
Στοχοθεσία Ποιότητας του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

ΣΤΟΧΟΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗ 

(δείκτης) 

ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ 
(τρέχουσα 
τιμή) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΥ 

  

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ 

(Τι πρέπει να 
κάνουμε για να 
πετύχουμε τα 
προσδοκώμενα 
αποτελέσματα;) 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ 

(Ποιος 
αναλαμβάνει 
κάθε ενέργεια;) 

ΧΡΟΝΟ- 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

(Πότε;) 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Νεοπροσληφθέν 
Προσωπικό 

Δ3.09  Ετήσιο 
ποσοστό 
προσλήψεων 
μελών ΔΕΠ 

0,00 % 5,00 % 

Διεκδίκηση 
προκήρυξης 
τουλάχιστον 1 
θέσης ΔΕΠ  

Πρόεδρος  31/12/2023 

Δ3.10  Ετήσιο 
ποσοστό 
προσλήψεων  
μελών ΕΔΙΠ, 
ΕΤΕΠ,ΕΕΠ   

0,00 % 17,00% 

Διεκδίκηση 
προκήρυξης 
τουλάχιστον 1 
θέσης ΕΤΕΠ  λόγω 
της ιδιαίτερης 
εργαστηριακής 
φύσης του 
τμήματος 

Πρόεδρος 31/12/2023 

Δ3.11  Ετήσιο 
ποσοστό 
προσλήψεων 
μελών  Διοικητικού 
προσωπικού  

0,00 % 33,33% 

Διεκδίκηση 
προκήρυξης 
τουλάχιστον 1 
θέσης  Διοικητικού 
προσωπικού  

Πρόεδρος 31/12/2023 



Ενίσχυση 
εξωστρέφειας 
και 
διεθνοποίηση 

Αύξηση 
Κινητικότητας 
Μελών ΔΕΠ/ΕΠ 

Δ3.17 Ποσοστό  
των μελών ΔΕΠ –ΕΠ 
του Τμήματος που 
δίδαξαν σε 
ιδρύματα του 
εξωτερικού  

0,00 % 5,00 % 

Ενημέρωση και 
ενθάρρυνση των 
μελών ΔΕΠ για 
αξιοποίηση του 
πλαισίου Erasmus 
για επίσκεψη σε 
ιδρύματα του 
εξωτερικού.  

Αξιοποίηση του 
δικτύου 
συνεργασιών μέσω 
προγραμματικών 
συμφωνιών 
Erasmus του 
τμήματος. 

Επιτροπή 
Erasmus                              

31/12/2023 
Δ3.18 Ποσοστό  
των εξερχομένων 
Μελών ΔΕΠ/ΕΠ 
προς Ιδρύματα του 
εξωτερικού 
(ERASMUS) 

0,00 % 5,00 % 

Αύξηση του 
ποσοστού 
εισερχόμενων 
Διδασκόντων 
εξωτερικού με 
Erasmus 

Δ3.19 Αναλογία 
των εισερχομένων 
διδασκόντων από 
Ιδρύματα του 
εξωτερικού 
(ERASMUS)  

0,00 % 5,00 % 

Αξιοποίηση του 
δικτύου 
συνεργασιών μέσω 
προγραμματικών 
συμφωνιών του 
τμήματος για την 
πρόσκληση 
διδασκόντων 
εξωτερικού με 
Erasmus. 

Επιτροπή 
Erasmus                              

31/12/2023 

Ερευνητική 
Δραστηριότητα 

Τμήματος 

Αύξηση της 
ερευνητικής 
δραστηριότητας 
του τμήματος 

Δ3.59-212 
Αναλογία 
χρηματοδότησης 
ενεργών 

1.308,24 1.569,89 
Ενημέρωση και 
ενθάρρυνση των 
μελών ΔΕΠ για την 

ΓΣ Τμήματος 31/12/2023 



 (έργα) Ευρωπαϊκών 
έργων, ανά μέλος 
ΔΕΠ 

αύξηση συμμετοχή 
τους σε έργα  

Αύξηση της 
ερευνητικής 
δραστηριότητας 
του τμήματος 

(δημοσιεύσεις) 

Δ3.36 Αναλογία 
πλήθους εργασιών 
σε επιστημονικά 
περιοδικά με κριτές  

2,84 3,50 

Ενημέρωση και 
ενθάρρυνση των 
μελών ΔΕΠ για την 
αύξηση των 
επιστημονικών 
δημοσιεύσεων.  

Διερεύνηση πόρων 
για την οικονομική 
ενίσχυση για 
συμμετοχή σε 
συνέδρια του 
εξωτερικού 

ΓΣ Τμήματος 31/12/2023 

Δ3.39 Αναλογία 
πλήθους  
ανακοινώσεων σε 
πρακτικά 
συνεδρίων με 
κριτές 

4,21 5,10 ΓΣ Τμήματος 31/12/2023 

Αύξηση 
Συνεδρίων υπό 
την αιγίδα της 
ακαδημαϊκής 
μονάδας 

Δ3.44 Αναλογία 
πλήθους  
συνεδρίων υπό την 
αιγίδα της 
ακαδημαϊκής 
μονάδας 

0,00 0,35 

Ενημέρωση και 
ενθάρρυνση των 
μελών ΔΕΠ για την 
αύξηση συνεδρίων 
υπό την αιγίδα του 
τμήματος.  

Διερεύνηση πόρων 
για τη διοργάνωση 
συνεδρίων. 

ΓΣ Τμήματος 31/12/2023 


