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Τύποι υπολογισμού ενεργών φοιτητών 

 

Ως ενεργός φοιτητής νοείται εκείνος που διανύει έως και το ν+2 έτος σπουδών για ΠΠΣ 4ετούς διάρκειας και εκείνος που διανύει έως και το ν+3 έτος σπουδών για ΠΠΣ 
5ετούς και 6ετούς διάρκειας. 

Το πλήθος των ενεργών φοιτητών υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο και η τιμή του χρησιμοποιείται για τους υπολογισμούς των δεικτών ποιότητας, που ακολουθούν. 

 

 

Για ν = 4: 

𝛷𝛷𝜀𝜀𝜀𝜀 = � (𝛭𝛭4.055 + 𝛭𝛭4.056 + 𝛭𝛭4.057 + 𝛭𝛭4.058 + 𝛭𝛭4.059 + 𝛭𝛭4.060)
𝛱𝛱𝛱𝛱𝛱𝛱

 

 

 

Για ν > 4: 

𝛷𝛷𝜀𝜀𝜀𝜀 = � (𝛭𝛭4.055 + 𝛭𝛭4.056 + 𝛭𝛭4.057 + 𝛭𝛭4.058 + 𝛭𝛭4.059 + 𝛭𝛭4.060 + 𝛭𝛭4.159 + 𝛭𝛭4.160)
𝛱𝛱𝛱𝛱𝛱𝛱
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Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Φυσική σημασία (ερμηνεία) Τύπος υπολογισμού Τιμή 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΠΣ 

Δ4.01 
Μέσος αριθμός 

πιστωτικών μονάδων 
ανά μάθημα 

Αναλογία του αριθμού των 
πιστωτικών μονάδων ECTS του 
Προγράμματος Προπτυχιακών 
Σπουδών ως προς τον ελάχιστο 
αριθμό μαθημάτων για απόκτηση 
πτυχίου 

Υποδεικνύει, κατά μέσο όρο, τον αριθμό των 
πιστωτικών μονάδων που αντιστοιχούν σε 
κάθε μάθημα. 

𝛭𝛭4.001
𝛭𝛭4.009

 5,56 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΠΣ 

Δ4.02 

Ποσοστό αριθμού 
μαθημάτων  για 

απόκτηση πτυχίου στα 
προσφερόμενα 

Ποσοστό του ελάχιστου αριθμού 
μαθημάτων για απόκτηση πτυχίου ως 
προς τον αριθμό  των 
προσφερόμενων μαθημάτων. 

Υποδεικνύει το ποσοστό  των  απαιτούμενων 
μαθημάτων για την απόκτηση πτυχίου στο 
σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων 
του ΠΠΣ. 

𝛭𝛭4.009
 𝛭𝛭4.010

.100 46,15 % 

Δ4.03 
Ποσοστό 

υποχρεωτικών 
μαθημάτων 

Ποσοστό του αριθμού των  
υποχρεωτικών μαθημάτων ως προς 
τον αριθμό  των προσφερόμενων 
μαθημάτων. 

Υποδεικνύει το ποσοστό  των  υποχρεωτικών 
μαθημάτων στο σύνολο των 
προσφερόμενων μαθημάτων του ΠΠΣ. 

𝛭𝛭4.011
𝛭𝛭4.010

.100 40,17 % 

Δ4.04 
Ποσοστό μαθημάτων 
ελεύθερης επιλογής 

Ποσοστό του αριθμού των  
μαθημάτων ελεύθερης επιλογής ως 
προς τον αριθμό  των 
προσφερόμενων μαθημάτων. 

Υποδεικνύει το ποσοστό  των μαθημάτων 
ελεύθερης επιλογής στο σύνολο των 
προσφερόμενων μαθημάτων του ΠΠΣ. 

𝛭𝛭4.012
𝛭𝛭4.010

.100 0,00 % 

Δ4.05 
Ποσοστό μαθημάτων 

κατ’επιλογή 
υποχρεωτικά 

Ποσοστό του αριθμού των  
υποχρεωτικών μαθημάτων 
κατ’επιλογή ως προς τον αριθμό  των 
προσφερόμενων μαθημάτων. 

Υποδεικνύει το ποσοστό  των  κατ’ επιλογή 
υποχρεωτικών μαθημάτων στο σύνολο των 
προσφερόμενων μαθημάτων του ΠΠΣ. 

𝛭𝛭4.013
𝛭𝛭4.010

.100 59,83 % 

Δ4.06 
Ποσοστό 

προαπαιτούμενων 
μαθημάτων 

Ποσοστό του αριθμού των  
μαθημάτων του Προγράμματος 
Σπουδών, που έχουν κάποιο 
προαπαιτούμενο μάθημα ως προς 
τον αριθμό  των προσφερόμενων 
μαθημάτων. 

Υποδεικνύει το ποσοστό  των  
προαπαιτούμενων μαθημάτων στο σύνολο 
των προσφερόμενων μαθημάτων του ΠΠΣ. 

𝛭𝛭4.015
𝛭𝛭4.010

.100 13,68 % 
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Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Φυσική σημασία (ερμηνεία) Τύπος υπολογισμού Τιμή 

Δ4.07 
Ποσοστό μαθημάτων 

υπόβαθρου 

Ποσοστό του αριθμού των  
μαθημάτων υπόβαθρου του 
Προγράμματος Σπουδών,  ως προς 
τον αριθμό  των προσφερόμενων 
μαθημάτων. 

Υποδεικνύει το ποσοστό των μαθημάτων 
υποβάθρου στο σύνολο των 
προσφερόμενων μαθημάτων του ΠΠΣ. 

𝛭𝛭4.016
𝛭𝛭4.010

.100 15,38 % 

Δ4.08 
Ποσοστό μαθημάτων 

επιστημονικής 
περιοχής 

Ποσοστό του αριθμού των  
μαθημάτων επιστημονικής περιοχής, 
ως προς τον αριθμό  των 
προσφερόμενων μαθημάτων. 

Υποδεικνύει το ποσοστό  των  μαθημάτων 
επιστημονικής περιοχής στο σύνολο των 
προσφερόμενων μαθημάτων του ΠΠΣ. 

𝛭𝛭4.017
𝛭𝛭4.010

.100 41,88 % 

Δ4.09 
Ποσοστό μαθημάτων 

Γενικών Γνώσεων 

Ποσοστό του αριθμού των  
μαθημάτων Γενικών Γνώσεων, ως 
προς τον αριθμό  των 
προσφερόμενων μαθημάτων. 

Υποδεικνύει το ποσοστό  των  μαθημάτων 
Γενικών Γνώσεων στο σύνολο των 
προσφερόμενων μαθημάτων του ΠΠΣ. 

𝛭𝛭4.018
𝛭𝛭4.010

.100 9,40 % 

Δ4.10 
Ποσοστό μαθημάτων 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Ποσοστό του αριθμού των  
μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων,  
ως προς τον αριθμό  των 
προσφερόμενων μαθημάτων. 

Υποδεικνύει το ποσοστό  των  μαθημάτων 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, στο σύνολο των 
προσφερόμενων μαθημάτων του ΠΠΣ. 

𝛭𝛭4.019
𝛭𝛭4.010

.100 19,66 % 

Δ4.11 
Ποσοστό μαθημάτων 

με φροντιστήριο 

Ποσοστό του αριθμού των  
μαθημάτων με φροντιστήριο,  ως 
προς τον αριθμό  των 
προσφερόμενων μαθημάτων. 

Υποδεικνύει το ποσοστό  των  μαθημάτων με 
φροντιστήριο, στο σύνολο των 
προσφερόμενων μαθημάτων του ΠΠΣ. 

𝛭𝛭4.020
𝛭𝛭4.010

.100 7,69 % 

Δ4.12 
Ποσοστό 

εργαστηριακών 
μαθημάτων 

Ποσοστό του αριθμού των  
μαθημάτων με εργαστηριακή άσκηση 
ή τα εργαστηριακά,  ως προς τον 
αριθμό  των προσφερόμενων 
μαθημάτων. 

Υποδεικνύει το ποσοστό  των  μαθημάτων με 
εργαστηριακή άσκηση ή τα εργαστηριακά,  
στο σύνολο των προσφερόμενων 
μαθημάτων του ΠΠΣ. 

𝛭𝛭4.021
𝛭𝛭4.010

.100 57,26 % 

Δ4.13 
Ποσοστό κλινικών 

μαθημάτων 

Ποσοστό του αριθμού των  
μαθημάτων με κλινική άσκηση ή τα 
κλινικά,  ως προς τον αριθμό  των 
προσφερόμενων μαθημάτων. 

Υποδεικνύει το ποσοστό  των  μαθημάτων με 
κλινική άσκηση ή τα κλινικά,  στο σύνολο 
των προσφερόμενων μαθημάτων του ΠΠΣ. 

𝛭𝛭4.022
𝛭𝛭4.010

.100 0,00 % 
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Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Φυσική σημασία (ερμηνεία) Τύπος υπολογισμού Τιμή 

Δ4.14 
Ποσοστό μαθημάτων 
με άσκηση υπαίθρου 

Ποσοστό του αριθμού των  
μαθημάτων με άσκηση υπαίθρου,  
ως προς τον αριθμό  των 
προσφερόμενων μαθημάτων. 

Υποδεικνύει το ποσοστό  των  μαθημάτων με 
άσκηση υπαίθρου,  στο σύνολο των 
προσφερόμενων μαθημάτων του ΠΠΣ. 

𝛭𝛭4.023
𝛭𝛭4.010

.100 2,56 % 

Δ4.52 
Ποσοστό διδαχθέντων 

μαθημάτων 

Ποσοστό του αριθμού των 
μαθημάτων που διδάχθηκαν ως προς 
τον συνολικό αριθμό των 
προσφερόμενων μαθημάτων. 

Υποδεικνύει το ποσοστό των μαθημάτων, 
που τελικά διδάχθηκαν, επί του συνόλου 
των προσφερόμενων μαθημάτων του ΠΠΣ. 

𝛭𝛭4.176
𝛭𝛭4.010

. 100 95,73 % 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

Δ4.15 
Ποσοστό συμμετοχής 
στην πρακτική άσκηση 

Ποσοστό του αριθμού των φοιτητών 
που συμμετείχαν στην πρακτική 
άσκηση ως προς το σύνολο των 
ενεργών φοιτητών του ΠΠΣ 

Υποδεικνύει το ποσοστό του συνόλου των 
ενεργών φοιτητών στο ΠΠΣ που συμμετείχαν 
στο πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης, 
κατά το εν λόγω ακαδημαϊκό έτος. 

𝛭𝛭4.031
∑ 𝑀𝑀4. 𝑖𝑖.060
𝑖𝑖=055

. 100 6,72 % 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΠΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Δ4.16 

Ετήσιο ποσοστό 
προσφερόμενων 

θέσεων στις 
Πανελλήνιες ως προς 

τις προτεινόμενες 
θέσεις από το Τμήμα 

Ποσοστό  του αριθμού των 
προσφερόμενων  θέσεων στις 
Πανελλήνιες Εξετάσεις ως προς τον 
αριθμό των προτεινόμενων θέσεων 
από το Τμήμα. 

Υποδεικνύει το ποσοστό των θέσεων που 
δόθηκαν στις πανελλήνιες για το ΠΠΣ, σε 
σχέση με τον αριθμό των θέσεων που 
ζητήθηκαν από το Τμήμα, κατά το εν λόγω 
ακαδημαϊκό έτος. 

𝛭𝛭4.039
𝛭𝛭4.040

.100 146,25 
% 

Δ4.17 

Ετήσιο ποσοστό 
νεοεισαχθέντων 

φοιτητών ως προς τις 
προτεινόμενες θέσεις 

από το Τμήμα 

Ποσοστό του αριθμού των τελικών 
θέσεων νεοεισερχόμενων φοιτητών 
ως προς τον αριθμό των 
προτεινόμενων θέσεων από το 
Τμήμα. 

Υποδεικνύει το ποσοστό των 
νεοεισαχθέντων φοιτητών στο ΠΠΣ, σε 
σχέση με τον αριθμό των θέσεων που 
ζητήθηκαν από το Τμήμα, κατά το εν λόγω 
ακαδημαϊκό έτος. 

𝛭𝛭4.051+𝛭𝛭4.052
𝛭𝛭4.040

.100 87,50 % 

Δ4.18-22 

Ετήσιο ποσοστό 
νεοεισαχθέντων 

φοιτητών ως προς 
τους εγγεγραμμένους 

Ποσοστό του αριθμού των 
νεοεισαχθέντων φοιτητών ως προς το 
σύνολο των εγγεγραμμένων 
φοιτητών. 

Υποδεικνύει το ποσοστό  των 
νεοεισαχθέντων φοιτητών στο ΠΠΣ, στο 
σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών του 
ΠΠΣ, κατά το εν λόγω ακαδημαϊκό έτος. 

𝛭𝛭4.051+𝛭𝛭4.052
∑ 𝑀𝑀4.𝑖𝑖.060
𝑖𝑖=055 +∑ 𝑀𝑀4.𝑖𝑖.162

𝑖𝑖=159
.100 8,38 % 

Δ4.19 
Ποσοστό 

νεοεισαχθεισών 
φοιτητριών 

Ποσοστό του αριθμού των κοριτσιών 
ως προς το σύνολο των  
νεοεισαχθέντων φοιτητών. 

Υποδεικνύει το ποσοστό  των φοιτητριών 
στο σύνολο των νεοεισαχθέντων φοιτητών 
στο ΠΠΣ, κατά το εν λόγω ακαδημαϊκό έτος. 

𝛭𝛭4.052
𝛭𝛭4.051+𝛭𝛭4.052

.100 75,71 % 
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Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Φυσική σημασία (ερμηνεία) Τύπος υπολογισμού Τιμή 

Δ4.20 
Δείκτης προτίμησης 

ΠΠΣ 

Η μέση τιμή της σειράς προτίμησης 
στην σειρά δήλωσης Τμημάτων ή 
εισαγωγικών κατευθύνσεων των 
υποψηφίων των Πανελληνίων 
Εξετάσεων στο μηχανογραφικό 
δελτίο. 

Υποδεικνύει τη μέση σειρά προτίμησης στο 
ΠΠΣ των νεοεισαχθέντων φοιτητών σε αυτό, 
κατά το εν λόγω ακαδημαϊκό έτος. 

Μ4.054 0,00 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΠΣ - ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Δ4.21-22 
Ετήσιο ποσοστό 

φοιτητών διάρκειας 
φοίτησης έως ν έτη 

Ποσοστό του αριθμού των 
εγγεγραμμένων φοιτητών διάρκειας 
φοίτησης έως ν έτη ως προς  το 
σύνολο των εγγεγραμμένων 
φοιτητών. 

Υποδεικνύει το ποσοστό των φοιτητών με 
φοίτηση έως ν έτη, στο σύνολο των 
φοιτητών. 

𝛭𝛭4.055+𝛭𝛭4.056
∑ 𝑀𝑀4.𝑖𝑖.060
𝑖𝑖=055 +∑ 𝑀𝑀4.𝑖𝑖.162

𝑖𝑖=159
.100 33,53 % 

Δ4.51-22 

Ετήσιο ποσοστό 
φοιτητών διάρκειας 
φοίτησης από ν έως 

ν+1 έτη 

Ποσοστό του αριθμού των 
εγγεγραμμένων φοιτητών  διάρκειας 
φοίτησης άνω του ν έως ν+1 ως προς  
το σύνολο των εγγεγραμμένων 
φοιτητών. 

Υποδεικνύει το ποσοστό των φοιτητών με 
φοίτηση άνω του ν έως ν+1 έτη, στο σύνολο 
των φοιτητών. 

𝛭𝛭4.057+𝛭𝛭4.058
∑ 𝑀𝑀4.𝑖𝑖.060
𝑖𝑖=055 +∑ 𝑀𝑀4.𝑖𝑖.162

𝑖𝑖=159
.100 12,34 % 

Δ4.22-22 

Ετήσιο ποσοστό 
φοιτητών διάρκειας 
φοίτησης από ν+1  

έως ν+2 έτη 

Ποσοστό του αριθμού των 
εγγεγραμμένων φοιτητών  διάρκειας 
φοίτησης άνω του ν+1 έως ν+2 ως 
προς  το σύνολο των εγγεγραμμένων 
φοιτητών. 

Υποδεικνύει το ποσοστό των φοιτητών με 
φοίτηση άνω του ν+1 έως ν+2 έτη, στο 
σύνολο των φοιτητών. 

𝛭𝛭4.059+𝛭𝛭4.060
∑ 𝑀𝑀4.𝑖𝑖.060
𝑖𝑖=055 +∑ 𝑀𝑀4.𝑖𝑖.162

𝑖𝑖=159
.100 9,34 % 

Δ4.23-22 

Ετήσιο ποσοστό 
φοιτητών διάρκειας 
φοίτησης πάνω από 

ν+2 έτη 

Ποσοστό του αριθμού των 
εγγεγραμμένων φοιτητών σε έτη άνω 
του ν+2 ως προς  το σύνολο των 
εγγεγραμμένων φοιτητών. 

Υποδεικνύει το ποσοστό των φοιτητών με 
φοίτηση πάνω από ν+2 έτη, στο σύνολο των 
φοιτητών. 

∑ 𝑀𝑀4.𝑖𝑖.162
𝑖𝑖=159

∑ 𝑀𝑀4.𝑖𝑖.060
𝑖𝑖=055 +∑ 𝑀𝑀4.𝑖𝑖.162

𝑖𝑖=159
.100 44,79 % 

Δ4.53 

Ετήσιο ποσοστό 
φοιτητών διάρκειας 

φοίτησης από ν+2 έως 
ν+3 έτη 

Ποσοστό του αριθμού των 
εγγεγραμμένων φοιτητών διάρκειας 
φοίτησης άνω του ν+2 έως ν+3 ως 
προς το σύνολο των εγγεγραμμένων 
φοιτητών. 

Υποδεικνύει το ποσοστό των φοιτητών με 
φοίτηση άνω του ν+2 έως ν+3 έτη στο 
σύνολο των φοιτητών. 

𝛭𝛭4.159+𝛭𝛭4.160
∑ 𝑀𝑀4.𝑖𝑖.060
𝑖𝑖=055 +∑ 𝑀𝑀4.𝑖𝑖.162

𝑖𝑖=159
.100 6,71 % 
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Δ4.54 

Ετήσιο ποσοστό 
φοιτητών διάρκειας 
φοίτησης πάνω από 

ν+3 έτη 

Ποσοστό του αριθμού των 
εγγεγραμμένων φοιτητών σε έτη άνω 
του ν+3 ως προς το σύνολο των 
εγγεγραμμένων φοιτητών. 

Υποδεικνύει το ποσοστό των φοιτητών με 
φοίτηση πάνω από ν+3 έτη στο σύνολο των 
φοιτητών. 

𝛭𝛭4.161+𝛭𝛭4.162
∑ 𝑀𝑀4.𝑖𝑖.060
𝑖𝑖=055 +∑ 𝑀𝑀4.𝑖𝑖.162

𝑖𝑖=159
.100 38,08 % 

Δ4.24-22 
Ετήσιο ποσοστό 

γυναικών στο σύνολο 
των φοιτητών 

Ποσοστό του αριθμού των 
εγγεγραμμένων φοιτητριών ως προς  
το σύνολο των εγγεγραμμένων 
φοιτητών. 

Υποδεικνύει το ποσοστό  των φοιτητριών 
στο σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών 
στο ΠΠΣ, κατά το εν λόγω ακαδημαϊκό έτος. 

𝛭𝛭4.056+𝛭𝛭4.058+𝛭𝛭4.060+𝛭𝛭4.062
∑ 𝑀𝑀4.𝑖𝑖.060
𝑖𝑖=055 +∑ 𝑀𝑀4.𝑖𝑖.162

𝑖𝑖=159
.100 71,98 % 

Δ4.25-22 
Ετήσιο ποσοστό 

αλλοδαπών φοιτητών 

Ποσοστό του αριθμού των 
αλλοδαπών εγγεγραμμένων 
φοιτητών ως προς  το σύνολο των 
εγγεγραμμένων φοιτητών. 

Υποδεικνύει το ποσοστό  των αλλοδαπών 
φοιτητών στο σύνολο των εγγεγραμμένων 
φοιτητών στο ΠΠΣ, κατά το εν λόγω 
ακαδημαϊκό έτος. 

∑ 𝑀𝑀4.𝑖𝑖.064
𝑖𝑖=063 +∑ 𝑀𝑀4.𝑖𝑖.170

𝑖𝑖=163
∑ 𝑀𝑀4.𝑖𝑖.060
𝑖𝑖=055 +∑ 𝑀𝑀4.𝑖𝑖.162

𝑖𝑖=159
.100 5,75 % 

Δ4.26-22 
Ετήσιο πλήθος  

διαγραφών ανά 1000 
φοιτητές 

Αναλογία του αριθμού των 
διαγραμμένων φοιτητών ανά 1000 
εγγεγραμμένους φοιτητές. 

Υποδεικνύει τον αριθμό των διαγραφών ανά 
1000 εγγεγραμμένους φοιτητές, κατά το εν 
λόγω ακαδημαϊκό έτος. 

∑ 𝑀𝑀4.𝑖𝑖.070
𝑖𝑖=067

∑ 𝑀𝑀4.𝑖𝑖.060
𝑖𝑖=055 +∑ 𝑀𝑀4.𝑖𝑖.162

𝑖𝑖=159
.1000 75,45 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΠΣ - ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Δ4.27-22 
Ετήσιο ποσοστό 
εγγεγραμμένων  
φοιτητών ΑΜΕΑ 

Ποσοστό του αριθμού των 
εγγεγραμμένων  φοιτητών  ΑΜΕΑ ως 
προς  το σύνολο των εγγεγραμμένων 
φοιτητών. 

Υποδεικνύει το ποσοστό φοιτητών ΑΜΕΑ, 
στο σύνολο  των εγγεγραμμένων φοιτητών, 
κατά το εν λόγω ακαδημαϊκό έτος. 

𝛭𝛭4.077+𝛭𝛭4.078
∑ 𝑀𝑀4.𝑖𝑖.060
𝑖𝑖=055 +∑ 𝑀𝑀4.𝑖𝑖.162

𝑖𝑖=159
.100 1,44 % 

Δ4.28 
Ετήσιο ποσοστό 

νεοεισερχόμενων  
φοιτητών ΑΜΕΑ 

Ποσοστό του αριθμού των  
νεοεισερχόμενων   φοιτητών  ΑΜΕΑ 
ως προς  το σύνολο των  
νεοεισερχόμενων φοιτητών. 

Υποδεικνύει το ποσοστό νεοεισερχόμενων  
φοιτητών ΑΜΕΑ, στο σύνολο  των  
νεοεισερχόμενων φοιτητών, κατά το εν λόγω 
ακαδημαϊκό έτος. 

𝛭𝛭4.075+𝛭𝛭4.076
𝛭𝛭4.051+𝛭𝛭4.052

.100 2,86 % 

Δ4.29-22 
Ετήσιο ποσοστό 

απόφοιτων ΑΜΕΑ 

Ποσοστό του αριθμού των 
απόφοιτων ΑΜΕΑ ως προς  το 
σύνολο των απόφοιτων. 

Υποδεικνύει το ποσοστό των αποφοίτων 
ΑΜΕΑ επί του συνόλου των αποφοίτων του 
ΠΠΣ κατά το εν λόγω ακαδημαϊκό έτος. 

𝛭𝛭4.079+𝛭𝛭4.080
∑ 𝑀𝑀4.𝑖𝑖.096
𝑖𝑖=091 +∑ 𝑀𝑀4.𝑖𝑖.174

𝑖𝑖=171
.100 4,48 % 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ/ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ 
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Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Φυσική σημασία (ερμηνεία) Τύπος υπολογισμού Τιμή 

Δ4.30-22 

Ετήσιο ποσοστό 
εξερχομένων 
φοιτητών με 

ERASMUS επί των 
εγγεγραμμένων 

φοιτητών 

Ποσοστό  του αριθμού των 
εξερχομένων φοιτητών  ERASMUS ως 
προς το  σύνολο των εγγεγραμμένων 
φοιτητών στο ΠΠΣ. 

Υποδεικνύει το ποσοστό των φοιτητών που 
μετακινήθηκαν στο εξωτερικό με ERASMUS 
στο σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών 
κατά το εν λόγω ακαδημαϊκό έτος. 

𝛭𝛭4.089+𝛭𝛭4.090
∑ 𝑀𝑀4.𝑖𝑖.060
𝑖𝑖=055 +∑ 𝑀𝑀4.𝑖𝑖.162

𝑖𝑖=159
.100 2,04 % 

Δ4.31 

Ετήσιο ποσοστό  
εξερχόμενων 

φοιτητών  ERASMUS 
στο σύνολο  των  

μετακινηθέντων με 
ERASMUS 

(εξερχομένων και 
εισερχομένων) 

Ποσοστό  των εξερχομένων φοιτητών  
ERASMUS ως προς το άθροισμα του 
αριθμού των εξερχομένων και του 
αριθμού των εισερχομένων φοιτητών  
ERASMUS. 

Υποδεικνύει το ποσοστό των εξερχόμενων 
φοιτητών με ERASMUS στο σύνολο των 
μετακινηθέντων με ERASMUS (εξερχομένων 
και εισερχομένων), κατά το εν λόγω 
ακαδημαϊκό έτος. 

𝛭𝛭4.089+𝛭𝛭4.090
∑ 𝑀𝑀4.𝑖𝑖.090
𝑖𝑖=087

.100 80,95 % 

Δ4.32 

Ετήσιο ποσοστό 
γυναικών στο σύνολο 

των  εξερχόμενων 
φοιτητών ERASMUS 

Ποσοστό του αριθμού  των 
εξερχόμενων φοιτητριών  ERASMUS 
ως προς  το σύνολο των εξερχόμενων 
φοιτητών  ERASMUS (αγόρια και 
κορίτσια). 

Υποδεικνύει το ποσοστό των φοιτητριών επί  
του συνόλου των φοιτητών που 
μετακινήθηκαν στο εξωτερικό με ERASMUS, 
κατά το εν λόγω ακαδημαϊκό έτος. 

𝛭𝛭4.090
𝛭𝛭4.089+𝛭𝛭4.090

.100 41,18 % 

Δ4.33 

Ετήσιο ποσοστό 
γυναικών στο σύνολο 

των  εισερχόμενων 
φοιτητών  ERASMUS 

Ποσοστό του αριθμού  των 
εισερχόμενων φοιτητριών  ERASMUS 
ως προς  το σύνολο των 
εισερχόμενων φοιτητών  ERASMUS 
(αγόρια και κορίτσια). 

Υποδεικνύει το ποσοστό των φοιτητριών επί  
του συνόλου των φοιτητών που εισήλθαν 
από το εξωτερικό με ERASMUS, κατά το εν 
λόγω ακαδημαϊκό έτος. 

𝛭𝛭4.088
𝛭𝛭4.087+𝛭𝛭4.088

.100 50,00 % 
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Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Φυσική σημασία (ερμηνεία) Τύπος υπολογισμού Τιμή 

Δ4.34-
22 

Ετήσιο ποσοστό 
εξερχόμενων 
φοιτητών ERASMUS 
στο σύνολο των 
ενεργών φοιτητών 

Ποσοστό των εξερχομένων 
φοιτητών ERASMUS ως προς το 
σύνολο τωνενεργών φοιτητών. 

Υποδεικνύει το ποσοστό των φοιτητών 
που μετακινήθηκαν στο εξωτερικό με 
ERASMUS στο σύνολο των ενεργών 
φοιτητών κατά το εν λόγω ακαδημαϊκό 
έτος. Ως ενεργός φοιτητής νοείται 
εκείνος που διανύει έως και το ν+2 έτος 
σπουδών για ΠΠΣ 4ετούς διάρκειας και 
εκείνος που διανύει έως και το ν+3 έτος 
σπουδών για ΠΠΣ 5ετούς και 6ετούς 
διάρκειας. 

𝛭𝛭4.089+𝛭𝛭4.090
𝛷𝛷𝜀𝜀𝜀𝜀

.100 3,29 % 

Δ4.35-
22 

Ετήσιο ποσοστό 
εισερχόμενων 
φοιτητών ERASMUS 
ως προς το σύνολο 
των ενεργών 
φοιτητών 

Ποσοστό των εισερχομένων 
φοιτητών ERASMUS ως προς το 
σύνολο των ενεργών φοιτητών. 

Υποδεικνύει το ποσοστό των φοιτητών 
που μετακινήθηκαν από το εξωτερικό 
με ERASMUS στο σύνολο των ενεργών 
φοιτητών κατά το εν λόγω ακαδημαϊκό 
έτος. Ως ενεργός φοιτητής νοείται 
εκείνος που διανύει έως και το ν+2 έτος 
σπουδών για ΠΠΣ 4ετούς διάρκειας και 
εκείνος που διανύει έως και το ν+3 έτος 
σπουδών για ΠΠΣ 5ετούς και 6ετούς 
διάρκειας. 

𝛭𝛭4.087+𝛭𝛭4.088
𝛷𝛷𝜀𝜀𝜀𝜀

.100 0,77 % 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΠΣ - ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Δ4.36-22 

Ετήσιο ποσοστό 
αποφοίτων κανονικής 
διάρκειας σπουδών (ν 

έτη) 

Ποσοστό των αποφοίτων με κανονική 
διάρκεια σπουδών ως προς το 
σύνολο των αποφοίτων. 

Υποδεικνύει το ποσοστό όσων αποφοίτησαν 
κανονικά (στα ν έτη σπουδών) επί του 
συνόλου των αποφοίτων του ΠΠΣ, κατά το 
εν λόγω ακαδημαϊκό έτος. 

𝛭𝛭4.091+𝛭𝛭4.092
∑ 𝑀𝑀4.𝑖𝑖.096
𝑖𝑖=091 +∑ 𝑀𝑀4.𝑖𝑖.174

𝑖𝑖=171
.100 0,00 % 

Δ4.37 

Ετήσιο ποσοστό 
γυναικών στο σύνολο 

των  αποφοίτων 
κανονικής διάρκειας 

σπουδών (ν έτη) 

Ποσοστό των αποφοίτων γυναικών 
με κανονική διάρκεια σπουδών ως 
προς το σύνολο των αποφοίτων με 
κανονική διάρκεια σπουδών. 

Υποδεικνύει το ποσοστό των γυναικών επί  
του συνόλου των αποφοίτων που 
αποφοίτησαν κανονικά (στα ν έτη σπουδών) 
κατά το εν λόγω ακαδημαϊκό έτος. 

𝛭𝛭4.092
𝛭𝛭4.091 + 𝛭𝛭4.092

. 100  % 
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Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Φυσική σημασία (ερμηνεία) Τύπος υπολογισμού Τιμή 

Δ4.38-22 
Ετήσιο ποσοστό 

αποφοίτων διάρκειας 
σπουδών ν+1 έτη 

Ποσοστό των αποφοίτων με διάρκεια 
σπουδών  ν+1 έτη ως προς το σύνολο 
των αποφοίτων. 

Υποδεικνύει το ποσοστό όσων αποφοίτησαν 
στα ν+1 έτη σπουδών επί του συνόλου των 
αποφοίτων του ΠΠΣ, κατά το εν λόγω 
ακαδημαϊκό έτος. 

𝛭𝛭4.093+𝛭𝛭4.094
∑ 𝑀𝑀4.𝑖𝑖.096
𝑖𝑖=091 +∑ 𝑀𝑀4.𝑖𝑖.174

𝑖𝑖=171
.100 17,91 % 

Δ4.39 

Ετήσιο ποσοστό 
γυναικών στο σύνολο 

των  αποφοίτων 
διάρκειας σπουδών 

ν+1 έτη 

Ποσοστό των αποφοίτων γυναικών 
με διάρκεια σπουδών  ν+1 έτη ως 
προς το σύνολο των αποφοίτων με 
διάρκεια σπουδών ν+1 έτη. 

Υποδεικνύει το ποσοστό των γυναικών επί  
του συνόλου των αποφοίτων που 
αποφοίτησαν στα ν+1 έτη σπουδών κατά το 
εν λόγω ακαδημαϊκό έτος. 

𝛭𝛭4.094
𝛭𝛭4.093 + 𝛭𝛭4.094

. 100 75,00 % 

Δ4.40-22 
Ετήσιο ποσοστό 

αποφοίτων διάρκειας 
σπουδών ν+2 έτη 

Ποσοστό των αποφοίτων με διάρκεια 
σπουδών  ν+2 έτη ως προς το σύνολο 
των αποφοίτων. 

Υποδεικνύει το ποσοστό όσων αποφοίτησαν 
στα ν+2 έτη σπουδών επί του συνόλου των 
αποφοίτων του ΠΠΣ, κατά το εν λόγω 
ακαδημαϊκό έτος. 

𝛭𝛭4.095+𝛭𝛭4.096
∑ 𝑀𝑀4.𝑖𝑖.096
𝑖𝑖=091 +∑ 𝑀𝑀4.𝑖𝑖.174

𝑖𝑖=171
.100 26,87 % 

Δ4.41 

Ετήσιο ποσοστό 
γυναικών στο σύνολο 

των  αποφοίτων 
διάρκειας σπουδών 

ν+2 έτη 

Ποσοστό των αποφοίτων γυναικών 
με διάρκεια σπουδών  ν+2 έτη ως 
προς το σύνολο των αποφοίτων με 
διάρκεια σπουδών ν+2 έτη. 

Υποδεικνύει το ποσοστό των γυναικών επί  
του συνόλου των αποφοίτων που 
αποφοίτησαν στα ν+2 έτη σπουδών κατά το 
εν λόγω ακαδημαϊκό έτος. 

𝛭𝛭4.096
𝛭𝛭4.095 + 𝛭𝛭4.096

. 100 77,78 % 

Δ4.42-22 

Ετήσιο ποσοστό 
αποφοίτων διάρκειας 
σπουδών πάνω από 

ν+2 έτη 

Ποσοστό των αποφοίτων με διάρκεια 
σπουδών πάνω από ν+2 έτη ως προς 
το σύνολο των αποφοίτων. 

Υποδεικνύει το ποσοστό όσων αποφοίτησαν 
με διάρκεια σπουδών πάνω από ν+2 έτη, επί 
του συνόλου των αποφοίτων του ΠΠΣ, κατά 
το εν λόγω ακαδημαϊκό έτος. 

∑ 𝑀𝑀4.𝑖𝑖.174
𝑖𝑖=171

∑ 𝑀𝑀4.𝑖𝑖.096
𝑖𝑖=091 +∑ 𝑀𝑀4.𝑖𝑖.174

𝑖𝑖=171
.100 55,22 % 

Δ4.43-22 

Ετήσιο ποσοστό 
γυναικών στο σύνολο 

των αποφοίτων 
διάρκειας σπουδών 
(πάνω από ν+2 έτη) 

Ποσοστό των αποφοίτων γυναικών 
με διάρκεια σπουδών πάνω από ν+2 
έτη ως προς το σύνολο των 
αποφοίτων με διάρκεια σπουδών 
πάνω από ν+2 έτη. 

Υποδεικνύει το ποσοστό των γυναικών επί 
του συνόλου των αποφοίτων με διάρκεια 
σπουδών πάνω από ν+2 έτη, κατά το εν 
λόγω ακαδημαϊκό έτος. 

𝛭𝛭4.172 + 𝛭𝛭4.174
∑ 𝑀𝑀4. 𝑖𝑖.174
𝑖𝑖=171

. 100 72,97 % 

Δ4.55 
Ετήσιο ποσοστό 

αποφοίτων διάρκειας 
σπουδών ν+3 έτη 

Ποσοστό των αποφοίτων με διάρκεια 
σπουδών ν+3 έτη ως προς το σύνολο 
των αποφοίτων. 

Υποδεικνύει το ποσοστό όσων αποφοίτησαν 
στα ν+3 έτη σπουδών επί του συνόλου των 
αποφοίτων του ΠΠΣ κατά το εν λόγω 
ακαδημαϊκό έτος. 

𝛭𝛭4.171+𝛭𝛭4.172
∑ 𝑀𝑀4.𝑖𝑖.096
𝑖𝑖=091 +∑ 𝑀𝑀4.𝑖𝑖.174

𝑖𝑖=171
.100 19,40 % 
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Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Φυσική σημασία (ερμηνεία) Τύπος υπολογισμού Τιμή 

Δ4.56 

Ετήσιο ποσοστό 
γυναικών στο σύνολο 

των αποφοίτων 
διάρκειας σπουδών 

ν+3 έτη 

Ποσοστό των αποφοίτων γυναικών 
με διάρκεια σπουδών ν+3 έτη ως 
προς τ σύνολο των αποφοίτων με 
διάρκεια σπουδών ν+3 έτη. 

Υποδεικνύει το ποσοστό των γυναικών επί 
του συνόλου των αποφοίτων που 
αποφοίτησαν στα ν+3 έτη σπουδών κατά το 
εν λόγω ακαδημαϊκό έτος. 

𝛭𝛭4.172
𝛭𝛭4.171 + 𝛭𝛭4.172

. 100 76,92 % 

Δ4.57 

Ετήσιο ποσοστό 
αποφοίτων διάρκειας 
σπουδών πάνω από 

ν+3 έτη 

Ποσοστό των αποφοίτων με διάρκεια 
σπουδών πάνω από ν+3 έτη ως προς 
το σύνολο των αποφοίτων. 

Υποδεικνύει το ποσοστό όσων αποφοίτησαν 
με διάρκεια σπουδών πάνω από ν+3 έτη επί 
του συνόλου των αποφοίτων του ΠΠΣ κατά 
το εν λόγω ακαδημαϊκό έτος. 

𝛭𝛭4.173+𝛭𝛭4.174
∑ 𝑀𝑀4.𝑖𝑖.096
𝑖𝑖=091 +∑ 𝑀𝑀4.𝑖𝑖.174

𝑖𝑖=171
.100 35,82 % 

Δ4.58 

Ετήσιο ποσοστό 
γυναικών στο σύνολο 

των αποφοίτων 
διάρκειας σπουδών 
πάνω από ν+3 έτη 

Ποσοστό των αποφοίτων γυναικών 
με διάρκεια σπουδών πάνω από ν+3 
έτη ως προς το σύνολο των 
αποφοίτων με διάρκεια σπουδών 
πάνω από ν+3 έτη. 

Υποδεικνύει το ποσοστό των γυναικών επί 
του συνόλου των αποφοίτων με διάρκεια 
σπουδών πάνω από ν+3 έτη κατά το εν λόγω 
ακαδημαϊκό έτος. 

𝛭𝛭4.174
∑ 𝑀𝑀4. 𝑖𝑖.174
𝑖𝑖=173

. 100 70,83 % 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΠΣ - ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 

Δ4.44-22 

Ετήσιο ποσοστό 
αποφοίτων με βαθμό 

πτυχίου από 8 και 
άνω 

Ποσοστό των αποφοίτων με βαθμό 
πτυχίου από 8 και πάνω ως προς το 
σύνολο των αποφοίτων. 

Υποδεικνύει το ποσοστό των αποφοίτων με 
βαθμό πτυχίου από 8 και πάνω, επί του 
συνόλου των αποφοίτων, κατά το εν λόγω 
ακαδημαϊκό έτος. 

∑ 𝑀𝑀4.𝑖𝑖.108
𝑖𝑖=105

∑ 𝑀𝑀4.𝑖𝑖.096
𝑖𝑖=091 +∑ 𝑀𝑀4.𝑖𝑖.174

𝑖𝑖=171
.100 29,85 % 

Δ4.45 

Ετήσιο ποσοστό 
γυναικών στο σύνολο 

των  αποφοίτων με 
βαθμό πτυχίου από 8 

και άνω 

Ποσοστό των αποφοίτων  γυναικών 
με βαθμό πτυχίου από 8 και πάνω ως 
προς το σύνολο των αποφοίτων με 
βαθμό πτυχίου από 8 και πάνω. 

Υποδεικνύει το ποσοστό των γυναικών με 
βαθμό πτυχίου από 8 και πάνω, επί του 
συνόλου των αριστευσάντων, κατά το εν 
λόγω ακαδημαϊκό έτος. 

𝛭𝛭4.106+𝛭𝛭4.108
∑ 𝑀𝑀4.𝑖𝑖.108
𝑖𝑖=105

.100 75,00 % 

Δ4.46-
211 

Μέσος ετήσιος 
βαθμός πτυχίου 

Μέση τιμή του βαθμού πτυχίου των 
αποφοίτων. 

Υποδεικνύει τον μέσο βαθμό πτυχίου όλων 
των αποφοίτων (ανδρών και γυναικών), 
κατά το εν λόγω ακαδημαϊκό έτος. 

� 𝛭𝛭4.109 ∙ (𝛭𝛭4.099 + 𝛭𝛭4.101 + 𝛭𝛭4.103 + 𝛭𝛭4.105 + 𝛭𝛭4.107)
+𝛭𝛭4.110 ∙ (𝛭𝛭4.100 + 𝛭𝛭4.102 + 𝛭𝛭4.104 + 𝛭𝛭4.106 + 𝛭𝛭4.108)�

� 𝛭𝛭4.099 + 𝛭𝛭4.101 + 𝛭𝛭4.103 + 𝛭𝛭4.105 + 𝛭𝛭4.107
+𝛭𝛭4.100 + 𝛭𝛭4.102 + 𝛭𝛭4.104 + 𝛭𝛭4.106 + 𝛭𝛭4.108

�
 7,58 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΠΣ 
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Δ4.47-22 

Αναλογία 
διδασκομένων – 

διδασκόντων  επί των 
εγγεγραμμένων 

φοιτητών στο ΠΠΣ 

Αναλογία  εγγεγραμμένων φοιτητών 
προς τα τακτικά μέλη ΔΕΠ του ΠΠΣ. 

Υποδεικνύει, κατά μέσο όρο, τον αριθμό των 
εγγεγραμμένων  φοιτητών στο ΠΠΣ, που 
αντιστοιχούν σε κάθε μέλος ΔΕΠ του 
Τμήματος, κατά το εν λόγω ακαδημαϊκό 
έτος. 

∑ 𝑀𝑀4. 𝑖𝑖.060
𝑖𝑖=055 + ∑ 𝑀𝑀4. 𝑖𝑖.162

𝑖𝑖=159

𝛭𝛭4.127
 46,39 

Δ4.48-
22 

Αναλογία 
διδασκομένων – 
διδασκόντων επί 
των ενεργών 
φοιτητών του ΠΠΣ 

Αναλογία ενεργών 
εγγεγραμμένων φοιτητών προς 
τα τακτικά μέλη ΔΕΠ, που 
διδάσκουν στο ΠΠΣ. Ως ενεργός 
φοιτητής νοείται εκείνος που 
διανύει έως και το ν+2 έτος 
σπουδών για ΠΠΣ 4ετούς 
διάρκειας και εκείνος που 
διανύει έως και το ν+3 έτος 
σπουδών για ΠΠΣ 5ετούς και 
6ετούς διάρκειας. 

Υποδεικνύει κατά μέσο όρο τον αριθμό 
των ενεργών εγγεγραμμένων φοιτητών 
του ΠΠΣ, που αντιστοιχούν σε κάθε 
μέλος ΔΕΠ του Τμήματος, που διδάσκει 
στο ΠΠΣ, κατά το εν λόγω ακαδημαϊκό 
έτος. Ως ενεργός φοιτητής νοείται 
εκείνος που διανύει έως και το ν+2 έτος 
σπουδών για ΠΠΣ 4ετούς διάρκειας και 
εκείνος που διανύει έως και το ν+3 έτος 
σπουδών για ΠΠΣ 5ετούς και 6ετούς 
διάρκειας. 

𝛷𝛷𝜀𝜀𝜀𝜀
𝛭𝛭4.127

 28,72 

Δ4.49 
Ετήσιο ποσοστό 

διδασκόντων από 
άλλα Τμήματα 

Ποσοστό των  διδασκόντων μελών 
ΔΕΠ από άλλα Τμήματα ως προς το 
σύνολο των διδασκόντων του ΠΠΣ. 

Υποδεικνύει το ποσοστό των μελών ΔΕΠ από 
άλλα Τμήματα, που διδάσκουν στο ΠΠΣ, 
κατά το εν λόγω ακαδημαϊκό έτος. 

𝛭𝛭4.128
𝛭𝛭4.127+𝛭𝛭4.128+𝛭𝛭4.129

.100 6,90 % 

Δ4.50 

Ετήσιο ποσοστό 
διδασκόντων 
εξωτερικών 
συνεργατών 

Ποσοστό των  διδασκόντων –
εξωτερικών συνεργατών ως προς το 
σύνολο των διδασκόντων του ΠΠΣ. 

Υποδεικνύει το ποσοστό των εξωτερικών 
συνεργατών που διδάσκουν στο ΠΠΣ, κατά 
το εν λόγω ακαδημαϊκό έτος. 

𝛭𝛭4.129
𝛭𝛭4.127+𝛭𝛭4.128+𝛭𝛭4.129

.100 31,03 % 

 


	Τύποι υπολογισμού ενεργών φοιτητών

