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1 Εισαγωγή 

Η ΣΜΜ-ΕΜΠ είναι αναμφισβήτητα η ιστορικότερη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών στην Ελλάδα η 

οποία στελεχώνεται από διδάσκοντες υψηλού επιπέδου και προσφέρει διδακτικό έργο σε φοιτητές οι 

οποίοι εισάγονται στη Σχολή με τη δεύτερη υψηλότερη βάση εισαγωγής στις Πανελλαδικές εξετάσεις. 

Ως εκ τούτου το επίπεδο των αποφοίτων της ΣΜΜ-ΕΜΠ είναι ιδιαίτερα υψηλό σε σχέση με τα διεθνή 

πρότυπα. Στη διατήρηση αυτού του υψηλού επιπέδου, διδακτικού και ερευνητικού έργου, και τη 

συνεχή βελτίωση του, η ΣΜΜ-ΕΜΠ θεωρεί πως η αξιολόγηση διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο. Για αυτό το 

λόγο, δεσμεύει σε ετήσια βάση τους απαιτούμενους πόρους και εργασία για την εκπόνηση των 

εκθέσεων εσωτερικής αξιολόγησης τις οποίες θεωρεί κείμενα σημαντικής αξίας τα οποία πρέπει να 

αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να υποστηριχτούν αναλόγως από τις σχετικές 

υποστηρικτικές υπηρεσίες του Ιδρύματος. 

Η παρούσα έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ (ΣΜΜ ΕΜΠ) 

συντάχθηκε από την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) που αποτελείται από τους Καθηγητές: Γ.-

Χ. Βοσνιάκο (συντονιστής), Σ. Βουτσινά, Κ. Κυριακόπουλο, Σ. Πόνη και Μ. Φούντη. Εκπρόσωποι των 

φοιτητών δεν έχουν οριστεί. Η συλλογή των στοιχείων έγινε με επισπεύδουσα τη διοικητική υπάλληλο 

κ. Β. Τζίμα, που είχε και τη γλωσσική επιμέλεια του κειμένου.  

Η ΟΜΕΑ με την παρούσα αξιολόγηση προβαίνει στην καταγραφή, τον σχολιασμό και την εξαγωγή 

χρήσιμων διαπιστώσεων για την υπάρχουσα κατάσταση και την πορεία υλοποίησης του ακαδημαϊκού 

και ερευνητικού έργου της Σχολής στην περίοδο αναφοράς. Για τον σκοπό αυτό παρατίθενται, στο 

Κεφάλαιο 5, τα συγκεντρωτικά απογραφικά στοιχεία της περιόδου 2018-2019 των προγραμμάτων 

σπουδών, του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου, καθώς και των λοιπών υπηρεσιών που 

προσφέρθηκαν από την ακαδημαϊκή μονάδα κατά τη διάρκεια του διαρρεύσαντος ακαδημαϊκού έτους. 

Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνονται με τη μορφή πινάκων και δεικτών, που καθορίζονται από την ΜΟΔΙΠ 

σε συνεργασία με τις ΟΜΕΑ του Ιδρύματος. Τέλος, με τη μορφή παραρτήματος (Παράρτημα Α), 

παρέχονται επεξεργασμένα στοιχεία από την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω των 

ερωτηματολογίων που συμπληρώνουν οι φοιτητές. 
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2 Σχόλια και Διαπιστώσεις – Καταγραφή Υπάρχουσας Κατάστασης  

Η παρούσα ενότητα, σύμφωνα και με το από 18/7/2019(ΑΠ:39801) έγγραφο της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΜΠ, 

περιλαμβάνει σύντομη καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης του ακαδημαϊκού και ερευνητικού 

έργου της ΣΜΜ ΕΜΠ, μαζί με σχόλια και διαπιστώσεις της ΟΜΕΑ σε σχέση με την πορεία υλοποίησής 

του κατά την περίοδο αναφοράς. Στην επόμενη ενότητα, και σε συνέχεια των σχολίων και 

διαπιστώσεων της παρούσας ενότητας, παρατίθενται εν συντομία οι βελτιωτικές δράσεις που έλαβαν 

χώρα εντός του έτους αναφοράς, και μια σειρά από μελλοντικές δράσεις που βρίσκονται σε επίπεδο 

σχεδιασμού/προγραμματισμού, και στόχο έχουν τη συνεχή βελτίωση του παραγόμενου ακαδημαϊκού 

και ερευνητικού έργου της ΣΜΜ ΕΜΠ. 

2.1 Στρατηγική Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης και Πλαίσιο Λειτουργίας  

Η Στρατηγική διαμορφώθηκε το 2017 από την Επιτροπή Στρατηγικής Ανάπτυξης της Σχολής, και 

δημοσιεύτηκε σε συνεκτικό κείμενο το οποίο περιλαμβάνει τους στρατηγικούς στόχους και ενδεικτικές 

δράσεις επίτευξής τους στους Άξονες: Εκπαίδευση, Έρευνα, Οργάνωση και Σχέσεις με την Κοινωνία για 

την πενταετία 2018-2023 (http://www.mech.ntua.gr/gr/school/strategy). Το κείμενό της αποτελεί 

οδηγό για όλες τις επιδιωκόμενες αλλαγές οι οποίες πρέπει να απορρέουν ή να είναι συμβατές με 

αυτό, καθώς και τις αντίστοιχες δράσεις. Συναφώς, στο πλαίσιο της πρότασης πιστοποίησης του 

Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (2019) προς την ΑΔΙΠ έχει αναπτυχθεί στοχοθεσία ποιότητας η 

οποία ορίζει δείκτες ποσοτικοποίησης των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων. 

Η Στρατηγική της ΣΜΜ-ΕΜΠ έχει αποδειχτεί, στα δύο πρώτα χρόνια ισχύος της, ένα πολύ χρήσιμο 

εργαλείο στα χέρια της Διοίκησης της Σχολής, ιδίως σε συνδυασμό με τις διαδικασίες στοχοθεσίας 

Ποιότητας με τη χρήση συστήματος δεικτών. Είναι γεγονός πως η ΣΜΜ-ΕΜΠ στην παρούσα φάση έχει 

πολύ καλή γνώση της δομής και λειτουργίας της σε όλα τα επίπεδα, ενώ προβαίνει σταδιακά δράσεις 

αναδιοργάνωσης (π.χ. επικαιροποίηση του προγράμματος σπουδών, ηλεκτρονικοποίηση της εγγραφής 

υποψηφίων διδακτόρων κ.α.), με στόχο πάντα την εξυπηρέτηση της κεντρικής στρατηγικής και την 

ταυτόχρονη αναβάθμιση των υπηρεσιών που η Σχολή προσφέρει στο προσωπικό της, στους φοιτητές 

αλλά και την κοινωνία γενικότερα.  Η ΟΜΕΑ σημειώνει ότι οι δράσεις αυτές είναι προς το παρόν μικρές 

και περιορισμένου βεληνεκούς. 

Σε ό,τι αφορά το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της ΣΜΜ-ΕΜΠ θα πρέπει να σημειωθεί πως αυτή 

ακολουθεί τα όσα ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΜΠ. Τα Εργαστήριά της 

ακολουθούν τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας Εργαστηρίων και Σπουδαστηρίων του 2003 και 

νεότερο Πρότυπο Εσωτερικό Κανονισμό της Σχολής, ο οποίος τροποποιείται ανάλογα με τις ανάγκες 

κάθε εργαστηρίου. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ανάγκη επικαιροποίησης των κανονισμών του 

Ιδρύματος, έτσι ώστε να εναρμονιστούν με τις σύγχρονες εξελίξεις στον χώρο της παιδείας και της 

τεχνολογίας, αλλά και τις ανάγκες που προκύπτουν από την ηλεκτρονικοποίηση πολλών διαδικασιών, 

όπως π.χ. ο κανονισμός GDPR. Τα Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών ακολουθούν 

το καθένα τον δημοσιευμένο σε ΦΕΚ Κανονισμό Λειτουργίας του. Οι διδακτορικές Σπουδές της Σχολής 

ακολουθούν τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής, που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, στις 

21/5/2018. Η ΟΜΕΑ σημειώνει την απουσία διακριτού κανονισμού για την ακαδημαϊκή συμπεριφορά 

και δεοντολογία (Code of conduct). Τέλος, δυστυχώς, από τη στελέχωση της ΟΜΕΑ της Σχολής 

απουσιάζουν οι εκπρόσωποι των φοιτητών. 

http://www.mech.ntua.gr/gr/school/strategy
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2.2 Ανθρώπινο Δυναμικό 

Ο αριθμός των μελών ΔΕΠ και ΕΔΙΠ την περίοδο αναφοράς παραμένει σχεδόν σταθερός, και δεν 

συνάδει με τον αριθμό των εγγεγραμμένων φοιτητών, δημιουργώντας σημαντικό επιστημονικό και 

ερευνητικό έλλειμμα με βάση τις ανάγκες που προκύπτουν από τις διαρκείς εξελίξεις της επιστήμης 

του Μηχανολόγου Μηχανικού και την ανάδυση νέων τεχνολογικών περιοχών και γνωστικών 

αντικειμένων. Το ίδιο σε γενικές γραμμές φαινόμενο παρατηρείται και στις κατηγορίες εργαζομένων 

ΕΤΕΠ και ΙΔΑΧ, που υποστηρίζουν το διδακτικό έργο και τα εργαστήρια της Σχολής. 

Υπάρχει παγίωση της προσθήκης μεγάλου αριθμού σπουδαστών από μετεγγραφή με βάση κοινωνικά 

κριτήρια, ειδικές κατηγορίες και κατατακτήριες εξετάσεις, που οδηγεί σε διπλασιασμό του αριθμού 

σπουδαστών που εισάγονται κανονικά μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων. Η διαφοροποίηση του τρόπου 

εισαγωγής δημιουργεί ανομοιογένειες στο σώμα των σπουδαστών σε επίπεδο γνωσιακού υπόβαθρου, 

ενώ ο μεγάλος αριθμός σπουδαστών οδηγεί σε προβλήματα που σχετίζονται με τη δυναμικότητα των 

αιθουσών και των εργαστηρίων. 

Ο λόγος ενεργών σπουδαστών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο προς διδάσκοντες είναι 

ιδιαίτερα υψηλός (20) και έχει σαφή επίπτωση στην αξιολόγηση της Σχολής από τους διεθνείς οίκους 

αξιολόγησης. Θα πρέπει να σημειωθεί πως στο διδακτικό έργο δεν συμμετέχουν όλα τα μέλη ΕΔΙΠ της 

Σχολής. Τέλος, λόγω της αναμενόμενης αφυπηρέτησης σημαντικού αριθμού μελών ΔΕΠ τα επόμενα 

έτη, ο λόγος αυτός αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά στα επόμενα 3-4 έτη, αν δεν υπάρξουν σχετικά 

μέτρα. 

2.3 Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 

Η ΣΜΜ-ΕΜΠ προσφέρει ένα συνεκτικό και πλήρες πρόγραμμα προπτυχιακών Σπουδών οργανωμένο  

σε έξι εξάμηνα μαθημάτων κορμού και τρία εξάμηνα εμβάθυνσης, του οποίου η τελευταία 

αναμόρφωση έλαβε χώρα τον Ιούνιο του 2019. Η Σχολή προσφέρει 19 μαθήματα στο ΠΠΣ της Σχολής 

Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών και ένα μάθημα στο ΠΠΣ της ΣΕΜΦΕ. 

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής καλύπτει όλο το εύρος των απαιτούμενων γνώσεων 

Μηχανολόγου Μηχανικού. Χαρακτηρίζεται από ποικιλία και εμβάθυνση σε εύρος μαθημάτων και 

κατευθύνσεων, προσφέροντας στέρεο επιστημονικό υπόβαθρο στους προπτυχιακούς σπουδαστές. 

Συνεπώς κρίνεται ικανοποιητικό ως προς την ανταπόκρισή του στους στόχους της Σχολής, τη δομή του, 

τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητά του. 

Ο αριθμός των μαθημάτων για την απόκτηση Διπλώματος Μηχανολόγου Μηχανικού από τη ΣΜΜ-ΕΜΠ  

(66: 58 υποχρεωτικά, 7 επιλογής , 1 μάθημα γλώσσας) είναι υψηλός, και οδηγεί σε αυξημένο φόρτο για 

τους φοιτητές της Σχολής. Από την άλλη μεριά, το πλήθος των μαθημάτων που προσφέρει η ΣΜΜ-

ΕΜΠ, σε συνδυασμό με την συμπληρωματικότητά τους οδηγεί στην εκπαίδευση ενός ιδιαίτερα 

καταρτισμένου νέου Μηχανολόγου Μηχανικού ικανού να ανταπεξέλθει σε ένα ευρύ φάσμα 

απαιτήσεων, τόσο σε επίπεδο μεταπτυχιακής εκπαίδευσης αλλά και κατά κύριο λόγο στην αγορά 

εργασίας. Τέλος, η οργάνωση του ΠΠΣ σε τέσσερις κατευθύνσεις εμβάθυνσης (κύκλους σπουδών), οι 

οποίες ξεκινούν από το 7ο εξάμηνο, λειτουργούν σε αυτή τη φάση ικανοποιητικά, χωρίς αυτό να 

σημαίνει πως δεν πρέπει να γίνει επαναξιολόγηση τους σε συνδυασμό με την ανταπόκριση της Σχολής 

στις πιο πάνω προκλήσεις. 

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών της Σχολής, μετά τη θεσμοθέτησή της το 2017 και τη διοικητική 

συνδρομή του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, παρουσιάζει αυξητική τάση συμμετοχής.  
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Η σχέση διδασκόντων/διδασκομένων στη Σχολή είναι περίπου 1:25 και βρίσκεται σε οριακά αποδεκτά 

επίπεδα, αλλά είναι σαφώς μεγαλύτερη από τις αντίστοιχες τιμές που παρουσιάζουν οι διεθνείς 

βέλτιστες πρακτικές. Η μέση διάρκεια σπουδών είναι υψηλή, αλλά η τάση, είναι φθίνουσα. Η ΣΜΜ-

ΕΜΠ παρουσιάζει αυξημένο ποσοστό (23,6%) αποφοίτων σε διάστημα μικρότερο ή ίσο των πέντε ετών 

σε σχέση με άλλες Σχολές του ΕΜΠ. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι με Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε κατά την περίοδο αναφοράς (Υ.Α 

αριθμ.134312/Ζ1/ ΦΕΚ3987/14.9.2018 τ.Β) σε συμπλήρωση του σχετικού Νόμου (Άρθρο 46, 

Ν.4485/2017 ΦΕΚ114 τ.Α), το Δίπλωμα που απονέμεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των πενταετούς 

διάρκειας σπουδών, αποτελεί ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου 

(integrated master) επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. 

2.4 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, η Σχολή κατά την περίοδο αναφοράς συμμετείχε σε 12 διατμηματικά ή 

διαπανεπιστημιακά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που οδηγούν στην απόκτηση ενός 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Ενώ ο αριθμός αυτός κρίνεται ικανοποιητικός, θα 

πρέπει να σημειωθεί πως η Σχολή είναι επισπεύδουσα σε μόνο ένα από αυτά κατά την περίοδο 

αναφοράς.  

Η αδυναμία χρηματοδότησης και ο γραφειοκρατικός φόρτος, λειτουργούν αποτρεπτικά στη 

δημιουργία ΔΠΜΣ, και ως εκ τούτου θα πρέπει να αναζητηθούν τρόποι για τη διευκόλυνση των μελών 

ΔΕΠ στη σύλληψη και δημιουργία νέων προγραμμάτων μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, τα οποία θα 

ενισχύσουν την εξωστρέφεια της Σχολής, τη διασύνδεση της με την αγορά εργασίας και την προσφορά 

της στο κοινωνικό σύνολο. 

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί πως τα ΔΠΜΣ που συμμετέχει η Σχολή προσφέρονται μόνο στην 

Ελληνική γλώσσα, γεγονός που αποθαρρύνει σπουδαστές από ξένες χώρες, παρά το ενδιαφέρον που 

έχει εκδηλωθεί. Η κινητικότητα των μεταπτυχιακών σπουδαστών της Σχολής, στο πλαίσιο του Erasmus, 

είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. 

2.5 Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 

Το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών της ΣΜΜ-ΕΜΠ παράγει σημαντικά ερευνητικά αποτελέσματα 

και αποφοίτους υψηλού επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων.  

Η αυξημένη διάρκεια των διδακτορικών σπουδών (άνω των 6 ετών) οφείλεται σε παράγοντες όπως ο 

μεγάλος αριθμός Υ.Δ. μερικής απασχόλησης, η υπεραπασχόληση πολλών Υ.Δ. σε ερευνητικά έργα που 

δεν σχετίζονται άμεσα με το θέμα της διατριβής τους, ο μεγάλος αριθμός Υ.Δ. ανά επιβλέποντα. 

Σημεία τα οποία επιδέχονται σημαντικής βελτίωσης είναι η τυποποίηση και καθιέρωση ποσοτικών 

κριτηρίων για την ομογενοποίηση της αξιολόγησης των διδακτορικών διατριβών, η εκπαίδευση των 

υποψηφίων διδακτόρων σε θέματα ερευνητικής μεθοδολογίας, ηθικής και πρακτικών συγγραφής 

άρθρων, εκθέσεων και διατριβών, και η εξωστρέφεια του προγράμματος διδακτορικών σπουδών τόσο 

εσωτερικά, ανάμεσα στους Τομείς της σχολής, αλλά και κατά κύριο λόγο εξωτερικά, μέσω της 

κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας στους φορείς της βιομηχανίας και της κοινωνίας 

γενικότερα. 
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2.6 Ερευνητικό Έργο 

Η ΣΜΜ-ΕΜΠ έχει να παρουσιάσει πλούσιο ερευνητικό έργο το οποίο  δημοσιεύεται σε διεθνή 

επιστημονικά περιοδικά και παρουσιάζεται σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Η έρευνα 

υποστηρίζεται από τα Εργαστήρια και τις Μονάδες των Τομέων της Σχολής, που διαθέτουν ευρείας 

γκάμας, και σε αρκετές περιπτώσεις σύγχρονες και υψηλής ποιότητας εγκαταστάσεις, επιτελείται τόσο 

σε θεωρητικό όσο και σε πειραματικό επίπεδο, και έχει τόσο βασικό όσο και εφαρμοσμένο χαρακτήρα.  

Η Σχολή διαθέτει 29 εργαστήρια  (26 θεσμοθετημένα), αρκετά από τα οποία έχουν σημαντικό 

εξοπλισμό. Με τη συνεχιζόμενη όμως μείωση των δημοσίων επενδύσεων, μόνο ένα σχετικά μικρό 

μέρος των παγίων εξόδων των εργαστηρίων καλύπτεται από πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού, 

που βάσει του εφαρμοζόμενου αλγορίθμου κατανέμονται ανά Καθηγητή. Τα υπόλοιπα πάγια έξοδα, η 

συντήρηση και ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού και της υποδομής των Εργαστηρίων βασίζεται  σε 

εξωτερικά χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, μέσω του Ειδικού Λογαριασμού ΕΜΠ. 

Η σπουδαιότητα του παραγόμενου ερευνητικού έργου της ΣΜΜ-ΕΜΠ γίνεται ακόμα πιο έντονη αν 

κανείς αναλογιστεί πως η στήριξη της έρευνας από το τακτικό προϋπολογισμό του ΕΜΠ έχει μειωθεί 

δραστικά. Όμως, κατά την περίοδο αναφοράς παρατηρείται ανάκαμψη χρηματοδοτήσεων που 

προέρχονται κυρίως από ανταγωνιστικά προγράμματα από Εθνικούς πόρους (ΓΓΕΤ, ΕΛΙΔΕΚ, ΕΣΠΑ 

κ.ο.κ). Παρόλα αυτά, η εναρμόνιση του ΕΛΚΕ ΕΜΠ με το δημόσιο λογιστικό δημιουργεί σημαντικά 

γραφειοκρατικά προβλήματα, που οδηγούν σε άσκοπη φόρτιση των ανθρωπίνων ερευνητικών πόρων, 

καταπόνηση των διοικητικών δομών και αδυναμίες απορρόφησης κονδυλίων. 

Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί η ανυπαρξία διοικητικών δομών και χρηματοδότησης των μελών ΔΕΠ της 

ΣΜΜ-ΕΜΠ για την:  

 ενίσχυση της ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ των μελών ΔΕΠ  

 ενημέρωση των μελών ΔΕΠ για πηγές/ευκαιρίες χρηματοδότησης  

 υποστήριξη των μελών ΔΕΠ στη μεταφορά καινοτομίας/τεχνογνωσίας, και 

 δημιουργία και ανάπτυξη στενών σχέσεων με ερευνητικά ινστιτούτα και επιχειρήσεις του 

εσωτερικού και εξωτερικού, και την ενδυνάμωση των σχέσεων συνεργασίας με ερευνητικούς 

σχηματισμούς που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα, 

κατεύθυνση στην οποία η Σχολή παρουσιάζει υστέρηση.  

2.7 Υποδομές 

Οι αίθουσες διδασκαλίας της ΣΜΜ-ΕΜΠ είναι παλαιωμένες, δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό 

πληροφορικής και οπτικών μέσων, ενώ ακόμα και σε επίπεδο κτιριακού εξοπλισμού (π.χ. κουρτίνες, 

κλιματισμός, κρεμάστρες, πίνακες κ.α.) και θέσεων εργασίας των φοιτητών (έδρανα), παρουσιάζουν 

φθορές σε σημαντικό ποσοστό (15-20%). Οι χώροι των εργαστηρίων είναι γενικά επαρκείς. Ο 

εργαστηριακός εξοπλισμός θεωρείται επίσης επαρκής, αν και σε αρκετές περιπτώσεις σχετικά παλαιός, 

πράγμα που παρότι μπορεί να μην επηρεάζει τη λειτουργικότητά του, ενδεχομένως επηρεάζει το 

κίνητρο των σπουδαστών. 

Οι υποδομές της Σχολής κρίνονται στο σύνολο τους οριακά ικανοποιητικές με καταγεγραμμένες 

ελλείψεις και προβλήματα, όπως η αδυναμία, γρήγορης και αποτελεσματικής συντήρησης των 

συστημάτων κλιματισμού και των ανελκυστήρων, η ανεπαρκής κάλυψη και ταχύτητα του ασύρματου 

δικτύου των κτιρίων της Σχολής, η απουσία υποδομών πρόσβασης ΑΜΕΑ και η αδυναμία εξοπλισμού 
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των αιθουσών με οπτικοακουστικό εξοπλισμό λόγω του υψηλού κινδύνου κλοπής ή βανδαλισμού. 

Γενεσιουργός αιτία για όλα τα παραπάνω προβλήματα είναι η έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης, 

συνεπικουρούμενη από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες προμήθειας υλικών και υπηρεσιών που 

δημιουργούν αδικαιολόγητα εμπόδια και καθυστερήσεις στην επίλυση των προβλημάτων συντήρησης 

και στον εκσυγχρονισμό των υποδομών της Σχολής. 

Το Εργαστήριο Η/Υ (PC-lab) της Σχολής εξυπηρετεί 24 προπτυχιακά μαθήματα ανά ακαδ. έτος, και 

διαθέτει Η/Υ οριακά επαρκείς. Για τα μαθήματα που χρησιμοποιούν λογισμικό σχεδιασμού και 

ανάλυσης διατίθενται πολλαπλές εκπαιδευτικές άδειες χρήσης από κεντρικό εξυπηρετητή του ΕΜΠ.  

Για την αξιολόγηση των σπουδαστών δεν χρησιμοποιούνται ΤΠΕ. 
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3 Καταγραφή και Σχολιασμός της Υπάρχουσας Κατάστασης 

3.1 Εκπαίδευση 

Κατά την περίοδο αναφοράς: 

 Με απόφαση της Κοσμητείας, ένα σημαντικό ποσοστό της χρηματοδότησης της Σχολής για το έτος 

αναφοράς διατέθηκε για αγορά εξοπλισμού με σκοπό την υποστήριξη του εργαστηριακού 

εκπαιδευτικού έργου της Σχολής, μέσα από μια διαδικασία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης 

από τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης αφορούσαν αποκλειστικά την 

υποστήριξη/αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου της Σχολής, και σε πλήρη εναρμόνιση με έναν ή 

και περισσότερους από τους βασικούς άξονες της στρατηγικής εκπαίδευση της Σχολής.  

 Εκσυγχρονίστηκαν τα δύομαθήματα προγραμματισμού Η/Υ και πληροφορικής με εισαγωγή της 

γλώσσας C++. 

 Έγινε μείωση κατά ένα του απαιτούμενου  αριθμού μαθημάτων των Κατευθύνσεων (εξάμηνα 7-9), 

από έξι (6) σε πέντε (5). 

 Μειώθηκαν κατά μια οι ώρες διδασκαλίας από έδρας για τα μαθήματα Κατεύθυνσης (εξάμηνα 7-

9), και αντίστοιχα αυξήθηκαν οι ώρες βιωματικής μάθησης (εργασιών, θεμάτων ασκήσεων κλπ). 

Στην επόμενη περίοδο: 

 Είναι απαραίτητος ο περαιτέρω εξορθολογισμός του φόρτου των φοιτητών, ώστε να μη ξεπερνά το 

λογικό εβδομαδιαίο όριο των 45-50 ωρών. Οι υπολογισμοί του φόρτου εργασίας των φοιτητών με 

εκτιμήσεις μόνο από τους καθηγητές, δεν είναι αντικειμενικοί και θα πρέπει να βρεθεί τρόπος 

συμμετοχής των φοιτητών στη διαδικασία. 

 Εκκρεμεί αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών με στόχο μείωση των επικαλύψεων μεταξύ 

μαθημάτων, μείωση ωρών μαθημάτων, εκσυγχρονισμό της ύλης. 

 Όλα τα μαθήματα πρέπει να προσφέρονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας mycourses 

(http://mycourses.ntua.gr/) η οποία υποστηρίζει επαρκώς τον χρονικό προγραμματισμό του 

μαθήματος, ιδίως δε την υποβολή εργασιών και τη διαχείριση ομάδων σπουδαστών, καθώς και 

την επικοινωνία μέσω διδασκόντων και διδασκομένων. 

 Επανασχεδιασμός της διαδικασίας αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τους 

σπουδαστές ώστε αφενός μεν να αυξηθεί η συμμετοχή τους στη διαδικασία και αφετέρου να γίνει 

πιο ουσιαστική. 

 Πρέπει να θεσμοθετηθεί αξιολόγηση της εξεταστικής διαδικασίας. 

3.2 Έρευνα 

Όπως αναφέρεται στην έκθεση αξιολόγησης της τριετίας 2015-2018, παρά το πλούσιο ερευνητικό έργο 

που επιτελεί η ΣΜΜ ΕΜΠ, το οποίο  δημοσιεύεται σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 

παρουσιάζεται σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά συνέδρια, η Έρευνα εντός της Σχολής ως διαδικασία 

παρουσιάζει αρκετά προβλήματα και αγκυλώσεις, κατά κύριο λόγο προερχόμενα από τη μειωμένη 

χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, την έντονη γραφειοκρατία που οδηγεί σε άσκοπη 

φόρτιση των ανθρωπίνων ερευνητικών πόρων, καταπόνηση των διοικητικών δομών και αδυναμίες 

απορρόφησης κονδυλίων, καθώς και την ανυπαρξία διοικητικών δομών και χρηματοδότησης των 

μελών ΔΕΠ για τη δημιουργία και ανάπτυξη στενών σχέσεων με ερευνητικά ινστιτούτα και επιχειρήσεις 

του εξωτερικού και την ενδυνάμωση των σχέσεων συνεργασίας με ερευνητικούς σχηματισμούς που θα 

μπορούσαν να οδηγήσουν στη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα. 

http://mycourses.ntua.gr/
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Ως εκ τούτου η ΣΜΜ ΕΜΠ, έχει ήδη ξεκινήσει συζητήσεις και διεργασίες που θα οδηγήσουν στην 

μετρίαση των αρνητικών επιπτώσεων των πιο πάνω φαινομένων. Οι συζητήσεις αυτές έχουν λάβει 

χώρα στην Κοσμητεία της ΣΜΜ ΕΜΠ και αφορούν την ανάγκη λήψης μέτρων από την Κεντρική 

Διοίκηση. Πιο συγκεκριμένα: 

 επαναφορά της χρηματοδότησης προγραμμάτων βασικής έρευνας, η οποία τα τελευταία χρόνια 

έχει σταματήσει, 

 ενίσχυση διατομεακών και διασχολικών ερευνητικών συνεργασιών,  

 δημιουργία προγράμματος ενίσχυσης των Σχολών για τη δικτύωση και την υποστήριξη συγγραφής 

ερευνητικών προτάσεων που θα είναι ανταγωνιστικές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και θα ενισχύσουν 

τον αριθμό των συμμετοχών σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, που τη δεδομένη στιγμή 

παρουσιάζει σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. 

3.3 Οργάνωση - Διοίκηση 

Κατά την περίοδο αναφοράς: 

Έλαβαν χώρα αρκετές δράσεις αναδιοργάνωσης και αυτοματοποίησης των διαδικασιών της 

Γραμματείας της Σχολής (π.χ. ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, έκδοση πιστοποιητικών, υποβολή αιτήσεων 

εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, υποβολή εντύπου εξειδίκευσης καθηκόντων κ.α.) 

Στην επόμενη περίοδο: 

 Πρέπει να οργανωθεί αξιόπιστη ποσοτική αποτύπωση της συμμετοχής των ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και ΥΔ στο 

διδακτικό έργο. 

 Περαιτέρω απλοποίηση και  τυποποίηση αρκετών ακόμη διαδικασιών και περαιτέρω χρήση της 

πληροφορικής τεχνολογίας στην Γραμματεία της Σχολής. 

 Στοχευμένη επιμόρφωση του διοικητικού προσωπικού μέσω των προγραμμάτων στο Ινστιτούτο 

Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, καθώς και μέσα από 

το πρόγραμμα Erasmus+ (Staff Mobility for Training). 

 Πρέπει να εισαχθεί εξειδικευμένο πληροφοριακό σύστημα (in-house ανάπτυξη ή προμήθεια) που 

να καλύπτει τις ανάγκες προγραμματισμού των ωρών διδασκαλίας και των απαραίτητων πόρων 

(αίθουσες, εργαστήρια, προσωπικό κ.α.) για τις ανάγκες των μαθημάτων. Στόχος είναι η χρήση του 

πληροφοριακού συστήματος για  καλύτερο προγραμματισμό των αιθουσών. 

 Αναζήτηση κονδυλίων για συντήρηση, ανανέωση και ενίσχυση των υποδομών της Σχολής. 

3.4 Σχέσεις με την κοινωνία 

Κατά την περίοδο αναφοράς: 

 Έχει δημιουργηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σελίδα Αποφοίτων Μηχανολόγων Μηχανικών 

ΕΜΠ, με στόχους: την εγκαθίδρυση συνεργασίας με αποφοίτους στελέχη φορέων και 

επιχειρήσεων, εξεύρεση χορηγιών για πρωτοβουλίες σπουδαστών και μελών της Σχολής, 

προσφορά θέσεων για πρακτική άσκηση σπουδαστών, εύρεση εργασίας αποφοίτων, συνεργασίες 

με Πανεπιστήμια εξωτερικού και εσωτερικού, κ.λπ.  

 Εντάθηκε η αξιοποίηση του υφιστάμενου Ιστοτόπου της Σχολής όπως και των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης (Facebook, LinkedIn, Twitter), στα οποία πλέον η Σχολή έχει παρουσία. Οι δράσεις 

αυτές συντονίζονται και υλοποιούνται από την Επιτροπή Δημοσιότητας και Επικοινωνίας η οποία 

συστάθηκε το 2018. 
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4 Αποτίμηση Διδακτικού Έργου 

Το Παράρτημα Α παρουσιάζει τα κυριότερα συγκεντρωτικά στατιστικά αποτελέσματα της περιόδου 

αναφοράς, τα οποία αποτελούν ενδεικτική και μόνο αποτίμηση του διδακτικού έργου, δεδομένης της 

πολύ μικρής ανταπόκρισης των σπουδαστών στη συμπλήρωση των σχετικών ερωτηματολογίων. 

Η αξιολόγηση του διδακτικού έργου από τους φοιτητές, στην παρούσα φάση, παρουσιάζει σημαντικό 

έλλειμμα αξιοπιστίας, για δύο κυρίως λόγους. Ο πρώτος είναι ποσοτικός και αφορά στο πολύ μικρό 

ποσοστό συμμετοχής των φοιτητών, που κυμαίνεται από περίπου 4% ως 9%. Είναι φανερό πως η Σχολή 

θα πρέπει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την περαιτέρω κοινοποίηση και προώθηση 

της σπουδαιότητας της αξιολόγησης για την αναβάθμιση του παρεχόμενου, στους φοιτητές, 

διδακτικού έργου και υπηρεσιών, αλλά και γενικότερα για την θέση  της Σχολής στις λίστες 

αξιολόγησης από τους  σχετικούς φορείς του εξωτερικού. Εναλλακτικοί τρόποι παρακίνησης των 

φοιτητών στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, πρέπει να εξεταστούν ενδελεχώς. Ο δεύτερος 

λόγος, που είναι ποιοτικός, σχετίζεται με τους συμμετέχοντες στην αξιολόγηση φοιτητές. Με δεδομένο 

πως στα μαθήματα της Σχολής η παρακολούθηση δεν είναι υποχρεωτική, δεν υπάρχει αδιάβλητος 

τρόπος αξιολόγησης της βαρύτητας της γνώμης του συμμετέχοντα με βάση τη γνώση του αντικειμένου 

που αξιολογεί όπως αυτή προκύπτει από τις απαντήσεις του στις ερωτήσεις 22 ως 27 του 

ερωτηματολογίου (οργάνωση μαθήματος,  διδακτικό υλικό, μέθοδοι διδασκαλίας, διδάσκοντας κ.ο.κ.).  

Η Επιτροπή σημειώνει πως οι αναλύσεις που γίνονται στα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου είναι 

περιγραφικές (descriptive statistics) και δεν περιλαμβάνουν κάποια προσπάθεια μελέτης των 

συσχετίσεων ανάμεσα στις μεταβλητές του ερωτηματολογίου. Το παραπάνω σε συνδυασμό με τον 

πολύ μικρό αριθμό των συμμετεχόντων, καθιστά την όλη διαδικασία αξιολόγησης ιδιαίτερα 

προβληματική. 

Γενικά, τα μαθήματα των μικρών εξαμήνων παρουσιάζουν σχετικά χαμηλότερα ποσοστά επιτυχίας από 

αυτά των μεγάλων εξαμήνων. Σημαντικό πρόβλημα αποτελεί το χαμηλό ποσοστό συμμετοχής στις 

εξετάσεις, το οποίο σπανίως ξεπερνά το 50% των εγγεγραμμένων. 

Το 50% περίπου των μαθημάτων δεν έχουν καταχωρηθεί από τους αντίστοιχους διδάσκοντες στη βάση 

δεδομένων Ταυτότητας Μαθήματος. 

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη καταγραφή του φόρτου των σπουδαστών για κάθε προσφερόμενο 

μάθημα του ΠΠΣ σύμφωνα με την εκτίμηση των διδασκόντων και χωρίς συνυπολογισμό των 

προαιρετικών θεμάτων / εργασιών που αυξάνουν ακόμη περισσότερο το φόρτο, καταγράφηκε 

υπέρβαση του μέγιστου αριθμού εβδομαδιαίων ωρών εργασίας (45) σε ποσοστό 9-40% ανά εξάμηνο, 

ανάλογα με τον κύκλο και τα μαθήματα επιλογής. 
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5 Απογραφικά Στοιχεία 2018-2019 

Ενότητα Υποενότητα Τίτλος Περιγραφή 
Πεδίο προς 

συμπλήρωση 
Τύπος 
δεδομένων 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
  

Προγράμματα 
Προπτυχιακών Σπουδών 

Το πλήθος των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών του 
Τμήματος κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8). 

1 Ακέραιος 

Προγράμματα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Το συνολικό πλήθος των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών κάθε είδους (αυτόνομα και συνεργασίας) του 
Τμήματος κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8). 

12 Ακέραιος 

Διατμηματικά/Διιδρυματικά 
ΠΜΣ (επισπεύδον) 

Το πλήθος των διατμηματικών/διιδρυματικών 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών που υλοποιεί το 
Τμήμα ως επισπεύδον κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8). 

1 Ακέραιος 

Διατμηματικά/Διιδρυματικά 
ΠΜΣ (συμμετέχον) 

Το πλήθος των διατμηματικών/διιιδρυματικών 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών που υλοποιεί το 
Τμήμα ως συμμετέχον κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8). 

11 Ακέραιος 

Διδακτορικές διατριβές 
Ο αριθμός των διδακτορικών διατριβών που υλοποιούνται 
στο Τμήμα κατά το έτος αναφοράς, κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) 

272 Ακέραιος 

Διεθνή ΠΜΣ 
Το πλήθος των διεθνών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών στα οποία συμμετέχει το Τμήμα (π.χ. Erasmus 
Mundus) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 

0 Ακέραιος 



 ‘Έκθεση Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π. προς ΜΟΔΙΠ για το ακαδ. έτος 2018-2019 

12 

 

Ενότητα Υποενότητα Τίτλος Περιγραφή 
Πεδίο προς 

συμπλήρωση 
Τύπος 
δεδομένων 

(31/8). 

Τομείς Το πλήθος των Τομέων του Τμήματος. 6 Ακέραιος 

ΕΝΕΡΓΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

 

Καθηγητές (Άνδρες) 
Το πλήθος των Καθηγητών (Άνδρες) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

17 Ακέραιος 

Καθηγητές (Γυναίκες) 
Το πλήθος των Καθηγητών (Γυναίκες) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

2 Ακέραιος 

Αναπληρωτές Καθηγητές 
(Άνδρες) 

Το πλήθος των Αναπληρωτών Καθηγητών (Άνδρες) κατά τη 
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση το 
ΦΕΚ. 

11 Ακέραιος 

Αναπληρωτές Καθηγητές 
(Γυναίκες) 

Το πλήθος των Αναπληρωτών Καθηγητών (Γυναίκες) κατά 
τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση 
το ΦΕΚ. 

1 Ακέραιος 

Επίκουροι Καθηγητές 
(Άνδρες) 

Το πλήθος των Επίκουρων Καθηγητών (Άνδρες) κατά τη 
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση το 
ΦΕΚ. 

9 Ακέραιος 

Επίκουροι Καθηγητές 
(Γυναίκες) 

Το πλήθος των Επίκουρων Καθηγητών (Γυναίκες) κατά τη 
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση το 
ΦΕΚ. 

0 Ακέραιος 

Λέκτορες / Καθηγητές 
Εφαρμογών (Άνδρες) 

Το πλήθος των Λεκτόρων ή Καθηγητών Εφαρμογών 
(Άνδρες) κατά τη λήξη του ακαδ. έτους αναφοράς (31/8) με 
βάση το ΦΕΚ. 

1 Ακέραιος 
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Ενότητα Υποενότητα Τίτλος Περιγραφή 
Πεδίο προς 

συμπλήρωση 
Τύπος 
δεδομένων 

Λέκτορες / Καθηγητές 
Εφαρμογών (Γυναίκες) 

Το πλήθος των Λεκτόρων ή Καθηγητών Εφαρμογών 
(Γυναίκες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

1 Ακέραιος 

ΕΔΙΠ (Άνδρες) 
Το πλήθος του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού ΕΔΙΠ 
(Άνδρες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

32 Ακέραιος 

ΕΔΙΠ (Γυναίκες) 
Το πλήθος του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού ΕΔΙΠ 
(Γυναίκες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8) με βάση το ΦΕΚ . 

3 Ακέραιος 

ΕΤΕΠ (Άνδρες) 
Το πλήθος του Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού 
Προσωπικού ΕΤΕΠ (Άνδρες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού 
έτους αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

13 Ακέραιος 

ΕΤΕΠ (Γυναίκες) 
Το πλήθος του Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού 
Προσωπικού ΕΤΕΠ (Γυναίκες) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

7 Ακέραιος 

Διοικητικό προσωπικό 
(Άνδρες) 

Το πλήθος του διοικητικού προσωπικού (Άνδρες) κατά τη 
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση το 
ΦΕΚ. 

5 Ακέραιος 

Διοικητικό προσωπικό 
(Γυναίκες) 

Το πλήθος του διοικητικού προσωπικού (Γυναίκες) κατά τη 
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση το 
ΦΕΚ. 

19 Ακέραιος 

ΕΕΠ (Άνδρες) Το πλήθος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 0 Ακέραιος 
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Ενότητα Υποενότητα Τίτλος Περιγραφή 
Πεδίο προς 

συμπλήρωση 
Τύπος 
δεδομένων 

(Άνδρες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

ΕΕΠ (Γυναίκες) 
Το πλήθος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
(Γυναίκες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

0 Ακέραιος 

Μόνιμοι Επιστημονικοί 
Συνεργάτες-Βοηθοί (Άνδρες) 

Το πλήθος των μόνιμων Επιστημονικών Συνεργατών και 
Βοηθών (Άνδρες) κατά τη λήξη του ακαδ.έτους αναφοράς 
(31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

2 Ακέραιος 

Μόνιμοι Επιστημονικοί 
Συνεργάτες-Βοηθοί 
(Γυναίκες) 

Το πλήθος των μόνιμων Επιστημονικών Συνεργατών και 
Βοηθών (Γυναίκες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

0 Ακέραιος 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 
 

Καθηγητές (Άνδρες) 
Το πλήθος των Καθηγητών (Άνδρες) που 
συνταξιοδοτήθηκαν  κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

2 Ακέραιος 

Καθηγητές (Γυναίκες) 
Το πλήθος των Καθηγητών (Γυναίκες) που 
συνταξιοδοτήθηκαν  κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

0 Ακέραιος 

Αναπληρωτές Καθηγητές 
(Άνδρες) 

Το πλήθος των Αναπληρωτών Καθηγητών (Άνδρες) που 
συνταξιοδοτήθηκαν κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ . 

0 Ακέραιος 

Αναπληρωτές Καθηγητές 
(Γυναίκες) 

Το πλήθος των Αναπληρωτών Καθηγητών (Γυναίκες) που 
συνταξιοδοτήθηκαν  κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

0 Ακέραιος 
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Ενότητα Υποενότητα Τίτλος Περιγραφή 
Πεδίο προς 

συμπλήρωση 
Τύπος 
δεδομένων 

Επίκουροι Καθηγητές 
(Άνδρες) 

Το πλήθος των Επίκουρων Καθηγητών (Άνδρες) που 
συνταξιοδοτήθηκαν κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

0 Ακέραιος 

Επίκουροι Καθηγητές 
(Γυναίκες) 

Το πλήθος των Επίκουρων Καθηγητών (Γυναίκες) που 
συνταξιοδοτήθηκαν  κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

0 Ακέραιος 

Λέκτορες / Καθηγητές 
Εφαρμογών (Άνδρες) 

Το πλήθος των Λεκτόρων ή Καθηγητών Εφαρμογών 
(Άνδρες) που συνταξιοδοτήθηκαν κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

0 Ακέραιος 

Λέκτορες / Καθηγητές 
Εφαρμογών (Γυναίκες) 

Το πλήθος των Λεκτόρων ή Καθηγητών Εφαρμογών 
(Γυναίκες) που συνταξιοδοτήθηκαν κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

0 Ακέραιος 

ΕΔΙΠ (Άνδρες) 
Το πλήθος του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού ΕΔΙΠ 
(Άνδρες) που συνταξιοδοτήθηκε κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

0 Ακέραιος 

ΕΔΙΠ (Γυναίκες) 
Το πλήθος του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού ΕΔΙΠ 
(Γυναίκες) που συνταξιοδοτήθηκε κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

0 Ακέραιος 

ΕΤΕΠ (Άνδρες) 

Το πλήθος του Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού 
Προσωπικού ΕΤΕΠ (Άνδρες) που συνταξιοδοτήθηκε κατά τη 
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση το 
ΦΕΚ. 

1 Ακέραιος 
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Ενότητα Υποενότητα Τίτλος Περιγραφή 
Πεδίο προς 

συμπλήρωση 
Τύπος 
δεδομένων 

ΕΤΕΠ (Γυναίκες) 

Το πλήθος του Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού 
Προσωπικού ΕΤΕΠ (Γυναίκες) που συνταξιοδοτήθηκε κατά 
τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση 
το ΦΕΚ. 

0 Ακέραιος 

Διοικητικό προσωπικό 
(Άνδρες) 

Το πλήθος του διοικητικού προσωπικού (Άνδρες) που 
συνταξιοδοτήθηκε κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

0 Ακέραιος 

Διοικητικό προσωπικό 
(Γυναίκες) 

Το πλήθος του διοικητικού προσωπικού (Γυναίκες) που 
συνταξιοδοτήθηκε κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

0 Ακέραιος 

ΕΕΠ (Άνδρες) 
Το πλήθος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
(Άνδρες), που συνταξιοδοτήθηκε κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

0 Ακέραιος 

ΕΕΠ (Γυναίκες) 
Το πλήθος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
(Γυναίκες), που συνταξιοδοτήθηκε κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

0 Ακέραιος 

Επιστημονικοί Συνεργάτες-
Βοηθοί (Άνδρες) 

Το πλήθος των μόνιμων Επιστημονικών Συνεργατών και 
Βοηθών (Άνδρες), που συνταξιοδοτήθηκε κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

0 Ακέραιος 

Επιστημονικοί Συνεργάτες-
Βοηθοί (Γυναίκες) 

Το πλήθος των μόνιμων Επιστημονικών Συνεργατών και 
Βοηθών (Γυναίκες), που συνταξιοδοτήθηκε κατά τη λήξη 
του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

0 Ακέραιος 
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Ενότητα Υποενότητα Τίτλος Περιγραφή 
Πεδίο προς 

συμπλήρωση 
Τύπος 
δεδομένων 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

 
 

Καθηγητές (Άνδρες) 

Το πλήθος των Καθηγητών (Άνδρες) που 
παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε αιτία) κατά τη 
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση το 
ΦΕΚ. 

0 Ακέραιος 

Καθηγητές (Γυναίκες) 

Το πλήθος των Καθηγητών (Γυναίκες)  που 
παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε αιτία) κατά τη 
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση το 
ΦΕΚ. 

0 Ακέραιος 

Αναπληρωτές Καθηγητές 
(Άνδρες) 

Το πλήθος των Αναπληρωτών Καθηγητών (Άνδρες) που 
παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε αιτία) κατά τη 
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση το 
ΦΕΚ. 

0 Ακέραιος 

Αναπληρωτές Καθηγητές 
(Γυναίκες) 

Το πλήθος των Αναπληρωτών Καθηγητών (Γυναίκες) που 
παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε αιτία) κατά τη 
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση το 
ΦΕΚ. 

0 Ακέραιος 

Επίκουροι Καθηγητές 
(Άνδρες) 

Το πλήθος των Επίκουρων Καθηγητών (Άνδρες) που 
παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε αιτία) κατά τη 
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση το 
ΦΕΚ. 

0 Ακέραιος 

Επίκουροι Καθηγητές 
(Γυναίκες) 

Το πλήθος των Επίκουρων Καθηγητών (Γυναίκες) που 
παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε αιτία) κατά τη 
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση το 
ΦΕΚ. 

0 Ακέραιος 
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Ενότητα Υποενότητα Τίτλος Περιγραφή 
Πεδίο προς 

συμπλήρωση 
Τύπος 
δεδομένων 

Λέκτορες / Καθηγητές 
Εφαρμογών (Άνδρες) 

Το πλήθος των Λεκτόρων ή Καθηγητών Εφαρμογών 
(Άνδρες) που παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε 
αιτία) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

0 Ακέραιος 

Λέκτορες / Καθηγητές 
Εφαρμογών (Γυναίκες) 

Το πλήθος των Λεκτόρων ή Καθηγητών Εφαρμογών 
(Γυναίκες) που παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε 
αιτία) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

0 Ακέραιος 

ΕΔΙΠ (Άνδρες) 

Το πλήθος του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού ΕΔΙΠ 
(Άνδρες) που παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε 
αιτία) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

0 Ακέραιος 

ΕΔΙΠ (Γυναίκες) 

Το πλήθος του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού ΕΔΙΠ 
(Γυναίκες) που παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε 
αιτία) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

0 Ακέραιος 

ΕΤΕΠ (Άνδρες) 

Το πλήθος του Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού 
Προσωπικού ΕΤΕΠ (Άνδρες) που παραιτήθηκε/εξέλιπε (από 
οποιαδήποτε αιτία) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

0 Ακέραιος 

ΕΤΕΠ (Γυναίκες) 

Το πλήθος του Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού 
Προσωπικού ΕΤΕΠ (Γυναίκες) που παραιτήθηκε/εξέλιπε 
(από οποιαδήποτε αιτία) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού 
έτους αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

0 Ακέραιος 
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Ενότητα Υποενότητα Τίτλος Περιγραφή 
Πεδίο προς 

συμπλήρωση 
Τύπος 
δεδομένων 

Διοικητικό προσωπικό 
(Άνδρες) 

Το πλήθος του διοικητικού προσωπικού (Άνδρες) που 
παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε αιτία) κατά τη 
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση το 
ΦΕΚ. 

0 Ακέραιος 

Διοικητικό προσωπικό 
(Γυναίκες) 

Το πλήθος του διοικητικού προσωπικού (Γυναίκες) που 
παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε αιτία) κατά τη 
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση το 
ΦΕΚ. 

0 Ακέραιος 

ΕΕΠ (Άνδρες) 

Το πλήθος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
(Άνδρες) που παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε 
αιτία) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

0 Ακέραιος 

ΕΕΠ (Γυναίκες) 

Το πλήθος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
(Γυναίκες), που παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε 
αιτία) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

0 Ακέραιος 

Επιστημονικοί Συνεργάτες-
Βοηθοί (Άνδρες) 

Το πλήθος των μόνιμων Επιστημονικών Συνεργατών και 
Βοηθών (Άνδρες), που παραιτήθηκε/εξέλιπε (από 
οποιαδήποτε αιτία)  κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

0 Ακέραιος 

Επιστημονικοί Συνεργάτες-
Βοηθοί (Γυναίκες) 

Το πλήθος των μόνιμων Επιστημονικών Συνεργατών και 
Βοηθών (Γυναίκες), που παραιτήθηκε/εξέλιπε (από 
οποιαδήποτε αιτία)  κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

0 Ακέραιος 
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Ενότητα Υποενότητα Τίτλος Περιγραφή 
Πεδίο προς 

συμπλήρωση 
Τύπος 
δεδομένων 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ   

 
 

Καθηγητές (Άνδρες) 
Το πλήθος των νεοπροσληφθέντων Καθηγητών(Άνδρες) 
κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με 
βάση το ΦΕΚ. 

0 Ακέραιος 

Καθηγητές (Γυναίκες) 
Το πλήθος των νεοπροσληφθέντων Καθηγητών (Γυναίκες) 
κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με 
βάση το ΦΕΚ. 

0 Ακέραιος 

Αναπληρωτές Καθηγητές 
(Άνδρες) 

Το πλήθος των νεοπροσληφθέντων Αναπληρωτών 
Καθηγητών (Άνδρες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

0 Ακέραιος 

Αναπληρωτές Καθηγητές 
(Γυναίκες) 

Το πλήθος των νεοπροσληφθέντων Αναπληρωτών 
Καθηγητών (Γυναίκες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

0 Ακέραιος 

Επίκουροι Καθηγητές 
(Άνδρες) 

Το πλήθος των νεοπροσληφθέντων Επίκουρων Καθηγητών 
(Άνδρες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

0 Ακέραιος 

Επίκουροι Καθηγητές 
(Γυναίκες) 

Το πλήθος των νεοπροσληφθέντων Επίκουρων Καθηγητών 
(Γυναίκες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

0 Ακέραιος 

Λέκτορες / Καθηγητές 
Εφαρμογών (Άνδρες) 

Το πλήθος των νεοπροσληφθέντων Λεκτόρων ή Καθηγητών 
Εφαρμογών (Άνδρες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

0 Ακέραιος 

Λέκτορες / Καθηγητές Το πλήθος των νεοπροσληφθέντων Λεκτόρων ή Καθηγητών 0 Ακέραιος 
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Ενότητα Υποενότητα Τίτλος Περιγραφή 
Πεδίο προς 

συμπλήρωση 
Τύπος 
δεδομένων 

Εφαρμογών (Γυναίκες) Εφαρμογών (Γυναίκες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού 
έτους αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

ΕΔΙΠ (Άνδρες) 
Το πλήθος των νεοπροσληφθέντων του Ειδικού Διδακτικού 
Προσωπικού ΕΔΙΠ (Άνδρες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού 
έτους αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

0 Ακέραιος 

ΕΔΙΠ (Γυναίκες) 
Το πλήθος των νεοπροσληφθέντων του Ειδικού Διδακτικού 
Προσωπικού ΕΔΙΠ (Γυναίκες) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

0 Ακέραιος 

ΕΤΕΠ (Άνδρες) 

Το πλήθος των νεοπροσληφθέντων του Ειδικού Τεχνικού 
και Εργαστηριακού Προσωπικού ΕΤΕΠ (Άνδρες) κατά τη 
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση το 
ΦΕΚ. 

0 Ακέραιος 

ΕΤΕΠ (Γυναίκες) 

Το πλήθος των νεοπροσληφθέντων του Ειδικού Τεχνικού 
και Εργαστηριακού Προσωπικού ΕΤΕΠ  (Γυναίκες) κατά τη 
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση το 
ΦΕΚ. 

0 Ακέραιος 

Διοικητικό προσωπικό 
(Άνδρες) 

Το πλήθος των νεοπροσληφθέντων του διοικητικού 
προσωπικού (Άνδρες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

0 Ακέραιος 

Διοικητικό προσωπικό 
(Γυναίκες) 

Το πλήθος των νεοπροσληφθέντων του διοικητικού 
προσωπικού κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (Γυναίκες). 

0 Ακέραιος 

ΕΕΠ (Άνδρες) Το πλήθος των νεοπροσληφθέντων του Ειδικού 0 Ακέραιος 
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Ενότητα Υποενότητα Τίτλος Περιγραφή 
Πεδίο προς 

συμπλήρωση 
Τύπος 
δεδομένων 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Άνδρες) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

ΕΕΠ (Γυναίκες) 
Το πλήθος των νεοπροσληφθέντων του Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Γυναίκες) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

0 Ακέραιος 

Επιστημονικοί Συνεργάτες-
Βοηθοί (Άνδρες) 

Το πλήθος των νεοπροσληφθέντων μόνιμων Επιστημονικών 
Συνεργατών και Βοηθών (Άνδρες) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

0 Ακέραιος 

Επιστημονικοί Συνεργάτες-
Βοηθοί (Γυναίκες) 

Το πλήθος των νεοπροσληφθέντων μόνιμων Επιστημονικών 
Συνεργατών και Βοηθών (Γυναίκες) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

0 Ακέραιος 

ΕΞΕΛΙΞΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   

 
 

Καθηγητές (Άνδρες) 
Το πλήθος των Καθηγητών μετά από εξέλιξη (Άνδρες) κατά 
τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση 
το ΦΕΚ. 

2 Ακέραιος 

Καθηγητές (Γυναίκες) 
Το πλήθος των Καθηγητών μετά από εξέλιξη (Γυναίκες) 
κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με 
βάση το ΦΕΚ. 

0 Ακέραιος 

Αναπληρωτές Καθηγητές 
(Άνδρες) 

Το πλήθος των Αναπληρωτών Καθηγητών μετά από εξέλιξη 
(Άνδρες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

0 Ακέραιος 

Αναπληρωτές Καθηγητές 
(Γυναίκες) 

Το πλήθος των Αναπληρωτών Καθηγητών μετά από εξέλιξη 
(Γυναίκες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

0 Ακέραιος 
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Ενότητα Υποενότητα Τίτλος Περιγραφή 
Πεδίο προς 

συμπλήρωση 
Τύπος 
δεδομένων 

Επίκουροι Καθηγητές 
(Άνδρες) 

Το πλήθος των Επίκουρων Καθηγητών μετά από εξέλιξη 
(Άνδρες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

0 Ακέραιος 

Επίκουροι Καθηγητές 
(Γυναίκες) 

Το πλήθος των Επίκουρων Καθηγητών μετά από εξέλιξη 
(Γυναίκες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

0 Ακέραιος 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ 
ΣΥΜΒΑΣΗ  

 

Συμβασιούχοι με διδακτικά 
καθήκοντα 

Το πλήθος των συμβασιούχων με διδακτικά καθήκοντα 
κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

3 Ακέραιος 

Συμβασιούχοι με 
διοικητικά/λοιπά καθήκοντα 

Το πλήθος των συμβασιούχων με διοικητικά ή λοιπά 
καθήκοντα κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8). 

0 Ακέραιος 

Εξωτερικοί συνεργάτες 
ερευνητικών προγραμμάτων 
(ερευνητικά καθήκοντα) 

Το πλήθος των συνεργαζόμενων συμβεβλημένων  
εξωτερικών συνεργατών σε ερευνητικά προγράμματα με 
ερευνητικά καθήκοντα (ΕΛΚΕ) κατά τη λήξη του 
ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12). 

N/A Ακέραιος 

Εξωτερικοί συνεργάτες 
ερευνητικών προγραμμάτων 
(διοικητικά/υποστηρικτικά 
καθήκοντα) 

Το πλήθος των συνεργαζόμενων συμβεβλημένων 
εξωτερικών συνεργατών σε ερευνητικά προγράμματα με 
διοικητικά/υποστηρικτικά καθήκοντα (ΕΛΚΕ) κατά τη λήξη 
του ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12). 

N/A Ακέραιος 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

 

Μέλη ΔΕΠ/ΕΠ με 
ακαδημαϊκή προϋπηρεσία 
σε ιδρύματα του εξωτερικού 

Το πλήθος των μελών ΔΕΠ/ΕΠ που διδάσκουν στο Τμήμα 
και δίδαξαν ως μέλη ΔΕΠ/ΕΠ σε ιδρύματα του εξωτερικού 
κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς. 

5 Ακέραιος 
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Ενότητα Υποενότητα Τίτλος Περιγραφή 
Πεδίο προς 

συμπλήρωση 
Τύπος 
δεδομένων 

Εξερχόμενα Μέλη ΔΕΠ/ΕΠ 
(ERASMUS) 

 

Το πλήθος των εξερχομένων Μελών ΔΕΠ/ΕΠ προς Ιδρύματα 
του εξωτερικού (ERASMUS) κατά τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς. 

6 Ακέραιος 

Εισερχόμενοι διδάσκοντες 
(ERASMUS)  

 

Το πλήθος των εισερχομένων διδασκόντων από Ιδρύματα 
του εξωτερικού (ERASMUS) κατά τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς. 

6 Ακέραιος 

Μέλη ΔΕΠ/ΕΠ σε 
εκπαιδευτική άδεια 

Το πλήθος των μελών ΔΕΠ/ΕΠ που βρίσκονται σε 
εκπαιδευτική άδεια κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 
έτους αναφοράς. 

0 Ακέραιος 

Μέλη ΔΕΠ/ΕΠ σε 
προγράμματα εκπαιδευτικής 
συνεργασίας 

Το πλήθος των μελών ΔΕΠ/ΕΠ που συμμετέχουν σε 
προγράμματα εκπαιδευτικής συνεργασίας (π.χ. ERASMUS, 
LEONARDO, TEMPUS, ALPHA κ.λπ.) κατά τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς. 

18 Ακέραιος 

Μέλη ΔΕΠ/ΕΠ με ανάθεση 
διδασκαλίας σε άλλα 
Τμήματα του Ιδρύματος 

Το πλήθος των μελών ΔΕΠ/ΕΠ που δίδαξαν σε Τμήματα του 
οικείου Ιδρύματος κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 
έτους αναφοράς. 

24 Ακέραιος 

Μέλη ΔΕΠ/ΕΠ με ανάθεση 
διδασκαλίας σε Τμήματα 
άλλου Ιδρύματος 

Το πλήθος των μελών ΔΕΠ/ΕΠ που δίδαξαν σε Τμήματα 
άλλων Ιδρυμάτων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς. 

8 Ακέραιος 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Χρηματοδοτήσεις 
έργων 

Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ 
Το ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης του Τμήματος από 
Προγράμματα ΕΣΠΑ από 1/1 έως 31/12 του έτους 

76.756,76 Δεκαδικός 
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Ενότητα Υποενότητα Τίτλος Περιγραφή 
Πεδίο προς 

συμπλήρωση 
Τύπος 
δεδομένων 

αναφοράς. 

Χρηματοδότηση από την ΕΕ 

Το ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης του Τμήματος από 
Διεθνή Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 
(Χρηματοδότηση από οποιαδήποτε πηγή της ΕΕ, π.χ. 
προγράμματα /FP/HORIZON 2020 κ.α.) (με ΕΥ μέλος του 
Τμήματος) από 1/1 έως 31/12 του έτους αναφοράς. 

3.349.895,17 Δεκαδικός 

Χρηματοδότηση από 
διεθνείς φορείς 

Το ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης του Τμήματος από 
διεθνείς φορείς (ΟΟΣΑ, UNESCO, εταιρείες κ.α.) (με ΕΥ 
μέλος του Τμήματος) από 1/1 - 31/12 του έτους αναφοράς. 

- Δεκαδικός 

Χρηματοδότηση από 
εθνικούς δημόσιους φορείς 

Το ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης του Τμήματος από 
εθνικούς δημόσιους φορείς  (περιλαμβάνονται ΔΕΚΟ και 
ΟΤΑ) (με ΕΥ μέλος του Τμήματος) από 1/1 έως 31/12 του 
έτους αναφοράς. 

55.901,45 Δεκαδικός 

Χρηματοδότηση από 
εθνικούς ιδιωτικούς φορείς 

Το ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης του Τμήματος από 
εθνικούς ιδιωτικούς φορείς (εταιρείες κ.λπ.) (με ΕΥ μέλος 
του Τμήματος) από 1/1 έως 31/12 του έτους αναφοράς. 

895.865,59 Δεκαδικός 

Χρηματοδότηση 
Τμήματος 

Χρηματοδότηση Τακτικού 
Προϋπολογισμού 

Το ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης του τακτικού 
προϋπολογισμού του Τμήματος από 1/1 έως 31/12 του 
έτους αναφοράς. 

137.580,00 € Δεκαδικός 

Χρηματοδότηση Δημοσίων 
Επενδύσεων 

Το ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης των Δημοσίων 
Επενδύσεων του Τμήματος από 1/1 έως 31/12 του έτους 
αναφοράς. 

- Δεκαδικός 
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Ενότητα Υποενότητα Τίτλος Περιγραφή 
Πεδίο προς 

συμπλήρωση 
Τύπος 
δεδομένων 

Άλλες χρηματοδοτήσεις 
Το ύψος άλλων ετήσιων χρηματοδοτήσεων του Τμήματος 
(όπως έσοδα από ΕΛΚΕ, ΤΣΕΜΕΔΕ, Εταιρεία Διαχείρισης 
Περιουσίας κ.α.) από 1/1 έως 31/12 του έτους αναφοράς. 

109.366,56 € Δεκαδικός 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ -
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Αίθουσες 
διδασκαλίας 

Αίθουσες διδασκαλίας με 
αποκλειστική χρήση 

Ο συνολικός αριθμός των αιθουσών διδασκαλίας που έχει 
στη διάθεσή του το Τμήμα για αποκλειστική χρήση κατά τη 
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) 

17 Ακέραιος 

Δυναμικότητα θέσεων 
αιθουσών διδασκαλίας 

Η συνολική δυναμικότητα θέσεων των αιθουσών 
διδασκαλίας (αποκλειστικής και κοινής χρήσης) του 
Τμήματος κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8). 

1300 Ακέραιος 

Αίθουσες διδασκαλίας με 
κοινή χρήση  

Ο συνολικός αριθμός των αιθουσών του Τμήματος  οι 
οποίες χρησιμοποιούνται παράλληλα και από άλλα 
Τμήματα κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8).  

Δεν υπάρχουν 
στοιχεία 

Ακέραιος 

Αίθουσες 
εργαστηρίων 

Αίθουσες εργαστηρίων με 
αποκλειστική χρήση 

Ο συνολικός αριθμός των αιθουσών εργαστηρίων που έχει 
στη διάθεσή του το Τμήμα (για οργάνωση εργαστηριακών 
ασκήσεων) για αποκλειστική χρήση κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

89 Ακέραιος 

Δυναμικότητα θέσεων 
αιθουσών εργαστηρίων 

Η συνολική δυναμικότητα των αιθουσών εργαστηρίων του 
Τμήματος (αποκλειστικής και κοινής χρήσης) σε θέσεις κατά 
τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Δεν υπάρχουν 
στοιχεία 

Ακέραιος 

Αίθουσες εργαστηρίων με 
κοινή χρήση 

Ο συνολικός αριθμός των αιθουσών εργαστηρίων οι οποίες 
χρησιμοποιούνται παράλληλα και από άλλα Τμήματα κατά 

Δεν υπάρχουν 
στοιχεία 

Ακέραιος 
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Ενότητα Υποενότητα Τίτλος Περιγραφή 
Πεδίο προς 

συμπλήρωση 
Τύπος 
δεδομένων 

τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Εγκαταστάσεις 
Διοίκησης και 
υποστήριξης 

Λοιπές εγκαταστάσεις 

Ο αριθμός των λοιπών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί το 
Τμήμα για την υλοποίηση του έργου του για άλλες 
δραστηριότητες (π.χ. έρευνα, διοίκηση, τεχνική υποστήριξη 
αίθουσες συνεδριάσεων, γραφεία διδασκόντων, όχι 
διάδρομοι κ.λπ.) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8). 

214 Ακέραιος 

Βιβλιοθήκες - 
αναγνωστήρια 

Αριθμός περιφερειακών 
Βιβλιοθηκών 

Ο αριθμός των περιφερειακών βιβλιοθηκών που έχει στη 
διάθεσή του το Τμήμα (αφορά μόνο περιφερειακές 
Βιβλιοθήκες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8). 

Δεν υπάρχουν 
στοιχεία 

Ακέραιος 

Δυναμικότητα θέσεων 
Βιβλιοθηκών 

Η συνολική δυναμικότητα των περιφερειακών βιβλιοθηκών 
του Τμήματος σε θέσεις κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού 
έτους αναφοράς (31/8). 

Δεν υπάρχουν 
στοιχεία 

Ακέραιος 

Κοινή χρήση Βιβλιοθηκών 
Ο αριθμός των Τμημάτων με τα οποία γίνεται κοινή χρήση 
των περιφερειακών βιβλιοθηκών και των αναγνωστηρίων 
κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Δεν υπάρχουν 
στοιχεία 

Ακέραιος 

Ψηφιακές 
υπηρεσίες 

Πληροφοριακό σύστημα 
ηλεκτρονικής γραμματείας 

Επιλέξτε αν υπάρχει πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικής 
γραμματείας κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8). 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 
(επιλογή) 

Απομακρυσμένη εγγραφή 
Επιλέξτε εάν η ηλεκτρονική γραμματεία καλύπτει τη διαδι-
κασία απομακρυσμένης εγγραφής νεοεισελθόντα φοιτητή 
κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

ΟΧΙ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 
(επιλογή) 
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Ενότητα Υποενότητα Τίτλος Περιγραφή 
Πεδίο προς 

συμπλήρωση 
Τύπος 
δεδομένων 

Δήλωση μαθημάτων 
Επιλέξτε εάν η ηλεκτρονική γραμματεία καλύπτει τη 
διαδικασία δήλωσης μαθημάτων κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 
(επιλογή) 

Δήλωση συγγραμμάτων 
Επιλέξτε εάν η ηλεκτρονική γραμματεία καλύπτει τη 
διαδικασία δήλωσης συγγραμμάτων κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 
(επιλογή) 

Καταχώρηση βαθμολογίας 
Επιλέξτε εάν η ηλεκτρονική γραμματεία καλύπτει τη 
διαδικασία καταχώρησης βαθμολογίας από το διδάσκοντα 
κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 
(επιλογή) 

Παραγγελία πιστοποιητικών 
Επιλέξτε εάν η ηλεκτρονική γραμματεία καλύπτει τη 
διαδικασία παραγγελίας πιστοποιητικών κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 
(επιλογή) 

Έκδοση πιστοποιητικών 
Επιλέξτε εάν η ηλεκτρονική γραμματεία καλύπτει τη 
διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

ΟΧΙ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 
(επιλογή) 

Απομακρυσμένη πρόσβαση 
(βιβλιοθήκες, ΒΔ) 

Επιλέξτε εάν προσφέρεται δυνατότητα απομακρυσμένης 
πρόσβασης σε ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και 
βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 
(επιλογή) 

Υπηρεσίες 
πληροφόρησης 

Αναρτημένες οδηγίες στον 
ιστότοπο 

Επιλέξτε, εάν υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος 
αναρτημένες οδηγίες για όλες τις λειτουργίες του 
Τμήματος, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των 
φοιτητών κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 
(επιλογή) 
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Ενότητα Υποενότητα Τίτλος Περιγραφή 
Πεδίο προς 

συμπλήρωση 
Τύπος 
δεδομένων 

(31/8). 

Συμβουλευτική 
Γραφείο συμβουλευτικής 
φοιτητών 

Επιλέξτε εάν υπάρχει γραφείο συμβουλευτικής των 
φοιτητών για θέματα σπουδών (Mentoring, Tutoring κ.λπ.) 
κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 
(επιλογή) 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση 
ερευνητικού 
έργου 

 

Εργασίες σε επιστημονικά 
περιοδικά με κριτές 

Το πλήθος των εργασιών των μελών του Τμήματος σε 
επιστημονικά περιοδικά με κριτές σωρευτικά μέχρι τη λήξη 
του ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12). 

2.304 Ακέραιος 

Εργασίες σε επιστημονικά 
περιοδικά χωρίς κριτές 

Το πλήθος των εργασιών των μελών του Τμήματος σε 
επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές σωρευτικά μέχρι τη 
λήξη του ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12). 

88 Ακέραιος 

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας - 
πατέντες 

Το πλήθος των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (πατέντες) των 
μελών του Τμήματος σωρευτικά μέχρι τη λήξη του 
ημερολ.έτους (31/12). 

7 Ακέραιος 

Ανακοινώσεις σε πρακτικά 
συνεδρίων με κριτές 

Το πλήθος των ανακοινώσεων  σε πρακτικά συνεδρίων με 
κριτές των μελών του Τμήματος σωρευτικά μέχρι τη λήξη 
του ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12). 

1186 Ακέραιος 

Ανακοινώσεις σε πρακτικά 
συνεδρίων χωρίς κριτές 

Το πλήθος των ανακοινώσεων σε πρακτικά συνεδρίων 
χωρίς κριτές των μελών του Τμήματος σωρευτικά μέχρι τη 
λήξη του ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12). 

206 Ακέραιος 
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Ενότητα Υποενότητα Τίτλος Περιγραφή 
Πεδίο προς 

συμπλήρωση 
Τύπος 
δεδομένων 

Μονογραφίες 
Το πλήθος των μονογραφιών των μελών του Τμήματος 
σωρευτικά μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους 
αναφοράς (31/12). 

125 Ακέραιος 

Βιβλία 
Το πλήθος των βιβλίων των μελών του Τμήματος σωρευτικά 
μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12). 

67 Ακέραιος 

Κεφάλαια σε συλλογικούς 
τόμους 

Το πλήθος των κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους των 
μελών του Τμήματος σωρευτικά μέχρι τη λήξη του 
ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12). 

137 Ακέραιος 

Συνέδρια υπό την αιγίδα της 
ακαδημαϊκής μονάδας 

Το πλήθος των συνεδρίων υπό την αιγίδα της ακαδημαϊκής 
μονάδας κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους 
αναφοράς (1/1 έως 31/12). 

0 Ακέραιος 

Ετεροαναφορές 

Ο συνολικός αριθμός των ετεροαναφορών των μελών ΔΕΠ 
του Τμήματος Υπολογίζεται για κάθε μέλος ΔΕΠ το 
άθροισμα των ετεροαναφορών του σωρευτικά κατά τη λήξη 
του ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12). 

56.718 Ακέραιος 

Αναφορές (citations) 

Το πλήθος των αναφορών (ετεροαναφορές και 
αυτοαναφορές) των μελών ΔΕΠ του Τμήματος σωρευτικά 
(κατά προτίμηση Google Scholar) μέχρι τη λήξη του 
ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12). 

57.550 Ακέραιος 

Διεθνή βραβεία και 
διακρίσεις 

Το πλήθος των διεθνών βραβείων και διακρίσεων των 
μελών του Τμήματος σωρευτικά μέχρι τη λήξη του 
ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12). 

45 Ακέραιος 



 ‘Έκθεση Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π. προς ΜΟΔΙΠ για το ακαδ. έτος 2018-2019 

31 

 

Ενότητα Υποενότητα Τίτλος Περιγραφή 
Πεδίο προς 

συμπλήρωση 
Τύπος 
δεδομένων 

Ερευνητικά έργα 
και ερευνητικές 
υποδομές 

Ερευνητικά έργα 
Το πλήθος των ενεργών ερευνητικών έργων στα οποία 
συμμετέχουν τα μέλη του Τμήματος εντός του 
ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12). 

207 Ακέραιος 

Ερευνητικά έργα με 
συντονιστή μέλος του 
Τμήματος 

Το πλήθος των ενεργών ερευνητικών έργων που 
συντονίζονται από μέλη του Τμήματος εντός του 
ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12). 

7 Ακέραιος 

Ευρωπαϊκά έργα 
(ανταγωνιστικά) 

Το πλήθος των ενεργών ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών 
έργων (πχ FP, Horizon, ERC κ.α.), που έχουν αναλάβει τα 
μέλη του Τμήματος, εντός ημερολογιακού έτους αναφοράς 
(31/12). 

21 Ακέραιος 

Έργα ΕΣΠΑ 

Το πλήθος των ενεργών εθνικών έργων, που έχουν 
αναλάβει τα μέλη του Τμήματος, από ευρωπαϊκά ταμεία 
(πχ ΕΣΠΑ, Interreg κ.α.) εντός του ημερολογιακού έτους 
αναφοράς (31/12). 

22 Ακέραιος 

Έργα από διεθνείς εταιρείες 
και οργανισμούς 

Το πλήθος των ενεργών έργων από διεθνείς εταιρείες και 
οργανισμούς των μελών του Τμήματος εντός του 
ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12). 

- Ακέραιος 

Έργα από εθνικές εταιρείες 
και οργανισμούς 

Το πλήθος ενεργών έργων, που έχουν αναλάβει τα μέλη του 
Τμήματος, από εθνικές εταιρείες, οργανισμούς και ιδιώτες 
φυσικά πρόσωπα εντός ημερολογιακού έτους αναφοράς 
(31/12). Περιλαμβάνονται έργα e-learning, έργα ΠΜΣ κ.λπ. 

122 Ακέραιος 

Ερευνητικά έργα (< 50Κ€) 
Το πλήθος των ενεργών έργων των μελών του Τμήματος με 
προϋπολογισμό μικρότερο από 50.000€ τα οποία έχουν 

93 Ακέραιος 
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Ενότητα Υποενότητα Τίτλος Περιγραφή 
Πεδίο προς 

συμπλήρωση 
Τύπος 
δεδομένων 

ενεργή διάρκεια του φυσικού αντικειμένου εντός του 
ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 31/12). 

Ερευνητικά έργα (50-200Κ€) 

Το πλήθος των ενεργών έργων των μελών του Τμήματος με 
προϋπολογισμό από 50.000€ έως 200.000€ τα οποία έχουν 
ενεργή διάρκεια του φυσικού αντικειμένου εντός του 
ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 31/12). 

91 Ακέραιος 

Ερευνητικά έργα (> 200Κ€) 

Το πλήθος των ενεργών έργων των μελών του Τμήματος με 
προϋπολογισμό μεγαλύτερο από 200.000€ τα οποία έχουν 
ενεργή διάρκεια του φυσικού αντικειμένου εντός του 
ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 31/12). 

23 Ακέραιος 

Εξωτερικοί συνεργάτες 
έργων 

Το πλήθος των εξωτερικών συνεργατών για την εκτέλεση 
των χρηματοδοτούμενων έργων του Τμήματος (ΕΛΚΕ) με 
ενεργή σύμβαση εντός του ημερολογιακού έτους αναφοράς 
(1/1 - 31/12). 

148 Ακέραιος 

Τεχνοβλαστοί 
Ο συνολικός αριθμός των τεχνοβλαστών του Τμήματος κατά 
τη λήξη του ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12). 

0 Ακέραιος 

Εργαστήρια 
Το συνολικό πλήθος των θεσμοθετημένων εργαστηρίων  
του Τμήματος κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους 
αναφοράς (31/12). 

26 Ακέραιος 

Κέντρα Αριστείας 
Το συνολικό πλήθος των πιστοποιημένων/αναγνωρισμένων 
Κέντρων Αριστείας του Τμήματος κατά τη λήξη του 
ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12). 

- Ακέραιος 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Ενότητα Τίτλος πεδίου Περιγραφή πεδίου 
Πεδίο προς 
συμπλήρωση 

Τύπος 
δεδομένων 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΠΣ 

Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 

Το πλήθος των πιστωτικών μονάδων ECTS του Προγράμματος 
Προπτυχιακών Σπουδών. Δηλαδή, το σύνολο των ελάχιστων 
απαιτούμενων πιστωτικών μονάδων ECTS για την απόκτηση του 
πτυχίου. 

300 Ακέραιος 

Ελάχιστη διάρκεια σπουδών 
(εξάμηνα) 

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών σε εξάμηνα. 10 Ακέραιος 

Ημερομηνία ίδρυσης 
H ημερομηνία ίδρυσης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών  
βάσει ΦΕΚ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ). 

30/10/1917 
Ημερομηνία 
(ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) 

Ημερομηνία τελευταίας 
αναμόρφωσης 

Η ημερομηνία τελευταίας αναμόρφωσης του Προπτυχιακού 
Προγράμματος Σπουδών (όποιας έκτασης) (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ). 

3/6/2019 
Ημερομηνία 
(ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) 

Γλώσσα 
Η γλώσσα στην οποία προσφέρεται το Προπτυχιακό Πρόγραμμα 
Σπουδών  επιλογή από λίστα (Ελληνικά, Αγγλικά, Ελληνικά κΑγγλικά). 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
Τιμή από λίστα 
(Drop Down) 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

Ειδικεύσεις/κατευθύνσεις στον 
τίτλο σπουδών 

Το πλήθος των αναγραφόμενων ειδικεύσεων/ κατευθύνσεων στον 
τίτλο σπουδών του Προγρ.Σπουδών 

4 Ακέραιος 

Κατοχυρωμένα επαγγελματικά 
δικαιώματα 

Επιλέξτε εάν η λήψη του Διπλώματος οδηγεί σε διακριτά και 
κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα. 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 
(επιλογή) 

Υποχρεωτική 
διπλωματική/πτυχιακή εργασία 

Επιλέξτε εάν απαιτείται διπλωματική/πτυχιακή εργασία για την λήψη 
του πτυχίου. 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 
(επιλογή) 
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Ενότητα Τίτλος πεδίου Περιγραφή πεδίου 
Πεδίο προς 
συμπλήρωση 

Τύπος 
δεδομένων 

Ελάχιστος αριθμός μαθημάτων για 
απόκτηση πτυχίου 

Ο ελάχιστος αριθμός μαθημάτων για την απόκτηση πτυχίου τα οποία 
αντιστοιχούν στο πλήθος ECTS του πεδίου Μ4.001. 

63 Ακέραιος 

Προσφερόμενα μαθήματα 
Το σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων του Προγράμματος 
Σπουδών. 

142 Ακέραιος 

Υποχρεωτικά μαθήματα 
Το σύνολο των υποχρεωτικών μαθημάτων του Προγράμματος 
Σπουδών. 

90 Ακέραιος 

Μαθήματα ελεύθερης επιλογής Το σύνολο των μαθημάτων ελεύθερης επιλογής του Προγρ.Σπουδών. 2 Ακέραιος 

Μαθήματα κατ' επιλογή 
υποχρεωτικά 

Το σύνολο των μαθημάτων που επιλέγονται από υποχρεωτικό 
κατάλογο (κατ’ επιλογή υποχρεωτικά) του Προγράμματος Σπουδών. 

46 Ακέραιος 

Προαπαιτούμενα μαθήματα 
Επιλέξτε εάν το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει προαπαιτούμενα 
μαθήματα ("αλυσίδες"). 

ΟΧΙ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 
(επιλογή) 

Μαθήματα με προαπαιτούμενο 
μάθημα 

Το πλήθος μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών, που έχουν 
κάποιο προαπαιτούμενο μάθημα. 

0 Ακέραιος 

Μαθήματα Υποβάθρου Το πλήθος των μαθημάτων Υποβάθρου του Προγράμματος Σπουδών. 10 Ακέραιος 

Μαθήματα Επιστημονικής 
Περιοχής 

Το πλήθος των μαθημάτων Επιστημονικής Περιοχής του 
Προγράμματος Σπουδών. 

108 Ακέραιος 

Μαθήματα Γενικών Γνώσεων Το πλήθος των μαθημάτων Γενικών Γνώσεων του Προγρ.Σπουδών. 4 Ακέραιος 

Μαθήματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 
Το πλήθος των μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων του Προγράμματος 
Σπουδών. 

34 Ακέραιος 



 ‘Έκθεση Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π. προς ΜΟΔΙΠ για το ακαδ. έτος 2018-2019 

35 

 

Ενότητα Τίτλος πεδίου Περιγραφή πεδίου 
Πεδίο προς 
συμπλήρωση 

Τύπος 
δεδομένων 

Μαθήματα με φροντιστήριο 
Το πλήθος των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών για τα οποία 
παρέχεται φροντιστήριο. 

0 Ακέραιος 

Μαθήματα με εργαστηριακή 
άσκηση ή εργαστηριακά 

Το πλήθος των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών που 
περιλαμβάνουν και εργαστηριακή άσκηση ή είναι τα ίδια 
εργαστηριακά. 

54 Ακέραιος 

Μαθήματα με κλινική άσκηση ή 
κλινικά 

Το πλήθος των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών που 
περιλαμβάνουν και κλινική άσκηση ή είναι τα ίδια κλινικά. 

0 Ακέραιος 

Μαθήματα με άσκηση υπαίθρου 
Το πλήθος των μαθημάτων του Προγρ.Σπουδών που περιλαμβάνουν 
και άσκηση υπαίθρου η επίσκεψη στο πεδίο εργασίας. 

0 Ακέραιος 

Έκδοση Παραρτήματος 
Διπλώματος 

Επιλέξτε εάν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης Παραρτήματος Διπλώματος 
(Diploma Supplement). 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 
(επιλογή) 

 
Αυτόματη έκδοση Παραρτήματος 
Διπλώματος για όλους του 
φοιτητές 

Επιλέξτε εάν εκδίδεται αυτόματα για όλους του φοιτητές 
Παραρτήματος Διπλώματος (Diploma Supplement) ανεξάρτητα εάν 
ζητείται ή όχι. 

ΟΧΙ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 
(επιλογή) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ 

Ηλεκτρονική τάξη 

Επιλέξτε εάν υπάρχει ηλεκτρονική τάξη διαθέσιμη στους φοιτητές. 
Ηλεκτρονική Τάξη: εάν υπάρχει σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών 
μαθημάτων. Τηλεκπαίδευση σύγχρονη ή ασύγχρονη μέσω web 
browser χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων. 

ΟΧΙ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 
(επιλογή) 

Σύνολο μαθημάτων στην 
ηλεκτρονική τάξη 

Επιλέξτε εάν το σύνολο των μαθημάτων είναι διαθέσιμο στην 
ηλεκτρονική τάξη. Ηλεκτρονική Τάξη: εάν υπάρχει σύστημα 
διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων. Τηλεκπαίδευση σύγχρονη ή 
ασύγχρονη μέσω web browser χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων 

ΟΧΙ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 
(επιλογή) 
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Ενότητα Τίτλος πεδίου Περιγραφή πεδίου 
Πεδίο προς 
συμπλήρωση 

Τύπος 
δεδομένων 

τεχνικών γνώσεων. 

Συμμόρφωση με πρότυπα WCAG 

Επιλέξτε εάν η ηλεκτρονική τάξη συμμορφώνεται με τα πρότυπα 
WCAG ή άλλο ισοδύναμο. Το πρότυπο WCAG , Web Content 
Accessibility Guidelines, ορίζει τις παραμέτρους ώστε μια ιστοσελίδα 
να χαρακτηρίζεται ως φιλική για ΑΜΕΑ. 

ΟΧΙ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 
(επιλογή) 

Ποσοστό χρήσης από διδάσκοντες Το ποσοστό χρήσης της ηλεκτρονικής τάξης από τους διδάσκοντες. ΟΧΙ 
Δεκαδικός 
(0,00 - 100,00) 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

Υποχρεωτική πρακτική άσκηση 
Επιλέξτε εάν είναι υποχρεωτική η πρακτική άσκηση για τη λήψη 
πτυχίου. 

ΟΧΙ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 
(επιλογή) 

Υποστήριξη πρακτικής άσκησης Επιλέξτε εάν υπάρχει γραφείο υποστήριξης της πρακτικής άσκησης. ΝΑΙ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 
(επιλογή) 

Φοιτητές που ολοκλήρωσαν την 
πρακτική άσκηση 

Ο συνολικός αριθμός των φοιτητών που ολοκλήρωσε την πρακτική του 
άσκηση κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

80 Ακέραιος 

Ποσοστό αμειβομένων φοιτητών 
Το ποσοστό των φοιτητών που αμείφθηκαν για την πραγματοποίηση 
της πρακτικής άσκησης κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8). 

100 
Δεκαδικός 
(0,00 - 100,00) 

Διάρκεια πρακτικής άσκησης Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης σε μήνες. 2 Ακέραιος 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΠΣ Συμμετοχή φοιτητών 
Επιλέξτε εάν συμμετέχουν φοιτητές στην κατάρτιση του 
Προγράμματος Σπουδών. 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 
(επιλογή) 
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Ενότητα Τίτλος πεδίου Περιγραφή πεδίου 
Πεδίο προς 
συμπλήρωση 

Τύπος 
δεδομένων 

Συμμετοχή αποφοίτων 
Επιλέξτε εάν συμμετέχουν απόφοιτοι στην κατάρτιση του 
Προγράμματος Σπουδών. 

ΟΧΙ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 
(επιλογή) 

Συμμετοχή εργοδοτών 
Επιλέξτε εάν συμμετέχουν εργοδότες στην κατάρτιση του 
Προγράμματος Σπουδών. 

ΟΧΙ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 
(επιλογή) 

Συμμετοχή επιστημονικών φορέων 
Επιλέξτε εάν συμμετέχουν επιστημονικοί φορείς στην κατάρτιση του 
Προγράμματος Σπουδών. 

ΟΧΙ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 
(επιλογή) 

Συμμετοχή άλλων φορέων 
Επιλέξτε εάν συμμετέχουν άλλοι φορείς ή άτομα στην κατάρτιση του 
Προγράμματος Σπουδών. 

ΟΧΙ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 
(επιλογή) 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
(ΕΙΣΑΓΩΓΗ) 

Προσφερόμενες θέσεις στις 
Πανελλήνιες Εξετάσεις 

Το πλήθος των προσφερόμενων θέσεων στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, 
όπως καθορίστηκε από το Υπουργείο Παιδείας κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

134 Ακέραιος 

Προτεινόμενες θέσεις από το 
Τμήμα 

Το πλήθος των προτεινομένων θέσεων στις Πανελλήνιες Εξετάσεις από 
το Τμήμα κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

110 Ακέραιος 

Εισαχθέντες με εισαγωγικές 
εξετάσεις (Άνδρες) 

Το πλήθος των φοιτητών που εισήχθησαν με εισαγωγικές εξετάσεις 
(Άνδρες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

87 Ακέραιος 

Εισαχθέντες με εισαγωγικές 
εξετάσεις (Γυναίκες) 

Το πλήθος των φοιτητών που εισήχθησαν με εισαγωγικές εξετάσεις 
(Γυναίκες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

24 Ακέραιος 

Εισαχθέντες με κατατακτήριες 
εξετάσεις (Άνδρες) 

Το πλήθος των φοιτητών που εισήχθησαν με κατατακτήριες εξετάσεις 
(Άνδρες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

15 Ακέραιος 

Εισαχθέντες με κατατακτήριες Το πλήθος των φοιτητών που εισήχθησαν με κατατακτήριες εξετάσεις 0 Ακέραιος 
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Ενότητα Τίτλος πεδίου Περιγραφή πεδίου 
Πεδίο προς 
συμπλήρωση 

Τύπος 
δεδομένων 

εξετάσεις (Γυναίκες) (Γυναίκες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Εισαχθέντες με μετεγγραφές - 
κοινωνικά κριτήρια (Άνδρες) 

Το πλήθος των φοιτητών που εισήχθησαν με μετεγγραφές - κοινωνικά 
κριτήρια (Άνδρες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8). 

6 Ακέραιος 

Εισαχθέντες με μετεγγραφές - 
κοινωνικά κριτήρια (Γυναίκες) 

Το πλήθος των φοιτητών που εισήχθησαν με μετεγγραφές - κοινωνικά 
κριτήρια (Γυναίκες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8). 

6 Ακέραιος 

Εισαχθέντες αλλοδαποί φοιτητές 
(Άνδρες) 

Το πλήθος των εισαχθέντων αλλοδαπών φοιτητών (Άνδρες) κατά τη 
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

10 Ακέραιος 

Εισαχθέντες αλλοδαποί φοιτητές 
(Γυναίκες) 

Το πλήθος των εισαχθέντων αλλοδαπών φοιτητών (Γυναίκες) κατά τη 
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

2 Ακέραιος 

Εισαχθέντες με λοιπές μεθόδους 
(Άνδρες) 

Το πλήθος των φοιτητών που εισήχθησαν με λοιπές μεθόδους 
(Άνδρες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

144 Ακέραιος 

Εισαχθέντες με λοιπές μεθόδους 
(Γυναίκες) 

Το πλήθος των φοιτητών που εισήχθησαν με λοιπές μεθόδους 
(Γυναίκες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

24 Ακέραιος 

Νεοεισαχθέντες φοιτητές έτους 
(Άνδρες) 

Το σύνολο των νεοεισαχθέντων φοιτητών (όλων των κατηγοριών) του 
ακαδημαϊκού έτους (Άνδρες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8). 

262 Ακέραιος 

Νεοεισαχθέντες φοιτητές έτους 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των νεοεισαχθέντων φοιτητών (όλων των κατηγοριών) του 
ακαδημαϊκού έτους (Γυναίκες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8). 

56 Ακέραιος 
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Ενότητα Τίτλος πεδίου Περιγραφή πεδίου 
Πεδίο προς 
συμπλήρωση 

Τύπος 
δεδομένων 

Βάση εισαγωγής στις Πανελλήνιες 
Εξετάσεις 

Ελάχιστος αριθμός μορίων εισαγωγής στην ΣΜΜ ΕΜΠ 18014 Δεκαδικός 

Μέση τιμή σειράς προτίμησης 

Η μέση τιμή (διάμεσος) της σειράς προτίμησης στην σειρά δήλωσης 
Τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων των υποψηφίων των 
Πανελληνίων Εξετάσεων στο μηχανογραφικό δελτίο κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

1 Δεκαδικός 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
(ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) 

Εγγεγραμμένοι εντός κανονικής 
διάρκειας φοίτησης (Άνδρες) 

Το πλήθος των εγγεγραμμένων φοιτητών  οι οποίοι βρίσκονται εντός 
της κανονικής διάρκειας του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 
των ν ετών κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8).  
Όπου πλήθος φοιτητών, οι φοιτητές με κανονική διάρκεια σπουδών 
για ν έτη σπουδών του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών. 
Παράδειγμα: σε ΠΠΣ τετραετούς φοίτησης, για το έτος αναφοράς 
2016/17 στο πεδίο συμπληρώνεται το πλήθος των φοιτητών που 
εγγράφησαν από το ακαδ. έτος 2013/14 έως και το ακαδ. έτος 2016/17 
(Άνδρες). 

888 Ακέραιος 

Εγγεγραμμένοι εντός κανονικής 
διάρκειας φοίτησης (Γυναίκες) 

Το πλήθος των εγγεγραμμένων φοιτητών  οι οποίοι βρίσκονται εντός 
της κανονικής διάρκειας του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 
των ν ετών κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8).  
Όπου πλήθος φοιτητών, οι φοιτητές με κανονική διάρκεια σπουδών 
για ν έτη σπουδών του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών. 
Παράδειγμα: σε ΠΠΣ τετραετούς φοίτησης, για το έτος αναφοράς 
2016/17 στο πεδίο συμπληρώνεται το πλήθος των φοιτητών που 
εγγράφησαν από το ακαδ. έτος 2013/14 έως και το ακαδ. έτος 2016/17 
(Γυναίκες). 

195 Ακέραιος 
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Ενότητα Τίτλος πεδίου Περιγραφή πεδίου 
Πεδίο προς 
συμπλήρωση 

Τύπος 
δεδομένων 

Εγγεγραμμένοι που διανύουν το 
ν+1 έτος σπουδών (Άνδρες) 

Το πλήθος των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο ν+1 έτος 
σπουδών τους (Άνδρες) κατά τη λήξη του ακαδ.έτους αναφοράς 
(31/8). Παράδειγμα: σε ΠΠΣ τετραετούς φοίτησης, για το έτος 
αναφοράς 2016/17 στο πεδίο συμπληρώνεται το πλήθος των φοιτητών 
που εγγράφηκαν για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο του 2012. 

82 Ακέραιος 

Εγγεγραμμένοι που διανύουν το 
ν+1 έτος σπουδών (Γυναίκες) 

Το πλήθος των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο ν+1 έτος 
σπουδών τους (Γυναίκες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8).  Παράδειγμα: σε ΠΠΣ τετραετούς φοίτησης, για το 
έτος αναφοράς 2016/17 στο πεδίο συμπληρώνεται το πλήθος των 
φοιτητών που εγγράφηκαν για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο του 2012. 

13 Ακέραιος 

Εγγεγραμμένοι που διανύουν το 
ν+2 έτος σπουδών (Άνδρες) 

Το πλήθος των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο ν+2 έτος 
σπουδών τους (Άνδρες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8).  Παράδειγμα: σε ΠΠΣ τετραετούς φοίτησης, για το 
έτος αναφοράς 2016/17 στο πεδίο συμπληρώνεται το πλήθος των 
φοιτητών που εγγράφηκαν για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο του 2011. 

44 Ακέραιος 

Εγγεγραμμένοι που διανύουν το 
ν+2 έτος σπουδών (Γυναίκες) 

Το πλήθος των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο ν+2 έτος 
σπουδών τους (Γυναίκες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8). Παράδειγμα: σε ΠΠΣ τετραετούς φοίτησης, για το 
έτος αναφοράς 2016/17 στο πεδίο συμπληρώνεται το πλήθος των 
φοιτητών που εγγράφηκαν για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο του 2011. 

6 Ακέραιος 

Εγγεγραμμένοι που διανύουν έτος 
σπουδών μεγαλύτερο του ν+2 
(Άνδρες) 

Το πλήθος των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι σε έτη σπουδών 
μεγαλύτερα του ν+2 (Άνδρες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8). Παράδειγμα: σε ΠΠΣ τετραετούς φοίτησης, για το 
έτος αναφοράς 2016/17 το πεδίο συμπληρώνεται το πλήθος των 
φοιτητών που εγγράφηκαν για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 

2306 Ακέραιος 
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Ενότητα Τίτλος πεδίου Περιγραφή πεδίου 
Πεδίο προς 
συμπλήρωση 

Τύπος 
δεδομένων 

2010/11 και παλαιότερα. 

Εγγεγραμμένοι που διανύουν έτος 
σπουδών μεγαλύτερο του ν+2 
(Γυναίκες) 

Το πλήθος των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι σε έτη σπουδών 
μεγαλύτερα του ν+2 (Γυναίκες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8). Παράδειγμα: σε ΠΠΣ τετραετούς φοίτησης, για το 
έτος αναφοράς 2016/17 το πεδίο συμπληρώνεται το πλήθος των 
φοιτητών που εγγράφηκαν για πρώτη κατά το ακαδημαϊκό έτος 
2010/11 και παλαιότερα. 

105 Ακέραιος 

Αλλοδαποί εντός κανονικής 
διάρκειας σπουδών (Άνδρες) 

Το πλήθος των αλλοδαπών φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι εντός 
της κανονικής διάρκειας του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 
των ν ετών (Άνδρες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8). 

37 Ακέραιος 

Αλλοδαποί  εντός κανονικής 
διάρκειας σπουδών (Γυναίκες) 

Το πλήθος των αλλοδαπών φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι εντός 
της κανονικής διάρκειας του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 
των ν ετών (Γυναίκες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8). 

9 Ακέραιος 

Αλλοδαποί πέραν κανονικής 
διάρκειας σπουδών (Άνδρες) 

Το πλήθος των αλλοδαπών φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι σε έτη 
σπουδών μεγαλύτερα από ν (δηλαδή, ν+1, ν+2 και > ν+2) (Άνδρες) 
κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

62 Ακέραιος 

Αλλοδαποί πέραν κανονικής 
διάρκειας σπουδών (Γυναίκες) 

Το πλήθος των αλλοδαπών φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι σε έτη 
σπουδών μεγαλύτερα από ν (δηλαδή, ν+1, ν+2 και > ν+2) (Γυναίκες) 
κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

6 Ακέραιος 
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Ενότητα Τίτλος πεδίου Περιγραφή πεδίου 
Πεδίο προς 
συμπλήρωση 

Τύπος 
δεδομένων 

Διαγραμμένοι κατόπιν αίτησης 
(εντός κανονικής διάρκειας 
φοίτησης) (Άνδρες) 

Το πλήθος των φοιτητών που έχουν διαγραφεί με αίτησή τους και 
είχαν εγγραφεί μέσα στην κανονική διάρκεια σπουδών, δηλαδή, ν έτη 
(Άνδρες) κατά τη λήξη του ακαδ.έτους αναφοράς (31/8). 

0 Ακέραιος 

Διαγραμμένοι κατόπιν αίτησης 
(εντός κανονικής διάρκειας 
φοίτησης) (Γυναίκες) 

Το πλήθος των φοιτητών που έχουν διαγραφεί με αίτησή τους και 
είχαν εγγραφεί μέσα στην κανονική διάρκεια σπουδών, δηλαδή ν έτη 
(Γυναίκες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

0 Ακέραιος 

Διαγραμμένοι κατόπιν αίτησης 
(πέραν κανονικής διάρκειας 
φοίτησης) (Άνδρες) 

Το πλήθος των φοιτητών που έχουν διαγραφεί με αίτησή τους και 
είχαν εγγραφεί πριν από >ν+2 έτη  (Άνδρες) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

0 Ακέραιος 

Διαγραμμένοι κατόπιν αίτησης 
(πέραν κανονικής διάρκειας 
φοίτησης) (Γυναίκες) 

Το πλήθος των φοιτητών που έχουν διαγραφεί με αίτησή τους και 
είχαν εγγραφεί πριν από >ν+2 έτη (Γυναίκες) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

0 Ακέραιος 

Διαγραμμένοι για εγγραφή σε άλλο 
ΠΠΣ (εντός κανονικής διάρκειας 
φοίτησης) (Άνδρες) 

Το πλήθος των φοιτητών που έχουν διαγραφεί με αίτησή τους και  
είχαν εγγραφεί μέσα στην κανονική διάρκεια σπουδών, ν έτη, για να 
εγγραφούν σε άλλο ΠΠΣ (Άνδρες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού 
έτους αναφοράς (31/8). 

4 Ακέραιος 

Διαγραμμένοι για εγγραφή σε άλλο 
ΠΠΣ (εντός κανονικής διάρκειας 
φοίτησης) (Γυναίκες) 

Το πλήθος των φοιτητών που έχουν διαγραφεί με αίτησή τους και  
είχαν εγγραφεί μέσα στην κανονική διάρκεια σπουδών, ν έτη, για να 
εγγραφούν σε άλλο ΠΠΣ  (Γυναίκες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού 
έτους αναφοράς (31/8). 

2 Ακέραιος 

Διαγραμμένοι για εγγραφή σε άλλο 
ΠΠΣ (πέραν κανονικής διάρκειας 
φοίτησης) (Άνδρες) 

Το πλήθος των φοιτητών που διαγραφεί με αίτησή τους και  είχαν 
εγγραφεί μετά την κανονική διάρκεια σπουδών, ν+1, ν+2, >ν+2 έτη, για 
να εγγραφούν σε άλλο ΠΠΣ  (Άνδρες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού 

1 Ακέραιος 
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Ενότητα Τίτλος πεδίου Περιγραφή πεδίου 
Πεδίο προς 
συμπλήρωση 

Τύπος 
δεδομένων 

έτους αναφοράς (31/8). 

Διαγραμμένοι για εγγραφή σε άλλο 
ΠΠΣ (πέραν κανονικής διάρκειας 
φοίτησης) (Γυναίκες) 

Το πλήθος των φοιτητών που διαγραφεί με αίτησή τους και  είχαν 
εγγραφεί μετά την κανονική διάρκεια σπουδών, ν+1, ν+2, >ν+2 έτη, για 
να εγγραφούν σε άλλο ΠΠΣ (Γυναίκες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού 
έτους αναφοράς (31/8). 

0 Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
(ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ) 

Νεοεισερχόμενοι φοιτητές ΑΜΕΑ 
(Άνδρες) 

Το πλήθος των νεοεισερχομένων φοιτητών ΑΜΕΑ (5% με σοβαρές 
παθήσεις) στο τρέχον έτος (Άνδρες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού 
έτους αναφοράς (31/8). 

9 Ακέραιος 

Νεοεισερχόμενοι φοιτητές ΑΜΕΑ 
(Γυναίκες) 

Το πλήθος των νεοεισερχομένων φοιτητών ΑΜΕΑ (5% με σοβαρές 
παθήσεις) στο τρέχον έτος (Γυναίκες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού 
έτους αναφοράς (31/8). 

2 Ακέραιος 

Εγγεγραμμένοι φοιτητές ΑΜΕΑ 
(εντός κανονικής διάρκειας 
φοίτησης) (Άνδρες) 

Το πλήθος των εγγεγραμμένων φοιτητών ΑΜΕΑ (5% με σοβαρές 
παθήσεις) στο τρέχον έτος σε κανονικά έτη φοίτησης (Άνδρες) κατά τη 
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

40 Ακέραιος 

Εγγεγραμμένοι φοιτητές ΑΜΕΑ 
(εντός κανονικής διάρκειας 
φοίτησης) (Γυναίκες) 

Το πλήθος των εγγεγραμμένων φοιτητών ΑΜΕΑ (5% με σοβαρές 
παθήσεις) στο τρέχον έτος σε κανονικά έτη φοίτησης (Γυναίκες) κατά 
τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

9 Ακέραιος 

Απόφοιτοι ΑΜΕΑ (Άνδρες) 
Το πλήθος των αποφοιτησάντων ΑΜΕΑ (5% με σοβαρές παθήσεις) στο 
τρέχον έτος (Άνδρες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8). 

0 Ακέραιος 

Απόφοιτοι ΑΜΕΑ (Γυναίκες) Το πλήθος των αποφοιτησάντων ΑΜΕΑ (5% με σοβαρές παθήσεις) στο 0 Ακέραιος 
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Ενότητα Τίτλος πεδίου Περιγραφή πεδίου 
Πεδίο προς 
συμπλήρωση 

Τύπος 
δεδομένων 

τρέχον έτος (Γυναίκες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8). 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
(ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 
ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ) 

Φοιτητές με τρίμηνη 
παρακολούθηση σε ΑΕΙ της 
αλλοδαπής (εντός κανονικής 
διάρκειας φοίτησης) (Άνδρες) 

Το πλήθος των φοιτητών του τρέχοντος έτους (εγγεγραμμένοι πριν ν 
έτη, κανονική διάρκεια) οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστο 
ένα τρίμηνο σε κάποιο ΑΕΙ της Αλλοδαπής (Άνδρες) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

0 Ακέραιος 

Φοιτητές με τρίμηνη 
παρακολούθηση σε ΑΕΙ της 
αλλοδαπής (εντός κανονικής 
διάρκειας φοίτησης) (Γυναίκες) 

Το πλήθος των  φοιτητών του τρέχοντος έτους (εγγεγραμμένοι πριν ν 
έτη, κανονική διάρκεια), οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστο 
ένα τρίμηνο σε κάποιο ΑΕΙ της Αλλοδαπής (Γυναίκες) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

0 Ακέραιος 

Φοιτητές με τρίμηνη 
παρακολούθηση σε ΑΕΙ της 
αλλοδαπής (πέραν κανονικής 
διάρκειας φοίτησης) (Άνδρες) 

Το πλήθος φοιτητών του τρέχοντος έτους (εγγεγραμμένοι πριν ν+1, 
ν+2, >ν+2 έτη, δηλαδή πέραν της κανονικής διάρκειας), οι οποίοι έχουν 
παρακολουθήσει τουλάχιστο ένα τρίμηνο σε κάποιο ΑΕΙ της 
Αλλοδαπής (Άνδρες) κατά τη λήξη του ακαδ. έτους αναφοράς (31/8). 

0 Ακέραιος 

Φοιτητές με τρίμηνη 
παρακολούθηση σε ΑΕΙ της 
αλλοδαπής (πέραν κανονικής 
διάρκειας φοίτησης) (Γυναίκες) 

Το πλήθος των φοιτητών του τρέχοντος έτους (εγγεγραμμένοι πριν ν+1, 
ν+2, >ν+2 έτη, δηλαδή πέραν της κανονικής διάρκειας), οι οποίοι έχουν 
παρακολουθήσει τουλάχιστο ένα τρίμηνο σε κάποιο ΑΕΙ της Αλλοδαπής 
(Γυναίκες) κατά τη λήξη του ακαδ.έτους αναφοράς (31/8). 

0 Ακέραιος 

Φοιτητές από άλλο τμήμα της 
Αλλοδαπής (Άνδρες) 

Το πλήθος των φοιτητών οι οποίοι εισήλθαν στο τμήμα για σπουδές, 
από άλλο τμήμα της αλλοδαπής (στο πλαίσιο συνεργασίας 
οποιασδήποτε μορφής) (Άνδρες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8). 

0 Ακέραιος 

Φοιτητές από άλλο τμήμα της 
Αλλοδαπής (Γυναίκες) 

Το πλήθος των φοιτητών οι οποίοι εισήλθαν στο τμήμα για σπουδές, 
από άλλο τμήμα της αλλοδαπής (στο πλαίσιο συνεργασίας 

0 Ακέραιος 
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Ενότητα Τίτλος πεδίου Περιγραφή πεδίου 
Πεδίο προς 
συμπλήρωση 

Τύπος 
δεδομένων 

οποιασδήποτε μορφής) (Γυναίκες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού 
έτους αναφοράς (31/8). 

Εισερχόμενοι φοιτητές ERASMUS 
(Άνδρες) 

Το ετήσιο πλήθος των εισερχομένων φοιτητών ERASMUS (Άνδρες) 
κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

20 Ακέραιος 

Εισερχόμενοι φοιτητές ERASMUS 
(Γυναίκες) 

Το ετήσιο πλήθος των εισερχομένων φοιτητών ERASMUS (Γυναίκες) 
κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

7 Ακέραιος 

Εξερχόμενοι φοιτητές ERASMUS 
(Άνδρες) 

Το ετήσιο πλήθος των εξερχομένων φοιτητών ERASMUS (Άνδρες) κατά 
τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

7 Ακέραιος 

Εξερχόμενοι φοιτητές ERASMUS 
(Γυναίκες) 

Το ετήσιο πλήθος των εξερχομένων φοιτητών ERASMUS (Γυναίκες) 
κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

1 Ακέραιος 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 
(ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) 

Απόφοιτοι (εντός κανονικής 
διάρκειας φοίτησης) (Άνδρες) 

Το πλήθος των φοιτητών που έχουν αποφοιτήσει στο τρέχον 
ακαδημαϊκό έτος και είχαν εγγραφεί πριν ν έτη, κανονική διάρκεια 
σπουδών (Άνδρες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8). 

51 Ακέραιος 

Απόφοιτοι (εντός κανονικής 
διάρκειας φοίτησης) (Γυναίκες) 

Το πλήθος των φοιτητών που έχουν αποφοιτήσει στο τρέχον 
ακαδημαϊκό έτος και είχαν εγγραφεί πριν ν έτη, κανονική διάρκεια 
σπουδών (Γυναίκες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8). 

14 Ακέραιος 

Απόφοιτοι (ν+1 έτη σπουδών) 
(Άνδρες) 

Το πλήθος των φοιτητών που έχουν αποφοιτήσει στο τρέχον 
ακαδημαϊκό έτος και είχαν εγγραφεί πριν ν+1 έτη, επιπλέον ένα έτος 
από την κανονική διάρκεια σπουδών (Άνδρες) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

92 Ακέραιος 
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Ενότητα Τίτλος πεδίου Περιγραφή πεδίου 
Πεδίο προς 
συμπλήρωση 

Τύπος 
δεδομένων 

Απόφοιτοι (ν+1 έτη σπουδών) 
(Γυναίκες) 

Το πλήθος των φοιτητών που έχουν αποφοιτήσει στο τρέχον 
ακαδημαϊκό έτος  και είχαν εγγραφεί πριν ν+1 έτη, επιπλέον ένα έτος 
από την κανονική διάρκεια σπουδών (Γυναίκες) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

19 Ακέραιος 

Απόφοιτοι (ν+2 έτη σπουδών) 
(Άνδρες) 

Το πλήθος των φοιτητών που έχουν αποφοιτήσει στο τρέχον 
ακαδημαϊκό έτος  και είχαν εγγραφεί πριν ν+2 έτη, επιπλέον δύο έτη 
από την κανονική διάρκεια σπουδών (Άνδρες) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

115 Ακέραιος 

Απόφοιτοι (ν+2 έτη σπουδών) 
(Γυναίκες) 

Το πλήθος των φοιτητών που έχουν αποφοιτήσει στο τρέχον 
ακαδημαϊκό έτος  και είχαν εγγραφεί πριν ν+2 έτη, επιπλέον δύο έτη 
από την κανονική διάρκεια σπουδών (Γυναίκες) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

23 Ακέραιος 

Απόφοιτοι (περισσότερα από ν+2 
έτη σπουδών) (Άνδρες) 

Το πλήθος των φοιτητών που έχουν αποφοιτήσει στο τρέχον 
ακαδημαϊκό έτος  και είχαν εγγραφεί πριν >ν+2 έτη, πέραν των δύο 
ετών από την κανονική διάρκεια σπουδών(Άνδρες) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

 

38 Ακέραιος 

Απόφοιτοι (περισσότερα από ν+2 
έτη σπουδών) (Γυναίκες) 

Το πλήθος των φοιτητών που έχουν αποφοιτήσει στο τρέχον 
ακαδημαϊκό έτος  και είχαν εγγραφεί πριν >ν+2 έτη, πέραν των δύο 
ετών από την κανονική διάρκεια σπουδών (Γυναίκες) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

9 Ακέραιος 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 
(ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ) 

Απόφοιτοι με βαθμό πτυχίου 5.00 - 
5.99 (Άνδρες) 

Το πλήθος των αποφοίτων του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους με 
βαθμό πτυχίου από 5.00-5.99 (Άνδρες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού 

1 Ακέραιος 
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Ενότητα Τίτλος πεδίου Περιγραφή πεδίου 
Πεδίο προς 
συμπλήρωση 

Τύπος 
δεδομένων 

έτους αναφοράς (31/8). 

Απόφοιτοι με βαθμό πτυχίου 5.00 - 
5.99 (Γυναίκες) 

Το πλήθος των αποφοίτων του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους με 
βαθμό πτυχίου από 5.00-5.99 (Γυναίκες) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

0 Ακέραιος 

Απόφοιτοι με βαθμό πτυχίου 6.00 - 
6.99 (Άνδρες) 

Το πλήθος των αποφοίτων του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους με 
βαθμό πτυχίου από 6.00-6.99 (Άνδρες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού 
έτους αναφοράς (31/8). 

40 Ακέραιος 

Απόφοιτοι με βαθμό πτυχίου 6.00 - 
6.99 (Γυναίκες) 

Το πλήθος των αποφοίτων του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους με 
βαθμό πτυχίου από 6.00-6.99 (Γυναίκες) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

8 Ακέραιος 

Απόφοιτοι με βαθμό πτυχίου 7.00 - 
7.99 (Άνδρες) 

Το πλήθος των αποφοίτων του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους με 
βαθμό πτυχίου από 7.00-7.99 (Άνδρες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού 
έτους αναφοράς (31/8). 

79 Ακέραιος 

Απόφοιτοι με βαθμό πτυχίου 7.00 - 
7.99 (Γυναίκες) 

Το πλήθος των αποφοίτων του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους με 
βαθμό πτυχίου από 7.00-7.99 (Γυναίκες) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

16 Ακέραιος 

Απόφοιτοι με βαθμό πτυχίου 8.00 - 
8.99 (Άνδρες) 

Το πλήθος των αποφοίτων του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους με 
βαθμό πτυχίου από 8.00-8.99 (Άνδρες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού 
έτους αναφοράς (31/8). 

26 Ακέραιος 

Απόφοιτοι με βαθμό πτυχίου 8.00 - 
8.99 (Γυναίκες) 

Το πλήθος των αποφοίτων του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους με 
βαθμό πτυχίου από 8.00-8.99 (Γυναίκες) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

7 Ακέραιος 
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Ενότητα Τίτλος πεδίου Περιγραφή πεδίου 
Πεδίο προς 
συμπλήρωση 

Τύπος 
δεδομένων 

Απόφοιτοι με βαθμό πτυχίου 9.00 - 
10.00 (Άνδρες) 

Το πλήθος των αποφοίτων του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους με 
βαθμό πτυχίου από 9.00-10.00 (Άνδρες) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

7 Ακέραιος 

Απόφοιτοι με βαθμό πτυχίου 9.00 - 
10.00 (Γυναίκες) 

Το πλήθος των αποφοίτων του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους με 
βαθμό πτυχίου από 9.00-10.00 (Γυναίκες) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

1 Ακέραιος 

Μέση τιμή βαθμού πτυχίου  
(Άνδρες) 

Μέση τιμή του βαθμού πτυχίου των αποφοίτων του τρέχοντος 
ακαδημαϊκού έτους (Άνδρες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8). 

7,46 Δεκαδικός 

Μέση τιμή βαθμού πτυχίου  
(Γυναίκες) 

Μέση τιμή του βαθμού πτυχίου των αποφοίτων του τρέχοντος 
ακαδημαϊκού έτους (Γυναίκες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8). 

7,53 Δεκαδικός 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 
(ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ) 

 

Η συμπλήρωση της 
ενότητας είναι 
προαιρετική 

Απασχόληση αποφοίτων σε 
συναφή εργασία εντός 6 μηνών (%) 
(Άνδρες) 

Το ποσοστό απορρόφησης αποφοίτων σε σχετική με το αντικείμενο 
εργασία σε διάστημα 6 μηνών από την αποφοίτηση (Άνδρες). 

Δεν υπάρχουν 
στοιχεία 

Δεκαδικός 
(0,00 - 100,00) 

Απασχόληση αποφοίτων σε 
συναφή εργασία εντός 6 μηνών (%) 
(Γυναίκες) 

Το ποσοστό απορρόφησης αποφοίτων σε σχετική με το αντικείμενο 
εργασία σε διάστημα 6 μηνών από την αποφοίτηση (Γυναίκες). 

Δεν υπάρχουν 

στοιχεία 
Δεκαδικός 
(0,00 - 100,00) 

Απασχόληση αποφοίτων σε μη 
συναφή εργασία εντός 6 μηνών (%) 
(Άνδρες) 

Το ποσοστό απορρόφησης αποφοίτων σε ΜΗ σχετική με το 
αντικείμενο εργασία σε διάστημα 6 μηνών από την αποφοίτηση 
(Άνδρες). 

Δεν υπάρχουν 

στοιχεία 
Δεκαδικός 
(0,00 - 100,00) 
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Ενότητα Τίτλος πεδίου Περιγραφή πεδίου 
Πεδίο προς 
συμπλήρωση 

Τύπος 
δεδομένων 

Απασχόληση αποφοίτων σε μη 
συναφή εργασία εντός 6 μηνών (%) 
(Γυναίκες) 

Το ποσοστό απορρόφησης αποφοίτων σε ΜΗ σχετική με το 
αντικείμενο εργασία σε διάστημα 6 μηνών από την αποφοίτηση 
(Γυναίκες). 

Δεν υπάρχουν 

στοιχεία 
Δεκαδικός 
(0,00 - 100,00) 

Απασχόληση αποφοίτων σε 
συναφή εργασία εντός 12 μηνών 
(%) (Άνδρες) 

Το ποσοστό απορρόφησης αποφοίτων σε σχετική με το αντικείμενο 
εργασία σε διάστημα 12 μηνών από την αποφοίτηση (Άνδρες) κατά τη 
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Δεν υπάρχουν 

στοιχεία 
Δεκαδικός 
(0,00 - 100,00) 

Απασχόληση αποφοίτων σε 
συναφή εργασία εντός 12 μηνών 
(%) (Γυναίκες) 

Το ποσοστό απορρόφησης αποφοίτων σε σχετική με το αντικείμενο 
εργασία σε διάστημα 12 μηνών από την αποφοίτηση (Γυναίκες) κατά 
τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Δεν υπάρχουν 

στοιχεία 
Δεκαδικός 
(0,00 - 100,00) 

Απασχόληση αποφοίτων σε μη 
συναφή εργασία εντός 12 μηνών 
(%) (Άνδρες) 

Το ποσοστό απορρόφησης αποφοίτων σε ΜΗ σχετική με το 
αντικείμενο εργασία σε διάστημα 12 μηνών από την αποφοίτηση 
(Άνδρες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Δεν υπάρχουν 

στοιχεία 
Δεκαδικός 
(0,00 - 100,00) 

Απασχόληση αποφοίτων σε μη 
συναφή εργασία εντός 12 μηνών 
(%) (Γυναίκες) 

Το ποσοστό απορρόφησης αποφοίτων σε ΜΗ σχετική με το 
αντικείμενο εργασία σε διάστημα 12 μηνών από την αποφοίτηση 
(Γυναίκες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Δεν υπάρχουν 

στοιχεία 
Δεκαδικός 
(0,00 - 100,00) 

Απασχόληση αποφοίτων σε 
συναφή εργασία εντός 24 μηνών 
(%) (Άνδρες) 

Το ποσοστό απορρόφησης αποφοίτων σε σχετική με το αντικείμενο 
εργασία σε διάστημα 24 μηνών από την αποφοίτηση (Άνδρες) κατά τη 
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Δεν υπάρχουν 

στοιχεία 
Δεκαδικός 
(0,00 - 100,00) 

Απασχόληση αποφοίτων σε 
συναφή εργασία εντός 24 μηνών 
(%) (Γυναίκες) 

Το ποσοστό απορρόφησης αποφοίτων σε σχετική με το αντικείμενο 
εργασία σε διάστημα 24 μηνών από την αποφοίτηση (Γυναίκες) κατά 
τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Δεν υπάρχουν 

στοιχεία 
Δεκαδικός 
(0,00 - 100,00) 
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Ενότητα Τίτλος πεδίου Περιγραφή πεδίου 
Πεδίο προς 
συμπλήρωση 

Τύπος 
δεδομένων 

Απασχόληση αποφοίτων σε μη 
συναφή εργασία εντός 24 μηνών 
(%) (Άνδρες) 

Το ποσοστό απορρόφησης αποφοίτων σε ΜΗ σχετική με το 
αντικείμενο εργασία σε διάστημα 24 μηνών από την αποφοίτηση 
(Άνδρες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Δεν υπάρχουν 

στοιχεία 
Δεκαδικός 
(0,00 - 100,00) 

Απασχόληση αποφοίτων σε μη 
συναφή εργασία εντός 24 μηνών 
(%) (Γυναίκες) 

Το ποσοστό απορρόφησης αποφοίτων σε ΜΗ σχετική με το 
αντικείμενο εργασία σε διάστημα 24 μηνών από την αποφοίτηση 
(Γυναίκες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Δεν υπάρχουν 

στοιχεία 
Δεκαδικός 
(0,00 - 100,00) 

Ποσοστό συνέχισης σπουδών στο 
εσωτερικό (απόφοιτοι Άνδρες) 

Το ποσοστό των αποφοίτων του τρέχοντος έτους που συνέχισαν τις 
σπουδές τους στο εσωτερικό (Άνδρες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού 
έτους αναφοράς (31/8). 

Δεν υπάρχουν 
στοιχεία 

Δεκαδικός 
(0,00 - 100,00) 

Ποσοστό συνέχισης σπουδών στο 
εσωτερικό (απόφοιτοι Γυναίκες) 

Το ποσοστό των αποφοίτων του τρέχοντος έτους που συνέχισαν τις 
σπουδές τους στο εσωτερικό (Γυναίκες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού 
έτους αναφοράς (31/8). 

Δεν υπάρχουν 

στοιχεία 
Δεκαδικός 
(0,00 - 100,00) 

Ποσοστό συνέχισης σπουδών στο 
εξωτερικό (απόφοιτοι Άνδρες) 

Το ποσοστό των αποφοίτων του τρέχοντος έτους που συνέχισαν τις 
σπουδές τους στο Εξωτερικό (Άνδρες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού 
έτους αναφοράς (31/8). 

Δεν υπάρχουν 

στοιχεία 
Δεκαδικός 
(0,00 - 100,00) 

Ποσοστό συνέχισης σπουδών στο 
εξωτερικό (απόφοιτοι Γυναίκες) 

Το ποσοστό των αποφοίτων του τρέχοντος έτους που συνέχισαν τις 
σπουδές τους στο Εξωτερικό (Γυναίκες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού 
έτους αναφοράς (31/8). 

Δεν υπάρχουν 

στοιχεία 
Δεκαδικός 
(0,00 - 100,00) 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ 
ΠΠΣ 

Πλήθος διδασκόντων μελών ΔΕΠ 
του Τμήματος 

Το πλήθος των μελών ΔΕΠ του Τμήματος που διδάσκουν στο ΠΠΣ κατά 
τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

42 Ακέραιος 

Πλήθος διδασκόντων μελών ΔΕΠ 
από άλλα Τμήματα 

Το πλήθος των μελών ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Ιδρύματος που 
διδάσκουν στο ΠΠΣ κατά τη λήξη του ακαδ. έτους αναφοράς (31/8). 

17 Ακέραιος 
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Ενότητα Τίτλος πεδίου Περιγραφή πεδίου 
Πεδίο προς 
συμπλήρωση 

Τύπος 
δεδομένων 

Πλήθος διδασκόντων μελών ΕΕΠ 
Το πλήθος των μελών ΕΕΠ του Ιδρύματος που διδάσκουν στο ΠΠΣ κατά 
τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

0 Ακέραιος 

Λοιποί διδάσκοντες 
Το πλήθος του λοιπού προσωπικού του Ιδρύματος (επιστημονικοί 
συνεργάτες, βοηθοί), που διδάσκουν στο ΠΠΣ κατά τη λήξη του ακαδ. 
έτους αναφοράς (31/8). 

2 Ακέραιος 

Πλήθος διδασκόντων εξωτερικών 
συνεργατών 

Το πλήθος των εξωτερικών συνεργατών που διδάσκουν στο ΠΠΣ κατά 
τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

2 Ακέραιος 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Ενότητα Τίτλος Περιγραφή 
Πεδίο προς 
συμπλήρωση 

Τύπος 
δεδομένων 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΜΣ 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS 
Το πλήθος των πιστωτικών μονάδων ECTS του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

90 Ακέραιος 

Ημερομηνία ίδρυσης 
Η ημερομηνία ίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
βάσει ΦΕΚ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ). 

24/07/1998 
Ημερομηνία 
(ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) 

Ημερομηνία τελευταίας 
αναμόρφωσης 

Η ημερομηνία της τελευταίας αναμόρφωσης του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

16/07/2018 
Ημερομηνία 
(ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) 

Γλώσσα Η γλώσσα στην οποία προσφέρεται το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Ελληνική Τιμή από λίστα 
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Ενότητα Τίτλος Περιγραφή 
Πεδίο προς 
συμπλήρωση 

Τύπος 
δεδομένων 

Σπουδών επιλογή από λίστα (Ελληνικά, Αγγλικά, Ελληνικά κ Αγγλικά). (DropDown) 

Ελάχιστη διάρκεια σπουδών 
(εξάμηνα) 

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών σε εξάμηνα. 3 Ακέραιος 

Δυνατότητα συνέχισης σε ΠΔΣ 
Επιλέξτε εάν υπάρχει δυνατότητα συνέχισης φοίτησης σε Πρόγραμμα 
Διδακτορικών Σπουδών. 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 
(επιλογή) 

Υποχρέωση μερικής φοίτησης στο 
εξωτερικό 

Επιλέξτε εάν είναι υποχρεωτική η πραγματοποίηση μέρους των 
σπουδών στο εξωτερικό. 

ΟΧΙ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 
(επιλογή) 

Δυνατότητα μερικής φοίτησης στο 
εξωτερικό 

Επιλέξτε εάν υπάρχει η δυνατότητα της πραγματοποίησης μέρους των 
σπουδών στο εξωτερικό. 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 
(επιλογή) 

Συμμετέχοντα Τμήματα/Σχολές 
Ιδρύματος 

Το πλήθος άλλων Τμημάτων ή Σχολών του οικείου Ιδρύματος (Σχολές 
για όσα Ιδρύματα δεν διαθέτουν Τμήματα), που συμμετέχουν στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Δεν συμπεριλαμβάνεται το 
οικείο Τμήμα ή η οικεία Σχολή. 

5 Ακέραιος 

Συμμετέχοντα Τμήματα/Σχολές 
εθνικών Ιδρυμάτων 

Το πλήθος των Τμημάτων (ή Σχολών για όσα Ιδρύματα δεν διαθέτουν 
Τμήματα) άλλων ελληνικών ΑΕΙ, που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

0 Ακέραιος 

Συμμετέχοντα Τμήματα Ιδρυμάτων 
εξωτερικού 

Το πλήθος των Τμημάτων Ιδρυμάτων του εξωτερικού, που 
συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Μεταπτ. Σπουδών. 

0 Ακέραιος 

Νεοεισερχόμενοι φοιτητές 
Το πλήθος των νεοεισερχομένων μεταπτυχιακών φοιτητών κατά το 
ακαδημαϊκό έτος αναφοράς. 

38 Ακέραιος 



 ‘Έκθεση Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π. προς ΜΟΔΙΠ για το ακαδ. έτος 2018-2019 

53 

 

Ενότητα Τίτλος Περιγραφή 
Πεδίο προς 
συμπλήρωση 

Τύπος 
δεδομένων 

Εγγεγραμμένοι φοιτητές 
Το πλήθος των εγγεγραμμένων φοιτητών του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών για την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά κατά 
τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

114 Ακέραιος 

Πλήθος αποφοίτων 
Το πλήθος των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτ. Σπουδών για 
την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά κατά τη λήξη του ακαδ. έτους 
αναφοράς (31/8). 

31 Ακέραιος 

Δυνατότητα μερικής φοίτησης 
Επιλέξτε εάν παρέχεται δυνατότητα μερικής φοίτησης στο Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

ΟΧΙ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 
(επιλογή) 

Παρακολούθηση αποκλειστικά με 
φυσική παρουσία 

Επιλέξτε εάν η παρακολούθηση των μαθημάτων του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνεται αποκλειστικά διά ζώσης. 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 
(επιλογή) 

Παρακολούθηση αποκλειστικά εξ 
αποστάσεως 

Επιλέξτε εάν η παρακολούθηση των μαθημάτων του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως. 

ΟΧΙ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 
(επιλογή) 

Παρακολούθηση με μεικτό 
σύστημα 

Επιλέξτε εάν η παρακολούθηση των μαθημάτων του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνεται με μεικτό σύστημα (διά ζώσης και εξ 
αποστάσεως). 

ΟΧΙ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 
(επιλογή) 

Υποχρεωτική καταβολή διδάκτρων 
Επιλέξτε εάν απαιτείται καταβολή διδάκτρων για την παρακολούθηση 
του Προγράμματος Μεταπτ.Σπουδών. 

ΟΧΙ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 
(επιλογή) 

Ύψος διδάκτρων  
Το συνολικό ύψος των διδάκτρων που απαιτούνται για την 
παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(αναφέρατε τη γενική περίπτωση χωρίς πιθανές εκπτώσεις). 

0 Δεκαδικός 

Υποτροφίες Επιλέξτε εάν χορηγούνται υποτροφίες από το Τμήμα ή το Ίδρυμα. ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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Ενότητα Τίτλος Περιγραφή 
Πεδίο προς 
συμπλήρωση 

Τύπος 
δεδομένων 

(επιλογή) 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

Ειδικεύσεις/κατευθύνσεις στον 
τίτλο σπουδών 

Το πλήθος των αναγραφόμενων ειδικεύσεων/κατευθύνσεων στον τίτλο 
σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

2 Ακέραιος 

Υποχρεωτική πρακτική άσκηση Επιλέξτε εάν απαιτείται πρακτική άσκηση για τη λήψη του διπλώματος. ΟΧΙ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 
(επιλογή) 

Υποχρεωτική διπλωματική εργασία 
Επιλέξτε εάν απαιτείται η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας για τη 
λήψη του διπλώματος. 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 
(επιλογή) 

Ελάχιστος αριθμός μαθημάτων για 
απόκτηση διπλώματος 

Ο ελάχιστος αριθμός μαθημάτων που απαιτούνται για την απόκτηση 
του διπλώματος. 

12 Ακέραιος 

Πλήθος προσφερόμενων 
μαθημάτων 

Το σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

24 Ακέραιος 

Πλήθος υποχρεωτικών μαθημάτων 
Το σύνολο των υποχρεωτικών μαθημάτων του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

4 Ακέραιος 

Πλήθος μαθημάτων ελεύθερης 
επιλογής 

Το σύνολο μαθημάτων ελεύθερης επιλογής του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

0 Ακέραιος 

Πλήθος μαθημάτων κατ' επιλογή 
υποχρεωτικών 

Το σύνολο των μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, που επιλέγονται από υποχρεωτικό κατάλογο (κατ’ επιλογή 
υποχρεωτικά). 

20 Ακέραιος 

Υπάρχουν προαπαιτούμενα 
μαθήματα 

Επιλέξτε εάν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα ("αλυσίδες"). ΟΧΙ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 
(επιλογή) 
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Ενότητα Τίτλος Περιγραφή 
Πεδίο προς 
συμπλήρωση 

Τύπος 
δεδομένων 

Πλήθος μαθημάτων με 
προαπαιτούμενα 

Το πλήθος των μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, που έχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. 

0 Ακέραιος 

Πλήθος μαθημάτων με παροχή 
φροντιστηρίου 

Το πλήθος των μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, για τα οποία παρέχεται φροντιστηριακή διδασκαλία. 

0 Ακέραιος 

Πλήθος μαθημάτων με 
εργαστηριακή άσκηση ή 
εργαστηριακών 

Το πλήθος των μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, που περιλαμβάνουν εργαστηριακή άσκηση ή είναι τα ίδια 
εργαστηριακά. 

10 Ακέραιος 

Πλήθος μαθημάτων με κλινική 
άσκηση ή κλινικών 

Το πλήθος των μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, που περιλαμβάνουν κλινική άσκηση ή είναι τα ίδια κλινικά. 

0 Ακέραιος 

Πλήθος μαθημάτων με άσκηση 
υπαίθρου ή επιτόπια επίσκεψη 

Το πλήθος των μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, που περιλαμβάνουν άσκηση υπαίθρου ή επίσκεψη στο πεδίο 
εργασίας. 

0 Ακέραιος 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ 
ΠΜΣ 

Πλήθος διδασκόντων μελών ΔΕΠ 
του Τμήματος ή της Σχολής 

Το πλήθος των μελών ΔΕΠ του Τμήματος (ή της Σχολής για όσα 
Ιδρύματα δεν διαθέτουν Τμήματα) που διδάσκουν στο ΠΜΣ κατά τη 
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

9 Ακέραιος 

Πλήθος διδασκόντων μελών ΔΕΠ 
από άλλα Τμήματα ή Σχολές 

Το πλήθος των μελών ΔΕΠ άλλων Τμημάτων (ή άλλων Σχολών για όσα 
Ιδρύματα δεν διαθέτουν Τμήματα) του Ιδρύματος που διδάσκουν στο 
ΠΜΣ κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

13 Ακέραιος 

Πλήθος διδασκόντων ΕΕΠ 
Το πλήθος των μελών ΕΕΠ του Ιδρύματος, που διδάσκουν στο ΠΜΣ 
κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

0 Ακέραιος 
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Ενότητα Τίτλος Περιγραφή 
Πεδίο προς 
συμπλήρωση 

Τύπος 
δεδομένων 

Πλήθος λοιπών διδασκόντων 
Το πλήθος του λοιπού προσωπικού του Ιδρύματος (επιστημονικοί 
συνεργάτες, βοηθοί), που διδάσκουν στο ΠΜΣ κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

ΟΧΙ Ακέραιος 

Πλήθος διδασκόντων εξωτερικών 
συνεργατών 

Το πλήθος των εξωτερικών συνεργατών που διδάσκουν στο ΠΜΣ κατά 
τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

0 Ακέραιος 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Ενότητα Τίτλος Περιγραφή 
Πεδίο προς 

συμπλήρωση 
Τύπος 
δεδομένων 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

Πλήθος συμμετεχόντων Ιδρυμάτων 
Το πλήθος των άλλων Ιδρυμάτων (πέραν του οικείου) που 
συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του 
Τμήματος (ή της Σχολής για όσα Ιδρύματα δεν διαθέτουν Τμήματα). 

0 Ακέραιος 

Πλήθος συμμετεχόντων Τμημάτων 
ή Σχολών 

Το πλήθος των άλλων Τμημάτων (ή Σχολών για όσα Ιδρύματα δεν 
διαθέτουν Τμήματα), πέραν του οικείου, που συμμετέχουν στο 
Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος. 

0 Ακέραιος 

Υποχρεωτικά σεμινάρια ή 
μαθήματα 

Επιλέξτε αν το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών περιλαμβάνει 
υποχρεωτικά σεμινάρια ή μαθήματα. 

ΟΧΙ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 
(επιλογή) 

Ημερομηνία ίδρυσης 
Η ημερομηνία ίδρυσης του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών 
(ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ). 

8/3/1980 
Ημερομηνία 
(ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) 

Σύνολο διδακτόρων από την αρχή 
λειτουργίας του Προγράμματος 

Το πλήθος των διδακτόρων που έχει ανακηρύξει το Πρόγραμμα 
Διδακτορικών Σπουδών αθροιστικά κατά τη διάρκεια όλων των 
ετών λειτουργίας του κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8). 

360 Ακέραιος 

Σύνολο διδακτόρων έτους 
αναφοράς 

Το πλήθος των ανακηρυχθέντων διδακτόρων κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

16 Ακέραιος 

Μέση διάρκεια σπουδών 
Η μέση διάρκεια σπουδών (σε έτη) των ανακηρυχθέντων 
διδακτόρων κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8). 

6 Δεκαδικός 
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Ενότητα Τίτλος Περιγραφή 
Πεδίο προς 

συμπλήρωση 
Τύπος 
δεδομένων 

Προκηρυχθείσες θέσεις 
Το πλήθος των προκηρυχθεισών θέσεων υποψηφίων διδακτόρων 
κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

- Ακέραιος 

Αιτήσεις εκπόνησης διδακτορικής 
διατριβής 

Το πλήθος των αιτήσεων εκπόνησης διδακτορικής διατριβής κατά 
τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

47 Ακέραιος 

Νεοεισαχθέντες υποψήφιοι 
διδάκτορες(ΥΔ) (σύνολο) 

Το συνολικό πλήθος των νεοεισαχθέντων υποψηφίων διδακτόρων 
κατά τη λήξη του ακαδ.  έτους αναφοράς (31/8). 

37 Ακέραιος 

Νεοεισαχθέντες υποψήφιοι 
διδάκτορες (οικείο Τμήμα) 

Το πλήθος των νεοεισαχθέντων υποψηφίων διδακτόρων κατά τη 
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8), που έχουν βασικό 
τίτλο σπουδών από το οικείο Τμήμα. 

25 Ακέραιος 

Νεοεισαχθέντες υποψήφιοι 
διδάκτορες (οικείο Ίδρυμα) 

Το πλήθος των νεοεισαχθέντων υποψηφίων διδακτόρων κατά τη 
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8), που έχουν βασικό 
τίτλο σπουδών από άλλο Τμήμα του οικείου Ιδρύματος. 

4 Ακέραιος 

Νειεισαχθέντες υποψήφιοι 
διδάκτορες (άλλο Ίδρυμα) 

Το πλήθος των νεοεισαχθέντων υποψηφίων διδακτόρων κατά τη 
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8), που έχουν βασικό 
τίτλο σπουδών από Τμήμα άλλου Ιδρύματος. 

8 Ακέραιος 

Υποψήφιοι διδάκτορες  εν ενεργεία 
Το συνολικό πλήθος των εν ενεργεία υποψηφίων διδακτόρων κατά 
τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

296 Ακέραιος 

Υποψήφιοι διδάκτορες εν ενεργεία 
με υποτροφία 

Το συνολικό πλήθος των εν ενεργεία υποψηφίων διδακτόρων κατά 
τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8), που λαμβάνουν 
υποτροφία από οποιαδήποτε πηγή. 

18 Ακέραιος 
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Ενότητα Τίτλος Περιγραφή 
Πεδίο προς 

συμπλήρωση 
Τύπος 
δεδομένων 

Δημοσιεύσεις ΥΔ σε επιστημονικά 
περιοδικά με κριτές 

Το πλήθος των δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά με 
κριτές, που προέκυψαν κατά τη λήξη του ακαδ. έτους αναφοράς 
(31/8) από το ερευνητικό έργο των υποψηφίων διδακτόρων. 

Δεν υπάρχουν 
στοιχεία 

Ακέραιος 

Δημοσιεύσεις ΥΔ σε διεθνή 
συνέδρια με κριτές 

Το πλήθος των δημοσιεύσεων σε διεθνή συνέδρια με κριτές, που 
προέκυψαν κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) 
από το ερευνητικό έργο των υποψηφίων διδακτόρων. 

Δεν υπάρχουν 
στοιχεία 

Ακέραιος 

Πατέντες – ευρεσιτεχνίες ΥΔ 
Το πλήθος των ευρεσιτεχνιών, που προέκυψαν κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) από το ερευνητικό έργο των 
υποψηφίων διδακτόρων. 

Δεν υπάρχουν 
στοιχεία 

Ακέραιος 
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Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2018-2019

Μάθημα

ΜάθημαΕΝΟΤΗΤΑ:

Πλήθος 
απαντήσεων

Διάμεσος Μέσος 
Όρος

Τυπική 
απόκλιση

Ελάχιστη 
τιμή

Μέγιστη 
τιμή

Ερώτηση

407 4 3,7 1,04 1 5Οι στόχοι του μαθήματος είναι σαφείς

394 4 3,79 1,02 1 5Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρίνεται 
στους στόχους του μαθήματος

409 4 3,83 1,1 1 5Το περιεχόμενο του μαθήματος είναι 
αξιόλογο και ενδιαφέρον

377 3 3,17 1,3 1 5Οι προαπαιτούμενες γνώσεις για το 
μάθημα καλύπτονται από άλλα 
διδαχθέντα μαθήματα

382 2 2,51 1,24 1 5Η ύλη του μαθήματος παρουσιάζει 
επικαλύψεις με άλλα διδαχθέντα 
μαθήματα

393 4 3,34 1,31 1 5Η διδασκαλία του μαθήματος 
περιλαμβάνει ικανοποιητικό αριθμό 
ασκήσεων ή περιπτώσεων εφαρμογής

382 3,5 3,34 1,25 1 5Χρησιμοποιούνται κατάλληλα 
εποπτικά μέσα για τη διδασκαλία 

397 4 3,41 1,37 1 5Η οργάνωση του μαθήματος 
(συντονισμός διδασκόντων, διαδοχή 
θεωρίας-ασκήσεων-εργαστηρίων 
κ.λπ.) είναι ικανοποιητική

Σελίδα 1



Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2018-2019

Μάθημα

3,19 9,83
24,0824,57

38,33
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Οι στόχοι του μαθήματος είναι σαφείς

1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

2,54 9,39
21,32 26,9

39,85
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Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρίνεται στους στόχους του μαθήματος

1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

4,65 8,07
18,83

32,0336,43
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Το περιεχόμενο του μαθήματος είναι αξιόλογο και ενδιαφέρον

1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

392 4 3,49 1,31 1 5Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό 
(σύγγραμμα, σημειώσεις, 
βιβλιογραφία) υποστηρίζει με 
επάρκεια τη διδασκαλία του 
μαθήματος

372 3 3,22 1,38 1 5Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του 
μαθήματος είναι ικανοποιητικό

Σελίδα 2



Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2018-2019

Μάθημα

12,73 19,3620,42 23,34 24,14
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Οι προαπαιτούμενες γνώσεις για το μάθημα καλύπτονται από άλλα διδαχθέντα μαθήματα

1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

7,8515,4522,2525,65 28,8
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Η ύλη του μαθήματος παρουσιάζει επικαλύψεις με άλλα διδαχθέντα μαθήματα

1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

12,47 14,76 21,12 22,3929,26
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Η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει ικανοποιητικό αριθμό ασκήσεων ή περιπτώσεων εφαρμογής

1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

10,99 13,61 19,925,39 30,1
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Χρησιμοποιούνται κατάλληλα εποπτικά μέσα για τη διδασκαλία 

1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

Σελίδα 3



Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2018-2019

Μάθημα

13,613,85 17,38
26,9528,21
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Η οργάνωση του μαθήματος (συντονισμός διδασκόντων, διαδοχή θεωρίας-ασκήσεων-εργαστηρίων κ.λπ.) είναι 
ικανοποιητική

1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

10,4612,5 18,62 25,7732,65
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Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό (σύγγραμμα, σημειώσεις, βιβλιογραφία) υποστηρίζει με επάρκεια τη 
διδασκαλία του μαθήματος

1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

12,118,28 19,89 20,4329,3
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Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του μαθήματος είναι ικανοποιητικό

1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

Σελίδα 4



Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2018-2019

Εργαστηριακές ασκήσεις / Εργασίες πεδίου / Θέματα

Εργαστηριακές ασκήσεις / Εργασίες πεδίου / ΘέμαΕΝΟΤΗΤΑ:

11,43 13,33 20 23,8131,43
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Το αντικείμενο των εργαστηριακών ασκήσεων εξυπηρετεί τους στόχους του μαθήματος

1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

Πλήθος 
απαντήσεων

Διάμεσος Μέσος 
Όρος

Τυπική 
απόκλιση

Ελάχιστη 
τιμή

Μέγιστη 
τιμή

Ερώτηση

210 4 3,43 1,29 1 5Το αντικείμενο των εργαστηριακών 
ασκήσεων εξυπηρετεί τους στόχους 
του μαθήματος

188 4 3,53 1,35 1 5Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου είναι 
επαρκής για τη διεξαγωγή των 
ασκήσεων

190 3 3,25 1,31 1 5Τα εκπαιδευτικά κείμενα που 
συνοδεύουν τις εργαστηριακές 
ασκήσεις είναι επαρκή

266 4 3,53 1,3 1 5Το αντικείμενο των γραπτών εργασιών 
/ θεμάτων βοηθάει στην εμπέδωση 
του μαθήματος

Σελίδα 5



Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2018-2019

Εργαστηριακές ασκήσεις / Εργασίες πεδίου / Θέματα

6,9114,36 19,15
28,7230,85
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Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου είναι επαρκής για τη διεξαγωγή των ασκήσεων

1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

13,6814,74 18,9522,63 30
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Τα εκπαιδευτικά κείμενα που συνοδεύουν τις εργαστηριακές ασκήσεις είναι επαρκή

1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

10,5311,28 19,55 27,4431,2
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Το αντικείμενο των γραπτών εργασιών / θεμάτων βοηθάει στην εμπέδωση του μαθήματος

1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

Σελίδα 6



Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2018-2019

Διδάσκων / Διδάσκουσα του μαθήματος

Διδάσκων / Διδάσκουσα του μαθήματοςΕΝΟΤΗΤΑ:

12,1113,42 18,42 27,3728,68
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Η μεταδοτικότητα του διδάσκοντα είναι ικανοποιητική

1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

Πλήθος 
απαντήσεων

Διάμεσος Μέσος 
Όρος

Τυπική 
απόκλιση

Ελάχιστη 
τιμή

Μέγιστη 
τιμή

Ερώτηση

380 4 3,44 1,36 1 5Η μεταδοτικότητα του διδάσκοντα 
είναι ικανοποιητική

380 4 3,57 1,29 1 5Ο διδάσκων οργανώνει και 
παρουσιάζει το περιεχόμενο του 
μαθήματος με συστηματικό και 
μεθοδικό τρόπο

376 4 3,63 1,32 1 5Ο διδάσκων ενθαρρύνει τους 
φοιτητές να συμμετέχουν στο μάθημα 
διατυπώνοντας απορίες και ερωτήσεις

375 3 3,3 1,36 1 5Ο τρόπος διδασκαλίας βοηθά στην 
ανάπτυξη κριτικής σκέψης

370 4 3,47 1,37 1 5Ο βαθμός συνεργασίας με το 
διδάσκοντα είναι ικανοποιητικός

375 4 4,12 1,1 1 5Ο διδάσκων είναι συνεπής στις 
εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις

Σελίδα 7



Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2018-2019

Διδάσκων / Διδάσκουσα του μαθήματος

10 12,37 17,37
29,2131,05
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Ο διδάσκων οργανώνει και παρουσιάζει το περιεχόμενο του μαθήματος με συστηματικό και μεθοδικό τρόπο

1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

9,84 12,23 16,49
27,93 33,51
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Ο διδάσκων ενθαρρύνει τους φοιτητές να συμμετέχουν στο μάθημα διατυπώνοντας απορίες και ερωτήσεις

1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

14,13 15,2 21,87 24 24,8
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Ο τρόπος διδασκαλίας βοηθά στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης

1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

12,713,24 17,03
28,11 28,92
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Ο βαθμός συνεργασίας με το διδάσκοντα είναι ικανοποιητικός

1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

Σελίδα 8



Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2018-2019

Διδάσκων / Διδάσκουσα του μαθήματος

4,53 5,6 11,47
29,87

48,53

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 (
%

)

Ο διδάσκων είναι συνεπής στις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις

1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

Σελίδα 9



Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2018-2019

Επικουρικό διδακτικό προσωπικό

Επικουρικό διδακτικό προσωπικόΕΝΟΤΗΤΑ:

11,1115,08 19,05 2529,76
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Παρακολουθεί, υποστηρίζει και ελέγχει ικανοποιητικά την εκπόνηση των φοιτητικών εργασιών

1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

Πλήθος 
απαντήσεων

Διάμεσος Μέσος 
Όρος

Τυπική 
απόκλιση

Ελάχιστη 
τιμή

Μέγιστη 
τιμή

Ερώτηση

252 4 3,38 1,37 1 5Παρακολουθεί, υποστηρίζει και 
ελέγχει ικανοποιητικά την εκπόνηση 
των φοιτητικών εργασιών

Σελίδα 10



Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2018-2019

Χαρακτηριστικά φοιτητή

Χαρακτηριστικά φοιτητήΕΝΟΤΗΤΑ:

6,06 10,35 16,92 22,98
43,69
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Παρακολουθώ τακτικά τις διαλέξεις του μαθήματος

1 = 20%, 2 = 40%, 3 = 60%, 4 = 80%, 5 = 100%

Πλήθος 
απαντήσεων

Διάμεσος Μέσος 
Όρος

Τυπική 
απόκλιση

Ελάχιστη 
τιμή

Μέγιστη 
τιμή

Ερώτηση

396 4 3,88 1,25 1 5Παρακολουθώ τακτικά τις διαλέξεις 
του μαθήματος

396 1 1,44 0,68 1 3Ο χρόνος που διαθέτω ανά εβδομάδα 
επιπλέον των προγραμματισμένων 
ωρών διδασκαλίας για την 
προετοιμασία και την κατανόηση του 
μαθήματος είναι (κατά μέσο όρο):

395 1 1,68 0,82 1 3Ο χρόνος που διαθέτω ανά εβδομάδα 
για προετοιμασία εργασιών και 
θεμάτων του μαθήματος είναι (κατά 
μέσο όρο):

395 4 4,53 3,16 1 11Φοιτώ στο εξάμηνο (αριθμός):

394 1 0,83 0,81 0 6Φορές που έχω εξεταστεί στο μάθημα 
(αριθμός):

Σελίδα 11



Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2018-2019

Χαρακτηριστικά φοιτητή

10,61
23,23

66,16
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Ο χρόνος που διαθέτω ανά εβδομάδα επιπλέον των προγραμματισμένων ωρών διδασκαλίας για την προετοιμασία 
και την κατανόηση του μαθήματος είναι (κατά μέσο όρο):

1 =  Έως 1ω, 2 =  Έως 2ω, 3 =  Έως 3ω

21,52 23,04
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Ο χρόνος που διαθέτω ανά εβδομάδα για προετοιμασία εργασιών και θεμάτων του μαθήματος είναι (κατά μέσο 
όρο):

1 =  Έως 1ω, 2 =  Έως 2ω, 3 =  Έως 3ω

0,250,76 1,272,53 2,5310,8914,43 14,68 18,99
33,67
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Φοιτώ στο εξάμηνο (αριθμός):

1=1ο, 2=2ο, 3=3ο, 4=4ο, 5=5ο, 6=6ο, 7=7ο, 8=8ο, 9=9ο, 10=10ο, 11= ( >10ου )

Σελίδα 12



Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2018-2019

Χαρακτηριστικά φοιτητή

0,51 0,511,021,27 1,27

28,68

66,75
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Φορές που έχω εξεταστεί στο μάθημα (αριθμός):

από 0 έως 11,  11 = 10 φορές και πάνω
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Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2018-2019

Παρακολούθηση

ΠαρακολούθησηΕΝΟΤΗΤΑ:

100
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Πόσες εβδομάδες παρακολουθήσατε το μάθημα

από 0 έως 14, 14 = 14 εβδομάδες και πάνω

Πλήθος 
απαντήσεων

Διάμεσος Μέσος 
Όρος

Τυπική 
απόκλιση

Ελάχιστη 
τιμή

Μέγιστη 
τιμή

Ερώτηση

1 13 13 0 13 13Πόσες εβδομάδες παρακολουθήσατε 
το μάθημα

455 12 10,31 4,52 0 25Πόσες εβδομάδες παρακολουθήσατε 
το μάθημα;
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Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2018-2019

Μάθημα

ΜάθημαΕΝΟΤΗΤΑ:

Πλήθος 
απαντήσεων

Διάμεσος Μέσος 
Όρος

Τυπική 
απόκλιση

Ελάχιστη 
τιμή

Μέγιστη 
τιμή

Ερώτηση

263 4 3.8 1.12 1 5Οι στόχοι του μαθήματος είναι σαφείς

254 4 3.98 1.04 1 5Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρίνεται 
στους στόχους του μαθήματος

262 4 3.92 1.14 1 5Το περιεχόμενο του μαθήματος είναι 
αξιόλογο και ενδιαφέρον

254 3 3.28 1.23 1 5Οι προαπαιτούμενες γνώσεις για το 
μάθημα καλύπτονται από άλλα 
διδαχθέντα μαθήματα

253 2 2.25 1.13 1 5Η ύλη του μαθήματος παρουσιάζει 
επικαλύψεις με άλλα διδαχθέντα 
μαθήματα

257 4 3.35 1.29 1 5Η διδασκαλία του μαθήματος 
περιλαμβάνει ικανοποιητικό αριθμό 
ασκήσεων ή περιπτώσεων εφαρμογής

247 4 3.33 1.3 1 5Χρησιμοποιούνται κατάλληλα 
εποπτικά μέσα για τη διδασκαλία 

257 4 3.49 1.43 1 5Η οργάνωση του μαθήματος 
(συντονισμός διδασκόντων, διαδοχή 
θεωρίας-ασκήσεων-εργαστηρίων 
κ.λπ.) είναι ικανοποιητική
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Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2018-2019

Μάθημα

5.32 8.37
17.11

30.0439.16
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Οι στόχοι του μαθήματος είναι σαφείς

1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

2.36 9.45 12.2

36.6139.37
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Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρίνεται στους στόχους του μαθήματος

1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

4.58 8.4 16.03
32.06 38.93
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Το περιεχόμενο του μαθήματος είναι αξιόλογο και ενδιαφέρον

1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

246 4 3.74 1.26 1 5Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό 
(σύγγραμμα, σημειώσεις, 
βιβλιογραφία) υποστηρίζει με 
επάρκεια τη διδασκαλία του 
μαθήματος

245 4 3.59 1.31 1 5Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του 
μαθήματος είναι ικανοποιητικό
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Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2018-2019

Μάθημα

9.06
18.519.69 24.41 28.35
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Οι προαπαιτούμενες γνώσεις για το μάθημα καλύπτονται από άλλα διδαχθέντα μαθήματα

1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ
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20.16
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Η ύλη του μαθήματος παρουσιάζει επικαλύψεις με άλλα διδαχθέντα μαθήματα

1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

11.67 14.79 22.18 22.1829.18
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Η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει ικανοποιητικό αριθμό ασκήσεων ή περιπτώσεων εφαρμογής

1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

11.34 17.81 19.03 21.8629.96
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Χρησιμοποιούνται κατάλληλα εποπτικά μέσα για τη διδασκαλία 

1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ
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Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2018-2019

Μάθημα

10.12 13.2316.34
29.18 31.13
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Η οργάνωση του μαθήματος (συντονισμός διδασκόντων, διαδοχή θεωρίας-ασκήσεων-εργαστηρίων κ.λπ.) είναι 
ικανοποιητική

1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

8.54 8.94 17.89
29.67 34.96

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 (
%

)

Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό (σύγγραμμα, σημειώσεις, βιβλιογραφία) υποστηρίζει με επάρκεια τη 
διδασκαλία του μαθήματος

1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

10.2 11.43 19.18 27.35 31.84
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Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του μαθήματος είναι ικανοποιητικό

1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ
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Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2018-2019

Εργαστηριακές ασκήσεις / Εργασίες πεδίου / Θέματα

Εργαστηριακές ασκήσεις / Εργασίες πεδίου / ΘέμαΕΝΟΤΗΤΑ:

10.11 13.48 20.79 26.429.21
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Το αντικείμενο των εργαστηριακών ασκήσεων εξυπηρετεί τους στόχους του μαθήματος

1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

Πλήθος 
απαντήσεων

Διάμεσος Μέσος 
Όρος

Τυπική 
απόκλιση

Ελάχιστη 
τιμή

Μέγιστη 
τιμή

Ερώτηση

178 4 3.48 1.29 1 5Το αντικείμενο των εργαστηριακών 
ασκήσεων εξυπηρετεί τους στόχους 
του μαθήματος

159 4 3.84 1.13 1 5Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου είναι 
επαρκής για τη διεξαγωγή των 
ασκήσεων

160 4 3.49 1.31 1 5Τα εκπαιδευτικά κείμενα που 
συνοδεύουν τις εργαστηριακές 
ασκήσεις είναι επαρκή

200 4 3.64 1.34 1 5Το αντικείμενο των γραπτών εργασιών 
/ θεμάτων βοηθάει στην εμπέδωση 
του μαθήματος

Σελίδα 5



Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2018-2019

Εργαστηριακές ασκήσεις / Εργασίες πεδίου / Θέματα

5.66 7.55 16.35
32.0838.36

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 (
%

)

Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου είναι επαρκής για τη διεξαγωγή των ασκήσεων

1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

10 15.62 16.88
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Τα εκπαιδευτικά κείμενα που συνοδεύουν τις εργαστηριακές ασκήσεις είναι επαρκή

1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ
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Το αντικείμενο των γραπτών εργασιών / θεμάτων βοηθάει στην εμπέδωση του μαθήματος

1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ
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Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2018-2019

Διδάσκων / Διδάσκουσα του μαθήματος

Διδάσκων / Διδάσκουσα του μαθήματοςΕΝΟΤΗΤΑ:

8.84 14.0615.26
27.31 34.54
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Η μεταδοτικότητα του διδάσκοντα είναι ικανοποιητική

1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

Πλήθος 
απαντήσεων

Διάμεσος Μέσος 
Όρος

Τυπική 
απόκλιση

Ελάχιστη 
τιμή

Μέγιστη 
τιμή

Ερώτηση

249 4 3.57 1.42 1 5Η μεταδοτικότητα του διδάσκοντα 
είναι ικανοποιητική

245 4 3.67 1.4 1 5Ο διδάσκων οργανώνει και 
παρουσιάζει το περιεχόμενο του 
μαθήματος με συστηματικό και 
μεθοδικό τρόπο

243 4 3.74 1.34 1 5Ο διδάσκων ενθαρρύνει τους 
φοιτητές να συμμετέχουν στο μάθημα 
διατυπώνοντας απορίες και ερωτήσεις

242 4 3.49 1.39 1 5Ο τρόπος διδασκαλίας βοηθά στην 
ανάπτυξη κριτικής σκέψης

241 4 3.59 1.41 1 5Ο βαθμός συνεργασίας με το 
διδάσκοντα είναι ικανοποιητικός

241 5 4.12 1.18 1 5Ο διδάσκων είναι συνεπής στις 
εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις
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Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2018-2019

Διδάσκων / Διδάσκουσα του μαθήματος

8.1613.47 14.69
25.71

37.96

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 (
%

)

Ο διδάσκων οργανώνει και παρουσιάζει το περιεχόμενο του μαθήματος με συστηματικό και μεθοδικό τρόπο

1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

6.5811.93 14.81
29.22 37.45
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Ο διδάσκων ενθαρρύνει τους φοιτητές να συμμετέχουν στο μάθημα διατυπώνοντας απορίες και ερωτήσεις

1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

9.9214.88 16.53
28.93 29.75

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5

Π
οσ

οσ
τό

 (
%

)

Ο τρόπος διδασκαλίας βοηθά στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης

1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

10.3713.69 15.35 24.07
36.51
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Ο βαθμός συνεργασίας με το διδάσκοντα είναι ικανοποιητικός

1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ
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Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2018-2019

Διδάσκων / Διδάσκουσα του μαθήματος

2.97.88 8.71
30.29

50.21
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Ο διδάσκων είναι συνεπής στις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις

1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ
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Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2018-2019

Επικουρικό διδακτικό προσωπικό

Επικουρικό διδακτικό προσωπικόΕΝΟΤΗΤΑ:

7.1814.36 16.57
27.6234.25
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Παρακολουθεί, υποστηρίζει και ελέγχει ικανοποιητικά την εκπόνηση των φοιτητικών εργασιών

1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

Πλήθος 
απαντήσεων

Διάμεσος Μέσος 
Όρος

Τυπική 
απόκλιση

Ελάχιστη 
τιμή

Μέγιστη 
τιμή

Ερώτηση

181 4 3.54 1.34 1 5Παρακολουθεί, υποστηρίζει και 
ελέγχει ικανοποιητικά την εκπόνηση 
των φοιτητικών εργασιών
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Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2018-2019

Χαρακτηριστικά φοιτητή

Χαρακτηριστικά φοιτητήΕΝΟΤΗΤΑ:

6.43 11.24 18.47 25.7
38.15
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Παρακολουθώ τακτικά τις διαλέξεις του μαθήματος

1 = 20%, 2 = 40%, 3 = 60%, 4 = 80%, 5 = 100%

Πλήθος 
απαντήσεων

Διάμεσος Μέσος 
Όρος

Τυπική 
απόκλιση

Ελάχιστη 
τιμή

Μέγιστη 
τιμή

Ερώτηση

249 4 3.78 1.24 1 5Παρακολουθώ τακτικά τις διαλέξεις 
του μαθήματος

249 1 1.48 0.71 1 3Ο χρόνος που διαθέτω ανά εβδομάδα 
επιπλέον των προγραμματισμένων 
ωρών διδασκαλίας για την 
προετοιμασία και την κατανόηση του 
μαθήματος είναι (κατά μέσο όρο):

249 2 1.8 0.86 1 3Ο χρόνος που διαθέτω ανά εβδομάδα 
για προετοιμασία εργασιών και 
θεμάτων του μαθήματος είναι (κατά 
μέσο όρο):

248 6 5.72 2.83 1 20Φοιτώ στο εξάμηνο (αριθμός):

247 1 0.99 1.81 0 20Φορές που έχω εξεταστεί στο μάθημα 
(αριθμός):
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Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2018-2019

Χαρακτηριστικά φοιτητή

12.45
23.29

64.26
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Ο χρόνος που διαθέτω ανά εβδομάδα επιπλέον των προγραμματισμένων ωρών διδασκαλίας για την προετοιμασία 
και την κατανόηση του μαθήματος είναι (κατά μέσο όρο):

1 =  Έως 1ω, 2 =  Έως 2ω, 3 =  Έως 3ω

21.29 29.32
49.4
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Ο χρόνος που διαθέτω ανά εβδομάδα για προετοιμασία εργασιών και θεμάτων του μαθήματος είναι (κατά μέσο 
όρο):

1 =  Έως 1ω, 2 =  Έως 2ω, 3 =  Έως 3ω

0.4 0.81.21
10.48

20.1620.56 21.77 24.6
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Φοιτώ στο εξάμηνο (αριθμός):

1=1ο, 2=2ο, 3=3ο, 4=4ο, 5=5ο, 6=6ο, 7=7ο, 8=8ο, 9=9ο, 10=10ο, 11= ( >10ου )
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Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2018-2019

Χαρακτηριστικά φοιτητή

0.4 0.4 0.4 0.81.622.025.26
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Φορές που έχω εξεταστεί στο μάθημα (αριθμός):

από 0 έως 11,  11 = 10 φορές και πάνω
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Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2018-2019

Παρακολούθηση

ΠαρακολούθησηΕΝΟΤΗΤΑ:

2.333 3.333.67 3.674 44.3367 8.33 9.6711.3313.33 16
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Πόσες εβδομάδες παρακολουθήσατε το μάθημα;

από 0 έως 14, 14 = 14 εβδομάδες και πάνω

Πλήθος 
απαντήσεων

Διάμεσος Μέσος 
Όρος

Τυπική 
απόκλιση

Ελάχιστη 
τιμή

Μέγιστη 
τιμή

Ερώτηση

300 10 9.12 4.41 0 20Πόσες εβδομάδες παρακολουθήσατε 
το μάθημα;
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