
Στοχοθεσία Ποιότητας του ΠΠΣ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ 

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;) 

Στρατηγικός Στόχος 1: 

Προσέλκυση φοιτητών 

υψηλού επιπέδου 

Σ1.1 Απονομή 

Ενιαίου και 

Αδιάσπαστου Τίτλου 

Σπουδών 

Μεταπτυχιακού 

Επιπέδου, κατ’ 

εφαρμογή του Αρ. 

46, παρ. 1 του 

Ν.4485/2017. 

ΕΔ01 Ενιαίος και 

Αδιάσπαστος Τίτλος 

Σπουδών 

Μεταπτυχιακού 

Επιπέδου (integrated 

master). 

  

Υποβολή πρότασης προς την 

ΕΘΑΑΕ (δια της Συγκλήτου 

του ΔΙΠΑΕ) για την απονομή 

Ενιαίου και Αδιάσπαστου 

Τίτλου Σπουδών 

Μεταπτυχιακού Επιπέδου 

(integrated master), κατ’ 

εφαρμογή του Αρ. 46, παρ. 1 

του Ν.4485/2017. 

Συνέλευση του 

Τμήματος, 

Πρόεδρος του 

Τμήματος 

31/12/2023 

Σ1.2 Αντιστοιχία του 

Τμήματος με αυτά 

των Πολυτεχνικών 

Σχολών και απόδοση 

των σχετικών 

επαγγελματικών 

δικαιωμάτων στους 

αποφοίτους κατ’ 

εφαρμογή του Αρ. 

66, παρ. 2 του 

Ν.4610/2019. 

ΕΔ02 Πλήρη 

επαγγελματικά 

δικαιώματα των 

αποφοίτων του 

Τμήματος. 

  

Υποβολή φακέλου προς την 

αρμόδια Επιτροπή του 

Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών (δια της 

Συγκλήτου του ΔΙΠΑΕ) για 

την Αντιστοιχία του 

Τμήματος με αυτά των 

Πολυτεχνικών Σχολών και την 

απόδοση των σχετικών 

επαγγελματικών 

δικαιωμάτων στους 

αποφοίτους του, κατ’ 

εφαρμογή του Αρ. 66, παρ. 2 

του Ν.4610/2019. 

Συνέλευση του 

Τμήματος, 

Πρόεδρος του 

Τμήματος 

31/12/2023 



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;) 

Σ1.3 Βελτίωση του 

ποσοστού 

απορρόφησης των 

αποφοίτων του 

Τμήματος από την 

αγορά εργασίας 

ΕΔ03 Ποσοστό 

αποφοίτων που 

εισέρχεται στην 

αγορά εργασίας κατά 

τους πρώτους 12 

μήνες από τη λήψη 

του πτυχίου 

81.5% 85% 

Επέκταση της δράσης 

«Ημέρες Καριέρας» που 

διοργανώνει το Τμήμα, ώστε 

να συμπεριλάβει και άλλες 

εταιρείες μηχανολογικού 

προσανατολισμού 

Συνέλευση του 

Τμήματος, 

Πρόεδρος του 

Τμήματος 

31/12/2023 

Σ1.4 Αύξηση του 

ποσοστού των 

αποφοίτων προς 

τους εισακτέους 

ΕΔ04 Ετήσιο 

ποσοστό αποφοίτων 

προς εισακτέους. 

47.5% 60% 

1. Αποτύπωση του χρόνου 

ολοκλήρωσης των σπουδών 

στις διαδικασίες 

διασφάλισης ποιότητας του 

Τμήματος. 

2. Αύξηση του αριθμού των 

φροντιστηριακών 

μαθημάτων – ενισχυτική 

διδασκαλία. 

3. Επέκταση του θεσμού των 

Εξετάσεων 2ης ευκαιρίας των 

Εργαστηρίων & στις Θεωρίες. 

Συνέλευση του 

Τμήματος, 

Πρόεδρος του 

Τμήματος 

31/12/2023 

Σ1.5 Παρακολούθηση 

του κοινωνικού και 

οικονομικού status  

των φοιτητών, με 

στόχο την εμπέδωση 

αισθήματος 

ασφάλειας και 

εμπιστοσύνης. 

ΕΔ05 Ετήσια έκθεση 

της ΟΜΕΑ που 

αφορά στην 

κοινωνικοοικονομική 

κατάσταση των 

φοιτητών του 

Τμήματος. 

  

Καθιέρωση ετήσιας έκθεσης 

από την ΟΜΕΑ του Τμήματος 

(με απόλυτο σεβασμό σε ότι 

αφορά στην ασφάλεια των 

δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα), σε συνεργασία 

με τους  Συμβούλους 

Σπουδών. 

Μέλη ΔΕΠ του 

Τμήματος, Μέλη 

της ΟΜΕΑ του 

Τμήματος 

31/12/2023 



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;) 

Σ1.6 Ενίσχυση της 

σχέσης του Τμήματος 

με τους αποφοίτους 

του. 

ΕΔ06 Αριθμός 

αποφοίτων σε 

σύνδεση/συνεργασία 

με το Τμήμα 

100 500 

Δημιουργία μιας online 

βάσης δεδομένων που θα 

φιλοξενηθεί στην ιστοσελίδα 

του Τμήματος, για την 

ενημέρωση των αποφοίτων 

επί των δράσεων του 

Τμήματος, των προοπτικών 

εργασίας, και την ιχνηλάτηση 

της επαγγελματικής 

αποκατάστασής τους. 

Πρόεδρος του 

Τμήματος, 

Υπηρεσίες 

Πληροφορικής του 

Τμήματος και του 

ΔΙΠΑΕ. 

31/12/2023 

Σ1.7 Αύξηση του 

ποσοστού των υπο-

εκπροσωπούμενων  

ομάδων φοιτητών 

(π.χ., ΑΜΕΑ, εθνικές 

μειονότητες, κλπ.). 

ΕΔ07 Ποσοστό υπο-

εκπροσωπούμενων 

ομάδων επί των νέο-

εισερχόμενων 

φοιτητών 

0% 5% 

Ανάδειξη των επιτυχιών και 

της κοινωνικής προσφοράς 

του Τμήματος, δια μέσου 

δελτίων τύπου, συλλογικών 

e-mail και αναρτήσεων στην 

ιστοσελίδα του Τμήματος.  

Πρόεδρος του 

Τμήματος 
31/12/2023 

Σ1.8 Βελτίωση του 

δείκτη προτίμησης 

του ΠΠΣ για τους 

υποψήφιους 

φοιτητές. 

Δ4.20 Δείκτης 

προτίμησης ΠΠΣ 
7 4 

Δημοσιοποίηση των 

επιτευγμάτων του Τμήματος, 

της απορρόφησης των 

αποφοίτων από την αγορά 

εργασίας, κλπ.. 

Πρόεδρος του 

Τμήματος 
31/12/2023 

 

 

Στρατηγικός Στόχος 2:   

Σ2.1: Ενίσχυση του 

Τμήματος σε 

ανθρώπινο 

δυναμικό, γνωστικά 

αντικείμενα και 

ειδικότητες 

ΕΔ 07 Αριθμός μελών 

ΔΕΠ 
14 17 

Ανάδειξη αναγκών και 

αίτημα για αναπλήρωση 

αποχωρήσεων και 

προκηρύξεων νέων θέσεων 

μελών ΔΕΠ προς την 

Κοσμητεία και τη Σύγκλητο 

Συνέλευση του 

Τμήματος, 

Πρόεδρος του 

Τμήματος 

31/12/2023 



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;) 

Υποστήριξη του σύγχρονου, 

μα & ιδιαίτερα απαιτητικού 

ΠΠΣ του Τμήματος, και της 

παροχής υπηρεσιών 

υψηλού επιπέδου προς 

τους φοιτητές 

ΕΔ 08 Αριθμός μελών 

ΕΤΕΠ 
6 8 

Ανάδειξη αναγκών και 

αίτημα για αναπλήρωση 

αποχωρήσεων και 

προκηρύξεων νέων θέσεων 

μελών ΕΤΕΠ προς την 

Κοσμητεία και τη Σύγκλητο 

Συνέλευση του 

Τμήματος, 

Πρόεδρος του 

Τμήματος 

31/12/2023 

ΕΔ 09 Αριθμός μελών 

του Διοικητικού 

Προσωπικού 

1 2 

Ανάδειξη αναγκών και 

αίτημα για αναπλήρωση 

αποχωρήσεων και 

προκηρύξεων νέων θέσεων 

μελών του Διοικητικού 

Προσωπικού προς την 

Κοσμητεία και τη Σύγκλητο 

Πρόεδρος του 

Τμήματος, 

Συνέλευση του 

Τμήματος 

31/12/2023 

Σ2.2: Ενίσχυση του 

Τμήματος σε 

εκπαιδευτικό και 

ερευνητικό 

εργαστηριακό 

εξοπλισμό/ Επικαιρο-

ποίηση ερευνητικών 

διατάξεων. 

ΕΔ10 Συνολική αξία 

εργαστηριακού 

εξοπλισμού 

7.300.000 €  8.379.000 €   

1. Υποβολή προτάσεων προς 

χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 

2. Υποβολή προτάσεων προς 

χρηματοδότηση από τα ΠΕΠ 

Κεντρικής Μακεδονίας 

3. Υποβολή προτάσεων προς 

χρηματοδότηση από τον 

τακτικό προϋπολογισμό του 

ΔΙΠΑΕ 

4.Παροχή υπηρεσιών – 

χρηματοδότηση από 

εξωτερικούς (βιομηχανικούς) 

φορείς 

Διευθυντές των 

θεσμοθετημένων 

Εργαστηρίων του 

Τμήματος 

31/12/2023 



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;) 

Στρατηγικός Στόχος 3: 

Παραγωγή ερευνητικού 

έργου υψηλού επιπέδου 

και διασύνδεσή του με 

την παραγωγική 

διαδικασία 

Σ3.1 Περαιτέρω 

ενίσχυση της 

ερευνητικής 

δραστηριότητας του 

Τμήματος 

Δ3.36 Δημοσιεύσεις 

σε διεθνούς κύρους 

περιοδικά με κριτές, 

ανά μέλος ΔΕΠ 

20 24 
Προκήρυξη και άλλων 

γνωστικών αντικειμένων  

Υποψήφιων Διδακτόρων 

Μέλη ΔΕΠ του 

Τμήματος 
31/12/2023 

Δ3.39 Δημοσιεύσεις 

σε πρακτικά διεθνών 

συνεδρίων με κριτές, 

ανά μέλος ΔΕΠ 

20 24 
Αύξηση των συμμετοχών των 

μελών του Τμήματος σε 

διεθνή και εθνικά συνέδρια 

Μέλη ΔΕΠ του 

Τμήματος 
31/12/2023 

Δ3.38 & Δ3.46 

Βραβεία, Διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας – 

Πατέντες (σύνολο) 

5 8 

Συμμετοχή των μελών των 

θεσμοθετημένων 

εργαστηρίων σε ερευνητικά 

προγράμματα τεχνολογίας 

αιχμής 

Διευθυντές και 

μέλη των  τριών (3) 

θεσμοθετημένων 

εργαστηρίων 

31/12/2023 

Σ3.2 Πιστοποίηση των 

3 θεσμοθετημένων 

εργαστηρίων του 

Τμήματος 

ΕΔ 11 Αριθμός 

πιστοποιημένων 

θεσμοθετημένων 

εργαστηρίων 

0 3 

Υποβολή πρότασης για την 

πιστοποίηση των τριών (3) 

θεσμοθετημένων 

εργαστηρίων του Τμήματος / 

κάλυψη του κόστους των 

7500 € από την παροχή 

υπηρεσιών προς τις 

βιομηχανικές μονάδες. 

Διευθυντές των 3 

θεσμοθετημένων 

εργαστηρίων του 

Τμήματος 

31/12/2023 

Σ3.3 Αύξηση της 

εξωστρέφειας του 

Τμήματος 

(διοργάνωση 

συνεδρίων, θερινών 

σχολείων, κλπ.). 

ΕΔ12 Αριθμός 

εθνικών και διεθνών 

συνεδρίων και 

θερινών σχολείων 

που διοργανώνονται 

από το Τμήμα. 

1 2 

Διοργάνωση θερινού 

σχολείου Αστροφυσικής σε 

συνεργασία με το North-

western University IL, US, και 

το Ίδρυμα «Σταύρος 

Νιάρχος».  

Πρόεδρος του 

Τμήματος 
31/10/2023 



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;) 

Σ3.4 Περαιτέρω 

συμμετοχή σε 

ανταγωνιστικά 

ευρωπαϊκά 

προγράμματα 

ΕΔ 13 Αριθμός 

ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων στα 

οποία συμμετείχαν ή 

και συμμετέχουν τα 

μέλη του Τμήματος 

16 20 

Υποβολή προτάσεων στα 

ευρωπαϊκά προγράμματα 

MED, Life, Interreg, Horizon, 

και Erasmus+, είτε ως 

συντονιστές είτε ως μέλη της 

ερευνητικής ομάδας. 

Μέλη ΔΕΠ του 

Τμήματος 
31/12/2023 

Σ3.5 Περαιτέρω 

συμμετοχή σε 

προγράμματα της 

ΓΓΕΤ 

ΕΔ 14 Αριθμός  

προγραμμάτων της 

ΓΓΕΤ στα οποία 

συμμετείχαν ή και 

συμμετέχουν μέλη 

του Τμήματος 

17 20 

Υποβολή προτάσεων στα 

προγράμματα που 

χρηματοδοτούνται από τη 

ΓΓΕΤ, είτε ως συντονιστές είτε 

ως μέλη της ερευνητικής 

ομάδας. 

Μέλη ΔΕΠ του 

Τμήματος 
31/12/2023 

Σ3.6 Διασύνδεση της 

έρευνας με την 

παραγωγή 

ΕΔ 15 Αριθμός 

ερευνητικών 

προγραμμάτων σε 

σύμπραξη με 

βιομηχανικές 

επιχειρήσεις (όπως, 

π.χ., το Ερευνώ – 

Δημιουργώ – 

Καινοτομώ) 

2 5 

Υποβολή κοινών προτάσεων 

με παραγωγικές μονάδες της 

χώρας στα προγράμματα που 

χρηματοδοτούνται από τη 

ΓΓΕΤ, είτε ως συντονιστές είτε 

ως μέλη της ερευνητικής 

ομάδας. 

Μέλη ΔΕΠ του 

Τμήματος 
31/12/2023 

Σ3.7 Σύμπραξη με την 

εγχώρια Βιομηχανία 

ΕΔ 16 Παροχή 

υπηρεσιών σε 

δράσεις 

βιομηχανικής 

ανάπτυξης 

52 60 

Παροχή υπηρεσιών από τα 3 

θεσμοθετημένα εργαστήρια 

του Τμήματος σε εθνικό ή και 

περιφερειακό επίπεδο. 

Διευθυντές και 

μέλη των 

θεσμοθετημένων 

εργαστηρίων 

31/12/2023 



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;) 

Στρατηγικός Στόχος 4: 

Διασύνδεση της 

εκπαίδευσης με την 

αγορά εργασίας 

Σ4.1 Περαιτέρω 

ανάπτυξη του 

υπάρχοντος δικτύου 

διασύνδεσης με 

τοπικούς και 

περιφερειακούς 

παραγωγικούς 

φορείς 

ΕΔ 17 Μνημόνια 

συνεργασίας με 

βιομηχανικά 

Επιμελητήρια και 

επιχειρήσεις 

(σύνολο) 

3 5 

Υπογραφή μνημονίων 

συνεργασίας με βιομηχανικά 

Επιμελητήρια και ΔΕΚΟ που 

εδράζουν στις Περιφέρειες 

Κεντρικής Μακεδονίας και 

Ανατολικής Μακεδονίας & 

Θράκης, στο πρότυπο της 

σχέσης με το Επιμελητήριο 

Σερρών, τον Δήμο Ηράκλειας 

Σερρών και τη ΔΕΥΑ Σερρών. 

Πρόεδρος του 

Τμήματος, 

Αναπληρωτής 

Προέδρου του 

Τμήματος, 

Διευθυντές των 

θεσμοθετημένων 

εργαστηρίων του 

Τμήματος 

31/12/2023 

Σ4.2 Ανάπτυξη 

διεργασιών 

ενημέρωσης των 

παραγωγικών 

φορέων για τις 

τεχνολογικές 

εξελίξεις 

ΕΔ 18 Ημερίδες και 

σεμινάρια σε 

σύμπραξη με 

παραγωγικούς 

φορείς (ετησίως) 

1 3 

Διοργάνωση συνεδρίων και 

σεμιναρίων κατάρτισης των 

παραγωγικών φορέων και το 

αντίστροφο – παρουσίαση  

των δραστηριοτήτων των 

παραγωγικών φορέων στους 

φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ του 

Τμήματος (στο πρότυπο της 

δράσης «Ημέρες Καριέρας» 

που συνδιοργανώνουμε με 

την εταιρεία KLEEMAN). 

Πρόεδρος του 

Τμήματος, 

Αναπληρωτής 

Προέδρου του 

Τμήματος, 

Διευθυντές των 

θεσμοθετημένων 

εργαστηρίων του 

Τμήματος 

31/12/2023 

Σ4.3 Ενίσχυση του 

θεσμού της 

Πρακτικής Άσκησης 

των φοιτητών του 

Τμήματος 

ΕΔ 19 Πρακτική 

Άσκηση 
  

Μετατροπή της προαιρετικής 

Πρακτικής Άσκησης των 

φοιτητών σε υποχρεωτική 

για τη λήψη του πτυχίου του 

Μηχανολόγου Μηχανικού 

ΔΙΠΑΕ. 

Συνέλευση του 

Τμήματος, 

Πρόεδρος του 

Τμήματος, ΜΟΔΙΠ 

ΔΙΠΑΕ, Πρυτανεία 

του ΔΙΠΑΕ 

31/12/2023 



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;) 

Στρατηγικός Στόχος 5: 

Διασπορά της 

παραγόμενης γνώσης / 

Διεθνοποίηση του 

Τμήματος και του ΠΠΣ 

Σ5.1 Διεύρυνση των 

ερευνητικών 

συνεργασιών με 

Πανεπιστήμια και 

Ερευνητικά Κέντρα 

του εξωτερικού 

ΕΔ 20 Ερευνητικές 

συνεργασίες με 

Πανεπιστήμια και 

Ερευνητικά Κέντρα 

του εξωτερικού 

9 12 

Εξασφάλιση χρόνου που 

αφιερώνεται στη διεξαγωγή 

έρευνας μέσω 

ισορροπημένης κατανομής 

διδακτικού – διοικητικού –

ερευνητικού έργου. Στήριξη 

πρωτοβουλιών των μελών 

ΔΕΠ του Τμήματος. 

Συνέλευση του 

Τμήματος 
31/12/2023 

Σ5.2 Διεύρυνση των 

ερευνητικών 

συνεργασιών με 

Πανεπιστήμια και 

Ερευνητικά Κέντρα 

του εσωτερικού 

ΕΔ 21 Ερευνητικές 

συνεργασίες με 

Πανεπιστήμια και 

Ερευνητικά Κέντρα 

του εσωτερικού 

9 12 

Εξασφάλιση χρόνου που 

αφιερώνεται στη διεξαγωγή 

έρευνας μέσω 

ισορροπημένης κατανομής 

διδακτικού – διοικητικού –

ερευνητικού έργου. Στήριξη 

πρωτοβουλιών των μελών 

ΔΕΠ του Τμήματος. 

Συνέλευση του 

Τμήματος 
31/12/2023 

Σ5.3 Αύξηση της 

αναγνωρισιμότητας 

του παραγόμενου 

επιστημονικού / 

ερευνητικού έργου 

ΕΔ 22 Αριθμός 

αναφορών στις 

δημοσιεύσεις των 

μελών του Τμήματος, 

ανά μέλος ΔΕΠ  

360 380 

Περαιτέρω συμμετοχή σε 

διεθνή συνέδρια για την 

προώθηση του 

επιστημονικού έργου του 

Τμήματος 

Μέλη ΔΕΠ του 

Τμήματος, 

Συνέλευση του 

Τμήματος 

31/12/2023 

Σ5.4 Διεύρυνση των 

συνεργασιών με 

Πανεπιστήμια του 

εξωτερικού στο 

πλαίσιο του 

προγράμματος 

Erasmus+ 

ΕΔ 23 Συνεργασίες 

με Πανεπιστήμια του 

εξωτερικού στο 

πλαίσιο του 

προγράμματος 

Erasmus+  

17 20 

Τεκμηριωμένη εισήγηση 

επέκτασης του δικτύου των 

συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων 

του εξωτερικού προς την 

Επιτροπή Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων του ΔΙΠΑΕ. 

Πρόεδρος του 

Τμήματος, 

Επιτροπή 

Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων 

31/12/2023 



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;) 

Σ5. 5 Εισερχόμενοι 

Καθηγητές στο 

πλαίσιο του 

προγράμματος 

Erasmus+ 

ΕΔ 24 Αριθμός 

καθηγητών από το 

εξωτερικό που 

μετακινήθηκαν προς 

το Τμήμα στο 

πλαίσιο του 

προγράμματος 

Erasmus + (σύνολο) 

3 10 

Επικοινωνία/επισκέψεις σε 

Ιδρύματα του εξωτερικού με 

σκοπό την σύναψη 

συμφωνίας συνεργασίας στα 

πλαίσια του προγράμματος 

ERASMUS+ 

Υπεύθυνος 

Erasmus, Επιτροπή 

Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων 

του ΔΙΠΑΕ 

31/12/2023 

Σ5.6 Εξερχόμενοι 

Καθηγητές στο 

πλαίσιο του 

προγράμματος 

Erasmus+ 

ΕΔ 25 Αριθμός 

καθηγητών του 

Τμήματος που 

μετακινήθηκαν προς 

το εξωτερικό στο 

πλαίσιο του 

προγράμματος 

Erasmus + (σύνολο) 

0 5 

Επικοινωνία/επισκέψεις σε 

Ιδρύματα του εξωτερικού με 

σκοπό την σύναψη 

συμφωνίας συνεργασίας στα 

πλαίσια του προγράμματος 

ERASMUS+. 

Υπεύθυνος 

Erasmus, Επιτροπή 

Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων 

του ΔΙΠΑΕ 

31/12/2023 

Σ5.7 Εισερχόμενοι 

φοιτητές στο πλαίσιο 

του προγράμματος 

Erasmus+ 

ΕΔ 26 Αριθμός 

φοιτητών από το 

εξωτερικό που 

μετακινήθηκαν προς  

το Τμήμα στο 

πλαίσιο του 

προγράμματος 

Erasmus + (σύνολο 

2014-2021) 

14 20 

Παρότρυνση των φοιτητών, 

έμφαση στα πλεονεκτήματα 

της κινητικότητάς και της 

γνωριμίας με την εκπαίδευση 

και τον τρόπο ζωής σε μία 

άλλη χώρα. 

Απλούστευση των 

διαδικασιών και αναίρεση 

των δυσκολιών αναγνώρισης 

μαθημάτων που 

παρακολούθησαν στο ΔΙΠΑΕ. 

Υπεύθυνος 

Erasmus, Επιτροπή 

Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων 

του ΔΙΠΑΕ 

31/12/2023 



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;) 

Σ5.8 Εξερχόμενοι 

φοιτητές στο πλαίσιο 

του προγράμματος 

Erasmus+ 

Δ4.30 Αριθμός 

φοιτητών του 

Τμήματος που 

μετακινήθηκαν προς 

το εξωτερικό στο 

πλαίσιο του 

προγράμματος 

Erasmus + (σύνολο 

2014-2021) 

28 35 

Παρότρυνση των φοιτητών, 

έμφαση στα πλεονεκτήματα 

της κινητικότητάς και της 

γνωριμίας με την εκπαίδευση 

και τον τρόπο ζωής σε μία 

άλλη χώρα. 

Απλούστευση των 

διαδικασιών και αναίρεση 

των δυσκολιών αναγνώρισης 

μαθημάτων που 

παρακολούθησαν στο Ίδρυμα 

υποδοχής του εξωτερικού. 

Υπεύθυνος 

Erasmus, Επιτροπή 

Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων 

του ΔΙΠΑΕ 

31/12/2023 

Σ5.9 Αύξηση του 

αριθμού των 

μαθημάτων που 

διδάσκονται στην 

Αγγλική Γλώσσα 

ΕΔ 27 Αριθμός 

μαθημάτων του ΠΠΣ 

που διδάσκονται 

στην Αγγλική Γλώσσα 

12 25 

Παρότρυνση προς τα μέλη 

ΔΕΠ να προσφέρουν τα 

μαθήματα που διδάσκουν 

στο ΠΠΣ και στην αγγλική 

γλώσσα για εισερχόμενους 

φοιτητές ERASMUS.  

Συνέλευση του 

Τμήματος, 

Πρόεδρος του 

Τμήματος 

31/12/2023 

       

 

Επισήμανση επί των δεικτών: Κάποιοι δείκτες – στόχοι δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από τις ενέργειες του Τμήματος, αλλά και από την 

εκάστοτε πολιτική του Υπουργείου Παιδείας ή/και της Διοίκησης του Ιδρύματος, όπως, π.χ., οι δείκτες που σχετίζονται με τον αριθμό 

των μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, η προμήθεια εξοπλισμού, κλπ.. 

 

 



Εκ μέρους του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ, 

 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος 

Κώστας Κλεΐδης 

 Αναπληρωτής Καθηγητής 

 


