Στρατηγικός Στόχος

Ειδικός Στοχος

Κωδικός
Δείκτη
ΕΔ.Τ.2

ΕΣ1.1

Διάπλαση επιστημόνων με αξίες, οι οποίοι θα συμβάλλουν
στην αντιμετώπιση σύγχρονων ερευνητικών, κοινωνικών,
οικονομικών και τεχνολογικών προκλήσεων

Δ3.01
Δ3.02
ΕΔ.2

ΕΔ.Τ.3

ΕΔ.Τ.4

Σ1

Εστίαση στον
Άνθρωπο,
δημιουργώντας
ένα ευνοϊκό
περιβάλλον για
διδάσκοντες,
φοιτητές και
στελέχη της
διοίκησης και
συμμετέχοντας
ενεργά στις
προσπάθειες που
καταβάλλει η
διεθνής
επιστημονική
κοινότητα για
αξιοποίηση της
γνώσης προς χάριν
του ανθρώπου

ΕΣ1.2

Ανάδειξη και διάχυση του επιτελούμενου έργου
(εκπαιδευτικού, ερευνητικού, πολιτιστικού, κοινωνικού) στην
ακαδημαϊκή κοινότητα και στην κοινωνία

Δ3.36
Δ3.39
Δ3.42
Δ3.43
Δ3.40
Δ3.45
Δ3.46

ΕΣ1.3

Αναβάθμιση, επικαιροποίηση και τυποποίηση ακαδημαϊκών
και διοικητικών λειτουργιών, μέσω θέσπισης διαδικασιών
που στηρίζουν την ανθρωποκεντρική προσέγγιση και την
αποτελεσματική διακυβέρνηση

ΕΣ1.4

Ενίσχυση του θεσμού του Συνηγόρου του Φοιτητή και του
Συμβούλου-Καθηγητή

ΕΣ1.6

Ενίσχυση του ρόλου του Τμήματος ως ανοιχτού πόλου για
κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις των φοιτητών του

Δείκτες Αποτελέσματος

Επικαιροποίηση ΠΠΣ

Πλήθος ΠΜΣ ανά ΠΠΣ
Ετήσιο πλήθος υπό εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών
ανά μέλος ΔΕΠ
Ποσοστό μαθημάτων που υποστηρίζουν την ανάπτυξη
της επαγγελματικής, κοινωνικής και ηθικής
υπευθυνότητας

Μέσο ετήσιο πλήθος ενεργειών προβολής και διάχυσης
έργου

Αναβαθμισμένη ιστοσελίδα του Τμήματος (επίπεδο
διαλειτουργικότητας)
Μέσο συνολικό πλήθος εργασιών σε επιστημονικά
περιοδικά με κριτές ανά μέλος ΔΕΠ
Μέσο συνολικό πλήθος ανακοινώσεων σε πρακτικά
συνεδρίων με κριτές ανά μέλος
Μέσο συνολικό πλήθος βιβλίων ανά μέλος ΔΕΠ
Μέσο συνολικό πλήθος κεφαλαίων σε συλλογικούς
τόμους ανά μέλος ΔΕΠ
Μέσο συνολικό πλήθος συνεδρίων Τμήματος ανά μέλος
ΔΕΠ
Μέσο συνολικό πλήθος αναφορών ανά μέλος ΔΕΠ
Μέσο συνολικό πλήθος διεθνών βραβείων και
διακρίσεων ανά μέλος ΔΕΠ
Αριθμός Κανονιστικών Κειμένων που υποστηρίζουν
αναβαθμισμένη λειτουργία

ΕΔ.6

Πλήθος καθηγητών που έχουν αναλάβει σχετικά
καθήκοντα (με πεδίο αναφοράς το Τμήμα αλλά
αθροιστικός, στοχοθεσία 10, 1 ανά Τμήμα)
Μέσο ετήσιο πλήθος κοινών εκδηλώσεων φοιτητών και
Τμήματος
Μέσο ετήσιο πλήθος εκδηλώσεων κοινωνικού και
πολιτιστικού ενδιαφέροντος

Τιμή Στόχος

μερικώς
ετησίως

μερικώς
ετησίως με
βάση τις
αξιολογήσεις

5.00

6.00

30/06/2022

2.31

2.50

30/06/2022

0.00

0.01

30/06/2022

1.00

1.00

30/06/2022

1.00

1.00

30/06/2022

36.38

38.00

30/06/2022

69.38

70

30/06/2022

5.12

5.30

30/06/2022

9.23

9.50

30/06/2022

0.15

0.2

30/06/2022

1760

2500.00

30/06/2022

1.96

2.00

30/06/2022

1.00

2.00

0.00

ΕΣ1.7

Πλήθος πιστοποιημένων ΠΠΣ/ΠΜΣ/ΠΔΣ
Μέσο ετήσιο ποσοστό φοιτητών που συμμετέχουν στην
αξιολόγηση
Ποσοστό διδασκόντων που συμμετέχουν στην έρευνα
ικανοποίησης διδακτικού προσωπικού
Ποσοστό διοικητικών υπαλλήλων που συμμετέχουν
στην έρευνα ικανοποίησης διοικητικού προσωπικού

Δράσεις

Αρμοδιότητα

ετησίως

Παρακολούθηση των διεθνών τάσεων και
εξελίξεων και ενσωμάτωσή τους στο ΠΣ

Επιτροπή ΠΠΣ, Γενική
Συνέλευση Τμήματος,
Πρόεδρος

Ενέργειες Προβολής και Διάχυσης Έργου του
Τμήματος (ημερίδες, συνέδρια, workshops,
κλπ)

Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων
και Προβολής

Αναβάθμιση Ιστοσελίδας του Τμήματος

Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων
και Προβολής

Παροχή κινήτρων για παραγωγή και διάχυση
ερευνητικών αποτελεσμάτων

Επιτροπή Επιστημονικών
Σχέσεων, Γενική Συνέλευση
Τμήματος, Πρόεδρος

30/06/2022

Επικαιροποίηση Οργανισμού και
Κανονισμών του Τμήματος

Επιτροπή ΠΠΣ, Γενική
Συνέλευση Τμήματος,
Πρόεδρος

10.00

30/06/2022

Ανάθεση σχετικών αρμοδιοτήτων σε
Συμβούλους Καθηγητές στο Τμήμα

0.00

1.00

30/06/2022

1.00

1.00

30/06/2022

Επιτροπή ΠΠΣ, Γενική
Συνέλευση Τμήματος,
Πρόεδρος
Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων
και Προβολής, Επιτροπή
Επιστημονικών Σχέσεων,
Γενική Συνέλευση Τμήματος,
Πρόεδρος

1.00

30/06/2022

0.00

1.00

30/06/2022

*

0.60

30/06/2022

0.00

1.00

30/06/2022

0.00

1.00

30/06/2022

Ποσοστό ακαδημαϊκών μονάδων/υπηρεσιών που
συμμετέχουν στην εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας
Ενίσχυση του ρόλου της αξιολόγησης του Τμήματος,
εμπλέκοντας ενεργά όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και
αξιοποιώντας τα αποτελέσματα ως μοχλό βελτίωσης της
ακαδημαϊκής και διοικητικής λειτουργίας του Τμήματος

Χρονοδιάγραμμα
Επίτευξης

Τιμή Βάσης

Διάθεση υποδομών και πόρων για τη
διεξαγωγή εκδηλώσεων

Ενημέρωση για το ρόλο της αξιολόγησηςΑνάπτυξη μηχανισμού εσωτερικής
αξιολόγησης
Πιστοποίηση ΠΠΣ/ΠΜΣ/ΠΔΣ
Κινητοποίηση/ευαισθητοποίηση/ενημέρωση
φοιτητών για αύξηση της συμμετοχής τους
στην αξιολόγηση

ΟΜΕΑ, Γενική Συνέλευση
Τμήματος, Πρόεδρος

Στρατηγικός Στόχος

Ειδικός Στοχος

ΕΣ2.1

Ανάπτυξη και διεύρυνση των επιστημονικών πεδίων και
των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύει το Ίδρυμα.

ΕΣ2.2

Εκσυγχρονισμός γνωστικών αντικειμένων, σύμφωνα με
τις νέες ερευνητικές τάσεις και τις εξελίξεις στους
επιστημονικούς τομείς.

ΕΣ2.3

Διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση του συγκριτικού
πλεονεκτήματος του Τμήματος στην ανάπτυξη
εφαρμοσμένης γνώσης για βασικούς τομείς πυλώνες της
Ελληνικής ψηφιακής οικονομίας. .

ΕΣ2.4

ΕΣ2.5

Προσέλκυση υψηλού επιπέδου και διεθνούς κύρους
ακαδημαϊκού προσωπικού.

Παροχή κινήτρων για αναγνώριση και ενίσχυση της
αριστείας

Κωδικός
Δείκτη

ΕΔ.15

Δείκτες Αποτελέσματος

Τιμή Βάσης

Τιμή Στόχος

Χρονοδιάγραμμα
Επίτευξης

Πλήθος δι-ιδρυματικών και διατμηματικών
συνεργασιών για την ανάπτυξη ΠΣ

2.00

2.00

30/06/2022

Ποσοστό μαθημάτων ή γνωστικών αντικειμένων που
επικαιροποιούνται

0.30

0.40

30/06/2022

Δράσεις
Ανάπτυξη εκπαιδευτικών συνεργασιών μελών
ΔΕΠ-Ανάπτυξη μηχανισμού διάχυσης
εκπαιδευτικών επιτευγμάτων στο εσωτερικό
(διατμηματικές συνεργασίες) και εξωτερικό
περιβάλλον (Δια-ιδρυματικές συνεργασίες) του
Τμήματος
Παρακολούθηση των διεθνών ερευνητικών
τάσεων και εξελίξεων και ανάπτυξη ή διεύρυνση
γνωστικών αντικειμένων για την ενσωμάτωση
των νέων ερευνητικών τάσεων
Παρακολούθηση των αναγκών, τάσεων και
εξελίξεων στους συγκεκριμένους τομείς,
ανάπτυξη σχετικής γνώσης και τρόπων
εφαρμογής και ενσωμάτωσής της στα οικεία ΠΣ

Αρμοδιότητα
Μέλη ΔΕΠ, Επιτροπή
Επιστημονικών Σχέσεων,
Γενική Συνέλευση Τμήματος,
Πρόεδρος
Μέλη ΔΕΠ, Επιτροπή
Επιστημονικών Σχέσεων,
Γενική Συνέλευση Τμήματος,
Πρόεδρος

M4.119/M
4.120

Ποσοστό απορρόφησης αποφοίτων στην αγορά
εργασίας στους συγκεκριμένους τομείς

*

0.50

30/06/2022

ΕΔ.Τ.7

Μέσο ποσοστό μελών ΔΕΠ με προϋπηρεσία σε
Πανεπιστήμια του Εξωτερικού

28.00

30.00

30/06/2022

Δ1.3.17

Μέσο ετήσιο ποσοστό μελών ΔΕΠ με διδασκαλία στο
εξωτερικό

8.00

8.00

30/06/2022

Ενίσχυση των συνεργασιών με διεθνή Ιδρύματα
ως προς το θεσμό του επισκέπτη Καθηγητή προς
τα Ιδρύματα αυτά

Δ1.3.19

Ετήσιο πλήθος εισερχόμενων Διδασκόντων
εξωτερικού με Erasmus ανά μέλος ΔΕΠ

0.00

0.1

30/06/2022

Ενίσχυση των συνεργασιών με διεθνή Ιδρύματα
ως προς το θεσμό του επισκέπτη Καθηγητή
ERASMUS από τα Ιδρύματα αυτά

Δ1.3.46

Μέσο πλήθος διεθνών βραβείων και διακρίσεων
ανά μέλος ΔΕΠ

1.96

2.00

30/06/2022

Βράβευση (ηθική / υλική) σηµαντικών
ερευνητικών αποτελεσµάτων (µε βάση
καθιερωµένους δείκτες)

Μέλη ΔΕΠ

30/06/2022

Παροχή κινήτρων για την επιμόρφωση μελών
ΔΕΠ-Παροχή κινήτρων για ενίσχυση του θεσμού
των εκπαιδευτικών αδειών
Θέσπιση προγράµµατος visiting scholars προς το
Τμήμα και εκπαιδευτικών αδειών µελών ΔΕΠ,
µέσω διµερών συµβάσεων συνεργασίας
(αξιοποίηση δυνατοτήτων Erasmus)

Μέλη ΔΕΠ, Επιτροπή
Επιστημονικών Σχέσεων,
Γενική Συνέλευση Τμήματος,
Πρόεδρος

Δ1.3.20

Μέσο ετήσιο ποσοστό εκπαιδευτικών αδειών μελών
ΔΕΠ

Δ1.4.44

Μέσο ετήσιο ποσοστό αποφοίτων με βαθμό πτυχίου
8 και άνω

0.10

0.13

0.10

0.20

30/06/2022

Προσέλκυση νέου ακαδημαϊκού προσωπικού με
διεθνή ακαδημαϊκή και ερευνητική εμπειρία,
μέσω ενίσχυσης του brand name του Τμήματος
και της δεθνούς κατάταξής του

Παροχή κινήτρων για τη µεγιστοποίηση της
απόδοσης των φοιτητών και την επιβράβευσή
τους, µέσα από την παροχή διαφόρων ειδών
επιβράβευσης.

Μέλη ΔΕΠ, ΟΜΕΑ, Γραφείο
διασύνδεσης

Μέλη ΔΕΠ
Μέλη ΔΕΠ, Επιτροπή
Επιστημονικών Σχέσεων,
Γενική Συνέλευση Τμήματος,
Πρόεδρος
Μέλη ΔΕΠ

Επιτροπή ΠΠΣ, Γενική
Συνέλευση Τμήματος,
Πρόεδρος

Στρατηγικός Στόχος

Ειδικός Στοχος

ΕΣ3.1

ΕΣ3.2

Σ3

Παροχή υψηλού
επιπέδου
πανεπιστημιακής
παιδείας και
εκπαίδευσης προς
τους φοιτητές

ΕΣ3.3

Κωδικός
Δείκτη

ΕΔ.19

Μέσο ετήσιο πλήθος ομιλιών για θέματα
καινοτομίας/συνέδρια που είναι
προσανατολισμένα στους φοιτητές

ΕΔ.20

Ποσοστό μαθημάτων που σχετίζονται με
θέματα καινοτομίας

ΕΔ.Τ.8

Ποσοστό μαθημάτων με
εργασίες/εργαστήρια

ΕΔ.Τ.8

Ποσοστό μαθημάτων με
εργασίες/εργαστήρια

Προώθηση της αναλυτικής, συνθετικής,
κριτικής και δημιουργικής σκέψης των
φοιτητών σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα

Τιμή
Στόχος

*

2.00

Ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού
επικαιροποίησης και αναβάθμισης των
προγραμμάτων σπουδών, όλων των
κύκλων, σύμφωνα με τις σύγχρονες
εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και τα διεθνή
πρότυπα.

0.07

Χρονοδιάγραμμα
Επίτευξης

30/06/2022

0.81

0.81

Διοργάνωση συνεδρίων/ημερίδων προσανατολισμένων στους φοιτητές
για θέματα καινοτομίας

Παρακολούθηση των εξελίξεων σε θέματα εκπαιδευτικής καινοτομίας,
ανάπτυξη σχετικής γνώσης και τρόπων εφαρμογής και ενσωμάτωσής
της στα οικεία ΠΣ

30/06/2022

Επέκταση της εκπαιδευτικής πρακτικής των εργασιών στην πλειοψηφία
των μαθημάτων των ΠΣ
1.00

1.00

6.50

7.00

Δ1.4.36

Μέσο ετήσιο ποσοστό αποφοίτων κανονικής
διάρκειας σπουδών (ν έτη)

0.39

0.50

Δ1.4.38

Μέσο ετήσιο ποσοστό αποφοίτων διάρκειας
σπουδών ν+1 έτη

0.09

0.20

0.08

0.20

0.04

0.20

Μέσο ετήσιο ποσοστό αποφοίτων διάρκειας
σπουδών ν+2 έτη
Μέσο ετήσιο ποσοστό αποφοίτων ΠΠΣ στο
σύνολο των ενεργών φοιτητών των ΠΠΣ

30/06/2022

Δράσεις

Επέκταση της εκπαιδευτικής πρακτικής των εργασιών στην πλειοψηφία
των μαθημάτων των ΠΣ

Μέσος ετήσιος βαθμός πτυχίου

Ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των
φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία

Αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων, τεχνικών
και εργαλείων, με έμφαση στις ΤΠΕ και
στους ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους,
για την αναβάθμιση της διδασκαλίας και τη
διευκόλυνση της πρόσβασης στη γνώση.

0.07

Δ1.4.46

Δ1.006

ΕΣ3.6

Τιμή Βάσης

Ενσωμάτωση της καινοτομίας στην
εκπαιδευτική διαδικασία

Δ1.4.40

ΕΣ3.4

Δείκτες Αποτελέσματος

30/06/2022

Παροχή κινήτρων για τη µεγιστοποίηση της απόδοσης και την
επιβράβευση των φοιτητών, µέσα από την παροχή διαφόρων ειδών
επιβράβευσης.

30/06/2022

ΕΔ.Τ.11

ΕΔ.Τ.2

ΕΔ.Τ.14

Ποσοστό ΠΣ που επικαιροποιούνται
Ποσοστό ΠΠΣ/ΠΜΣ που είναι
επικαιροποιημένα στην ιστοσελίδα του
Τμήματος

0.90

1.00

Επιτροπή ΠΠΣ, Επιτροπή
Επιστημονικών Σχέσεων,
Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων
και Προβολής

Επιτροπή ΠΠΣ, Γενική
Συνέλευση Τμήματος

Επιτροπή ΠΠΣ, Γενική
Συνέλευση Τμήματος

Επιτροπή ΠΠΣ, Γενική
Συνέλευση Τμήματος

Επιτροπή ΠΠΣ, Γενική
Συνέλευση Τμήματος

Συστηµατική παρακολούθηση και υποστήριξη των κατάλληλα
επιλεγµένων φοιτητών, ώστε να ολοκληρώνουν επιτυχώς τα
προγράµµατα σπουδών για τα οποία έχουν επιλεγεί, εντός των διεθνώς
αποδεκτών χρονικών ορίων
Επιτροπή ΠΠΣ, Γενική
Συνέλευση Τμήματος

Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία-αξιοποίηση
σύγχρονων εκπαιδευτικών εργαλείων βασισμένων σε ΤΠΕ
Ποσοστό Μαθημάτων που αξιοποιούν ΤΠΕ
και ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους

Αρμοδιότητα

Επιτροπή ΠΠΣ, Γενική
Συνέλευση Τμήματος

30/06/2022
Ενίσχυση της πρόσβασης στη γνώση μέσω αξιοποίησης ανοιχτών
εκπαιδευτικών πόρων

1.00

1.00

30/06/2022

1.00

1.00

30/06/2022

1.00

1.00

30/06/2022

Επικαιροποίηση ΠΣ: Ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού
αναθεώρησης προγραμμάτων σπουδών σε συνδυασμό με την
παρακολούθηση των τάσεων και εξελίξεων στα γνωστικά αντικείμενα
που θεραπεύει το Ίδρυμα-Θέσπιση σχετικών διαδικασιών και εργαλείων

Επιτροπή ΠΠΣ, Γενική
Συνέλευση Τμήματος

Επιτροπή ΠΠΣ, Γενική
Συνέλευση Τμήματος
Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων
και Προβολής, Γενική
Συνέλευση Τμήματος

Στρατηγικός Στόχος

Ειδικός Στοχος

ΕΣ4.1

Αύξηση ακαδημαϊκού και επιστημονικού προσωπικού

Κωδικός
Δείκτη

Σ4

ΕΣ4.4

73.52

55.00

Δ1.015

Μέσο ετήσιο πλήθος μελών ΔΕΠ-EΠ ανά ΠΠΣ

23.00

25.00

Δ1.3.09

Μέσο ετήσιο ποσοστό προσλήψεων μελών ΔΕΠ

0.00

8.0%

0.00

15%

0.10

0.20

600.00

200.00

Μέσο ετήσιο ποσοστό ετήσιων προσλήψεων μελών
ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ
Μέσο ετήσιο ποσοστό διδακτικού προσωπικού με
σύμβαση

Δ1.032

Μέσο ετήσιο πλήθος προπτυχιακών φοιτητών ανά
υπάλληλο Γραμματείας Τμήματος

Δ1.033

Μέσο ετήσιο πλήθος μελών ΔΕΠ ανά υπάλληλο
Γραμματείας Τμήματος

7.67

5.00

Δ1.3.20

Μέσο ετήσιο ποσοστό εκπαιδευτικών αδειών μελών
ΔΕΠ

0.04

0.05

ΕΔ.Τ.19

Πλήθος επιμορφώσεων/εκπαιδευτικών αδειών μελών
ΕΕΠ, ΕΔΙΠ,ΕΤΕΠ

0.00

1.00

Δ1.081

Μέσο πλήθος τίτλων βιβλίων ανά ΔΕΠ

5.12

5.30

Δ1.082

Μέσο πλήθος έντυπων περιοδικών ανά ΔΕΠ

0.00

0.00

Δ1.083

Μέσο πλήθος ηλεκτρονικών περιοδικών και βιβλίων
ανά ΔΕΠ

0.00

0.00

Μέσο πλήθος επιμορφώσεων/εκπαιδευτικών αδειών
διοικητικού προσωπικού

0.00

1.00

Μέσο ετήσιο πλήθος Συνεδρίων που οργανώνει το
Τμήμα

1.00

2.00

Αύξηση Διοικητικού Προσωπικού

Διαμόρφωση κουλτούρας διαρκούς βελτίωσης γνώσεων
και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του
Ιδρύματος και ανάπτυξη μέσων προς το σκοπό αυτό

Τιμή
Στόχος

Αναλογία Διδασκομένων - Διδασκόντων

Δ1.3.13

ΕΣ4.2

Τιμή Βάσης

Δ1.016

Δ1.3.10

Ενίσχυση του
ανθρώπινου
δυναμικού, σε
όλα τα επίπεδα,
και διασφάλιση
μιας συνεκτικής
και δυναμικής
κουλτούρας που
δημιουργεί τις
προϋποθέσεις για
να πετύχουν οι
φοιτητές και το
προσωπικό του
Τμήματος,

Δείκτες Αποτελέσματος

Χρονοδιάγραμμα
Επίτευξης

Δράσεις

Αρμοδιότητα

Πρόσληψη Ακαδημαϊκού και Επιστημονικού
Προσωπικού

Γενική Συνέλευση του
Τμήματος, Πρόεδρος

30/06/2022

Πρόσληψη Διοικητικού Προσωπικού Πλήρωση Θέσεων
30/06/2022

Γενική Συνέλευση του
Τμήματος, Πρόεδρος

Αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων μελών
ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ,ΕΤΕΠ

Μέλη ΔΕΠ, Διοικητικό
προσωπικό, Γενική Συνέλευση
Τμήματος, Πρόεδρος

30/06/2022

Αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων
διοικητικού προσωπικού

30/06/2022

Διοργάνωση
ημερίδων/συμποσίων/συνεδρίων με στόχο
τη μεταφορά σύγχρονης γνώσης

Μέλη ΔΕΠ, Επιτροπή
Επιστημονικών Σχέσεων.

Στρατηγικός Στόχος

Ειδικός Στοχος

ΕΣ 5.1

Ανάπτυξη των ερευνητικών
εργαστηρίων του Τμήματος και
προσέλκυση νέου ερευνητικού
δυναμικού

Κωδικός
Δείκτη

2.59

3 .00

Δ1.090

Ποσοστό Εθνικών έργων από ευρωπαϊκά
ταμεία

0.29

0.30

Δ1.3.46

Σ5

Ποσοστό Έργων από διεθνείς εταιρείες και
οργανισμούς
Ποσοστό Έργων από εθνικές εταιρείες και
οργανισμούς
Μέσο πλήθος διεθνών βραβείων και
διακρίσεων ανά μέλος ΔΕΠ

0.2

0.82

0.80

Μέσο ετήσιο πλήθος έργων ανά ΔΕΠ

Ενίσχυση της υποστήριξης του
σχεδιασμού και της υλοποίησης
των ερευνητικών προγραμμάτων

Βράβευση (ηθική / υλική) σηµαντικών ερευνητικών αποτελεσµάτων (µε βάση
καθιερωµένους δείκτες)
1.96

2.00

*

3.04

3.00

30/06/2022

30/06/2022

3.50

Δ1.084
Δ1.085
Δ1.087

Μέσο ετήσιο πλήθος εξωτερικών
συνεργατών ανά έργο

2.59

3.00

Μέσο ετήσιο πλήθος ενεργών
διδακτορικών διατριβών ανά μέλος ΔΕΠ σε
επίπεδο Τμήματος

2.31

2.50

Μέσο πλήθος επιστημονικών
δημοσιεύσεων ανά Υποψήφιο Διδάκτορα
Μέσο πλήθος εργασιών σε επιστημονικά
περιοδικά με κριτές
Μέσο πλήθος εργασιών σε επιστημονικά
περιοδικά χωρίς κριτές
Μέσο πλήθος ετεροαναφορών ανά μέλος
ΔΕΠ

Δ1.3.45

Μέσο πλήθος αναφορών ανά μέλος ΔΕΠ

Δ1.069

Δαπάνες έρευνας ανά μέλος ΔΕΠ
Ποσοστό χρηματοδότησης ΕΛΚΕ για την
ενίσχυση της έρευνας

30/06/2022
1.60

2.00

0.50

0.50

0.00

0.10

1600.00

2000.00

1760.00

2500.00

0.00

0.00

*

0.10

Αρμοδιότητα

Μέλη ΔΕΠ, Δ/ντες
Εργαστηρίων, Γενική
Συνέλευση, Πρόεδρος

30/06/2022

30/06/2022

Δ1.6.08

Ενίσχυση των νέων ερευνητών,
υποψηφίων διδακτόρων και μελών
του διδακτικού προσωπικού για
την παραγωγή ερευνητικού έργου
υψηλών προδιαγραφών

Δράσεις
Ανάπτυξη και διεύρυνση των επιστημονικών και διεπιστημονικών πεδίων
έρευνας του Τμήματος. Αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος του
Ιδρύματος για διεύρυνση της εφαρμοσμένης έρευνας σε συγκεκριμένους τομείςκλάδους

Παροχή κινήτρων για ενίσχυση της
ακαδημαϊκής έρευνας

Δ1.011

ΕΣ5.4

0.15

Χρονοδιάγραμμα
Επίτευξης

Θέσπιση μηχανισμού εσωτερικών ερευνητικών grants, µικρής διάρκειας (1-2
ετών) και µικρού προϋπολογισµού
Μέσο Ετήσιο πλήθος υποτροφιών
µεταδιδακτορικών ερευνητών &
υποψηφίων διδακτόρων

ΕΣ5.3

Τιμή Στόχος

Μέσο ετήσιο πλήθος εξωτερικών
συνεργατών ανά έργο

Δ1.092

ΕΣ5.2

Τιμή
Βάσης

Δ1.096

Δ1.091

Ενίσχυση της έρευνας
και της καινοτομίας
συμβάλλοντας στην
οικοδόμηση και
ανάπτυξη του
Ευρωπαϊκού Χώρου
Ανώτατης
Εκπαίδευσης και
Έρευνας και
ταυτόχρονα στην
εντονότερη
διασύνδεση της
εφαρμοσμένης
έρευνας με την
παραγωγή,

Δείκτες Αποτελέσματος

Ενίσχυση του θεσμού των υποτροφιών µεταδιδακτορικών ερευνητών &
υποψηφίων διδακτόρων. Ενίσχυση του θεσμού των υποτροφιών
µεταδιδακτορικών ερευνητών & υποψηφίων διδακτόρων - Ανάληψη
πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη Ταμείου Υποτροφιών.

Ενίσχυση της ι κανότητας για υποστήριξη στο σχεδιασμό και διαχείριση
ερευνητικών έργων

Μέλη ΔΕΠ, Δ/ντες
Εργαστηρίων, Γενική
Συνέλευση

Μέλη ΔΕΠ, Δ/ντες
Εργαστηρίων, Γενική
Συνέλευση

Μέλη ΔΕΠ, Δ/ντες
Εργαστηρίων, Γενική
Συνέλευση

Μέλη ΔΕΠ, Δ/ντες
Εργαστηρίων, Γενική
Συνέλευση

Αύξηση του ερευνητικού δυναμικού των υποψηφίων διδακτόρων και των νέων
ερευνητών-Ενίσχυση της ερευνητικής ετοιμότητας των υποψηφίων διδακτόρων
με εισαγωγή μηχανισμού εκπαιδευτικής προετοιμασίας

Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας των μελών ΔΕΠ μέσω
χρηματοδότησης
Μέλη ΔΕΠ, Δ/ντες
Εργαστηρίων, Γενική
Συνέλευση, Πρόεδρος
30/06/2022
Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας των μελών ΔΕΠ μέσω
χρηματοδότησης

ΕΣ5.5

Προώθηση των ενδοτμηματικών
και διατμηματικών ερευνητικών
συνεργασιών και εργαστηρίων και
δημιουργία υποβάθρου/πλαισίου
διάχυσης της σχετικής
πληροφορίας και συντονισμού των
απαιτούμενων ενεργειών προς το
σκοπό αυτό

ΕΣ5.6

Ενίσχυση ερευνητικών
συνεργασιών με αναγνωρισμένα
Πανεπιστήμια και Ερευνητικά
Κέντρα

ΕΣ5.7

Μέσο πλήθος έργων που υλοποιούνται
στη βάση ενδοτμηματικής ή
διατμηματικής συνεργασίας

Μέσο πλήθος ενεργών διδακτορικών
διατριβών σε επίπεδο Τμήματος, σε
συνεργασία με Ιδρύματα του εξωτερικού
Δ1.089

Ποσοστό Ευρωπαϊκών έργων

40.00

50.00

30/06/2022

*

2.00

30/06/2022

0.29

0.30

30/06/2022

Ανάπτυξη μηχανισμού συντονισμού της διατμηματικής έρευνας -Ανάπτυξη
μηχανισμού διάχυσης των αποτελεσμάτων της έρευνας στο εσωτερικό του
Τμήματος και του Ιδρύματος για την περαιτέρω αξιοποίησή της και την
ανάπτυξη κοινών ερευνητικών στόχων διατμηματικών ερευνητικών ομάδων

Επιδίωξη στρατηγικών συµµαχιών µε επιλεγµένα ερευνητικά κέντρα και Παν/µια
του εξωτερικού µέσω µνηµονίων συνεργασίας και αξιοποίησης των
δυνατοτήτων ERASMUS

Μέλη ΔΕΠ, Δ/ντες
Εργαστηρίων, Γενική
Συνέλευση, Πρόεδρος

Μέλη ΔΕΠ, Δ/ντες
Εργαστηρίων, Γενική
Συνέλευση, Πρόεδρος

Ανάπτυξη Προγράμματος διδακτορικών διατριβών που ενδεχοµένως θα
οδηγούν σε κοινό ή σε διπλό τίτλο, σε συνεργασία με Ερευνητικά
Ιδρύματα/Πανεπιστήμια του εξωτερικού

Επιδίωξη σύναψης συμφωνιών με
Παν/μια του εξωτερικού για από
κοινού επίβλεψη διδακτορικών
διατριβών που ενδεχομένως θα
οδηγούν σε κοινό ή σε διπλό τίτλο

Μέσο πλήθος ενεργών διδακτορικών
διατριβών σε επίπεδο Τμήματος, σε
συνεργασία με Ιδρύματα του εξωτερικού

*

2.00

Μέλη ΔΕΠ, Δ/ντες
Εργαστηρίων, Γενική
Συνέλευση, Πρόεδρος

30/06/2022

Ανάπτυξη συνεργασιών για την εκπόνηση εφαρμοσμένων προγραμμάτων
έρευνας για επιχειρήσεις

ΕΣ5.8

Ενίσχυση της συνεργασίας του
Πανεπιστημίου με το παραγωγικό
δυναμικό και σύνδεση της έρευνας
με την παραγωγή.

Μέσο ετήσιο πλήθος εφαρμοσμένων
προγραμμάτων έρευνας με συμμετοχή
επιχειρήσεων

ΕΣ5.9

Διάχυση των ερευνητικών
επιτευγμάτων των ερευνητών του
Τμήματος για αποτελεσματική
αξιοποίησή τους από το
παραγωγικό δυναμικό της χώρας.

Αριθμός ενεργειών διάχυσης ερευνητικών
αποτελεσμάτων σε παραγωγικούς φορείς

ΕΣ5.10

Ενίσχυση και εκσυγχρονισμός
ερευνητικής υποδομής

Δ1.053

Ποσοστό δαπανών για την έρευνα επί του
Τακτικού Προϋπολογισμού
Δαπάνες ερευνητικού εξοπλισμού ανά
μέλος ΔΕΠ

2.00

1.00

0.00

30/06/2022

30/06/2022

Ανάληψη πρωτοβουλιών για τη συντονισμένη και συστηματική παρουσίαση
ερευνητικών αποτελεσμάτων σε φορείς τοπικής και εθνικής εμβέλειαςWorkshops, Ημερίδες, Συνέδρια, Ενημερωτικές ενέργειες

Χρηματοδότηση νέων ερευνητικών υποδομών-Διασφάλιση χρηματοδότησης για
την αναβάθμιση των υφιστάμενων

0.01
30/06/2022
2000.00

Ενίσχυση του προσανατολισμού μέρους των ερευνητικών έργων στην ανάπτυξη
εφαρμοσμένων καινοτομιών

Μέλη ΔΕΠ, Δ/ντες
Εργαστηρίων, Γενική
Συνέλευση, Πρόεδρος

Επιτροπή Δημοσίων
Σχέσεων και Προβολής,
Μέλη ΔΕΠ, Γενική
Συνέλευση, Πρόεδρος

Επιτροπή Οργάνωσης και
Εποπτείας Εργαστηρίων,
Υποδομών και
Προμηθειών του
Τμήματος, Γενική
Συνέλευση Τμήματος

Στρατηγικός Στόχος

Ειδικός Στοχος

Κωδικός
Δείκτη

Δείκτες Αποτελέσματος

Τιμή
Βάσης

Τιμή Στόχος

Χρονοδιάγραμμα
Επίτευξης

Δράσεις

Αρμοδιότητα

Ενίσχυση του brand name του Τμήματος με συγκριτικό πλεονέκτημα την
εφαρμοσμένη γνώση
Δ1.4.44
ΕΣ6.1

Σ6

Διεθνοποίηση και
εξωστρέφεια, με
επέκταση και
εντατικοποίηση των
διεθνών δικτυώσεων
και των στρατηγικών
συνεργασιών με
ακαδημαϊκούς, και
άλλους φορείς,
συνδιαμορφώνοντας
τις εξελίξεις στον
ευρωπαϊκό και διεθνή
ακαδημαϊκό χώρο, και
συμμετέχοντας
ενεργά στις
προσπάθειες που
καταβάλλει η διεθνής
κοινότητα για
ανάπτυξη και
ευημερία

ΕΣ6.3

0.13

0.20

Επιτροπή ΠΠΣ, Επιτροπή
Επιστημονικών Σχέσεων,
Επιτροπή Δημοσίων
Σχέσεων και Προβολής

30/06/2022
Δ1.4.46

ΕΣ6.2

Μέσο ετήσιο ποσοστό αποφοίτων με
βαθμό πτυχίου 8 και άνω

Ενίσχυση της προσέλκυσης
φοιτητών υψηλού δυναμικού
Μέσος ετήσιος βαθμός πτυχίου
Βασικός εισαγωγικός βαθμός φοιτητών
εκάστοτε ακαδημαϊκής χρονιάς
Πλήθος βελτιωμένων καταχωρήσεων σε
λίστες διεθνούς κατάταξης
Πλήθος νέων καταχωρήσεων σε λίστες
διεθνούς κατάταξης
Μεταβολή της θέσης του Τμήματος σε
διεθνείς πίνακες κατάταξης

Βελτίωση της διεθνούς κατάταξης
του Τμήματος

Ενίσχυση στρατηγικών
συνεργασιών (MoUs) με
ακαδημαϊκά ιδρύματα διεθνούς
βεληνεκούς

Μέσο πλήθος στρατηγικών συνεργασιών
(MoUs) με ακαδημαϊκά ιδρύματα διεθνούς
βεληνεκούς

6.50

7.00

14.00

15.00

*

1.00
30/06/2022

*

1.00

*

θετική

Ανάπτυξη πρόσθετων πρωτοβουλιών και ανάληψη σχετικής δράσης για την
ανάπτυξη του Τμήματος σε όλους τους τομείς που επηρεάζουν τη διεθνή
κατάταξη

30/06/2022
Διεύρυνση υφιστάμενων και προώθηση νέων συνεργασιών με διεθνή
ακαδημαϊκα Ιδρύματα

*

2.00

30/06/2022

Επιτροπή Επιστημονικών
Σχέσεων, Επιτροπή
Δημοσίων Σχέσεων και
Προβολής, Μέλη ΔΕΠ
Επιτροπή Επιστημονικών
Σχέσεων, Επιτροπή
Δημοσίων Σχέσεων και
Προβολής, Μέλη ΔΕΠ

Ενίσχυση δράσεων ενημέρωσης και προσέλκυσης φοιτητών για συμμετοχή στο
Πρόγραμμα ERASMUS

ΕΣ6.4

Ενίσχυση της κινητικότητας των
φοιτητών με αξιοποίηση των
δράσεων Erasmus(+)

Δ1.4.34

Μέσο ετήσιο ποσοστό εξερχόμενων
φοιτητών ERASMUS στο σύνολο των
ενεργών φοιτητών

0.02

0.04

30/06/2022

Διεύρυνση της συνεργασίας με Ιδρύματα του εξωτερικού (Ε.Ε.)
Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υποστήριξης φοιτητών

ΕΣ6.5

Μέσο πλήθος ξενόγλωσσων μαθημάτων
ανά ΠΠΣ

Ανάπτυξη ξενόγλωσσων
μαθημάτων για φοιτητές
Erasmus(+) που προέρχονται από
χώρες της ΕΕ
Δ1.4.35

Ποσοστό εισερχόμενων φοιτητών
ERASMUS στο σύνολο των ενεργών
φοιτητών

Σχεδιασμός και υλοποίηση ξενόγλωσσων μαθημάτων για φοιτητές Erasmus(+)
που προέρχονται από χώρες της ΕΕ

*

Εκτιμάται
αναλόγως
του αριθμού
των
φοιτητών

30/06/2022

0.00

0.01

30/06/2022

Επιτροπή Επιστημονικών
Σχέσεων, Επιτροπή
Δημοσίων Σχέσεων και
Προβολής, Επιτροπή ΠΠΣ,
Μέλη ΔΕΠ

Διεύρυνση της συνεργασίας με Ιδρύματα του εξωτερικού (Ε.Ε.)

Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την ισχυροποίηση της συνεργασίας του Ιδρύματος
με συλλόγους αποφοίτων και την ανάπτυξη κοινών σχεδίων δράσης
ΕΣ6.6

Ανάπτυξη μιας δυναμικής
κοινότητας αποφοίτων του
Τμήματος (alumni) που συνδέεται
με ισχυρούς δεσμούς με τοΤμήμα

Αριθμός Συλλόγων Αποφοίτων

0.00

1.00

30/06/2022

Επιτροπή Δημοσίων
Σχέσεων και Προβολής,
Επιτροπή Διασύνδεσης
Αποφοίτων

Στρατηγικός Στόχος

Ειδικός Στοχος

Κωδικός
Δείκτη

Δείκτες Αποτελέσματος

Τιμή
Βάσης

Τιμή Στόχος

Χρονοδιάγραμμα
Επίτευξης

Δράσεις

Αρμοδιότητα

Επικαιροποίηση Κανονισμών του Τμήματος
ΕΣ7.1

Αναβάθμιση των Κανονισμών του
Τμήματος, με γνώμονα το πλαίσιο
λειτουργίας ενός σύγχρονου
Τμήματος

ΕΣ7.3

Αξιοποίησης της ακίνητης
περιουσίας του Ιδρύματος προς
όφελος της αποτελεσματικής και
αποδοτικής λειτουργίας του

ΕΣ7.5

Σ7

Αναβάθμιση και
επέκταση υποδομών
και υπηρεσιών για
την επίτευξη ενός
άρτιου υλικοτεχνικού
περιβάλλοντος και
την αποδοτική
λειτουργία του
Τμήματος

Επιτάχυνση του ψηφιακού
μετασχηματισμού του Τμήματος με
στόχο την ανάπτυξη
αποτελεσματικών και αποδοτικών
υπηρεσιών

Αριθμός Κανονιστικών Κειμένων που
υποστηρίζουν αναβαθμισμένη λειτουργία

1.00

2.00

Δ1.076

Μέσο ετήσιο πλήθος αιθουσών

5.00

8.00

Δ1.077

Μέσο ετήσιο πλήθος αιθουσών ανά ΠΜΣ

2.00

4.00

Δ1.080

Δυναμικότητα θέσεων κεντρικών
βιβλιοθηκών ανά 100 φοιτητές

1.00

1.00

Δ1.059

Ποσοστό δαπανών ανάπτυξης ψηφιακών
υποδομών επί του Τακτικού
Προϋπολογισμού

0.00

0.05

Δ1.060

Ποσοστό δαπανών ψηφιακών υπηρεσιών
επί του Τακτικού Προϋπολογισμού

0.00

0.05

0.00

0.05

0.00

0.05

0.03

0.05

0.90

0.90

0.00

0.05

0.01

0.02

0.09

0.10

0.99

0.99

*

0.01

Δ1.035
Δ1.044
Δ1.037

ΕΣ7.6

Αξιοποίηση πρόσθετων πόρων και
διασφάλιση της ευρωστίας του
Ιδρύματος, μέσα από συνεργασίες,
πρωτοβουλίες, εκπαιδευτικά και
ερευνητικά προγράμματα.

Δ1.038
Δ1.039

Δ1.040

Δ1.041
Δ1.110

ΕΣ7.7

Προσέλκυση οικονομικών πόρων
για την υποστήριξη υποτροφιών
και την οικονομική στήριξη
φοιτητών

Ποσοστό συνολικής δημόσιας
χρηματοδότησης στο σύνολο των
χρηματοδοτήσεων
Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΛΚΕ ως
προς τον Τακτικό Προϋπολογισμό
Ποσοστό χρηματοδότησης έργων από
ΕΣΠΑ επί εξωτερικών χρηματοδοτήσεων
Ποσοστό χρηματοδότησης έργων από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) επί εξωτερικών
χρηματοδοτήσεων
Ποσοστό χρηματοδότησης έργων από
διεθνείς φορείς επί εξωτερικών
χρηματοδοτήσεων
Ποσοστό χρηματοδότησης έργων από
εθνικούς δημόσιους φορείς επί
εξωτερικών χρηματοδοτήσεων
Ποσοστό χρηματοδότησης έργων από
εθνικούς ιδιωτικούς φορείς επί
εξωτερικών χρηματοδοτήσεων
Ποσοστό εξωτερικής χρηματοδότησης στο
σύνολο των χρηματοδοτήσεων
Ποσοστό χρηματοδότησης υποτροφιών
στο σύνολο των χρηματοδοτήσεων
Μέσος πλήθος υποτροφιών

Επιτροπή ΠΠΣ, Γενική
Συνέλευση Τμήματος,
Πρόεδρος

30/06/2022

Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των κτιριακών υποδομών του ΙδρύματοςΑξιοποίηση νέας κτιριακής υποδομής
30/06/2022

Ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών για την υποστήριξη της
σύγχρονης λειτουργίας του Τμήματος
31/08/2022

Ενίσχυση της οικονομικής ευρωστίας του Ιδρύματος και διασφάλιση πόρων από
συμπληρωματικές πηγές χρηματοδότησης

Μέλη ΔΕΠ, Δ/ντες
Εργαστηρίων

31/12/2022

Ανάληψη πρωτοβουλίας για την οικονομική στήριξη φοιτητών
30/06/2022

*

5.00

Επιτροπή Οργάνωσης και
Εποπτείας Εργαστηρίων,
Υποδομών και
Προμηθειών του
Τμήματος, Γενική
Συνέλευση Τμήματος
Πρόεδρος
Επιτροπή Οργάνωσης και
Εποπτείας Εργαστηρίων,
Υποδομών και
Προμηθειών του
Τμήματος, Γενική
Συνέλευση Τμήματος

Μέλη ΔΕΠ, Δ/ντες
Εργαστηρίων, Γενική
Συνέλευση Πρόεδρος

Στρατηγικός Στόχος

Σ8

Ισχυροποίηση της
διασύνδεσης με την
τοπική κοινωνία και
την ενίσχυση του
κοινωνικού
αντίκτυπου της
δράσης του Τμήματος
μέσω της ανάπτυξης
συνεργειών, συνεχούς
βελτίωσης της
παρεχόμενης
εκπαίδευσης και της
έρευνας, υιοθέτησης
και προώθησης των
στόχων βιώσιμης
ανάπτυξης και της
κοινωνικής συνοχή

Ειδικός Στοχος

ΕΣ8.1

Ενίσχυση της σύνδεσης του
Τμήματος με την κοινωνία και
ανάδειξή του ως μοχλού ανάπτυξης
της τοπικής κοινωνίας και της
χώρας, σε εκπαιδευτικό και
πολιτιστικό επίπεδο

ΕΣ8.2

Ανάπτυξη συνεργασιών με
τοπικούς και εθνικούς φορείς για
τη μεταφορά γνώσης προς όφελος
της αντιμετώπισης κοινωνικών,
οικονομικών και τεχνολογικών
προκλήσεων

Κωδικός
Δείκτη

Δείκτες Αποτελέσματος

Μέσο πλήθος συνεργασιών (MoUs) με
φορείς σε εκπαιδευτικό και πολιτιστικό
επίπεδο

Τιμή
Βάσης

Τιμή Στόχος

Χρονοδιάγραμμα
Επίτευξης

Δράσεις
Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τη συνεργασία με φορείς της τοπικής κοινωνίας και
της χώρας, σε εκπαιδευτικό και πολιτιστικό επίπεδο

*

2.00

30/06/2022

Μέσο πλήθος συνεργασιών (MoUs) με
φορείς σε κοινωνικό, οικονομικό και
τεχνολογικό επίπεδο

*

2.00

30/06/2022

Μέσο πλήθος ενεργειών Μεταφοράς
Γνώσης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο

*

1.00

30/06/2022

Ανάπτυξη σχεδίων δράσης με φορείς της τοπικής κοινωνίας και της χώρας, σε
κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό επίπεδο για την αξιοποίηση και
εφαρμογή της παραγόμενης γνώσης

Ανάπτυξη πρωτοβουλιών με το Δήμο Πειραιά και με επιχειρηματικούς φορείς
για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας μέσω κοινών Σχεδίων Δράσης σε
τοπικό επίπεδο
Μέσο πλήθος συνεργασιών (MoUs) με
τοπικούς φορείς για τη στήριξη της
επιχειρηματικότητας

ΕΣ8.3

ΕΣ8.6

2.00

30/06/2022

Ανάπτυξη ‘Γεφυρών
Επιχειρηματικότητας’ με την τοπική
οικονομική κοινότητα

Ανάπτυξη και υλοποίηση μιας
ισχυρής Επικοινωνιακής
Στρατηγικής

Ενίσχυση της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης, της Λογοδοσίας και της
Διαφάνειας

Επιτροπή Δημοσίων
Σχέσεων και Προβολής,
Μέλη ΔΕΠ, Γενική
Συνέλευση, Πρόεδρος

Επιτροπή Δημοσίων
Σχέσεων και Προβολής,
Μέλη ΔΕΠ, Γενική
Συνέλευση, Πρόεδρος

Επιτροπή Δημοσίων
Σχέσεων και Προβολής,
Μέλη ΔΕΠ, Γενική
Συνέλευση, Πρόεδρος

Ενίσχυση και πρώθηση του θεσμού της πρακτικής άσκησης

Δ1.4.15

ΕΣ8.5

*

Αρμοδιότητα

Μέσο ετήσιο ποσοστό συμμετοχής στην
πρακτική άσκηση

0.025

0.03

30/06/2022

Μέσο ετήσιο πλήθος ενεργειών προβολής
και διάχυσης έργου

1.00

1.00

30/06/2022

Αναβαθμισμένη ιστοσελίδα του
Τμήματος(επίπεδο διαλειτουργικότητας)

1.00

1.00

31/08/2021

Μέσο πλήθος 'Εταίρων', που εμπλέκονται
στον Ετήσιο Απολογισμό του Τμήματος
(εκπόνηση, διαβούλευση, παρουσίαση)

*

2.00

31/12/2022

Γενική Συνέλευση,
Πρόεδρος

Εκπόνηση αναλυτικού Επικοινωνιακού Σχεδίου και υλοποίηση των σχετικών
δράσεών του

Επιτροπή Δημοσίων
Σχέσεων και Προβολής,
Μέλη ΔΕΠ, Γενική
Συνέλευση, Πρόεδρος

Αναβάθμιση Ιστοσελίδας του Τμήματος

Επιτροπή Δημοσίων
Σχέσεων και Προβολής,
Μέλη ΔΕΠ, Γενική
Συνέλευση, Πρόεδρος

Ετήσιος Απολογισμός του Τμήματος στη βάση των ΣΒΑ

Επιτροπή Δημοσίων
Σχέσεων και Προβολής,
Μέλη ΔΕΠ, Γενική
Συνέλευση, Πρόεδρος

