόνων και προσωπικοτήτων 

Σύνολο εγγεγραμμένων επιστημόνων και 
προσωπικοτήτων (Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει το πλήθος των εγγεγραμμένων 
επιστημόνων και προσωπικοτήτων.  

Ε.Δ.86 

     

Ε.Δ.87 Ποσό χορηγιών που λήφθηκε στην 
διάρκεια του έτους 

Ύψος χορηγιών που λήφθηκε στην διάρκεια του 
έτους (Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει το ύψος των χορηγιών που λήφθηκε 
στην διάρκεια του έτους. 

Ε.Δ.87 

     

Ε.Δ.88 Αριθμός πολιτιστικών εκδηλώσεων ανά 
έτος 

Σύνολο πολιτιστικών εκδηλώσεων που 
πραγματοποιήθηκαν στην διάρκεια του έτους 
(Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει το πλήθος των πολιτιστικών 
εκδηλώσεων που διενεργούνται  στην 
διάρκεια του έτους. 

Ε.Δ.88 

     

Ε.Δ.89 Πλήθος ενεργειών προβολής Σύνολο ενεργειών προβολής που 
πραγματοποιήθηκαν στην διάρκεια του έτους 
(Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει το πλήθος των ενεργειών προβολής 
που διενεργούνται  στην διάρκεια του έτους. Ε.Δ.89 

     
Ε.Δ.90 Ποσοστό γυναικών μελών ΔΕΠ στο 

σύνολο μελών ΔΕΠ του ιδρύματος 
Σύνολο γυναικών μελών ΔΕΠ προς τον συνολικό 
αριθμό μελών ΔΕΠ 
(Μέσος όρος των σχετικών ποσών του 
Ιδρύματος) 

Εκφράζει το μέσο πλήθος των γυναικών, 
μελών ΔΕΠ στο σύνολο μελών ΔΕΠ του 
ιδρύματος. 

𝑀2.009 +  𝑀2.011
𝑀2.013 +  𝑀2.015
𝑀2.008 +  𝑀2.009
𝑀2.010 +  𝑀2.011
𝑀2.012 +  𝑀2.013
𝑀2.014 +  𝑀2.015

 

     

Ε.Δ.91 Ποσοστό ανταπόκρισης στις συστάσεις 
της προηγούμενης αξιολόγησης 

Σύνολο διορθωτικών ενεργειών που προκύπτουν 
από τις συστάσεις της προηγούμενης 
αξιολόγησης προς το σύνολο των συστάσεων. 

Εκφράζει το πλήθος των διορθωτικών 
ενεργειών που προκύπτουν από τις συστάσεις 
της προηγούμενης αξιολόγησης προς το 
σύνολο των συστάσεων.  

𝛦. 𝛥. 91.01

𝛦. 𝛥. 91.02
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Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Φυσική σημασία Τύπος 
υπολογισμού 

     

Ε.Δ.92 Αριθμός συμμετοχών σε εκθέσεις 
προβολής - προώθησης των 
προγραμμάτων σπουδών στην Ελλάδα 
για βελτίωση της ελκυστικότητας του 
Π.Δ.Μ. 

Σύνολο συμμετοχών σε εκθέσεις προβολής - 
προώθησης των προγραμμάτων σπουδών στην 
Ελλάδα για βελτίωση της ελκυστικότητας του 
Π.Δ.Μ. (Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει το πλήθος των συμμετοχών σε 
εκθέσεις προβολής - προώθησης των 
προγραμμάτων σπουδών στην Ελλάδα για 
βελτίωση της ελκυστικότητας του ΠΔΜ. 

∑ 𝛦. 𝛥. 92
22

𝑖=01
 

     

Ε.Δ.93 Αριθμός σχετικών δημοσιεύσεων σε 
site προβολής - προώθησης των 
προγραμμάτων σπουδών στην Ελλάδα 
για βελτίωση της ελκυστικότητας του 
Π.Δ.Μ. 

Σύνολο σχετικών δημοσιεύσεων σε site προβολής 
- προώθησης των προγραμμάτων σπουδών στην 
Ελλάδα για βελτίωση της ελκυστικότητας του 
Π.Δ.Μ. (Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει το πλήθος των δημοσιεύσεων σε 
site προβολής - προώθησης των 
προγραμμάτων σπουδών στην Ελλάδα για 
βελτίωση της ελκυστικότητας του ΠΔΜ 

∑ 𝛦. 𝛥. 93
22

𝑖=01
 

     

Ε.Δ.94 Αριθμός ενεργών ερευνητών από το 
εξωτερικό που εκπονούν διδακτορικές 
και μεταδιδακτορικές διατριβές.  

Σύνολο ενεργών ερευνητών από το εξωτερικό 
που εκπονούν διδακτορικές και μεταδιδακτορικές 
διατριβές. 
(Άθροισμα των σχετικών ποσών του Ιδρύματος)  

Εκφράζει το πλήθος των ενεργών 
ερευνητών από το εξωτερικό που εκπονούν 
διδακτορικές και μεταδιδακτορικές 
διατριβές. 

∑ 𝛦. 𝛥. 94
22

𝑖=01
 

     

Ε.Δ.95 Αριθμός φοιτητικών συλλόγων και 
ομάδων 

Σύνολο φοιτητικών συλλόγων και ομάδων  
(Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει το πλήθος των φοιτητικών 
συλλόγων και ομάδων. 

Ε.Δ.95 

     

Ε.Δ.96 Ποσοστό ακαδημαϊκών υποτρόφων 
στο σύνολο των ερευνητών - 
διδασκόντων 

Σύνολο ακαδημαϊκών υποτρόφων στο σύνολο 
των ερευνητών – διδασκόντων 
(Άθροισμα των σχετικών ποσών του Ιδρύματος) 

Εκφράζει το μέσο πλήθος των ακαδημαϊκών 
υποτρόφων στο σύνολο των ερευνητών - 
διδασκόντων 

𝛦. 𝛥. 106.01

𝛦. 𝛥. 106.01 + 𝛭1.013
 

     

Ε.Δ.97 Αριθμός δωματίων που διατίθενται για 
τη φιλοξενία πανεπιστημιακών και 
ερευνητών. 

Σύνολο δωματίων που διατίθενται για τη 
φιλοξενία πανεπιστημιακών και ερευνητών.  
(Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει το πλήθος των δωματίων που 
διατίθενται για τη φιλοξενία 
πανεπιστημιακών και ερευνητών. 

Ε.Δ.97 

     
Ε.Δ.98 Ετήσιος αριθμός φοιτητικών 

πρωτοβουλιών που σχετίζονται με 
περιβαλλοντικές δράσεις. 

Συνολικός αριθμός φοιτητικών πρωτοβουλιών 
που σχετίζονται με περιβαλλοντικές δράσεις ανά 
έτος. (Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει το πλήθος των φοιτητικών 
πρωτοβουλιών που σχετίζονται με 
περιβαλλοντικές δράσεις. 

Ε.Δ.98 
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Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Φυσική σημασία Τύπος 
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Ε.Δ.99 Ποσοστό μη συμμόρφωσης σε 
εκκρεμότητα στο GDPR 

Σύνολο προτάσεων του DPO, που απομένει να 
πραγματοποιηθούν προς το σύνολο των 
υποδείξεων. 
(Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει τις προτάσεις του DPO, που απομένει 
να πραγματοποιηθούν προς το σύνολο των 
υποδείξεων. 

𝛦. 𝛥. 99.01

𝛦. 𝛥. 99.02
 

     

Ε.Δ.100 Ποσοστό μη συμμόρφωσής σε 
εκκρεμότητα στο ISO 37001 - 
διαχείριση καταπολέμησης της 
δωροδοκίας 

Σύνολο προτάσεων για την πλήρη συμμόρφωση 
του συστήματος ISO 37001 που απομένει να 
πραγματοποιηθούν προς το σύνολο των 
συστάσεων. 
(Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει τις προτάσεις για την πλήρη 
συμμόρφωση του συστήματος ISO 37001 που 
απομένουν να πραγματοποιηθούν προς το 
σύνολο των συστάσεων.  

𝛦. 𝛥. 100.01

𝛦. 𝛥. 100.02
 

     

Ε.Δ.101 Ποσοστό μη συμμόρφωσης σε 
εκκρεμότητα στο ISO 9001 – Σύστημα 
Διαχείρισης Ποιότητας 

Σύνολο προτάσεων για την πλήρη συμμόρφωση 
του συστήματος ISO 9001 που απομένει να 
πραγματοποιηθούν προς το σύνολο των 
συστάσεων. 
(Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει τις προτάσεις για την πλήρη 
συμμόρφωση του συστήματος ISO 9001 που 
απομένουν να πραγματοποιηθούν προς το 
σύνολο των συστάσεων. 

𝛦. 𝛥. 101.01

𝛦. 𝛥. 101.02
 

     

Ε.Δ.102 Ποσοστό μη συμμόρφωσης σε 
εκκρεμότητα στο ISO: 26000 - 
Κοινωνική ευθύνη 

Σύνολο προτάσεων για την πλήρη συμμόρφωση 
του συστήματος ISO 26000 που απομένει να 
πραγματοποιηθούν προς το σύνολο των 
συστάσεων. 
(Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει τις προτάσεις για την πλήρη 
συμμόρφωση του συστήματος ISO 2600 που 
απομένουν να πραγματοποιηθούν προς το 
σύνολο των συστάσεων. 

𝛦. 𝛥. 102.01

𝛦. 𝛥. 102.02
 

     

Ε.Δ.103 Ποσοστό εργαστηρίων και θεωρητικών 
μαθημάτων που πραγματοποιούνται σε 
χώρους άλλων τμημάτων προς το 
σύνολο των μαθημάτων του Ιδρύματος 

Σύνολο  εργαστηρίων και θεωρητικών 
μαθημάτων που πραγματοποιούνται σε χώρους 
άλλων τμημάτων προς το σύνολο των 
μαθημάτων του Ιδρύματος (Μέσος όρος των 
σχετικών ποσών του Ιδρύματος). 

Εκφράζει το ποσοστό των εργαστηρίων και 
θεωρητικών μαθημάτων που 
πραγματοποιούνται σε χώρους άλλων τμημάτων 
προς το σύνολο των μαθημάτων του Ιδρύματος 

𝛦. 𝛥. 103.01

𝛦. 𝛥. 123
 

     

Ε.Δ.105 Υποψήφιοι διδάκτορες που κάνουν 
μάθημα προς το σύνολο των 
υποψηφίων διδακτόρων. 

Σύνολο υποψηφίων διδακτόρων που κάνουν 
μάθημα προς το σύνολο των υποψηφίων 
διδακτόρων.  
(Άθροισμα των σχετικών ποσών του Ιδρύματος) 

Εκφράζει το μέσο πλήθος των υποψηφίων 
διδακτόρων που κάνουν μαθήματα προς το 
σύνολο των υποψηφίων διδακτόρων. 

𝛦. 𝛥. 105.01

𝑀6.014
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Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Φυσική σημασία Τύπος 
υπολογισμού 

     

Ε.Δ.106 Μέσο πλήθος δημοσιεύσεων ανά 
ακαδημαϊκό υπότροφο 

Σύνολο των δημοσιεύσεων των ακαδημαϊκών 
υποτρόφων προς τον αριθμό των ακαδημαϊκών 
υποτρόφων. 
(Μέσος όρος των σχετικών ποσών του Ιδρύματος) 

Εκφράζει τον μέσο όρο των δημοσιεύσεων ανά 
ακαδημαϊκό υπότροφο. 𝛦. 𝛥. 04.03

𝛦. 𝛥. 106
 

     
Ε.Δ.107 Αριθμός δράσεων για την διαφύλαξη 

της πολιτιστικής κληρονομιάς 
Σύνολο δράσεων για την διαφύλαξη της 
πολιτιστικής κληρονομιάς 
(Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει το πλήθος των δράσεων για την 
διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ε.Δ.107 

     

Ε.Δ.108 Ποσοστό διδακτορικών διατριβών που 
σχετίζονται με την μεταλιγνιτική 
εποχή, την οικονομία και το 
περιβάλλον της Δυτικής Μακεδονίας 
προς το σύνολο των διδακτορικών. 

Σύνολο διδακτορικών διατριβών που σχετίζονται 
με την μεταλιγνιτική εποχή, την οικονομία και το 
περιβάλλον της Δυτικής Μακεδονίας προς το 
σύνολο των διδακτορικών. 
(Μέσος όρος των σχετικών ποσών του Ιδρύματος) 

Εκφράζει το πλήθος των διδακτορικών 
διατριβών που σχετίζονται με την μεταλιγνιτική 
εποχή στο σύνολο των διδακτορικών διατριβών. 

𝛦. 𝛥. 108.01

𝑀1.102
 

     

Ε.Δ.109 Ετήσιος αριθμός επισκεπτών 
εκδηλώσεων και εκθέσεων Σχολής 
Καλών Τεχνών 

Σύνολο επισκεπτών εκδηλώσεων και εκθέσεων 
Σχολής Καλών Τεχνών 
(Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει τον συνολικό αριθμό επισκεπτών 
εκδηλώσεων και εκθέσεων Σχολής Καλών 
Τεχνών 

Ε.Δ.109 

     

Ε.Δ.110 Ετήσιος αριθμός δράσεων πολιτιστικού 
περιεχομένου 

Σύνολο δράσεων πολιτιστικού περιεχομένου 
(Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει το πλήθος των δράσεων πολιτιστικού 
περιεχομένου σε ετήσια βάση.  

Ε.Δ.110 

     

Ε.Δ.111 Ετήσιος αριθμός φοιτητικών 
πρωτοβουλιών που σχετίζονται με 
δράσεις στον πολιτισμό και την τέχνη.  

Σύνολο φοιτητικών πρωτοβουλιών που 
σχετίζονται με δράσεις στον πολιτισμό και την 
τέχνη. (Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει το πλήθος των φοιτητικών 
πρωτοβουλιών που σχετίζονται με δράσεις στον 
πολιτισμό και την τέχνη. 

Ε.Δ.111 

     

Ε.Δ.112 Πλήθος καλλιτεχνικών εκδηλώσεων  Σύνολο καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 
(Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει το πλήθος των καλλιτεχνικών 
εκδηλώσεων. 

Ε.Δ.112 

     

Ε.Δ.113 Ποσοστό βλαβών που 
εξυπηρετήθηκαν στην διάρκεια του 
έτους. 

Σύνολο βλαβών που εξυπηρετήθηκαν στην 
διάρκεια του έτους προς το σύνολο των βλαβών 
που αναφέρθηκαν. (Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει το ποσοστό των βλαβών που 
εξυπηρετήθηκαν στην διάρκεια του έτους προς 
το σύνολο των βλαβών που αναφέρθηκαν. 

𝛦. 𝛥. 113.01

𝛦. 𝛥. 113.02
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Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Φυσική σημασία Τύπος 
υπολογισμού 

     

Ε.Δ.114 Αριθμός συνδιδασκαλιών προς τον 
συνολικό αριθμό των μαθημάτων 

Αριθμός συνδιδασκαλιών προς τον συνολικό 
αριθμό των μαθημάτων 
(Μέσος όρος των σχετικών ποσών του Ιδρύματος) 

Εκφράζει το ποσοστό των συνδιδασκαλιών 
προς τον συνολικό αριθμό μαθημάτων 

𝛦. 𝛥. 114.01

𝛦. 𝛥. 123
 

     

Ε.Δ.115 Ποσοστό προπτυχιακών μαθημάτων 
που πραγματοποιήθηκαν στην εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

Αριθμός μαθημάτων σε προπτυχιακό επίπεδο που 
πραγματοποιήθηκαν στην εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση 
(Μέσος όρος των σχετικών ποσών του Ιδρύματος) 

Εκφράζει το ποσοστό των μαθημάτων που 
πραγματοποιήθηκαν στην εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση προς το πλήθος των συνολικών 
μαθημάτων ανά ΠΠΣ. 

𝛦. 𝛥. 115.01

𝛦. 𝛥. 123
 

     

Ε.Δ.116 Ποσοστό προπτυχιακών μαθημάτων με 
ικανοποιητική παρουσία στην 
ασύγχρονη εκπαίδευση (e-class κτλ.) 

Αριθμός μαθημάτων ΠΠΣ με παρουσία στην 
ασύγχρονη εκπαίδευση άνω του 70% προς το 
σύνολο των μαθημάτων.  
(Μέσος όρος των σχετικών ποσών του Ιδρύματος) 

Εκφράζει τον βαθμό συμμετοχής στα 
μαθήματα ΠΠΣ που πραγματοποιούνται με 
ασύγχρονη εκπαίδευση. 

𝛦. 𝛥. 116.01

𝛦. 𝛥. 123
 

     

Ε.Δ.117 Μέσο ποσοστό ικανοποίησης των 
φοιτητών από την διαδικτυακή 
εκπαίδευση (έρευνα με 
ερωτηματολόγια) 

Μέσος όρος ικανοποίησης των φοιτητών από την 
διαδικτυακή εκπαίδευση. 
(Μέσος όρος των σχετικών ποσών του Ιδρύματος) 

Εκφράζει τον βαθμό ικανοποίησης των 
φοιτητών από την διαδικτυακή εκπαίδευση. 
 

𝛭. 𝛰. 𝛦. 𝛥. 117.01 

     

Ε.Δ.118 Ποσοστό μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων σπουδών που 
προσφέρουν σύγχρονη τηλεκπαίδευση 

Αριθμός μαθημάτων σε μεταπτυχιακό επίπεδο που 
προσφέρουν σύγχρονη τηλεκπαίδευση προς τον 
αριθμό των μεταπτυχιακών μαθημάτων. 
(Μέσος όρος των σχετικών ποσών του Ιδρύματος) 

Εκφράζει το ποσοστό των μαθημάτων που 
πραγματοποιήθηκαν στην σύγχρονη 
τηλεκπαίδευση προς το πλήθος των 
συνολικών μαθημάτων ανά ΜΠΣ 

𝛦. 𝛥. 118.01

𝑀1.002
 

     

Ε.Δ.119 Ποσοστό μαθημάτων με ικανοποιητική 
παρουσία στην ασύγχρονη εκπαίδευση 
(e-class κτλ.) 

Αριθμός μαθημάτων ΜΠΣ με παρουσία στην 
ασύγχρονη εκπαίδευση άνω του 70% προς το 
σύνολο των μαθημάτων.  
(Μέσος όρος των σχετικών ποσών του Ιδρύματος) 

Εκφράζει το ποσοστό των μαθημάτων ΜΠΣ 
με ικανοποιητική παρουσία στην ασύγχρονη 
εκπαίδευση (e-class κτλ.) σε επίπεδο άνω 
του 70%. 

𝛦. 𝛥. 119.01

𝛦. 𝛥. 119.02
 

     

Ε.Δ.120 Μέσο ποσοστό ικανοποίησης από την 
παρακολούθηση των διαδικτυακών 
μαθημάτων (έρευνα με 
ερωτηματολόγια) 

Μέσος όρος ικανοποίησης των φοιτητών από την 
διαδικτυακή εκπαίδευση. 
(Μέσος όρος των σχετικών ποσών του Ιδρύματος) 

Εκφράζει την ικανοποίηση των φοιτητών από 
την παρακολούθηση των διαδικτυακών 
μαθημάτων με κλίματα από το 1 έως το 5. 

𝛭. 𝛰. 𝛦. 𝛥. 120.01 
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Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Φυσική σημασία Τύπος 
υπολογισμού 

     

Ε.Δ.121 Δείκτης παρακολούθησης των δεικτών 
της στοχοθεσίας (αριθμός των δεικτών 
που επαρκώς παρακολουθούνται κάθε 
μήνα και ετησίως σύνολο δεικτών 
στοχοθεσίας) 

Σύνολο των δεικτών που επαρκώς 
παρακολουθούνται κάθε μήνα και ετησίως προς 
το σύνολο δεικτών στοχοθεσίας. 
(Δεν αναλύεται περαιτέρω) 
 

Εκφράζει το ποσοστό των δεικτών που 
λαμβάνονται υπόψη για την παρακολούθηση 
του στρατηγικού σχεδιασμού και της 
στοχοθεσίας του Ιδρύματος.  

𝛦. 𝛥. 121.01

𝛱𝜆ή𝜃𝜊𝜍 𝛿휀𝜄𝜅𝜏ώ𝜈
 

     

Ε.Δ.122 Αριθμός υγειονομικών δράσεων Σύνολο υγειονομικών δράσεων που 
πραγματοποιήθηκαν στην διάρκεια του έτους. 
(Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει το πλήθος των αριθμό 
υγειονομικών δράσεων στην διάρκεια του 
έτους. 

Ε.Δ.122 

     

Ε.Δ.123 Ποσοστό μαθημάτων με εργασίες/ 
εργαστήρια 

Σύνολο μαθημάτων με εργασίες και εργαστήρια 
προς στο σύνολο των μαθημάτων. 
(Μέσος όρος των σχετικών ποσών του Ιδρύματος) 

Εκφράζει το ποσοστό των μαθημάτων με 
εργασίες και εργαστήρια στο σύνολο των 
μαθημάτων. 

𝛦. 𝛥. 123.01

𝑀1.002
 

     

Ε.Δ.124 Μέσο ετήσιο πλήθος ενεργών 
προπτυχιακών φοιτητών ανά υπάλληλο 
Γραμματείας Τμήματος 

Σύνολο ενεργών προπτυχιακών φοιτητών προς το 
σύνολο των υπαλλήλων των γραμματειών των 
τμημάτων. 
(Μέσος όρος των σχετικών ποσών του Ιδρύματος) 

Εκφράζει την αναλογία μεταξύ υπαλλήλων 
των γραμματειών και ενεργών 
προπτυχιακών φοιτητών. 

𝑀1.007

𝑀1.045 + 𝑀1.046 
 

     

Ε.Δ.125 Αριθμός από εμπειρογνωμοσύνες και 
μελέτες για την Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας ή/και τους Δήμους. 

Σύνολο από εμπειρογνωμοσύνες και μελέτες για 
την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ή/και τους 
Δήμους. (Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει το πλήθος εμπειρογνωμοσύνες και 
μελέτες για την Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας ή/και τους Δήμους. 

Ε.Δ.125 

     

Ε.Δ.127 Ποσοστό γυναικών που κατέχουν θέσεις 
προϊσταμένων και διευθυντών προς το 
σύνολο των προϊσταμένων και 
διευθυντών.  

Σύνολο των γυναικών που κατέχουν θέσεις 
προϊσταμένων και διευθυντών προς το σύνολο 
των προϊσταμένων και διευθυντών. 
(Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Ποσοστό γυναικών που κατέχουν ανώτερες 
διοικητικές θέσεις 𝛦. 𝛥. 127.01

𝑀2.020 +  𝑀2.021 
 

     

Ε.Δ.128 Αριθμός ωφελούμενων από το κέντρο 
ευεξίας 

Σύνολο ωφελούμενων από το κέντρο ευεξίας. 
(Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει το πλήθος των ωφελούμενων από 
το κέντρο ευεξίας. 

Ε.Δ.128 

     

Ε.Δ.129 Ποσοστό εργαζομένων στη ΜΟΔΙΠ με 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 

Σύνολο εργαζομένων στη ΜΟΔΙΠ με 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
(Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει το ποσοστό των εργαζομένων στη 
ΜΟΔΙΠ που κατέχουν ένα τουλάχιστον 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.  

𝛦. 𝛥. 129.01

𝑀1.017 +   𝑀1.018
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Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Φυσική σημασία Τύπος 
υπολογισμού 

     

Ε.Δ.130 Αριθμός εσωτερικών αξιολογήσεων του 
ΕΣΔΠ ανά έτος 

Σύνολο των εσωτερικών αξιολογήσεων του ΕΣΔΠ 
ανά έτος (Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει τον αριθμό των εσωτερικών 
αξιολογήσεων του ΕΣΔΠ ανά έτος. 

Ε.Δ.130 

     

Ε.Δ.131 Ώρες συνεχούς επαγγελματικής 
κατάρτισης (με αποδεικτικό 
παρακολούθησης) ανά εργαζόμενο στην 
ΜΟΔΙΠ  

Σύνολο ωρών συνεχούς επαγγελματικής 
κατάρτισης προς το σύνολο των εργαζομένων 
στην ΜΟΔΙΠ. 
(Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει το μέσο πλήθος των ωρών 
παρακολούθησης σεμιναρίων ανά 
εργαζόμενο της ΜΟΔΙΠ.  

𝛦. 𝛥. 131.01

𝑀1.017 +   𝑀1.018
 

     

Ε.Δ.132 Ποσοστό μη συμμόρφωσης σε 
εκκρεμότητα στο σύστημα διαχείρισης 
περιβάλλοντος ISO:14001 

Σύνολο προτάσεων για την πλήρη συμμόρφωση 
του συστήματος ISO 37001 που απομένει να 
πραγματοποιηθούν προς το σύνολο των 
συστάσεων. 
(Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει τις προτάσεις για την πλήρη 
συμμόρφωση του συστήματος ISO 14001 
που απομένουν να πραγματοποιηθούν προς 
το σύνολο των συστάσεων. 

𝛦. 𝛥. 132.01

𝛦. 𝛥. 132.02
 

     

Ε.Δ.133 Ποσοστό ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ που 
εκπόνησαν πρόγραμμα δράσης και 
απολογισμό 

Σύνολο ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ που εκπόνησαν 
πρόγραμμα δράσης και απολογισμό προς το 
σύνολο των ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ 
(Μέσος όρος των σχετικών ποσών του Ιδρύματος) 

Εκφράζει το μέσο πλήθος των μελών ΔΕΠ, 
ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ που εκπόνησαν πρόγραμμα 
δράσης και απολογισμό στο σύνολο των 
μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, και ΕΤΕΠ. 

𝛦. 𝛥. 131.01

𝑀2.016 + 𝑀2.017
𝑀2.018 +  𝑀2.019

𝑀1.013

 

     

Ε.Δ.134 Ετήσιος αριθμός συνεδριάσεων ΜΟΔΙΠ 
με τις ΟΜΕΑ (με σύνολο ανά 
σχολή/τμήμα κτλ.) 

Σύνολο συνεδριάσεων ΜΟΔΙΠ με τις ΟΜΕΑ 
(Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει το σύνολο των συνεδριάσεων 
ΜΟΔΙΠ με τις ΟΜΕΑ Ε.Δ.134 

     

Ε.Δ.135 Ποσοστό Προπτυχιακών προγραμμάτων 
σπουδών ελεύθερης επιλογής από άλλα 
τμήματα και σχολές 

Σύνολο μαθημάτων σε προπτυχιακό επίπεδο 
σπουδών με μαθήματα ελεύθερης επιλογής προς 
το σύνολο των μαθημάτων σε προπτυχιακό 
επίπεδο. 
(Μέσος όρος των σχετικών ποσών του Ιδρύματος) 

Εκφράζει το ποσοστό των Προπτυχιακών 
προγραμμάτων σπουδών που δίνουν την 
δυνατότητα ελεύθερης επιλογής από άλλα 
τμήματα και σχολές. 

𝛦. 𝛥. 135.01

𝛦. 𝛥. 123
 

     

Ε.Δ.137 Αριθμός υπαλλήλων που μετακινήθηκε 
μέσω κινητικότητας 

Σύνολο υπαλλήλων που μετακινήθηκε προς το 
ΠΔΜ μέσω κινητικότητας 
(Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει το σύνολο των υπαλλήλων που 
μετακινήθηκε προς το ΠΔΜ μέσω 
κινητικότητας 

Ε.Δ.137 
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Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Φυσική σημασία Τύπος 
υπολογισμού 

     

Ε.Δ.138 Αριθμός συμβάντων (ηλεκτρονικών 
παραβιάσεων) που απετράπησαν προς 
τον αριθμό απόπειρας παραβίασης.  

Σύνολο ηλεκτρονικών παραβιάσεων που 
απετράπησαν προς τον αριθμό απόπειρας 
παραβίασης προς τις απόπειρες παραβίασης.  
(Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει το ποσοστό των συμβάντων 
απόπειρας παραβίασης που απετράπησαν.  𝛦. 𝛥. 138.01

𝛦. 𝛥. 138.02
 

     

Ε.Δ.140 Ποσοστό απορρόφησης των 
προϋπολογισμένων οικονομικών πόρων 
του Τακτικού Προϋπολογισμού 

Ύψος των οικονομικών πόρων του Τακτικού 
Προϋπολογισμού που απορροφήθηκαν προς το 
προϋπολογισθέν ύψος του Τακτικού 
Προϋπολογισμού. (Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει τον βαθμό απορρόφησης των 
προϋπολογισμένων οικονομικών πόρων 
του Τακτικού Προϋπολογισμού.  

𝛦. 𝛥. 140.01

𝛦. 𝛥. 140.02
 

     

Ε.Δ.141 Ποσοστό απορρόφησης των 
προϋπολογιζόμενων οικονομικών 
πόρων του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων για τις κτιριακές  υποδομές 
και τον εξοπλισμό. 

Ύψος των οικονομικών πόρων του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων για τις κτιριακές  
υποδομές προς το προϋπολογισθέν ύψος του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 
(Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει τον βαθμό απορρόφησης των 
οικονομικών πόρων του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων για τις κτριακές  
υποδομές και τον εξοπλισμό. 

𝛦. 𝛥. 141.01

𝛦. 𝛥. 141.02
 

     

Ε.Δ.143 Ποσοστό κάλυψης των αναγκών σε 
υποδομές 

Σύνολο υπαρχόντων αιθουσών και 
θεσμοθετημένων εργαστηρίων προς τον 
συνολικό αριθμό υπαρχόντων και των 
απαιτούμενων αιθουσών και θεσμοθετημένων 
εργαστηρίων. 
(Μέσος όρος των σχετικών ποσών του Ιδρύματος) 

Εκφράζει το ποσοστό επάρκειας σε 
υποδομές 

𝛦. 𝛥. 143.01

𝛦. 𝛥. 143.01+. 𝛥. 143.01
 

     

Ε.Δ.144 Ποσοστό κάλυψης των αναγκών σε 
μέλη ΔΕΠ  

Σύνολο μελών ΔΕΠ προς τον απαιτούμενο αριθμό 
ΔΕΠ.  
(Μέσος όρος των σχετικών ποσών του 
Ιδρύματος) 

Εκφράζει το ποσοστό επάρκειας σε μέλη 
ΔΕΠ 𝑀1.013

𝛦. 𝛥. 144.01
 

     

Ε.Δ.145 Ποσοστό κάλυψης των αναγκών σε 
μέλη ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ 

Σύνολο μελών ΕΕΔΙΠ και  ΕΤΕΠ προς τον 
απαιτούμενο αριθμό ΕΕΔΙΠ και  ΕΤΕΠ.  
(Μέσος όρος των σχετικών ποσών του 
Ιδρύματος) 

Εκφράζει το ποσοστό επάρκειας σε μέλη 
ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ 

𝑀2.016 +  𝑀2.017
𝑀2.018 +  𝑀2.019

𝛦. 𝛥. 145.01
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Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Φυσική σημασία Τύπος 
υπολογισμού 

     

Ε.Δ.146 Ποσοστό κάλυψης των αναγκών σε 
ανθρωπίνους πόρους (διοικητικοί 
υπάλληλοι) 

Σύνολο διοικητικού προσωπικού προς τον 
απαιτούμενο αριθμό διοικητικού προσωπικού 
(Μέσος όρος των σχετικών ποσών του Ιδρύματος) 

Εκφράζει το ποσοστό επάρκειας σε 
διοικητικό προσωπικό.  

𝑀2.020 +  𝑀2.021 

𝛦. 𝛥. 146.01
 

     

Ε.Δ.153 Μέσο ποσοστό εκπλήρωσης στόχων σε 
ετήσια βάση 

Σύνολο στόχων που εκπληρώνονται στην διάρκεια 
του έτους προς το σύνολο των στόχων. 
(Μέσος όρος των σχετικών ποσών του Ιδρύματος) 

Εκφράζει το ποσοστό εκπλήρωσης στόχων 
σε ετήσια βάση 

𝛦. 𝛥. 153.01

𝛱𝜆ή𝜃𝜊𝜍 𝜎𝜏ό𝜒𝜔𝜈
 

     
Ε.Δ.154 Πλήθος προληπτικών ενεργειών που 

προήλθαν από εσωτερικές  αξιολογήσεις 
του ΕΣΔΠ 

Σύνολο προληπτικών ενεργειών που προήλθαν 
από εσωτερικές  αξιολογήσεις του ΕΣΔΠ 
(Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει το πλήθος των προληπτικών 
ενεργειών που προήλθαν από εσωτερικές  
αξιολογήσεις του ΕΣΔΠ 

Ε.Δ.154 

     
Ε.Δ.155 Πλήθος προτάσεων βελτίωσης για το 

ΕΣΔΠ 
Σύνολο προτάσεων βελτίωσης για το ΕΣΔΠ 
(Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει το πλήθος των προτάσεων 
βελτίωσης που προήλθαν από εσωτερικές  
αξιολογήσεις του ΕΣΔΠ 

Ε.Δ.155 

     
Ε.Δ.156 Πλήθος διορθωτικών ενεργειών που 

προήλθαν από εσωτερικές αξιολογήσεις 
για το ΕΣΔΠ 

Σύνολο διορθωτικών ενεργειών που προήλθαν από 
εσωτερικές αξιολογήσεις για το ΕΣΔΠ 
(Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει το πλήθος των διορθωτικών 
ενεργειών για το ΕΣΔΠ Ε.Δ.156 

     
Ε.Δ.157 Πλήθος διορθωτικών ενεργειών που 

προήλθαν από εσωτερικές αξιολογήσεις 
για τα προγράμματα σπουδών  

Σύνολο διορθωτικών ενεργειών που προήλθαν από 
εσωτερικές αξιολογήσεις για τα προγράμματα 
σπουδών. (Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει το πλήθος των διορθωτικών 
ενεργειών που προήλθαν από εσωτερικές 
αξιολογήσεις για τα προγράμματα σπουδών 

Ε.Δ.157 

     
Ε.Δ.158 Πλήθος προληπτικών ενεργειών που 

προήλθαν από εσωτερικές  αξιολογήσεις 
για τα προγράμματα σπουδών  

Σύνολο προληπτικών ενεργειών που προήλθαν 
από εσωτερικές  αξιολογήσεις για τα προγράμματα 
σπουδών  
(Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει το πλήθος των προληπτικών 
ενεργειών που προήλθαν από εσωτερικές  
αξιολογήσεις για τα προγράμματα σπουδών. 

Ε.Δ.158 

     
Ε.Δ.159 Πλήθος προτάσεων βελτίωσης για τα 

προγράμματα σπουδών  
Σύνολο προτάσεων βελτίωσης για τα προγράμματα 
σπουδών  
(Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει το πλήθος των προτάσεων 
βελτίωσης για τα προγράμματα σπουδών. Ε.Δ.159 

     
Ε.Δ.160 Πλήθος επισκέψεων στην κεντρική 

ιστοσελίδα του Ιδρύματος 
Σύνολο επισκέψεων στην κεντρική ιστοσελίδα του 
Ιδρύματος (Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει το πλήθος των επισκέψεων στην 
κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος. 

Ε.Δ.160 
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Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Φυσική σημασία Τύπος υπολογισμού 

     

Ε.Δ.161 Ακόλουθοι της επίσημης ιστοσελίδα στο 
Facebook 

Σύνολο ακολούθων της επίσημης ιστοσελίδα στο 
Facebook (Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει το πλήθος των ακολούθων της 
επίσημης ιστοσελίδα στο Facebook. 

Ε.Δ.161 

     

Ε.Δ.162 Ποσοστό βελτίωσης του δείκτη που 
εκφράζει το πλήθος των αναφορών της 
ιστοσελίδας από τρίτους με βάση τις 
μετρήσεις της webometrics - impact 
rank 

Κατάταξη βάσει του δείκτη impact rank στον μήνα 
αναφοράς, μείον την αντίστοιχη κατάταξη του 
προηγούμενου μήνα προς την τιμή βάσης του 
προηγούμενου μήνα. (Δεν αναλύεται περαιτέρω)  

Εκφράζει την βελτίωση της 
επισκεψιμότητας της κεντρικής σελίδας 
του Ιδρύματος. 

𝛦. 𝛥. 162.01 −  𝛦. 𝛥. 162.02

𝛦. 𝛥. 162.02
 

     

Ε.Δ.163 Πλήθος γλωσσών δημοσιοποίησης 
πληροφοριών 

Σύνολο γλωσσών δημοσιοποίησης πληροφοριών Εκφράζει το πλήθος των γλωσσών 
δημοσιοποίησης πληροφοριών. 

Ε.Δ.163 

     

Ε.Δ.164 Πλήθος πηγών δεδομένων 
(φοιτητολόγιο, ΕΛΚΕ, βιβλιοθήκη, 
οικονομική και διοικητική διεύθυνση 
κτλ) 

Πλήθος πηγών δεδομένων (φοιτητολόγιο, ΕΛΚΕ, 
βιβλιοθήκη, οικονομική και διοικητική διεύθυνση 
κτλ) (Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει το πλήθος των πηγών 
δεδομένων που χρησιμοποιούνται για 
την εφαρμογή του ΕΣΔΠ. 

Ε.Δ.164 

     

Ε.Δ.165 Πλήθος ανθρώπινου δυναμικού 
υποστήριξης (για τη δημοσιοποίηση 
πληροφοριών) 

Σύνολο διοικητικών υπαλλήλων με ρόλο 
υποβοήθησης στην δημοσιοποίηση πληροφοριών. 
(Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει το πλήθος του ανθρώπινου 
δυναμικού υποστήριξης (για τη 
δημοσιοποίηση πληροφοριών) 

Ε.Δ.165 

     

Ε.Δ.166 Πλήθος αναφορών για την λήψη 
αποφάσεων (προγράμματα δράσης και 
απολογισμοί, Εκθέσεις, Πρότυπα και 
Οδηγίες της ΕΘΑΑΕ, Εισηγήσεις της 
ΜΟΔΙΠ, του Εσωτερικού Ελεγκτή, 
Μελέτες πορείας δεικτών κτλ) 

Σύνολο αναφορών για την λήψη αποφάσεων 
(Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει το πλήθος των αναφορών για 
την λήψη αποφάσεων. 

Ε.Δ.166 

     

Ε.Δ.169 Ποσοστό υπαλλήλων που 
επιμορφώθηκαν ως προς την 
αντιμετώπιση της δωροδοκίας 

Ποσοστό του πλήθους των υπαλλήλων που 
επιμορφώθηκαν ως προς το σύνολο υπαλλήλων 
του ΠΔΜ (Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει το ποσοστό των υπαλλήλων 
που επιμορφώθηκαν στα θέματα που 
αναπτύσσεται από το Σύστημα 
Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας 

𝛦. 𝛥. 169.01

𝑀2.020 +  𝑀2.021
 

     

Ε.Δ.170 Ποσοστό νέων προμηθευτών/ 
αναδόχων που ενημερώθηκαν για την 
πολιτική του Π.Δ.Μ κατά της 
δωροδοκίας 

Ποσοστό του πλήθους των νέων 
προμηθευτών/αναδόχων που έλαβαν γνώση της 
πολιτικής του Π.Δ.Μ. κατά της Δωροδοκίας ως 
προς το σύνολο νέων προμηθευτών/αναδόχων 
του ΠΔΜ (Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει το ποσοστό των προμηθευτών 
που έλαβαν γνώση της πολιτικής κατά 
της δωροδοκίας του ΠΔΜ 

𝛦. 𝛥. 170.01

𝛦. 𝛥. 170.02
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Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Φυσική σημασία Τύπος 
υπολογισμού 

     

Ε.Δ.171 Ποσοστό κινδύνων κατά της 
δωροδοκίας που βρίσκονται στο χαμηλό 
επίπεδο 

Ποσοστό του πλήθους κινδύνων που προκύπτουν 
από την ανάλυση επικινδυνότητας κατά της 
Δωροδοκίας και βρίσκονται στο χαμηλό επίπεδο 
ως προς το σύνολο των κινδύνων 
(Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει το ποσοστό των κινδύνων που 
βρίσκονται στα επιτρεπτά όρια κατά της 
δωροδοκίας. 

𝛦. 𝛥. 171.01

𝛦. 𝛥. 171.02
 

     

Ε.Δ.172 Ποσοστό νέων προμηθευτών/ 
αναδόχων που διαθέτουν πιστοποίηση 
κατά ISO 37001. 

Ποσοστό του πλήθους των νέων 
προμηθευτών/αναδόχων που έλαβαν γνώση της 
πολιτικής του ΠΔΜ κατά της Δωροδοκίας ως προς 
το σύνολο νέων προμηθευτών/αναδόχων του 
ΠΔΜ (Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει το ποσοστό των προμηθευτών που 
έλαβαν γνώση της πολιτικής κατά της 
δωροδοκίας του ΠΔΜ 

𝛦. 𝛥. 172.01

𝛦. 𝛥. 170.02
 

     

Ε.Δ.173 Ποσοστό νέων προμηθευτών/ 
αναδόχων που ενημερώθηκαν για την 
πολιτική κοινωνικής ευθύνης του Π.Δ.Μ 

Ποσοστό νέων προμηθευτών/αναδόχων που 
ενημερώθηκαν για την πολιτική κοινωνικής 
ευθύνης του ΠΔΜ 
(Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Εκφράζει το ποσοστό των προμηθευτών που 
έλαβαν γνώση της πολιτικής κοινωνικής 
ευθύνης του Π.Δ.Μ. 

𝛦. 𝛥. 173.01

𝛦. 𝛥. 170.02
 

     

Ε.Δ.174 Ποσοστό προσωπικού που 
επιμορφώθηκε σχετικά με την 
προστασία  δεδομένων 

Ποσοστό του πλήθους των υπαλλήλων που 
επιμορφώθηκαν ως προς το σύνολο υπαλλήλων 
του ΠΔΜ 
(Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Υποδεικνύει το ποσοστό των υπαλλήλων που 
επιμορφώθηκαν στα θέματα της προστασίας 
των προσωπικών δεδομένων 

𝛦. 𝛥. 174.01

𝑀2.020 +  𝑀2.021
 

     

Ε.Δ.175 Ποσοστό κινδύνων σχετικών με την 
προστασία δεδομένων που είναι 
τουλάχιστον σε επίπεδο περιορισμού 
(mitigation) 

Ποσοστό του πλήθους κινδύνων που προκύπτουν 
από την ανάλυση επικινδυνότητας  και βρίσκονται 
στο επίπεδο περιορισμού ως προς το σύνολο των 
κινδύνων 
(Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Υποδεικνύει το ποσοστό των κινδύνων που 
είναι διαχειρίσιμοι από το ΠΔΜ 𝛦. 𝛥. 175.01

𝛦. 𝛥. 175.02
 

     

Ε.Δ.176 Ποσοστό των φοιτητών που 
ενημερώθηκαν σχετικά με την 
προστασία δεδομένων 

Ποσοστό του πλήθους των προπτυχιακών και 
μεταπτυχιακών φοιτητών που ενημερώθηκαν ως 
προς το σύνολο προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 
φοιτητών του ΠΔΜ 
(Δεν αναλύεται περαιτέρω) 

Υποδεικνύει το ποσοστό των υπαλλήλων που 
ενημερώθηκαν στα θέματα της προστασίας 
των προσωπικών δεδομένων. 

𝛦. 𝛥. 176.01

𝑀1.007 +  𝑀1.009
 

 

 


