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Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), 
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.) 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997015012 

Ταχυδρομική διεύθυνση 14ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών 

Πόλη ΘΕΡΜΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 57001 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλέφωνο 2310-807594, 2510-462376, 2310-807596  

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) rcprocurement@ihu.gr, rcprocurement@emt.ihu.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες Άννα Πάτκου, Κωνσταντίνος Βλυσνάκης, Ελένη 
Βουχάρα 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) https://www.rc.ihu.gr  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι o Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 

Ελλάδος, αποτελεί “μη κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του 

ν. 4412/2016 και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση κατά τις υποδιαιρέσεις του άρθρου 14 του ν. 4270/2014.    

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η διαχείριση και αξιοποίηση των κονδυλίων 

επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, καθώς και 

παροχής συναφών υπηρεσιών. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό. 

 

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr ) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 

Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη 

(www.promitheus.gov.gr ) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

mailto:rcprocurement@ihu.gr
mailto:rcprocurement@emt.ihu.gr
https://www.rc.ihu.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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γ) Περαιτέρω πληροφορίες Ειδικής και Τεχνικής Φύσεως είναι διαθέσιμες από τον κ. Διαμαντάρα 
Κωνσταντίνο, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων / Σχολή 
Μηχανικών Δι.Πα.Ε. και Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου, στο τηλέφωνο 2310-013592 και στο email 

kdiamant@ihu.gr και την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): https://www.rc.ihu.gr. 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης1 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 39455/2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011483109, 
ΑΔΑ: ΨΗΩΛ46ΨΖ3Π-Ι1Ε) για την έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων με 
ηλεκτρονικές διαδικασίες.  

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο με τίτλο «Αναβάθμιση των διαδικασιών ποιότητας και υποστήριξη 
της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.)» με κωδικό 
ΟΠΣ: 5093230 (κωδικό έργου 80683), που υλοποιείται στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΔΒΜ124» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», 
Άξονα Προτεραιότητας: 6, «Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού 
Συστήματος» στο πλαίσιο ΕΣΠΑ 2014-2020 με Τίτλο «Αναβάθμιση της Ποιότητας των ΑΕΙ, για την 
Αποτελεσματικότερη και Αποδοτικότερη λειτουργία τους, Υποστήριξη των ΜΟ.ΔΙ.Π.». Η πράξη 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον ΓΛΚ 16-17 (Κατηγορία Δαπάνης: Προμήθεια - Λογισμικών) 
του προϋπολογισμού του έργου με κωδικό 80683. 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιλογή Αναδόχου για την «Πιλοτική αυτοματοποιημένη διασύνδεση 
του Ιδρύματος με την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)», σύμφωνα με τους όρους και τις 
υποχρεώσεις που θέτει η παρούσα διακήρυξη και συγκεκριμένα η δημιουργία Λογισμικού διασύνδεσης 
των πληροφοριακών συστημάτων 1) Φοιτητολογίου και 2) Οικονομικής διαχείρισης του Δι.Πα.Ε. με το 
Πληροφοριακό Σύστημα της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και μεταφορά 87 δεικτών 
ποιότητας (αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων ποιότητας σε πραγματικό χρόνο από το Δι.Πα.Ε.).  

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι δύο τμήματα: 

➢ Τμήμα 1: Δημιουργία λογισμικού διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος του 
Φοιτητολογίου, εκτιμώμενης αξίας 31.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. (38.440,00€ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.) 

➢ Τμήμα 2: Δημιουργία λογισμικού διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος της ΕΘΑΑΕ με την 
Οικονομική Διαχείριση του Δι.Πα.Ε. και μεταφορά 87 δεικτών ποιότητας, εκτιμώμενης αξίας 
3.838,71€ χωρίς Φ.Π.Α. (4.760,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

 
1 Το περιεχόμενο της παραγράφου διαμορφώνεται ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης (Πρβλ. παρ. 2 περ.ζ  του άρθρου 53 

του ν.4412/16 όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4782/21) 

mailto:kdiamant@ihu.gr
https://www.rc.ihu.gr/
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Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται από έναν υποψήφιο Ανάδοχο για ένα ή για περισσότερα Τμήματα 
ή για όλα τα Τμήματα και για το σύνολο των υπηρεσιών του τμήματος, απαραίτητα όμως με βάση τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Διακήρυξης. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι υποχρεούνται για 
καθένα από τα Τμήματα του διαγωνισμού, στα οποία επιθυμούν να συμμετέχουν, να υποβάλλουν 
διακριτή προσφορά. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που 
υποβάλλονται για μέρος του Τμήματος. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 

Κωδικολόγιο Ειδών (CPV) Περιγραφή 

48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 

48211000-0 Πακέτα λογισμικού για διασυνδεσιμότητα πλατφορμών 

72212600-5 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού βάσεων δεδομένων και λειτουργικών συστημάτων 

72260000-5 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με λογισμικά 

72212610-8 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού βάσεων δεδομένων 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων και οκτακοσίων 
τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (34.838,71€) χωρίς ΦΠΑ ποσού οκτώ χιλιάδων και 
τριακοσίων εξήντα ένα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά (8.361,29€), ήτοι συνολικό ποσό 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α σαράντα τριών χιλιάδων και διακοσίων ευρώ (43.200,00€). 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει με την καταχώρησή της στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και λήγει δυο (02) μήνες μετά την καταληκτική ημερομηνία εκτέλεσης 
του έργου. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
I της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει τιμής. 

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως2: 

- του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

- του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37 , 

- του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 

 
2 Η αναθέτουσα αρχή προσαρμόζει την παρ. 1.4 και τους όρους της διακήρυξης με βάση το αντικείμενο της σύμβασης και την 

κείμενη νομοθεσία, όπως ισχύει κατά την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης. Σε περίπτωση νομοθετικών μεταβολών και έως 
την επικαιροποίηση του παρόντος υποδείγματος από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. οι αναθέτουσες αρχές έχουν την ευθύνη αντίστοιχης 
προσαρμογής των εν λόγω όρων. 

https://www.promitheies.gr/branch/logismiko
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Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» 
και ιδίως των άρθρων 324-337, 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

- του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150) , 

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

- του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές 
διατάξεις», 

- του ν. 4912/2022 (Α’ 59) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης»,  

- της υπ' αριθμ. 76928/13.7.2021 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης – Επενδύσεων και Επικρατείας 
με θέμα : «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» (Β’ 3075) ,  

- του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), 

- της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν 
την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους 
εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», 

- της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44), 

- της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 
τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων», 

- του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας», 

- του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ., 

- του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

- του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 

- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» , 

- του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  





  

 

 

Σελίδα 8 

- του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία» , 

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» , 

- του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και 
ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

- του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  

- του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 4957/2022 (Α’ 141) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της 
ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις», 

- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ 
(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 
ΕΟΧ) OJ L 119, 

- του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και 
του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω, 

- το ν. 4610/2019 (ΦΕΚ Α΄ 70/07.05.2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις», 

- τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Έργων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 
Δι.Πα.Ε. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

- την με αριθμ. 2198/04-06-2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση των διαδικασιών 
ποιότητας και υποστήριξη της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος» και MIS 5093230 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου 
Μάθηση 2014-2020» (ΑΔΑ: Ω28Ι46ΜΤΛΡ-3Φ5), 

- την υπ΄ αριθμ. 214η/19-10-2022 Θέμα Α3-6 (ΑΔΑ: ΨΗΩΛ46ΨΖ3Π-Ι1Ε) απόφαση της Επιτροπής 
Ερευνών του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε., με θέμα την έγκριση διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού με ηλεκτρονική 
διαδικασία κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή και αντικείμενο την Παροχή 
υπηρεσιών για την «Πιλοτική αυτοματοποιημένη διασύνδεση του Ιδρύματος με την Εθνική Αρχή 
Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)», προϋπολογισμού 43.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα, 12-12-2022 και ώρα 02.00 μ.μ. 
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Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr). 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 175978 
και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του 
ν. 4412/2016 :  

 στην εφημερίδα «Η Θεσσαλονίκη Σήμερα» την Πέμπτη, 24-11-2022, και 

 στην εφημερίδα «Επτά Ημέρες» την Παρασκευή 25-11-2022. 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παρ. 3 του άρθρου 76 
του ν. 4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL):  www.rc.ihu.gr  στην διαδρομή : https://rc.ihu.gr/?cat=28. 

 

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.  

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους3 . 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 
3 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.rc.ihu.gr/
https://rc.ihu.gr/?cat=28




  

 

 

Σελίδα 10 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης,  είναι τα ακόλουθα: 

1. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ], 

2. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της, 

3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά, 

4. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της. 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr). 

Επιβάλλονται στους οικονομικούς φορείς οι κάτωθι απαιτήσεις με σκοπό την προστασία του 
εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών των ανωτέρω εγγράφων της σύμβασης : 

1) Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη 
γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς 
Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω 
έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά.  

2) Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, 
τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή 
εκτέλεση της σύμβασης. Για το σκοπό κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης υποβάλλει 
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω. 

 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο έξι (06) ημέρες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 
παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του 
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα 
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο 
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε 
υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 
την παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.  

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 
αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 
αναθέτουσας αρχής. 

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ. αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.  

 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά 
με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται 
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο..  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, 
μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι 
απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

2.1.5 Εγγυήσεις4 

Οι εγγυητικές επιστολές των παρ. 2.2.2 και 4.1 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά 
ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 
14 του ν. 4364/2016 (Α΄13)5, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 

 
4 Άρθρο 72 ν. 4412/2016  
5  Πρβλ.  άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και  άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018) 
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Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού6. Αν 
συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη 
λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την 
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης7.  

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Υποδείγματα  των  εγγυητικών  επιστολών  υπάρχουν  στο  Παράρτημα  V  της  παρούσας.   

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως 
Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα 
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα 
αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό 
της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας 
κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των 
δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα 
στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

 

 
6      Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων 

συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που  διέπει 
αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και 
αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. το με αρ. πρωτ. 
2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 

7        Παρ. 12 άρθρου 72 ν. 4412/2016 
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες 
δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή 
με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της 
Ένωσης. 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από 
τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η 
σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής8 

2.2.2.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που 
αντιστοιχεί στο δυο τοις εκατό (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση 
του κάθε τμήματος, ως ακολούθως: 

➢ Τμήμα 1: Εξακόσια είκοσι ευρώ (620,00€) 

➢ Τμήμα 2: Εβδομήντα έξι ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά (76,77€) 

Υποδείγματα των εγγυητικών επιστολών υπάρχουν στο Παράρτημα V της παρούσας. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη 
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

 
8 Παρ. 1 ,2, 3 και 12 του άρθρου 72 του ν.4412/2016. 
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Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, 
σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

2.2.2.2 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 9 

2.2.2.3 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων:  

α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής,  

β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις παρ. 2.2.3 έως 2.2.8,  

γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά (παρ. 2.2.9 και 3.2),  

δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού,  

ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
4412/2016,  

στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της 
προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί10,  

ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή 
δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, 
σύμφωνα με τις παρ. 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ 
είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα 
παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ. 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις 
των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού11  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) 
ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη12 καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα 
εγκλήματα:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

 
9 Άρθρο 72 παρ. 3 εδάφιο δεύτερο του ν. 4412/2016 
10        Πρβλ άρθρο 88 σε συνδυασμό με άρθρο 72 ν. 4412/2016 
11 Άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016. 
12 Επισημαίνεται ότι η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται ως “αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες 
καταδικαστικές αποφάσεις  
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εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα 
εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 
2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 
(δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά 
με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 
216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 
(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α 
(απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και 
των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά 
των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των 
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 
2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β 
του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των 
άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 
και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε  
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου 
εδαφίου αφορά:  
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- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το 
σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2 Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 
εθνική νομοθεσία ή  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού. 

2.2.3.3 α) Δεν εφαρμόζεται παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό παρ. 1 και 2 περ. α & β του 
άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

β) Δεν εφαρμόζεται παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό της παρ. 2 παρ. α & β του άρθρου 73 
του ν. 4412/2016. 

2.2.3.4 Αποκλείεται13 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

 
13 Οι λόγοι της παρ. 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά 

συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει όλους, μερικούς, ή, ενδεχομένως, και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 
4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις 
κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 4). Επισημαίνεται, 
επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις επιλογές της στα σχετικά 
πεδία του ΕΕΕΣ καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 
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συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που 
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 
της επιχειρηματικής του λειτουργίας 

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παρ. 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων και 
άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 
των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παρ. 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το 
σχετικό γεγονός. 14 

2.2.3.5 Η παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης αφορά ποσό κάτω του 1.000.000€. 

2.2.3.6 Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.  

2.2.3.7 Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παρ. 2.2.3.1 
και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία15, προκειμένου να αποδείξει ότι 

 
14 Πρβλ. παρ. 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016. Επίσης, υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-

09Β), σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017.  
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τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει 
ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το 
παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού 
συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς 
και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή 
παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση 
με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα 
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με 
τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή 
ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του 
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση16. 

2.2.3.8 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/201617. 

2.2.3.9 Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

 

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα  που τηρούνται στο 
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό 
ανάθεση υπηρεσία. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης. 

 
15  Σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων για τα επανορθωτικά μέτρα βλ. την απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ 

στην υπόθεση C‑387/19 
16 Παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
17  Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 49341/19-05-2020 (ΦΕΚ 385 τεύχος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η οποία εξακολουθεί να ισχύει έως την  

έκδοση της απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
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2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ελάχιστο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών 
μεγαλύτερο ή ίσο με το 100% του προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης, συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος ΦΠΑ, ο οποίος να αφορά τις τρεις (3) κλεισμένες οικονομικές χρήσεις (2021, 2020, 2019) (η 
απαίτηση για ελάχιστη οικονομική επάρκεια αφορά το κάθε οικονομικό έτος και όχι στο σύνολο των ετών) 
από την δημοσίευση της παρούσας. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά 
από τα μέλη της ένωσης.  

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος ασκεί δραστηριότητα για χρονικό διάστημα μικρότερο των 
τελευταίων τριών διαχειριστικών χρήσεων τότε πρέπει ο ετήσιος κύκλος εργασιών του, κατά τις 
διαχειριστικές χρήσεις που δραστηριοποιείται, να είναι κατ’ ελάχιστον ίσος με την εκτιμώμενη αξία της 
σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. 

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Αναφορικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων αναδόχων του έργου, 
απαιτούνται τα ακόλουθα: 

Α) Ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να είναι ικανός 
να ανταπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Ως 
ελάχιστη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να: 

1. Διαθέτει εν ισχύ, πιστοποιημένη, επαγγελματική μεθοδολογία για την διασφάλιση της ποιότητας 
του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών στον τομέα της Πληροφορικής και ειδικότερα στην 
ανάπτυξη και υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων και προϊόντων λογισμικού. 

2. Διαθέτει στην οργανωτική του δομή, οντότητες (ενδεικτικά Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες) με 
αρμοδιότητα την Διαχείριση Έργων, την Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής και την Τεχνική 
Υποστήριξη Συστημάτων Πληροφορικής, ή ισοδύναμες δομές με αρμοδιότητες που στηρίζουν τις 
παραπάνω διεργασίες του κύκλου ζωής ενός Έργου πληροφορικής. 

3. Να συμπεριλάβει στην προσφορά του την περιγραφή της εμπειρίας σε: σχεδιασμό,  ανάπτυξη, 
υποστήριξη έργων και συστημάτων λογισμικού. 

4. Διαθέτει εμπειρία υλοποίησης τουλάχιστον δύο (2) έργων που έχουν ολοκληρωθεί, και έχουν 
σχέση με: Πληροφοριακά Συστήματα Πανεπιστημίων. Οι φορείς πρέπει να έχουν συμμετάσχει με 
ποσοστό τουλάχιστον 75% στην υλοποίηση του κάθε έργου. 

Για τη διαπίστωση της ύπαρξης της επαγγελματικής εμπειρίας και τεχνικής ικανότητας, οι 
διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στην προσφορά τους τα ακόλουθα στοιχεία: 

● Περιγραφή της ταυτότητας της εταιρείας 

● Περιγραφή μεθοδολογίας σχεδιασμού και υλοποίησης συστημάτων πληροφορικής και λογισμικού 
από τα οποία θα προκύπτει ότι: 

1. Διαθέτουν την κατάλληλη δομή και οργάνωση προκειμένου να είναι σε θέση να 
ανταπεξέλθουν  στις απαιτήσεις του έργου. 

2. Διαθέτουν την ειδική τεχνογνωσία και εμπειρία στο αντικείμενο του έργου. 
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Β) Ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει επί ποινή αποκλεισμού ειδική ικανότητα στο 
αντικείμενο του έργου και να τεκμηριώνει την επαγγελματική του ικανότητα και τεχνογνωσία στο 
πλαίσιο προμήθειας και εγκατάστασης συστημάτων λογισμικού αντίστοιχου μεγέθους και 
πολυπλοκότητας με το αυτό του παρόντος διαγωνισμού. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος ή σε περίπτωση ένωσης /κοινοπραξίας ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης / 
κοινοπραξίας θα πρέπει να έχει προβεί σε εμπρόθεσμη και προσήκουσα ολοκλήρωση ανάλογων 
Προμηθειών του προσφερόμενου συστήματος: 

● Ο υποψήφιος Ανάδοχος ή σε περίπτωση ένωσης /κοινοπραξίας ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης 
/ κοινοπραξίας θα πρέπει να έχει προβεί σε εμπρόθεσμη και προσήκουσα ολοκλήρωση ανάλογων 
Προμηθειών του προσφερόμενου συστήματος, ήτοι ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να 
πιστοποιήσει επί ποινή αποκλεισμού ότι έχει προμηθεύσει, εγκαταστήσει ή/και υποστηρίξει με 
σχετική σύμβαση αντίστοιχο Σύστημα με το προσφερόμενο σε Δημόσιους Φορείς. Θα πρέπει να 
κατατεθούν οι αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή άλλα έγγραφα και αποφάσεις που 
πιστοποιούν ολοκληρωμένα και εμπεριστατωμένα τις σχετικές παραδόσεις. 

● Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει τις ανωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, 
καταθέτοντας όλα τα παραπάνω στοιχεία τεκμηρίωσης. 

Γ) Να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει σε πέρας 
επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών 
προσόντων και εμπειρίας. Συγκεκριμένα, απαιτείται κατ’ ελάχιστον: 

● Ένας Υπεύθυνος Έργου (project manager) o οποίος θα συνεργάζεται και θα αναφέρει ανά πάσα 
στιγμή στο Ίδρυμα και θα είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και το συντονισμό όλων των 
ενεργειών που προβλέπονται για τη σύμφωνη με τις προδιαγραφές υλοποίηση των 
σχεδιαζόμενων παραδοτέων. 

● Υπεύθυνος υλοποίησης το σχεδιασμό και την υλοποίηση των παραδοτέων, την παρακολούθηση 
της συνολικής αποτελεσματικότητας των δράσεων και τη διασφάλιση της υλοποίησης σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές, που θα προταθούν από τον ίδιο σε συνεργασία με το Ίδρυμα, και το 
χρονοδιάγραμμα. 

● Ένας Υπεύθυνος θεμάτων Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για 
τα θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων που άπτονται της λειτουργίας του συστήματος. 

Τα στελέχη του Αναδόχου που θα αναλάβουν το ρόλο του Υπεύθυνου Έργου (ΥΕ) (project manager) 
και του Υπεύθυνου Υλοποίησης πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τα προσόντα και την εμπειρία που 
αναφέρονται στη συνέχεια, επαρκώς αποδεικνυόμενα με βάση το βιογραφικό τους σημείωμα: 

Υπεύθυνος Έργου - Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα: 

● Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών, με ειδικότητα στην Πληροφορική και στους Υπολογιστές και 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Πληροφορική ή σε διοίκηση έργων ή επιχειρήσεων 

● Κατ’ ελάχιστον οκταετή (8ετή) επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις Υπεύθυνου Έργου (Project 
Manager). Να προκύπτει επίσης ότι τα δύο (2) τελευταία έτη διαθέτει εμπειρία διαχείρισης έργων 
προμήθειας, παραμετροποίησης και εγκατάστασης του προσφερόμενου συστήματος. 

Υπεύθυνος Υλοποίησης - Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα: 

● Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών, με ειδικότητα στην Πληροφορική και στους Υπολογιστές 
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● Τριετή (3) αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση έργων σχεδιασμού και ανάπτυξης 
διαδικτυακών πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου ή/και 
διαδικασιών/υποθέσεων. 

Υπεύθυνος θεμάτων Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: 

● Πιστοποίηση (βεβαιώσεις παρακολούθησης σχετικών σεμιναρίων) στην Προστασία Προσωπικών 
Δεδομένων. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, για να παρέχει επαρκή τεκμηρίωση κάλυψης της ανωτέρω προϋπόθεσης 
συμμετοχής, οφείλει να συνυποβάλει στην Προσφορά του: Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα όλων 
των μελών της Ομάδας Έργου από τα οποία να αποδεικνύεται ευθέως και χωρίς άλλη αναγκαία 
πληροφορία ή διευκρίνιση η εξειδίκευση, τα επαγγελματικά προσόντα και η εμπειρία του σχετικά με 
τις απαιτήσεις που αναλαμβάνει όπως προκύπτει από το ρόλο που προτείνεται να συμμετέχει στην 
ομάδα Έργου.  

 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας απαιτείται να 
εξασφαλίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και να διαθέτουν οργανωμένο σύστημα 
διαχείρισης Ποιότητας στο πεδίο εφαρμογής της ανάπτυξης και εγκατάστασης ολοκληρωμένων 
πληροφοριακών συστημάτων. 

Συγκεκριμένα, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση ISO 9001:2015 και ISO 27001:2013 
ή  ισοδύναμο σε ισχύ που να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: 

● Μελέτη, σχεδιασμό, ανάπτυξη, κατασκευή και υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων 
(λογισμικού και εφαρμογών), 

● Εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη, παραμετροποίηση, εκπαίδευση χρηστών & συντήρηση 
προϊόντων πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων λογισμικού στους τομείς διαχείρισης 
επιχειρησιακών διαδικασιών και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς 
διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη. 
Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο 
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά 
εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση 
ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. Τα πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς και να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα 
με ειδικές ανάγκες και να πληρούν όλες τις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 82 παρ.1 του 
ν. 4412/2016. 

 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παρ. 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παρ. 2.2.6), να 
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στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς18. 
Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την 
προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών 
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες19. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 
οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού της παρ. 2.2.3. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην 
ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον 
οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική 
ηλεκτρονική πρόσκληση από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον 
οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά 
φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 

2.2.8.2 Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που 
o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής 
αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 2.2.3 
της παρούσας20. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον 
συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παρ. 2.2.3.   

 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παρ. 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ κατά τα 
οριζόμενα στην παρ. 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη 
της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την 
παρ. 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να  
αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παρ. 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού 

 
18 Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την 

εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης   
19 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.   
20 Ο όρος αυτός μπορεί να τεθεί, κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, και στην περίπτωση ποσοστού μικρότερου του 30% 

της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (πρβλ. παρ. 5 άρθρου 131 του ν. 4412/2016). 
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της παρ. 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παρ. 2.2.5 και 
2.2.6). 

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει 
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις 
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα 
οριζόμενα στις παρ. 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 2.2.3 της 
παρούσας21.  

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 
και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες 
οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.22.  

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παρ. 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παρ. 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 
2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, 
το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα IV, το οποίο ισοδυναμεί με 
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ23 καταρτίζεται βάσει του 
τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του  Παραρτήματος 1. 

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ 
και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα 
στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να 
απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο 
ΕΕΕΣ.24 Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο 
ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ25. 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την 
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των 
λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών 
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να 

 
21 Πρβλ άρθρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016 
22      Άρθρο 104 σε συνδυασμό με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016  
23 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV 
Κριτήρια Επιλογής, Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.  

24 Πρβλ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 28 του ν. 4782/2021 (36 Α’). 
25  Πρβλ άρθρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4782/2021 





  

 

 

Σελίδα 24 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής 
μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής26. 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ,27 την κατάστασή του σε 
σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και παρ. 2.2.3 της παρούσης28 
και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 
σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η 
συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παρ. 
10 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) ή η εφαρμογή της διάταξης της παρ. 3β του άρθρου 44 του ν. 
3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που 
προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης29. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
(περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί 
εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που 
τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο 
σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις 
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει 
αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του30. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα  

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παρ. 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά 
τα οριζόμενα στην παρ. 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από 
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο 
περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική 
διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη 
δήλωση συναίνεσης.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παρ. 2.4.2.5 και 
3.2 της παρούσας. 

 
26    Άρθρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016 
27  βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28 
28  Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμήμα),  
29  Παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 235 του ν. 4635/2019. 
30  Παρ. 2Α άρθρου 73 σε συνδυασμό με την παρ. 8 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 
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Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παρ. 2.1.4. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παρ. 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω: 

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 
πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παρ. 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παρ. 2.2.3.4, τα 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση 
στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή 
ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παρ. 2.2.3.1 και 2.2.3.2 
περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παρ. 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες 
μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) για την παρ. 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, 
ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει 
ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
του31.  

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω 
παρ. 2.2.3.1. 

β) για την παρ. 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή 
χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε 
αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του32. 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παρ. 2.2.3.2 περίπτωση α’ 
αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε. 

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 
της παρ. 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

iii) Για την παρ. 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν 
έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 
υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) για την παρ. 2.2.3.433 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

 
31  Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 
32       Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016 
33    Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού 
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i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται 
επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης 
του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί 
υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να 
προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για 
το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το 
Γ.Ε.Μ.Η. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

ε) για την παρ. 2.2.3.9 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής σε 
βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας34. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού (ή 
εμπορικού) μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, 
με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που 
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.35 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του ΓΕΜΗ.  

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,36 εκτός αν, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παρ. 2.2.5 οι οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν αντίστοιχους οικονομικούς ισολογισμούς της τελευταίας τριετίας (ο κάθε 

 
34    Δεύτερο εδάφιο παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4412/2016  
35 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά 

περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά 
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 

36       Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 
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ισολογισμός θα πρέπει να καλύπτει το 100% του προϋπολογισμού του εκάστοτε τμήματος της παρούσας 
διακήρυξης). 

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.37 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παρ. 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν  Οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας απαιτείται να διαθέτουν την 
κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα στην υλοποίηση έργων 
αντίστοιχου μεγέθους, αντικειμένου και πολυπλοκότητας με το υπό ανάθεση Έργο, σύμφωνα με το άρθρο 
2.2.6. 

Α) Για τη διαπίστωση της ύπαρξης της επαγγελματικής εμπειρίας και τεχνικής ικανότητας, οι 
διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στην προσφορά τους τα ακόλουθα στοιχεία: 

● Περιγραφή της ταυτότητας της εταιρείας 

● Περιγραφή μεθοδολογίας σχεδιασμού και υλοποίησης συστημάτων πληροφορικής και λογισμικού 
από τα οποία θα προκύπτει ότι: 

1. Διαθέτουν την κατάλληλη δομή και οργάνωση προκειμένου να είναι σε θέση να 
ανταπεξέλθουν  στις απαιτήσεις του έργου. 

2. Διαθέτουν την ειδική τεχνογνωσία και εμπειρία στο αντικείμενο του έργου. 

Β) Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πιστοποιήσει επί ποινή αποκλεισμού ότι έχει προμηθεύσει, 
εγκαταστήσει ή/και υποστηρίξει με σχετική σύμβαση αντίστοιχο σύστημα με το προσφερόμενο σε 
Δημόσιους Φορείς. Θα πρέπει να κατατεθούν οι αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή άλλα έγγραφα 
και αποφάσεις που πιστοποιούν ολοκληρωμένα και εμπεριστατωμένα τις σχετικές παραδόσεις. Ως 
στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που συντάσσεται από την 
αρμόδια Δημόσια Αρχή. 

Γ) Απαιτείται κατ’ ελάχιστον: 

● Ένας Υπεύθυνος Έργου (project manager) o οποίος θα συνεργάζεται και θα αναφέρει ανά πάσα 
στιγμή στο Ίδρυμα και θα είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και το συντονισμό όλων των 
ενεργειών που προβλέπονται για τη σύμφωνη με τις προδιαγραφές υλοποίηση των 
σχεδιαζόμενων παραδοτέων. 

● Υπεύθυνος υλοποίησης το σχεδιασμό και την υλοποίηση των παραδοτέων, την παρακολούθηση 
της συνολικής αποτελεσματικότητας των δράσεων και τη διασφάλιση της υλοποίησης σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές, που θα προταθούν από τον ίδιο σε συνεργασία με το Ίδρυμα, και το 
χρονοδιάγραμμα. 

● Ένας Υπεύθυνος θεμάτων Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για 
τα θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων που άπτονται της λειτουργίας του συστήματος. 

Τα στελέχη του Αναδόχου που θα αναλάβουν το ρόλο του Υπεύθυνου Έργου (ΥΕ) (project manager) 
και του Υπεύθυνου Υλοποίησης πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τα προσόντα και την εμπειρία που 
αναφέρονται στη συνέχεια, επαρκώς αποδεικνυόμενα με βάση το βιογραφικό τους σημείωμα: 

Υπεύθυνος Έργου - Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα: 

 
37 Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του 

επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 
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● Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών, με ειδικότητα στην Πληροφορική και στους Υπολογιστές και 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Πληροφορική ή σε διοίκηση έργων ή επιχειρήσεων 

● Κατ’ ελάχιστον οκταετή (8ετή) επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις Υπεύθυνου Έργου (Project 
Manager). Να προκύπτει επίσης ότι τα δύο (2) τελευταία έτη διαθέτει εμπειρία διαχείρισης έργων 
προμήθειας, παραμετροποίησης και εγκατάστασης του προσφερόμενου συστήματος. 

Υπεύθυνος Υλοποίησης - Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα: 

● Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών, με ειδικότητα στην Πληροφορική και στους Υπολογιστές 

● Τριετή (3) αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση έργων σχεδιασμού και ανάπτυξης 
διαδικτυακών πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου ή/και 
διαδικασιών/υποθέσεων. 

Υπεύθυνος θεμάτων Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: 

● Πιστοποίηση (βεβαιώσεις παρακολούθησης σχετικών σεμιναρίων) στην Προστασία Προσωπικών 
Δεδομένων. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, για να παρέχει επαρκή τεκμηρίωση κάλυψης της ανωτέρω προϋπόθεσης 
συμμετοχής, οφείλει να συνυποβάλει στην Προσφορά του: Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα όλων των 
μελών της Ομάδας Έργου από τα οποία να αποδεικνύεται ευθέως και χωρίς άλλη αναγκαία πληροφορία ή 
διευκρίνιση η εξειδίκευση, τα επαγγελματικά προσόντα και η εμπειρία του σχετικά με τις απαιτήσεις που 
αναλαμβάνει όπως προκύπτει από το ρόλο που προτείνεται να συμμετέχει στην ομάδα Έργου.  

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παρ. 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία 
σύναψης της παρούσας απαιτείται να εξασφαλίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και να 
διαθέτουν οργανωμένο σύστημα διαχείρισης Ποιότητας στο πεδίο εφαρμογής της ανάπτυξης και 
εγκατάστασης ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων. Συγκεκριμένα οι οικονομικοί φορείς πρέπει 
να διαθέτουν πιστοποίηση ISO 9001:2015 και ISO 27001:2013 ή ισοδύναμα σε ισχύ. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει 
την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του 38,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 
της στο ΓΕΜΗ39,προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης40, το οποίο πρέπει να έχει 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

 
38 Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016  
39      Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά : 

α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104), 
β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στον ν. 3190/1955 (Α` 91), 
γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
δ. η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), καθώς και 
οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών, 
ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και 
ο οικοδομικός συνεταιρισμός), 
στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
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ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.   

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης 
οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- 
πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία 
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες 
σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους41 που προβλέπονται από 
τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  

 
ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 
θ. ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό 
L. 247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή, 
ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή, 
ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχει την έδρα 
της στην ημεδαπή, 
ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 29 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), 
ιγ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα 
και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ`, 
 ιδ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις 
περιπτώσεις ιβ` και ιγ`, 
ιε. η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παρ. 3 του ν. 4072/2012 

40  Το πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης) παρουσιάζει τις σχετικές με τη 
διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. 

          Το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και εκπροσωπούν την 
εταιρεία αυτή τη στιγμή, καθώς και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους 

41 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
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Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς 
όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, 
προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά 
τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β. 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παρ. 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, 
προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου 
αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους 
συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και 
τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του 
διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και 
να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο 
τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η 
σύμβαση. 

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από 
κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται 
με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους 
ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική 
εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.  

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των 
εργασιών.  

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  
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• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών42. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής.  

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, για  
όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής43. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.44 

 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι 
την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην 
κατ’ εξουσιοδότηση και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα 
υπ΄ αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», εφεξής «Κ.Υ.Α. 
ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) 
πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται 
στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα 

 
42  Πρβ. Παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 
43 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
44      Άρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του 
άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.  

2.4.2.2 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με 
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις 
του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή 
ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.45 

2.4.2.3 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον 
οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική 
προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων 
δικαιολογητικών.  

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά 
όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 
συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4 Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα 
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής 
προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής 
λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, 
τα οποία αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των 
εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις 
(περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους 
(υπο)φακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών 
(εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε (υπο)φάκελο ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει 
ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.   

2.4.2.5 Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς 
τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής : 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν 
και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:  

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά 
έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille , 

 
45 Άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και άρθρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και- Υπηρεσίες. 
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β) είτε των άρθρων 15 και 2746 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),  

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε 
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην 
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων. 47 

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ48 και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και 
άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά 
χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού 
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο 
αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, 
τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη 
μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/199949,  

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 
και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από 
υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική 
θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο50.  

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

 
46    Βλ.σχετικά με την  ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το  άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) - που 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατά τις παρ. 1 και 2  του οποίου:" Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του 
ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 
4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται 
αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας.  2. Η αυθεντικοποίηση που 
πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση 
γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή 
εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της 
ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη 
δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας". 

47   Ομοίως προβλέπεται και στην περίπτωση υποβολής αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 13 του 
ν.4412/2016 . Πρβλ και άρθρο 13 παρ. 1.3.1 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 

48     Σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 
(ΦΕΚ) που έχουν προέλθει από πρωτότυπο ΦΕΚ σε έντυπη μορφή ή από ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή που έχει καταχωριστεί 
στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, ισχύουν ανάλογα οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού..». 

49   Ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα 
50   Άρθρο 13 παρ. 1.6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, 
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην 
ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με 
Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ 
Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την 
επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης, 
απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που 
εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση 
των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό 
ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη 
της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.  

Σημειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί 
από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 
περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως 
άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται 
με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα 
στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.   

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου 
στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί 
αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο 
αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού 
αποστολής κατά περίπτωση. 

 Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο 
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης 
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει την 
αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της 
εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 

 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 
του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να 
διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου,  

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν.4412/2016 και τις παρ. 2.1.5 και 2.2.2 
αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.   
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Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα αυτής.  

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, 
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής 
συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για 
αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί 
επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη 
δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παρ. 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά 
υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και συμπλήρωσης 
ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint είναι αναρτημένες σε σχετική 
θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή με το Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με 
βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο (τιμή),    
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα IV της διακήρυξης:  

Τιμές 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  

α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,  

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 
και  

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την 
αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Ο τρόπος πληρωμής περιγράφονται στην παρ. 5.1 της παρούσας διακήρυξης. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών51   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα 
(12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παρ. 2.2.2 της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο 
για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της 
αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που 
αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους 
δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους52. 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών53 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 
υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και 
συγκεκριμένα στις παρ. 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2 (Χρόνος και τρόπος υποβολής 
προσφορών), 2.4.3 (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4 
(Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών), 2.4.5 (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1 (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,54  

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 
συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν 
αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 
του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης, 

 
51 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 
52  Πρβλ. άρθρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019. 
53 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
54 Άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της 
παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παρ. 2.2.3.4 περ. γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του 
άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς 
και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή 
το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε 
σχέση με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 4412/2016, 

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη 
συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν. 
4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ. 2.2.3 της παρούσας ή η 
πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις 
παρ. 2.2.4 επ., περί κριτηρίων επιλογής, 

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, διαπιστωθεί ότι 
τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή 
ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών55 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης56, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει 
στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 
100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την Παρασκευή, 16-12-2022 
και ώρα 11.00π.μ.  

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της 
Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της57, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται 
είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν 
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις 
σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι 
μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων 
είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής 
προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες 
δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα58. 

Ειδικότερα : 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης 
συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του 
πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η 

 
55 Άρθρο 100 ν. 4412/2016 και άρθρο 16 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες  
56 Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 

ισχύουν τα οριζόμενα στο  άρθρο 221Α του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του ν. 4782/21. 
57     Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα 

((επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης) ελέγχουν, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, την 
καταλληλότητα των προσφερόντων, αξιολογούν τις προσφορές, εισηγούνται τον αποκλεισμό τους από τη διαδικασία, την 
απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση ή κατάπτωση των εγγυήσεων, τη 
ματαίωση της διαδικασίας και γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης.  

58     Άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Πρβλ και  έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων επί του ως άνω άρθρου 42 ν. 4781/2021  
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Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως 
απαράδεκτης.   

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω 
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση 
οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας 
ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3.4 της 
παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους59. 

β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των 
προσφερόντων  των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό 
των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών60. 

γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και 
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη 
του προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 
ν.4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της 
τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.61   

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά 
εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων62 («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 
«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω 
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε 
κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει 
τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 του ν. 4412/2016 και την παρ. 
3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών 
δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

 
59     Άρθρο 72 παρ. 13 ν. 4412/2016 
60    Η αναθέτουσα αρχή δύναται να εγκρίνει το πρακτικό αυτό με εσωτερική της απόφαση 
61 Άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
62 Άρθρο 100, παρ. 2 ν. 4412/2016  
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3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ και τον καλεί να 
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης 
σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των 
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παρ. 2.2.9.2 της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ. 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την 
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παρ. 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.  

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από 
αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην 
παρ. 2.4.2.5 της παρούσας. 

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη (3η) 
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 
μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και 
ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις διατάξεις της ως άνω παρ. 2.4.2.563.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η 
αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να 
συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις, με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω 
προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής 
αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός 
ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή 
δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη 
υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν.4412/2016, ως ανωτέρω 
προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 
συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της 
παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της 
διαφάνειας.64 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

 
63     Πρβλ άρθρο 17 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
64 Πρβ. ομοίως ως ανωτέρω, άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά 
αποδεικτικά στοιχεία , ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παρ. 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση μιας ή 
περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παρ. 2.2.4 έως 2.2.8 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά 
την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ 
της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του65.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε 
μία από τις καταστάσεις της παρ. 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παρ. 2.2.4 - 2.2.8 της παρούσας 
διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με 
όσα ορίζονται ανωτέρω (παρ. 3.1.2.1) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας. 

 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

3.3.1 Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της εισήγησης της 
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση 
έγκρισης των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν.4412/2016 (περί αξιολόγησης 
των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους 
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν 
οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία 
αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα 
άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα 
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».  

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των 
λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της 
αναθέτουσας αρχής66. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της 

 
65 Άρθρο 104 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4782/2021. 
66      Πρβλ άρθρο 16 παρ. 3 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με την παρ. 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση 
άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.67 

 

3.3.2 Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις 
σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί 
οριστικά,  

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Ενιαίας Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Ενιαίας 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης 
προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του 
ν. 4412/2016, 

γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 
324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και  

δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική 
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 
4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την 
έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της 
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται 
από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, 
η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο. 

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει 
για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω 
διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παρ. 3.5 της παρούσας διακήρυξης. 
Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την 
καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την 
επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας 
βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η 
εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 
ΑΚ. 

 
67 Πρβλ. άρθρο 100 παρ. 2 του ν. 4412/2016 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104




  

 

 

Σελίδα 43 

 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των 
δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με 
τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με 
προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις 
νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του68 . 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης69. 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν 
περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν 
περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:5970. 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 ν. 4412/2016. Η 
επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επί της 
προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) 
ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 

 
68      Άρθρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 π.δ. 39/2017. 
69      Άρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017 
70      Παρ. 2 του άρθρου 9 και άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας 
σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Η προηγούμενη παρ. δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,  
μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» :  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να 
ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη 
διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, 
προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την 
ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους 
ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της 
προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη 
συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη 
ημέρα από την κατάθεσή τους. 

δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του 
ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής. 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων 
της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών 
πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των 
διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου. Το αυτό ισχύει και σε 
περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων 
Συμβάσεων. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Ενιαία 
Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει 
γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 

Με την απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι 
συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν 
εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική 
προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ή το περιεχόμενο 
των αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 
4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους 
δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.71 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της 

 
71 Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016. 
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απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης 
δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.72 

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Ενιαία Αρχή 
Δημοσίων Συμβάσεων, την αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο 
ενδιαφερόμενο, την κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του 
αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών 
υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης 
του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της 
αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς 
νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που 
υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης 
εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της 
δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την 
προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων. 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή 
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή 
της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών 
από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί 
διαφορετικά.73 Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 372 παρ. 5 του ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και 
η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του 
άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, 
το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται 
να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος 
άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς 
τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από 
το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

 
72 Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
73 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016. 
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Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη 
υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του 
δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, περί κατακύρωσης και σύναψης 
σύμβασης. 

Επίσης, μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 του 
ν. 4412/2016, β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης 
άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα 
αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν 
είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, περί χρόνου 
ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας 
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας, 
εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση του κάθε τμήματος και η οποία κατατίθεται μέχρι και την  
υπογραφή του συμφωνητικού, ως ακολούθως: 

➢ Τμήμα 1: Χίλια διακόσια σαράντα ευρώ (1.240,00€) 

➢ Τμήμα 2: Εκατόν πενήντα τρία ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (153,55€) 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 στοιχεία, πλην αυτού της περ. η (βλ. την παρ. 
2.1.5 της παρούσας), και, επιπλέον, τον τίτλο και τον αριθμό της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της 
είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V της Διακήρυξης και τα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παρ. 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, 
συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού 
της αύξησης της αξίας της σύμβασης.  

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης γίνεται μετά από την 
αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.   

 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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4.3.2 Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά 
και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 
οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων 
επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και 
υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση 
υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις 
αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή 
προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης74 .  

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα 
μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται 
σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.  

 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

 

4.4.2 Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας75. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

 

4.4.3 Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παρ. 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παρ. 2.2.9.2 της παρούσας, 
εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της 
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

 
74 Πρβλ άρθρο 24 του ν. 4412/2016 
75 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
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Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί την 
αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της76  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν 
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 216 
του ν. 4412/2016, της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή, άλλως, είτε της υπηρεσίας η οποία ορίζεται 
με απόφαση της αναθέτουσας αρχής είτε της επιτροπής η οποία συγκροτείται επίσης με απόφαση 
της αναθέτουσας αρχής για την παρακολούθηση της σύμβασης, εφόσον η εν λόγω αρμοδιότητα 
προβλέπεται ρητά στην απόφαση συγκρότησης. 

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του 
ν.4412/2016 και την παρ. 5.2 της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της 
παρ. 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, 
κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει-ουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της 
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν το ανεκτέλεστο αντικείμενο της 
σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά 
που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα υποκατάστασης)77. Η σύμβαση συνάπτεται, εφόσον εντός της 
τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η 
άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την 
πρόταση σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά 
κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. 

 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης78  

4.6.1 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή 

 
76  Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016 
77 Πρβλ. άρθρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016. Πρβλ. επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο 

«Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).    
78 Πρβλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
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αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους 
όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, 
υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται 
στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση 
ακεραιότητας της παρ. 4.3.2 της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα 
σχέδιο σύμβασης. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής79  

5.1.1 Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί στο 100% της συμβατικής αξίας της κατόπιν έκδοσης 
χρηματικού εντάλματος πληρωμής και συγκεκριμένα με τον παρακάτω τρόπο:  

Θα γίνει μετά την παραλαβή του έργου, το οποίο περιγράφεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, από την 
Επιτροπή Παραλαβής του έργου μετά από έκδοση Χρηματικού Εντάλματος και εφόσον προσκομιστούν 
πλέον των καθορισμένων από τις Οδηγίες Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. εντύπων εντολής και κατάστασης 
πραγματοποιηθεισών δαπανών: 

Α) Τιμολόγιο, 

Β) Πρακτικό παραλαβής από Επιτροπή από το οποίο θα προκύπτει ότι παρελήφθησαν ποιοτικά και 

ποσοτικά τα είδη που ζητήθηκαν, 

Γ) Αποδεικτικό φορολογικής ή/και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/201680, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.  

 

5.1.2 Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 7 Ν. 4912/2022 όπως ισχύει). 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί 
της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/201681. 

γ) Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκεια της υπογραφείσας σύμβασης με 
τον ανάδοχο. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

 
79 Για τις δημόσιες συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός Φ.Π.Α., είναι ίση προς ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια 

του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά 
τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, όπως αυτό ορίζεται στην 
περίπτωση 12 του άρθρου 149 του ν. 4601/2019 (Α΄44) και των, κατ΄εξουσιοδότηση του άρθρου 154 του νόμου αυτού, 
κανονιστικών αποφάσεων 

80 Άρθρο 200 παρ.  5 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του ν. 4782/2021.  
81 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 

εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 
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Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.  

 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1 Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος82 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:   

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 του ν.4412/2016 περί κατακύρωσης και σύναψης 
σύμβασης, 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 
συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις 
κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή 
τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με τα όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 217 του ν. 4412/2016 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας και την παρ. 
1.3 της παρούσας, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση 
(γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του 
άρθρου 203 του ν. 4412/2016  και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες 
οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την 
κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο 
ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 
άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 
σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα η περίπτωση 4β΄ του άρθρου 203 του ν. 4412/2016, 

Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο 
των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, 
κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ν. 4412/2016, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα 
από δημόσιες συμβάσεις. 

 

5.2.2  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.  

 

 
82 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 103 του ν. 4782/2021 
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5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων83   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2 (Διάρκεια σύμβασης), 6.4 (Απόρριψη 
παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή 
για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής 
απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της 
προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 11 του άρθρου 221 ν. 4412/2016 
οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς 
απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής 
προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν 
απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί 
εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/201684. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 
4412/2016 και την παρ. 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο 
ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη 
της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο 
δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή 
παράλειψης. 

 

 

 
83 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016. Για την εξέταση των προβλεπόμενων προσφυγών, συγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό όργανο, 

τριμελές ή πενταμελές), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο 
για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία εκτέλεσης. 

84   Άρθρο 205Α του ν. 4412/2016 
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1 Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  καθ’ 
ύλην υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με απόφαση τη Αναθέτουσας Αρχής και η 
οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην 
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 
αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για 
ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό 
τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

 

6.1.2 Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως 
επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και 
άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους 
οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την 
περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του 
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς 
τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

 

6.1.3 Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο 
στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή 
απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που 
σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της 
σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και 
φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον 
ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής. 

 

6.2  Διάρκεια σύμβασης  

6.2.1 Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει με την καταχώρησή της στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και λήγει δυο (02) μήνες μετά την καταληκτική ημερομηνία 
εκτέλεσης του έργου. 

 

6.2.2 Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται 
πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου85. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 

 
85 Η ως άνω περίπτωση φαίνεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως 

τυχόν παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 
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αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος86. Αν οι υπηρεσίες 
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

 

6.3  Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, κατά 
τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα VI της παρούσας.  

 

6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και  εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, 
εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου 
οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων 
υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές 
παραλαβές.  

 

6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, 
που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι 
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων 
και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

 

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση.  

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη 
των οριζομένων στο άρθρο 220 του ν. 4412/2016.  

 

6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παρ. 2 ή 
πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παρ. 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

 

 
86 Πρβλ. άρθρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016 
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6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής της παρ. 6.3.1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων 
από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε 
από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με 
τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η 
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για 
την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε 
ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παρ. 5.2.2 
της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

6.5  Αναπροσαρμογή τιμής  

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της τιμής. 

 
 

O Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 
του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. 

 
 

Καθ. Σταμάτιος Αγγελόπουλος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης  

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Αντικείμενο και Στόχοι του Έργου 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιλογή Αναδόχου για την «Πιλοτική αυτοματοποιημένη διασύνδεση 
του Ιδρύματος με την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)», σύμφωνα με τους όρους και τις 
υποχρεώσεις που θέτει η παρούσα διακήρυξη και συγκεκριμένα η δημιουργία Λογισμικού διασύνδεσης 
των πληροφοριακών συστημάτων 1) Φοιτητολογίου και 2) Οικονομικής διαχείρισης του Δι.Πα.Ε. με το 
Πληροφοριακό Σύστημα της ΕΘΑΑΕ και μεταφορά 87 δεικτών ποιότητας (αυτοματοποιημένη συλλογή 
δεδομένων ποιότητας σε πραγματικό χρόνο από το Δι.Πα.Ε.).  

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι δύο τμήματα: 

➢ Τμήμα 1: Δημιουργία λογισμικού διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος του 
Φοιτητολογίου, εκτιμώμενης αξίας 31.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. (38.440,00€ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.) 

➢ Τμήμα 2: Δημιουργία λογισμικού διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος της ΕΘΑΑΕ με την 
Οικονομική Διαχείριση του Δι.Πα.Ε. και μεταφορά 87 δεικτών ποιότητας, εκτιμώμενης αξίας 
3.838,71€ χωρίς Φ.Π.Α. (4.760,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται από έναν υποψήφιο Ανάδοχο για ένα ή για περισσότερα Τμήματα 
ή για όλα τα Τμήματα και για το σύνολο των υπηρεσιών του τμήματος, απαραίτητα όμως με βάση τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Διακήρυξης. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι υποχρεούνται για 
καθένα από τα Τμήματα του διαγωνισμού, στα οποία επιθυμούν να συμμετέχουν, να υποβάλλουν 
διακριτή προσφορά. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που 
υποβάλλονται για μέρος του Τμήματος. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων και οκτακοσίων 
τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (34.838,71€) χωρίς ΦΠΑ ποσού οκτώ χιλιάδων και 
τριακοσίων εξήντα ένα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά (8.361,29€), ήτοι συνολικό ποσό 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α σαράντα τριών χιλιάδων και διακοσίων ευρώ (43.200,00€). 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει με την καταχώρησή της στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και λήγει δυο (02) μήνες μετά την καταληκτική ημερομηνία εκτέλεσης 
του έργου. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει τιμής.  

 

2. Λειτουργικές απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές  

Διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων 1) φοιτητολογίου και 2) Οικονομικής διαχείρισης του 
Δι.Πα.Ε. με το σύστημα HARVEST WEB API της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και την 
αυτοματοποιημένη συλλογή́ δεδομένων ποιότητας και αποστολή́ αυτών στην ΕΘΑΑΕ. 
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Το λογισμικό αυτό θα χρησιμοποιείται ως “γέφυρα” από τα παραπάνω πληροφοριακά συστήματα, προς 
την ΕΘΑΑΕ ώστε να καθιστά εφικτή την τακτική αποστολή συγκεκριμένων δεδομένων ποιότητας όπως 
αυτοί περιγράφονται στο Έγγραφο 1: “Εγχειρίδιο δεδομένων ποιότητας της ΕΘΑΑΕ (έκδοση 1.11.000)”. Το 
εν λόγω Έγγραφο 1 επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, στο Παράρτημα VIII. 

Το λογισμικό θα πρέπει να υποστηρίζει διασύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα της ΕΘΑΑΕ, το οποίο 
συλλέγει τους δείκτες για όλα τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Θα πρέπει να γίνεται αποστολή των 
δεικτών που αφορούν στην ΕΘΑΑΕ για κάθε Ακαδημαϊκή Μονάδα. Θα πρέπει να γίνεται καταγραφή των 
αποστολών που έχουν γίνει, των δεδομένων που περιλαμβάνει η κάθε μία και της κατάστασης της κάθε 
αποστολής δείκτη. 

Οι λειτουργικές απαιτήσεις της παρούσας ενότητας αναφέρονται και ακολουθούν αυστηρά την 
περιγραφή  του εγγράφου HarvestAPI της ΕΘΑΑΕ για την αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων 
ποιότητας σε πραγματικό χρόνο από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, σύμφωνα με το Έγγραφο 2: 
“Προδιαγραφές λειτουργίας HarvestAPI, Αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων από τα ΑΕΙ, Έκδοση 
2.0”. Το εν λόγω Έγγραφο 2 επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, στο Παράρτημα VIII. 

 

 

2.1 Λειτουργικότητα συστήματος 

i. Γενικές Λειτουργικές απαιτήσεις 

●  Δυνατότητα προσθήκης Δεικτών αξιολόγησης 

Το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα προσθήκης Δεικτών αξιολόγησης. Για κάθε δείκτη πρέπει να 
προσδιορίζεται το είδος της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία αφορά καθώς και το σύστημα το 
οποίο οφείλει να εξάγει την τιμή για τον δείκτη (Φοιτητολόγιο, Εφαρμογή Προσωπικού, κα). 

●  Δυνατότητα προσθήκης Ακαδημαϊκών Μονάδων 

Το σύστημα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα καταχώρησης και επεξεργασίας Ακαδημαϊκών 
μονάδων. 

●  Διασύνδεση με τρίτα συστήματα για συγκομιδή δεδομένων 

Το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα να διασυνδεθεί με σχετικά περιφερειακά πληροφοριακά 
συστήματα, με σκοπό την άντληση απαντήσεων στους δείκτες αξιολόγησης. Η διασύνδεση με το 
κάθε σύστημα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τον προμηθευτή του κάθε συστήματος. 

●  Δυνατότητα επεξεργασίας δεδομένων 

Κάθε περιφερειακό σύστημα φροντίζει να έχει διαθέσιμες τις τιμές των δεικτών αξιολόγησης που 
το αφορούν για κάθε σχετική ακαδημαϊκή μονάδα. Το σύστημα θα συλλέγει τα αποτελέσματα 
των δεικτών, είτε μέσω αυτόματης διαδικασίας, είτε μετά από επιλογή του χρήστη. Τα 
αποτελέσματα θα παρουσιάζονται στο χρήστη ομαδοποιημένα ανά Ακαδημαϊκή Μονάδα ή 
αναλυτικά με δυνατότητες ομαδοποίησης και φιλτραρίσματος. Ο χρήστης θα μπορεί να βλέπει 
το προτεινόμενο αποτέλεσμα από το περιφερειακό σύστημα και θα έχει τη δυνατότητα να 
επεξεργάζεται την πληροφορία, σε περίπτωση που αυτή δεν είναι μηχανογραφημένη και δεν 
δύναται το περιφερειακό σύστημα να την προσφέρει. 

●  Διασύνδεση με τρίτα συστήματα για αποστολή δεδομένων 

Το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα να αποστείλει τα δεδομένα σε τρίτα συστήματα, είτε με 
αυτοματοποιημένο τρόπο, είτε μετά από επιλογή του χρήστη. Θα πρέπει να μπορεί να επιλέξει ο 
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χρήστης για τον κάθε δείκτη την αυτόματη αποστολή στο τρίτο σύστημα ή μόνο την χειροκίνητη 
αποστολή. Η διασύνδεση γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τον προμηθευτή του συστήματος. 

●  Καταγραφή Αποστολών 

Όλες οι αποστολές που έχουν γίνει πρέπει να καταγράφονται και να εμφανίζονται 
συγκεντρωτικά στον χρήστη του συστήματος. Ενδεικτικά στοιχεία που χρειάζεται να 
εμφανίζονται είναι ώρα αποστολής και κατάσταση αποστολής. Ο χρήστης θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να επαναλάβει μια μερικώς αποτυχημένη αποστολή στοιχείων σε τρίτο σύστημα εάν 
και εφόσον το τρίτο σύστημα το επιτρέπει. 

●  Αυτοματοποίηση Διαδικασιών 

Το σύστημα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα να αυτοματοποιείται η διαδικασία συγκομιδής και 
αποστολής δεδομένων, χωρίς τη μεσολάβηση του χρήστη. 

Η διασύνδεση πρέπει να περιλαμβάνει επιπλέον και τις ακόλουθες λειτουργίες: 

1. Συγχρονισμός ακαδημαϊκών μονάδων από την ΕΘΑΑΕ. 

2. Διασύνδεση με το σύστημα της ΕΘΑΑΕ προκειμένου να είναι δυνατή η λήψη και η επαλήθευση των 
ακαδημαϊκών μονάδων που είναι καταχωρημένες στο σύστημα της ΕΘΑΑΕ. 

3. Συγχρονισμός ερωτημάτων από την ΕΘΑΑΕ. 

4. Διασύνδεση με το σύστημα της ΕΘΑΑΕ προκειμένου να είναι δυνατή η λήψη και η επαλήθευση των 
δεικτών αξιολόγησης που είναι καταχωρημένοι στο σύστημα της ΕΘΑΑΕ. 

5. Αποστολή ερωτημάτων στην ΕΘΑΑΕ. 

6. Διασύνδεση με το σύστημα της ΕΘΑΕΕ προκειμένου να είναι δυνατή η αποστολή των δεικτών 
αξιολόγησης. 

7. Επαλήθευση δεδομένων αποστολής στην ΕΘΑΑΕ. 

8. Διασύνδεση με το σύστημα της ΕΘΑΕΕ προκειμένου να είναι δυνατή η επαλήθευση των δεικτών 
αξιολόγησης προς αποστολή. 

 

ii. Το σύστημα θα πρέπει να ικανοποιεί πλήρως τις ακόλουθες γενικές απαιτήσεις και 
τεχνικές προδιαγραφές: 

1. Το Σύστημα θα πρέπει να παρουσιάζει ικανοποιητικούς χρόνους απόκρισης 

Στόχος είναι η εξυπηρέτηση-διευκόλυνση των χρηστών του και όχι η επιβάρυνσή τους. Οι επιθυμητοί 
χρόνοι απόκρισης είναι διαφορετικοί κατά περίπτωση, όμως σε γενικές γραμμές υπάρχει η απαίτηση να 
μην αναγκάζεται να κοιτάζει την οθόνη του υπολογιστή περιμένοντας τα αποτελέσματα. Στην περίπτωση 
ειδικών χρονοβόρων λειτουργιών, ο χρήστης θα πρέπει να ενημερώνεται με κατάλληλα οπτικά μέσα ότι 
βρίσκεται σε εξέλιξη επεξεργασία ώστε να μην νομίσει ότι το σύστημα δεν αποκρίνεται (π.χ. σχετικό 
ενημερωτικό μήνυμα προόδου και ανάγκης αναμονής για απόκριση).  

2. Χρήση Τεχνολογικών προτύπων - Portability 

Οι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση της πληροφοριακής υποδομής θα πρέπει να 
είναι συμβατές με διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά πρότυπα και τυποποιημένα πρωτόκολλα 
επικοινωνίας (π.χ. HTML, XML, LDAP, κ.λπ.).  

3. Χρήση Σύγχρονων / Δοκιμασμένων Τεχνολογιών (State of the Art)  
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Η υλοποίηση της πληροφοριακής υποδομής θα πρέπει να βασιστεί σε σύγχρονες τεχνολογίες, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανθεκτικότητά της στο χρόνο. Παράλληλα, θα πρέπει αυτές οι τεχνολογίες 
να είναι δοκιμασμένες και ώριμες, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία της προτεινόμενης λύσης. 

4. Συντηρησιμότητα – Επεκτασιμότητα (Maintainability / Extensibility) 

Η αρχιτεκτονική του συστήματος θα πρέπει να διασφαλίζει την όσο το δυνατόν ευκολότερη και µε 
μικρότερο κόστος επέμβαση στη λειτουργικότητα των εφαρμογών του – τόσο για την τροποποίηση των 
λειτουργικών τους χαρακτηριστικών, όσο και για την επέκτασή τους – καθώς και στην ολοκλήρωσή του µε 
άλλες μελλοντικές εφαρμογές. Βασικές προϋποθέσεις για τα ανωτέρω είναι η ύπαρξη:  

● Αρθρωτής (modular) αρχιτεκτονικής. Το σύστημα θα πρέπει να αποτελείται από δομικές μονάδες 
(components) µε ξεκάθαρα όρια, χωρίς αυτά να παραβιάζονται και χωρίς να υπάρχουν 
υπερκαλύψεις.   

● Αρχιτεκτονική N-tier, για την ευελιξία της κατανομής του κόστους και φορτίου μεταξύ κεντρικών 
συστημάτων και σταθμών εργασίας, για την αποδοτική εκμετάλλευση του δικτύου και την ευκολία 
στην επεκτασιμότητα. 

● Διάκρισης ανάμεσα στο περιεχόμενο και την εμφάνιση του συστήματος (content/design separation). 

● Ανοικτού περιβάλλοντος ως προς τη μεταφορά και ανταλλαγή δεδομένων με άλλα συστήματα. Αυτό 
προϋποθέτει την αξιοποίηση/ παραμετροποίηση προτύπων ΧΜL για την μοντελοποίηση των 
δεδομένων και των συνοδευτικών τους εγγράφων τα οποία ανταλλάσσονται στα πλαίσιο των 
υπηρεσιών που θα υλοποιηθούν, καθώς και την τεκμηρίωση όλων των σχημάτων δεδομένων και 
μεταδεδομένων που χρησιμοποιούνται από τις νέες υπηρεσίες. 

● Πλήρους τεκμηρίωσης του πηγαίου κώδικα που θα αναπτυχθεί και όλως των ρυθμίσεων / 
παραμετροποιήσεων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου για την υλοποίηση των 
υπηρεσιών και της Διαδικτυακής Πύλης, καθώς και απεριόριστης πρόσβασης του Ιδρύματος στον 
κώδικα αυτό και στις αντίστοιχες ρυθμίσεις / παραμετροποιήσεις.  

5. Να παρέχει ασφάλεια των δεδομένων με ελεγχόμενη και διαβαθμισμένη πρόσβαση στο 
πληροφοριακό σύστημα. 

 

iii. Απαιτήσεις οριζόντιου χαρακτήρα Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

1. Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων 

Να ληφθεί υπόψη ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). Συμμόρφωση με GDPR. Το Σύστημα θα πρέπει 
να ενσωματώνει ένα πλήθος από λειτουργικά χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 
τον εκάστοτε φορέα για να ενδυναμώσει τη θέση του έναντι των απαιτήσεων που προκύπτουν από τον 
Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΕΕ (2016/679) (GDPR) ο οποίος τέθηκε σε ισχύ 
από την 25η Μαΐου 2018. Κατ’ ελάχιστον θα πρέπει: 

a. να παρέχει μηχανισμό καταγραφής όλων των ενεργειών χρηστών σε έγγραφα 

b. να υποστηρίζει τον χαρακτηρισμό της πληροφορίας (δομημένης ή αδόμητης) ως περιέχουσα 
προσωπικά δεδομένα 

c. να εξασφαλίζει την προστασία των δεδομένων κατά την ανταλλαγή και αποθήκευση μέσω 
κρυπτογράφησης 
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d. να εξασφαλίζει την προστασία των δεδομένων από διαγραφή και πρόσβαση τρίτων. 

2. Προσβασιμότητα 

Στην σχεδιαζόμενη υλοποίηση πλατφόρμας για την ενιαία παροχή προηγμένων υπηρεσιών του φορέα, να 
ληφθεί υπόψη ο Ν. 4727/2020, που ενσωματώνει την Οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 για την προσβασιμότητα των 
ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα, η οποία, 
συμπληρωματικά τη ήδη ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας, καθορίζει συγκεκριμένες απαιτήσεις 
προσβασιμότητας που πρέπει να τηρούνται κατά το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση 
των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημοσίου τομέα, 
προκειμένου να καθίστανται προσβάσιμα σε όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 
αναπηρίες, καθώς και το πρότυπο EN 301 54 V1.1.2 (2015-04), “Accessibility requirements suitable of ICT 
products and services in Europe”, εφόσον δεν έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στοιχεία αναφοράς που παραπέμπουν σε μια πρόσφατη έκδοση του ευρωπαϊκού 
προτύπου, και το επίπεδο συμμόρφωσης «ΑΑ». 

3. Κυβερνητικό Νέφος 

Να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις του Ν. 4727/2020, 23-09-2020, αναφορικά με την α) φιλοξενία των 
πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών στις κεντρικές υποδομές Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud) 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, β) προμήθεια νέου 
εξοπλισμού κεντρικών εξυπηρετητών και νέων αδειών χρήσης πλατφόρμας λογισμικού, καθώς και η με 
αριθ. 126904 ΕΞ 2019 (ΦΕΚ 4289/Β /́ 27-11-2019) απόφαση του Υπουργείου επικρατείας με θέμα: 
«Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής των παραγράφων 3α, 3β, 3γ και 3δ του άρθρου 48 του ν. 
4623/2019 «Ρυθμίσεις του υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή Διακυβέρνηση και άλλα 
επείγοντα ζητήματα. 

4. Ανοιχτά Δεδομένα  

● Το ψηφιακό περιεχόμενο που πιθανόν παραχθεί στο πλαίσιο των έργων να είναι συμβατό με τις 
κατευθύνσεις που σχετίζονται με την παραγωγή ανοικτού ψηφιακού περιεχομένου (Open Data) 
(Οδηγία (ΕΕ) 2019/1024) και τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του  

● Λαμβάνεται μέριμνα για τη υλοποίηση κατάλληλων προγραμματιστικών διεπαφών (API) για την 
διάθεση δεδομένων με την μορφή Ανοικτών Δημόσιων Δεδομένων (open data) 

5. Κυβερνοασφάλεια 

● Να ληφθεί υπόψη η Εθνική Στρατηγική ΚυβερνοΑσφάλειας (ΑΔΑ:Ψ4Ρ7465ΧΘ0-Ζ6Ω), μέσω της 
οποίας αναπτύσσεται ο κεντρικός σχεδιασμός της Ελληνικής Πολιτείας αναφορικά με τον τομέα της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. 

● Να ληφθεί υπόψη ο Ν. 4577/2018 (ΦΕΚ 199/Α /́ 03-12-2018) που ενσωματώνει την Οδηγία (ΕΕ) 
2016/1148/ΕΕ σχετικά με τα μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και 
πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση. 

● Να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις ασφαλούς ανάπτυξης συστημάτων (security by design και default) 
καθώς και οι απαιτήσεις προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας (privacy by design and 
default). 

6. Πηγαίος Κώδικας 

● Να εξασφαλιστεί ότι το σύνολο του πηγαίου κώδικα που θα παραχθεί στο πλαίσιο των υπηρεσιών 
υλοποίησης λογισμικού θα αποτελεί παραδοτέο του έργου 
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● Να εξασφαλιστεί ότι το σύνολο του πηγαίου κώδικα που θα παραχθεί στο πλαίσιο των υπηρεσιών 
υλοποίησης λογισμικού θα συνοδεύεται από αναλυτική τεκμηρίωση 

● Να εξασφαλιστεί ότι το σύνολο του πηγαίου κώδικα που θα παραχθεί στο πλαίσιο των υπηρεσιών 
υλοποίησης λογισμικού θα διατίθεται με άδεια που θα επιτρέπει την περαιτέρω χρήση του από το 
φορέα 

7. Αντίγραφα Ασφαλείας 

Να υιοθετηθεί/ αναπτυχθεί συγκεκριμένη πολιτική για τη λήψη και διαχείριση των αντιγράφων 
ασφαλείας σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, η οποία πρέπει κατ’ ελάχιστον να διασφαλίζει τη 
δυνατότητα ανάκτησης των δεδομένων, ανά πάσα στιγμή, για το πλήρες εύρος χρόνου που καθορίζει η 
σχετική νομοθεσία. 

8. Αρχιτεκτονική 

● Να υιοθετηθεί αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική, ώστε να είναι εφικτή η αξιοποίηση μελλοντικών 
οριζόντιων δράσεων υπουργείων. 

● Ο Σχεδιασμός να παρέχει εγγενώς την απαραίτητη ευελιξία και να επιτρέπει την παραμετροποίηση 
του συστήματος για την προσθήκη νέων διαδικασιών και εκτέλεση επεκτάσεων από τους χρήστες 
του, χωρίς την παρέμβαση αναδόχου. 

● Να δίνεται έμφαση στην ενοποίηση των νέων υφιστάμενων εφαρμογών σε ενιαίο λειτουργικό 
σύνολο. 

● Το λογισμικό πρέπει να στηρίζεται σε εργαλεία και τεχνολογίες ελεύθερου λογισμικού και ανοιχτού 
κώδικα (open source) και να είναι «ανοικτής» αρχιτεκτονικής (open architecture), ώστε  

○ να παρέχει ανεξαρτησία από συγκεκριμένο Προμηθευτή. 

○ Η βιωσιμότητα και η μελλοντική́ επέκταση του συστήματος ανεξαρτήτως Προμηθευτή́. 

○ διασφαλίζεται η ομαλή́ συνεργασία και λειτουργία μεταξύ́ των υποσυστημάτων του 
πληροφοριακού́ συστήματος.  

○ διασφαλίζεται η διαδικτυακή́ συνεργασία μεταξύ́ του Πληροφοριακού́ Συστήματος και 
εφαρμογών και συστημάτων που βρίσκονται σε υπολογιστικά́ συστήματα εξωτερικών 
φορέων. Ειδικότερα, θα πρέπει οι εφαρμογές να μπορούν να παράγουν γεγονότα σε 
πραγματικό́ χρόνο σε πρότυπα xml αρχεία και να υποστηρίζει web services . 

○ διασφαλίζεται  ένα ανοικτό́ περιβάλλον ως προς την τεχνολογία της βάσης δεδομένων. 

○ διασφαλίζεται ένα ανοικτό́ περιβάλλον ως προς τη μεταφορά́ και ανταλλαγή́ δεδομένων 
με άλλα συστήματα.  

● Η αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήματος να είναι αρθρωτή (modular), ώστε να 
επιτρέπονται μελλοντικές επεκτάσεις, τροποποιήσεις, προσθήκες και αναβαθμίσεις διακριτών 
τμημάτων της εφαρμογής. 

● Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει αρχιτεκτονική πολλαπλών επιπέδων με δυνατότητα λειτουργίας 
του web server και του εξυπηρετητή ΒΔ σε διαφορετικές μηχανές. 

● Το Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ) που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι 
ανοικτού κώδικα και να είναι κάποιο από αυτά που χρησιμοποιεί το Δι.Πα.Ε. (π.χ. MySQL). 

9. Βιωσιμότητα 
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Να ληφθεί εκ των προτέρων πρόνοια για τη βιωσιμότητα του έργου, με μακροπρόθεσμη δέσμευση 
λειτουργίας και συγκεκριμένο πλάνο ενσωμάτωσής του στο επιχειρησιακό περιβάλλον του φορέα. Για να 
διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του έργου ο ανάδοχος θα πρέπει επιπλέον να εκπαιδεύσει ομάδα μόνιμων 
διοικητικών υπαλλήλων του Δι.Πα.Ε. προερχομένων από τη Διεύθυνση Πληροφορικής, Επικοινωνιών και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της ΜΟΔΙΠ. 

 

iv. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου 

Η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνει σε δύο (02) μήνες από την καταχώρησή της στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Φάσεις υλοποίησης Έργου 

Παραδοτέα Μήνες Υλοποίησης 

1. Ανάλυση και σχεδιασμός 

2. Εγχειρίδια χρήσης χρηστών και διαχειριστών 

1 μήνας 

Εκπαίδευση των διαχειριστών και χρηστών 1 μήνας 

Σύνολο 2 μήνες 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιλογή Αναδόχου για την «Πιλοτική αυτοματοποιημένη διασύνδεση 
του Ιδρύματος με την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)», σύμφωνα με τους όρους και τις 
υποχρεώσεις που θέτει η παρούσα διακήρυξη και συγκεκριμένα η δημιουργία Λογισμικού διασύνδεσης 
των πληροφοριακών συστημάτων 1) Φοιτητολογίου και 2) Οικονομικής διαχείρισης του Δι.Πα.Ε. με το 
Πληροφοριακό Σύστημα της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και μεταφορά 87 δεικτών 
ποιότητας (αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων ποιότητας σε πραγματικό χρόνο από το Δι.Πα.Ε.).  

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι δύο τμήματα: 

➢ Τμήμα 1: Δημιουργία λογισμικού διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος του 
Φοιτητολογίου, εκτιμώμενης αξίας 31.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. (38.440,00€ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.) 

➢ Τμήμα 2: Δημιουργία λογισμικού διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος της ΕΘΑΑΕ με την 
Οικονομική Διαχείριση του Δι.Πα.Ε. και μεταφορά 87 δεικτών ποιότητας, εκτιμώμενης αξίας 
3.838,71€ χωρίς Φ.Π.Α. (4.760,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο με τίτλο «Αναβάθμιση των διαδικασιών ποιότητας και υποστήριξη 
της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.)» με κωδικό 
ΟΠΣ: 5093230 (κωδικό έργου 80683), που υλοποιείται στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΔΒΜ124» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», 
Άξονα Προτεραιότητας: 6, «Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού 
Συστήματος» στο πλαίσιο ΕΣΠΑ 2014-2020 με Τίτλο «Αναβάθμιση της Ποιότητας των ΑΕΙ, για την 
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Αποτελεσματικότερη και Αποδοτικότερη λειτουργία τους, Υποστήριξη των ΜΟ.ΔΙ.Π.». Η πράξη 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 

Κωδικολόγιο Ειδών (CPV) Περιγραφή 

48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 

48211000-0 Πακέτα λογισμικού για διασυνδεσιμότητα πλατφορμών 

72212600-5 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού βάσεων δεδομένων και λειτουργικών συστημάτων 

72260000-5 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με λογισμικά 

72212610-8 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού βάσεων δεδομένων 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων και οκτακοσίων 
τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (34.838,71€) χωρίς ΦΠΑ ποσού οκτώ χιλιάδων και 
τριακοσίων εξήντα ένα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά (8.361,29€), ήτοι συνολικό ποσό 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α σαράντα τριών χιλιάδων και διακοσίων ευρώ (43.200,00€). 

 

https://www.promitheies.gr/branch/logismiko
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ  

Από τις 2-5-2019, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση της νέας ηλεκτρονικής 
υπηρεσίας Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προσφέρει τη δυνατότητα 
ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική 
ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ «www.promitheus.gov.gr». Το 
περιεχόμενο του αρχείου, είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης, είτε, ως αρχείο PDF, 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Tο αρχείο XML 
αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας 
eΕΕΕΣ τη σχετική απάντηση τους. 

 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς  

Πίνακες Συμμόρφωσης 

Στη Στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή 
επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. Αν στη στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ» έχει 
συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της 
προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση) τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον 
υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές 
που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η 
αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούνται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την 
ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί 
απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και 
επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη). 

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς 
το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές 
περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές 
μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου 
τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήματος καταγράφεται 
αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων του. 

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των 
πληροφοριών που ζητούνται. 

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία κατά την 
αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. 

Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και ένα από τους όρους στον 
πίνακα συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο. 

Ο υποψήφιος θα πρέπει να συμπληρώσει τον ακόλουθο πίνακα συμμόρφωσης με τις απαντήσεις του και 

τις παραπομπές στα επιμέρους σημεία σχετικής τεκμηρίωσης στην Τεχνική Προσφορά. Η μη συμπλήρωση 

του πίνακα και η μη κάλυψη των απαιτήσεων συνιστά ουσιώδη λόγο απόρριψης της προσφοράς: 

A/A ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

      

1 

Λογισμικό Πιλοτικής αυτοματοποιημένης διασύνδεσης του 
Ιδρύματος με την ΕΘΑΑΕ και συγκεκριμένα δημιουργία 
λογισμικού διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων 1) 
Φοιτητολογίου και 2) Οικονομικής διαχείρισης του Δι.Πα.Ε. 
με το σύστημα HARVEST WEB API της Εθνικής Αρχής 
Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και την αυτοματοποιημένη 
συλλογή ́ δεδομένων ποιότητας και αποστολή ́ αυτών στην 
ΕΘΑΑΕ, όπως αυτές περιγράφονται στις λειτουργικές 
απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές στην Ενότητα 2 του 
παρατήματος Ι.  

Οι λειτουργικές απαιτήσεις ακολουθούν αυστηρά την 
περιγραφή του HarvestAPI της ΕΘΑΑΕ για την 

ΝΑΙ 
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A/A ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων ποιότητας σε 
πραγματικό χρόνο από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, 
σύμφωνα με το Έγγραφο 2: έκδοση 2022.02 των δεδομένων 
“Προδιαγραφές λειτουργίας HarvestAPI, Αυτοματοποιημένη 
συλλογή δεδομένων από τα ΑΕΙ, Έκδοση 2.0”. Το εν λόγω 
έγγραφο 2 επισυνάπτεται με την παρούσα διακήρυξη, στο 
Παράρτημα VIII. 

Το λογισμικό αυτό θα χρησιμοποιείται ως “γέφυρα” από τα 
παραπάνω πληροφοριακά συστήματα, προς την ΕΘΑΑΕ ώστε 
να καθιστά εφικτή την τακτική αποστολή συγκεκριμένων 
δεδομένων ποιότητας όπως αυτοί περιγράφονται στο 
Έγγραφο 1: “Εγχειρίδιο δεδομένων ποιότητας της ΕΘΑΑΕ 
(έκδοση 1.11.000)”. Το εν λόγω έγγραφο 1 επισυνάπτεται με 
την παρούσα διακήρυξη, στο Παράρτημα VIII. 

 Απαιτήσεις οριζόντιου χαρακτήρα ψηφιακής διακυβέρνησης, 
όπως αυτές προβλέπεται στην Ενότητα 3 του Παραρτήματος Ι 
της παρούσας πρόσκλησης. 

 

  

2 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του  Έργου, όπως αυτές 
προβλέπεται στην Ενότητα 4 του Παραρτήματος Ι της 
παρούσας πρόσκλησης. 

ΝΑΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

Περιεχόμενο Φακέλου Οικονομικής Προσφοράς 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
(€) 

χωρίς ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) 

με ΦΠΑ 

«Πιλοτική αυτοματοποιημένη διασύνδεση του Ιδρύματος με την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης 
(ΕΘΑΑΕ)»: 

Τμήμα 1: Δημιουργία λογισμικού διασύνδεσης του πληροφοριακού 
συστήματος του Φοιτητολογίου 

  

Τμήμα 2: Δημιουργία λογισμικού διασύνδεσης του πληροφοριακού 
συστήματος της ΕΘΑΑΕ με την Οικονομική Διαχείριση του Δι.Πα.Ε. και 
μεταφορά 87 δεικτών ποιότητας 

  

ΣΥΝΟΛΟ χωρίς ΦΠΑ   

ΦΠΑ 24%   

ΣΥΝΟΛΟ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ   

 
Στοιχεία Προσφέροντος  (Οικονομικού Φορέα) 
Επωνυμία εταιρείας :  …………………………………….. 
ΑΦΜ/ΔΟΥ :  ……………………………………………………. 
Διεύθυνση: ………………………………………………..……. 
Τηλ. Επικοιν.: …………………………………………….……. 
E-mail: …………………………………………………….………. 
Νόμιμος Εκπρόσωπος:   (Ονοματεπώνυμο, ιδιότητα) ………………………………………………………. 
Ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως) :  ………………………….……….. ημέρες 
Ημερομηνία: ………….….…..…………….. 

 
(Υπογραφή – Σφραγίδα) 

 
 

 

• Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δυο δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιμοποιείται σε 
ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν 
το τρίτο δεκαδικά ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.  

• Ο ανάδοχος βαρύνεται υποχρεωτικά με τις κρατήσεις υπέρ τρίτων. Όλες οι κρατήσεις υπολογίζονται επί της 
καθαρής αξίας. Επιπρόσθετα, μετά την πληρωμή θα γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% επί της 
καθαρής αξίας (προ Φ.Π.Α.) και μετά την αφαίρεση των κρατήσεων. Βεβαίωση χορηγείται από την αρμόδια 
υπηρεσία για την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος. 

• Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το αντικείμενο του 
έργου), οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό 
έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ ....................................................... Ημερομηνία έκδοσης .........................  

Προς: Τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Δι.Πα.Ε. 

Εγγύησή μας υπ' αριθμόν ………………………………… για ΕΥΡΩ ………………… 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του  
ποσού των ΕΥΡΩ ….………………………………..  υπέρ της Εταιρείας ………………………………………………,  
οδός ………………………………, αριθμός ………………………… με Α.Φ.Μ. ……………….. (ή σε περίπτωση  
Ένωσης υπέρτων εταιρειών (1) …………………………,  (2) ……………………………,  κλπ.  ατομικά  για  κάθε  
μία από αυτές και  ως  αλληλέγγυα  και  εις  ολόκληρον  υπόχρεων  μεταξύ  τους,  εκ  της ιδιότητάς  τους 
 ως  μελών  της  Ένωσης   εταιρειών),  για  την  συμμετοχή  της  στον  διενεργούμενο  διαγωνισμό της 
 ………………………  για   την   εκπόνηση  του  έργου  ………………………  σύμφωνα  με  την  με  
αριθμό ………………… Διακήρυξης σας.  

Η  παρούσα  εγγύηση  καλύπτει  μόνο  τις  από  την  συμμετοχή  στον  ανωτέρω διαγωνισμό  
απορρέουσες υποχρεώσεις  της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο το χρόνο ισχύος της.  

Το  παραπάνω  ποσό  της  εγγύησης  τηρούμε  στη  διάθεσή  σας  και  θα  σας  καταβληθεί  ολικά  ή 
 μερικά χωρίς  καμιά  από  μέρους  μας  αντίρρηση  ή  ένσταση  και  χωρίς  να  ερευνηθεί  το  βάσιμο  ή  μη 
 της   απαίτησης  σε  πέντε  (5)  ημέρες  μετά  από  απλή  έγγραφη ειδοποίησή σας.   

Σε  περίπτωση  κατάπτωσης  της  εγγύησης,  το  ποσό  της  κατάπτωσης  υπόκειται  στο  εκάστοτε  ισχύον  
τέλος  χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………………………… .   

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον  ζητηθεί από  την υπηρεσία σας  πριν από  
την ημερομηνία λήξης της.     

Βεβαιούται  υπεύθυνα  ότι  το  ποσό  των  εγγυητικών  μας  επιστολών  που  έχουν  δοθεί  στο  Δημόσιο 
 και   τα  ΝΠΔΔ,  συνυπολογίζοντας  και  το  ποσό  της  παρούσας  δεν  υπερβαίνει  το  όριο  εγγυήσεων 
 που  έχει   καθοριστεί  από  το  Υπουργείο  Οικονομικών  για  την Τράπεζά μας.   

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 

ΕΚΔΟΤΗΣ ....................................................... Ημερομηνία έκδοσης .........................  

Προς: Τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Δι.Πα.Ε. 

Εγγυητική επιστολή μας υπ' αριθμ ............ για ευρώ ....................  

Ημερομηνία λήξης ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής .......................  

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ 

{Σε περίπτωση μεμονωμένου φορέα : του/ης  ............. Οδός ............ Αριθμός ........ Τ.Κ ........ } 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των φορέων 
 
α)........   ...... οδός .........  ....... αριθμός ..........  ....... Τ.Κ. ... 

β) ........   ...... οδός .........  ....... αριθμός ..........  ....... Τ.Κ. ... 
 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε ένα από αυτά και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, 

και μέχρι του ποσού των ευρώ .............................. , για την καλή εκτέλεση της σύμβασης   
(συμπληρώνετε το αντικείμενο της σύμβασης), που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού)  .........  με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου)   
συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα) , σύμφωνα με τη με αριθμό 
προκήρυξή σας. 
 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, και υποχρεούμαστε να σας το καταβάλουμε 
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 
της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις .......................................  
 
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύμβασης  

 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ  ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ  
ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
(μετά από διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού) 

 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, την …….., οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι: 

αφενός ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
(Δι.Πα.Ε.), που εδρεύει στο 14ο χλμ. της οδού Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών και εκπροσωπείται νόμιμα 
από τον Καθηγητή Σταμάτιο Αγγελόπουλο, Πρόεδρο της Ε.Ε., ΑΦΜ 997015012, ΔΟΥ Ζ' Θεσ/νίκης, εφεξής 
καλούμενος ως «Αναθέτουσα Αρχή» και 

αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία ................. ΑΦΜ …………………………, ΔΟΥ …………… που εδρεύει 
……………………………………….. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ……………………. (ιδιότητα), εφεξής 
καλούμενη ως «Ανάδοχος»,   

συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα: 

1. Ο πρώτος συμβαλλόμενος, ως δικαιούχος του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση των διαδικασιών 
ποιότητας και υποστήριξη της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος» με κωδικό ΟΠΣ: 5093230 (κωδικό έργου 80683), που υλοποιείται στο πλαίσιο της 
πρόσκλησης «ΕΔΒΜ124» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Άξονα Προτεραιότητας: 6, «Βελτίωση της Ποιότητας και 
Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος» στο πλαίσιο ΕΣΠΑ 2014-2020 με Τίτλο 
«Αναβάθμιση της Ποιότητας των ΑΕΙ, για την Αποτελεσματικότερη και Αποδοτικότερη λειτουργία 
τους, Υποστήριξη των ΜΟ.ΔΙ.Π.». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και 
Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Δι.Πα.Ε. κο Κωνσταντίνο Διαμαντάρα, αναθέτει στο δεύτερο 
συμβαλλόμενο «Πιλοτική αυτοματοποιημένη διασύνδεση του Ιδρύματος με την Εθνική Αρχή 
Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)» 

Τμήμα …… 

όπως οι υπηρεσίες περιλαμβάνονται τόσο στις τεχνικές προδιαγραφές του υπ’ αριθ. …./…-….-2022 
Διαγωνισμού που διενεργήθηκε την …/…/……….., όσο και στην από ………… (Αρ. ΕΣΗΔΗΣ: …..) 

τεχνική προσφορά του δεύτερου συμβαλλόμενου - Ανάδοχου, που αποτελούν αναπόσπαστα 
τμήματα της παρούσας σύμβασης. Στο δεύτερο συμβαλλόμενο κατακυρώθηκε η εν λόγω παροχή 
υπηρεσιών σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. ………. απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του 
ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.. 

2. Ο Ανάδοχος πρόκειται να παράσχει τις παρακάτω υπηρεσίες «Πιλοτική αυτοματοποιημένη 
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διασύνδεση του Ιδρύματος με την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)» για τη δημιουργία 
Λογισμικού διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων 1) Φοιτητολογίου και 2) Οικονομικής 
διαχείρισης του Δι.Πα.Ε. με το Πληροφοριακό Σύστημα της ΕΘΑΑΕ και μεταφορά 87 δεικτών 
ποιότητας (αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων ποιότητας σε πραγματικό χρόνο από το 
Δι.Πα.Ε.). 

3. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσας σύμβασης και αναλαμβάνει να 
εκτελέσει το ως άνω περιγραφόμενο έργο σε χρονικό διάστημα δυο (02) μηνών από την 
καταχώρηση της παρούσας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

4. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει με την καταχώρησή της στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και λήγει ένα (01) μήνα μετά την καταληκτική ημερομηνία 
εκτέλεσης του έργου όπως αυτό προβλέπεται στο ως άνω άρθρο 3 της παρούσας. 

5. Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει το παραπάνω περιγραφόμενο έργο, σύμφωνα με την οικονομική του 
προσφορά, έναντι τιμήματος που ανέρχεται στο ποσό των …… Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ (24%) και αποτελεί 
τη συνολικά συμφωνηθείσα αμοιβή, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου με τίτλο 
«Αναβάθμιση των διαδικασιών ποιότητας και υποστήριξη της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.)». 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν: 

α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 7 Ν. 4912/2022 όπως ισχύει). 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκεια της υπογραφείσας 
σύμβασης με τον ανάδοχο. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου  3% και στην 
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού σύμφωνα με τα οριζόμενα σύμφωνα στο άρθρο 64 
του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/23.07.2013 τ.Α’). 

6. Η ως άνω αμοιβή θα καταβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 5.1 της διακήρυξης. 

7. Ο Ανάδοχος παρέδωσε σήμερα την υπ' αριθ. …………………….. εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της 
σύμβασης που εκδόθηκε από την Τράπεζα………, ποσού -…………- Ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 
4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, 
διάρκειας ……… μηνών. 

8. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι θα τηρεί τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικό 
ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικό ασφαλιστικού και εργατικού 
δικαίου οι οποίες και απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

9. Υποχρεώσεις Αναδόχου: Ο ανάδοχος υπέχει επιπλέον τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 
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9.1 Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα 
προσοχή και επιμέλεια και σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών 
καθώς και τη σχετική προσφορά του. 

9.2 Τα παραδοτέα που προβλέπεται να παρασχεθούν στο πλαίσιο της σύμβασης πρέπει να 
συμφωνούν, από κάθε άποψη, με τα οριζόμενα, στην παρούσα σύμβαση, στην προκήρυξη και στα 
υπόλοιπα συμβατικά τεύχη. 

9.3 Υποχρεώσεις Εμπιστευτικότητας: Χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της αναθέτουσας αρχής, ο 
ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος 
ανακάλυψε κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες 
των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη σύμβαση. Υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το 
προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω 
υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η 
αναθέτουσα αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της, την παύση 
κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών από τον ανάδοχο σε τρίτους και την παράλειψή 
της στο μέλλον. 

9.4 Κίνδυνος ζημίας ή απώλειας: Ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημία ή απώλεια των 
προϊόντων που θα παραδοθούν και της κατασκευής που θα εκτελέσει στην αναθέτουσα αρχή σε 
εφαρμογή της σύμβασης, μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους, υποχρεούμενος σε 
περίπτωση ζημιάς, φθοράς, απώλειας ή ελαττωματικής εγκατάστασής τους σε πλήρη 
αποκατάσταση ή αντικατάστασή τους. Μετά την οριστική παραλαβή ο κίνδυνος μεταβιβάζεται 
στην αναθέτουσα αρχή. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία της αναθέτουσας αρχής, του 
προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι 
δυνατόν να προκληθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο, εφόσον 
οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού ή σε ελάττωμα του εξοπλισμού. 

9.5 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει πλήρως για κάθε ζημία την αναθέτουσα 
αρχή που προκύπτει από απαίτηση τρίτων σε σχέση με την εκτέλεση του Έργου, η οποία απορρέει 
από τη χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, υποδειγμάτων και εργοστασιακών ή 
εμπορικών σημάτων εκ μέρους του, η οποία αναφέρεται στη Σύμβαση ή στην Προσφορά. Ο 
Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει πλήρως την αναθέτουσα αρχή για κάθε 
ζημία που ενδεχομένως προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του αναδόχου ή των προσώπων 
που συνεργάζονται με αυτόν για την υλοποίηση του Έργου. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να συνδράμει με δαπάνες του καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, όπως η 
παροχή αποδεικτικών στοιχείων, την αναθέτουσα αρχή, αναλαμβάνοντας το κόστος κάθε 
αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους του αδυναμία ή 
πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του. 

10. Εκχώρηση της Σύμβασης: Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος 
αυτής. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της 
αναθέτουσας αρχής και αφού τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, το δικαίωμα είσπραξης της συμβατικής 
του αμοιβής. 

11. Υπεργολαβία: 

Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που αναφέρονται 
στην προσφορά του. Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν συμβατική σχέση με την αναθέτουσα αρχή. Ο 
ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων του, των εκπροσώπων ή των 
υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις και παραλείψεις του ιδίου, των εκπροσώπων ή 
των υπαλλήλων του. Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής 
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της συνεργασίας του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφόσον ο νέος 
υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της 
Σύμβασης και εγκριθεί από την αναθέτουσα αρχή. Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος ενημερώνει 
προηγουμένως την αναθέτουσα αρχή κοινοποιώντας την ταυτότητα του νέου υπεργολάβου και το 
αντικείμενο που θα εκτελέσει, μαζί με την απαιτούμενη τεκμηρίωση για την απόδειξη συνδρομής στο 
πρόσωπό του των κριτηρίων που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή 
δικαιούται να ζητήσει από τον ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου και κάθε άλλου προσώπου 
εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που, κατά την βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να 
ανταποκριθεί στην απαίτηση της αναθέτουσας αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα 
συμφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη. Εάν ο ανάδοχος συνάψει 
σύμβαση υπεργολαβίας χωρίς έγκριση, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, 
να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης. 

12. Καταγγελία της σύμβασης: Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση απροθέσμως και 
αζημίως για σπουδαίο λόγο, ο οποίος δύναται να αφορά τον ανάδοχο, την αναθέτουσα αρχή ή και 
κάθε σχετική περίσταση, εξαιτίας της οποίας δεν δύναται να αξιωθεί κατά την καλή πίστη η συνέχιση 
της σύμβασης μέχρι το πέρας της διάρκειάς της. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την 
περιέλευση στον ανάδοχο της εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής έγγραφης δήλωσης καταγγελίας. Η 
περιέλευση της δήλωσης στον ανάδοχο αποδεικνύεται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Με την 
καταγγελία λύεται η παρούσα σύμβαση. 

13. Έκπτωση Αναδόχου: Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στην προκήρυξη και στον νόμο, εάν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει 
πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει οποιονδήποτε από τους όρους της 
σύμβασης και των λοιπών συμβατικών τευχών. Πριν από την κήρυξη του αναδόχου έκπτωτου, η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά της, να τάξει συγκεκριμένη 
προθεσμία συμμόρφωσής του προς τις συμβατικές υποχρεώσεις του. Με την απόφαση κήρυξης του 
αναδόχου έκπτωτου λύεται η παρούσα σύμβαση. Η μη άσκηση από την αναθέτουσα αρχή 
οποιασδήποτε αρμοδιότητάς της δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να θεωρηθεί ότι αποτελεί είτε 
σχετική παραίτηση της αναθέτουσας αρχής, είτε σχετική σιωπηρή άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας. 

14. Λύση της σύμβασης: Η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και πριν την πάροδο της χρονικής της διάρκειας, 
σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή 
ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο 
σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. Μετά την με οιονδήποτε τρόπο λύση 
της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται μετά από σχετική δήλωση της αναθέτουσας αρχής: α) Να 
απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης 
υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση 
προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η 
αναθέτουσα αρχή, όποιο έργο ή εργασία (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του 
καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη), υπό την απόλυτη 
διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής, η οποία δύναται να αρνηθεί να παραλάβει το σύνολο του 
έργου, εφόσον δεν αρκεί η μερική εκπλήρωση. γ) Να παραδώσει στην αναθέτουσα αρχή κάθε 
εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την εκτέλεση της σύμβασης και 
ευρίσκονται στην κατοχή του. Το συντομότερο δυνατό μετά τη λύση της σύμβασης, η αναθέτουσα 
αρχή, μετά από γνώμη της Επιτροπής, βεβαιώνει την αξία του ήδη εκτελεσθέντος κατά τον χρόνο λύσης 
της σύμβασης μέρους αυτής καθώς και κάθε οφειλή έναντι του αναδόχου κατά την ημερομηνία λύση 
της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να συμψηφίζει σχετικά οποιαδήποτε απαίτησή της έναντι 
του αναδόχου. 
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15. Ρητά συμφωνείται ότι αρμόδια κατά τόπο για την επίλυση τυχόν διαφοράς που μπορεί να προκύψει 
σχετικά με την ερμηνεία ή εκτέλεση της παρούσας σύμβασης είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 

16. Η παρούσα μπορεί να τροποποιηθεί με συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του πρώτου των συμβαλλομένων. 

17. Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας είναι η υπ' αριθμόν 44520/22-11-2022 διακήρυξη. 

18. Τα στοιχεία της παρούσας σύμβασης καταχωρούνται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) δυνάμει των διατάξεων του ν. 4013/2011 και του ν. 4957/2022. 

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σε δύο (02) αντίτυπα, τα οποία υπογράφονται ως 
ακολούθως : 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 
του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. 

 
 
 
 

Καθηγητής Σταμάτιος Αγγελόπουλος 

Για το δεύτερο συμβαλλόμενο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Ενημέρωση φυσικών προσώπων για την επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο 
που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και 
τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:  

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους 
της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του 
παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος 
Εκπρόσωπος Προσφέροντος.  

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η 
προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της 
Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα 
ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση 
των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.  

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:  

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για 
λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, 
Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της 
τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.  

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.  

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος 
προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.  

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της 
εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς 
φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την 
κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση 
εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. 
Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.  

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί 
να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, 
απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.  

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του 
απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή 
αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε 
και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία. 
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M1. ΙΔΡΥΜΑ 
 

Ενότητα Υποενότητα Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Τύπος δεδομένων 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

Γενικά στοιχεία Μ1.183 Ημερομηνία ίδρυσης Η ημερομηνία ίδρυσης του Ιδρύματος βάσει του αντίστοιχου ΦΕΚ. 
Ημερομηνία 

(ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

Γενικά στοιχεία Μ1.184 ΦΕΚ ίδρυσης 
Ο αριθμός, το τεύχος και η ημερομηνία έκδοσης του ΦΕΚ ίδρυσης του 
Ιδρύματος σε μορφή [αριθμός ΦΕΚ]/[τεύχος]/[ημερομηνία έκδοσης].  

Αλφαριθμητικό 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

Προγράμματα Σπουδών M1.001 
Προγράμματα 
Προπτυχιακών Σπουδών 

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

Ακέραιος 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

Προγράμματα Σπουδών Μ1.260 
Προγράμματα ΠΠΣ 
Συνεργασίας διπλής 
εξειδίκευσης (dual degrees) 

Το σύνολο των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών συνεργασίας που 
παρέχουν πτυχίο διπλής εξειδίκευσης στα οποία συμμετέχει το Ίδρυμα και 
καλύπτονται από σχετική διμερή συμφωνία κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού 
έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

Προγράμματα Σπουδών M1.002 
Προγράμματα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών  

Το σύνολο των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος 
κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

Προγράμματα Σπουδών Μ1.185 
Προγράμματα 
Διδακτορικών Σπουδών  

Το σύνολο των Προγραμμάτων Διδακτορικών Σπουδών του Ιδρύματος κατά 
τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

Προγράμματα Σπουδών Μ1.186 Ξενόγλωσσα ΠΠΣ 
Το σύνολο των ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών του 
Ιδρύματος (με ΦΕΚ) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

Προγράμματα Σπουδών Μ1.187 Ξενόγλωσσα ΠΜΣ 
Το σύνολο των ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Ιδρύματος (με ΦΕΚ) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

Προγράμματα Σπουδών Μ1.188 
Διατμηματικά/διιδρυματικά 
ΠΜΣ (επισπεύδον) 

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

Ακέραιος 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

Προγράμματα Σπουδών Μ1.189 
Διατμηματικά/διιδρυματικά 
ΠΜΣ (συμμετέχον) 

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

Ακέραιος 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

Προγράμματα Σπουδών Μ1.190 Διεθνή ΠΜΣ 
Το σύνολο των διεθνών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στα οποία 
συμμετέχουν τα Τμήματα του Ιδρύματος (π.χ. Erasmus Mundus) κατά τη 
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

Προγράμματα Σπουδών Μ1.261 
Προγράμματα ΠΜΣ 
Συνεργασίας διπλής 
εξειδίκευσης (dual degrees) 

Το σύνολο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών συνεργασίας που 
παρέχουν δίπλωμα διπλής εξειδίκευσης στα οποία συμμετέχει το Ίδρυμα και 
καλύπτονται από σχετική διμερή συμφωνία κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού 
έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 





Δεδομένα Ποιότητας – Ίδρυμα       Έκδοση 1.11.000 

3 

Ενότητα Υποενότητα Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Τύπος δεδομένων 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

Χωροταξία - γεωγραφική 
κατανομή 

Μ1.191 Τμήματα 
Το σύνολο των Τμημάτων του Ιδρύματος κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού 
έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

Χωροταξία - γεωγραφική 
κατανομή 

M1.003 Αριθμός πόλεων 
Το σύνολο των πόλεων (πολεοδομικά συγκροτήματα), στις οποίες υπάρχουν 
εκπαιδευτικές δομές του Ιδρύματος κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους 
αναφοράς (31/12). 

Ακέραιος 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

Φοιτητές και ανθρώπινο 
δυναμικό 

M1.006 
Εγγεγραμμένοι 
προπτυχιακοί φοιτητές 

Το σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών των Προγραμμάτων Προπτυχιακών 
Σπουδών του Ιδρύματος κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8). 

Ακέραιος 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

Φοιτητές και ανθρώπινο 
δυναμικό 

Μ1.192 Προπτυχιακοί φοιτητές ν 
Το σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών των Προγραμμάτων Προπτυχιακών 
Σπουδών του Ιδρύματος, που βρίσκονται εντός των ν ετών φοίτησης κατά τη 
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

Φοιτητές και ανθρώπινο 
δυναμικό 

Μ1.193 Προπτυχιακοί φοιτητές ν+1 
Το σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών των Προγραμμάτων Προπτυχιακών 
Σπουδών του Ιδρύματος, που διανύουν το ν+1 έτος σπουδών  κατά τη λήξη 
του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

Φοιτητές και ανθρώπινο 
δυναμικό 

Μ1.194 Προπτυχιακοί φοιτητές ν+2 
Το σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών των Προγραμμάτων Προπτυχιακών 
Σπουδών του Ιδρύματος, οι οποίοι διανύουν το ν+2 έτος σπουδών κατά τη 
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

Φοιτητές και ανθρώπινο 
δυναμικό 

Μ1.262 Προπτυχιακοί φοιτητές ν+3 
Το σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών των Προγραμμάτων Προπτυχιακών 
Σπουδών του Ιδρύματος, οι οποίοι διανύουν το ν+3 έτος σπουδών κατά τη 
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

Φοιτητές και ανθρώπινο 
δυναμικό 

Μ1.263 
Προπτυχιακοί φοιτητές 
>ν+3 

Το σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών των Προγραμμάτων Προπτυχιακών 
Σπουδών του Ιδρύματος, οι οποίοι διανύουν έτος σπουδών μεγαλύτερο του 
ν+3 κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

Φοιτητές και ανθρώπινο 
δυναμικό 

Μ1.264 Νεοεισαχθέντες φοιτητές 

Το σύνολο των νεοεισαχθέντων φοιτητών στα τμήματα του Ιδρύματος κατά 
τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Με τον όρο 
νεοεισαχθέντες εννοούνται οι εισαχθέντες μόνο στο πρώτο έτος σπουδών 
κατά το έτος αναφοράς. 

Ακέραιος 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

Φοιτητές και ανθρώπινο 
δυναμικό 

Μ1.276 Εισαχθέντες (σύνολο) 

Το σύνολο των εισαχθέντων φοιτητών (όλων των κατηγοριών) του 
ακαδημαϊκού έτους κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 
Στο πεδίο συμπεριλαμβάνονται και οι νεοεισαχθέντες ενώ αφαιρούνται όσοι 
έχουν διαγραφεί για οποιονδήποτε λόγο.  

Ακέραιος 
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Ενότητα Υποενότητα Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Τύπος δεδομένων 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

Φοιτητές και ανθρώπινο 
δυναμικό 

M1.008 Απόφοιτοι ΠΠΣ 

Το σύνολο των αποφοίτων των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών του 
Ιδρύματος κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Ως 
απόφοιτος λογίζεται εκείνος που ολοκλήρωσε τις φοιτητικές του 
υποχρεώσεις εντός του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) 
ανεξαρτήτως του χρόνου της ορκωμοσίας του και για τον οποίον έχει 
εκδοθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος σχετική βεβαίωση ολοκλήρωσης 
σπουδών, που ενέχει θέση αντιγράφου τίτλου σπουδών. 

Ακέραιος 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

Φοιτητές και ανθρώπινο 
δυναμικό 

Μ1.196 
Εκπαιδευτικές συνεργασίες 
με ΑΕΙ εξωτερικού 

Το σύνολο των διμερών ή πολυμερών συνεργασιών μεταξύ του Ιδρύματος 
και άλλων Ιδρυμάτων του εξωτερικού, που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο 
μίας έγγραφης συμφωνίας (agreement) και είναι σε ισχύ κατά το 
ημερολογιακό έτος αναφοράς (31/12). 

Ακέραιος 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

Φοιτητές και ανθρώπινο 
δυναμικό 

M1.009 
Εγγεγραμμένοι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές 

Το σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Ιδρύματος κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8). 

Ακέραιος 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

Φοιτητές και ανθρώπινο 
δυναμικό 

M1.010 Απόφοιτοι ΠΜΣ 

Το σύνολο των αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Ιδρύματος κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Ως 
απόφοιτος λογίζεται εκείνος που ολοκλήρωσε τις φοιτητικές του 
υποχρεώσεις εντός του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) 
ανεξαρτήτως του χρόνου της ορκωμοσίας του και για τον οποίον έχει 
εκδοθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος σχετική βεβαίωση ολοκλήρωσης 
σπουδών, που ενέχει θέση αντιγράφου τίτλου σπουδών. 

Ακέραιος 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

Φοιτητές και ανθρώπινο 
δυναμικό 

M1.011 
Υποψήφιοι διδάκτορες εν 
ενεργεία 

Το σύνολο των εν ενεργεία υποψηφίων διδακτόρων του Ιδρύματος κατά τη 
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

Φοιτητές και ανθρώπινο 
δυναμικό 

M1.012 
Διδακτορικοί τίτλοι 
(σωρευτικά) 

Το σύνολο των διδακτορικών τίτλων, που έχουν απονεμηθεί από το Ίδρυμα 
σωρευτικά (από την έναρξη απονομής διδακτορικών τίτλων)  μέχρι τη λήξη 
του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

Φοιτητές και ανθρώπινο 
δυναμικό 

Μ1.197 
Διδακτορικοί τίτλοι (έτος 
αναφοράς) 

Το σύνολο των διδακτορικών τίτλων, που απονεμήθηκαν από το Ίδρυμα 
κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς από 1/9 έως 31/8. 

Ακέραιος 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

Φοιτητές και ανθρώπινο 
δυναμικό 

Μ1.198 Μεταδιδάκτορες 
Το σύνολο των μεταδιδακτόρων, που απασχολούνται στο Ίδρυμα με 
σύμβαση κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς από 1/9 έως 
31/8. 

Ακέραιος 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

Φοιτητές και ανθρώπινο 
δυναμικό 

M1.013 Τακτικά Μέλη ΔΕΠ 
Το σύνολο των τακτικών Μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Τα Μέλη ΔΕΠ προσμετρώνται 
ανεξαρτήτως αν βρίσκονται σε αναστολή καθηκόντων ή όχι. 

Ακέραιος 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

Φοιτητές και ανθρώπινο 
δυναμικό 

Μ1.199 
Μέλη ΔΕΠ με ανάθεση 
διδασκαλίας στο ΕΑΠ 

Το σύνολο των μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος, που δίδαξαν στο ΕΑΠ κατά τη 
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 - 31/8). 

Ακέραιος 
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

Φοιτητές και ανθρώπινο 
δυναμικό 

Μ1.200 
Εξωτερικοί συνεργάτες με 
ανάθεση διδασκαλίας 

Το σύνολο των εξωτερικών συνεργατών (όχι μελών ΔΕΠ) που δίδαξαν στο 
Ίδρυμα  κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 - 31/8). Ως 
εξωτερικοί συνεργάτες νοούνται όσοι δεν έχουν μόνιμη έμμισθη σχέση με 
το Ίδρυμα. Υπολογίζεται το πλήθος των ατόμων και όχι το πλήθος των 
συμβάσεων τους. 

Ακέραιος 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

Φοιτητές και ανθρώπινο 
δυναμικό 

M1.014 
ΕΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ/Μόνιμοι 
επιστημονικοί 
συνεργάτες/βοηθοί 

Το σύνολο των ΕΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ και των μονίμων επιστημονικών συνεργατών 
και βοηθών του Ιδρύματος κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8). 

Ακέραιος 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

Φοιτητές και ανθρώπινο 
δυναμικό 

M1.015 
Διοικητικό προσωπικό 
(μόνιμοι/ΙΔΑΧ) 

Το σύνολο των εργαζομένων  σε όλες τις διοικητικές υπηρεσίες του 
Ιδρύματος με σχέση εργασίας μόνιμη/ΙΔΑΧ κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού 
έτους αναφοράς (31/8). Ως διοικητικό προσωπικό νοείται το προσωπικό 
οποιασδήποτε ειδικότητας, που απασχολείται στις διοικητικές υπηρεσίες 
του Ιδρύματος και ανήκει σε κάποια από τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ 
(δηλ. το προσωπικό, που δεν συμπεριλαμβάνεται στα πεδία M1.013 και 
M1.014). Σημειώνεται ότι κάθε υπάλληλος προσμετράται μόνο μία φορά, 
στην Υπηρεσία όπου ανήκει οργανικά. Υπάλληλοι αποσπασμένοι σε άλλους 
φορείς εκτός Ιδρύματος δεν προσμετρώνται, ενώ προσμετρώνται 
αποσπασμένοι υπάλληλοι από άλλους φορείς. Προσμετράται επίσης το 
προσωπικό, που κατά το έτος αναφοράς βρίσκεται σε άδεια διαρκείας 
(εκπαιδευτική, άνευ αποδοχών, τοκετού κ.α.). 

Ακέραιος 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

Φοιτητές και ανθρώπινο 
δυναμικό 

M1.016 
Διοικητικό προσωπικό 
(σύμβαση) 

Το σύνολο των εργαζομένων σε όλες τις διοικητικές υπηρεσίες του 
Ιδρύματος με σύμβαση έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου κατά τη λήξη 
του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Προϋπόθεση: μέρος ή σύνολο της 
σύμβασης βρίσκεται μέσα στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. 
Καταγράφεται το σύνολο των εργαζομένων με σύμβαση έργου ή εργασίας 
ορισμένου χρόνου ανεξάρτητα από το χρόνο απασχόλησης (μερικής ή 
πλήρους απασχόλησης). Στο πεδίο αυτό καταχωρείται πλήθος ατόμων και 
όχι συμβάσεων. 

Ακέραιος 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

Φοιτητές και ανθρώπινο 
δυναμικό 

Μ1.201 
Διοικητικό προσωπικό 
αποσπασμένο από άλλους 
φορείς 

Το σύνολο των διοικητικών υπαλλήλων που είναι αποσπασμένοι στο Ίδρυμα 
από άλλους φορείς κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(1/9 - 31/8). 

Ακέραιος 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

Φοιτητές και ανθρώπινο 
δυναμικό 

Μ1.202 
Διοικητικό προσωπικό 
αποσπασμένο σε άλλους 
φορείς 

Το σύνολο των διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος που είναι 
αποσπασμένοι σε άλλους φορείς κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (1/9 - 31/8). 

Ακέραιος 
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

Φοιτητές και ανθρώπινο 
δυναμικό 

Μ1.221 Πλήθος επιμορφώσεων 
Το συνολικό πλήθος των επιμορφώσεων του Διοικητικού και Τεχνικού 
Προσωπικού του Ιδρύματος από 1/1 έως 31/12 του έτους αναφοράς. 

Ακέραιος 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΜΟΔΙΠ M1.017 Εργαζόμενοι (μόνιμοι/ΙΔΑΧ) 
Το σύνολο των εργαζομένων με μόνιμη/ΙΔΑΧ σχέση εργασίας κατά τη λήξη 
του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΜΟΔΙΠ M1.018 Εργαζόμενοι (σύμβαση) 
Το σύνολο των εργαζομένων με σύμβαση έργου ή εργασίας ορισμένου 
χρόνου κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Στο πεδίο 
αυτό καταχωρείται πλήθος ατόμων και όχι συμβάσεων. 

Ακέραιος 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Υπηρεσία Προσωπικού 
(ΓΔ ή Δ/νση ή Τμήμα) 

M1.019 Εργαζόμενοι (μόνιμοι/ΙΔΑΧ) 
Το σύνολο των εργαζομένων με μόνιμη/ΙΔΑΧ σχέση εργασίας κατά τη λήξη 
του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Υπηρεσία Προσωπικού 
(ΓΔ ή Δ/νση ή Τμήμα) 

M1.020 Εργαζόμενοι (σύμβαση) 
Το σύνολο των εργαζομένων με σύμβαση έργου ή εργασίας ορισμένου 
χρόνου κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Στο πεδίο 
αυτό καταχωρείται πλήθος ατόμων και όχι συμβάσεων. 

Ακέραιος 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Υπηρεσία διοικητικών 
θεμάτων (ΓΔ ή Δ/νση ή 

Τμήμα) 
M1.021 Εργαζόμενοι (μόνιμοι/ΙΔΑΧ) 

Το σύνολο των εργαζομένων με μόνιμη/ΙΔΑΧ σχέση κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Υπηρεσία διοικητικών 
θεμάτων (ΓΔ ή Δ/νση ή 

Τμήμα) 
M1.022 Εργαζόμενοι (σύμβαση) 

Το σύνολο των εργαζομένων με σύμβαση έργου ή εργασίας ορισμένου 
χρόνου κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Στο πεδίο 
αυτό καταχωρείται πλήθος ατόμων και όχι συμβάσεων. 

Ακέραιος 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Οικονομική υπηρεσία (ΓΔ 
ή Δ/νση ή Τμήμα) 

M1.023 Εργαζόμενοι (μόνιμοι/ΙΔΑΧ) 
Το σύνολο των εργαζομένων με μόνιμη/ΙΔΑΧ σχέση εργασίας κατά τη λήξη 
του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Οικονομική υπηρεσία (ΓΔ 
ή Δ/νση ή Τμήμα) 

M1.024 Εργαζόμενοι (σύμβαση) 
Το σύνολο των εργαζομένων με σύμβαση έργου ή εργασίας ορισμένου 
χρόνου κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Στο πεδίο 
αυτό καταχωρείται πλήθος ατόμων και όχι συμβάσεων. 

Ακέραιος 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Τεχνική υπηρεσία (ΓΔ ή 
Δ/νση ή Τμήμα) 

M1.025 
Διοικητικό προσωπικό 
(μόνιμοι/ΙΔΑΧ) 

Το σύνολο του διοικητικού προσωπικού με μόνιμη/ΙΔΑΧ σχέση εργασίας 
κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Τεχνική υπηρεσία (ΓΔ ή 
Δ/νση ή Τμήμα) 

M1.026 
Διοικητικό προσωπικό 
(σύμβαση) 

Το σύνολο του διοικητικού προσωπικού με σύμβαση έργου ή εργασίας 
ορισμένου χρόνου κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 
Στο πεδίο αυτό καταχωρείται πλήθος ατόμων και όχι συμβάσεων. 

Ακέραιος 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Τεχνική υπηρεσία (ΓΔ ή 
Δ/νση ή Τμήμα) 

M1.027 
Τεχνικό προσωπικό 
(μόνιμοι/ΙΔΑΧ) 

Το σύνολο του Τεχνικού προσωπικού ανεξαρτήτως κλάδου και 
εκπαιδευτικής βαθμίδας (π.χ. γεωπόνοι, κηπουροί κ.α.) με μόνιμη/ΙΔΑΧ 
σχέση εργασίας κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Τεχνική υπηρεσία (ΓΔ ή 
Δ/νση ή Τμήμα) 

M1.028 
Τεχνικό προσωπικό 
(σύμβαση) 

Το σύνολο του τεχνικού προσωπικού ανεξαρτήτως κλάδου και 
εκπαιδευτικής βαθμίδας (π.χ. γεωπόνοι, κηπουροί κ.α.)  με σύμβαση έργου 
ή εργασίας ορισμένου χρόνου κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8). Στο πεδίο αυτό καταχωρείται πλήθος ατόμων και όχι 
συμβάσεων. 

Ακέραιος 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Υπηρεσία δικτύου και 
πληροφορικών 

υποδομών 
M1.029 Εργαζόμενοι (μόνιμοι/ΙΔΑΧ) 

Το σύνολο των εργαζομένων με μόνιμη/ΙΔΑΧ σχέση εργασίας κατά τη λήξη 
του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Υπηρεσία δικτύου και 
πληροφορικών 

υποδομών 
M1.030 Εργαζόμενοι (σύμβαση) 

Το σύνολο των εργαζομένων με σύμβαση έργου ή εργασίας ορισμένου 
χρόνου κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Στο πεδίο 
αυτό καταχωρείται πλήθος ατόμων και όχι συμβάσεων. 

Ακέραιος 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΕΛΚΕ M1.031 Εργαζόμενοι (μόνιμοι/ΙΔΑΧ) 
Το σύνολο των εργαζομένων με μόνιμη/ΙΔΑΧ σχέση εργασίας κατά τη λήξη 
του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΕΛΚΕ M1.032 Εργαζόμενοι (σύμβαση) 
Το σύνολο των εργαζομένων με σύμβαση έργου ή εργασίας ορισμένου 
χρόνου κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Στο πεδίο 
αυτό καταχωρείται πλήθος ατόμων και όχι συμβάσεων. 

Ακέραιος 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΔΑΣΤΑ M1.033 Εργαζόμενοι (μόνιμοι/ΙΔΑΧ) 
Το σύνολο των εργαζομένων με μόνιμη/ΙΔΑΧ σχέση εργασίας κατά τη λήξη 
του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) 

Ακέραιος 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΔΑΣΤΑ M1.034 Εργαζόμενοι (σύμβαση) 
Το σύνολο των εργαζομένων με σύμβαση έργου ή εργασίας ορισμένου 
χρόνου κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Στο πεδίο 
αυτό καταχωρείται πλήθος ατόμων και όχι συμβάσεων. 

Ακέραιος 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Βιβλιοθήκη M1.035 Εργαζόμενοι (μόνιμοι/ΙΔΑΧ) 
Το σύνολο των εργαζομένων με μόνιμη/ΙΔΑΧ σχέση κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Βιβλιοθήκη M1.036 Εργαζόμενοι (σύμβαση) 
Το σύνολο των εργαζομένων με σύμβαση έργου ή εργασίας ορισμένου 
χρόνου κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Στο πεδίο 
αυτό καταχωρείται πλήθος ατόμων και όχι συμβάσεων. 

Ακέραιος 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Γραφείο διαμεσολάβησης 
και μεταφοράς 

τεχνολογίας 
M1.037 Εργαζόμενοι (μόνιμοι/ΙΔΑΧ) 

Το σύνολο των εργαζομένων με μόνιμη/ΙΔΑΧ σχέση εργασίας κατά τη λήξη 
του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Γραφείο διαμεσολάβησης 
και μεταφοράς 

τεχνολογίας 
M1.038 Εργαζόμενοι (σύμβαση) 

Το σύνολο των εργαζομένων με σύμβαση έργου ή εργασίας ορισμένου 
χρόνου κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Στο πεδίο 
αυτό καταχωρείται πλήθος ατόμων και όχι συμβάσεων. 

Ακέραιος 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Υπηρεσία εκδόσεων - 
εκτυπώσεων 

M1.039 Εργαζόμενοι (μόνιμοι/ΙΔΑΧ) 
Το σύνολο των εργαζομένων με μόνιμη/ΙΔΑΧ σχέση εργασίας κατά τη λήξη 
του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Υπηρεσία εκδόσεων - 
εκτυπώσεων 

M1.040 Εργαζόμενοι (σύμβαση) 
Το σύνολο των εργαζομένων με σύμβαση έργου ή εργασίας ορισμένου 
χρόνου κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Στο πεδίο 
αυτό καταχωρείται πλήθος ατόμων και όχι συμβάσεων. 

Ακέραιος 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Υπηρεσίες στέγασης και 
σίτισης 

M1.041 Εργαζόμενοι (μόνιμοι/ΙΔΑΧ) 
Το σύνολο των εργαζομένων με μόνιμη/ΙΔΑΧ σχέση εργασίας κατά τη λήξη 
του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Υπηρεσίες στέγασης και 
σίτισης 

M1.042 Εργαζόμενοι (σύμβαση) 
Το σύνολο των εργαζομένων με σύμβαση έργου ή εργασίας ορισμένου 
χρόνου κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Στο πεδίο 
αυτό καταχωρείται πλήθος ατόμων και όχι συμβάσεων. 

Ακέραιος 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Υπηρεσία καθαριότητας M1.043 Εργαζόμενοι (μόνιμοι/ΙΔΑΧ) 
Το σύνολο των εργαζομένων με μόνιμη/ΙΔΑΧ σχέση κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Υπηρεσία καθαριότητας M1.044 Εργαζόμενοι (σύμβαση) 
Το σύνολο των εργαζομένων με σύμβαση έργου ή εργασίας ορισμένου 
χρόνου κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Στο πεδίο 
αυτό καταχωρείται πλήθος ατόμων και όχι συμβάσεων. 

Ακέραιος 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Γραμματείες Τμημάτων M1.045 Εργαζόμενοι (μόνιμοι/ΙΔΑΧ) 
Το σύνολο των εργαζομένων με μόνιμη/ΙΔΑΧ σχέση εργασίας κατά τη λήξη 
του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) 

Ακέραιος 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Γραμματείες Τμημάτων M1.046 Εργαζόμενοι (σύμβαση) 
Το σύνολο των εργαζομένων με σύμβαση έργου ή εργασίας ορισμένου 
χρόνου κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Στο πεδίο 
αυτό καταχωρείται πλήθος ατόμων και όχι συμβάσεων. 

Ακέραιος 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Γραμματείες Σχολών M1.047 Εργαζόμενοι (μόνιμοι/ΙΔΑΧ) 
Το σύνολο των εργαζομένων με μόνιμη/ΙΔΑΧ σχέση εργασίας κατά τη λήξη 
του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Γραμματείες Σχολών M1.048 Εργαζόμενοι (σύμβαση) 
Το σύνολο των εργαζομένων με σύμβαση έργου ή εργασίας ορισμένου 
χρόνου κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Στο πεδίο 
αυτό καταχωρείται πλήθος ατόμων και όχι συμβάσεων. 

Ακέραιος 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Υπηρεσία δημόσιων και 
διεθνών σχέσεων 

M1.049 Εργαζόμενοι (μόνιμοι/ΙΔΑΧ) 
Το σύνολο των εργαζομένων με μόνιμη/ΙΔΑΧ σχέση εργασίας κατά τη λήξη 
του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Υπηρεσία δημόσιων και 
διεθνών σχέσεων 

M1.050 Εργαζόμενοι (σύμβαση) 
Το σύνολο των εργαζομένων με σύμβαση έργου ή εργασίας ορισμένου 
χρόνου κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Στο πεδίο 
αυτό καταχωρείται πλήθος ατόμων και όχι συμβάσεων. 

Ακέραιος 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Ειδικές δομές 
διδασκαλίας ξένων 

γλωσσών  και ελληνικής 
γλώσσας (κέντρα, 

σχολεία ξένων γλωσσών 
κ.α.) 

M1.051 Εργαζόμενοι (μόνιμοι/ΙΔΑΧ) 
Το σύνολο των εργαζομένων με μόνιμη/ΙΔΑΧ σχέση εργασίας (πλην 
διδασκόντων) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Ειδικές δομές 
διδασκαλίας ξένων 

γλωσσών  και ελληνικής 
γλώσσας (κέντρα, 

σχολεία ξένων γλωσσών 
κ.α.) 

M1.052 Εργαζόμενοι (σύμβαση) 
Το σύνολο των εργαζομένων με σύμβαση έργου ή εργασίας ορισμένου 
χρόνου (πλην διδασκόντων) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8). Στο πεδίο αυτό καταχωρείται πλήθος ατόμων και όχι συμβάσεων. 

Ακέραιος 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Ειδικές δομές 
διδασκαλίας ξένων 

γλωσσών  και ελληνικής 
γλώσσας (κέντρα, 

σχολεία ξένων γλωσσών 
κ.α.) 

M1.053 
Διδάσκοντες (με 
οποιαδήποτε ιδιότητα) 

Το σύνολο των διδασκόντων με οποιαδήποτε ιδιότητα ή σχέση με το Ίδρυμα 
(μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί κ.λπ.) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Ειδικές δομές 
διδασκαλίας ξένων 

γλωσσών  και ελληνικής 
γλώσσας (κέντρα, 

σχολεία ξένων γλωσσών 
κ.α.) 

M1.054 
Προσφερόμενες ξένες 
γλώσσες 

Το σύνολο των προσφερόμενων ξένων γλωσσών (συμπεριλαμβανομένης της 
Ελληνικής ως ξένης γλώσσας) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8). Το πεδίο αναφέρεται αποκλειστικά στις ξένες γλώσσες 
που διδάσκονται στις ειδικές δομές διδασκαλίας και όχι σε τυχόν ξένες 
γλώσσες που προσφέρονται ως μαθήματα των Προγραμμάτων Σπουδών του 
Ιδρύματος. 

Ακέραιος 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Ειδικές δομές 
διδασκαλίας ξένων 

γλωσσών  και ελληνικής 
γλώσσας (κέντρα, 

σχολεία ξένων γλωσσών 
κ.α.) 

M1.055 Σπουδαστές (οικείο Ίδρυμα) 

Το σύνολο των σπουδαστών (φοιτητών, υποψηφίων διδακτόρων, 
διοικητικών κ.α..) προερχόμενων από το Ίδρυμα που παρακολούθησαν 
μαθήματα κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 
31/8). Σημείωση: ο κάθε σπουδαστής υπολογίζεται μία φορά. 

Ακέραιος 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Ειδικές δομές 
διδασκαλίας ξένων 

γλωσσών  και ελληνικής 
γλώσσας (κέντρα, 

σχολεία ξένων γλωσσών 
κ.α.) 

M1.056 
Σπουδαστές (εκτός 
Ιδρύματος) 

Το σύνολο των σπουδαστών (φοιτητών, υποψηφίων διδακτόρων, 
διοικητικών κ.α.) εκτός Ιδρύματος που παρακολούθησαν μαθήματα κατά τη 
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8). Σημείωση: ο 
κάθε σπουδαστής υπολογίζεται μία φορά. 

Ακέραιος 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Κέντρα άθλησης - 
γυμναστήριο 

M1.057 Εργαζόμενοι (μόνιμοι/ΙΔΑΧ) 
Το σύνολο των εργαζομένων με μόνιμη/ΙΔΑΧ σχέση εργασίας (πλην 
διδασκόντων /γυμναστών) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8). 

Ακέραιος 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Κέντρα άθλησης - 
γυμναστήριο 

M1.058 Εργαζόμενοι (σύμβαση) 

Το σύνολο των εργαζομένων με σύμβαση έργου ή εργασίας ορισμένου 
χρόνου (πλην διδασκόντων/γυμναστών) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού 
έτους αναφοράς (31/8). Στο πεδίο αυτό καταχωρείται πλήθος ατόμων και 
όχι συμβάσεων. 

Ακέραιος 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Κέντρα άθλησης - 
γυμναστήριο 

M1.059 Διδάσκοντες / γυμναστές 
Το σύνολο των διδασκόντων /γυμναστών κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού 
έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Κέντρα άθλησης - 
γυμναστήριο 

M1.060 
Προσφερόμενα 
προγράμματα άθλησης 

Το σύνολο των προσφερόμενων προγραμμάτων άθλησης κατά τη διάρκεια 
του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8). 

Ακέραιος 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Κέντρο Διά Βίου 
Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) 

M1.180 Εργαζόμενοι (μόνιμοι/ΙΔΑΧ) 
Το σύνολο των εργαζομένων με μόνιμη/ΙΔΑΧ σχέση εργασίας (πλην 
διδασκόντων) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Κέντρο Διά Βίου 
Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) 

M1.181 Εργαζόμενοι (σύμβαση) 
Το σύνολο των εργαζομένων με σύμβαση έργου ή εργασίας ορισμένου 
χρόνου (πλην διδασκόντων) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8). Στο πεδίο αυτό καταχωρείται πλήθος ατόμων και όχι συμβάσεων. 

Ακέραιος 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Κέντρο Διά Βίου 
Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) 

M1.182 
Διδάσκοντες (με 
οποιαδήποτε ιδιότητα) 

Το σύνολο των διδασκόντων με οποιαδήποτε ιδιότητα ή σχέση με το Ίδρυμα 
(μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί κ.λπ.) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Κέντρο Διά Βίου 
Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) 

Μ1.203 Σπουδαστές 
Το σύνολο των σπουδαστών με οποιαδήποτε ιδιότητα, που έκαναν εγγραφή 
εντός του ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12). 

Ακέραιος 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Κέντρο Διά Βίου 
Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) 

Μ1.204 
Προγράμματα ΚΕΔΙΒΙΜ (εν 
λειτουργία) 

Το σύνολο των προσφερόμενων προγραμμάτων του ΚΕΔΙΒΙΜ του Ιδρύματος 
που λειτούργησαν εντός του ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12). 

Ακέραιος 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Γραφείο Διασύνδεσης Μ1.205 Εργαζόμενοι (μόνιμοι/ΙΔΑΧ) 
Το σύνολο των εργαζομένων με μόνιμη/ΙΔΑΧ σχέση εργασίας κατά τη λήξη 
του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Γραφείο Διασύνδεσης Μ1.206 Εργαζόμενοι (σύμβαση) 
Το σύνολο των εργαζομένων με σύμβαση έργου ή εργασίας ορισμένου 
χρόνου κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Στο πεδίο 
αυτό καταχωρείται πλήθος ατόμων και όχι συμβάσεων. 

Ακέραιος 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Λοιπές υπηρεσίες M1.061 Εργαζόμενοι (μόνιμοι/ΙΔΑΧ) 

Το σύνολο των εργαζομένων με μόνιμη/ΙΔΑΧ σχέση εργασίας κατά τη λήξη 
του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Λοιπές υπηρεσίες θεωρούνται 
όσες δομές δεν περιλαμβάνονται στην παραπάνω εξειδικευμένη αναφορά 
υπηρεσιών 

Ακέραιος 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Λοιπές υπηρεσίες M1.062 Εργαζόμενοι (σύμβαση) 

Το σύνολο των εργαζομένων με σύμβαση έργου ή εργασίας ορισμένου 
χρόνου κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Λοιπές 
Υπηρεσίες θεωρούνται όσες δομές δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω 
υποενότητες πεδίων της ενότητας «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ». Στο πεδίο 
αυτό καταχωρείται πλήθος ατόμων και όχι συμβάσεων. 

Ακέραιος 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Χρηματοδοτήσεις M1.063 
Πιστώσεις μισθοδοσίας 
κρατικού προϋπολογισμού 

Το συνολικό ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης του Ιδρύματος για τις 
δαπάνες μισθοδοσίας, οι οποίες βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό 
(μισθοδοσία τακτικού προσωπικού), από 1/1 έως 31/12 του έτους 
αναφοράς. 

Δεκαδικός 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Χρηματοδοτήσεις M1.178 
Πιστώσεις μισθοδοσίας 
τακτικού προϋπολογισμού  

Το συνολικό ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης του Ιδρύματος για τις 
δαπάνες μισθοδοσίας, οι οποίες βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό 
(μισθοδοσία έκτακτου προσωπικού), από 1/1 έως 31/12 του έτους 
αναφοράς. 

Δεκαδικός 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Χρηματοδοτήσεις Μ1.207 
Χρηματοδότηση ενεργών 
έργων (σύνολο) 

Το συνολικό ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης, του συνόλου των ενεργών 
χρηματοδοτούμενων έργων του Ιδρύματος, τα οποία έχουν επιστημονικά 
υπεύθυνο μέλος του Ιδρύματος, η διαχείρισή τους γίνεται από τον ΕΛΚΕ και 
έχουν διάρκεια του φυσικού αντικειμένου εντός του ημερολογιακού έτους 
αναφοράς (1/1 - 31/12). Τα στοιχεία αυτά, κατά κανόνα, συλλέγονται από 
τον ΕΛΚΕ. Ως χρηματοδότηση νοούνται οι καταθέσεις κεφαλαίων ή ποσών 
από φορείς χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του έργου, 
που αφορά το Ίδρυμα,  για το συγκεκριμένο έτος. Το πεδίο αυτό 
συμπεριλαμβάνει όλα τα χρηματοδοτούμενα έργα συμπεριλαμβανομένων 
και αυτών που χρηματοδοτεί ο ΕΛΚΕ. 

Δεκαδικός 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Χρηματοδοτήσεις M1.258 
Χρηματοδότηση ενεργών 
ιδρυματικών έργων 
(σύνολο) 

Το συνολικό ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης, του συνόλου των ενεργών 
χρηματοδοτούμενων Ιδρυματικών έργων του Ιδρύματος (π.χ. Γραφείο 
Διασύνδεσης, Πρακτική Άσκηση κ.α.), τα οποία έχουν επιστημονικά 
υπεύθυνο μέλος του Ιδρύματος, η διαχείρισή τους γίνεται από τον ΕΛΚΕ και 
έχουν διάρκεια του φυσικού αντικειμένου εντός του ημερολογιακού έτους 
αναφοράς (1/1 - 31/12). Τα στοιχεία αυτά, κατά κανόνα, συλλέγονται από 
τον ΕΛΚΕ. Ως χρηματοδότηση νοούνται οι καταθέσεις κεφαλαίων ή ποσών 
από φορείς χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του έργου 
για το συγκεκριμένο έτος. Το πεδίο αυτό συμπεριλαμβάνει όλα τα 
χρηματοδοτούμενα έργα συμπεριλαμβανομένων και αυτών που 
χρηματοδοτεί ο ΕΛΚΕ. 

Δεκαδικός 
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Ενότητα Υποενότητα Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Τύπος δεδομένων 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Χρηματοδοτήσεις M1.064 
Χρηματοδότηση εθνικών 
ενεργών έργων από 
ευρωπαϊκά ταμεία 

Το συνολικό ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης, του συνόλου των ενεργών 
χρηματοδοτούμενων εθνικών έργων του Ιδρύματος από ευρωπαϊκά ταμεία 
(π.χ. ΕΣΠΑ, Interreg κ.α.), τα οποία έχουν επιστημονικά υπεύθυνο μέλος του 
Ιδρύματος, η διαχείρισή τους γίνεται από τον ΕΛΚΕ και έχουν διάρκεια του 
φυσικού αντικειμένου εντός του ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 
31/12). Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται κατά κανόνα από τον ΕΛΚΕ. Ως 
χρηματοδότηση νοούνται οι καταθέσεις κεφαλαίων ή ποσών από φορείς 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του έργου για το 
συγκεκριμένο έτος. 

Δεκαδικός 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Χρηματοδοτήσεις M1.065 
Χρηματοδότηση ενεργών 
ευρωπαϊκών έργων – 
HORIZON  

Το συνολικό ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης των ενεργών 
χρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών (ανταγωνιστικών) έργων (HORIZON) του 
Ιδρύματος  , τα οποία έχουν επιστημονικά υπεύθυνο μέλος του Ιδρύματος, η 
διαχείρισή τους γίνεται από τον ΕΛΚΕ και έχουν διάρκεια του φυσικού 
αντικειμένου εντός του ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 31/12). Τα 
στοιχεία αυτά, κατά κανόνα, συλλέγονται από τον ΕΛΚΕ. Ως χρηματοδότηση 
νοούνται οι καταθέσεις κεφαλαίων ή ποσών από φορείς χρηματοδότησης 
στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του έργου για το συγκεκριμένο έτος. 

Δεκαδικός 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Χρηματοδοτήσεις M1.066 
Χρηματοδότηση ενεργών 
έργων από διεθνείς 
εταιρείες και οργανισμούς 

Το συνολικό ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης των ενεργών 
χρηματοδοτούμενων έργων του Ιδρύματος από διεθνείς εταιρείες και 
οργανισμούς (ΟΟΣΑ, UNESCO, εταιρείες του εξωτερικού κ.α.), τα οποία 
έχουν επιστημονικά υπεύθυνο μέλος του Ιδρύματος, η διαχείρισή τους 
γίνεται από τον ΕΛΚΕ και έχουν διάρκεια του φυσικού αντικειμένου εντός 
του ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 31/12).  Τα στοιχεία αυτά, κατά 
κανόνα, συλλέγονται από τον ΕΛΚΕ. Ως χρηματοδότηση νοούνται οι 
καταθέσεις κεφαλαίων ή ποσών από φορείς χρηματοδότησης στο πλαίσιο 
του προϋπολογισμού του έργου για το συγκεκριμένο έτος. 

Δεκαδικός 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Χρηματοδοτήσεις Μ1.208 
Χρηματοδότηση ενεργών 
έργων από εθνικούς φορείς 
(δημόσιους και ιδιωτικούς) 

Το συνολικό ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης των ενεργών 
χρηματοδοτούμενων έργων του Ιδρύματος από εθνικούς φορείς (δημόσιους 
και ιδιωτικούς), τα οποία έχουν επιστημονικά υπεύθυνο μέλος του 
Ιδρύματος, η διαχείρισή τους γίνεται από τον ΕΛΚΕ και έχουν διάρκεια του 
φυσικού αντικειμένου εντός του ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 
31/12). Ως χρηματοδότηση νοούνται οι καταθέσεις κεφαλαίων ή ποσών από 
φορείς χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του έργου για το 
συγκεκριμένο έτος. Τα στοιχεία αυτά, κατά κανόνα, συλλέγονται από τον 
ΕΛΚΕ. 

Δεκαδικός 
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Ενότητα Υποενότητα Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Τύπος δεδομένων 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Χρηματοδοτήσεις Μ1.209 
Χρηματοδότηση ενεργών 
έργων από δίδακτρα ΠΜΣ 

Το συνολικό ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης των ενεργών 
χρηματοδοτούμενων έργων του Ιδρύματος από δίδακτρα Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, που έχουν επιστημονικά υπεύθυνο μέλος του 
Ιδρύματος, η διαχείρισή τους γίνεται από τον ΕΛΚΕ και έχουν διάρκεια του 
φυσικού αντικειμένου εντός του ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 
31/12). Τα στοιχεία αυτά, κατά κανόνα, συλλέγονται από τον ΕΛΚΕ. 

Δεκαδικός 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Χρηματοδοτήσεις Μ1.210 
Χρηματοδότηση ενεργών 
έργων από δίδακτρα 
Ξενόγλωσσων ΠΠΣ 

Το συνολικό ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης των ενεργών 
χρηματοδοτούμενων έργων του Ιδρύματος από δίδακτρα Ξενόγλωσσων 
Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών, τα οποία έχουν επιστημονικά 
υπεύθυνο μέλος του Ιδρύματος, η διαχείρισή τους γίνεται από τον ΕΛΚΕ και 
έχουν διάρκεια του φυσικού αντικειμένου εντός του ημερολογιακού έτους 
αναφοράς (1/1 - 31/12). Τα στοιχεία αυτά, κατά κανόνα, συλλέγονται από 
τον ΕΛΚΕ. 

Δεκαδικός 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Χρηματοδοτήσεις M1.211 
Χρηματοδότηση ενεργών 
έργων από Προγράμματα 
ΚΕΔΙΒΙΜ 

Το συνολικό ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης των ενεργών 
χρηματοδοτούμενων έργων του Ιδρύματος από δίδακτρα Προγραμμάτων 
δια βίου μάθησης ΚΕΔΙΒΙΜ, τα οποία έχουν επιστημονικά υπεύθυνο μέλος 
του Ιδρύματος, η διαχείρισή τους γίνεται από τον ΕΛΚΕ και έχουν διάρκεια 
του φυσικού αντικειμένου εντός του ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 
31/12). Τα στοιχεία αυτά, κατά κανόνα, συλλέγονται από τον ΕΛΚΕ. 

Δεκαδικός 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Χρηματοδοτήσεις M1.069 
Χρηματοδότηση Τακτικού 
Προϋπολογισμού 

Το συνολικό ύψος του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος το οποίο 
διαμορφώνεται από την ετήσια επιχορήγηση του Υπουργείου Παιδείας και 
όλες τις πηγές χρηματοδότησης που προβλέπονται στον τακτικό 
προϋπολογισμό (ίδια έσοδα,  πρόσοδοι, τόκοι, επιχορηγήσεις, 
χρηματοδοτήσεις κ.λπ.) από 1/1 έως 31/12 του έτους αναφοράς. Τα στοιχεία 
αυτά, κατά κανόνα, συλλέγονται από την Οικονομική Υπηρεσία. 

Δεκαδικός 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Χρηματοδοτήσεις M1.212 
Χρηματοδότηση ενεργών 
έργων από έσοδα παροχής 
υπηρεσιών εργαστηρίων 

Το συνολικό ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης των ενεργών 
χρηματοδοτούμενων έργων του Ιδρύματος από έσοδα παροχής υπηρεσιών 
εργαστηρίων, τα οποία έχουν επιστημονικά υπεύθυνο μέλος του Ιδρύματος, 
η διαχείρισή τους γίνεται από τον ΕΛΚΕ και έχουν διάρκεια του φυσικού 
αντικειμένου εντός του ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 31/12). Τα 
στοιχεία αυτά, κατά κανόνα, συλλέγονται από τον ΕΛΚΕ. 

Δεκαδικός 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Χρηματοδοτήσεις M1.213 

Χρηματοδότηση 
ερευνητικών κέντρων ή 
ινστιτούτων (διακριτών 
ΝΠΙΔ ή ΝΠΔΔ του 
Ιδρύματος) 

Το συνολικό ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης των χρηματοδοτούμενων 
Δομών (ερευνητικών κέντρων ή Ινστιτούτων), οι οποίες αποτελούν διακριτά 
ΝΠΙΔ ή ΝΠΔΔ του Ιδρύματος, εντός του ημερολογιακού έτους αναφοράς 
(1/1 - 31/12). Τα στοιχεία αυτά θα ζητηθούν από τις αντίστοιχες Δομές. 

Δεκαδικός 
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Ενότητα Υποενότητα Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Τύπος δεδομένων 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Χρηματοδοτήσεις M1.214 
Χρηματοδότηση από 
δωρεές 

Το συνολικό ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης από δωρεές, με δικαιούχο 
το Ίδρυμα ή τις Ακαδημαϊκές του Μονάδες εντός του ημερολογιακού έτους 
αναφοράς (1/1 - 31/12). Τα στοιχεία αυτά θα ζητηθούν είτε από Οικονομική 
Υπηρεσία είτε από Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσίας είτε από ΕΛΚΕ. 

Δεκαδικός 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Χρηματοδοτήσεις M1.177 
Ετήσια επιχορήγηση 
Υπουργείου Παιδείας 

Το συνολικό ύψος της ετήσιας επιχορήγησης του Υπουργείου Παιδείας, που 
αποτελεί μέρος του τακτικού προϋπολογισμού από 1/1 έως 31/12 του έτους 
αναφοράς. 
Η επιχορήγηση αφορά στο σύνολο της τακτικής και έκτακτης 
χρηματοδότησης του Υπουργείου Παιδείας προς το Ίδρυμα για το 
ημερολογιακό έτος αναφοράς. 

Δεκαδικός 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Χρηματοδοτήσεις M1.070 
Χρηματοδότηση Δημοσίων 
Επενδύσεων 

Το συνολικό ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης Δημοσίων Επενδύσεων του 
Ιδρύματος από 1/1 έως 31/12 του έτους αναφοράς. Τα στοιχεία αυτά, κατά 
κανόνα, συλλέγονται από την Οικονομική Υπηρεσία. 

Δεκαδικός 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Χρηματοδοτήσεις M1.215 
Χρηματοδότηση ενεργών 
έργων με φορέα 
χρηματοδότησης τον ΕΛΚΕ 

Το συνολικό ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης των ενεργών 
χρηματοδοτούμενων έργων του Ιδρύματος με φορέα χρηματοδότησης τον 
ΕΛΚΕ, τα οποία έχουν επιστημονικά υπεύθυνο μέλος του Ιδρύματος, η 
διαχείρισή τους γίνεται από τον ΕΛΚΕ και έχουν διάρκεια του φυσικού 
αντικειμένου εντός του ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 31/12). Τα 
έργα αυτά αποτελούν εσωτερική χρηματοδότηση του Ιδρύματος από 
πόρους του ΕΛΚΕ για έρευνα και άλλες συναφείς δραστηριότητες. Τα 
στοιχεία αυτά συλλέγονται από τον ΕΛΚΕ. 

Δεκαδικός 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Χρηματοδοτήσεις M1.216 
Χρηματοδότηση Ιδρύματος 
από ΕΛΚΕ 

Το συνολικό ύψος των ετήσιων χρηματοδοτήσεων του Ιδρύματος από ΕΛΚΕ 
από 1/1 έως 31/12 του έτους αναφοράς. Δηλαδή τα ποσά, τα οποία διαθέτει 
ο ΕΛΚΕ στην Οικονομική Υπηρεσία ως έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού 
του Ιδρύματος για την κάλυψη των αναγκών του. 

Δεκαδικός 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Χρηματοδοτήσεις M1.217 

Χρηματοδότηση ενεργών 
έργων καινοτομίας και 
μεταφοράς τεχνολογίας από 
την αξιοποίηση 
ερευνητικών 
αποτελεσμάτων 

Το συνολικό ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης  των ενεργών 
χρηματοδοτούμενων έργων του Ιδρύματος με φορέα χρηματοδότησης 
εξωτερικούς φορείς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, που προκύπτουν από 
την εκμετάλλευση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα από συμβάσεις 
μεταφοράς τεχνολογίας (royalties) και έσοδα από αξιοποίηση 
αποτελεσμάτων έρευνας (spin off, start up εταιρείες κ.λπ.) τα οποία έχουν 
επιστημονικά υπεύθυνο μέλος του Ιδρύματος, η διαχείρισή τους γίνεται από 
τον ΕΛΚΕ και έχουν διάρκεια του φυσικού αντικειμένου εντός του 
ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 31/12). Τα στοιχεία αυτά 
συλλέγονται από τον ΕΛΚΕ. 

Δεκαδικός 
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Ενότητα Υποενότητα Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Τύπος δεδομένων 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Χρηματοδοτήσεις M1.072 
Χρηματοδοτήσεις από τ. 
ΤΣΜΕΔΕ 

Το συνολικό ύψος των ετήσιων χρηματοδοτήσεων του Ιδρύματος από το τ. 
ΤΣΜΕΔΕ από 1/1 έως 31/12 του έτους αναφοράς. Τα στοιχεία αυτά 
συλλέγονται είτε από τον ΕΛΚΕ είτε από την Οικονομική Υπηρεσία. 

Δεκαδικός 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Χρηματοδοτήσεις M1.073 
Χρηματοδοτήσεις από την 
Εταιρεία Διαχείρισης 
Περιουσίας 

Το συνολικό ύψος των ετήσιων χρηματοδοτήσεων του Ιδρύματος από την 
Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσίας από 1/1 έως 31/12 του έτους αναφοράς. 

Δεκαδικός 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Χρηματοδοτήσεις M1.074 
Χρηματοδοτήσεις από 
άλλους πόρους 

Το συνολικό ύψος των ετήσιων χρηματοδοτήσεων του Ιδρύματος από 
άλλους πόρους ή έσοδα εκτός από τα παραπάνω από 1/1 έως 31/12 του 
έτους αναφοράς. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται είτε από τον ΕΛΚΕ είτε από 
την Οικονομική Υπηρεσία. 

Δεκαδικός 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Δαπάνες Ιδρύματος 
(Τακτικού / ΕΛΚΕ) 

M1.075 
Δαπάνες ανάπτυξης δικτύου 
Βιβλιοθηκών 

Το συνολικό ύψος των ετήσιων δαπανών του Ιδρύματος για την ανάπτυξη 
του δικτύου των Βιβλιοθηκών από 1/1 έως 31/12 του έτους αναφοράς. Τα 
στοιχεία αυτά, κατά κανόνα, συλλέγονται από την Οικονομική Υπηρεσία και 
αφορούν δαπάνες  (με μορφή συνδρομής ή εφάπαξ ποσών) πρόσβασης στο 
δίκτυο των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. 

Δεκαδικός 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Δαπάνες Ιδρύματος 
(Τακτικού / ΕΛΚΕ) 

M1.076 
Δαπάνες φύλαξης και 
ασφάλειας 

Το συνολικό ύψος των ετήσιων δαπανών του Ιδρύματος για τη φύλαξη και 
την ασφάλεια από 1/1 έως 31/12 του έτους αναφοράς. Τα στοιχεία αυτά, 
κατά κανόνα, συλλέγονται από την Οικονομική Υπηρεσία. 

Δεκαδικός 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Δαπάνες Ιδρύματος 
(Τακτικού / ΕΛΚΕ) 

M1.077 Δαπάνες σίτισης 
Το συνολικό ύψος των ετήσιων δαπανών του Ιδρύματος για τη σίτιση από 
1/1 έως 31/12 του έτους αναφοράς. Τα στοιχεία αυτά, κατά κανόνα, 
συλλέγονται από την Οικονομική Υπηρεσία. 

Δεκαδικός 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Δαπάνες Ιδρύματος 
(Τακτικού / ΕΛΚΕ) 

M1.078 Δαπάνες στέγασης 

Το συνολικό ύψος των ετήσιων δαπανών του Ιδρύματος για τη στέγαση 
φοιτητών (πλην του στεγαστικού επιδόματος) από 1/1 έως 31/12 του έτους 
αναφοράς. Τα στοιχεία αυτά, κατά κανόνα, συλλέγονται από την Οικονομική 
Υπηρεσία. 

Δεκαδικός 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Δαπάνες Ιδρύματος 
(Τακτικού / ΕΛΚΕ) 

Μ1.218 
Δαπάνες στεγαστικού 
επιδόματος 

Το συνολικό ύψος των ετήσιων δαπανών του Ιδρύματος για το στεγαστικό 
επίδομα των φοιτητών από 1/1 έως 31/12 του έτους αναφοράς. Τα στοιχεία 
αυτά, κατά κανόνα, συλλέγονται από την Οικονομική Υπηρεσία. 

Δεκαδικός 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Δαπάνες Ιδρύματος 
(Τακτικού / ΕΛΚΕ) 

M1.079 Δαπάνες βιβλίων 
Το συνολικό ύψος των ετήσιων δαπανών του Ιδρύματος για την προμήθεια 
βιβλίων από 1/1 έως 31/12 του έτους αναφοράς. Τα στοιχεία αυτά, κατά 
κανόνα, συλλέγονται από την Οικονομική Υπηρεσία. 

Δεκαδικός 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Δαπάνες Ιδρύματος 
(Τακτικού / ΕΛΚΕ) 

M1.080 
Πάγιες δαπάνες λειτουργίας 
(βλέπε στην περιγραφή 
ΚΑΕ) 

Το συνολικό ύψος των ετήσιων παγίων δαπανών λειτουργίας του Ιδρύματος 
(ύδρευση, ρεύμα, καθαριότητα, συντήρηση, φύλαξη, θέρμανση/ψύξη - ΚΑΕ 
841, 842, 845, 863, 892, 1611) από 1/1 έως 31/12 του έτους αναφοράς. Τα 
στοιχεία αυτά, κατά κανόνα, συλλέγονται από την Οικονομική Υπηρεσία. 

Δεκαδικός 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Δαπάνες Ιδρύματος 
(Τακτικού / ΕΛΚΕ) 

M1.081 Δαπάνες για την έρευνα 
Το συνολικό ύψος των ετήσιων δαπανών του Ιδρύματος για την έρευνα. 
(από τον τακτικό) από 1/1 έως 31/12 του έτους αναφοράς. Τα στοιχεία αυτά, 
κατά κανόνα, συλλέγονται από την Οικονομική Υπηρεσία. 

Δεκαδικός 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Δαπάνες Ιδρύματος 
(Τακτικού / ΕΛΚΕ) 

Μ1.219 
Αμοιβές ερευνητών με 
σύμβαση εξωτερικού 
συνεργάτη 

Το συνολικό ύψος των ετήσιων δαπανών του Ιδρύματος για την πληρωμή 
αμοιβών εξωτερικών συνεργατών με ερευνητικά καθήκοντα από 1/1 έως 
31/12 του έτους αναφοράς. Τα στοιχεία αυτά, κατά κανόνα, συλλέγονται 
από τον ΕΛΚΕ. 

Δεκαδικός 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Δαπάνες Ιδρύματος 
(Τακτικού / ΕΛΚΕ) 

M1.082 Δαπάνες υγείας 

Το συνολικό ύψος των ετήσιων δαπανών του Ιδρύματος για τη φροντίδα 
υγείας των φοιτητών και του προσωπικού. (από τον τακτικό) από 1/1 έως 
31/12 του έτους αναφοράς. Τα στοιχεία αυτά, κατά κανόνα, συλλέγονται 
από την Οικονομική Υπηρεσία. 

Δεκαδικός 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Δαπάνες Ιδρύματος 
(Τακτικού / ΕΛΚΕ) 

M1.083 
Δαπάνες επιδομάτων 
φοιτητών 

Το συνολικό ύψος των ετήσιων δαπανών του Ιδρύματος για επιδόματα σε 
φοιτητές από 1/1 έως 31/12 του έτους αναφοράς. Τα στοιχεία αυτά, κατά 
κανόνα, συλλέγονται από την Οικονομική Υπηρεσία ή τον ΕΛΚΕ. 

Δεκαδικός 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Δαπάνες Ιδρύματος 
(Τακτικού / ΕΛΚΕ) 

M1.084 
Δαπάνες υποτροφιών και 
βραβείων 

Το συνολικό ύψος των ετήσιων δαπανών του Ιδρύματος για υποτροφίες και 
βραβεία από 1/1 έως 31/12 του έτους αναφοράς. Τα στοιχεία αυτά, κατά 
κανόνα, συλλέγονται από την Οικονομική Υπηρεσία ή τον ΕΛΚΕ. 

Δεκαδικός 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Δαπάνες Ιδρύματος 
(Τακτικού / ΕΛΚΕ) 

M1.085 
Δαπάνες βελτίωσης 
πρόσβασης ΑΜΕΑ 

Το συνολικό ύψος των ετήσιων δαπανών του Ιδρύματος για τη βελτίωση της 
προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ από 1/1 έως 31/12 του έτους αναφοράς. Τα 
στοιχεία αυτά, κατά κανόνα, συλλέγονται από την Οικονομική Υπηρεσία ή 
τον ΕΛΚΕ. 

Δεκαδικός 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Δαπάνες Ιδρύματος 
(Τακτικού / ΕΛΚΕ) 

M1.086 
Δαπάνες πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων 

Το συνολικό ύψος των ετήσιων δαπανών του Ιδρύματος για πολιτιστικές 
δραστηριότητες από 1/1 έως 31/12 του έτους αναφοράς. Τα στοιχεία αυτά, 
κατά κανόνα, συλλέγονται από την Οικονομική Υπηρεσία ή τον ΕΛΚΕ. 

Δεκαδικός 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Δαπάνες Ιδρύματος 
(Τακτικού / ΕΛΚΕ) 

M1.087 
Δαπάνες ανάπτυξης 
ψηφιακών υποδομών 

Το συνολικό ύψος των ετήσιων δαπανών του Ιδρύματος για την ανάπτυξη 
των ψηφιακών υποδομών από 1/1 έως 31/12 του έτους αναφοράς. Τα 
στοιχεία αυτά, κατά κανόνα, συλλέγονται από την Οικονομική Υπηρεσία ή 
τον ΕΛΚΕ. 

Δεκαδικός 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Δαπάνες Ιδρύματος 
(Τακτικού / ΕΛΚΕ) 

M1.088 
Δαπάνες ψηφιακών 
υπηρεσιών 

Το συνολικό ύψος των ετήσιων δαπανών του Ιδρύματος για ψηφιακές 
υπηρεσίες (π.χ. λογισμικά, πρόσβαση σε δίκτυα κ.α.) από 1/1 έως 31/12 του 
έτους αναφοράς. Τα στοιχεία αυτά, κατά κανόνα, συλλέγονται από την 
Οικονομική Υπηρεσία ή τον ΕΛΚΕ. 

Δεκαδικός 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Δαπάνες Ιδρύματος 
(Τακτικού / ΕΛΚΕ) 

M1.089 
Δαπάνες διδασκαλίας ξένων 
γλωσσών 

Το συνολικό ύψος των ετήσιων δαπανών του Ιδρύματος για διδασκαλία 
ξένων γλωσσών, μόνο από τις ειδικές δομές διδασκαλίας ξένων και 
ελληνικής γλώσσας, από 1/1 έως 31/12 του έτους αναφοράς. Τα στοιχεία 
αυτά, κατά κανόνα, συλλέγονται από την Οικονομική Υπηρεσία ή τον ΕΛΚΕ. 

Δεκαδικός 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Δαπάνες Ιδρύματος 
(Τακτικού / ΕΛΚΕ) 

Μ1.220 
Δαπάνες επιμόρφωσης 
προσωπικού 

Το συνολικό ύψος των ετήσιων δαπανών του Ιδρύματος για την 
επιμόρφωση του Διοικητικού και Τεχνικού Προσωπικού του Ιδρύματος, από 
1/1 έως 31/12 του έτους αναφοράς. Τα στοιχεία αυτά, κατά κανόνα, 
συλλέγονται από την Οικονομική Υπηρεσία ή τον ΕΛΚΕ. 

Δεκαδικός 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Δαπάνες Ιδρύματος 
(Τακτικού / ΕΛΚΕ) 

M1.090 
Δαπάνες υπηρεσιών 
συμβουλευτικής και 
υποστήριξης φοιτητών 

Το συνολικό ύψος των ετήσιων δαπανών του Ιδρύματος για υπηρεσίες 
συμβουλευτικής και υποστήριξης φοιτητών από 1/1 έως 31/12 του έτους 
αναφοράς. Τα στοιχεία αυτά, κατά κανόνα, συλλέγονται από την Οικονομική 
Υπηρεσία ή τον ΕΛΚΕ. 

Δεκαδικός 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Δαπάνες Ιδρύματος 
(Τακτικού / ΕΛΚΕ) 

Μ1.222 Άλλες δαπάνες Τακτικού 

Το συνολικό ύψος των ετήσιων δαπανών του Ιδρύματος για δαπάνες 
Τακτικού που δεν συμπεριλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες από 1/1 
έως 31/12 του έτους αναφοράς. Τα στοιχεία αυτά, κατά κανόνα, 
συλλέγονται από την Οικονομική Υπηρεσία. 

Δεκαδικός 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Δαπάνες ΠΔΕ M1.091 Δαπάνες υποδομών 
Το συνολικό ύψος των ετήσιων δαπανών του Ιδρύματος για κτιριακές 
εγκαταστάσεις ή/και εξοπλισμό από 1/1 έως 31/12 του έτους αναφοράς. Τα 
στοιχεία αυτά, κατά κανόνα, συλλέγονται από την Οικονομική Υπηρεσία. 

Δεκαδικός 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ- 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Αίθουσες διδασκαλίας M1.092 Αίθουσες διδασκαλίας 
Το σύνολο των διαθέσιμων αιθουσών διδασκαλίας του Ιδρύματος κατά τη 
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ- 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Αίθουσες διδασκαλίας M1.093 
Δυναμικότητα θέσεων 
αιθουσών διδασκαλίας 

Η συνολική δυναμικότητα θέσεων των αιθουσών διδασκαλίας του 
Ιδρύματος κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ- 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Αίθουσες διδασκαλίας M1.094 
Έκταση αιθουσών 
διδασκαλίας (τ.μ.) 

Η συνολική έκταση των αιθουσών διδασκαλίας του Ιδρύματος (τετραγωνικά 
μέτρα) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Δεκαδικός 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ- 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Αίθουσες διδασκαλίας Μ1.223 
Αίθουσες διδασκαλίας με 
πρόσβαση ΑΜΕΑ 

Το σύνολο των αιθουσών διδασκαλίας του Ιδρύματος που είναι 
προσβάσιμες από ΑΜΕΑ κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8). 

Ακέραιος 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ- 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Αίθουσες διδασκαλίας Μ1.224 
Ηλεκτρονικές αίθουσες 
διδασκαλίας 

Το σύνολο των ηλεκτρονικών αιθουσών διδασκαλίας του Ιδρύματος κατά τη 
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Το πεδίο αυτό 
συμπληρώνεται μόνο από το ΕΑΠ. 

Ακέραιος 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ- 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Αίθουσες διδασκαλίας Μ1.225 
Δυναμικότητα θέσεων 
ηλεκτρονικών αιθουσών 
διδασκαλίας 

Η συνολική δυναμικότητα θέσεων των ηλεκτρονικών αιθουσών διδασκαλίας 
του Ιδρύματος κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8).  Το 
πεδίο αυτό συμπληρώνεται μόνο από το ΕΑΠ. 

Ακέραιος 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ- 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Αίθουσες εργαστηρίων M1.095 Αίθουσες εργαστηρίων 
Ο συνολικός αριθμός των διαθέσιμων αιθουσών εργαστηρίων του 
Ιδρύματος (για οργάνωση εργαστηριακών ασκήσεων) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ- 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Αίθουσες εργαστηρίων M1.096 
Δυναμικότητα θέσεων 
αιθουσών εργαστηρίων 

Η συνολική δυναμικότητα θέσεων των αιθουσών εργαστηρίων του 
Ιδρύματος κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 
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ΥΠΟΔΟΜΕΣ- 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Αίθουσες εργαστηρίων M1.097 
Έκταση αιθουσών 
εργαστηρίων (τ.μ.) 

Η συνολική έκταση (σε τετραγωνικά μέτρα) των αιθουσών εργαστηρίων του 
Ιδρύματος για οργάνωση εργαστηριακών ασκήσεων κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Δεκαδικός 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ- 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Αίθουσες εργαστηρίων M1.226 
Αίθουσες εργαστηρίων με 
πρόσβαση ΑΜΕΑ 

Το σύνολο των αιθουσών εργαστηρίων (για οργάνωση εργαστηριακών 
ασκήσεων) του Ιδρύματος, οι οποίες είναι προσβάσιμες από ΑΜΕΑ, κατά τη 
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ- 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Εγκαταστάσεις Διοίκησης 
και υποστήριξης 

M1.098 
Έκταση λοιπών 
εγκαταστάσεων (τ.μ.) 

Η συνολική έκταση (σε τετραγωνικά μέτρα) των λοιπών εγκαταστάσεων που 
χρησιμοποιεί το Ίδρυμα για την υλοποίηση του έργου του για άλλες 
δραστηριότητες (πχ έρευνα, διοίκηση, τεχνική υποστήριξη κ.α.) κατά τη λήξη 
του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Δεκαδικός 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ- 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Υπηρεσίες 
πληροφόρησης μέσω της 

ιστοσελίδας 
M1.099 

Αναρτημένες οδηγίες στον 
ιστότοπο του Ιδρύματος 

Επιλέξτε εάν υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος αναρτημένες 
οδηγίες για  τις λειτουργίες του Ιδρύματος, τις υποχρεώσεις και τα 
δικαιώματα των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ- 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Ψηφιακές υπηρεσίες M1.100 Ψηφιακές υπηρεσίες 
Επιλέξτε εάν διατίθενται ψηφιακές υπηρεσίες στα μέλη του Ιδρύματος (e-
mail, ιστοσελίδες, WiFi, ψηφιακά πιστοποιητικά κ.α.) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ- 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Ψηφιακές υπηρεσίες M1.101 Ψηφιακές υποδομές 

Επιλέξτε εάν υπάρχουν ψηφιακές υποδομές και διατίθενται ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες, όπως δωρεάν τηλεφωνία μέσω IP (Voice over IP), μετάδοση 
Video, (πιστοποιημένη ή απλή) τηλεδιάσκεψη και τηλεκπαίδευση κατά τη 
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ- 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Ψηφιακές υπηρεσίες M1.102 
Διανομή λογισμικού σε 
μέλη του Ιδρύματος 

Επιλέξτε εάν προσφέρεται διανομή λογισμικού στα μέλη του Ιδρύματος 
κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ- 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Ψηφιακές υπηρεσίες M1.103 
Διαχείριση αιθουσών 
τηλεδιάσκεψης 

Επιλέξτε εάν γίνεται διαχείριση των αιθουσών 
τηλεδιάσκεψης/τηλεκπαίδευσης του Ιδρύματος κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ- 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Ψηφιακές υπηρεσίες M1.104 Υποστήριξη χρηστών 
Επιλέξτε εάν πραγματοποιείται ενημέρωση, εκπαίδευση και υποστήριξη των  
χρηστών του Ιδρύματος κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8). 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ- 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Βιβλιοθήκες M1.105 Κεντρικές Βιβλιοθήκες 
Το σύνολο των Βιβλιοθηκών που έχει στη διάθεσή του το Ίδρυμα (μόνο 
κεντρικές κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12). 

Ακέραιος 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ- 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Βιβλιοθήκες M1.106 
Δυναμικότητα θέσεων 
κεντρικών Βιβλιοθηκών 

Η συνολική δυναμικότητα θέσεων των Βιβλιοθηκών του Ιδρύματος (αφορά 
κεντρικές Βιβλιοθήκες) κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους αναφοράς 
(31/12). Δυναμικότητα = (Θέσεις Βιβλιοθήκης) + (Θέσεις Παραρτημάτων) + 
(Θέσεις Αναγνωστηρίων). 

Ακέραιος 
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ΥΠΟΔΟΜΕΣ- 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Βιβλιοθήκες M1.107 
Έκταση κεντρικών 
Βιβλιοθηκών (τ.μ.) 

Η συνολική έκταση των κεντρικών Βιβλιοθηκών του Ιδρύματος (τετραγωνικά 
μέτρα) κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12). 

Δεκαδικός 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ- 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Βιβλιοθήκες M1.108 
Απομακρυσμένη πρόσβαση 
(βιβλιοθήκες, ΒΔ) 

Επιλέξτε εάν εξασφαλίζεται απομακρυσμένη πρόσβαση σε ακαδημαϊκές 
βιβλιοθήκες και βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων από τις κεντρικές 
Βιβλιοθήκες του Ιδρύματος κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους 
αναφοράς (31/12). 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ- 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Βιβλιοθήκες M1.109 Σύνδεση με Heal-link 
Επιλέξτε εάν οι κεντρικές Βιβλιοθήκες του Ιδρύματος παρέχουν σύνδεση με 
Heal-link κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12). 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ- 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Βιβλιοθήκες M1.110 
Συνεργασία με άλλες 
Βιβλιοθήκες 

Επιλέξτε εάν οι κεντρικές Βιβλιοθήκες του Ιδρύματος διατηρούν 
συνεργασίες με άλλες Βιβλιοθήκες κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους 
αναφοράς (31/12). 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ- 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Βιβλιοθήκες M1.111 
Συνεργασίες με 
ηλεκτρονικές Βιβλιοθήκες 
(εκτός Ιδρύματος) 

Το σύνολο των συνεργασιών των κεντρικών Βιβλιοθηκών του Ιδρύματος με 
άλλες ηλεκτρονικές Βιβλιοθήκες εκτός Ιδρύματος κατά τη λήξη του 
ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12). Συνεργασία είναι η ύπαρξη 
συμφωνίας του Ιδρύματός με άλλο Ίδρυμα για πρόσβαση των μελών του 
στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του άλλου Ιδρύματος. 

Ακέραιος 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ- 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Βιβλιοθήκες M1.112 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
κεντρικής Βιβλιοθήκης 

Το σύνολο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των κεντρικών Βιβλιοθηκών του 
Ιδρύματος κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12). 
Ενδεικτικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης: 1. Αναζήτηση πηγών 
μέσω ενοποιημένης μηχανής αναζήτησης 2. Περιήγηση σε Συλλογές, 3. 
Ηλεκτρονική πληροφόρηση 4.Αιτήσεις για διδάσκοντες 5 Αναγνωστήρια, 
Νησίδες Η/Υ 6. Δανεισμός, Κάρτα, Κρατήσεις 6. Δείκτες αξιολόγησης 
περιοδικών & ερευνητικής δραστηριότητας 7. Διαδανεισμός 8. Διαχείριση 
βιβλιογραφικών αναφορών 9. Εκπαίδευση χρηστών κ.α. 

Ακέραιος 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ- 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Βιβλιοθήκες M1.113 Τίτλοι βιβλίων 
Το σύνολο των τίτλων βιβλίων στις κεντρικές Βιβλιοθήκες του Ιδρύματος 
κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12). 

Ακέραιος 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ- 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Βιβλιοθήκες M1.114 Τίτλοι έντυπων περιοδικών 
Το σύνολο των τίτλων έντυπων περιοδικών στις κεντρικές Βιβλιοθήκες του 
Ιδρύματος κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12). 

Ακέραιος 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ- 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Βιβλιοθήκες M1.115 
Ηλεκτρονικά περιοδικά και 
βιβλία 

Το σύνολο των ηλεκτρονικών περιοδικών και των ηλεκτρονικών βιβλίων στις 
κεντρικές Βιβλιοθήκες του Ιδρύματος κατά τη λήξη του ημερολογιακού 
έτους αναφοράς (31/12). Περιλαμβάνει τις εκδόσεις στις οποίες έχει 
συνδρομή η Βιβλιοθήκη και όσες προσφέρονται από HEAL-Link. 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση του 

ερευνητικού έργου 
M1.265 

Εργασίες με κριτές - Scopus 
(σωρευτικά για τα 5 
τελευταία έτη) 

Το σύνολο των εργασιών των μελών του Ιδρύματος σε επιστημονικά 
περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, με κριτές, στη διεθνή βάση δεδομένων 
Scopus για τα 5 τελευταία έτη περιλαμβανομένου του ημερολογιακού έτους 
αναφοράς (31/12).  

Ακέραιος 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση του 

ερευνητικού έργου 
Μ1.266 

Εργασίες με κριτές - Scopus 
(έτος αναφοράς) 

Το σύνολο των εργασιών των μελών του Ιδρύματος σε επιστημονικά 
περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, με κριτές, στη διεθνή βάση δεδομένων 
Scopus για το ημερολογιακό έτος αναφοράς (31/12).   

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση του 

ερευνητικού έργου 
M1.267 

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας – 
πατέντες σε ισχύ  

Το σύνολο των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (πατέντες) του Ιδρύματος, τα 
οποία βρίσκονται σε ισχύ, κατά το ημερολογιακό έτος αναφοράς. 
Υπολογίζεται για κάθε μέλος του Ιδρύματος το άθροισμα των διπλωμάτων 
του, που βρίσκονται σε ισχύ (συντηρούνται με το αντίστοιχο τέλος) κατά τη 
διάρκεια του έτους αναφοράς. 
Στο πεδίο αυτό υπολογίζονται μόνο τα διπλώματα στα οποία συν-
δικαιούχος είναι το Ίδρυμα. 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση του 

ερευνητικού έργου 
Μ1.277 

Νέα διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας – πατέντες  

Το σύνολο των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (πατέντες), που χορηγήθηκαν σε 
μέλη του Ιδρύματος, κατά το ημερολογιακό έτος αναφοράς. 
Στο πεδίο αυτό υπολογίζονται μόνο τα διπλώματα στα οποία συν-
δικαιούχος είναι το Ίδρυμα. 

Ακέραιος  

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση του 

ερευνητικού έργου 
Μ1.268 

Ετεροαναφορές Scopus 
(σωρευτικά για τα 5 
τελευταία έτη) 

Το σύνολο των ετεροαναφορών των δημοσιεύσεων των μελών του 
Ιδρύματος στο Scopus για τα 5 τελευταία έτη περιλαμβανομένου του 
ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12).  
Υπολογίζεται για κάθε μέλος του Ιδρύματος το άθροισμα των 
ετεροαναφορών των δημοσιεύσεων της τελευταίας πενταετίας 
συμπεριλαμβανομένου και του ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12).  
Το εν λόγω πεδίο συμπληρώνεται με την τιμή που εμφανίζει για το Ίδρυμα η 
διεθνής βάση δεδομένων Scopus στις 31/12 του ημερολογιακού έτους 
αναφοράς. 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση του 

ερευνητικού έργου 
Μ1.233 

Ετεροαναφορές Scopus 
(έτος αναφοράς) 

Το σύνολο των ετεροαναφορών των δημοσιεύσεων των μελών του 
Ιδρύματος στο Scopus που αντιστοιχούν στο ημερολογιακό έτος αναφοράς 
(31/12).  
Υπολογίζεται για κάθε μέλος του Ιδρύματος το άθροισμα των 
ετεροαναφορών των δημοσιεύσεων του ημερολογιακού έτους αναφοράς 
(31/12).  
Το εν λόγω πεδίο συμπληρώνεται με την τιμή που εμφανίζει για το Ίδρυμα η 
διεθνής βάση δεδομένων Scopus στις 31/12 για το ημερολογιακό έτος 
αναφοράς. 

Ακέραιος 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση του 

ερευνητικού έργου 
Μ1.269 

Αναφορές Scopus 
(σωρευτικά για τα 5 
τελευταία έτη) 

Το σύνολο των αναφορών των δημοσιεύσεων των μελών του Ιδρύματος στο 
Scopus για τα 5 τελευταία έτη περιλαμβανομένου του ημερολογιακού έτους 
αναφοράς (31/12).  
Υπολογίζεται για κάθε μέλος του Ιδρύματος το άθροισμα των αναφορών των 
δημοσιεύσεων της τελευταίας πενταετίας συμπεριλαμβανομένου και του 
ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12).  
Το εν λόγω πεδίο συμπληρώνεται με την τιμή που εμφανίζει για το Ίδρυμα η 
διεθνής βάση δεδομένων Scopus στις 31/12 του ημερολογιακού έτους 
αναφοράς. 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση του 

ερευνητικού έργου 
Μ1.270 

Aναφορές Scopus (έτος 
αναφοράς) 

Το σύνολο των αναφορών των δημοσιεύσεων των μελών του Ιδρύματος στο 
Scopus που αντιστοιχούν στο ημερολογιακό έτος αναφοράς (31/12).  
Υπολογίζεται για κάθε μέλος του Ιδρύματος το άθροισμα των αναφορών των 
δημοσιεύσεων του ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12).  
Το εν λόγω πεδίο συμπληρώνεται με την τιμή που εμφανίζει για το Ίδρυμα η 
διεθνής βάση δεδομένων Scopus στις 31/12 για το ημερολογιακό έτος 
αναφοράς.  

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση του 

ερευνητικού έργου 
Μ1.237 

Διεθνή βραβεία και 
διακρίσεις (έτος αναφοράς) 

Το σύνολο των διεθνών βραβείων και διακρίσεων που έλαβαν τα μέλη ΔΕΠ 
του Ιδρύματος κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 
έως 31/12). 
Τα βραβεία και οι διακρίσεις αναφέρονται ιδίως σε: 
1. Αναγόρευση Μέλους Ακαδημίας 
2. Απονομή Τίτλου Επίτιμου Διδάκτορα 
3. Εκλογή/επιλογή στην Προεδρία διεθνώς αναγνωρίσιμων ερευνητικών ή 

επιστημονικών οργανισμών 
4. Απονομή διεθνώς αναγνωρίσιμων βραβείων σε συγκεκριμένη 

επιστημονική περιοχή. 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα Έργα 
και Ερευνητικές 

Υποδομές 
M1.120 

Ενεργά χρηματοδοτούμενα 
έργα (σύνολο) 

Το σύνολο των ενεργών χρηματοδοτούμενων έργων, τα οποία έχουν 
επιστημονικά υπεύθυνο μέλος του Ιδρύματος, η διαχείρισή τους γίνεται από 
τον ΕΛΚΕ και έχουν διάρκεια του φυσικού αντικειμένου εντός του 
ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 31/12). Το πλήθος των έργων θα 
πρέπει να αντιστοιχεί στα έργα που υπολογίστηκαν στο πεδίο Μ1.207 που 
αφορά τη χρηματοδότηση. 
Τα έργα αυτά θα πρέπει να επαληθεύονται από σχετικό δημοσιοποιημένο 
κατάλογο του ΕΛΚΕ. 

Ακέραιος 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα Έργα 
και Ερευνητικές 

Υποδομές 
Μ1.259 

Ενεργά χρηματοδοτούμενα 
ιδρυματικά έργα 
(σύνολο) 

Το σύνολο των ενεργών χρηματοδοτούμενων Ιδρυματικών έργων (π.χ. 
Γραφείο Διασύνδεσης, Πρακτική Άσκηση κ.α.), τα οποία έχουν επιστημονικά 
υπεύθυνο μέλος του Ιδρύματος, η διαχείρισή τους γίνεται από τον ΕΛΚΕ και 
έχουν διάρκεια του φυσικού αντικειμένου εντός του ημερολογιακού έτους 
αναφοράς (1/1 - 31/12). Το πλήθος των έργων θα πρέπει να αντιστοιχεί στα 
έργα που υπολογίστηκαν στο πεδίο Μ1.258 που αφορά τη χρηματοδότηση. 
Τα έργα αυτά θα πρέπει να επαληθεύονται από σχετικό δημοσιοποιημένο 
κατάλογο του ΕΛΚΕ. 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα Έργα 
και Ερευνητικές 

Υποδομές 
M1.121 

Ενεργά χρηματοδοτούμενα 
ευρωπαϊκά έργα - HORIZON 
-με συντονιστή μέλος του 
Ιδρύματος 

Το σύνολο των ενεργών χρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών (ανταγωνιστικών) 
έργων με τη μορφή κοινοπραξίας (HORIZON), που έχουν συντονιστή 
κοινοπραξίας επιστημονικά υπεύθυνο μέλος του Ιδρύματος, η διαχείρισή 
τους γίνεται από τον ΕΛΚΕ, έχουν διάρκεια του φυσικού αντικειμένου εντός 
του ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 31/12).  
Με τον όρο συντονιστή εννοούμε τον «coordinator» της κοινοπραξίας. 
Τα έργα αυτά θα πρέπει να επαληθεύονται από σχετικό δημοσιοποιημένο 
κατάλογο του ΕΛΚΕ. 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα Έργα 
και Ερευνητικές 

Υποδομές 
M1.122 

Ενεργά ευρωπαϊκά έργα - 
HORIZON  

Το σύνολο των ενεργών χρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών (ανταγωνιστικών) 
έργων (HORIZON), τα οποία έχουν επιστημονικά υπεύθυνο μέλος του 
Ιδρύματος, η διαχείρισή τους γίνεται από τον ΕΛΚΕ και έχουν διάρκεια του 
φυσικού αντικειμένου εντός του ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 
31/12). Το πλήθος των έργων θα πρέπει να αντιστοιχεί στα έργα που 
υπολογίστηκαν στο πεδίο Μ1.065 που αφορά τη χρηματοδότηση. 
Τα έργα αυτά θα πρέπει να επαληθεύονται από σχετικό δημοσιοποιημένο 
κατάλογο του ΕΛΚΕ. 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα Έργα 
και Ερευνητικές 

Υποδομές 
M1.123 

Ενεργά εθνικά έργα από 
ευρωπαϊκά ταμεία 

Το σύνολο των ενεργών χρηματοδοτούμενων εθνικών έργων από 
ευρωπαϊκά ταμεία (π.χ. ΕΣΠΑ, Interreg κ.α.), τα οποία έχουν επιστημονικά 
υπεύθυνο μέλος του Ιδρύματος, η διαχείρισή τους γίνεται από τον ΕΛΚΕ και 
έχουν διάρκεια του φυσικού αντικειμένου εντός του ημερολογιακού έτους 
αναφοράς (1/1 - 31/12). Το πλήθος των έργων θα πρέπει να αντιστοιχεί στα 
έργα που υπολογίστηκαν στο πεδίο Μ1.064 και αφορά τη χρηματοδότηση. 
Τα έργα αυτά θα πρέπει να επαληθεύονται από σχετικό δημοσιοποιημένο 
κατάλογο του ΕΛΚΕ. 

Ακέραιος 
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Ενότητα Υποενότητα Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Τύπος δεδομένων 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα Έργα 
και Ερευνητικές 

Υποδομές 
M1.124 

Ενεργά έργα από διεθνείς 
εταιρείες και οργανισμούς 

Το σύνολο των ενεργών χρηματοδοτούμενων έργων από διεθνείς εταιρείες 
και οργανισμούς (ΟΟΣΑ, UNESCO, εταιρείες του εξωτερικού κ.α.), τα οποία 
έχουν επιστημονικά υπεύθυνο μέλος του Ιδρύματος, η διαχείρισή τους 
γίνεται από τον ΕΛΚΕ και έχουν διάρκεια του φυσικού αντικειμένου εντός 
του ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 31/12). Το πλήθος των έργων θα 
πρέπει να αντιστοιχεί στα έργα που υπολογίστηκαν στο πεδίο Μ1.066 και 
αφορά τη χρηματοδότηση. 
Τα έργα αυτά θα πρέπει να επαληθεύονται από σχετικό δημοσιοποιημένο 
κατάλογο του ΕΛΚΕ. 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα Έργα 
και Ερευνητικές 

Υποδομές 
Μ1.238 

Ενεργά έργα από εθνικούς 
φορείς (δημόσιους και 
ιδιωτικούς) 

Το σύνολο των ενεργών χρηματοδοτούμενων έργων από εθνικούς φορείς 
(δημόσιους και ιδιωτικούς), τα οποία έχουν επιστημονικά υπεύθυνο μέλος 
του Ιδρύματος, η διαχείρισή τους γίνεται από τον ΕΛΚΕ και έχουν διάρκεια 
του φυσικού αντικειμένου εντός του ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 
31/12). Το πλήθος των έργων θα πρέπει να αντιστοιχεί στα έργα που 
υπολογίστηκαν στο πεδίο Μ1.208 και αφορά τη χρηματοδότηση. 
Τα έργα αυτά θα πρέπει να επαληθεύονται από σχετικό δημοσιοποιημένο 
κατάλογο του ΕΛΚΕ. 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα Έργα 
και Ερευνητικές 

Υποδομές 
Μ1.239 

Ενεργά έργα από δίδακτρα 
ΠΜΣ 

Το σύνολο των ενεργών χρηματοδοτούμενων έργων από δίδακτρα σε 
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος, τα οποία έχουν 
επιστημονικά υπεύθυνο μέλος του Ιδρύματος, η διαχείρισή τους γίνεται από 
τον ΕΛΚΕ και έχουν διάρκεια του φυσικού αντικειμένου εντός του 
ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 31/12). Το πλήθος των έργων θα 
πρέπει να αντιστοιχεί στα έργα που υπολογίστηκαν στο πεδίο Μ1.209 και 
αφορά τη χρηματοδότηση. 
Τα έργα αυτά θα πρέπει να επαληθεύονται από σχετικό δημοσιοποιημένο 
κατάλογο του ΕΛΚΕ. 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα Έργα 
και Ερευνητικές 

Υποδομές 
Μ1.240 

Ενεργά έργα από δίδακτρα 
Ξενόγλωσσων ΠΠΣ 

Το σύνολο των ενεργών χρηματοδοτούμενων έργων από δίδακτρα σε 
Ξενόγλωσσα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος, τα 
οποία έχουν επιστημονικά υπεύθυνο μέλος του Ιδρύματος, η διαχείρισή 
τους γίνεται από τον ΕΛΚΕ και έχουν διάρκεια του φυσικού αντικειμένου 
εντός του ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 31/12). Το πλήθος των 
έργων θα πρέπει να αντιστοιχεί στα έργα που υπολογίστηκαν στο πεδίο 
Μ1.210 και αφορά τη χρηματοδότηση.  
Τα έργα αυτά θα πρέπει να επαληθεύονται από σχετικό δημοσιοποιημένο 
κατάλογο του ΕΛΚΕ. 

Ακέραιος 
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Ενότητα Υποενότητα Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Τύπος δεδομένων 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα Έργα 
και Ερευνητικές 

Υποδομές 
Μ1.241 

Ενεργά έργα από 
Προγράμματα δια βίου 
μάθησης ΚΕΔΙΒΙΜ 

Το σύνολο των ενεργών χρηματοδοτούμενων έργων από δίδακτρα σε 
Προγράμματα δια βίου μάθησης ΚΕΔΙΒΙΜ του Ιδρύματος τα οποία έχουν 
επιστημονικά υπεύθυνο μέλος του Ιδρύματος, η διαχείρισή τους γίνεται από 
τον ΕΛΚΕ και έχουν διάρκεια του φυσικού αντικειμένου εντός του 
ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 31/12). Το πλήθος των έργων θα 
πρέπει να αντιστοιχεί στα έργα που υπολογίστηκαν στο πεδίο Μ1.211 και 
αφορά τη χρηματοδότηση. 
Τα έργα αυτά θα πρέπει να επαληθεύονται από σχετικό δημοσιοποιημένο 
κατάλογο του ΕΛΚΕ. 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα Έργα 
και Ερευνητικές 

Υποδομές 
Μ1.242 

Ενεργά έργα από έσοδα 
παροχής υπηρεσιών 
εργαστηρίων 

Το σύνολο των ενεργών χρηματοδοτούμενων έργων του Ιδρύματος από 
έσοδα παροχής υπηρεσιών εργαστηρίων, τα οποία έχουν επιστημονικά 
υπεύθυνο μέλος του Ιδρύματος, η διαχείρισή τους γίνεται από τον ΕΛΚΕ και 
έχουν διάρκεια του φυσικού αντικειμένου εντός του ημερολογιακού έτους 
αναφοράς (1/1 - 31/12). Το πλήθος των έργων θα πρέπει να αντιστοιχεί στα 
έργα που υπολογίστηκαν στο πεδίο Μ1.212 και αφορά τη χρηματοδότηση. 
Τα έργα αυτά θα πρέπει να επαληθεύονται από σχετικό δημοσιοποιημένο 
κατάλογο του ΕΛΚΕ. 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα Έργα 
και Ερευνητικές 

Υποδομές 
Μ1.243 

Ενεργά έργα με φορέα 
χρηματοδότησης τον ΕΛΚΕ 

Το σύνολο των ενεργών χρηματοδοτούμενων έργων του Ιδρύματος με 
φορέα χρηματοδότησης τον ΕΛΚΕ, τα οποία έχουν επιστημονικά υπεύθυνο 
μέλος του Ιδρύματος, η διαχείρισή τους γίνεται από τον ΕΛΚΕ και έχουν 
διάρκεια του φυσικού αντικειμένου εντός του ημερολογιακού έτους 
αναφοράς (1/1 - 31/12). Τα έργα αυτά αποτελούν εσωτερική 
χρηματοδότηση του Ιδρύματος από πόρους του ΕΛΚΕ για έρευνα και άλλων 
συναφών δραστηριοτήτων. Το πλήθος των έργων θα πρέπει να αντιστοιχεί 
στα έργα που υπολογίστηκαν στο πεδίο Μ1.215 και αφορά τη 
χρηματοδότηση. 
Τα έργα αυτά θα πρέπει να επαληθεύονται από σχετικό δημοσιοποιημένο 
κατάλογο του ΕΛΚΕ. 

Ακέραιος 
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Ενότητα Υποενότητα Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Τύπος δεδομένων 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα Έργα 
και Ερευνητικές 

Υποδομές 
Μ1.244 

Ενεργά έργα καινοτομίας 
και μεταφοράς τεχνολογίας 
από την αξιοποίηση 
ερευνητικών 
αποτελεσμάτων 

Το σύνολο των ενεργών χρηματοδοτούμενων έργων του Ιδρύματος με 
φορέα χρηματοδότησης εξωτερικούς φορείς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, 
που προκύπτουν από την εκμετάλλευση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, 
δικαιώματα από συμβάσεις μεταφοράς τεχνολογίας (royalties) και έσοδα 
από αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας (spin off, start up εταιρείες κ.λπ.) 
τα οποία έχουν επιστημονικά υπεύθυνο μέλος του Ιδρύματος, η διαχείρισή 
τους γίνεται από τον ΕΛΚΕ και έχουν διάρκεια του φυσικού αντικειμένου 
εντός του ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 31/12). Το πλήθος των 
έργων θα πρέπει να αντιστοιχεί στα έργα που υπολογίστηκαν στο πεδίο 
Μ1.217 που αφορά τη χρηματοδότηση. 
Τα έργα αυτά θα πρέπει να επαληθεύονται από σχετικό δημοσιοποιημένο 
κατάλογο του ΕΛΚΕ. 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα Έργα 
και Ερευνητικές 

Υποδομές 
M1.126 Ενεργά έργα (< 50Κ€) 

Το σύνολο των ενεργών έργων με συνολικό προϋπολογισμό μικρότερο από 
50.000€, τα οποία έχουν επιστημονικά υπεύθυνο μέλος του Ιδρύματος, η 
διαχείρισή τους γίνεται από τον ΕΛΚΕ και έχουν διάρκεια του φυσικού 
αντικειμένου εντός του ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 31/12). 
Τα έργα αυτά θα πρέπει να επαληθεύονται από σχετικό δημοσιοποιημένο 
κατάλογο του ΕΛΚΕ. 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα Έργα 
και Ερευνητικές 

Υποδομές 
M1.127 Ενεργά έργα (50 - 200Κ€) 

Το σύνολο των ενεργών έργων με συνολικό προϋπολογισμό από 50.000€ 
έως 200.000€, τα οποία έχουν επιστημονικά υπεύθυνο μέλος του 
Ιδρύματος, η διαχείρισή τους γίνεται από τον ΕΛΚΕ και έχουν διάρκεια του 
φυσικού αντικειμένου εντός του ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 
31/12).  
Τα έργα αυτά θα πρέπει να επαληθεύονται από σχετικό δημοσιοποιημένο 
κατάλογο του ΕΛΚΕ. 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα Έργα 
και Ερευνητικές 

Υποδομές 
M1.128 Ενεργά έργα (> 200Κ€) 

Το σύνολο των ενεργών έργων με συνολικό προϋπολογισμό μεγαλύτερο από 
200.000€, τα οποία έχουν επιστημονικά υπεύθυνο μέλος του Ιδρύματος, η 
διαχείρισή τους γίνεται από τον ΕΛΚΕ και έχουν διάρκεια του φυσικού 
αντικειμένου εντός του ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 31/12).  
Τα έργα αυτά θα πρέπει να επαληθεύονται από σχετικό δημοσιοποιημένο 
κατάλογο του ΕΛΚΕ. 

Ακέραιος 
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Ενότητα Υποενότητα Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Τύπος δεδομένων 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα Έργα 
και Ερευνητικές 

Υποδομές 
M1.129 

Εξωτερικοί συνεργάτες 
ενεργών 
χρηματοδοτούμενων έργων 

Το σύνολο των εξωτερικών συνεργατών για την εκτέλεση των 
χρηματοδοτούμενων ενεργών έργων του Ιδρύματος, με ενεργή σύμβαση 
εντός του ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 31/12). Υπολογίζεται το 
πλήθος των ατόμων που απασχολούνται στο σύνολο των ενεργών 
χρηματοδοτούμενων έργων (Μ1.120) και όχι το πλήθος των συμβάσεων 
τους. 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα Έργα 
και Ερευνητικές 

Υποδομές 
M1.271 

Εξωτερικοί συνεργάτες 
ενεργών 
χρηματοδοτούμενων έργων 
με ερευνητικά καθήκοντα 

Το σύνολο των εξωτερικών συνεργατών με ερευνητικά καθήκοντα για την 
εκτέλεση των χρηματοδοτούμενων ενεργών έργων του Ιδρύματος, με 
ενεργή σύμβαση εντός του ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 31/12).  
Υπολογίζεται το πλήθος των ατόμων που απασχολούνται στο σύνολο των 
ενεργών χρηματοδοτούμενων έργων (Μ1.120) και όχι το πλήθος των 
συμβάσεων τους. 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα Έργα 
και Ερευνητικές 

Υποδομές 
M1.272 

Εξωτερικοί συνεργάτες 
ενεργών 
χρηματοδοτούμενων έργων 
με 
διοικητικά/υποστηρικτικά 
καθήκοντα 

Το σύνολο των εξωτερικών συνεργατών με διοικητικά/υποστηρικτικά 
καθήκοντα για την εκτέλεση των χρηματοδοτούμενων ενεργών έργων του 
Ιδρύματος, με ενεργή σύμβαση εντός του ημερολογιακού έτους αναφοράς 
(1/1 - 31/12).  
Υπολογίζεται το πλήθος των ατόμων που απασχολούνται στο σύνολο των 
ενεργών χρηματοδοτούμενων έργων (Μ1.120) και όχι το πλήθος των 
συμβάσεων τους. 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα Έργα 
και Ερευνητικές 

Υποδομές 
M1.273 

Εξωτερικοί συνεργάτες 
ενεργών 
χρηματοδοτούμενων έργων 
με διδακτικά καθήκοντα 

Το σύνολο των εξωτερικών συνεργατών με διδακτικά καθήκοντα για την 
εκτέλεση των χρηματοδοτούμενων ενεργών έργων του Ιδρύματος, με 
ενεργή σύμβαση εντός του ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 31/12).  
Υπολογίζεται το πλήθος των ατόμων που απασχολούνται στο σύνολο των 
ενεργών χρηματοδοτούμενων έργων (Μ1.120) και όχι το πλήθος των 
συμβάσεων τους. 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα Έργα 
και Ερευνητικές 

Υποδομές 
M1.130 

Τεχνοβλαστοί (spin off) και 
νεοφυείς (start up) 
εταιρείες 

Το σύνολο των Τεχνοβλαστών (spin off) και των νεοφυών εταιρειών (start 
up) του Ιδρύματος που λειτουργούν κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους 
αναφοράς (31/12).  
Υπολογίζεται για τις εταιρείες οι οποίες λειτουργούν στο ημερολογιακό έτος 
αναφοράς βάσει καταστατικού ίδρυσης: συμμετοχή του Ιδρύματος είτε στην 
εταιρική σύνθεση είτε με δικαιώματα στα έσοδα (Royalties). 
Η Εταιρεία πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο εταιρειών (ΓΕΜΗ) και 
να διαθέτει αριθμό μητρώου. Σε περίπτωση αλλοδαπής εταιρείας θα πρέπει 
να υπάρχει ο αντίστοιχος αριθμός εγγραφής. 

Ακέραιος 
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Ενότητα Υποενότητα Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Τύπος δεδομένων 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα Έργα 
και Ερευνητικές 

Υποδομές 
M1.278 

Ίδρυση νέων τεχνοβλαστών 
(spin off) και νεοφυών (start 
up) εταιρειών 

Το σύνολο των Τεχνοβλαστών (spin off) και των νεοφυών εταιρειών (start 
up) του Ιδρύματος, που ιδρύθηκαν κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού 
έτους αναφοράς (1/1 – 31/12).  
Υπολογίζεται για τις εταιρείες οι οποίες άρχισαν να λειτουργούν στο 
ημερολογιακό έτος αναφοράς βάσει καταστατικού ίδρυσης: συμμετοχή του 
Ιδρύματος είτε στην εταιρική σύνθεση είτε με δικαιώματα στα έσοδα 
(Royalties). 
Η Εταιρεία πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο εταιρειών (ΓΕΜΗ) και 
να διαθέτει αριθμό μητρώου. Σε περίπτωση αλλοδαπής εταιρείας θα πρέπει 
να υπάρχει ο αντίστοιχος αριθμός εγγραφής. 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα Έργα 
και Ερευνητικές 

Υποδομές 
M1.245 

Συμβάσεις μεταφοράς 
τεχνολογίας 

Το σύνολο των συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας με φορείς του ιδιωτικού 
ή του δημόσιου τομέα κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8). 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα Έργα 
και Ερευνητικές 

Υποδομές 
Μ1.274 

Γραφείο Μεταφοράς 
Τεχνολογίας  

Η ύπαρξη γραφείου μεταφοράς τεχνολογίας ως αυτοτελούς υπηρεσίας στη 
δομή του Ιδρύματος. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα Έργα 
και Ερευνητικές 

Υποδομές 
Μ1.275 

Συμμετοχή του Ιδρύματος 
σε Θερμοκοιτίδα/ες 

Η συμμετοχή του Ιδρύματος σε Θερμοκοιτίδα ή Θερμοκοιτίδες, οι οποίες 
έχουν θεσμοθετηθεί ως ξεχωριστά Νομικά Πρόσωπα από το Ίδρυμα. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα Έργα 
και Ερευνητικές 

Υποδομές 
M1.131 Εργαστήρια 

Το σύνολο των θεσμοθετημένων εργαστηρίων (με ΦΕΚ) του Ιδρύματος (που 
ανήκουν στα Τμήματα, στις Σχολές ή στο Ίδρυμα) κατά τη λήξη του 
ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12). 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα Έργα 
και Ερευνητικές 

Υποδομές 
M1.246 

Εργαστήρια με 
Πιστοποιητικό Ποιότητας 

Το σύνολο των θεσμοθετημένων εργαστηρίων (με ΦΕΚ) του Ιδρύματος (που 
ανήκουν στα Τμήματα, στις Σχολές ή στο Ίδρυμα) και έχουν πιστοποιηθεί με 
πιστοποιητικό ποιότητας (π.χ. ISO) κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους 
αναφοράς (31/12). 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα Έργα 
και Ερευνητικές 

Υποδομές 
M1.247 

Εργαστήρια παροχής 
υπηρεσιών 

Το σύνολο των θεσμοθετημένων εργαστηρίων (με ΦΕΚ) παροχής υπηρεσιών 
του Ιδρύματος (που ανήκουν στα Τμήματα, στις Σχολές ή στο Ίδρυμα) κατά 
τη λήξη του ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12). 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα Έργα 
και Ερευνητικές 

Υποδομές 
M1.132 Κέντρα Αριστείας 

Το σύνολο των πιστοποιημένων/αναγνωρισμένων Κέντρων Αριστείας του 
Ιδρύματος (με ΦΕΚ) κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους αναφοράς 
(31/12). 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα Έργα 
και Ερευνητικές 

Υποδομές 
M1.248 

Ερευνητικά Κέντρα ή 
Ινστιτούτα 

Το σύνολο των νομοθετημένων (με ΦΕΚ) ερευνητικών κέντρων ή 
ινστιτούτων του Ιδρύματος κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους 
αναφοράς (31/12). 

Ακέραιος 
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ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ 

Σίτιση M1.133 Σιτιζόμενοι φοιτητές 
Το σύνολο των δωρεάν σιτιζόμενων φοιτητών κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ 

Σίτιση M1.134 Σημεία διανομής σίτισης 
Το σύνολο των σημείων διανομής της σίτισης κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ 

Στέγαση M1.135 
Προσφερόμενα δωμάτια για 
στέγαση 

Το σύνολο των προσφερόμενων δωματίων σε φοιτητικές εστίες για στέγαση 
κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ 

Στέγαση M1.136 Στεγαζόμενοι φοιτητές 
Το σύνολο των στεγαζόμενων φοιτητών σε φοιτητικές εστίες κατά τη λήξη 
του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ 

Στέγαση M1.249 
Φοιτητές με στεγαστικό 
επίδομα 

Το σύνολο των φοιτητών που λαμβάνουν στεγαστικό επίδομα κατά τη λήξη 
του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ 

Φροντίδα υγείας M1.137 
Φοιτητές με υγειονομική 
κάλυψη από το Ίδρυμα 

Το σύνολο των φοιτητών που καλύπτονται υγειονομικά με βιβλιάριο υγείας 
από το Ίδρυμα κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ 

Φροντίδα υγείας M1.138 Πρωτοβάθμια ιατρεία 
Το σύνολο των πρωτοβάθμιων ιατρείων για τους φοιτητές κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ 

Φροντίδα υγείας M1.139 
Προσωπικό ιατρείων και 
σχετικών υποδομών 

Το σύνολο του προσωπικού στα ιατρεία ή σε άλλες σχετικές υποδομές 
(ιατροί, νοσηλευτές κ.α.) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8). 

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ 

Υποτροφίες - βραβεία M1.140 Υποτροφίες – βραβεία ΠΠΣ 

Το σύνολο των υποτροφιών ή βραβείων που απένειμε το Ίδρυμα σε 
προπτυχιακούς φοιτητές του κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8). Υποτροφίες/επιχορηγήσεις που παρέχονται στους 
φοιτητές είτε από εσωτερικούς φορείς του Ιδρύματος (πχ ΕΛΚΕ, 
Κληροδοτήματα, Εταιρεία) είτε άλλες από εξωτερικούς φορείς, οι οποίες 
όμως παρέχονται μέσω του Ιδρύματος (δηλαδή, με επιλογή από το Τμήμα ή 
από το Ίδρυμα). 

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ 

Υποτροφίες - βραβεία M1.250 Υποτροφίες ΠΜΣ 
Το σύνολο των υποτροφιών που απένειμε το Ίδρυμα σε μεταπτυχιακούς 
φοιτητές του κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ 

Υποτροφίες - βραβεία M1.251 Βραβεία ΠΜΣ 
Το σύνολο των βραβείων που απένειμε το Ίδρυμα σε μεταπτυχιακούς 
φοιτητές του κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ 

Συμβουλευτική M1.141 
Υπηρεσία ψυχολογικής 
υποστήριξης 

Επιλέξτε εάν υπάρχει διαθέσιμη υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης στο 
Ίδρυμα κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ 

Συμβουλευτική M1.252 
Προσωπικό Υπηρεσίας 
ψυχολογικής υποστήριξης 

Το σύνολο του εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού για την 
στελέχωση της Υπηρεσίας ψυχολογικής υποστήριξης των φοιτητών κατά τη 
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 
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ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ 

Συμβουλευτική M1.142 
Συμβουλευτική υπηρεσία 
φοιτητών για θέματα 
σπουδών 

Επιλέξτε εάν υπάρχει κεντρική συμβουλευτική υπηρεσία φοιτητών για 
θέματα σπουδών στο Ίδρυμα (Mentoring, Tutoring) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ 

Συμβουλευτική M1.253 
Γραφείο Υποστήριξης 
Διδασκαλίας 

Επιλέξτε εάν υπάρχει Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ - 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 

 M1.143 
Δαπάνες κοινωνικών 
δράσεων 

Το συνολικό ύψος των δαπανών και των επενδύσεων για κοινωνικές δράσεις 
εντός και εκτός του Ιδρύματος κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους 
αναφοράς (31/12). 

Δεκαδικός 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ - 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 

 M1.144 
Δαπάνες περιβαλλοντικών 
δράσεων 

Το συνολικό ύψος των δαπανών και των επενδύσεων για περιβαλλοντικές 
δράσεις εντός και εκτός του Ιδρύματος κατά τη λήξη του ημερολογιακού 
έτους αναφοράς (31/12). 

Δεκαδικός 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ - 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 
 M1.254 

Πρωτοβουλίες για ανάπτυξη 
κοινωνικής ευθύνης 

Το σύνολο των πρωτοβουλιών όπως δενδροφυτεύσεις, παραχώρηση 
εξοπλισμού σε σχολεία, κ.λπ. κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους 
αναφοράς (31/12). 

Ακέραιος 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΣΔΠ) 

Δομές και διαδικασίες M1.145 
Θεσμοθετημένη λειτουργία 
ΕΣΔΠ 

Επιλέξτε εάν έχει θεσμοθετηθεί και λειτουργεί το Εσωτερικό Σύστημα 
Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος με ΦΕΚ κατά τη λήξη του 
ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΣΔΠ) 

Αξιολογήσεις - 
επιθεωρήσεις 

M1.147 
Τελευταία εξωτερική 
αξιολόγηση 

Η ημερομηνία της τελευταίας Εξωτερικής Αξιολόγησης κατά τα πρότυπα και 
τις οδηγίες της ΕΘΑΑΕ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ). 

Ημερομηνία 
(ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΣΔΠ) 

Αξιολογήσεις - 
επιθεωρήσεις 

M1.148 
Δράσεις και διορθωτικές 
ενέργειες 

Επιλέξτε εάν από το σύνολο των επιθεωρήσεων και αξιολογήσεων 
(εσωτερικών και εξωτερικών) έχει καταρτιστεί πλάνο δράσεων και 
διορθωτικών ενεργειών το οποίο εκτελείται κατά τη λήξη του 
ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12). 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΣΔΠ) 

Δημοσιοποίηση 
πληροφοριών ποιότητας 

M1.149 
Δημοσιοποίηση 
αξιολόγησης και δράσεων 

Επιλέξτε εάν είναι αναρτημένο και δημοσιοποιημένο στην ιστοσελίδα του 
Ιδρύματος το σύνολο των εκθέσεων αξιολόγησης με τις ενδεχόμενες 
διαπιστώσεις και σχετικές δράσεις του Ιδρύματος κατά τη λήξη του 
ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12). 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΣΔΠ) 

Δημοσιοποίηση 
πληροφοριών ποιότητας 

M1.150 
Καθορισμός στόχων και 
διασφάλισης ποιότητας 

Επιλέξτε εάν το Ίδρυμα έχει καθορίσει και έχει δημοσιοποιήσει τους 
στόχους του, την αποστολή του και την πολιτική διασφάλισης ποιότητας 
κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12). 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΣΔΠ) 

Δημοσιοποίηση 
πληροφοριών ποιότητας 

M1.151 
Διάθεση εκπαιδευτικών 
πληροφοριών 

Επιλέξτε εάν  το σύνολο των προγραμμάτων σπουδών και των σχετικών 
πληροφοριών είναι δημόσια διαθέσιμο κατά τη λήξη του ημερολογιακού 
έτους αναφοράς (31/12). 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΣΔΠ) 

Συμμετοχή εξωτερικών 
φορέων 

M1.152 
Κατάλογος κοινωνικών 
εταίρων 

Επιλέξτε εάν υπάρχει επικαιροποιημένος κατάλογος με τους εγχώριους και 
διεθνείς κοινωνικούς εταίρους (Επιμελητήρια, επιστημονικοί σύλλογοι ή 
ενώσεις κ.λπ.)  που συμμετέχουν στη διασφάλιση ποιότητας του Ιδρύματος 
κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12). 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΣΔΠ) 

Συμμετοχή εξωτερικών 
φορέων 

M1.153 
Συνεργασία με κοινωνικούς 
εταίρους 

Επιλέξτε εάν το Ίδρυμα έχει αποτανθεί εντός της τρέχουσας περιόδου στους 
κοινωνικούς εταίρους (Επιμελητήρια, επιστημονικοί σύλλογοι ή ενώσεις 
κ.λπ.)  για να λάβει τις προτάσεις τους για ζητήματα που αφορούν την 
εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία κατά τη λήξη του ημερολογιακού 
έτους αναφοράς (31/12). 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΣΔΠ) 

Συμμετοχή εξωτερικών 
φορέων 

M1.155 
Υιοθέτηση προτάσεων 
κοινωνικών εταίρων 

Επιλέξτε εάν έχουν ληφθεί υπόψη από το Ίδρυμα οι προτάσεις από τους 
κοινωνικούς εταίρους (Επιμελητήρια, επιστημονικοί σύλλογοι ή ενώσεις 
κ.λπ.) κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12). 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΣΔΠ) 

Παρακολούθηση 
αποφοίτων 

M1.156 
Παρακολούθηση πορείας 
αποφοίτων 

Επιλέξτε εάν υπάρχει θεσπισμένη διαδικασία και αρμοδιότητες για την 
παρακολούθηση της επαγγελματικής πορείας των αποφοίτων του Ιδρύματος 
κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΣΔΠ) 

Παρακολούθηση 
αποφοίτων 

M1.157 Ανθρώπινο δυναμικό 

Το σύνολο των ατόμων  (Γραφείο Διασύνδεσης), που απασχολούνται 
αποκλειστικά με την παρακολούθηση της επαγγελματικής πορείας των 
αποφοίτων του Ιδρύματος κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8). 

Ακέραιος 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΣΔΠ) 

Παρακολούθηση 
αποφοίτων 

M1.158 Μητρώο αποφοίτων 
Επιλέξτε εάν υπάρχει μητρώο αποφοίτων του Ιδρύματος με τα απαραίτητα 
στοιχεία επικοινωνίας και καταγραφής κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8). 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΣΔΠ) 

Παρακολούθηση 
αποφοίτων 

M1.159 
Έρευνα απορρόφησης 
αποφοίτων 

Επιλέξτε εάν διενεργείται σε ετήσια  βάση  έρευνα επαγγελματικής ένταξης 
των  αποφοίτων του Ιδρύματος κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8). 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΣΔΠ) 

Παρακολούθηση 
αποφοίτων 

M1.160 
Δείγμα έρευνας 
απορρόφησης αποφοίτων 

Ο αριθμός των ατόμων στα οποία απευθύνεται η έρευνα επαγγελματικής 
ένταξης των αποφοίτων του Ιδρύματος κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΣΔΠ) 

Παρακολούθηση 
αποφοίτων 

M1.161 
Ποσοστό ανταπόκρισης 
(κοινού) 

Το ποσοστό ανταπόκρισης του κοινού στην έρευνα επαγγελματικής ένταξης 
των αποφοίτων του Ιδρύματος κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8). 

Δεκαδικός (0,00 - 
100,00) 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΣΔΠ) 

Παρακολούθηση 
αποφοίτων - μέθοδοι 

M1.162 
Χρήση Πληροφοριακού 
Συστήματος 

Επιλέξτε εάν η παρακολούθηση των αποφοίτων γίνεται με τη χρήση 
Πληροφοριακών Συστημάτων του Ιδρύματος κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού 
έτους αναφοράς (31/8). 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΣΔΠ) 

Παρακολούθηση 
αποφοίτων - μέθοδοι 

M1.255 
Λειτουργία συλλόγου 
αποφοίτων 

Επιλέξτε εάν υπάρχει οργανωμένος σύλλογος αποφοίτων του Ιδρύματος με 
συγκεκριμένη δραστηριότητας κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8). 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΣΔΠ) 

Διαδικασίες αποτύπωσης  
της γνώμης των φοιτητών 

M1.163 
Διαδικασία διατύπωσης 
παραπόνων/συστάσεων 

Επιλέξτε εάν υπάρχει δημοσιοποιημένη διαδικασία την οποία μπορεί να 
ακολουθήσει ένας φοιτητής για την υποβολή μιας ένστασης, παραπόνου, 
διαμαρτυρίας, σύστασης κ.λπ. κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8). 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΣΔΠ) 

Διαδικασίες αποτύπωσης  
της γνώμης των φοιτητών 

M1.164 Παράπονα 
Το σύνολο των ενστάσεων, παραπόνων, συστάσεων κ.λπ.  που υποβλήθηκαν 
από τους φοιτητές κατά το έτος αναφοράς κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού 
έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΣΔΠ) 

Διαδικασίες αποτύπωσης  
της γνώμης των φοιτητών 

M1.165 Εξετασθέντα παράπονα 
Το σύνολο των ενστάσεων, παραπόνων, συστάσεων κ.λπ. των φοιτητών, οι 
οποίες εξετάστηκαν σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία κατά το 
έτος αναφοράς κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΣΔΠ) 

Διαδικασίες αποτύπωσης  
της γνώμης των φοιτητών 

M1.166 Αποδεκτά παράπονα 
Το σύνολο των ενστάσεων, παραπόνων, συστάσεων κ.λπ. των φοιτητών, που 
μετά την εξέτασή τους έγιναν αποδεκτές από το Ίδρυμα κατά το έτος 
αναφοράς κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΣΔΠ) 

Διαδικασίες αποτύπωσης  
της γνώμης των φοιτητών 

M1.167 Ετήσια έρευνα φοιτητών 
Επιλέξτε εάν διενεργείται σε ετήσια βάση έρευνα για την άποψη των 
φοιτητών σχετικά με τις σπουδές τους κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8). 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΣΔΠ) 

Διαδικασίες αποτύπωσης  
της γνώμης των φοιτητών 

M1.256 
Μαθήματα με αξιολόγηση 
φοιτητών 

Το σύνολο των μαθημάτων του Ιδρύματος στα οποία πραγματοποιήθηκε η 
διαδικασία της αξιολόγησης από φοιτητές κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού 
έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΣΔΠ) 

Διαδικασίες αποτύπωσης  
της γνώμης των φοιτητών 

M1.257 
Φοιτητές που συμμετείχαν 
στην αξιολόγηση 

Το σύνολο των φοιτητών του Ιδρύματος που έλαβαν μέρος στη διαδικασία 
της αξιολόγησης κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΣΔΠ) 

Διαδικασίες αποτύπωσης  
της γνώμης των φοιτητών 

M1.170 
Πρόσβαση στα 
αποτελέσματα αξιολόγησης 
από τους φοιτητές 

Επιλέξτε εάν τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων από τους φοιτητές είναι 
ελεύθερα προσβάσιμα από τους φοιτητές κατά το έτος αναφοράς. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΣΔΠ) 

Διαδικασίες αποτύπωσης  
της γνώμης των φοιτητών 

Μ1.176 
Πρόσβαση στα 
αποτελέσματα αξιολόγησης 
από τους διδάσκοντες 

Επιλέξτε εάν τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων από τους φοιτητές είναι 
ελεύθερα προσβάσιμα από τους διδάσκοντες κατά το έτος αναφοράς. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΣΔΠ) 

Πληροφοριακό Σύστημα 
ΜΟΔΙΠ 

M1.171 
ΠΣ διασφάλισης ποιότητας 
ΜΟΔΙΠ 

Επιλέξτε εάν υπάρχει πληροφοριακό σύστημα διασφάλισης ποιότητας της 
ΜΟΔΙΠ. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΣΔΠ) 

Πληροφοριακό Σύστημα 
ΜΟΔΙΠ 

M1.172 
Πρώτη λειτουργία ΠΣ 
ΜΟΔΙΠ 

Η χρονολογία κατά την οποία το Πληροφοριακό Σύστημα διασφάλισης 
ποιότητας της ΜΟΔΙΠ τέθηκε σε λειτουργία (ΕΕΕΕ) (αν δεν υπάρχει 
πληροφοριακό σύστημα, εισάγετε την τιμή "1970" ή 0000). 

Ακέραιος (ΕΕΕΕ) 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΣΔΠ) 

Πληροφοριακό Σύστημα 
ΜΟΔΙΠ 

M1.173 Ενημέρωση ΠΣ ΜΟΔΙΠ 
Επιλέξτε εάν πραγματοποιείται τροφοδοσία του Πληροφοριακού 
Συστήματος διασφάλισης ποιότητας της ΜΟΔΙΠ με δεδομένα των 
ακαδημαϊκών και υπηρεσιακών μονάδων του Ιδρύματος. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΣΔΠ) 

Πληροφοριακό Σύστημα 
ΜΟΔΙΠ 

M1.174 Χρήστες ΠΣ ΜΟΔΙΠ 
Το σύνολο των χρηστών με εξουσιοδοτημένη πρόσβαση για καταχώρηση 
δεδομένων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας της 
ΜΟΔΙΠ. 

Ακέραιος 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΣΔΠ) 

Πληροφοριακό Σύστημα 
ΜΟΔΙΠ 

M1.175 
Διαλειτουργικότητα ΠΣ 
ΜΟΔΙΠ 

Επιλέξτε εάν το Πληροφοριακό Σύστημα διασφάλισης ποιότητας της ΜΟΔΙΠ 
διαθέτει διαλειτουργικότητα με άλλα εσωτερικά ΠΣ του Ιδρύματος. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 





Δεδομένα Ποιότητας – Ίδρυμα       Έκδοση 1.11.000 

33 

 

 





Δεδομένα Ποιότητας – Σχολή ΕΑΠ       Έκδοση 1.11.000  

34 

M2. ΣΧΟΛΗ ΕΑΠ 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συγκεκριμένη ενότητα αφορά αποκλειστικά το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το οποίο ως εκ τούτου δεν συμπληρώνει τα 
πεδία με κωδικούς Μ3 της ενότητας «ΤΜΗΜΑ».  

 
Ενότητα Υποενότητα Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Τύπος δεδομένων 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΗΣ  Μ2.142 ΦΕΚ ίδρυσης 
Το ΦΕΚ Ίδρυσης της Σχολής του ΕΑΠ σε μορφή [αριθμός 
ΦΕΚ]/[τεύχος]/[ημερομηνία έκδοσης]. 

Αλφαριθμητικό 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΗΣ  Μ2.143 Ημερομηνία Ίδρυσης Η ημερομηνία ίδρυσης της Σχολής του ΕΑΠ βάσει ΦΕΚ. 
Ημερομηνία 

(ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΗΣ  M2.001 
Προγράμματα Προπτυχιακών 
Σπουδών 

Το σύνολο των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής κατά 
τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΗΣ  M2.002 
Προγράμματα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (σύνολο) 

Το σύνολο των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε είδους 
(αυτόνομα και συνεργασίας) της Σχολής κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού 
έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΗΣ  Μ2.144 Ξενόγλωσσα ΠΠΣ 
Το σύνολο των ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών της 
Σχολής κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΗΣ  Μ2.145 Ξενόγλωσσα ΠΜΣ 
Το σύνολο των ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 
της Σχολής κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΗΣ  M2.003 
Διατμηματικά/Διιδρυματικά ΠΜΣ 
(επισπεύδουσα) 

Το σύνολο των διατμηματικών/διαϊδρυματικών Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ή ΠΜΣ σε συνεργασία με άλλες Σχολές) που 
υλοποιεί η Σχολή ως επισπεύδουσα κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΗΣ  M2.004 
Διατμηματικά/Διιδρυματικά ΠΜΣ 
(συμμετέχουσα) 

Το σύνολο των διατμηματικών/διαϊδρυματικών Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ή ΠΜΣ σε συνεργασία με άλλες Σχολές) που 
υλοποιεί η Σχολή ως συμμετέχουσα κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΗΣ  M2.005 Διδακτορικές διατριβές 
Το σύνολο των διδακτορικών διατριβών που υλοποιούνται στη Σχολή 
κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΗΣ  Μ2.146 Μεταδιδάκτορες 
Το σύνολο των μεταδιδακτόρων της Σχολής κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΗΣ  M2.006 Διεθνή ΠΜΣ 
Το σύνολο των διεθνών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στα 
οποία συμμετέχει η Σχολή (π.χ. Erasmus Mundus) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΗΣ  M2.007 Τομείς Το σύνολο των Τομέων της Σχολής. Ακέραιος 

ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  M2.008 Καθηγητές (Άνδρες) 
Το σύνολο των Καθηγητών (Άνδρες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  M2.009 Καθηγητές (Γυναίκες) 
Το σύνολο των Καθηγητών (Γυναίκες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού 
έτους αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  M2.010 Αναπληρωτές Καθηγητές (Άνδρες) 
Το σύνολο των Αναπληρωτών Καθηγητών (Άνδρες) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  M2.011 
Αναπληρωτές Καθηγητές 
(Γυναίκες) 

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

Ακέραιος 

ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  M2.012 Επίκουροι Καθηγητές (Άνδρες) 
Το σύνολο των Επίκουρων Καθηγητών (Άνδρες) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  M2.013 Επίκουροι Καθηγητές (Γυναίκες) 
Το σύνολο των Επίκουρων Καθηγητών (Γυναίκες) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  M2.014 
Λέκτορες / Καθηγητές Εφαρμογών 
(Άνδρες) 

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

Ακέραιος 

ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  M2.015 
Λέκτορες / Καθηγητές Εφαρμογών 
(Γυναίκες) 

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

Ακέραιος 

ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  M2.016 ΕΔΙΠ (Άνδρες) 

Το σύνολο του  Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού ΕΔΙΠ (Άνδρες) 
κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. 
Όσοι  ΕΔΙΠ αναλαμβάνουν αυτόνομο διδακτικό έργο τότε θα 
καταχωρηθούν και στα ΠΠΣ στο πεδίο «Λοιποί διδάσκοντες». 

Ακέραιος 

ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  M2.017 ΕΔΙΠ (Γυναίκες) 

Το σύνολο του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού  ΕΔΙΠ (Γυναίκες) 
κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. 
Όσοι  ΕΔΙΠ αναλαμβάνουν αυτόνομο διδακτικό έργο τότε θα 
καταχωρηθούν και στα ΠΠΣ στο πεδίο «Λοιποί διδάσκοντες». 

Ακέραιος 

ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  M2.018 ΕΤΕΠ (Άνδρες) 
Το σύνολο του Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού ΕΤΕΠ 
(Άνδρες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση 
το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  M2.019 ΕΤΕΠ (Γυναίκες) 
Το σύνολο του Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού ΕΤΕΠ 
(Γυναίκες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με 
βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  Μ2.147 ΕΕΠ (Άνδρες) 
Το σύνολο του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Άνδρες) κατά τη λήξη 
του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 
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ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  Μ2.148 ΕΕΠ (Γυναίκες) 
Το σύνολο του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Γυναίκες) κατά τη 
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  Μ2.149 
Μόνιμοι Επιστημονικοί Συνεργάτες 
/ Βοηθοί (Άνδρες) 

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

Ακέραιος 

ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  Μ2.150 
Μόνιμοι Επιστημονικοί Συνεργάτες 
/ Βοηθοί (Γυναίκες) 

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

Ακέραιος 

ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  M2.020 Διοικητικό Προσωπικό (Άνδρες) 
Το σύνολο του διοικητικού προσωπικού (Άνδρες) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  M2.021 Διοικητικό Προσωπικό (Γυναίκες) 
Το σύνολο του διοικητικού προσωπικού (Γυναίκες) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. Αφορά μόνο το 
μόνιμο/ΙΔΑΧ προσωπικό και όχι τους συμβασιούχους 

Ακέραιος 

ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  M2.151 
Αποσπασμένο διοικητικό 
προσωπικό από άλλους φορείς 
(Άνδρες) 

Το σύνολο του αποσπασμένου διοικητικού προσωπικού (Άνδρες) από 
άλλους φορείς στη Σχολή κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8) με βάση το ΦΕΚ. Αφορά μόνο το μόνιμο/ΙΔΑΧ προσωπικό και όχι 
τους συμβασιούχους. 

Ακέραιος 

ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  M2.152 
Αποσπασμένο διοικητικό 
προσωπικό από άλλους φορείς 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο του αποσπασμένου διοικητικού προσωπικού (Γυναίκες) από 
άλλους φορείς στη Σχολή κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8) με βάση το ΦΕΚ. Αφορά μόνο το μόνιμο/ΙΔΑΧ προσωπικό και όχι 
τους συμβασιούχους. 

Ακέραιος 

ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  M2.153 
Αποσπασμένο διοικητικό 
προσωπικό σε άλλους φορείς 
(Άνδρες) 

Το σύνολο του αποσπασμένου διοικητικού προσωπικού (Άνδρες) της 
Σχολής σε άλλους φορείς κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8) με βάση το ΦΕΚ. Αφορά μόνο το μόνιμο/ΙΔΑΧ προσωπικό και όχι 
τους συμβασιούχους. 

Ακέραιος 

ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  Μ2.154 
Αποσπασμένο διοικητικό 
προσωπικό σε άλλους φορείς 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο του αποσπασμένου διοικητικού προσωπικού (Γυναίκες) της 
Σχολής σε άλλους φορείς κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8) με βάση το ΦΕΚ. Αφορά μόνο το μόνιμο/ΙΔΑΧ προσωπικό και όχι 
τους συμβασιούχους. 

Ακέραιος 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M2.024 Καθηγητές (Άνδρες) 

Το σύνολο των Καθηγητών (Άνδρες) που συνταξιοδοτήθηκαν κατά τη 
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. 
Συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό που παραιτήθηκε λόγω 
συνταξιοδότησης (δεν καταχωρείται στο παραιτηθέν). 

Ακέραιος 
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ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M2.025 Καθηγητές (Γυναίκες) 

Το σύνολο των Καθηγητών (Γυναίκες) που συνταξιοδοτήθηκαν  κατά τη 
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. 
Συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό που παραιτήθηκε λόγω 
συνταξιοδότησης (δεν καταχωρείται στο παραιτηθέν). 

Ακέραιος 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M2.026 Αναπληρωτές Καθηγητές (Άνδρες) 

Το σύνολο των Αναπληρωτών Καθηγητών (Άνδρες) που 
συνταξιοδοτήθηκαν κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8) με βάση το ΦΕΚ. Συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό που 
παραιτήθηκε λόγω συνταξιοδότησης (δεν καταχωρείται στο παραιτηθέν). 

Ακέραιος 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M2.027 
Αναπληρωτές Καθηγητές 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των Αναπληρωτών Καθηγητών (Γυναίκες) που 
συνταξιοδοτήθηκαν κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8) με βάση το ΦΕΚ. Συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό που 
παραιτήθηκε λόγω συνταξιοδότησης (δεν καταχωρείται στο παραιτηθέν). 

Ακέραιος 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M2.028 Επίκουροι Καθηγητές (Άνδρες) 

Το σύνολο των Επίκουρων Καθηγητών (Άνδρες) που συνταξιοδοτήθηκαν 
κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. 
Συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό που παραιτήθηκε λόγω 
συνταξιοδότησης (δεν καταχωρείται στο παραιτηθέν). 

Ακέραιος 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M2.029 Επίκουροι Καθηγητές (Γυναίκες) 

Το σύνολο των Επίκουρων Καθηγητών (Γυναίκες) που συνταξιοδοτήθηκαν  
κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. 
Συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό που παραιτήθηκε λόγω 
συνταξιοδότησης (δεν καταχωρείται στο παραιτηθέν). 

Ακέραιος 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M2.030 
Λέκτορες / Καθηγητές Εφαρμογών 
(Άνδρες) 

Το σύνολο των Λεκτόρων ή Καθηγητών Εφαρμογών (Άνδρες) που 
συνταξιοδοτήθηκαν κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8) με βάση το ΦΕΚ. Συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό που 
παραιτήθηκε λόγω συνταξιοδότησης (δεν καταχωρείται στο παραιτηθέν). 

Ακέραιος 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M2.031 
Λέκτορες / Καθηγητές Εφαρμογών 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των Λεκτόρων ή Καθηγητών Εφαρμογών (Γυναίκες) που 
συνταξιοδοτήθηκαν κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8) με βάση το ΦΕΚ. Συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό που 
παραιτήθηκε λόγω συνταξιοδότησης (δεν καταχωρείται στο παραιτηθέν). 

Ακέραιος 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M2.032 ΕΔΙΠ (Άνδρες) 
Το σύνολο του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού  ΕΔΙΠ (Άνδρες) 
που συνταξιοδοτήθηκε κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M2.033 ΕΔΙΠ (Γυναίκες) 
Το σύνολο του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού  ΕΔΙΠ (Γυναίκες) 
που συνταξιοδοτήθηκε κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 





Δεδομένα Ποιότητας – Σχολή ΕΑΠ       Έκδοση 1.11.000  

38 

Ενότητα Υποενότητα Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Τύπος δεδομένων 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M2.034 ΕΤΕΠ (Άνδρες) 
Το σύνολο του Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού ΕΤΕΠ 
(Άνδρες) που συνταξιοδοτήθηκε κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M2.035 ΕΤΕΠ (Γυναίκες) 
Το σύνολο του Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού ΕΤΕΠ 
(Γυναίκες) που συνταξιοδοτήθηκε κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M2.036 Διοικητικό προσωπικό (Άνδρες) 
Το σύνολο του διοικητικού προσωπικού (Άνδρες) που συνταξιοδοτήθηκε 
κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. 
Αφορά μόνο το μόνιμο/ΙΔΑΧ προσωπικό και όχι τους συμβασιούχους 

Ακέραιος 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M2.037 Διοικητικό προσωπικό (Γυναίκες) 

Το σύνολο του διοικητικού προσωπικού (Γυναίκες) που 
συνταξιοδοτήθηκε κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) 
με βάση το ΦΕΚ. Αφορά μόνο το μόνιμο/ΙΔΑΧ προσωπικό και όχι τους 
συμβασιούχους 

Ακέραιος 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M2.155 ΕΕΠ (Άνδρες) 
Το σύνολο του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Άνδρες), που 
συνταξιοδοτήθηκε κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) 
με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M2.156 ΕΕΠ (Γυναίκες) 
Το σύνολο του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Γυναίκες), που 
συνταξιοδοτήθηκε κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) 
με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M2.157 
Επιστημονικοί συνεργάτες – 
Βοηθοί (Άνδρες) 

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

Ακέραιος 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M2.158 
Επιστημονικοί Συνεργάτες – 
Βοηθοί (Γυναίκες) 

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

Ακέραιος 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M2.040 Καθηγητές (Άνδρες) 
Το σύνολο των Καθηγητών (Άνδρες) που παραιτήθηκε/εξέλιπε (από 
οποιαδήποτε αιτία) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M2.041 Καθηγητές (Γυναίκες) 
Το σύνολο των Καθηγητών (Γυναίκες)  που παραιτήθηκε/εξέλιπε (από 
οποιαδήποτε αιτία) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M2.042 Αναπληρωτές Καθηγητές (Άνδρες) 
Το σύνολο των Αναπληρωτών Καθηγητών (Άνδρες) που 
παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε αιτία) κατά τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 
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ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M2.043 
Αναπληρωτές Καθηγητές 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των Αναπληρωτών Καθηγητών (Γυναίκες) που 
παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε αιτία) κατά τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M2.044 Επίκουροι Καθηγητές (Άνδρες) 
Το σύνολο των Επίκουρων Καθηγητών (Άνδρες) που παραιτήθηκε/εξέλιπε 
(από οποιαδήποτε αιτία) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M2.045 Επίκουροι Καθηγητές (Γυναίκες) 
Το σύνολο των Επίκουρων Καθηγητών (Γυναίκες) που 
παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε αιτία) κατά τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M2.046 
Λέκτορες / Καθηγητές Εφαρμογών 
(Άνδρες) 

Το σύνολο των Λεκτόρων ή Καθηγητών Εφαρμογών (Άνδρες) που 
παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε αιτία) κατά τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M2.047 
Λέκτορες / Καθηγητές Εφαρμογών 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των Λεκτόρων ή Καθηγητών Εφαρμογών (Γυναίκες) που 
παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε αιτία) κατά τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M2.048 ΕΔΙΠ (Άνδρες) 
Το σύνολο του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού  ΕΔΙΠ (Άνδρες) 
που παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε αιτία) κατά τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M2.049 ΕΔΙΠ (Γυναίκες) 
Το σύνολο του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού  ΕΔΙΠ (Γυναίκες) 
που παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε αιτία) κατά τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M2.050 ΕΤΕΠ (Άνδρες) 

Το σύνολο του Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού ΕΤΕΠ 
(Άνδρες) που παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε αιτία) κατά τη 
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το 
ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M2.051 ΕΤΕΠ (Γυναίκες) 

Το σύνολο του Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού ΕΤΕΠ 
(Γυναίκες) που παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε αιτία) κατά τη 
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το 
ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M2.052 Διοικητικό προσωπικό (Άνδρες) 

Το σύνολο του διοικητικού προσωπικού (Άνδρες) που 
παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε αιτία) κατά τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. Αφορά 
μόνο το μόνιμο/ΙΔΑΧ προσωπικό και όχι τους συμβασιούχους. 

Ακέραιος 
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ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M2.053 Διοικητικό προσωπικό (Γυναίκες) 

Το σύνολο του διοικητικού προσωπικού (Γυναίκες) που 
παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε αιτία) κατά τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. Αφορά 
μόνο το μόνιμο/ΙΔΑΧ προσωπικό και όχι τους συμβασιούχους. 

Ακέραιος 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M2.159 ΕΕΠ (Άνδρες) 
Το σύνολο του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Άνδρες) που 
παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε αιτία) κατά τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M2.160 ΕΕΠ (Γυναίκες) 
Το σύνολο του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Γυναίκες), που 
παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε αιτία) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M2.161 
Επιστημονικοί συνεργάτες – 
Βοηθοί (Άνδρες) 

Το σύνολο των μόνιμων Επιστημονικών Συνεργατών και Βοηθών 
(Άνδρες), που παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε αιτία)  κατά τη 
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το 
ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M2.162 
Επιστημονικοί συνεργάτες – 
Βοηθοί (Γυναίκες) 

Το σύνολο των μόνιμων Επιστημονικών Συνεργατών και Βοηθών 
(Γυναίκες), που παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε αιτία κατά τη 
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το 
ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M2.056 Καθηγητές (Άνδρες) 
Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων Καθηγητών (Άνδρες) κατά τη διάρκεια 
του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M2.057 Καθηγητές (Γυναίκες) 
Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων Καθηγητών εντός (Γυναίκες) κατά τη 
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το 
ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M2.058 Αναπληρωτές Καθηγητές (Άνδρες) 
Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων Αναπληρωτών Καθηγητών (Άνδρες) 
κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με 
βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M2.059 
Αναπληρωτές Καθηγητές 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων Αναπληρωτών Καθηγητών (Γυναίκες) 
κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με 
βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M2.060 Επίκουροι Καθηγητές (Άνδρες) 
Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων Επίκουρων Καθηγητών (Άνδρες) κατά 
τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το 
ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M2.061 Επίκουροι Καθηγητές (Γυναίκες) 
Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων Επίκουρων Καθηγητών (Γυναίκες) 
κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με 
βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 
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ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M2.062 
Λέκτορες / Καθηγητές Εφαρμογών 
(Άνδρες) 

Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων Λεκτόρων ή Καθηγητών Εφαρμογών 
(Άνδρες) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 
31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M2.063 
Λέκτορες / Καθηγητές Εφαρμογών 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων Λεκτόρων ή Καθηγητών Εφαρμογών 
(Γυναίκες) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 
31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M2.064 ΕΔΙΠ (Άνδρες) 
Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων του Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού ΕΔΙΠ (Άνδρες) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M2.065 ΕΔΙΠ (Γυναίκες) 
Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων του Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού ΕΔΙΠ (Γυναίκες) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M2.066 ΕΤΕΠ (Άνδρες) 
Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων του Ειδικού Τεχνικού και 
Εργαστηριακού Προσωπικού ΕΤΕΠ (Άνδρες) κατά τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M2.067 ΕΤΕΠ  (Γυναίκες) 
Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων του Ειδικού Τεχνικού και 
Εργαστηριακού Προσωπικού ΕΤΕΠ  (Γυναίκες) κατά τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M2.068 Διοικητικό προσωπικό (Άνδρες) 

Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων του διοικητικού προσωπικού (Άνδρες) 
κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με 
βάση το ΦΕΚ. Αφορά μόνο το μόνιμο/ΙΔΑΧ προσωπικό και όχι τους 
συμβασιούχους. 

Ακέραιος 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M2.069 Διοικητικό προσωπικό (Γυναίκες) 

Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων του διοικητικού προσωπικού 
(Γυναίκες) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 
31/8) με βάση το ΦΕΚ. Αφορά μόνο το μόνιμο/ΙΔΑΧ προσωπικό και όχι 
τους συμβασιούχους. 

Ακέραιος 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M2.163 ΕΕΠ (Άνδρες) 
Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων του Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (Άνδρες) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M2.164 ΕΕΠ (Γυναίκες) 
Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων του Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (Γυναίκες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M2.165 
Μόνιμοι Επιστημονικοί συνεργάτες 
– Βοηθοί (Άνδρες) 

Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων μόνιμων Επιστημονικών Συνεργατών 
και Βοηθών (Άνδρες) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 





Δεδομένα Ποιότητας – Σχολή ΕΑΠ       Έκδοση 1.11.000  

42 

Ενότητα Υποενότητα Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Τύπος δεδομένων 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M2.166 
Μόνιμοι Επιστημονικοί συνεργάτες 
– Βοηθοί (Γυναίκες) 

Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων μόνιμων Επιστημονικών Συνεργατών 
και Βοηθών (Γυναίκες) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΕΞΕΛΙΞΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 M2.072 Καθηγητές (Άνδρες) 
Το σύνολο των μελών ΔΕΠ που εξελίχθηκαν στη βαθμίδα του Καθηγητή 
(Άνδρες) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 
31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΕΞΕΛΙΞΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 M2.073 Καθηγητές (Γυναίκες) 
Το σύνολο των μελών ΔΕΠ που εξελίχθηκαν στη βαθμίδα του Καθηγητή 
(Γυναίκες) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 
31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΕΞΕΛΙΞΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 M2.074 Αναπληρωτές Καθηγητές (Άνδρες) 
Το σύνολο των μελών ΔΕΠ που εξελίχθηκαν στη βαθμίδα του 
Αναπληρωτή Καθηγητή (Άνδρες) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 
έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΕΞΕΛΙΞΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 M2.075 
Αναπληρωτές Καθηγητές 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των μελών ΔΕΠ που εξελίχθηκαν στη βαθμίδα του 
Αναπληρωτή Καθηγητή (Γυναίκες) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 
έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΕΞΕΛΙΞΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 M2.076 Επίκουροι Καθηγητές (Άνδρες) 

Το σύνολο των μελών ΔΕΠ που εξελίχθηκαν στη βαθμίδα του Επίκουρου 
Καθηγητή (Άνδρες) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. Οι μονιμοποιήσεις στη βαθμίδα του 
Επίκουρου Καθηγητή δεν αποτελούν εξέλιξη. 

Ακέραιος 

ΕΞΕΛΙΞΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 M2.077 Επίκουροι Καθηγητές (Γυναίκες) 

Το σύνολο των μελών ΔΕΠ που εξελίχθηκαν στη βαθμίδα του Επίκουρου 
Καθηγητή (Γυναίκες) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. Οι μονιμοποιήσεις στη βαθμίδα του 
Επίκουρου Καθηγητή δεν αποτελούν εξέλιξη. 

Ακέραιος 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

 M2.078 
Εξωτερικοί συνεργάτες με ανάθεση 
διδασκαλίας 

Το σύνολο των συμβασιούχων εξωτερικών συνεργατών με διδακτικά 
καθήκοντα  (ενδεικτικά: μέσω ΠΔ 407, Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι, 
συμβασιούχοι ΕΣΠΑ κλπ.) στα Προγράμματα Σπουδών της Σχολής (ΠΠΣ 
και ΠΜΣ) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Ως 
συμβασιούχοι νοούνται όσοι δεν έχουν μόνιμη έμμισθη σχέση με το 
Ίδρυμα. Για το ΕΑΠ εννοούνται τα μέλη ΣΕΠ. Στο πεδίο 
συμπεριλαμβάνονται και οι Ομότιμοι Καθηγητές. Υπολογίζεται το πλήθος 
των ατόμων και όχι το πλήθος των συμβάσεών τους. 

Ακέραιος 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

 Μ2.167 
Μέλη ΔΕΠ με ανάθεση 
διδασκαλίας 

Το σύνολο των μελών ΔΕΠ άλλων Ιδρυμάτων, που δίδαξαν στο ΕΑΠ ως 
ΣΕΠ κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

 M2.079 
Εξωτερικοί συνεργάτες με 
διοικητικά/λοιπά καθήκοντα 

Το σύνολο των συμβασιούχων εξωτερικών συνεργατών με διοικητικά ή 
λοιπά καθήκοντα κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 
Ως συμβασιούχοι νοούνται όσοι δεν έχουν μόνιμη έμμισθη σχέση με το 
Ίδρυμα. Υπολογίζεται το πλήθος των ατόμων και όχι το πλήθος των 
συμβάσεών τους. 

Ακέραιος 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

 M2.080 
Εξωτερικοί συνεργάτες 
ερευνητικών προγραμμάτων 
(ερευνητικά καθήκοντα) 

Το σύνολο των συνεργαζόμενων συμβεβλημένων  εξωτερικών 
συνεργατών σε ερευνητικά προγράμματα με ερευνητικά καθήκοντα 
(ΕΛΚΕ) κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12). Ως 
εξωτερικοί συνεργάτες νοούνται όσοι δεν έχουν μόνιμη έμμισθη σχέση 
με το Ίδρυμα. Στο πεδίο συμπεριλαμβάνονται και οι Ομότιμοι Καθηγητές. 
Υπολογίζεται το πλήθος των ατόμων και όχι το πλήθος των συμβάσεών 
τους. 

Ακέραιος 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

 M2.081 

Εξωτερικοί συνεργάτες 
ερευνητικών προγραμμάτων 
(διοικητικά/υποστηρικτικά 
καθήκοντα) 

Το σύνολο των συνεργαζόμενων συμβεβλημένων εξωτερικών 
συνεργατών σε ερευνητικά προγράμματα με διοικητικά/υποστηρικτικά 
καθήκοντα (ΕΛΚΕ) κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους αναφοράς 
(31/12). Ως εξωτερικοί συνεργάτες νοούνται όσοι δεν έχουν μόνιμη 
έμμισθη σχέση με το Ίδρυμα. Υπολογίζεται το πλήθος των ατόμων και όχι 
το πλήθος των συμβάσεών τους. 

Ακέραιος 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 M2.082 
Μέλη ΔΕΠ με ακαδημαϊκή 
προϋπηρεσία σε ιδρύματα του 
εξωτερικού  

Το σύνολο των μελών ΔΕΠ που διδάσκουν στη Σχολή και δίδαξαν ως μέλη 
ΔΕΠ σε ιδρύματα του εξωτερικού, ακόμη και  ως «επισκέπτες 
καθηγητές», κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς. 

Ακέραιος 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 M2.083 Εξερχόμενα Μέλη ΔΕΠ (ERASMUS) 
Το σύνολο των εξερχομένων Μελών ΔΕΠ προς Ιδρύματα του εξωτερικού 
(ERASMUS), είτε για διδασκαλία είτε για επιμόρφωση, κατά τη διάρκεια 
του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς. 

Ακέραιος 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 M2.084 
Εισερχόμενοι διδάσκοντες 
(ERASMUS)  

Το σύνολο των εισερχομένων διδασκόντων από Ιδρύματα του εξωτερικού 
(ERASMUS), είτε για διδασκαλία είτε για επιμόρφωση,  κατά τη διάρκεια 
του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς. 

Ακέραιος 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 Μ2.168 Επισκέπτες Καθηγητές 

Το σύνολο των επισκεπτών Καθηγητών σε ΠΠΣ και ΠΜΣ με προέλευση 
από Ιδρύματα του εξωτερικού (πλην ERASMUS) στο Τμήμα κατά τη 
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς. Στην κατηγορία αυτή δεν 
περιλαμβάνονται οι προσκεκλημένοι για μικρό αριθμό διαλέξεων. 

Ακέραιος 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 M2.085 Μέλη ΔΕΠ σε εκπαιδευτική άδεια 
Το σύνολο των μελών ΔΕΠ που βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια κατά τη 
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς. 

Ακέραιος 
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ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 M2.086 
Μέλη ΔΕΠ σε προγράμματα 
εκπαιδευτικής συνεργασίας (πχ. 
Erasmus) 

Το σύνολο των μελών ΔΕΠ που συμμετέχουν σε προγράμματα 
εκπαιδευτικής συνεργασίας (π.χ. ERASMUS, LEONARDO, TEMPUS, ALPHA 
κ.λπ.) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς. Δεν 
περιλαμβάνονται αυτοί που εισηγούνται αλλά αυτοί που έχουν αναλάβει 
συγκεκριμένο ρόλο σε κάποιο εγκεκριμένο πρόγραμμα. 

Ακέραιος 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 M2.087 
Μέλη ΔΕΠ με ανάθεση 
διδασκαλίας σε άλλες Σχολές του 
Ιδρύματος 

Το σύνολο των μελών ΔΕΠ που δίδαξαν σε Σχολές του οικείου Ιδρύματος, 
σε οποιοδήποτε πρόγραμμα σπουδών (ΠΠΣ/ΠΜΣ/ΠΔΣ) του Ιδρύματος 
που δεν συμμετέχει το οικείο Τμήμα, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 
έτους αναφοράς. 

Ακέραιος 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 M2.088 

Μέλη ΔΕΠ με ανάθεση 
διδασκαλίας σε Σχολές άλλου 
Ιδρύματος (εσωτερικού ή 
εξωτερικού) 

Το σύνολο των μελών ΔΕΠ που δίδαξαν σε Σχολές ή Τμήματα άλλων 
Ιδρυμάτων, της Ελλάδας ή του εξωτερικού, και σε οποιοδήποτε 
πρόγραμμα σπουδών, διά ζώσης ή εξ’ αποστάσεως, κατά τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς. 

Ακέραιος 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Χρηματοδότηση 
έργων 

Μ2.169 
Χρηματοδότηση ενεργών έργων 
(σύνολο) 

Το συνολικό ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης των ενεργών 
χρηματοδοτούμενων έργων, τα οποία έχουν επιστημονικά υπεύθυνο 
μέλος της Σχολής, η διαχείρισή τους γίνεται από τον ΕΛΚΕ και έχουν 
διάρκεια του φυσικού αντικειμένου εντός του ημερολογιακού έτους 
αναφοράς (1/1 - 31/12). Με τον όρο χρηματοδότηση νοούνται οι 
καταθέσεις κεφαλαίων ή ποσών από φορείς χρηματοδότησης στο 
πλαίσιο του προϋπολογισμού του έργου, που αφορά τη Σχολή, για το 
συγκεκριμένο έτος.  
Το πεδίο αυτό συμπεριλαμβάνει και τις χρηματοδοτήσεις των ενεργών 
ιδρυματικών έργων. 
Τα στοιχεία αυτά, κατά κανόνα, συλλέγονται από τον ΕΛΚΕ. 

Δεκαδικός 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Χρηματοδότηση 
έργων 

Μ2.201 
Χρηματοδότηση ενεργών 
ιδρυματικών έργων 

Το συνολικό ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης των ενεργών 
χρηματοδοτούμενων ιδρυματικών έργων (π.χ. Γραφείο Διασύνδεσης, 
Πρακτική Άσκηση κ.α.), τα οποία έχουν επιστημονικά υπεύθυνο μέλος της 
Σχολής, η διαχείρισή τους γίνεται από τον ΕΛΚΕ και έχουν διάρκεια του 
φυσικού αντικειμένου εντός του ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 
31/12). Με τον όρο χρηματοδότηση νοούνται οι καταθέσεις κεφαλαίων ή 
ποσών από φορείς χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προϋπολογισμού 
του έργου για το συγκεκριμένο έτος. 

Δεκαδικός 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Χρηματοδότηση 
έργων 

M2.089 
Χρηματοδότηση ενεργών εθνικών 
έργων από ευρωπαϊκά ταμεία 

Το συνολικό ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης των ενεργών 
χρηματοδοτούμενων εθνικών έργων από ευρωπαϊκά ταμεία (π.χ. ΕΣΠΑ, 
Interreg κ.α.), τα οποία έχουν επιστημονικά υπεύθυνο μέλος της Σχολής, 
η διαχείρισή τους γίνεται από τον ΕΛΚΕ και έχουν διάρκεια του φυσικού 
αντικειμένου εντός του ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 31/12). 
Με τον όρο χρηματοδότηση νοούνται οι καταθέσεις κεφαλαίων ή ποσών 
από φορείς χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 
έργου για το συγκεκριμένο έτος. Τα στοιχεία αυτά, κατά κανόνα, 
συλλέγονται από τον ΕΛΚΕ. Σημείωση: Δεν συμπεριλαμβάνεται η 
χρηματοδότηση ενεργών χρηματοδοτούμενων ιδρυματικών έργων 
(2.201). 

Δεκαδικός 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Χρηματοδότηση 
έργων 

M2.090 
Χρηματοδότηση ενεργών 
ευρωπαϊκών έργων - HORIZON  

Το συνολικό ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης των ενεργών 
χρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών (ανταγωνιστικών) έργων (HORIZON) 
της Σχολής, τα οποία έχουν επιστημονικά υπεύθυνο μέλος της Σχολής, η 
διαχείρισή τους γίνεται από τον ΕΛΚΕ και έχουν διάρκεια του φυσικού 
αντικειμένου εντός του ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 31/12). 
Με τον όρο χρηματοδότηση νοούνται οι καταθέσεις κεφαλαίων ή ποσών 
από φορείς χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 
έργου για το συγκεκριμένο έτος. Τα στοιχεία αυτά, κατά κανόνα, 
συλλέγονται από τον ΕΛΚΕ. 

Δεκαδικός 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Χρηματοδότηση 
έργων 

M2.091 
Χρηματοδότηση ενεργών έργων 
από διεθνείς εταιρείες και 
οργανισμούς 

Το συνολικό ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης των ενεργών 
χρηματοδοτούμενων έργων της Σχολής από διεθνείς εταιρείες και 
οργανισμούς (ΟΟΣΑ, UNESCO, εταιρείες του εξωτερικού κ.α.), τα οποία 
έχουν επιστημονικά υπεύθυνο μέλος της Σχολής, η διαχείρισή τους 
γίνεται από τον ΕΛΚΕ και έχουν διάρκεια του φυσικού αντικειμένου εντός 
του ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 31/12). Με τον όρο 
χρηματοδότηση νοούνται οι καταθέσεις κεφαλαίων ή ποσών από φορείς 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του έργου για το 
συγκεκριμένο έτος. Τα στοιχεία αυτά, κατά κανόνα, συλλέγονται από τον 
ΕΛΚΕ. 

Δεκαδικός 





Δεδομένα Ποιότητας – Σχολή ΕΑΠ       Έκδοση 1.11.000  

46 

Ενότητα Υποενότητα Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Τύπος δεδομένων 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Χρηματοδότηση 
έργων 

Μ2.170 
Χρηματοδότηση ενεργών έργων 
από εθνικούς φορείς (δημόσιους 
και ιδιωτικούς) 

Το συνολικό ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης των ενεργών 
χρηματοδοτούμενων έργων της Σχολής από εθνικούς φορείς (δημόσιους 
και ιδιωτικούς), τα οποία έχουν επιστημονικά υπεύθυνο μέλος της 
Σχολής, η διαχείρισή τους γίνεται από τον ΕΛΚΕ και έχουν διάρκεια του 
φυσικού αντικειμένου εντός του ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 
31/12). Τα στοιχεία αυτά, κατά κανόνα, συλλέγονται από τον ΕΛΚΕ. 

Δεκαδικός 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Χρηματοδότηση 
έργων 

Μ2.171 
Χρηματοδότηση ενεργών έργων 
από δίδακτρα ΠΜΣ 

Το συνολικό ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης των ενεργών 
χρηματοδοτούμενων έργων της Σχολής  από δίδακτρα Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, τα οποία έχουν επιστημονικά υπεύθυνο μέλος 
της Σχολής, η διαχείρισή τους γίνεται από τον ΕΛΚΕ και έχουν διάρκεια 
του φυσικού αντικειμένου εντός του ημερολογιακού έτους αναφοράς 
(1/1 - 31/12). Τα στοιχεία αυτά, κατά κανόνα, συλλέγονται από τον ΕΛΚΕ. 

Δεκαδικός 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Χρηματοδότηση 
έργων 

Μ2.172 
Χρηματοδότηση ενεργών έργων 
από δίδακτρα Ξενόγλωσσων ΠΠΣ 

Το συνολικό  ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης των ενεργών 
χρηματοδοτούμενων έργων της Σχολής από δίδακτρα Ξενόγλωσσων 
Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών, τα οποία έχουν επιστημονικά 
υπεύθυνο μέλος της Σχολής, η διαχείρισή τους γίνεται από τον ΕΛΚΕ και 
έχουν διάρκεια του φυσικού αντικειμένου εντός του ημερολογιακού 
έτους αναφοράς (1/1 - 31/12). Τα στοιχεία αυτά, κατά κανόνα, 
συλλέγονται από τον ΕΛΚΕ. 

Δεκαδικός 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Χρηματοδότηση 
έργων 

Μ2.173 
Χρηματοδότηση ενεργών έργων 
από έσοδα παροχής υπηρεσιών 
εργαστηρίων 

Το συνολικό ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης των ενεργών 
χρηματοδοτούμενων έργων της Σχολής από έσοδα παροχής υπηρεσιών 
εργαστηρίων, τα οποία έχουν επιστημονικά υπεύθυνο μέλος της Σχολής, 
η διαχείρισή τους γίνεται από τον ΕΛΚΕ και έχουν διάρκεια του φυσικού 
αντικειμένου εντός του ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 31/12). Τα 
στοιχεία αυτά, κατά κανόνα, συλλέγονται από τον ΕΛΚΕ. 

Δεκαδικός 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Χρηματοδότηση 
έργων 

Μ2.174 

Χρηματοδότηση ενεργών έργων 
καινοτομίας και μεταφοράς 
τεχνολογίας από την αξιοποίηση 
ερευνητικών αποτελεσμάτων 

Το συνολικό ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης των ενεργών 
χρηματοδοτούμενων έργων της Σχολής με φορέα χρηματοδότησης 
εξωτερικούς φορείς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, που προκύπτουν από 
την εκμετάλλευση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα από 
συμβάσεις μεταφοράς τεχνολογίας (royalties) και έσοδα από αξιοποίηση 
αποτελεσμάτων έρευνας (spin off, start up εταιρείες κ.λπ.) τα οποία 
έχουν επιστημονικά υπεύθυνο μέλος του Ιδρύματος, η διαχείρισή τους 
γίνεται από τον ΕΛΚΕ και έχουν διάρκεια του φυσικού αντικειμένου εντός 
του ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 31/12). Τα στοιχεία αυτά 
συλλέγονται από τον ΕΛΚΕ. 

Δεκαδικός 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Χρηματοδότηση 
Σχολής 

M2.094 
Χρηματοδότηση Τακτικού 
Προϋπολογισμού 

Το συνολικό ύψος του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού της Σχολής, το 
οποίο διαμορφώνεται από την ετήσια επιχορήγηση του Υπουργείου 
Παιδείας και όλες τις πηγές χρηματοδότησης που προβλέπονται στον 
τακτικό προϋπολογισμού (ίδια έσοδα,  πρόσοδοι, τόκοι, επιχορηγήσεις, 
χρηματοδοτήσεις κ.λπ.) από 1/1 έως 31/12 του έτους αναφοράς. Τα 
στοιχεία αυτά, κατά κανόνα, συλλέγονται από την Οικονομική Υπηρεσία. 

Δεκαδικός 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Χρηματοδότηση 
Σχολής 

M2.095 
Χρηματοδότηση Δημοσίων 
Επενδύσεων 

Το συνολικό ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης των Δημοσίων 
Επενδύσεων της Σχολής από 1/1 έως 31/12 του έτους αναφοράς. Τα 
στοιχεία αυτά, κατά κανόνα, συλλέγονται από την Οικονομική Υπηρεσία. 

Δεκαδικός 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Χρηματοδότηση 
Σχολής 

M2.096 
Χρηματοδοτήσεις από άλλους 
πόρους (πανεπιστημιακές πηγές) 

Το συνολικό ύψος άλλων ετήσιων χρηματοδοτήσεων της Σχολής από 
πανεπιστημιακές πηγές (όπως έσοδα από ΕΛΚΕ, τ. ΤΣΜΕΔΕ, Εταιρεία 
Διαχείρισης Περιουσίας κ.α.) από 1/1 έως 31/12 του έτους αναφοράς.  

Δεκαδικός 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Αίθουσες 
διδασκαλίας 

M2.097 
Αίθουσες διδασκαλίας με 
αποκλειστική χρήση 

Το σύνολο των αιθουσών διδασκαλίας, ανεξαρτήτως μεγέθους, που έχει 
στη διάθεσή της η Σχολή και τις διαχειρίζεται αποκλειστικά αυτή κατά τη 
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) 

Ακέραιος 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Αίθουσες 
διδασκαλίας 

M2.098 
Δυναμικότητα θέσεων αιθουσών 
διδασκαλίας (αποκλειστικής και 
κοινής χρήσης) 

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

Ακέραιος 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Αίθουσες 
διδασκαλίας 

M2.099 
Αίθουσες διδασκαλίας με κοινή 
χρήση 

Το σύνολο των αιθουσών διδασκαλίας που χρησιμοποιεί η Σχολή και οι 
οποίες χρησιμοποιούνται ισότιμα και από άλλες Σχολές κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Αίθουσες 
διδασκαλίας 

Μ2.175 
Αίθουσες διδασκαλίας με 
πρόσβαση ΑΜΕΑ 

Το σύνολο των αιθουσών διδασκαλίας αποκλειστικής χρήσης της Σχολής, 
οι οποίες είναι προσβάσιμες από ΑΜΕΑ, κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού 
έτους αναφοράς (31/8). Η τιμή του πεδίου θα πρέπει να είναι υποσύνολο 
της τιμής του Μ2.097. 

Ακέραιος 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Αίθουσες 
διδασκαλίας 

Μ2.176 Ηλεκτρονικές αίθουσες 
Το σύνολο των ηλεκτρονικών αιθουσών διδασκαλίας της Σχολής κατά η 
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Το πεδίο συμπληρώνεται  
μόνο από το ΕΑΠ. 

Ακέραιος 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Αίθουσες 
διδασκαλίας 

Μ2.177 
Δυναμικότητα θέσεων 
ηλεκτρονικών αιθουσών 
διδασκαλίας 

Η συνολική δυναμικότητα θέσεων των ηλεκτρονικών αιθουσών 
διδασκαλίας της Σχολής κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8). Το πεδίο συμπληρώνεται μόνο από το ΕΑΠ. 

Ακέραιος 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Αίθουσες 
εργαστηρίων 

M2.100 
Αίθουσες εργαστηρίων με 
αποκλειστική χρήση 

Το σύνολο των αιθουσών των θεσμοθετημένων εργαστηρίων (με ΦΕΚ) 
που έχει στη διάθεσή της η Σχολή (για οργάνωση εργαστηριακών 
ασκήσεων) και τις διαχειρίζεται αποκλειστικά αυτή κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) 

Ακέραιος 
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ΥΠΟΔΟΜΕΣ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Αίθουσες 
εργαστηρίων 

M2.101 
Δυναμικότητα θέσεων αιθουσών 
εργαστηρίων (αποκλειστικής και 
κοινής χρήσης) 

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

Ακέραιος 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Αίθουσες 
εργαστηρίων 

M2.102 
Αίθουσες εργαστηρίων με κοινή 
χρήση 

Το σύνολο των αιθουσών των θεσμοθετημένων εργαστηρίων (με ΦΕΚ) οι 
οποίες χρησιμοποιούνται ισότιμα και από άλλες Σχολές κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Συμπεριλαμβάνεται η περίπτωση 
δανεισμού εργαστηρίων. 

Ακέραιος 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Αίθουσες 
εργαστηρίων 

Μ2.178 
Αίθουσες εργαστηρίων με 
πρόσβαση ΑΜΕΑ 

Το σύνολο των αιθουσών εργαστηρίων αποκλειστικής χρήσης της Σχολής, 
οι οποίες είναι προσβάσιμες από ΑΜΕΑ, κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού 
έτους αναφοράς (31/8). Η τιμή του πεδίου θα πρέπει να είναι υποσύνολο 
της τιμής του Μ2.100. 

Ακέραιος 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Εγκαταστάσεις 
Διοίκησης και 
υποστήριξης 

M2.103 Λοιπές εγκαταστάσεις 

Το σύνολο των λοιπών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί η Σχολή για την 
υλοποίηση του έργου της για άλλες δραστηριότητες (πχ έρευνα, 
διοίκηση, τεχνική υποστήριξη αίθουσες συνεδριάσεων, γραφεία 
διδασκόντων, όχι διάδρομοι κ.λπ.) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Βιβλιοθήκες – 
αναγνωστήρια 

M2.104 Περιφερειακές Βιβλιοθήκες 
Το σύνολο των περιφερειακών βιβλιοθηκών που έχει στη διάθεσή της η 
Σχολή (αφορά μόνο περιφερειακές Βιβλιοθήκες) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Βιβλιοθήκες – 
αναγνωστήρια 

M2.105 
Δυναμικότητα θέσεων 
Βιβλιοθηκών 

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

Ακέραιος 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Βιβλιοθήκες – 
αναγνωστήρια 

M2.106 Βιβλιοθήκες κοινής χρήσης 
Το σύνολο των Σχολών με τις οποίες γίνεται κοινή χρήση των 
περιφερειακών βιβλιοθηκών και των αναγνωστηρίων κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Ψηφιακές υπηρεσίες M2.107 
Πληροφοριακό σύστημα 
ηλεκτρονικής γραμματείας 

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

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Ψηφιακές υπηρεσίες M2.108 Απομακρυσμένη εγγραφή 
Επιλέξτε εάν η ηλεκτρονική γραμματεία καλύπτει τη διαδικασία 
απομακρυσμένης εγγραφής νεοεισερχόμενου φοιτητή κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Ψηφιακές υπηρεσίες M2.109 Δήλωση μαθημάτων 
Επιλέξτε εάν η ηλεκτρονική γραμματεία καλύπτει τη διαδικασία δήλωσης 
μαθημάτων κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Ψηφιακές υπηρεσίες M2.111 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/ΟΧΙ (επιλογή) 
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ΥΠΟΔΟΜΕΣ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Ψηφιακές υπηρεσίες M2.112 Παραγγελία πιστοποιητικών 
Επιλέξτε εάν η ηλεκτρονική γραμματεία καλύπτει τη διαδικασία 
παραγγελίας πιστοποιητικών κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8). 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Ψηφιακές υπηρεσίες M2.113 Έκδοση πιστοποιητικών 
Επιλέξτε εάν η ηλεκτρονική γραμματεία καλύπτει τη διαδικασία έκδοσης 
πιστοποιητικών κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Ψηφιακές υπηρεσίες M2.114 
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/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Υπηρεσίες 
πληροφόρησης 

M2.115 
Αναρτημένες οδηγίες στον 
ιστότοπο 

Επιλέξτε, εάν υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Σχολής αναρτημένες οδηγίες 
για όλες τις λειτουργίες της Σχολής, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα 
των φοιτητών κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Συμβουλευτική M2.116 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/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Συμβουλευτική Μ2.200 
Μέλη ΔΕΠ με καθήκοντα Καθηγητή 
Συμβούλου 

Το σύνολο των μελών ΔΕΠ της Σχολής που ανέλαβαν καθήκοντα 
Καθηγητή Συμβούλου (Ακαδημαϊκού Συμβούλου Σπουδών) κατά τη 
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς. 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση του 

ερευνητικού έργου 
M2.203 

Εργασίες με κριτές - Scopus 
(σωρευτικά για τα 5 τελευταία έτη) 

Το σύνολο των εργασιών των μελών της Σχολής σε επιστημονικά 
περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, με κριτές, στη διεθνή βάση 
δεδομένων Scopus για τα 5 τελευταία έτη περιλαμβανομένου του 
ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12).  

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση του 

ερευνητικού έργου 
Μ2.204 

Εργασίες με κριτές - Scopus (έτος 
αναφοράς) 

Το σύνολο των εργασιών των μελών της Σχολής σε επιστημονικά 
περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, με κριτές, στη διεθνή βάση 
δεδομένων Scopus για το ημερολογιακό έτος αναφοράς (31/12). 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση του 

ερευνητικού έργου 
M2.205 

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας – 
πατέντες σε ισχύ 

Το σύνολο των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (πατέντες) της Σχολής τα 
οποία βρίσκονται σε ισχύ κατά το ημερολογιακό έτος αναφοράς. 
Υπολογίζεται για κάθε μέλος της Σχολής το άθροισμα των διπλωμάτων 
του, που βρίσκονται σε ισχύ (συντηρούνται με το αντίστοιχο τέλος) κατά 
τη διάρκεια του έτους αναφοράς. Στο πεδίο αυτό υπολογίζονται μόνο τα 
διπλώματα στα οποία συν-δικαιούχος είναι το Ίδρυμα. 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση του 

ερευνητικού έργου 
M2.215 

Νέα διπλώματα ευρεσιτεχνίας – 
πατέντες 

Το σύνολο των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (πατέντες) της Σχολής, που 
απονεμήθηκαν κατά το ημερολογιακό έτος αναφοράς. Στο πεδίο αυτό 
υπολογίζονται μόνο τα διπλώματα στα οποία συν-δικαιούχος είναι το 
Ίδρυμα και αφορούν όλα τα μέλη της Σχολής (επιστημονικό προσωπικό, 
ομότιμους, συνταξιούχους, φοιτητές). 

Ακέραιος 
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Ενότητα Υποενότητα Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Τύπος δεδομένων 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση 

ερευνητικού έργου 
M2.206 Μονογραφίες (έτος αναφοράς)  

Το σύνολο των μονογραφιών των μελών ΔΕΠ της Σχολής, που έχουν 
εκδοθεί στο ημερολογιακό έτος αναφοράς (31/12).  
Μονογραφία ονομάζουμε ένα "συγγραφικό" έργο που εξετάζει διεξοδικά 
και από όλες τις πλευρές κάποιο αντικείμενο-θέμα. Μπορεί να εκδοθεί 
ως άρθρο ή σε μία έκδοση, εξ ολοκλήρου και αυτοτελώς, ως βιβλίο. Ένα 
έργο μπορεί να έχει χαρακτηριστεί (και τιτλοφορηθεί) μονογραφία, από 
τον ίδιο το δημιουργό του ή να χαρακτηριστεί έτσι από τους αναγνώστες 
ή τους κριτικούς λόγω περιεχομένου. Στη Βιβλιοθηκονομία η μονογραφία 
είναι οποιαδήποτε μη περιοδική έκδοση η οποία συμπληρώνεται με έναν 
μοναδικό τόμο ή έναν συγκεκριμένο και προκαθορισμένο αριθμό τόμων. 
Έτσι, διαφέρει από μια περιοδική έκδοση, όπως είναι τα περιοδικά, οι 
επετηρίδες και οι εφημερίδες. 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση 

ερευνητικού έργου 
M2.207 Βιβλία (έτος αναφοράς)  

Το σύνολο των βιβλίων των μελών ΔΕΠ της Σχολής, που έχουν εκδοθεί 
στο ημερολογιακό έτος αναφοράς (31/12).  
Το βιβλίο είναι μια πνευματική παραγωγή του συγγραφέα. Δεν θα πρέπει 
στην περίπτωση που έχει εκδοθεί ως μονογραφία να υπολογίζεται διπλά. 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση 

ερευνητικού έργου 
M2.208 

Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους 
(έτος αναφοράς) 

Το σύνολο των κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους των μελών ΔΕΠ της 
Σχολής, που έχουν εκδοθεί στο ημερολογιακό έτος αναφοράς (31/12). 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση 

ερευνητικού έργου 
M2.125 

Συνέδρια υπό την αιγίδα της 
ακαδημαϊκής μονάδας (έτος 
αναφοράς) 

Το σύνολο των συνεδρίων υπό την αιγίδα της ακαδημαϊκής μονάδας, στα 
οποία η Σχολή εμφανίζεται είτε ως οργανωτής είτε συνδιοργανωτής 
φορέας, κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 έως 
31/12). Δεν αφορά μεμονωμένες συμμετοχές μελών ΔΕΠ σε συνέδρια, 
ημερίδες και θερινά σχολεία που διοργανώθηκαν από τη Σχολή. 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση 

ερευνητικού έργου 
Μ2.184 

Συνέδρια με διοργάνωση φοιτητών 
(έτος αναφοράς) 

Το σύνολο των συνεδρίων της Σχολής, που διοργανώθηκαν από φοιτητές 
κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 έως 31/12). 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση του 

ερευνητικού έργου 
Μ2.209 

Ετεροαναφορές Scopus (σωρευτικά 
για τα 5 τελευταία έτη) 

Το σύνολο των ετεροαναφορών των δημοσιεύσεων των μελών της Σχολής 
στο Scopus για τα 5 τελευταία έτη περιλαμβανομένου του 
ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12). Υπολογίζεται για κάθε μέλος το 
άθροισμα των ετεροαναφορών των δημοσιεύσεων της τελευταίας 
πενταετίας συμπεριλαμβανομένου και του ημερολογιακού έτους 
αναφοράς (31/12). Το εν λόγω πεδίο συμπληρώνεται με την τιμή που 
εμφανίζει η διεθνής βάση δεδομένων Scopus στις 31/12 του 
ημερολογιακού έτους αναφοράς.  

Ακέραιος 
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Ενότητα Υποενότητα Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Τύπος δεδομένων 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση 

ερευνητικού έργου 
Μ2.188 

Ετεροαναφορές Scopus (έτος 
αναφοράς) 

Το σύνολο των ετεροαναφορών των δημοσιεύσεων των μελών της Σχολής 
στο Scopus που αντιστοιχούν στο ημερολογιακό έτος αναφοράς (31/12). 
Υπολογίζεται για κάθε μέλος το άθροισμα των ετεροαναφορών των 
δημοσιεύσεων του ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12). Το εν λόγω 
πεδίο συμπληρώνεται με την τιμή που εμφανίζει η διεθνής βάση 
δεδομένων Scopus στις 31/12 για το ημερολογιακό έτος αναφοράς.  

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση του 

ερευνητικού έργου 
Μ2.210 

Αναφορές Scopus (σωρευτικά για 
τα 5 τελευταία έτη) 

Το σύνολο των αναφορών των δημοσιεύσεων των μελών της Σχολής στο 
Scopus για τα 5 τελευταία έτη περιλαμβανομένου του ημερολογιακού 
έτους αναφοράς (31/12). Υπολογίζεται για κάθε μέλος το άθροισμα των 
αναφορών των δημοσιεύσεων της τελευταίας πενταετίας 
συμπεριλαμβανομένου και του ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12). 
Το εν λόγω πεδίο συμπληρώνεται με την τιμή που εμφανίζει η διεθνής 
βάση δεδομένων Scopus στις 31/12 του ημερολογιακού έτους αναφοράς.  

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση του 

ερευνητικού έργου 
Μ2.211 Aναφορές Scopus (έτος αναφοράς) 

Το σύνολο των αναφορών των δημοσιεύσεων των μελών της Σχολής στο 
Scopus που αντιστοιχούν στο ημερολογιακό έτος αναφοράς (31/12). 
Υπολογίζεται για κάθε μέλος το άθροισμα των αναφορών των 
δημοσιεύσεων του ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12). Το εν λόγω 
πεδίο συμπληρώνεται με την τιμή που εμφανίζει η διεθνής βάση 
δεδομένων Scopus στις 31/12 για το ημερολογιακό έτος αναφοράς.  

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση 

ερευνητικού έργου 
Μ2.191 

Διεθνή βραβεία και διακρίσεις 
(έτος αναφοράς) 

Το σύνολο των διεθνών βραβείων και διακρίσεων που έλαβαν τα μέλη 
της Σχολής κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 
έως 31/12). 
Τα βραβεία και οι διακρίσεις αναφέρονται ιδίως σε: 
1. Αναγόρευση Μέλους Ακαδημίας 
2. Απονομή Τίτλου Επίτιμου Διδάκτορα 
3. Εκλογή/επιλογή στην Προεδρία διεθνώς αναγνωρίσιμων 

ερευνητικών ή επιστημονικών οργανισμών 
4. Απονομή διεθνώς αναγνωρίσιμων βραβείων σε συγκεκριμένη 

επιστημονική περιοχή. 

Ακέραιος 
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Ενότητα Υποενότητα Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Τύπος δεδομένων 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα 
έργα και ερευνητικές 

υποδομές 
M2.128 

Ενεργά χρηματοδοτούμενα έργα 
(σύνολο) 

Το σύνολο των ενεργών χρηματοδοτούμενων έργων, τα οποία έχουν 
επιστημονικά υπεύθυνο μέλος της Σχολής, η διαχείρισή τους γίνεται από 
τον ΕΛΚΕ και έχουν διάρκεια του φυσικού αντικειμένου εντός του 
ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 31/12). Το πλήθος των έργων θα 
πρέπει να αντιστοιχεί στα έργα που υπολογίστηκαν στο πεδίο Μ2.169, 
που αφορά τη χρηματοδότηση. 
Τα έργα αυτά θα πρέπει να επαληθεύονται από σχετικό 
δημοσιοποιημένο κατάλογο του ΕΛΚΕ. 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα 
έργα και ερευνητικές 

υποδομές 
Μ2.202 

Ενεργά χρηματοδοτούμενα 
ιδρυματικά έργα 

Το σύνολο των ενεργών χρηματοδοτούμενων Ιδρυματικών έργων (π.χ. 
Γραφείο Διασύνδεσης, Πρακτική Άσκηση κ.α.), τα οποία έχουν 
επιστημονικά υπεύθυνο μέλος της Σχολής, η διαχείρισή τους γίνεται από 
τον ΕΛΚΕ και έχουν διάρκεια του φυσικού αντικειμένου εντός του 
ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 31/12). Το πλήθος των έργων θα 
πρέπει να αντιστοιχεί στα έργα που υπολογίστηκαν στο πεδίο Μ2.201, 
που αφορά τη χρηματοδότηση. 
Τα έργα αυτά θα πρέπει να επαληθεύονται από σχετικό 
δημοσιοποιημένο κατάλογο του ΕΛΚΕ. 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα 
έργα και ερευνητικές 

υποδομές 
M2.129 

Ενεργά χρηματοδοτούμενα 
ευρωπαϊκά έργα – HORIZON - με 
συντονιστή μέλος της Σχολής 

Το σύνολο των ενεργών χρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών 
(ανταγωνιστικών) έργων με τη μορφή κοινοπραξίας (HORIZON), τα οποία 
έχουν επιστημονικά υπεύθυνο μέλος της Σχολής, η διαχείρισή τους 
γίνεται από τον ΕΛΚΕ, έχουν διάρκεια του φυσικού αντικειμένου εντός 
του ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 31/12). Με τον όρο 
συντονιστή, εννοούμε τον coordinator της κοινοπραξίας. 
Τα έργα αυτά θα πρέπει να επαληθεύονται από σχετικό 
δημοσιοποιημένο κατάλογο του ΕΛΚΕ. 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα 
έργα και ερευνητικές 

υποδομές 
M2.130 

Ενεργά ευρωπαϊκά έργα – 
HORIZON  

Το σύνολο των ενεργών χρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών 
(ανταγωνιστικών) έργων (HORIZON ), τα οποία έχουν επιστημονικά 
υπεύθυνο μέλος της Σχολής, η διαχείρισή τους γίνεται από τον ΕΛΚΕ και 
έχουν διάρκεια του φυσικού αντικειμένου εντός του ημερολογιακού 
έτους αναφοράς (1/1 - 31/12). Το πλήθος των έργων θα πρέπει να 
αντιστοιχεί στα έργα που υπολογίστηκαν στο πεδίο Μ2.090, που αφορά 
τη χρηματοδότηση. 
Τα έργα αυτά θα πρέπει να επαληθεύονται από σχετικό 
δημοσιοποιημένο κατάλογο του ΕΛΚΕ. 

Ακέραιος 
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Ενότητα Υποενότητα Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Τύπος δεδομένων 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα 
έργα και ερευνητικές 

υποδομές 
M2.131 

Ενεργά εθνικά έργα από 
ευρωπαϊκά ταμεία 

Το σύνολο των ενεργών χρηματοδοτούμενων εθνικών έργων από 
ευρωπαϊκά ταμεία (π.χ. ΕΣΠΑ, Interreg κ.α.), τα οποία έχουν 
επιστημονικά υπεύθυνο μέλος της Σχολής, η διαχείρισή τους γίνεται από 
τον ΕΛΚΕ και έχουν διάρκεια του φυσικού αντικειμένου εντός του 
ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 31/12). Το πλήθος των έργων θα 
πρέπει να αντιστοιχεί στα έργα που υπολογίστηκαν στο πεδίο Μ2.089, 
που αφορά τη χρηματοδότηση.  
Δεν συμπεριλαμβάνεται η χρηματοδότηση ενεργών χρηματοδοτούμενων 
ιδρυματικών έργων (2.202). 
Τα έργα αυτά θα πρέπει να επαληθεύονται από σχετικό 
δημοσιοποιημένο κατάλογο του ΕΛΚΕ. 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα 
έργα και ερευνητικές 

υποδομές 
M2.132 

Ενεργά έργα από διεθνείς 
εταιρείες και οργανισμούς 

Το σύνολο των ενεργών χρηματοδοτούμενων έργων από διεθνείς 
εταιρείες και οργανισμούς, τα οποία έχουν επιστημονικά υπεύθυνο 
μέλος της Σχολής, η διαχείρισή τους γίνεται από τον ΕΛΚΕ και έχουν 
διάρκεια του φυσικού αντικειμένου εντός του ημερολογιακού έτους 
αναφοράς (1/1 - 31/12). Το πλήθος των έργων θα πρέπει να αντιστοιχεί 
στα έργα που υπολογίστηκαν στο πεδίο Μ2.091, που αφορά τη 
χρηματοδότηση. 
Τα έργα αυτά θα πρέπει να επαληθεύονται από σχετικό 
δημοσιοποιημένο κατάλογο του ΕΛΚΕ. 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα 
έργα και ερευνητικές 

υποδομές 
Μ2.192 

Ενεργά έργα από εθνικούς φορείς 
(δημόσιους και ιδιωτικούς) 

Το σύνολο των ενεργών χρηματοδοτούμενων έργων από εθνικούς φορείς 
(δημόσιους και ιδιωτικούς), τα οποία έχουν επιστημονικά υπεύθυνο 
μέλος της Σχολής, η διαχείρισή τους γίνεται από τον ΕΛΚΕ και έχουν 
διάρκεια του φυσικού αντικειμένου εντός του ημερολογιακού έτους 
αναφοράς (1/1 - 31/12). Το πλήθος των έργων θα πρέπει να αντιστοιχεί 
στα έργα που υπολογίστηκαν στο πεδίο Μ2.170, που αφορά τη 
χρηματοδότηση. 
Τα έργα αυτά θα πρέπει να επαληθεύονται από σχετικό 
δημοσιοποιημένο κατάλογο του ΕΛΚΕ. 

Ακέραιος 
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Ενότητα Υποενότητα Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Τύπος δεδομένων 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα 
έργα και ερευνητικές 

υποδομές 
Μ2.193 Ενεργά έργα από δίδακτρα ΠΜΣ 

Το σύνολο των ενεργών χρηματοδοτούμενων έργων από δίδακτρα σε 
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής, τα οποία έχουν 
επιστημονικά υπεύθυνο μέλος της Σχολής, η διαχείρισή τους γίνεται από 
τον ΕΛΚΕ και έχουν διάρκεια του φυσικού αντικειμένου εντός του 
ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 31/12). Το πλήθος των έργων θα 
πρέπει να αντιστοιχεί στα έργα που υπολογίστηκαν στο πεδίο Μ2.171, 
που αφορά τη χρηματοδότηση. 
Τα έργα αυτά θα πρέπει να επαληθεύονται από σχετικό 
δημοσιοποιημένο κατάλογο του ΕΛΚΕ. 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα 
έργα και ερευνητικές 

υποδομές 
Μ2.194 

Ενεργά έργα από δίδακτρα 
Ξενόγλωσσων ΠΠΣ 

Το σύνολο των ενεργών χρηματοδοτούμενων έργων από δίδακτρα σε 
Ξενόγλωσσα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής, τα οποία 
έχουν επιστημονικά υπεύθυνο μέλος της Σχολής, η διαχείρισή τους 
γίνεται από τον ΕΛΚΕ και έχουν διάρκεια του φυσικού αντικειμένου εντός 
του ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 31/12). Το πλήθος των έργων 
θα πρέπει να αντιστοιχεί στα έργα που υπολογίστηκαν στο πεδίο Μ2.172, 
που αφορά τη χρηματοδότηση. 
Τα έργα αυτά θα πρέπει να επαληθεύονται από σχετικό 
δημοσιοποιημένο κατάλογο του ΕΛΚΕ. 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα 
έργα και ερευνητικές 

υποδομές 
Μ2.195 

Ενεργά έργα από έσοδα παροχής 
υπηρεσιών εργαστηρίων 

Το σύνολο των ενεργών χρηματοδοτούμενων έργων από έσοδα παροχής 
υπηρεσιών εργαστηρίων της Σχολής, τα οποία έχουν επιστημονικά 
υπεύθυνο μέλος του Τμήματος, η διαχείρισή τους γίνεται από τον ΕΛΚΕ 
και έχουν διάρκεια του φυσικού αντικειμένου εντός του ημερολογιακού 
έτους αναφοράς (1/1 - 31/12). Το πλήθος των έργων θα πρέπει να 
αντιστοιχεί στα έργα που υπολογίστηκαν στο πεδίο Μ2.173, που αφορά 
τη χρηματοδότηση. 
Τα έργα αυτά θα πρέπει να επαληθεύονται από σχετικό 
δημοσιοποιημένο κατάλογο του ΕΛΚΕ. 

Ακέραιος 
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Ενότητα Υποενότητα Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Τύπος δεδομένων 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα 
έργα και ερευνητικές 

υποδομές 
Μ2.196 

Ενεργά έργα καινοτομίας και 
μεταφοράς τεχνολογίας από την 
αξιοποίηση ερευνητικών 
αποτελεσμάτων 

Το σύνολο των ενεργών χρηματοδοτούμενων έργων της Σχολής με φορέα 
χρηματοδότησης εξωτερικούς φορείς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, που 
προκύπτουν από την εκμετάλλευση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, 
δικαιώματα από συμβάσεις μεταφοράς τεχνολογίας (royalties) και έσοδα 
από αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας (spin off, startup εταιρείες 
κ.λπ.), τα οποία έχουν επιστημονικά υπεύθυνο μέλος του Ιδρύματος, η 
διαχείρισή τους γίνεται από τον ΕΛΚΕ και έχουν διάρκεια του φυσικού 
αντικειμένου εντός του ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 31/12). Τα 
στοιχεία αυτά συλλέγονται από τον ΕΛΚΕ. Το πλήθος των έργων θα 
πρέπει να αντιστοιχεί στα έργα που υπολογίστηκαν στο πεδίο Μ2.174, 
που αφορά τη χρηματοδότηση. 
Τα έργα αυτά θα πρέπει να επαληθεύονται από σχετικό 
δημοσιοποιημένο κατάλογο του ΕΛΚΕ. 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα 
έργα και ερευνητικές 

υποδομές 
Μ2.197 

Ενεργά έργα από άλλους πόρους 
(πανεπιστημιακές πηγές) 

Το σύνολο των ενεργών χρηματοδοτούμενων έργων από άλλους πόρους 
(πανεπιστημιακές πηγές) της Σχολής, τα οποία έχουν επιστημονικά 
υπεύθυνο μέλος της Σχολής (όπως έσοδα από ΕΛΚΕ, τ. ΤΣΜΕΔΕ, Εταιρεία 
Διαχείρισης Περιουσίας κ.α.), η διαχείρισή τους γίνεται από τον ΕΛΚΕ και 
έχουν διάρκεια του φυσικού αντικειμένου εντός του ημερολογιακού 
έτους αναφοράς (1/1 - 31/12). Το πλήθος των έργων θα πρέπει να 
αντιστοιχεί στα έργα που υπολογίστηκαν στο πεδίο Μ2.096, που αφορά 
τη χρηματοδότηση.  
Τα έργα αυτά θα πρέπει να επαληθεύονται από σχετικό 
δημοσιοποιημένο κατάλογο του ΕΛΚΕ. 
Σημείωση: Δεν συμπεριλαμβάνεται η χρηματοδότηση ενεργών 
χρηματοδοτούμενων ιδρυματικών έργων (2.202). 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα 
έργα και ερευνητικές 

υποδομές 
M2.134 Ενεργά έργα (< 50Κ€) 

Το σύνολο των ενεργών έργων με συνολικό προϋπολογισμό μικρότερο 
από 50.000€, τα οποία έχουν επιστημονικά υπεύθυνο μέλος της Σχολής, η 
διαχείρισή τους γίνεται από τον ΕΛΚΕ και έχουν διάρκεια του φυσικού 
αντικειμένου εντός του ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 31/12). 
Σημείωση: Δεν συμπεριλαμβάνεται το πλήθος των ενεργών 
χρηματοδοτούμενων ιδρυματικών έργων (Μ2.202). 
Τα έργα αυτά θα πρέπει να επαληθεύονται από σχετικό 
δημοσιοποιημένο κατάλογο του ΕΛΚΕ. 

Ακέραιος 
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Ενότητα Υποενότητα Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Τύπος δεδομένων 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα 
έργα και ερευνητικές 

υποδομές 
M2.135 Ενεργά έργα (50 - 200Κ€) 

Το σύνολο των ενεργών έργων με συνολικό προϋπολογισμό από 50.000€ 
έως 200.000€, τα οποία έχουν επιστημονικά υπεύθυνο μέλος της Σχολής, 
η διαχείρισή τους γίνεται από τον ΕΛΚΕ και έχουν διάρκεια του φυσικού 
αντικειμένου εντός του ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 31/12). 
Σημείωση: Δεν συμπεριλαμβάνεται το πλήθος των ενεργών 
χρηματοδοτούμενων ιδρυματικών έργων (Μ2.202). 
Τα έργα αυτά θα πρέπει να επαληθεύονται από σχετικό 
δημοσιοποιημένο κατάλογο του ΕΛΚΕ. 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα 
έργα και ερευνητικές 

υποδομές 
M2.136 Ενεργά έργα (> 200Κ€) 

Το σύνολο των ενεργών έργων με συνολικό προϋπολογισμό μεγαλύτερο 
από 200.000€, τα οποία έχουν επιστημονικά υπεύθυνο μέλος της Σχολής, 
η διαχείρισή τους γίνεται από τον ΕΛΚΕ και έχουν διάρκεια του φυσικού 
αντικειμένου εντός του ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 31/12).  
Σημείωση: Δεν συμπεριλαμβάνεται το πλήθος των ενεργών 
χρηματοδοτούμενων ιδρυματικών έργων (Μ2.202). 
Τα έργα αυτά θα πρέπει να επαληθεύονται από σχετικό 
δημοσιοποιημένο κατάλογο του ΕΛΚΕ. 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα 
έργα και ερευνητικές 

υποδομές 
M2.137 

Εξωτερικοί συνεργάτες ενεργών 
χρηματοδοτούμενων έργων 
(σύνολο) 

Το σύνολο των εξωτερικών συνεργατών για την εκτέλεση των 
χρηματοδοτούμενων έργων της Σχολής (εκτός των Ιδρυματικών - Μ2.128 
πλην των Μ2.202) με ενεργή σύμβαση εντός του ημερολογιακού έτους 
αναφοράς (1/1 - 31/12). Ως εξωτερικοί συνεργάτες νοούνται όσοι δεν 
έχουν μόνιμη έμμισθη σχέση με το Ίδρυμα. Υπολογίζεται το πλήθος των 
ατόμων και όχι το πλήθος των συμβάσεών τους. Σημείωση: Δεν 
συμπεριλαμβάνονται οι εξωτερικοί συνεργάτες για την εκτέλεση των 
χρηματοδοτούμενων ενεργών ιδρυματικών έργων (Μ2.202). 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα 
έργα και ερευνητικές 

υποδομές 
M2.212 

Εξωτερικοί συνεργάτες ενεργών 
χρηματοδοτούμενων έργων με 
ερευνητικά καθήκοντα 

Το σύνολο των εξωτερικών συνεργατών με ερευνητικά καθήκοντα για 
την εκτέλεση των χρηματοδοτούμενων έργων της Σχολής (εκτός των 
Ιδρυματικών - Μ2.128 πλην των Μ2.202), με ενεργή σύμβαση εντός του 
ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 31/12). Ως εξωτερικοί συνεργάτες 
νοούνται όσοι δεν έχουν μόνιμη έμμισθη σχέση με το Ίδρυμα. 
Υπολογίζεται το πλήθος των ατόμων και όχι το πλήθος των συμβάσεών 
τους.  
Σημείωση: Δεν συμπεριλαμβάνονται οι εξωτερικοί συνεργάτες για την 
εκτέλεση των χρηματοδοτούμενων ενεργών ιδρυματικών έργων 
(Μ2.202).  

Ακέραιος 
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Ενότητα Υποενότητα Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Τύπος δεδομένων 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα 
έργα και ερευνητικές 

υποδομές 
M2.213 

Εξωτερικοί συνεργάτες ενεργών 
χρηματοδοτούμενων έργων με 
διοικητικά/υποστηρικτικά 
καθήκοντα 

Το σύνολο των εξωτερικών συνεργατών με διοικητικά/υποστηρικτικά 
καθήκοντα για την εκτέλεση των χρηματοδοτούμενων έργων του 
Τμήματος (εκτός των Ιδρυματικών - Μ2.128 πλην των Μ2.202), με ενεργή 
σύμβαση εντός του ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 31/12). Ως 
εξωτερικοί συνεργάτες νοούνται όσοι δεν έχουν μόνιμη έμμισθη σχέση 
με το Ίδρυμα. 
Υπολογίζεται το πλήθος των ατόμων και όχι το πλήθος των συμβάσεών 
τους.  
Σημείωση: Δεν συμπεριλαμβάνονται οι εξωτερικοί συνεργάτες για την 
εκτέλεση των χρηματοδοτούμενων ενεργών ιδρυματικών έργων 
(Μ2.202).  

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα 
έργα και ερευνητικές 

υποδομές 
M2.214 

Εξωτερικοί συνεργάτες ενεργών 
χρηματοδοτούμενων έργων με 
διδακτικά καθήκοντα 

Το σύνολο των εξωτερικών συνεργατών με διδακτικά καθήκοντα για την 
εκτέλεση των χρηματοδοτούμενων έργων του Τμήματος (εκτός των 
Ιδρυματικών - Μ2.128 πλην των Μ2.202), με ενεργή σύμβαση εντός του 
ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 31/12). Ως εξωτερικοί συνεργάτες 
νοούνται όσοι δεν έχουν μόνιμη έμμισθη σχέση με το Ίδρυμα. 
Υπολογίζεται το πλήθος των ατόμων και όχι το πλήθος των συμβάσεών 
τους.  
Σημείωση: Δεν συμπεριλαμβάνονται οι εξωτερικοί συνεργάτες για την 
εκτέλεση των χρηματοδοτούμενων ενεργών ιδρυματικών έργων 
(Μ2.202). 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα 
έργα και ερευνητικές 

υποδομές 
M2.138 

Τεχνοβλαστοί (spin off) και 
νεοφυείς (start up) εταιρείες 

Το σύνολο των Τεχνοβλαστών (spin off) και των νεοφυών εταιρειών (start 
up) της Σχολής που λειτουργούν κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους 
αναφοράς (31/12). 
Υπολογίζεται για τις εταιρείες οι οποίες λειτουργούν στο ημερολογιακό 
έτος αναφοράς βάσει καταστατικού ίδρυσης: συμμετοχή του Ιδρύματος 
είτε στην εταιρική σύνθεση είτε με δικαιώματα στα έσοδα (Royalties). 
Η Εταιρεία πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο εταιρειών (ΓΕΜΗ) 
και να διαθέτει αριθμό μητρώου. Σε περίπτωση αλλοδαπής εταιρείας θα 
πρέπει να υπάρχει ο αντίστοιχος αριθμός εγγραφής. 

Ακέραιος 
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Ενότητα Υποενότητα Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Τύπος δεδομένων 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα 
έργα και ερευνητικές 

υποδομές 
M2.216 

Ίδρυση νέων τεχνοβλαστών (spin 
off) και νεοφυών (start up) 
εταιρειών 

Το σύνολο των Τεχνοβλαστών (spin off) και των νεοφυών εταιρειών (start 
up) της Σχολής, που ιδρύθηκαν κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού 
έτους αναφοράς (1/1 – 31/12).  
Υπολογίζεται για τις εταιρείες οι οποίες άρχισαν να λειτουργούν στο 
ημερολογιακό έτος αναφοράς βάσει καταστατικού ίδρυσης: συμμετοχή 
του Ιδρύματος είτε στην εταιρική σύνθεση είτε με δικαιώματα στα έσοδα 
(Royalties). 
Η Εταιρεία πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο εταιρειών (ΓΕΜΗ) 
και να διαθέτει αριθμό μητρώου. Σε περίπτωση αλλοδαπής εταιρείας θα 
πρέπει να υπάρχει ο αντίστοιχος αριθμός εγγραφής. 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα 
έργα και ερευνητικές 

υποδομές 
M2.139 Εργαστήρια 

Το σύνολο των θεσμοθετημένων εργαστηρίων (με ΦΕΚ) της Σχολής κατά 
τη λήξη του ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12). Να προστεθούν και 
ως εργαστήρια οι κλινικές των Ιατρικών Σχολών. 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα 
έργα και ερευνητικές 

υποδομές 
Μ2.198 

Εργαστήρια με Πιστοποιητικό 
Ποιότητας 

Το σύνολο των θεσμοθετημένων εργαστηρίων (με ΦΕΚ) της Σχολής και 
έχουν πιστοποιηθεί με πιστοποιητικό ποιότητας (π.χ. ISO) κατά τη λήξη 
του ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12). 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα 
έργα και ερευνητικές 

υποδομές 
Μ2.199 Εργαστήρια παροχής υπηρεσιών 

Το σύνολο των θεσμοθετημένων εργαστηρίων (με ΦΕΚ) παροχής 
υπηρεσιών της Σχολής κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους αναφοράς 
(31/12). 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα 
έργα και ερευνητικές 

υποδομές 
M2.140 Κέντρα Αριστείας 

Το σύνολο των πιστοποιημένων/αναγνωρισμένων Κέντρων Αριστείας της 
Σχολής (με ΦΕΚ) κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους αναφοράς 
(31/12). 

Ακέραιος 

 
 
 

 





Δεδομένα Ποιότητας – Τμήμα       Έκδοση 1.11.000 

59 

Μ3. ΤΜΗΜΑ 
 

Ενότητα Υποενότητα Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Τύπος δεδομένων 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 Μ3.158 ΦΕΚ ίδρυσης 
Το ΦΕΚ ίδρυσης του Τμήματος σε μορφή [αριθμός 
ΦΕΚ]/[τεύχος]/[ημερομηνία έκδοσης]. 

Αλφαριθμητικό 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 Μ3.159 Ημερομηνία ίδρυσης Η ημερομηνία ίδρυσης του Τμήματος βάσει του ΦΕΚ ίδρυσης. 
Ημερομηνία 

(ΗΗ/ΜΜ/ΕΤΟΣ) 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 M3.001 
Προγράμματα Προπτυχιακών 
Σπουδών 

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

Ακέραιος 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 M3.002 
Προγράμματα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(σύνολο) 

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

Ακέραιος 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 M3.003 
Διατμηματικά/Διιδρυματικά 
ΠΜΣ (επισπεύδον) 

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

Ακέραιος 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 M3.004 
Διατμηματικά/διιδρυματικά 
ΠΜΣ (συμμετέχον) 

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

Ακέραιος 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 Μ3.160 Ξενόγλωσσα ΠΠΣ 
Το σύνολο των ξενόγλωσσων ΠΠΣ του Τμήματος (με ΦΕΚ) κατά τη λήξη 
του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 Μ3.161 Ξενόγλωσσα ΠΜΣ 
Το σύνολο των ξενόγλωσσων ΠΜΣ του Τμήματος (με ΦΕΚ) κατά τη λήξη 
του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 M3.005 Διδακτορικές διατριβές 
Το σύνολο των διδακτορικών διατριβών που υλοποιούνται στο Τμήμα 
κατά το έτος αναφοράς, κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8) 

Ακέραιος 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 Μ3.162 Μεταδιδάκτορες 

Το σύνολο των μεταδιδακτορικών εξωτερικών συνεργατών που 
απασχολούνται στο Τμήμα είτε σε διδακτικό είτε σε ερευνητικό έργο 
με οποιασδήποτε μορφής σύμβαση κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 
έτους αναφοράς (31/8). Προσμετρώνται μόνο τα άτομα και όχι οι 
συμβάσεις. 

Ακέραιος 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 M3.006 Διεθνή ΠΜΣ 
Το σύνολο των διεθνών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στα 
οποία συμμετέχει το Τμήμα (π.χ. Erasmus Mundus) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 M3.007 Τομείς Το σύνολο των Τομέων του Τμήματος.  Ακέραιος 
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ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  M3.008 Καθηγητές (Άνδρες) 

Το σύνολο των Καθηγητών (Άνδρες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού 

έτους αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. Τα Μέλη ΔΕΠ προσμετρώνται 

ανεξαρτήτως αν βρίσκονται σε αναστολή καθηκόντων ή όχι. 

Ακέραιος 

ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  M3.009 Καθηγητές (Γυναίκες) 
Το σύνολο των Καθηγητών (Γυναίκες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού 
έτους αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. Τα Μέλη ΔΕΠ προσμετρώνται 
ανεξαρτήτως αν βρίσκονται σε αναστολή καθηκόντων ή όχι. 

Ακέραιος 

ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  M3.010 
Αναπληρωτές Καθηγητές 
(Άνδρες) 

Το σύνολο των Αναπληρωτών Καθηγητών (Άνδρες) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. Τα Μέλη ΔΕΠ 
προσμετρώνται ανεξαρτήτως αν βρίσκονται σε αναστολή καθηκόντων 
ή όχι. 

Ακέραιος 

ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  M3.011 
Αναπληρωτές Καθηγητές 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των Αναπληρωτών Καθηγητών (Γυναίκες) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. Τα Μέλη ΔΕΠ 
προσμετρώνται ανεξαρτήτως αν βρίσκονται σε αναστολή καθηκόντων 
ή όχι. 

Ακέραιος 

ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  M3.012 
Επίκουροι Καθηγητές 
(Άνδρες) 

Το σύνολο των Επίκουρων Καθηγητών (Άνδρες) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. Τα Μέλη ΔΕΠ 
προσμετρώνται ανεξαρτήτως αν βρίσκονται σε αναστολή καθηκόντων 
ή όχι. 

Ακέραιος 

ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  M3.013 
Επίκουροι Καθηγητές 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των Επίκουρων Καθηγητών (Γυναίκες) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. Τα Μέλη ΔΕΠ 
προσμετρώνται ανεξαρτήτως αν βρίσκονται σε αναστολή καθηκόντων 
ή όχι. 

Ακέραιος 

ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  M3.014 
Λέκτορες / Καθηγητές 
Εφαρμογών (Άνδρες) 

Το σύνολο των Λεκτόρων ή Καθηγητών Εφαρμογών (Άνδρες) κατά τη 
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. Τα 
Μέλη ΔΕΠ προσμετρώνται ανεξαρτήτως αν βρίσκονται σε αναστολή 
καθηκόντων ή όχι. 

Ακέραιος 

ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  M3.015 
Λέκτορες / Καθηγητές 
Εφαρμογών (Γυναίκες) 

Το σύνολο των Λεκτόρων ή Καθηγητών Εφαρμογών (Γυναίκες) κατά τη 
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. Τα 
Μέλη ΔΕΠ προσμετρώνται ανεξαρτήτως αν βρίσκονται σε αναστολή 
καθηκόντων ή όχι. 

Ακέραιος 

ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  M3.016 ΕΔΙΠ (Άνδρες) 
Το σύνολο του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού ΕΔΙΠ (Άνδρες) 
κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση το 
ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  M3.017 ΕΔΙΠ (Γυναίκες) 
Το σύνολο του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού ΕΔΙΠ (Γυναίκες) 
κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση το 
ΦΕΚ. 

Ακέραιος 
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ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  M3.018 ΕΤΕΠ (Άνδρες) 
Το σύνολο του Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού ΕΤΕΠ 
(Άνδρες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με 
βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  M3.019 ΕΤΕΠ (Γυναίκες) 
Το σύνολο του Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού ΕΤΕΠ 
(Γυναίκες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με 
βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  M3.150 ΕΕΠ (Άνδρες) 
Το σύνολο του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Άνδρες) κατά τη 
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  M3.151 ΕΕΠ (Γυναίκες) 
Το σύνολο του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Γυναίκες) κατά τη 
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  M3.141 
Μόνιμοι Επιστημονικοί 
Συνεργάτες – Βοηθοί (Άνδρες) 

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

Ακέραιος 

ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  M3.142 
Μόνιμοι Επιστημονικοί 
Συνεργάτες – Βοηθοί 
(Γυναίκες) 

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

Ακέραιος 

ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  M3.020 
Διοικητικό προσωπικό 
(Άνδρες) 

Το σύνολο του διοικητικού προσωπικού (Άνδρες) κατά τη λήξη του 
ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12) με βάση το ΦΕΚ. Αφορά μόνο 
το μόνιμο/ΙΔΑΧ προσωπικό και όχι τους συμβασιούχους. 
Περιλαμβάνεται και το αποσπασμένο διοικητικό προσωπικό από 
άλλους φορείς. 

Ακέραιος 

ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  M3.021 
Διοικητικό προσωπικό 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο του διοικητικού προσωπικού (Γυναίκες) κατά τη λήξη του 
ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12) με βάση το ΦΕΚ. Αφορά μόνο 
το μόνιμο/ΙΔΑΧ προσωπικό και όχι τους συμβασιούχους. 
Περιλαμβάνεται και το αποσπασμένο διοικητικό προσωπικό από 
άλλους φορείς. 

Ακέραιος 

ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  Μ3.163 
Αποσπασμένο διοικητικό 
προσωπικό από άλλους 
φορείς (Άνδρες) 

Το σύνολο του αποσπασμένου διοικητικού προσωπικού (Άνδρες) από 
άλλους φορείς στο Τμήμα κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους 
αναφοράς (31/12) με βάση το ΦΕΚ. 
Αφορά μόνο το μόνιμο/ΙΔΑΧ προσωπικό και όχι τους συμβασιούχους. 

Ακέραιος 

ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  Μ3.164 
Αποσπασμένο διοικητικό 
προσωπικό από άλλους 
φορείς (Γυναίκες) 

Το σύνολο του αποσπασμένου διοικητικού προσωπικού (Γυναίκες) από 
άλλους φορείς στο Τμήμα κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους 
αναφοράς (31/12) με βάση το ΦΕΚ. 
Αφορά μόνο το μόνιμο/ΙΔΑΧ προσωπικό και όχι τους συμβασιούχους. 

Ακέραιος 
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ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  Μ3.165 
Αποσπασμένο διοικητικό 
προσωπικό σε άλλους φορείς 
(Άνδρες) 

Το σύνολο του αποσπασμένου διοικητικού προσωπικού (Άνδρες) του 
Τμήματος σε άλλους φορείς κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους 
αναφοράς (31/12) με βάση το ΦΕΚ. 
Αφορά μόνο το μόνιμο/ΙΔΑΧ προσωπικό και όχι τους συμβασιούχους. 

Ακέραιος 

ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  Μ3.166 
Αποσπασμένο διοικητικό 
προσωπικό σε άλλους φορείς 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο του αποσπασμένου διοικητικού προσωπικού (Γυναίκες) του 
Τμήματος σε άλλους φορείς κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους 
αναφοράς (31/12) με βάση το ΦΕΚ. 
Αφορά μόνο το μόνιμο/ΙΔΑΧ προσωπικό και όχι τους συμβασιούχους. 

Ακέραιος 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M3.024 Καθηγητές (Άνδρες) 

Το σύνολο των Καθηγητών (Άνδρες) που συνταξιοδοτήθηκαν κατά τη 
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. 
Συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό που παραιτήθηκε λόγω 
συνταξιοδότησης (δεν καταχωρείται στο παραιτηθέν). 

Ακέραιος 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M3.025 Καθηγητές (Γυναίκες) 

Το σύνολο των Καθηγητών (Γυναίκες) που συνταξιοδοτήθηκαν κατά τη 
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. 
Συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό που παραιτήθηκε λόγω 
συνταξιοδότησης (δεν καταχωρείται στο παραιτηθέν). 

Ακέραιος 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M3.026 
Αναπληρωτές Καθηγητές 
(Άνδρες) 

Το σύνολο των Αναπληρωτών Καθηγητών (Άνδρες) που 
συνταξιοδοτήθηκαν κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ Συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό 
που παραιτήθηκε λόγω συνταξιοδότησης (δεν καταχωρείται στο 
παραιτηθέν). 

Ακέραιος 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M3.027 
Αναπληρωτές Καθηγητές 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των Αναπληρωτών Καθηγητών (Γυναίκες) που 
συνταξιοδοτήθηκαν κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. Συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό 
που παραιτήθηκε λόγω συνταξιοδότησης (δεν καταχωρείται στο 
παραιτηθέν). 

Ακέραιος 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M3.028 
Επίκουροι Καθηγητές 
(Άνδρες) 

Το σύνολο των Επίκουρων Καθηγητών (Άνδρες) που 
συνταξιοδοτήθηκαν κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. Συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό 
που παραιτήθηκε λόγω συνταξιοδότησης (δεν καταχωρείται στο 
παραιτηθέν). 

Ακέραιος 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M3.029 
Επίκουροι Καθηγητές 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των Επίκουρων Καθηγητών (Γυναίκες) που 
συνταξιοδοτήθηκαν κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ Συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό 
που παραιτήθηκε λόγω συνταξιοδότησης (δεν καταχωρείται στο 
παραιτηθέν). 

Ακέραιος 
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ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M3.030 
Λέκτορες / Καθηγητές 
Εφαρμογών (Άνδρες) 

Το σύνολο των Λεκτόρων ή Καθηγητών Εφαρμογών (Άνδρες) που 
συνταξιοδοτήθηκαν κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. Συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό 
που παραιτήθηκε λόγω συνταξιοδότησης (δεν καταχωρείται στο 
παραιτηθέν). 

Ακέραιος 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M3.031 
Λέκτορες / Καθηγητές 
Εφαρμογών (Γυναίκες) 

Το σύνολο των Λεκτόρων ή Καθηγητών Εφαρμογών (Γυναίκες) που 
συνταξιοδοτήθηκαν κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. Συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό 
που παραιτήθηκε λόγω συνταξιοδότησης (δεν καταχωρείται στο 
παραιτηθέν). 

Ακέραιος 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M3.032 ΕΔΙΠ (Άνδρες) 
Το σύνολο του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού ΕΔΙΠ (Άνδρες) 
που συνταξιοδοτήθηκε κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M3.033 ΕΔΙΠ (Γυναίκες) 
Το σύνολο του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού ΕΔΙΠ (Γυναίκες) 
που συνταξιοδοτήθηκε κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M3.034 ΕΤΕΠ (Άνδρες) 
Το σύνολο του Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού ΕΤΕΠ 
(Άνδρες) που συνταξιοδοτήθηκε κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M3.035 ΕΤΕΠ (Γυναίκες) 
Το σύνολο του Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού ΕΤΕΠ 
(Γυναίκες) που συνταξιοδοτήθηκε κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M3.036 
Διοικητικό προσωπικό 
(Άνδρες) 

Το σύνολο του διοικητικού προσωπικού (Άνδρες) που 
συνταξιοδοτήθηκε κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8) με βάση το ΦΕΚ. Αφορά μόνο το μόνιμο/ΙΔΑΧ προσωπικό και όχι 
τους συμβασιούχους 

Ακέραιος 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M3.037 
Διοικητικό προσωπικό 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο του διοικητικού προσωπικού (Γυναίκες) που 
συνταξιοδοτήθηκε κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8) με βάση το ΦΕΚ. Αφορά μόνο το μόνιμο/ΙΔΑΧ προσωπικό και όχι 
τους συμβασιούχους 

Ακέραιος 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M3.152 ΕΕΠ (Άνδρες) 
Το σύνολο του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Άνδρες), που 
συνταξιοδοτήθηκε κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M3.153 ΕΕΠ (Γυναίκες) 
Το σύνολο του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Γυναίκες), που 
συνταξιοδοτήθηκε κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 
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ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M3.143 
Επιστημονικοί Συνεργάτες – 
Βοηθοί (Άνδρες) 

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

Ακέραιος 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M3.144 
Επιστημονικοί Συνεργάτες – 
Βοηθοί (Γυναίκες) 

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

Ακέραιος 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M3.040 Καθηγητές (Άνδρες) 
Το σύνολο των Καθηγητών (Άνδρες) που παραιτήθηκε/εξέλιπε (από 
οποιαδήποτε αιτία) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M3.041 Καθηγητές (Γυναίκες) 
Το σύνολο των Καθηγητών (Γυναίκες)  που παραιτήθηκε/εξέλιπε (από 
οποιαδήποτε αιτία) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M3.042 
Αναπληρωτές Καθηγητές 
(Άνδρες) 

Το σύνολο των Αναπληρωτών Καθηγητών (Άνδρες) που 
παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε αιτία) κατά τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M3.043 
Αναπληρωτές Καθηγητές 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των Αναπληρωτών Καθηγητών (Γυναίκες) που 
παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε αιτία) κατά τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M3.044 
Επίκουροι Καθηγητές 
(Άνδρες) 

Το σύνολο των Επίκουρων Καθηγητών (Άνδρες) που 
παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε αιτία) κατά τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M3.045 
Επίκουροι Καθηγητές 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των Επίκουρων Καθηγητών (Γυναίκες) που 
παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε αιτία) κατά τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M3.046 
Λέκτορες / Καθηγητές 
Εφαρμογών (Άνδρες) 

Το σύνολο των Λεκτόρων ή Καθηγητών Εφαρμογών (Άνδρες) που 
παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε αιτία) κατά τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M3.047 
Λέκτορες / Καθηγητές 
Εφαρμογών (Γυναίκες) 

Το σύνολο των Λεκτόρων ή Καθηγητών Εφαρμογών (Γυναίκες) που 
παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε αιτία) κατά τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M3.048 ΕΔΙΠ (Άνδρες) 
Το σύνολο του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού ΕΔΙΠ (Άνδρες) 
που παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε αιτία) κατά τη διάρκεια 
του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M3.049 ΕΔΙΠ (Γυναίκες) 
Το σύνολο του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού ΕΔΙΠ (Γυναίκες) 
που παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε αιτία) κατά τη διάρκεια 
του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 
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ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M3.050 ΕΤΕΠ (Άνδρες) 

Το σύνολο του Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού ΕΤΕΠ 
(Άνδρες) που παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε αιτία) κατά τη 
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το 
ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M3.051 ΕΤΕΠ (Γυναίκες) 

Το σύνολο του Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού ΕΤΕΠ 
(Γυναίκες) που παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε αιτία) κατά τη 
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το 
ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M3.052 
Διοικητικό προσωπικό 
(Άνδρες) 

Το σύνολο του διοικητικού προσωπικού (Άνδρες) που 
παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε αιτία) κατά τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. Αφορά 
μόνο το μόνιμο/ΙΔΑΧ προσωπικό και όχι τους συμβασιούχους. 

Ακέραιος 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M3.053 
Διοικητικό προσωπικό 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο του διοικητικού προσωπικού (Γυναίκες) που 
παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε αιτία) κατά τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. Αφορά 
μόνο το μόνιμο/ΙΔΑΧ προσωπικό και όχι τους συμβασιούχους. 

Ακέραιος 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M3.154 ΕΕΠ (Άνδρες) 
Το σύνολο του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Άνδρες) που 
παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε αιτία)  κατά τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M3.155 ΕΕΠ (Γυναίκες) 
Το σύνολο του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Γυναίκες), που 
παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε αιτία) κατά τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M3.145 
Επιστημονικοί Συνεργάτες – 
Βοηθοί (Άνδρες) 

Το σύνολο των μόνιμων Επιστημονικών Συνεργατών και Βοηθών 
(Άνδρες), που παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε αιτία)  κατά τη 
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το 
ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M3.146 
Επιστημονικοί Συνεργάτες – 
Βοηθοί (Γυναίκες) 

Το σύνολο των μόνιμων Επιστημονικών Συνεργατών και Βοηθών 
(Γυναίκες), που παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε αιτία)  κατά τη 
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το 
ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M3.056 Καθηγητές (Άνδρες) 
Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων Καθηγητών (Άνδρες) κατά τη 
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το 
ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M3.057 Καθηγητές (Γυναίκες) 
Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων Καθηγητών (Γυναίκες) κατά τη 
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το 
ΦΕΚ. 

Ακέραιος 
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ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M3.058 
Αναπληρωτές Καθηγητές 
(Άνδρες) 

Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων Αναπληρωτών Καθηγητών (Άνδρες) 
κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με 
βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M3.059 
Αναπληρωτές Καθηγητές 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων Αναπληρωτών Καθηγητών 
(Γυναίκες) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 
έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M3.060 
Επίκουροι Καθηγητές 
(Άνδρες) 

Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων Επίκουρων Καθηγητών (Άνδρες) 
κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με 
βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M3.061 
Επίκουροι Καθηγητές 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων Επίκουρων Καθηγητών (Γυναίκες) 
κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με 
βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M3.062 
Λέκτορες / Καθηγητές 
Εφαρμογών (Άνδρες) 

Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων Λεκτόρων ή Καθηγητών 
Εφαρμογών (Άνδρες) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M3.063 
Λέκτορες / Καθηγητές 
Εφαρμογών (Γυναίκες) 

Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων Λεκτόρων ή Καθηγητών 
Εφαρμογών (Γυναίκες) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M3.064 ΕΔΙΠ (Άνδρες) 
Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων του Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού ΕΔΙΠ (Άνδρες) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M3.065 ΕΔΙΠ (Γυναίκες) 
Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων του Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού ΕΔΙΠ (Γυναίκες) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M3.066 ΕΤΕΠ (Άνδρες) 
Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων του Ειδικού Τεχνικού και 
Εργαστηριακού Προσωπικού ΕΤΕΠ (Άνδρες) κατά τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M3.067 ΕΤΕΠ (Γυναίκες) 
Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων του Ειδικού Τεχνικού και 
Εργαστηριακού Προσωπικού ΕΤΕΠ  (Γυναίκες) κατά τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M3.068 
Διοικητικό προσωπικό 
(Άνδρες) 

Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων του διοικητικού προσωπικού 
(Άνδρες) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 
31/8) με βάση το ΦΕΚ. Αφορά μόνο το μόνιμο/ΙΔΑΧ προσωπικό και όχι 
τους συμβασιούχους. 

Ακέραιος 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M3.069 
Διοικητικό προσωπικό 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων του διοικητικού προσωπικού 
(Γυναίκες) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 

Ακέραιος 
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έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. Αφορά μόνο το μόνιμο/ΙΔΑΧ προσωπικό και 
όχι τους συμβασιούχους. 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M3.156 ΕΕΠ (Άνδρες) 
Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων του Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (Άνδρες) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M3.157 ΕΕΠ (Γυναίκες) 
Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων του Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (Γυναίκες) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M3.147 
Μόνιμοι Επιστημονικοί 
Συνεργάτες – Βοηθοί (Άνδρες) 

Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων μόνιμων Επιστημονικών 
Συνεργατών και Βοηθών (Άνδρες) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 
έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 M3.148 
Μόνιμοι Επιστημονικοί 
Συνεργάτες – Βοηθοί 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων μόνιμων Επιστημονικών 
Συνεργατών και Βοηθών (Γυναίκες) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 
έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΕΞΕΛΙΞΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 M3.072 Καθηγητές (Άνδρες) 
Το σύνολο των μελών ΔΕΠ που εξελίχθηκαν στη βαθμίδα του Καθηγητή 
(Άνδρες) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 
31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΕΞΕΛΙΞΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 M3.073 Καθηγητές (Γυναίκες) 
Το σύνολο των μελών ΔΕΠ που εξελίχθηκαν στη βαθμίδα του Καθηγητή 
(Γυναίκες) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 
έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΕΞΕΛΙΞΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 M3.074 
Αναπληρωτές Καθηγητές 
(Άνδρες) 

Το σύνολο των μελών ΔΕΠ που εξελίχθηκαν στη βαθμίδα του 
Αναπληρωτή Καθηγητή (Άνδρες) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 
έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΕΞΕΛΙΞΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 M3.075 
Αναπληρωτές Καθηγητές 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των μελών ΔΕΠ που εξελίχθηκαν στη βαθμίδα του 
Αναπληρωτή Καθηγητή (Γυναίκες) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 
έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

Ακέραιος 

ΕΞΕΛΙΞΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 M3.076 
Επίκουροι Καθηγητές 
(Άνδρες) 

Το σύνολο των μελών ΔΕΠ που εξελίχθηκαν στη βαθμίδα του 
Επίκουρου Καθηγητή (Άνδρες) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 
έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. Οι μονιμοποιήσεις 
στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή δεν αποτελούν εξέλιξη. 

Ακέραιος 

ΕΞΕΛΙΞΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 M3.077 
Επίκουροι Καθηγητές 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των μελών ΔΕΠ που εξελίχθηκαν στη βαθμίδα του 
Επίκουρου Καθηγητή (Γυναίκες) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 
έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. Οι μονιμοποιήσεις 
στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή δεν αποτελούν εξέλιξη. 

Ακέραιος 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

 M3.078 
Εξωτερικοί συνεργάτες με 
ανάθεση διδασκαλίας  

Το σύνολο των συμβασιούχων εξωτερικών συνεργατών (ενδεικτικά 
μέσω ΠΔ 407, Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι, συμβασιούχοι ΕΣΠΑ κλπ.) 
με διδακτικά καθήκοντα στα Προγράμματα Σπουδών του Τμήματος 
(ΠΠΣ και ΠΜΣ) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 
Ως συμβασιούχοι νοούνται όσοι δεν έχουν μόνιμη έμμισθη σχέση με το 
Ίδρυμα. Στο πεδίο συμπεριλαμβάνονται και οι Ομότιμοι Καθηγητές. 
Υπολογίζεται το πλήθος των ατόμων και όχι το πλήθος των συμβάσεών 
τους. 

Ακέραιος 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

 M3.167 
Μέλη ΔΕΠ με ανάθεση 
διδασκαλίας στο ΕΑΠ 

Το σύνολο των μελών ΔΕΠ που δίδαξαν στο ΕΑΠ κατά τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

 M3.079 
Εξωτερικοί συνεργάτες με 
διοικητικά/λοιπά καθήκοντα 

Το σύνολο των συμβασιούχων εξωτερικών συνεργατών με διοικητικά ή 
λοιπά καθήκοντα κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους αναφοράς 
(31/12). Ως συμβασιούχοι νοούνται όσοι δεν έχουν μόνιμη έμμισθη 
σχέση με το Ίδρυμα. Υπολογίζεται το πλήθος των ατόμων και όχι το 
πλήθος των συμβάσεών τους. 

Ακέραιος 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

 M3.080 

Εξωτερικοί συνεργάτες 
ενεργών χρηματοδοτούμενων 
έργων (ερευνητικά 
καθήκοντα) 

Το σύνολο των συμβασιούχων εξωτερικών συνεργατών σε όλα τα 
ενεργά χρηματοδοτούμενα έργα του Τμήματος με ερευνητικά 
καθήκοντα (ΕΛΚΕ) κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους αναφοράς 
(31/12). Αφορά τους εξωτερικούς συνεργάτες που απασχολούνται στο 
σύνολο των ενεργών έργων (Μ3.128). Ως εξωτερικοί συνεργάτες 
νοούνται όσοι δεν έχουν μόνιμη έμμισθη σχέση με το Ίδρυμα. Στο 
πεδίο συμπεριλαμβάνονται και οι Ομότιμοι Καθηγητές. Υπολογίζεται το 
πλήθος των ατόμων και όχι το πλήθος των συμβάσεών τους. Σημείωση: 
Συμπεριλαμβάνονται οι εξωτερικοί συνεργάτες για την εκτέλεση των 
χρηματοδοτούμενων ενεργών ιδρυματικών έργων (Μ3.200). 

Ακέραιος 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

 M3.081 

Εξωτερικοί συνεργάτες 
ενεργών χρηματοδοτούμενων 
έργων 
(διοικητικά/υποστηρικτικά 
καθήκοντα) 

Το σύνολο των συμβασιούχων εξωτερικών συνεργατών σε όλα τα 
ενεργά χρηματοδοτούμενα έργα του Τμήματος με 
διοικητικά/υποστηρικτικά καθήκοντα (ΕΛΚΕ) κατά τη λήξη του 
ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12). Αφορά τους εξωτερικούς 
συνεργάτες που απασχολούνται στο σύνολο των ενεργών έργων 
(Μ3.128). Ως εξωτερικοί συνεργάτες νοούνται όσοι δεν έχουν μόνιμη 
έμμισθη σχέση με το Ίδρυμα. Υπολογίζεται το πλήθος των ατόμων και 
όχι το πλήθος των συμβάσεών τους. Σημείωση: Συμπεριλαμβάνονται οι 

Ακέραιος 
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εξωτερικοί συνεργάτες για την εκτέλεση των χρηματοδοτούμενων 
ενεργών ιδρυματικών έργων (Μ3.200). 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

 M3.201 
Εξωτερικοί συνεργάτες 
ενεργών χρηματοδοτούμενων 
έργων (διδακτικά καθήκοντα) 

Το σύνολο των συμβασιούχων εξωτερικών συνεργατών σε όλα τα 
ενεργά χρηματοδοτούμενα έργα του Τμήματος με διδακτικά 
καθήκοντα (ΕΛΚΕ) κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους αναφοράς 
(31/12). Αφορά τους εξωτερικούς συνεργάτες που απασχολούνται στο 
σύνολο των ενεργών έργων (Μ3.128). Ως εξωτερικοί συνεργάτες 
νοούνται όσοι δεν έχουν μόνιμη έμμισθη σχέση με το Ίδρυμα. 
Υπολογίζεται το πλήθος των ατόμων και όχι το πλήθος των συμβάσεών 
τους. Σημείωση: Συμπεριλαμβάνονται οι εξωτερικοί συνεργάτες για την 
εκτέλεση των χρηματοδοτούμενων ενεργών ιδρυματικών έργων 
(Μ3.200). 

Ακέραιος 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 M3.082 
Μέλη ΔΕΠ με ακαδημαϊκή 
προϋπηρεσία σε ιδρύματα 
του εξωτερικού 

Το σύνολο των μελών ΔΕΠ που διδάσκουν στο Τμήμα και δίδαξαν ως 
μέλη ΔΕΠ σε ιδρύματα του εξωτερικού, ακόμη και  ως «επισκέπτες 
καθηγητές», κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς. 

Ακέραιος 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 M3.083 
Εξερχόμενα Μέλη ΔΕΠ 
(ERASMUS) 

Το σύνολο των εξερχομένων Μελών ΔΕΠ προς Ιδρύματα του 
εξωτερικού (ERASMUS), είτε για διδασκαλία είτε για επιμόρφωση,  
κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς. 

Ακέραιος 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 M3.084 
Εισερχόμενοι διδάσκοντες 
(ERASMUS) 

Το σύνολο των εισερχομένων διδασκόντων από Ιδρύματα του 
εξωτερικού (ERASMUS), είτε για διδασκαλία είτε για επιμόρφωση,  
κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς. 

Ακέραιος 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 Μ3.168 Επισκέπτες Καθηγητές 

Το σύνολο των επισκεπτών Καθηγητών σε ΠΠΣ και ΠΜΣ με προέλευση 
από Ιδρύματα του εξωτερικού (πλην ERASMUS) στο Τμήμα κατά τη 
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς. Στην κατηγορία αυτή δεν 
περιλαμβάνονται οι προσκεκλημένοι για μικρό αριθμό διαλέξεων. 

Ακέραιος 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 M3.085 
Μέλη ΔΕΠ σε εκπαιδευτική 
άδεια 

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

Ακέραιος 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 M3.086 
Μέλη ΔΕΠ σε προγράμματα 
εκπαιδευτικής συνεργασίας 
(πχ. Erasmus) 

Το σύνολο των μελών ΔΕΠ που συμμετέχουν σε προγράμματα 
εκπαιδευτικής συνεργασίας (π.χ. ERASMUS, LEONARDO, TEMPUS, 
ALPHA κ.λπ.) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς. Δεν 
περιλαμβάνονται αυτοί που εισηγούνται αλλά αυτοί που έχουν 
αναλάβει συγκεκριμένο ρόλο σε κάποιο εγκεκριμένο πρόγραμμα. 

Ακέραιος 
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ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 M3.087 
Μέλη ΔΕΠ με ανάθεση 
διδασκαλίας σε άλλα 
Τμήματα του Ιδρύματος 

Το σύνολο των μελών ΔΕΠ που δίδαξαν σε Τμήματα του οικείου 
Ιδρύματος, σε οποιοδήποτε πρόγραμμα σπουδών (ΠΠΣ/ΠΜΣ/ΠΔΣ) του 
Ιδρύματος που δεν συμμετέχει το οικείο Τμήμα, κατά τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς. 

Ακέραιος 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 M3.088 

Μέλη ΔΕΠ με ανάθεση 
διδασκαλίας σε Τμήματα 
άλλου Ιδρύματος (εσωτερικού 
ή εξωτερικού) 

Το σύνολο των μελών ΔΕΠ που δίδαξαν σε Τμήματα άλλων Ιδρυμάτων, 
της Ελλάδας ή του εξωτερικού, και σε οποιοδήποτε πρόγραμμα 
σπουδών, διά ζώσης ή εξ’ αποστάσεως, κατά τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς.  

Ακέραιος 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Χρηματοδότηση 
έργων 

Μ3.169 
Χρηματοδότηση ενεργών 
έργων (σύνολο) 

Το συνολικό ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης των ενεργών 
χρηματοδοτούμενων έργων, τα οποία έχουν επιστημονικά υπεύθυνο 
μέλος του Τμήματος, η διαχείρισή τους γίνεται από τον ΕΛΚΕ και έχουν 
διάρκεια του φυσικού αντικειμένου εντός του ημερολογιακού έτους 
αναφοράς (1/1 - 31/12). Με τον όρο χρηματοδότηση νοούνται οι 
καταθέσεις κεφαλαίων ή ποσών από φορείς χρηματοδότησης στο 
πλαίσιο του προϋπολογισμού του έργου, που αφορά το Τμήμα, για το 
συγκεκριμένο έτος. Το πεδίο αυτό συμπεριλαμβάνει και τις 
χρηματοδοτήσεις των ενεργών ιδρυματικών έργων. 

Δεκαδικός 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Χρηματοδότηση 
έργων 

Μ3.199 
Χρηματοδότηση ενεργών 
ιδρυματικών έργων 

Το συνολικό ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης των ενεργών 
χρηματοδοτούμενων Ιδρυματικών έργων (π.χ. Γραφείο Διασύνδεσης, 
Πρακτική Άσκηση κ.α.), τα οποία έχουν επιστημονικά υπεύθυνο μέλος 
του Τμήματος, η διαχείρισή τους γίνεται από τον ΕΛΚΕ και έχουν 
διάρκεια του φυσικού αντικειμένου εντός του ημερολογιακού έτους 
αναφοράς (1/1 - 31/12). Με τον όρο χρηματοδότηση νοούνται οι 
καταθέσεις κεφαλαίων ή ποσών από φορείς χρηματοδότησης στο 
πλαίσιο του προϋπολογισμού του έργου για το συγκεκριμένο έτος. 

Δεκαδικός 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Χρηματοδότηση 
έργων 

M3.089 
Χρηματοδότηση ενεργών 
εθνικών έργων από 
ευρωπαϊκά ταμεία 

Το συνολικό ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης των ενεργών 
χρηματοδοτούμενων εθνικών έργων από ευρωπαϊκά ταμεία (π.χ. ΕΣΠΑ, 
Interreg κ.α.), τα οποία έχουν επιστημονικά υπεύθυνο μέλος του 
Τμήματος, η διαχείρισή τους γίνεται από τον ΕΛΚΕ και έχουν διάρκεια 
του φυσικού αντικειμένου εντός του ημερολογιακού έτους αναφοράς 
(1/1 - 31/12). Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται από τον ΕΛΚΕ. Με τον όρο 
χρηματοδότηση νοούνται οι καταθέσεις κεφαλαίων ή ποσών από 
φορείς χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του έργου 
για το συγκεκριμένο έτος. Δεν συμπεριλαμβάνεται η χρηματοδότηση 
ενεργών χρηματοδοτούμενων ιδρυματικών έργων (Μ3.199). 

Δεκαδικός 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Χρηματοδότηση 
έργων 

M3.090 
Χρηματοδότηση ενεργών 
ευρωπαϊκών έργων -  
HORIZON  

Το συνολικό ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης των ενεργών 
χρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών (ανταγωνιστικών) έργων (HORIZON), 
τα οποία έχουν επιστημονικά υπεύθυνο μέλος του Τμήματος, η 
διαχείρισή τους γίνεται από τον ΕΛΚΕ και έχουν διάρκεια του φυσικού 
αντικειμένου εντός του ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 31/12). 
Τα στοιχεία αυτά, κατά κανόνα, συλλέγονται από τον ΕΛΚΕ. Με τον όρο 
χρηματοδότηση νοούνται οι καταθέσεις κεφαλαίων ή ποσών από 
φορείς χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του έργου 
για το συγκεκριμένο έτος. 

Δεκαδικός 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Χρηματοδότηση 
έργων 

M3.091 
Χρηματοδότηση ενεργών 
έργων από διεθνείς εταιρείες 
και οργανισμούς 

Το συνολικό ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης ενεργών των ενεργών 
χρηματοδοτούμενων έργων του Τμήματος από διεθνείς εταιρείες και 
οργανισμούς (ΟΟΣΑ, UNESCO, εταιρείες του εξωτερικού κ.α.), τα οποία 
έχουν επιστημονικά υπεύθυνο μέλος του Τμήματος, η διαχείρισή τους 
γίνεται από τον ΕΛΚΕ και έχουν διάρκεια του φυσικού αντικειμένου 
εντός του ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 31/12). Τα στοιχεία 
αυτά, κατά κανόνα, συλλέγονται από τον ΕΛΚΕ. Με τον όρο 
χρηματοδότηση νοούνται οι καταθέσεις κεφαλαίων ή ποσών από 
φορείς χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του έργου 
για το συγκεκριμένο έτος. 

Δεκαδικός 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Χρηματοδότηση 
έργων 

Μ3.170 
Χρηματοδότηση ενεργών 
έργων από εθνικούς φορείς 
(δημόσιους και ιδιωτικούς) 

Το συνολικό ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης ενεργών των ενεργών 
χρηματοδοτούμενων έργων του Τμήματος από εθνικούς φορείς 
(δημόσιους και ιδιωτικούς), τα οποία έχουν επιστημονικά υπεύθυνο 
μέλος του Τμήματος, η διαχείρισή τους γίνεται από τον ΕΛΚΕ και έχουν 
διάρκεια του φυσικού αντικειμένου εντός του ημερολογιακού έτους 
αναφοράς (1/1 - 31/12). Τα στοιχεία αυτά, κατά κανόνα, συλλέγονται 
από τον ΕΛΚΕ. 

Δεκαδικός 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Χρηματοδότηση 
έργων 

Μ3.171 
Χρηματοδότηση ενεργών 
έργων από δίδακτρα ΠΜΣ 

Το συνολικό ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης των ενεργών 
χρηματοδοτούμενων έργων του Τμήματος από δίδακτρα 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, τα οποία έχουν 
επιστημονικά υπεύθυνο μέλος του Τμήματος, η διαχείρισή τους γίνεται 
από τον ΕΛΚΕ και έχουν διάρκεια του φυσικού αντικειμένου εντός του 
ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 31/12). Τα στοιχεία αυτά, κατά 
κανόνα, συλλέγονται από τον ΕΛΚΕ. 

Δεκαδικός 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Χρηματοδότηση 
έργων 

Μ3.172 
Χρηματοδότηση ενεργών 
έργων από δίδακτρα 
Ξενόγλωσσων ΠΠΣ 

Το συνολικό ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης των ενεργών 
χρηματοδοτούμενων έργων του Τμήματος από δίδακτρα Ξενόγλωσσων 
Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών, τα οποία έχουν επιστημονικά 
υπεύθυνο μέλος του Τμήματος, η διαχείρισή τους γίνεται από τον ΕΛΚΕ 
και έχουν διάρκεια του φυσικού αντικειμένου εντός του 
ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 31/12). Τα στοιχεία αυτά, κατά 
κανόνα, συλλέγονται από τον ΕΛΚΕ. 

Δεκαδικός 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Χρηματοδότηση 
έργων 

Μ3.173 
Χρηματοδότηση ενεργών 
έργων από έσοδα παροχής 
υπηρεσιών εργαστηρίων 

Το συνολικό ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης των ενεργών 
χρηματοδοτούμενων έργων του Τμήματος από έσοδα παροχής 
υπηρεσιών εργαστηρίων, τα οποία έχουν επιστημονικά υπεύθυνο 
μέλος του Τμήματος, η διαχείρισή τους γίνεται από τον ΕΛΚΕ και έχουν 
διάρκεια του φυσικού αντικειμένου εντός του ημερολογιακού έτους 
αναφοράς (1/1 - 31/12). Τα στοιχεία αυτά, κατά κανόνα, συλλέγονται 
από τον ΕΛΚΕ. 

Δεκαδικός 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Χρηματοδότηση 
έργων 

Μ3.174 

Χρηματοδότηση ενεργών 
έργων καινοτομίας και 
μεταφοράς τεχνολογίας από 
την αξιοποίηση ερευνητικών 
αποτελεσμάτων 

Το συνολικό ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης των ενεργών 
χρηματοδοτούμενων έργων του Τμήματος με φορέα χρηματοδότησης 
εξωτερικούς φορείς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, που προκύπτουν 
από την εκμετάλλευση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα από 
συμβάσεις μεταφοράς τεχνολογίας (royalties) και έσοδα από 
αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας (spin off, start up εταιρείες κ.λπ.) 
τα οποία έχουν επιστημονικά υπεύθυνο μέλος του Ιδρύματος, η 
διαχείρισή τους γίνεται από τον ΕΛΚΕ και έχουν διάρκεια του φυσικού 
αντικειμένου εντός του ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 31/12). 
Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται από τον ΕΛΚΕ. 

Δεκαδικός 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Χρηματοδότηση 
Τμήματος 

M3.094 
Χρηματοδότηση Τακτικού 
Προϋπολογισμού 

Το συνολικό ύψος του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού του 
Τμήματος το οποίο διαμορφώνεται από την ετήσια επιχορήγηση του 
Υπουργείου Παιδείας και όλες τις πηγές χρηματοδότησης που 
προβλέπονται στον τακτικό προϋπολογισμού (ίδια έσοδα,  πρόσοδοι, 
τόκοι, επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις κ.λπ.) από 1/1 έως 31/12 του 
έτους αναφοράς. Τα στοιχεία αυτά, κατά κανόνα, συλλέγονται από την 
Οικονομική Υπηρεσία. 

Δεκαδικός 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Χρηματοδότηση 
Τμήματος 

M3.095 
Χρηματοδότηση Δημοσίων 
Επενδύσεων 

Το συνολικό ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης των Δημοσίων 
Επενδύσεων του Τμήματος από 1/1 έως 31/12 του έτους αναφοράς. Τα 
στοιχεία αυτά, κατά κανόνα, συλλέγονται από την Οικονομική 
Υπηρεσία. 

Δεκαδικός 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Χρηματοδότηση 
Τμήματος 

M3.096 
Χρηματοδοτήσεις από άλλους 
πόρους (πανεπιστημιακές 
πηγές) 

Το συνολικό ύψος άλλων ετήσιων χρηματοδοτήσεων του Τμήματος 
από πανεπιστημιακές πηγές (όπως έσοδα από ΕΛΚΕ, τ. ΤΣΜΕΔΕ, 
Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσίας κ.α.) από 1/1 έως 31/12 του έτους 
αναφοράς. Δεν συμπεριλαμβάνεται η χρηματοδότηση ενεργών 
χρηματοδοτούμενων ιδρυματικών έργων (Μ3.199). 

Δεκαδικός 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Αίθουσες 
διδασκαλίας 

M3.097 
Αίθουσες διδασκαλίας με 
αποκλειστική χρήση 

Το σύνολο των αιθουσών διδασκαλίας, ανεξαρτήτως μεγέθους, που 
έχει στη διάθεσή του το Τμήμα και τις διαχειρίζεται αποκλειστικά αυτό 
κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Αίθουσες 
διδασκαλίας 

M3.098 

Δυναμικότητα θέσεων 
αιθουσών διδασκαλίας 
(αποκλειστικής και κοινής 
χρήσης) 

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

Ακέραιος 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Αίθουσες 
διδασκαλίας 

Μ3.175 
Αίθουσες διδασκαλίας με 
πρόσβαση ΑΜΕΑ 

Το πλήθος των αιθουσών διδασκαλίας με αποκλειστική χρήση από το 
Τμήμα, οι οποίες είναι προσβάσιμες από ΑΜΕΑ κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Η τιμή του πεδίου θα πρέπει να 
είναι υποσύνολο του Μ3.097. 

Ακέραιος 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Αίθουσες 
διδασκαλίας 

M3.099 
Αίθουσες διδασκαλίας με 
κοινή χρήση  

Το σύνολο των αιθουσών διδασκαλίας που χρησιμοποιεί το  Τμήμα και 
οι οποίες χρησιμοποιούνται ισότιμα και από άλλα Τμήματα κατά τη 
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Αίθουσες 
εργαστηρίων 

M3.100 
Αίθουσες εργαστηρίων με 
αποκλειστική χρήση 

Το σύνολο των αιθουσών εργαστηρίων που έχει στη διάθεσή του το 
Τμήμα (για οργάνωση εργαστηριακών ασκήσεων) και τις διαχειρίζεται 
αποκλειστικά αυτό κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8). 

Ακέραιος 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Αίθουσες 
εργαστηρίων 

M3.101 

Δυναμικότητα θέσεων 
αιθουσών εργαστηρίων 
(αποκλειστικής και κοινής 
χρήσης) 

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

Ακέραιος 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Αίθουσες 
εργαστηρίων 

Μ3.176 
Αίθουσες εργαστηρίων με 
πρόσβαση ΑΜΕΑ 

Το πλήθος των αιθουσών εργαστηρίων με αποκλειστική χρήση από το 
Τμήμα, οι οποίες είναι προσβάσιμες από ΑΜΕΑ κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Η τιμή του πεδίου θα πρέπει να 
είναι υποσύνολο του Μ3.100. 

Ακέραιος 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Αίθουσες 
εργαστηρίων 

M3.102 
Αίθουσες εργαστηρίων με 
κοινή χρήση 

Το σύνολο των αιθουσών εργαστηρίων, οι οποίες χρησιμοποιούνται 
ισότιμα και από άλλα Τμήματα κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8). Συμπεριλαμβάνεται η περίπτωση δανεισμού 
εργαστηρίων. 

Ακέραιος 
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ΥΠΟΔΟΜΕΣ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Εγκαταστάσεις 
Διοίκησης και 
υποστήριξης 

M3.103 Λοιπές εγκαταστάσεις 

Το σύνολο 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). 

Ακέραιος 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Βιβλιοθήκες – 
αναγνωστήρια 

M3.104 Περιφερειακές Βιβλιοθήκες 
Το σύνολο των περιφερειακών βιβλιοθηκών που έχει στη διάθεσή του 
το Τμήμα (αφορά μόνο περιφερειακές Βιβλιοθήκες) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Βιβλιοθήκες – 
αναγνωστήρια 

M3.105 
Δυναμικότητα θέσεων 
Βιβλιοθηκών 

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

Ακέραιος 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Βιβλιοθήκες – 
αναγνωστήρια 

M3.106 Βιβλιοθήκες κοινής χρήσης 
Το σύνολο των Τμημάτων με τα οποία γίνεται κοινή χρήση των 
περιφερειακών βιβλιοθηκών και των αναγνωστηρίων κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Ψηφιακές υπηρεσίες M3.107 
Πληροφοριακό σύστημα 
ηλεκτρονικής γραμματείας 

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

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Ψηφιακές υπηρεσίες M3.108 Απομακρυσμένη εγγραφή 
Επιλέξτε εάν η ηλεκτρονική γραμματεία καλύπτει τη διαδικασία 
απομακρυσμένης εγγραφής νεοεισερχόμενου φοιτητή κατά τη λήξη 
του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Ψηφιακές υπηρεσίες M3.109 Δήλωση μαθημάτων 
Επιλέξτε εάν η ηλεκτρονική γραμματεία καλύπτει τη διαδικασία 
δήλωσης μαθημάτων κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8). 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Ψηφιακές υπηρεσίες M3.111 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/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Ψηφιακές υπηρεσίες M3.112 Παραγγελία πιστοποιητικών 
Επιλέξτε εάν η ηλεκτρονική γραμματεία καλύπτει τη διαδικασία 
παραγγελίας πιστοποιητικών κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8). 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Ψηφιακές υπηρεσίες M3.113 Έκδοση πιστοποιητικών 
Επιλέξτε εάν η ηλεκτρονική γραμματεία καλύπτει τη διαδικασία 
έκδοσης πιστοποιητικών κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8). 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Ψηφιακές υπηρεσίες M3.114 
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/ΟΧΙ (επιλογή) 
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ΥΠΟΔΟΜΕΣ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Υπηρεσίες 
πληροφόρησης 

M3.115 
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 (31/8). 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Συμβουλευτική M3.116 
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/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Συμβουλευτική Μ3.198 
Μέλη ΔΕΠ με καθήκοντα 
Καθηγητή Συμβούλου 

Το σύνολο των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, που ανέλαβαν καθήκοντα 
Καθηγητή Συμβούλου (Ακαδημαϊκού Συμβούλου Σπουδών) κατά τη 
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς. 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση του 

ερευνητικού έργου 
M3.202 

Εργασίες με κριτές - Scopus 
(σωρευτικά για τα 5 τελευταία 
έτη) 

Το σύνολο των εργασιών των μελών του Τμήματος σε επιστημονικά 
περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, με κριτές, στη διεθνή βάση 
δεδομένων Scopus για τα 5 τελευταία έτη περιλαμβανομένου του 
ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12).  

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση του 

ερευνητικού έργου 
Μ3.203 

Εργασίες με κριτές - Scopus 
(έτος αναφοράς) 

Το σύνολο των εργασιών των μελών του Τμήματος σε επιστημονικά 
περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, με κριτές, στη διεθνή βάση 
δεδομένων Scopus για το ημερολογιακό έτος αναφοράς (31/12). 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση του 

ερευνητικού έργου 
M3.204 

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας – 
πατέντες σε ισχύ  

Το σύνολο των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (πατέντες) του Τμήματος, τα 
οποία βρίσκονται σε ισχύ, κατά το ημερολογιακό έτος αναφοράς. 
Υπολογίζεται για κάθε μέλος του Τμήματος το άθροισμα των 
διπλωμάτων του, που βρίσκονται σε ισχύ (συντηρούνται με το 
αντίστοιχο τέλος) κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς. Στο πεδίο 
αυτό υπολογίζονται μόνο τα διπλώματα στα οποία συν-δικαιούχος 
είναι το Ίδρυμα. 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση του 

ερευνητικού έργου 
M3.214 

Νέα διπλώματα ευρεσιτεχνίας 
– πατέντες 

Το σύνολο των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (πατέντες) του Τμήματος, 
που απονεμήθηκαν κατά το ημερολογιακό έτος αναφοράς. Στο πεδίο 
αυτό υπολογίζονται μόνο τα διπλώματα στα οποία συν-δικαιούχος 
είναι το Ίδρυμα και αφορούν όλα τα μέλη του Τμήματος (επιστημονικό 
προσωπικό, ομότιμους, συνταξιούχους, φοιτητές). 

Ακέραιος 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση 

ερευνητικού έργου 
M3.205 

Μονογραφίες (έτος 
αναφοράς)  

Το σύνολο των μονογραφιών των μελών ΔΕΠ του Τμήματος που έχουν 
εκδοθεί στο ημερολογιακό έτος αναφοράς (31/12).  
Μονογραφία ονομάζουμε ένα "συγγραφικό" έργο που εξετάζει 
διεξοδικά και από όλες τις πλευρές κάποιο αντικείμενο-θέμα. Μπορεί 
να εκδοθεί ως άρθρο ή σε μία έκδοση, εξ ολοκλήρου και αυτοτελώς, ως 
βιβλίο. Ένα έργο μπορεί να έχει χαρακτηριστεί (και τιτλοφορηθεί) 
μονογραφία, από τον ίδιο το δημιουργό του ή να χαρακτηριστεί έτσι 
από τους αναγνώστες ή τους κριτικούς λόγω περιεχομένου. Στη 
Βιβλιοθηκονομία η μονογραφία είναι οποιαδήποτε μη περιοδική 
έκδοση η οποία συμπληρώνεται με έναν μοναδικό τόμο ή έναν 
συγκεκριμένο και προκαθορισμένο αριθμό τόμων. Έτσι, διαφέρει από 
μια περιοδική έκδοση, όπως είναι τα περιοδικά, οι επετηρίδες και οι 
εφημερίδες. 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση 

ερευνητικού έργου 
M3.206 Βιβλία (έτος αναφοράς)  

Το σύνολο των βιβλίων των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, που έχουν 
εκδοθεί στο ημερολογιακό έτος αναφοράς (31/12).  
Το βιβλίο είναι μια πνευματική παραγωγή του συγγραφέα. Δεν θα 
πρέπει στην περίπτωση που έχει εκδοθεί ως μονογραφία να 
υπολογίζεται διπλά. 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση 

ερευνητικού έργου 
M3.207 

Κεφάλαια σε συλλογικούς 
τόμους (έτος αναφοράς) 

Το σύνολο των κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους των μελών ΔΕΠ του 
Τμήματος, που έχουν εκδοθεί στο ημερολογιακό έτος αναφοράς 
(31/12). 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση 

ερευνητικού έργου 
M3.125 

Συνέδρια υπό την αιγίδα της 
ακαδημαϊκής μονάδας (έτος 
αναφοράς) 

Το σύνολο των συνεδρίων υπό την αιγίδα της ακαδημαϊκής μονάδας, 
στα οποία το Τμήμα εμφανίζεται είτε ως οργανωτής είτε 
συνδιοργανωτής φορέας, κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους 
αναφοράς (1/1 έως 31/12). Δεν αφορά μεμονωμένες συμμετοχές 
μελών ΔΕΠ σε συνέδρια, ημερίδες και θερινά σχολεία που 
διοργανώθηκαν από το Τμήμα. 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση 

ερευνητικού έργου 
Μ3.182 

Επιστημονικά συνέδρια με 
οργάνωση από φοιτητές (έτος 
αναφοράς) 

Το σύνολο των επιστημονικών συνεδρίων, που διοργανώθηκαν από 
φοιτητές του Τμήματος κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς (1/1 έως 
31/12). 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση του 

ερευνητικού έργου 
Μ3.208 

Ετεροαναφορές Scopus 
(σωρευτικά για τα 5 τελευταία 
έτη) 

Το σύνολο των ετεροαναφορών των δημοσιεύσεων των μελών του 
Τμήματος στο Scopus για τα 5 τελευταία έτη περιλαμβανομένου του 
ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12). Υπολογίζεται για κάθε μέλος 
το άθροισμα των ετεροαναφορών των δημοσιεύσεων της τελευταίας 
πενταετίας συμπεριλαμβανομένου και του ημερολογιακού έτους 
αναφοράς (31/12). Το εν λόγω πεδίο συμπληρώνεται με την τιμή που 

Ακέραιος 
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εμφανίζει η διεθνής βάση δεδομένων Scopus στις 31/12 του 
ημερολογιακού έτους αναφοράς.  

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση 

ερευνητικού έργου 
Μ3.186 

Ετεροαναφορές Scopus (έτος 
αναφοράς) 

Το σύνολο των ετεροαναφορών των δημοσιεύσεων των μελών του 
Τμήματος στο Scopus που αντιστοιχούν στο ημερολογιακό έτος 
αναφοράς (31/12). Υπολογίζεται για κάθε μέλος το άθροισμα των 
ετεροαναφορών των δημοσιεύσεων του ημερολογιακού έτους 
αναφοράς (31/12). Το εν λόγω πεδίο συμπληρώνεται με την τιμή που 
εμφανίζει η διεθνής βάση δεδομένων Scopus στις 31/12 για το 
ημερολογιακό έτος αναφοράς.  

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση του 

ερευνητικού έργου 
Μ3.209 

Αναφορές Scopus (σωρευτικά 
για τα 5 τελευταία έτη) 

Το σύνολο των αναφορών των δημοσιεύσεων των μελών του Τμήματος 
στο Scopus για τα 5 τελευταία έτη περιλαμβανομένου του 
ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12). Υπολογίζεται για κάθε μέλος 
το άθροισμα των αναφορών των δημοσιεύσεων της τελευταίας 
πενταετίας συμπεριλαμβανομένου και του ημερολογιακού έτους 
αναφοράς (31/12). Το εν λόγω πεδίο συμπληρώνεται με την τιμή που 
εμφανίζει η διεθνής βάση δεδομένων Scopus στις 31/12 του 
ημερολογιακού έτους αναφοράς.  

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση του 

ερευνητικού έργου 
Μ3.210 

Aναφορές Scopus (έτος 
αναφοράς) 

Το σύνολο των αναφορών των δημοσιεύσεων των μελών του Τμήματος 
στο Scopus που αντιστοιχούν στο ημερολογιακό έτος αναφοράς 
(31/12). Υπολογίζεται για κάθε μέλος το άθροισμα των αναφορών των 
δημοσιεύσεων του ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12). Το εν 
λόγω πεδίο συμπληρώνεται με την τιμή που εμφανίζει η διεθνής βάση 
δεδομένων Scopus στις 31/12 για το ημερολογιακό έτος αναφοράς.  

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση 

ερευνητικού έργου 
Μ3.189 

Διεθνή βραβεία και 
διακρίσεις  
(έτος αναφοράς) 

Το σύνολο των διεθνών βραβείων και διακρίσεων που έλαβαν τα μέλη  
ΔΕΠ του Τμήματος κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους 
αναφοράς (1/1 έως 31/12). 
Τα βραβεία και οι διακρίσεις αναφέρονται ιδίως σε: 
1. Αναγόρευση Μέλους Ακαδημίας 
2. Απονομή Τίτλου Επίτιμου Διδάκτορα 
3. Εκλογή/επιλογή στην Προεδρία διεθνώς αναγνωρίσιμων 

ερευνητικών ή επιστημονικών οργανισμών 
4. Απονομή διεθνώς αναγνωρίσιμων βραβείων σε συγκεκριμένη 

επιστημονική περιοχή. 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα 
έργα και ερευνητικές 

υποδομές 
M3.128 

Ενεργά χρηματοδοτούμενα 
έργα (σύνολο) 

Το σύνολο των ενεργών χρηματοδοτούμενων έργων, τα οποία έχουν 
επιστημονικά υπεύθυνο μέλος του Τμήματος, η διαχείρισή τους γίνεται 
από τον ΕΛΚΕ και έχουν διάρκεια του φυσικού αντικειμένου εντός του 

Ακέραιος 
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ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 31/12). Το πλήθος των έργων 
θα πρέπει να αντιστοιχεί στα έργα που υπολογίστηκαν στο πεδίο 
Μ3.169, που αφορά τη χρηματοδότηση.  
Στο πεδίο συμπεριλαμβάνονται και τα ενεργά χρηματοδοτούμενα 
ιδρυματικά έργα. 
Τα έργα αυτά θα πρέπει να επαληθεύονται από σχετικό 
δημοσιοποιημένο κατάλογο του ΕΛΚΕ. 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα 
έργα και ερευνητικές 

υποδομές 
Μ3.200 

Ενεργά χρηματοδοτούμενα 
ιδρυματικά έργα 

Το σύνολο των ενεργών χρηματοδοτούμενων ιδρυματικών έργων (π.χ. 
Γραφείο Διασύνδεσης, Πρακτική Άσκηση κ.α.), τα οποία έχουν 
επιστημονικά υπεύθυνο μέλος του Τμήματος, η διαχείρισή τους γίνεται 
από τον ΕΛΚΕ και έχουν διάρκεια του φυσικού αντικειμένου εντός του 
ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 31/12). Το πλήθος των έργων 
θα πρέπει να αντιστοιχεί στα έργα που υπολογίστηκαν στο πεδίο 
Μ3.199, που αφορά τη χρηματοδότηση. 
Τα έργα αυτά θα πρέπει να επαληθεύονται από σχετικό 
δημοσιοποιημένο κατάλογο του ΕΛΚΕ. 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα 
έργα και ερευνητικές 

υποδομές 
M3.129 

Ενεργά χρηματοδοτούμενα 
ευρωπαϊκά έργα – HORIZON - 
με συντονιστή μέλος του 
Τμήματος 

Το σύνολο των ενεργών χρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών 
(ανταγωνιστικών) έργων με τη μορφή κοινοπραξίας -πολυεταιρικά - 
(HORIZON), τα οποία έχουν επιστημονικά υπεύθυνο μέλος του 
Τμήματος, η διαχείρισή τους γίνεται από τον ΕΛΚΕ, έχουν διάρκεια του 
φυσικού αντικειμένου εντός του ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 
31/12). Με τον όρο συντονιστή, εννοούμε τον coordinator της 
κοινοπραξίας. 
Τα έργα αυτά θα πρέπει να επαληθεύονται από σχετικό 
δημοσιοποιημένο κατάλογο του ΕΛΚΕ. 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα 
έργα και ερευνητικές 

υποδομές 
M3.130 

Ενεργά ευρωπαϊκά έργα - 
HORIZON  

Το σύνολο των ενεργών χρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών 
(ανταγωνιστικών) έργων (HORIZON ), τα οποία έχουν επιστημονικά 
υπεύθυνο μέλος του Τμήματος, η διαχείρισή τους γίνεται από τον ΕΛΚΕ 
και έχουν διάρκεια του φυσικού αντικειμένου εντός του 
ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 31/12). Το πλήθος των έργων 
θα πρέπει να αντιστοιχεί στα έργα που υπολογίστηκαν στο πεδίο 
Μ3.090, που αφορά τη χρηματοδότηση. 
Τα έργα αυτά θα πρέπει να επαληθεύονται από σχετικό 
δημοσιοποιημένο κατάλογο του ΕΛΚΕ. 

Ακέραιος 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα 
έργα και ερευνητικές 

υποδομές 
M3.131 

Ενεργά εθνικά έργα από 
ευρωπαϊκά ταμεία 

Το σύνολο των ενεργών χρηματοδοτούμενων εθνικών έργων από 
ευρωπαϊκά ταμεία (π.χ. ΕΣΠΑ, Interreg κ.α.), τα οποία έχουν 
επιστημονικά υπεύθυνο μέλος του Τμήματος, η διαχείρισή τους γίνεται 
από τον ΕΛΚΕ και έχουν διάρκεια του φυσικού αντικειμένου εντός του 
ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 31/12). Το πλήθος των έργων 
θα πρέπει να αντιστοιχεί στα έργα που υπολογίστηκαν στο πεδίο 
Μ3.089, που αφορά τη χρηματοδότηση. Δεν συμπεριλαμβάνεται το 
πλήθος των ενεργών χρηματοδοτούμενων Ιδρυματικών έργων 
(Μ3.200). 
Τα έργα αυτά θα πρέπει να επαληθεύονται από σχετικό 
δημοσιοποιημένο κατάλογο του ΕΛΚΕ. 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα 
έργα και ερευνητικές 

υποδομές 
M3.132 

Ενεργά έργα από διεθνείς 
εταιρείες και οργανισμούς 

Το σύνολο των ενεργών χρηματοδοτούμενων έργων από διεθνείς 
εταιρείες και οργανισμούς, τα οποία έχουν επιστημονικά υπεύθυνο 
μέλος του Τμήματος, η διαχείρισή τους γίνεται από τον ΕΛΚΕ και έχουν 
διάρκεια του φυσικού αντικειμένου εντός του ημερολογιακού έτους 
αναφοράς (1/1 - 31/12). Το πλήθος των έργων θα πρέπει να αντιστοιχεί 
στα έργα που υπολογίστηκαν στο πεδίο Μ3.091, που αφορά τη 
χρηματοδότηση. 
Τα έργα αυτά θα πρέπει να επαληθεύονται από σχετικό 
δημοσιοποιημένο κατάλογο του ΕΛΚΕ. 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα 
έργα και ερευνητικές 

υποδομές 
M3.190 

Ενεργά έργα από εθνικούς 
φορείς (δημόσιους και 
ιδιωτικούς) 

Το σύνολο των ενεργών χρηματοδοτούμενων έργων από εθνικούς 
φορείς (δημόσιους και ιδιωτικούς), τα οποία έχουν επιστημονικά 
υπεύθυνο μέλος του Τμήματος, η διαχείρισή τους γίνεται από τον ΕΛΚΕ 
και έχουν διάρκεια του φυσικού αντικειμένου εντός του 
ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 31/12). Το πλήθος των έργων 
θα πρέπει να αντιστοιχεί στα έργα που υπολογίστηκαν στο πεδίο 
Μ3.170, που αφορά τη χρηματοδότηση. 
Τα έργα αυτά θα πρέπει να επαληθεύονται από σχετικό 
δημοσιοποιημένο κατάλογο του ΕΛΚΕ. 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα 
έργα και ερευνητικές 

υποδομές 
M3.191 

Ενεργά έργα από δίδακτρα 
ΠΜΣ 

Το σύνολο των ενεργών χρηματοδοτούμενων έργων από δίδακτρα σε 
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, τα οποία έχουν 
επιστημονικά υπεύθυνο μέλος του Τμήματος, η διαχείρισή τους γίνεται 
από τον ΕΛΚΕ και έχουν διάρκεια του φυσικού αντικειμένου εντός του 
ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 31/12). Το πλήθος των έργων 
θα πρέπει να αντιστοιχεί στα έργα που υπολογίστηκαν στο πεδίο 
Μ3.171, που αφορά τη χρηματοδότηση. 

Ακέραιος 
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Τα έργα αυτά θα πρέπει να επαληθεύονται από σχετικό 
δημοσιοποιημένο κατάλογο του ΕΛΚΕ. 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα 
έργα και ερευνητικές 

υποδομές 
M3.192 

Ενεργά έργα από δίδακτρα 
Ξενόγλωσσων ΠΠΣ 

Το σύνολο των ενεργών χρηματοδοτούμενων έργων από δίδακτρα σε 
Ξενόγλωσσα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, τα 
οποία έχουν επιστημονικά υπεύθυνο μέλος του Τμήματος, η διαχείρισή 
τους γίνεται από τον ΕΛΚΕ και έχουν διάρκεια του φυσικού 
αντικειμένου εντός του ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 31/12). 
Το πλήθος των έργων θα πρέπει να αντιστοιχεί στα έργα που 
υπολογίστηκαν στο πεδίο Μ3.172, που αφορά τη χρηματοδότηση. 
Τα έργα αυτά θα πρέπει να επαληθεύονται από σχετικό 
δημοσιοποιημένο κατάλογο του ΕΛΚΕ. 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα 
έργα και ερευνητικές 

υποδομές 
M3.193 

Ενεργά έργα από έσοδα 
παροχής υπηρεσιών 
εργαστηρίων 

Το σύνολο των ενεργών χρηματοδοτούμενων έργων από έσοδα 
παροχής υπηρεσιών εργαστηρίων του Τμήματος, τα οποία έχουν 
επιστημονικά υπεύθυνο μέλος του Τμήματος, η διαχείρισή τους γίνεται 
από τον ΕΛΚΕ και έχουν διάρκεια του φυσικού αντικειμένου εντός του 
ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 31/12). Το πλήθος των έργων 
θα πρέπει να αντιστοιχεί στα έργα που υπολογίστηκαν στο πεδίο 
Μ3.173, που αφορά τη χρηματοδότηση. 
Τα έργα αυτά περιέχονται στα έργα των πεδίων 3.132 ή/και 3.190 
Τα έργα αυτά θα πρέπει να επαληθεύονται από σχετικό 
δημοσιοποιημένο κατάλογο του ΕΛΚΕ. 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα 
έργα και ερευνητικές 

υποδομές 
M3.194 

Ενεργά έργα καινοτομίας και 
μεταφοράς τεχνολογίας από 
την αξιοποίηση ερευνητικών 
αποτελεσμάτων 

Το σύνολο των ενεργών χρηματοδοτούμενων έργων του Τμήματος με 
φορέα χρηματοδότησης εξωτερικούς φορείς ιδιωτικού και δημόσιου 
τομέα, που προκύπτουν από την εκμετάλλευση διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα από συμβάσεις μεταφοράς τεχνολογίας 
(royalties) και έσοδα από αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας (spin 
off, startup εταιρείες κ.λπ.) τα οποία έχουν επιστημονικά υπεύθυνο 
μέλος του Τμήματος, η διαχείρισή τους γίνεται από τον ΕΛΚΕ και έχουν 
διάρκεια του φυσικού αντικειμένου εντός του ημερολογιακού έτους 
αναφοράς (1/1 - 31/12). Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται από τον ΕΛΚΕ. 
Το πλήθος των έργων θα πρέπει να αντιστοιχεί στα έργα που 
υπολογίστηκαν στο πεδίο Μ3.174, που αφορά τη χρηματοδότηση. 
Τα έργα αυτά περιέχονται στα έργα των πεδίων 3.132 ή/και 3.190 
Τα έργα αυτά θα πρέπει να επαληθεύονται από σχετικό 
δημοσιοποιημένο κατάλογο του ΕΛΚΕ. 

Ακέραιος 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα 
έργα και ερευνητικές 

υποδομές 
M3.195 

Ενεργά έργα από άλλους 
πόρους (πανεπιστημιακές 
πηγές) 

Το σύνολο των ενεργών χρηματοδοτούμενων έργων από άλλους 
πόρους (πανεπιστημιακές πηγές) του Τμήματος, τα οποία έχουν 
επιστημονικά υπεύθυνο μέλος του Τμήματος (όπως έσοδα από ΕΛΚΕ, τ. 
ΤΣΜΕΔΕ, Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσίας κ.α.), η διαχείρισή τους 
γίνεται από τον ΕΛΚΕ και έχουν διάρκεια του φυσικού αντικειμένου 
εντός του ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 31/12). Το πλήθος 
των έργων θα πρέπει να αντιστοιχεί στα έργα που υπολογίστηκαν στο 
πεδίο Μ3.096, που αφορά τη χρηματοδότηση. Δεν συμπεριλαμβάνεται 
το πλήθος των ενεργών χρηματοδοτούμενων ιδρυματικών έργων 
(Μ3.200). 
Τα έργα αυτά θα πρέπει να επαληθεύονται από σχετικό 
δημοσιοποιημένο κατάλογο του ΕΛΚΕ. 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα 
έργα και ερευνητικές 

υποδομές 
M3.134 Ενεργά έργα (< 50Κ€) 

Το σύνολο των ενεργών έργων με συνολικό προϋπολογισμό μικρότερο 
από 50.000€, τα οποία έχουν επιστημονικά υπεύθυνο μέλος του 
Τμήματος, η διαχείρισή τους γίνεται από τον ΕΛΚΕ και έχουν διάρκεια 
του φυσικού αντικειμένου εντός του ημερολογιακού έτους αναφοράς 
(1/1 - 31/12). Σημείωση: Δεν συμπεριλαμβάνεται το πλήθος των 
ενεργών χρηματοδοτούμενων Ιδρυματικών έργων (Μ3.200). 
Τα έργα αυτά θα πρέπει να επαληθεύονται από σχετικό 
δημοσιοποιημένο κατάλογο του ΕΛΚΕ. 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα 
έργα και ερευνητικές 

υποδομές 
M3.135 Ενεργά έργα (50 - 200Κ€) 

Το σύνολο των ενεργών έργων με συνολικό προϋπολογισμό από 
50.000€ έως 200.000€, τα οποία έχουν επιστημονικά υπεύθυνο μέλος 
του Τμήματος, η διαχείρισή τους γίνεται από τον ΕΛΚΕ και έχουν 
διάρκεια του φυσικού αντικειμένου εντός του ημερολογιακού έτους 
αναφοράς (1/1 - 31/12). Σημείωση: Δεν συμπεριλαμβάνεται το πλήθος 
των ενεργών χρηματοδοτούμενων Ιδρυματικών έργων (Μ3.200). 
Τα έργα αυτά θα πρέπει να επαληθεύονται από σχετικό 
δημοσιοποιημένο κατάλογο του ΕΛΚΕ. 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα 
έργα και ερευνητικές 

υποδομές 
M3.136 Ενεργά έργα (> 200Κ€) 

Το σύνολο των ενεργών έργων με συνολικό προϋπολογισμό 
μεγαλύτερο από 200.000€, τα οποία έχουν επιστημονικά υπεύθυνο 
μέλος του Τμήματος, η διαχείρισή τους γίνεται από τον ΕΛΚΕ και έχουν 
διάρκεια του φυσικού αντικειμένου εντός του ημερολογιακού έτους 
αναφοράς (1/1 - 31/12).  Σημείωση: Δεν συμπεριλαμβάνεται το πλήθος 
των ενεργών χρηματοδοτούμενων Ιδρυματικών έργων (Μ3.200). 
Τα έργα αυτά θα πρέπει να επαληθεύονται από σχετικό 
δημοσιοποιημένο κατάλογο του ΕΛΚΕ. 

Ακέραιος 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα 
έργα και ερευνητικές 

υποδομές 
M3.137 

Εξωτερικοί συνεργάτες 
ενεργών χρηματοδοτούμενων 
έργων  

Το σύνολο των εξωτερικών συνεργατών για την εκτέλεση των 
χρηματοδοτούμενων έργων του Τμήματος (εκτός των Ιδρυματικών - 
Μ3.128 πλην των Μ3.200) με ενεργή σύμβαση εντός του 
ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 31/12). Ως εξωτερικοί 
συνεργάτες νοούνται όσοι δεν έχουν μόνιμη έμμισθη σχέση με το 
Ίδρυμα. Υπολογίζεται το πλήθος των ατόμων και όχι το πλήθος των 
συμβάσεών τους.  
Σημείωση: Δεν συμπεριλαμβάνονται οι εξωτερικοί συνεργάτες για την 
εκτέλεση των χρηματοδοτούμενων ενεργών ιδρυματικών έργων 
(Μ3.200).  

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα 
έργα και ερευνητικές 

υποδομές 
M3.211 

Εξωτερικοί συνεργάτες 
ενεργών χρηματοδοτούμενων 
έργων με ερευνητικά 
καθήκοντα 

Το σύνολο των εξωτερικών συνεργατών με ερευνητικά καθήκοντα για 
την εκτέλεση των χρηματοδοτούμενων έργων του Τμήματος (εκτός των 
Ιδρυματικών - Μ3.128 πλην των Μ3.200), με ενεργή σύμβαση εντός 
του ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 31/12). Ως εξωτερικοί 
συνεργάτες νοούνται όσοι δεν έχουν μόνιμη έμμισθη σχέση με το 
Ίδρυμα. 
Υπολογίζεται το πλήθος των ατόμων και όχι το πλήθος των συμβάσεών 
τους.  
Σημείωση: Δεν συμπεριλαμβάνονται οι εξωτερικοί συνεργάτες για την 
εκτέλεση των χρηματοδοτούμενων ενεργών ιδρυματικών έργων 
(Μ3.200).  

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα 
έργα και ερευνητικές 

υποδομές 
M3.212 

Εξωτερικοί συνεργάτες 
ενεργών χρηματοδοτούμενων 
έργων με 
διοικητικά/υποστηρικτικά 
καθήκοντα 

Το σύνολο των εξωτερικών συνεργατών με διοικητικά/υποστηρικτικά 
καθήκοντα για την εκτέλεση των χρηματοδοτούμενων έργων του 
Τμήματος (εκτός των Ιδρυματικών - Μ3.128 πλην των Μ3.200), με 
ενεργή σύμβαση εντός του ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 
31/12). Ως εξωτερικοί συνεργάτες νοούνται όσοι δεν έχουν μόνιμη 
έμμισθη σχέση με το Ίδρυμα. 
Υπολογίζεται το πλήθος των ατόμων και όχι το πλήθος των συμβάσεών 
τους.  
Σημείωση: Δεν συμπεριλαμβάνονται οι εξωτερικοί συνεργάτες για την 
εκτέλεση των χρηματοδοτούμενων ενεργών ιδρυματικών έργων 
(Μ3.200).  

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα 
έργα και ερευνητικές 

υποδομές 
M3.213 

Εξωτερικοί συνεργάτες 
ενεργών χρηματοδοτούμενων 
έργων με διδακτικά 
καθήκοντα 

Το σύνολο των εξωτερικών συνεργατών με διδακτικά καθήκοντα για 
την εκτέλεση των χρηματοδοτούμενων έργων του Τμήματος (εκτός των 
Ιδρυματικών - Μ3.128 πλην των Μ3.200), με ενεργή σύμβαση εντός 
του ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 31/12). Ως εξωτερικοί 

Ακέραιος 
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συνεργάτες νοούνται όσοι δεν έχουν μόνιμη έμμισθη σχέση με το 
Ίδρυμα. 
Υπολογίζεται το πλήθος των ατόμων και όχι το πλήθος των συμβάσεών 
τους.  
Σημείωση: Δεν συμπεριλαμβάνονται οι εξωτερικοί συνεργάτες για την 
εκτέλεση των χρηματοδοτούμενων ενεργών ιδρυματικών έργων 
(Μ3.200). 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα 
έργα και ερευνητικές 

υποδομές 
M3.138 

Τεχνοβλαστοί (spin off) και 
νεοφυείς (start up) εταιρείες 

Το σύνολο των Τεχνοβλαστών (spin off) και των νεοφυών εταιρειών 
(start up) του Ιδρύματος που λειτουργούν κατά τη λήξη του 
ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12). 
Υπολογίζεται για τις εταιρείες οι οποίες λειτουργούν στο ημερολογιακό 
έτος αναφοράς βάσει καταστατικού ίδρυσης: συμμετοχή του 
Ιδρύματος είτε στην εταιρική σύνθεση είτε με δικαιώματα στα έσοδα 
(Royalties). 
Η Εταιρεία πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο εταιρειών 
(ΓΕΜΗ) και να διαθέτει αριθμό μητρώου. Σε περίπτωση αλλοδαπής 
εταιρείας θα πρέπει να υπάρχει ο αντίστοιχος αριθμός εγγραφής. 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα 
έργα και ερευνητικές 

υποδομές 
M3.215 

Ίδρυση νέων τεχνοβλαστών 
(spin off) και νεοφυών (start 
up) εταιρειών 

Το σύνολο των Τεχνοβλαστών (spin off) και των νεοφυών εταιρειών 
(start up) του Τμήματος, που ιδρύθηκαν κατά τη διάρκεια του 
ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 – 31/12). Υπολογίζεται για τις 
εταιρείες οι οποίες άρχισαν να λειτουργούν στο ημερολογιακό έτος 
αναφοράς βάσει καταστατικού ίδρυσης: συμμετοχή του Ιδρύματος είτε 
στην εταιρική σύνθεση είτε με δικαιώματα στα έσοδα (Royalties). Η 
Εταιρεία πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο εταιρειών (ΓΕΜΗ) 
και να διαθέτει αριθμό μητρώου. Σε περίπτωση αλλοδαπής εταιρείας 
θα πρέπει να υπάρχει ο αντίστοιχος αριθμός εγγραφής. 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα 
έργα και ερευνητικές 

υποδομές 
M3.139 Εργαστήρια 

Το σύνολο των θεσμοθετημένων εργαστηρίων (με ΦΕΚ) του Τμήματος 
κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12). 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα 
Έργα και Ερευνητικές 

Υποδομές 
Μ3.196 

Εργαστήρια με Πιστοποιητικό 
Ποιότητας 

Το σύνολο των θεσμοθετημένων εργαστηρίων (με ΦΕΚ) του Τμήματος 
και έχουν πιστοποιηθεί με πιστοποιητικό ποιότητας (π.χ. ISO) κατά τη 
λήξη του ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12). 

Ακέραιος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα 
Έργα και Ερευνητικές 

Υποδομές 
Μ3.197 

Εργαστήρια παροχής 
υπηρεσιών 

Το σύνολο των θεσμοθετημένων εργαστηρίων (με ΦΕΚ) παροχής 
υπηρεσιών του Τμήματος κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους 
αναφοράς (31/12). 

Ακέραιος 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμενα 
έργα και ερευνητικές 

υποδομές 
M3.140 Κέντρα Αριστείας 

Το σύνολο των πιστοποιημένων/αναγνωρισμένων Κέντρων Αριστείας 
του Τμήματος (με ΦΕΚ) κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους 
αναφοράς (31/12). 

Ακέραιος 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΠΣ M4.001 Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ECTS του Προγράμματος Προπτυχιακών 
Σπουδών. Δηλαδή, το σύνολο των ελάχιστων απαιτούμενων πιστωτικών μονάδων 
ECTS για την απόκτηση του πτυχίου. 

Ακέραιος 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΠΣ M4.002 
Ελάχιστη διάρκεια σπουδών 
(εξάμηνα) 

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών σε εξάμηνα όπως προκύπτει από το πρόγραμμα 
σπουδών. Συμπεριλαμβάνεται η διπλωματική/πτυχιακή εργασία, εφόσον είναι 
υποχρεωτική. 

Ακέραιος 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΠΣ Μ4.135 ΦΕΚ ίδρυσης 
Το ΦΕΚ ίδρυσης του ΠΠΣ σε μορφή [αριθμός ΦΕΚ]/[τεύχος]/[ημερομηνία έκδοσης]. 
Εάν δεν υπάρχει ΦΕΚ ίδρυσης του ΠΠΣ, τότε καταχωρείται το ΦΕΚ ίδρυσης του 
Τμήματος (ή της Σχολής). 

Αλφαριθμητικό 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΠΣ M4.003 Ημερομηνία ίδρυσης 
H ημερομηνία ίδρυσης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών βάσει ΦΕΚ 
(ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ). Εάν δεν υπάρχει ημερομηνία ίδρυσης του ΠΠΣ, τότε καταχωρείται η 
ημερομηνία ίδρυσης του Τμήματος (ή της Σχολής). 

Ημερομηνία 
(ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΠΣ M4.004 
Ημερομηνία τελευταίας 
αναμόρφωσης 

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

Ημερομηνία 
(ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΠΣ M4.005 Γλώσσα Η γλώσσα στην οποία προσφέρεται το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. 
Τιμή από λίστα 

(DropDown) 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΠΣ Μ4.136 Διεθνής πιστοποίηση 
Επιλέξτε εάν το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών έχει πιστοποιηθεί βάσει άλλου 
διεθνούς προτύπου. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

M4.006 
Ειδικεύσεις-κατευθύνσεις στον τίτλο 
σπουδών 

Το σύνολο των διαθέσιμων ειδικεύσεων/κατευθύνσεων/κύκλων σπουδών που 
αναγράφονται στον τίτλο σπουδών του Προγράμματος Σπουδών. Εάν δεν υπάρχουν 
κατευθύνσεις, καταχωρείται η τιμή 0. 

Ακέραιος 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

M4.007 
Κατοχυρωμένα επαγγελματικά 
δικαιώματα 

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

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

M4.008 
Υποχρεωτική διπλωματική ή πτυχιακή 
εργασία 

Επιλέξτε εάν απαιτείται διπλωματική/πτυχιακή εργασία για την λήψη του πτυχίου. ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

Μ4.137 
Χορήγηση βεβαίωσης Ψηφιακών 
Δεξιοτήτων 

Επιλέξτε εάν το ΠΠΣ χορηγεί βεβαίωση ψηφιακών δεξιοτήτων σύμφωνα με τις 
διατάξεις του νόμου (παροχή 4 μαθημάτων πληροφορικής). 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

M4.009 
Ελάχιστος αριθμός μαθημάτων για 
απόκτηση πτυχίου 

Ο ελάχιστος αριθμός μαθημάτων για την απόκτηση πτυχίου, τα οποία αντιστοιχούν 
στο σύνολο ECTS του πεδίου M4.001. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων 
κατευθύνσεων, συμπληρώνεται ο αριθμός των απαιτούμενων (υποχρεωτικών) 

Ακέραιος 
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μαθημάτων της κατεύθυνσης που έχει τα περισσότερα. Συμπεριλαμβάνεται η 
διπλωματική/πτυχιακή εργασία, εφόσον είναι υποχρεωτική. 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

Μ4.138 
Ελάχιστος αριθμός Θεματικών 
Ενοτήτων 

Ο ελάχιστος αριθμός Θεματικών Ενοτήτων που απαιτούνται για την απόκτηση του 
διπλώματος, τα οποία αντιστοιχούν στο σύνολο ECTS του ΠΠΣ. Το πεδίο 
συμπληρώνεται μόνο από το ΕΑΠ. 

Ακέραιος 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

Μ4.139 
Μαθήματα με αξιολόγηση από τους 
φοιτητές 

Το σύνολο των μαθημάτων του ΠΠΣ στα οποία πραγματοποιήθηκε η διαδικασία της 
αξιολόγησης από φοιτητές κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

Μ4.140 
Φοιτητές που συμμετείχαν στην 
αξιολόγηση 

Το σύνολο των φοιτητών του ΠΠΣ που έλαβαν μέρος στη διαδικασία της αξιολόγησης 
κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

Μ4.141 
Μέσος όρος βαθμολογίας 
αξιολόγησης μαθημάτων 

Ο μέσος όρος της βαθμολογίας αξιολόγησης των μαθημάτων από τους φοιτητές σε 
κλίμακα αξιολόγησης από 1 έως 5 κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8). 

Δεκαδικός 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

M4.010 Προσφερόμενα μαθήματα (σύνολο) 

Το σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών του 
ισχύοντος Προγράμματος Σπουδών, ανεξαρτήτως αν διδάχθηκαν όλα  κατά το 
ακαδημαϊκό έτος αναφοράς. Κάθε μάθημα προσμετράται μια φορά ανεξάρτητα της 
κατηγορίας (π.χ. υποχρεωτικό κατεύθυνσης 1, επιλογής κατεύθυνσης 2 κ.ο.κ.). Δεν 
καταγράφονται μαθήματα Erasmus που δεν απευθύνονται στους φοιτητές του ΠΠΣ. 
Προγράμματα Ιδρυματικά προσμετρώνται  εφόσον τα μαθήματά τους υπολογίζονται 
στη λήψη του πτυχίου. Ένα μάθημα ανήκει σε μία και μόνο μία κατηγορία των πεδίων 
M4.011, M4.012, M4.013. Ένα μάθημα ανήκει σε μία και μόνο μία κατηγορία των 
πεδίων M4.016 έως M4.019 και M4.142. 

Ακέραιος 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

Μ4.176 Διδαχθέντα μαθήματα (σύνολο) 

Το σύνολο των μαθημάτων, σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών του ισχύοντος 
Προγράμματος Σπουδών, που διδάχθηκαν κατά το ακαδημαϊκό έτος αναφοράς. Κάθε 
μάθημα προσμετράται μια φορά ανεξάρτητα αν διδάχθηκε σε πολλαπλά τμήματα ή 
και στα δύο εξάμηνα. 

Ακέραιος 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΣΠΟΥΔΩΝ  

Μ4.134 Θεματικές ενότητες 
Το σύνολο των Θεματικών Ενοτήτων που προσφέρονται από το πρόγραμμα σπουδών. 
Το πεδίο συμπληρώνεται μόνο από το ΕΑΠ. 

Ακέραιος 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

M4.011 Υποχρεωτικά μαθήματα 
Το σύνολο των προσφερόμενων υποχρεωτικών μαθημάτων του Προγράμματος 
Σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος αναφοράς. Ένα μάθημα ανήκει σε μία και μόνο μία 
κατηγορία των πεδίων M4.011, M4.012, M4.013 ανεξαρτήτως της κατηγορίας τους. 

Ακέραιος 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

M4.012 Μαθήματα ελεύθερης επιλογής 
Το σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων ελεύθερης επιλογής του Προγράμματος 
Σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος αναφοράς. Ένα μάθημα ανήκει σε μία και μόνο μία 
κατηγορία των πεδίων M4.011, M4.012, M4.013 ανεξαρτήτως της κατηγορίας τους. 

Ακέραιος 
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ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

M4.013 
Μαθήματα κατ’ επιλογήν 
υποχρεωτικά 

Το σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων που επιλέγονται από υποχρεωτικό 
κατάλογο (κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά) του Προγράμματος Σπουδών κατά το 
ακαδημαϊκό έτος αναφοράς. Ένα μάθημα ανήκει σε μία και μόνο μία κατηγορία των 
πεδίων M4.011, M4.012, M4.013 ανεξαρτήτως της κατηγορίας τους. 

Ακέραιος 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

M4.014 Προαπαιτούμενα μαθήματα 
Επιλέξτε εάν το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει προαπαιτούμενα μαθήματα 
("αλυσίδες"). 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

M4.015 
Μαθήματα με προαπαιτούμενο 
μάθημα 

Το σύνολο μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών, που έχουν κάποιο 
προαπαιτούμενο μάθημα κατά το ακαδημαϊκό έτος αναφοράς. 

Ακέραιος 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

M4.016 Μαθήματα Γενικού Υποβάθρου 

Το σύνολο των μαθημάτων Γενικού Υποβάθρου του Προγράμματος Σπουδών κατά το 
ακαδημαϊκό έτος αναφοράς. Πρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αποτελούν 
συνέχεια και επέκταση των λυκειακών γνώσεων ή /και αποτελούν υποχρεωτικά 
μαθήματα προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση άλλων μαθημάτων. Τα μαθήματα 
εκείνα που, αν και δεν αναφέρονται άμεσα στην επιστήμη που θεραπεύει το 
Πρόγραμμα Σπουδών, ωστόσο αποτελούν αναγκαία προϋπάρχουσα επιστημονική 
γνώση για να μπορέσει κάποιος να αντιληφθεί θέματα άμεσα εντασσόμενα σ' αυτήν. 
Ένα μάθημα ανήκει σε μία και μόνο μία κατηγορία των πεδίων M4.016, Μ4.017, 
Μ4.018, M4.019 και M4.142. 

Ακέραιος 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

M4.017 
Μαθήματα Επιστημονικής Περιοχής 
(Ειδικού Υποβάθρου) 

Το σύνολο των μαθημάτων Επιστημονικής Περιοχής του Προγράμματος Σπουδών 
(Ειδικού Υποβάθρου) κατά το ακαδημαϊκό έτος αναφοράς. Πρόκειται για τα μαθήματα 
εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό 
αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών. Ένα μάθημα ανήκει σε μία και μόνο μία 
κατηγορία των πεδίων M4.016, Μ4.017, Μ4.018, M4.019 και M4.142. 

Ακέραιος 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

Μ4.142 Μαθήματα Ειδίκευσης ή Κατεύθυνσης 

Το σύνολο των μαθημάτων Ειδίκευσης ή Κατεύθυνσης κατά το ακαδημαϊκό έτος 
αναφοράς. Στο πεδίο αυτό περιλαμβάνονται και οι ειδικεύσεις των integrated masters. 
Πρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται στον προσδιορισμό της 
ειδικότητας ή κατεύθυνσης του προγράμματος σπουδών τα οποία εμβαθύνουν και 
εμπεδώνουν σε υψηλό επίπεδο γνώσης στο εύρος του γνωστικού αντικειμένου της 
ειδικότητας. Ένα μάθημα ανήκει σε μία και μόνο μία κατηγορία των πεδίων M4.016, 
Μ4.017, Μ4.018, M4.019 και M4.142. 

Ακέραιος 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

M4.018 Μαθήματα Γενικών Γνώσεων 

Το σύνολο των μαθημάτων Γενικών Γνώσεων του Προγράμματος Σπουδών κατά το 
ακαδημαϊκό έτος αναφοράς. Μαθήματα που δεν σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το 
επιστημονικό αντικείμενο του προγράμματος σπουδών αλλά στοχεύουν στην 
ευρύτερη παιδεία του φοιτητή ως Επιστήμονα Πολίτη. Ένα μάθημα ανήκει σε μία και 
μόνο μία κατηγορία των πεδίων M4.016, Μ4.017, Μ4.018, M4.019 και M4.142. 

Ακέραιος 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

M4.019 Μαθήματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 
Το σύνολο των μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων του Προγράμματος Σπουδών κατά 
το ακαδημαϊκό έτος αναφοράς. Μαθήματα που δεν στοχεύουν στην παροχή 

Ακέραιος 
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επιστημονικής γνώσης στο αντικείμενο του προγράμματος σπουδών αλλά στην 
καλλιέργεια και ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτων (π.χ. εδώ μπορούν να ενταχθούν 
μαθήματα επιχειρηματικότητας, ξένης γλώσσας, πρακτικής άσκησης). Ένα μάθημα 
ανήκει σε μία και μόνο μία κατηγορία των πεδίων M4.016 έως M4.019 και M4.142. 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

M4.020 Μαθήματα με φροντιστήριο 
Το σύνολο των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών για τα οποία παρέχεται 
φροντιστήριο κατά το ακαδημαϊκό έτος αναφοράς. 

Ακέραιος 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

M4.021 
Μαθήματα με εργαστηριακή άσκηση 
ή εργαστηριακά 

Το σύνολο των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών που περιλαμβάνουν και 
εργαστηριακή άσκηση ή είναι τα ίδια εργαστηριακά μαθήματα κατά το ακαδημαϊκό 
έτος αναφοράς. 

Ακέραιος 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

M4.022 
Μαθήματα με κλινική άσκηση ή 
κλινικά 

Το σύνολο των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών που περιλαμβάνουν και 
κλινική άσκηση ή είναι τα ίδια κλινικά μαθήματα κατά το ακαδημαϊκό έτος αναφοράς. 

Ακέραιος 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

M4.023 
Μαθήματα με άσκηση υπαίθρου ή 
επιτόπια επίσκεψη 

Το σύνολο των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών που περιλαμβάνουν και 
άσκηση υπαίθρου ή επίσκεψη στο πεδίο εργασίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 
αναφοράς. 

Ακέραιος 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

Μ4.143 
Ξενόγλωσσα μαθήματα για 
αλλοδαπούς 

Το σύνολο των ξενόγλωσσων μαθημάτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, 
που προορίζονται για αλλοδαπούς φοιτητές. 

Ακέραιος 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

M4.024 Έκδοση Παραρτήματος Διπλώματος 
Επιλέξτε εάν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης Παραρτήματος Διπλώματος (Diploma 
Supplement). 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

M4.130 
Αυτόματη έκδοση Παραρτήματος 
Διπλώματος για όλους τους φοιτητές 

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

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ M4.025 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. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ M4.026 
Σύνολο μαθημάτων στην ηλεκτρονική 
τάξη 

Επιλέξτε εάν το σύνολο των μαθημάτων είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική τάξη. ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ Μ4.154 Μαθήματα στην ηλεκτρονική τάξη 
Το πλήθος των μαθημάτων που είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική τάξη. Ηλεκτρονική 
Τάξη: το σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων. Τηλεκπαίδευση σύγχρονη ή 
ασύγχρονη μέσω web browser χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων. 

Ακέραιας 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ M4.027 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. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ M4.029 Υποχρεωτική πρακτική άσκηση Επιλέξτε εάν είναι υποχρεωτική η πρακτική άσκηση για τη λήψη πτυχίου. ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ M4.030 Υποστήριξη πρακτικής άσκησης Επιλέξτε εάν υπάρχει γραφείο υποστήριξης της πρακτικής άσκησης. ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 
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ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ M4.175 
Συμμετοχή ΠΠΣ σε 
χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα 
πρακτικής άσκησης 

Επιλέξτε εάν η πρακτική άσκηση στο ΠΠΣ χρηματοδοτείται από πρόγραμμα (π.χ. ΕΣΠΑ) ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ M4.031 
Φοιτητές που ολοκλήρωσαν την 
πρακτική άσκηση 

Το σύνολο των φοιτητών που ολοκλήρωσε την προγραμματισμένη για το έτος 
πρακτική άσκηση κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Μ4.144 Αμειβόμενοι φοιτητές 
Το σύνολο των φοιτητών που αμείφθηκαν για την πραγματοποίηση της πρακτικής 
άσκησης κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ M4.033 Διάρκεια πρακτικής άσκησης (μήνες) 
Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης σε μήνες κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Μ4.145 
Φοιτητές που βρήκαν εργασία μέσω 
της πρακτικής άσκησης 

Το σύνολο των φοιτητών που βρήκαν εργασία μέσω της πρακτικής άσκησης σε 
συμμετέχοντα φορέα κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Ο 
φοιτητής αυτός χαρακτηρίζεται ως εργαζόμενος φοιτητής. 

Ακέραιος 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΠΣ M4.034 Συμμετοχή φοιτητών Επιλέξτε εάν συμμετέχουν φοιτητές στην κατάρτιση του Προγράμματος Σπουδών. ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΠΣ M4.035 Συμμετοχή αποφοίτων Επιλέξτε εάν συμμετέχουν απόφοιτοι στην κατάρτιση του Προγράμματος Σπουδών. ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΠΣ M4.036 Συμμετοχή εργοδοτών Επιλέξτε εάν συμμετέχουν εργοδότες στην κατάρτιση του Προγράμματος Σπουδών. ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΠΣ M4.037 Συμμετοχή επιστημονικών φορέων 
Επιλέξτε εάν συμμετέχουν επιστημονικοί φορείς στην κατάρτιση του Προγράμματος 
Σπουδών. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΠΣ M4.038 Συμμετοχή άλλων φορέων 
Επιλέξτε εάν συμμετέχουν άλλοι φορείς ή άτομα στην κατάρτιση του Προγράμματος 
Σπουδών. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) M4.039 
Προσφερόμενες θέσεις στις 
Πανελλήνιες Εξετάσεις 

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

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) M4.040 Προτεινόμενες θέσεις από το Τμήμα 
Το σύνολο των προτεινομένων θέσεων στις Πανελλήνιες Εξετάσεις από το Τμήμα κατά 
τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) M4.041 
Νεοεισαχθέντες με εισαγωγικές 
εξετάσεις (Άνδρες) 

Το σύνολο των φοιτητών που εισήχθησαν με εισαγωγικές εξετάσεις (Άνδρες) κατά τη 
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Με τον όρο νεοεισαχθέντες 
εννοούνται οι εισαχθέντες μόνο στο πρώτο έτος σπουδών κατά το έτος αναφοράς. 

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) M4.042 
Νεοεισαχθέντες με εισαγωγικές 
εξετάσεις (Γυναίκες) 

Το σύνολο των φοιτητών που εισήχθησαν με εισαγωγικές εξετάσεις (Γυναίκες) κατά τη 
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Με τον όρο νεοεισαχθέντες 
εννοούνται οι εισαχθέντες μόνο στο πρώτο έτος σπουδών κατά το έτος αναφοράς. 

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) M4.043 
Eισαχθέντες με κατατακτήριες 
εξετάσεις (Άνδρες) 

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

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) M4.044 
Eισαχθέντες με κατατακτήριες 
εξετάσεις (Γυναίκες) 

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

Ακέραιος 
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ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) M4.155 
Νεοεισαχθέντες με κατατακτήριες 
εξετάσεις (Άνδρες) 

Το σύνολο των φοιτητών που εισήχθησαν με κατατακτήριες εξετάσεις (Άνδρες) κατά 
τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Με τον όρο νεοεισαχθέντες 
εννοούνται οι εισαχθέντες μόνο στο πρώτο έτος σπουδών κατά το έτος αναφοράς. 

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) M4.156 
Νεοεισαχθέντες με κατατακτήριες 
εξετάσεις (Γυναίκες) 

Το σύνολο των φοιτητών που εισήχθησαν με κατατακτήριες εξετάσεις (Γυναίκες) κατά 
τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Με τον όρο νεοεισαχθέντες 
εννοούνται οι εισαχθέντες μόνο στο πρώτο έτος σπουδών κατά το έτος αναφοράς. 

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) M4.045 
Εισαχθέντες από μετεγγραφές 
(Άνδρες) 

Το σύνολο των εισαχθέντων φοιτητών (Άνδρες) που εισήχθησαν από μετεγγραφή 
(όλες οι περιπτώσεις) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) M4.046 
Εισαχθέντες από μετεγγραφές 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των εισαχθέντων φοιτητών (Γυναίκες) που εισήχθησαν από μετεγγραφή 
(όλες οι περιπτώσεις) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) Μ4.146 
Νεοεισαχθέντες από μετεγγραφές 
(Άνδρες) 

Το σύνολο των φοιτητών (Άνδρες) που εισήχθησαν από μετεγγραφή (όλες οι 
περιπτώσεις) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Με τον όρο 
νεοεισαχθέντες εννοούνται οι εισαχθέντες μόνο στο πρώτο έτος σπουδών κατά το 
έτος αναφοράς. 

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) Μ4.147 
Νεοεισαχθέντες από μετεγγραφές 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των φοιτητών (Γυναίκες) που εισήχθησαν από μετεγγραφή (όλες οι 
περιπτώσεις) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Με τον όρο 
νεοεισαχθέντες εννοούνται οι εισαχθέντες μόνο στο πρώτο έτος σπουδών κατά το 
έτος αναφοράς. 

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) M4.047 Νεοεισαχθέντες αλλοδαποί (Άνδρες) 

Το σύνολο των εισαχθέντων αλλοδαπών φοιτητών (Άνδρες) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Οι αλλοδαποί φοιτητές ορίζονται σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις. Με τον όρο νεοεισαχθέντες εννοούνται οι εισαχθέντες μόνο 
στο πρώτο έτος σπουδών κατά το έτος αναφοράς. 

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) M4.048 Νεοεισαχθέντες αλλοδαποί (Γυναίκες) 

Το σύνολο των εισαχθέντων αλλοδαπών φοιτητών (Γυναίκες) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Οι αλλοδαποί φοιτητές ορίζονται σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις. Με τον όρο νεοεισαχθέντες εννοούνται οι εισαχθέντες μόνο 
στο πρώτο έτος σπουδών κατά το έτος αναφοράς. 

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) M4.049 
Νεοεισαχθέντες με λοιπές μεθόδους 
(Άνδρες) 

Το σύνολο των φοιτητών που εισήχθησαν με λοιπές μεθόδους (Άνδρες) κατά τη λήξη 
του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Με τον όρο νεοεισαχθέντες εννοούνται οι 
εισαχθέντες μόνο στο πρώτο έτος σπουδών κατά το έτος αναφοράς.  

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) M4.050 
Νεοεισαχθέντες με λοιπές μεθόδους 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των φοιτητών που εισήχθησαν με λοιπές μεθόδους (Γυναίκες) κατά τη λήξη 
του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Με τον όρο νεοεισαχθέντες εννοούνται οι 
εισαχθέντες μόνο στο πρώτο έτος σπουδών κατά το έτος αναφοράς. 

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) Μ4.148 
Εισαχθέντες από Τμήματα ΑΕΙ που 
υπέστησαν μεταβολές (Άνδρες) 

Το σύνολο των φοιτητών (Άνδρες), που εισήχθησαν στο ΠΠΣ είτε ως φοιτητές πρώην 
ΤΕΙ είτε ως φοιτητές Τμημάτων Πανεπιστημίων που υπέστησαν μεταβολές (π.χ. 
μετονομάστηκαν ή καταργήθηκαν), στο έτος αναφοράς και είναι εγγεγραμμένοι στο 
ΠΠΣ κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 





Δεδομένα Ποιότητας – Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών       Έκδοση 1.11.000 

91 

Ενότητα Κωδικός Τίτλος πεδίου Περιγραφή πεδίου Τύπος δεδομένων 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) Μ4.149 
Εισαχθέντες από Τμήματα ΑΕΙ που 
υπέστησαν μεταβολές (Γυναίκες) 

Το σύνολο των φοιτητών (Γυναίκες), που εισήχθησαν στο ΠΠΣ είτε ως φοιτητές πρώην 
ΤΕΙ είτε ως φοιτητές Τμημάτων Πανεπιστημίων που υπέστησαν μεταβολές (π.χ. 
μετονομάστηκαν ή καταργήθηκαν), στο έτος αναφοράς και είναι εγγεγραμμένοι στο 
ΠΠΣ κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) M4.051 Νεοεισαχθέντες (σύνολο) (Άνδρες) 

Το σύνολο των νεοεισαχθέντων φοιτητών (όλων των κατηγοριών) του ακαδημαϊκού 
έτους (Άνδρες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Με τον όρο 
νεοεισαχθέντες εννοούνται οι εισαχθέντες μόνο στο πρώτο έτος σπουδών κατά το 
έτος αναφοράς. 

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) M4.052 Νεοεισαχθέντες (σύνολο) (Γυναίκες) 

Το σύνολο των νεοεισαχθέντων φοιτητών (όλων των κατηγοριών) του ακαδημαϊκού 
έτους (Γυναίκες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Με τον όρο 
νεοεισαχθέντες εννοούνται οι εισαχθέντες μόνο στο πρώτο έτος σπουδών κατά το 
έτος αναφοράς. 

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) M4.157 Εισαχθέντες (σύνολο) (Άνδρες) 
Το σύνολο των εισαχθέντων φοιτητών - άνδρες (όλων των κατηγοριών) για όλα τα έτη 
κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8). Δεν 
περιλαμβάνονται οι διαγραφέντες για οποιοδήποτε λόγο. 

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) M4.158 Εισαχθέντες (σύνολο) (Γυναίκες) 
Το σύνολο των εισαχθέντων φοιτητών - γυναίκες (όλων των κατηγοριών) για όλα τα 
έτη κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8). Δεν 
περιλαμβάνονται οι διαγραφέντες για οποιοδήποτε λόγο. 

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) Μ4.150 
Υψηλότερη βαθμολογία εισαγωγής 
στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 

Η υψηλότερη βαθμολογία εισαγωγής στις Πανελλήνιες Εξετάσεις (υψηλότερη τιμή) - 
Γενική Κατηγορία - κατά το ακαδημαϊκό έτος αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) Μ4.151 
Χαμηλότερη βαθμολογία εισαγωγής 
στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 

Η χαμηλότερη βαθμολογία εισαγωγής στις Πανελλήνιες Εξετάσεις (χαμηλότερη τιμή) - 
Γενική Κατηγορία - κατά το ακαδημαϊκό έτος αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) M4.054 Μεσαία τιμή σειράς προτίμησης 

Η μεσαία 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). Η τιμή 
αυτή χορηγείται από το Υπουργείο Παιδείας. 

Δεκαδικός 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) M4.055 
Εγγεγραμμένοι εντός κανονικής 
διάρκειας φοίτησης (Άνδρες) 

Το σύνολο 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). 

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) M4.056 
Εγγεγραμμένοι εντός κανονικής 
διάρκειας φοίτησης (Γυναίκες) 

Το σύνολο 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). 

Ακέραιος 
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ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) M4.057 
Εγγεγραμμένοι που διανύουν το ν+1 
έτος σπουδών (Άνδρες) 

Το σύνολο των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο ν+1 έτος σπουδών τους 
(Άνδρες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8).  

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) M4.058 
Εγγεγραμμένοι που διανύουν το ν+1 
έτος σπουδών (Γυναίκες) 

Το σύνολο των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο ν+1 έτος σπουδών τους 
(Γυναίκες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) M4.059 
Εγγεγραμμένοι που διανύουν το ν+2 
έτος σπουδών (Άνδρες) 

Το σύνολο των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο ν+2 έτος σπουδών τους 
(Άνδρες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) M4.060 
Εγγεγραμμένοι που διανύουν το ν+2 
έτος σπουδών (Γυναίκες) 

Το σύνολο των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο ν+2 έτος σπουδών τους 
(Γυναίκες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) M4.159 
Εγγεγραμμένοι που διανύουν το ν+3 
έτος σπουδών (Άνδρες) 

Το σύνολο των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο ν+3 έτος σπουδών τους 
(Άνδρες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) M4.160 
Εγγεγραμμένοι που διανύουν το ν+3 
έτος σπουδών (Γυναίκες) 

Το σύνολο των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο ν+3 έτος σπουδών τους 
(Γυναίκες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8).  

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) M4.161 
Εγγεγραμμένοι που διανύουν έτος 
σπουδών μεγαλύτερο του ν+3 
(Άνδρες) 

Το σύνολο των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι σε έτη σπουδών μεγαλύτερα του 
ν+3 (Άνδρες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8).  

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) M4.162 
Εγγεγραμμένοι που διανύουν έτος 
σπουδών μεγαλύτερο του ν+3 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι σε έτη σπουδών μεγαλύτερα του 
ν+3 (Γυναίκες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8).  

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) M4.063 
Αλλοδαποί εντός κανονικής διάρκειας 
φοίτησης (Άνδρες) 

Το σύνολο των εγγεγραμμένων αλλοδαπών φοιτητών  οι οποίοι βρίσκονται εντός της 
κανονικής διάρκειας του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών των ν ετών κατά τη 
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) (Άνδρες). 

Ακέραιος 
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ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) M4.064 
Αλλοδαποί εντός κανονικής διάρκειας 
φοίτησης (Γυναίκες) 

Το σύνολο των εγγεγραμμένων αλλοδαπών φοιτητών  οι οποίοι βρίσκονται εντός της 
κανονικής διάρκειας του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών των ν ετών κατά τη 
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) (Γυναίκες). 

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) M4.163 
Αλλοδαποί που διανύουν το ν+1 έτος 
σπουδών (Άνδρες) 

Το σύνολο των αλλοδαπών φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο ν+1 έτος σπουδών 
τους (Άνδρες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8).  

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) M4.164 
Αλλοδαποί που διανύουν το ν+1 έτος 
σπουδών (Γυναίκες) 

Το σύνολο των αλλοδαπών φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο ν+1 έτος σπουδών 
τους (Γυναίκες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8).  

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) M4.165 
Αλλοδαποί που διανύουν το ν+2 έτος 
σπουδών (Άνδρες) 

Το σύνολο των αλλοδαπών φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο ν+2 έτος σπουδών 
τους (Άνδρες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8).  

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) M4.166 
Αλλοδαποί που διανύουν το ν+2 έτος 
σπουδών (Γυναίκες) 

Το σύνολο των αλλοδαπών φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο ν+2 έτος σπουδών 
τους (Γυναίκες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8).  

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) M4.167 
Αλλοδαποί που διανύουν το ν+3 έτος 
σπουδών (Άνδρες) 

Το σύνολο των αλλοδαπών φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο ν+3 έτος σπουδών 
τους (Άνδρες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) M4.168 
Αλλοδαποί που διανύουν το ν+3 έτος 
σπουδών (Γυναίκες) 

Το σύνολο των αλλοδαπών φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο ν+3 έτος σπουδών 
τους (Γυναίκες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8).  

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) M4.169 
Αλλοδαποί που διανύουν έτος 
σπουδών μεγαλύτερο του ν+3 
(Άνδρες) 

Το σύνολο των αλλοδαπών φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι σε έτη σπουδών 
μεγαλύτερα του ν+3 (Άνδρες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8).  

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) M4.170 
Αλλοδαποί που διανύουν έτος 
σπουδών μεγαλύτερο του ν+3 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των αλλοδαπών φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι σε έτη σπουδών 
μεγαλύτερα του ν+3 (Γυναίκες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8).  

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) M4.067 
Διαγραμμένοι κατόπιν αίτησης εντός 
κανονικής διάρκειας φοίτησης 
(σύνολο) (Άνδρες) 

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

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) M4.068 
Διαγραμμένοι κατόπιν αίτησης εντός 
κανονικής διάρκειας φοίτησης 
(σύνολο) (Γυναίκες) 

Το σύνολο 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). 

Ακέραιος 
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ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) M4.069 
Διαγραμμένοι κατόπιν αίτησης πέραν 
κανονικής διάρκειας φοίτησης 
(σύνολο) (Άνδρες) 

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

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) M4.070 
Διαγραμμένοι κατόπιν αίτησης πέραν 
κανονικής διάρκειας φοίτησης 
(σύνολο) (Γυναίκες) 

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

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) M4.071 
Διαγραμμένοι για εγγραφή σε άλλο 
ΠΠΣ εντός κανονικής διάρκειας 
φοίτησης (Άνδρες) 

Το σύνολο 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). 

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) M4.072 
Διαγραμμένοι για εγγραφή σε άλλο 
ΠΠΣ εντός κανονικής διάρκειας 
φοίτησης (Γυναίκες) 

Το σύνολο 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). 

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) M4.073 
Διαγραμμένοι για εγγραφή σε άλλο 
ΠΠΣ πέραν κανονικής διάρκειας 
φοίτησης (Άνδρες) 

Το σύνολο των φοιτητών που έχουν διαγραφεί με αίτησή τους και  είχαν εγγραφεί 
μετά την κανονική διάρκεια σπουδών, ν+1, ν+2, ν+3, >ν+3 έτη, για να εγγραφούν σε 
άλλο ΠΠΣ (Άνδρες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) M4.074 
Διαγραμμένοι για εγγραφή σε άλλο 
ΠΠΣ πέραν κανονικής διάρκειας 
φοίτησης (Γυναίκες) 

Το σύνολο των φοιτητών που έχουν διαγραφεί με αίτησή τους και  είχαν εγγραφεί 
μετά την κανονική διάρκεια σπουδών, ν+1, ν+2,ν+3, >ν+3 έτη, για να εγγραφούν σε 
άλλο ΠΠΣ (Γυναίκες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) Μ4.152 Διαγραμμένοι από το ΠΠΣ (Άνδρες) 
Το σύνολο των φοιτητών (Άνδρες) που έχουν διαγραφεί μετά από απόφαση του 
Τμήματος ή της Σχολής, κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) Μ4.153 Διαγραμμένοι από το ΠΣ (Γυναίκες) 
Το σύνολο των φοιτητών (Γυναίκες) που έχουν διαγραφεί μετά από απόφαση του 
Τμήματος ή της Σχολής, κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
(ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ) 

M4.075 Νεοεισαχθέντες ΑΜΕΑ (Άνδρες) 
Το σύνολο των νεοεισαχθέντων  φοιτητών ΑΜΕΑ* (5% με σοβαρές παθήσεις) στο 
τρέχον έτος (Άνδρες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 
*Σημείωση: Όπως ισχύει στην εκάστοτε νομοθεσία. 

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
(ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ) 

M4.076 Νεοεισαχθέντες ΑΜΕΑ (Γυναίκες) 
Το σύνολο των νεοεισαχθέντων  φοιτητών ΑΜΕΑ* (5% με σοβαρές παθήσεις) στο 
τρέχον έτος (Γυναίκες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 
*Σημείωση: Όπως ισχύει στην εκάστοτε νομοθεσία. 

Ακέραιος 
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ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
(ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ) 

M4.077 
Εγγεγραμμένοι ΑΜΕΑ εντός κανονικής 
διάρκειας φοίτησης (Άνδρες) 

Το σύνολο 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). *Σημείωση: Όπως ισχύει στην εκάστοτε νομοθεσία. 

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
(ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ) 

M4.078 
Εγγεγραμμένοι ΑΜΕΑ εντός κανονικής 
διάρκειας φοίτησης (Γυναίκες) 

Το σύνολο 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). *Σημείωση: Όπως ισχύει στην εκάστοτε νομοθεσία. 

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
(ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ) 

M4.079 Απόφοιτοι ΑΜΕΑ (Άνδρες) 
Το σύνολο των αποφοιτησάντων ΑΜΕΑ* (5% με σοβαρές παθήσεις) στο τρέχον έτος 
(Άνδρες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). *Σημείωση: Όπως 
ισχύει στην εκάστοτε νομοθεσία. 

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
(ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ) 

M4.080 Απόφοιτοι ΑΜΕΑ (Γυναίκες) 
Το σύνολο των αποφοιτησάντων ΑΜΕΑ* (5% με σοβαρές παθήσεις) στο τρέχον έτος 
(Γυναίκες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). *Σημείωση: Όπως 
ισχύει στην εκάστοτε νομοθεσία. 

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
(ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 
ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ) 

M4.081 
Φοιτητές με τρίμηνη παρακολούθηση 
σε ΑΕΙ της αλλοδαπής εντός κανονικής 
διάρκειας φοίτησης (Άνδρες) 

Το σύνολο των φοιτητών,  οι οποίοι βρίσκονται εντός της κανονικής διάρκειας 
φοίτησης (ν έτη) και έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα τρίμηνο σε κάποιο ΑΕΙ 
της Αλλοδαπής (Άνδρες) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 
Συμπεριλαμβάνονται φοιτητές Erasmus και άλλοι φοιτητές που συμμετέχουν σε άλλα 
προγράμματα ανταλλαγής ή άλλες συμφωνίες. 

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
(ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 
ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ) 

M4.082 
Φοιτητές με τρίμηνη παρακολούθηση 
σε ΑΕΙ της αλλοδαπής εντός κανονικής 
διάρκειας φοίτησης (Γυναίκες) 

Το σύνολο των  φοιτητών,  οι οποίοι βρίσκονται εντός της κανονικής διάρκειας 
φοίτησης (ν έτη) και έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα τρίμηνο σε κάποιο ΑΕΙ 
της Αλλοδαπής (Γυναίκες) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 
Συμπεριλαμβάνονται φοιτητές Erasmus και άλλοι φοιτητές που συμμετέχουν σε άλλα 
προγράμματα ανταλλαγής ή άλλες συμφωνίες. 

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
(ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 
ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ) 

M4.083 

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

Το σύνολο φοιτητών, οι οποίοι βρίσκονται πέραν της κανονικής διάρκειας φοίτησης 
(ν+1, ν+2, ν+3, >ν+3) και έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα τρίμηνο σε κάποιο 
ΑΕΙ της Αλλοδαπής (Άνδρες) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8). Συμπεριλαμβάνονται φοιτητές Erasmus και άλλοι φοιτητές που συμμετέχουν 
σε άλλα προγράμματα ανταλλαγής ή άλλες συμφωνίες. 

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
(ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 
ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ) 

M4.084 

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

Το σύνολο των φοιτητών, οι οποίοι βρίσκονται πέραν της κανονικής διάρκειας 
φοίτησης (ν+1, ν+2, ν+3 >ν+3) και έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα τρίμηνο σε 
κάποιο ΑΕΙ της Αλλοδαπής (Γυναίκες) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8). Συμπεριλαμβάνονται φοιτητές Erasmus και άλλοι φοιτητές που 
συμμετέχουν σε άλλα προγράμματα ανταλλαγής ή άλλες συμφωνίες. 

Ακέραιος 
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ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
(ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 
ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ) 

M4.085 
Φοιτητές από άλλο τμήμα της 
Αλλοδαπής (Άνδρες) 

Το σύνολο 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). 

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
(ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 
ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ) 

M4.086 
Φοιτητές από άλλο τμήμα της 
Αλλοδαπής (Γυναίκες) 

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

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
(ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 
ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ) 

M4.087 Εισερχόμενοι ERASMUS (Άνδρες) 
Το ετήσιο πλήθος των εισερχομένων φοιτητών ERASMUS (Άνδρες) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
(ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 
ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ) 

M4.088 Εισερχόμενοι ERASMUS (Γυναίκες) 
Το ετήσιο πλήθος των εισερχομένων φοιτητών ERASMUS (Γυναίκες) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
(ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 
ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ) 

M4.089 Εξερχόμενοι ERASMUS (Άνδρες) 
Το ετήσιο πλήθος των εξερχομένων φοιτητών ERASMUS (Άνδρες) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Συμπεριλαμβάνονται φοιτητές που 
μετακινούνται και για σπουδές και για πρακτική άσκηση. 

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
(ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 
ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ) 

M4.090 Εξερχόμενοι ERASMUS (Γυναίκες) 
Το ετήσιο πλήθος των εξερχομένων φοιτητών ERASMUS (Γυναίκες) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8).Συμπεριλαμβάνονται φοιτητές που 
μετακινούνται και για σπουδές και για πρακτική άσκηση. 

Ακέραιος 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 
(ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) 

M4.091 
Απόφοιτοι εντός κανονικής διάρκειας 
φοίτησης (Άνδρες) 

Το σύνολο 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). 

Ακέραιος 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 
(ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) 

M4.092 
Απόφοιτοι εντός κανονικής διάρκειας 
φοίτησης (Γυναίκες) 

Το σύνολο 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). 

Ακέραιος 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 
(ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) 

M4.093 
Απόφοιτοι (ν+1 έτη σπουδών) 
(Άνδρες) 

Το σύνολο 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). 

Ακέραιος 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 
(ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) 

M4.094 
Απόφοιτοι (ν+1 έτη σπουδών) 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο 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). 

Ακέραιος 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 
(ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) 

M4.095 
Απόφοιτοι (ν+2 έτη σπουδών) 
(Άνδρες) 

Το σύνολο 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). 

Ακέραιος 
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ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 
(ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) 

M4.096 
Απόφοιτοι (ν+2 έτη σπουδών) 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο 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). 

Ακέραιος 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 
(ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) 

M4.171 
Απόφοιτοι (ν+3 έτη σπουδών) 
(Άνδρες) 

Το σύνολο των φοιτητών που έχουν αποφοιτήσει στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος  και 
είχαν εγγραφεί πριν ν+3 έτη, επιπλέον τρία έτη από την κανονική διάρκεια σπουδών 
(Άνδρες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 
(ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) 

M4.172 
Απόφοιτοι (ν+3 έτη σπουδών) 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των φοιτητών που έχουν αποφοιτήσει στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος  και 
είχαν εγγραφεί πριν ν+3 έτη, επιπλέον τρία έτη από την κανονική διάρκεια σπουδών 
(Γυναίκες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 
(ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) 

M4.173 
Απόφοιτοι (περισσότερα από ν+3 έτη 
σπουδών) (Άνδρες) 

Το σύνολο των φοιτητών που έχουν αποφοιτήσει στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος  και 
είχαν εγγραφεί πριν >ν+3 έτη, πέραν των τριών ετών από την κανονική διάρκεια 
σπουδών (Άνδρες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 
(ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) 

M4.174 
Απόφοιτοι (περισσότερα από ν+3 έτη 
σπουδών) (Γυναίκες) 

Το σύνολο των φοιτητών που έχουν αποφοιτήσει στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος  και 
είχαν εγγραφεί πριν >ν+3 έτη, πέραν των τριών ετών από την κανονική διάρκεια 
σπουδών (Γυναίκες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ (ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ) M4.099 
Απόφοιτοι με βαθμό πτυχίου 5.00 - 
5.99 (Άνδρες) 

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

Ακέραιος 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ (ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ) M4.100 
Απόφοιτοι με βαθμό πτυχίου 5.00 - 
5.99 (Γυναίκες) 

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

Ακέραιος 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ (ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ) M4.101 
Απόφοιτοι με βαθμό πτυχίου 6.00 - 
6.99 (Άνδρες) 

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

Ακέραιος 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ (ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ) M4.102 
Απόφοιτοι με βαθμό πτυχίου 6.00 - 
6.99 (Γυναίκες) 

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

Ακέραιος 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ (ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ) M4.103 
Απόφοιτοι με βαθμό πτυχίου 7.00 - 
7.99 (Άνδρες) 

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

Ακέραιος 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ (ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ) M4.104 
Απόφοιτοι με βαθμό πτυχίου 7.00 - 
7.99 (Γυναίκες) 

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

Ακέραιος 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ (ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ) M4.105 
Απόφοιτοι με βαθμό πτυχίου 8.00 - 
8.99 (Άνδρες) 

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

Ακέραιος 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ (ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ) M4.106 
Πλήθος αποφοίτων με βαθμό πτυχίου 
8.00 - 8.99 (Γυναίκες) 

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

Ακέραιος 
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ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ (ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ) M4.107 
Απόφοιτοι με βαθμό πτυχίου 9.00 - 
10.00 (Άνδρες) 

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

Ακέραιος 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ (ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ) M4.108 
Απόφοιτοι με βαθμό πτυχίου 9.00 - 
10.00 (Γυναίκες) 

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

Ακέραιος 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ (ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ) M4.109 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). 

Δεκαδικός 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ (ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ) M4.110 
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). 

Δεκαδικός 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 
(ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ) 

M4.115 
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). 

Δεκαδικός (0,00 - 
100,00) 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 
(ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ) 

M4.116 
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). 

Δεκαδικός (0,00 - 
100,00) 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 
(ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ) 

M4.117 
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). 

Δεκαδικός (0,00 - 
100,00) 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 
(ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ) 

M4.118 
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). 

Δεκαδικός (0,00 - 
100,00) 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 
(ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ) 

M4.119 
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). 

Δεκαδικός (0,00 - 
100,00) 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 
(ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ) 

M4.120 
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). 

Δεκαδικός (0,00 - 
100,00) 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 
(ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ) 

M4.121 
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). 

Δεκαδικός (0,00 - 
100,00) 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 
(ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ) 

M4.122 
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). 

Δεκαδικός (0,00 - 
100,00) 
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ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 
(ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ) 

M4.123 
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). 

Δεκαδικός (0,00 - 
100,00) 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 
(ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ) 

M4.124 
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). 

Δεκαδικός (0,00 - 
100,00) 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 
(ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ) 

M4.125 
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). 

Δεκαδικός (0,00 - 
100,00) 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 
(ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ) 

M4.126 
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). 

Δεκαδικός (0,00 - 
100,00) 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΠΣ M4.127 
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ του Τμήματος 
ή της Σχολής 

Το σύνολο των μελών ΔΕΠ του Τμήματος (ή της Σχολής για όσα Ιδρύματα δεν 
διαθέτουν Τμήματα)  που δίδαξαν στο ΠΠΣ κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8).  

Ακέραιος 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΠΣ M4.128 
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ από άλλα 
Τμήματα ή Σχολές 

Το σύνολο των μελών ΔΕΠ άλλων Τμημάτων (ή άλλων Σχολών για όσα Ιδρύματα δεν 
διαθέτουν Τμήματα) του Ιδρύματος που δίδαξαν στο ΠΠΣ κατά τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Ως διδασκαλία εννοείται η αυτόνομη 
διδασκαλία μαθήματος για τους φοιτητές του Τμήματος ή διδασκαλία μαθήματος που 
απευθύνεται πρωτίστως σε φοιτητές άλλου Τμήματος, που μπορούν όμως να 
παρακολουθήσουν οι φοιτητές του οικείου ΠΠΣ. 

Ακέραιος 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΠΣ M4.133 
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ από άλλα 
Ιδρύματα της χώρας 

Το σύνολο των μελών ΔΕΠ άλλων Ιδρυμάτων της χώρας που δίδαξαν στο ΠΠΣ κατά τη 
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Ως διδασκαλία εννοείται η 
αυτόνομη διδασκαλία μαθήματος για τους φοιτητές του Τμήματος ή διδασκαλία 
μαθήματος που απευθύνεται πρωτίστως σε φοιτητές άλλου Τμήματος, που μπορούν 
όμως να παρακολουθήσουν οι φοιτητές του οικείου ΠΠΣ. 

Ακέραιος 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΠΣ M4.131 Διδάσκοντες μέλη ΕΕΠ του Ιδρύματος 
Το σύνολο των μελών ΕΕΠ του Ιδρύματος που δίδαξαν στο ΠΠΣ κατά τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΠΣ M4.132 Λοιποί διδάσκοντες του Ιδρύματος 
Το σύνολο του λοιπού προσωπικού του Ιδρύματος (επιστημονικοί συνεργάτες, βοηθοί, 
ΕΔΙΠ), που δίδαξαν στο ΠΠΣ κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8). 

Ακέραιος 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΠΣ M4.129 
Εξωτερικοί συνεργάτες με ανάθεση 
διδασκαλίας 

Το σύνολο των συμβασιούχων εξωτερικών συνεργατών (ενδεικτικά μέσω ΠΔ.407, 
Πανεπιστημιακοί Υπότροφοί, συμβασιούχοι ΕΣΠΑ κλπ.) με διδακτικά καθήκοντα στο 
ΠΠΣ κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Ως εξωτερικοί 
συνεργάτες – συμβασιούχοι νοούνται όσοι δεν έχουν μόνιμη έμμισθη σχέση με το 

Ακέραιος 
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Ίδρυμα. Στο πεδίο συμπεριλαμβάνονται και οι Ομότιμοι Καθηγητές. Υπολογίζεται το 
πλήθος των ατόμων και όχι το πλήθος των συμβάσεών τους. 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΜΣ M5.001 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) 
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ECTS του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών. Δηλαδή, το σύνολο των ελάχιστων απαιτούμενων πιστωτικών μονάδων 
ECTS για την απόκτηση του διπλώματος. 

Ακέραιος 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΜΣ Μ5.049 Θεματικές ενότητες 
Το σύνολο των Θεματικών Ενοτήτων που προσφέρονται από το πρόγραμμα 
σπουδών. Το πεδίο συμπληρώνεται μόνο από το ΕΑΠ. 

Ακέραιος 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΜΣ Μ5.050 ΦΕΚ ίδρυσης 
Το ΦΕΚ ίδρυσης του ΠΜΣ σε μορφή [αριθμός ΦΕΚ]/[τεύχος]/[ημερομηνία 
έκδοσης]. 

Αλφαριθμητικό 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΜΣ M5.002 Ημερομηνία ίδρυσης 

H ημερομηνία ίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών βάσει ΦΕΚ 
(ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ). Να γραφεί η ημερομηνία ίδρυσης του Τμήματος βάσει ΦΕΚ (αν 
δεν υπάρχει αναθεωρημένο ΠΜΣ ή ημερομηνία ίδρυσης του ΠΜΣ). Π.χ. Η 
ημερομηνία ίδρυσης του Τμήματος από το ΦΕΚ που δίνει τη δυνατότητα στο 
Τμήμα απονομής μεταπτυχιακού διπλώματος. 

Ημερομηνία 
(ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΜΣ M5.003 
Ημερομηνία τελευταίας 
αναμόρφωσης 

Η ημερομηνία της τελευταίας αναμόρφωσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (όποιας έκτασης) βάσει ΦΕΚ ή Απόφασης Συλλογικού Οργάνου 
δημοσιευμένης σε ΦΕΚ. 

Ημερομηνία 
(ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΜΣ M5.046 Επανιδρύθηκε 
Επιλέξτε εάν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών επανιδρύθηκε με ΦΕΚ μέχρι 
31/12 του ημερολογιακού έτους αναφοράς. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΜΣ M5.047 ΦΕΚ επανίδρυσης 
Ο αριθμός του τελευταίου ΦΕΚ, με το οποίο επανιδρύθηκε το Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών. Το πεδίο είναι προαιρετικό και συμπληρώνεται 
υποχρεωτικά μόνο εάν έχει επιλεγεί «ΝΑΙ» στο πεδίο M5.046. 

Αλφαριθμητικό 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΜΣ M5.048 Ημερομηνία επανίδρυσης 

Η ημερομηνία της τελευταίας επανίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με έκδοση ΦΕΚ μέχρι 31/12 του ημερολογιακού έτους αναφοράς. Στο 
πεδίο καταχωρείται η ημερομηνία έκδοσης του ΦΕΚ επανίδρυσης. Το πεδίο είναι 
προαιρετικό και συμπληρώνεται υποχρεωτικά μόνο εάν έχει επιλεγεί «ΝΑΙ» στο 
πεδίο M5.046. 

Ημερομηνία 
(ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΜΣ M5.004 Γλώσσα 
Η γλώσσα στην οποία προσφέρεται το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
επιλογή από λίστα (Ελληνικά, Αγγλικά, Ελληνικά και Αγγλικά). 

Τιμή από λίστα 
(DropDown) 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΜΣ M5.005 
Ελάχιστη διάρκεια σπουδών 
(εξάμηνα) 

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών σε εξάμηνα όπως προκύπτει από το πρόγραμμα 
σπουδών, συμπεριλαμβανομένης και της διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας 
εφόσον είναι υποχρεωτική. 

Ακέραιος 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΜΣ Μ5.051 Διεθνής πιστοποίηση Επιλέξτε εάν το ΠΜΣ έχει πιστοποιηθεί βάσει άλλου διεθνούς προτύπου. ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΜΣ M5.006 Δυνατότητα συνέχισης σε ΠΔΣ 
Επιλέξτε εάν υπάρχει δυνατότητα συνέχισης φοίτησης σε Πρόγραμμα 
Διδακτορικών Σπουδών. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΜΣ M5.007 
Υποχρέωση μερικής φοίτησης στο 
εξωτερικό 

Επιλέξτε εάν είναι υποχρεωτική η πραγματοποίηση μέρους των σπουδών στο 
εξωτερικό (πχ. Erasmus). 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΜΣ M5.008 
Δυνατότητα μερικής φοίτησης στο 
εξωτερικό 

Επιλέξτε εάν υπάρχει η δυνατότητα της πραγματοποίησης μέρους των σπουδών 
στο εξωτερικό (πχ. Erasmus). 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΜΣ M5.009 
Συμμετέχοντα Τμήματα/Σχολές 
Ιδρύματος 

Το σύνολο 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. Τιμή 0 εάν δεν συμμετέχει άλλο Τμήμα (ή Σχολή). 

Ακέραιος 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΜΣ M5.010 
Συμμετέχοντα Τμήματα/Σχολές 
άλλων Ιδρυμάτων της χώρας 

Το σύνολο των Τμημάτων (ή Σχολών για όσα Ιδρύματα δεν διαθέτουν Τμήματα) 
άλλων ελληνικών ΑΕΙ, που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών. Τιμή 0 εάν δεν συμμετέχει άλλο Τμήμα (ή Σχολή). 

Ακέραιος 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΜΣ M5.011 Συμμετέχοντα Ιδρύματα εξωτερικού 
Το σύνολο των Ιδρυμάτων του εξωτερικού, που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών. Τιμή 0 εάν δεν συμμετέχει άλλο Τμήμα (ή Σχολή). 

Ακέραιος 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΜΣ Μ5.052 Προβλεπόμενες θέσεις 
Το σύνολο των θέσεων οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για κάλυψη με 
υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές (είτε βάσει ΦΕΚ είτε βάσει απόφασης του 
αρμόδιου οργάνου). 

Ακέραιος 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΜΣ Μ5.053 Αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα 
Το σύνολο των αιτήσεων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών για την 
παρακολούθηση του ΠΜΣ κατά το ακαδημαϊκό έτος αναφοράς. 

Ακέραιος 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΜΣ Μ5.054 Νεοεισαχθέντες (Άνδρες) 

Το σύνολο των νεοεισαχθέντων μεταπτυχιακών φοιτητών (Άνδρες) κατά τη λήξη 
του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 
Με τον όρο νεοεισαχθέντες  εννοούνται οι εισαχθέντες  κατά το ακαδημαϊκό έτος 
αναφοράς. 

Ακέραιος 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΜΣ Μ5.055 Νεοεισαχθέντες (Γυναίκες) 
Το σύνολο των νεοεισαχθέντων μεταπτυχιακών φοιτητών (Γυναίκες) κατά τη λήξη 
του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Με τον όρο νεοεισαχθέντες  εννοούνται 
οι εισαχθέντες  κατά το ακαδημαϊκό έτος αναφοράς. 

Ακέραιος 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΜΣ Μ5.056 Εγγεγραμμένοι (Άνδρες) 
Το σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών (Άνδρες) του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΜΣ Μ5.057 Εγγεγραμμένοι (Γυναίκες) 
Το σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών (Γυναίκες) του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΜΣ Μ5.058 Αλλοδαποί (Άνδρες) 
Το σύνολο των αλλοδαπών φοιτητών (Άνδρες) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΜΣ Μ5.059 Αλλοδαποί (Γυναίκες) 
Το σύνολο των αλλοδαπών φοιτητών (Γυναίκες) του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΜΣ Μ5.060 
Απόφοιτοι κανονικής διάρκειας 
(Άνδρες) 

Το σύνολο των αποφοίτων (Άνδρες) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
για την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά εντός της κανονικής διάρκειας κατά τη λήξη 
του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Η κανονική διάρκεια ορίζεται από το 
ΦΕΚ του ΠΜΣ. 

Ακέραιος 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΜΣ Μ5.061 
Απόφοιτοι κανονικής διάρκειας 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των αποφοίτων (Γυναίκες) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών για την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά κανονικής διάρκειας κατά τη λήξη 
του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Η κανονική διάρκεια ορίζεται από το 
ΦΕΚ του ΠΜΣ. 

Ακέραιος 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΜΣ Μ5.062 
Απόφοιτοι πέραν της κανονικής 
διάρκειας (Άνδρες) 

Το σύνολο των αποφοίτων (Άνδρες) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
για την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά πέραν της κανονικής διάρκειας κατά τη λήξη 
του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Η κανονική διάρκεια ορίζεται από το 
ΦΕΚ του ΠΜΣ. 

Ακέραιος 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΜΣ Μ5.063 
Απόφοιτοι πέραν της κανονικής 
διάρκειας (Γυναίκες) 

Το σύνολο των αποφοίτων (Γυναίκες) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών για την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά πέραν της κανονικής διάρκειας 
κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Η κανονική διάρκεια 
ορίζεται από το ΦΕΚ του ΠΜΣ. 

Ακέραιος 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΜΣ Μ5.064 Διαγραφέντες με αίτηση (Άνδρες) 
Το σύνολο των φοιτητών (Άνδρες) που έχουν διαγραφεί μετά από αίτησή τους, 
κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΜΣ Μ5.065 Διαγραφέντες με αίτηση (Γυναίκες) 
Το σύνολο των φοιτητών (Γυναίκες) που έχουν διαγραφεί μετά από αίτησή τους, 
κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΜΣ Μ5.066 
Διαγραφέντες με απόφαση Τμήματος 
(Άνδρες) 

Το σύνολο των φοιτητών (Άνδρες) που έχουν διαγραφεί μετά από απόφαση του 
Τμήματος ή της Σχολής, κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΜΣ Μ5.067 
Διαγραφέντες με απόφαση Τμήματος 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των φοιτητών (Γυναίκες) που έχουν διαγραφεί μετά από απόφαση του 
Τμήματος ή της Σχολής, κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΜΣ M5.014 
Παρέχεται και ως πρόγραμμα μερικής 
φοίτησης; 

Επιλέξτε εάν παρέχεται δυνατότητα μερικής φοίτησης στο Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΜΣ M5.015 
Παρακολούθηση αποκλειστικά με 
φυσική παρουσία 

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

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΜΣ M5.016 
Παρακολούθηση αποκλειστικά εξ 
αποστάσεως 

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

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΜΣ M5.017 Παρακολούθηση με μεικτό σύστημα 
Επιλέξτε εάν η παρακολούθηση των μαθημάτων του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνεται με μεικτό σύστημα (διά ζώσης και εξ 
αποστάσεως). 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΜΣ M5.018 Υποχρεωτική καταβολή διδάκτρων 
Επιλέξτε εάν απαιτείται καταβολή διδάκτρων για την παρακολούθηση του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΜΣ M5.019 Ύψος διδάκτρων 
Το συνολικό ύψος διδάκτρων που απαιτούνται για την παρακολούθηση του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (αναφέρατε τη γενική περίπτωση χωρίς 
πιθανές εκπτώσεις).  

Δεκαδικός 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΜΣ M5.020 Δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών Επιλέξτε εάν χορηγούνται υποτροφίες από το Τμήμα ή το Ίδρυμα. ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΜΣ Μ5.068 Υποτροφίες 
Το σύνολο των υποτροφιών που χορηγήθηκαν από το Τμήμα ή το Ίδρυμα κατά τη 
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς.  

Ακέραιος 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΜΣ Μ5.069 Βραβεία 
Το σύνολο των βραβείων που χορηγήθηκαν κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 
έτους αναφοράς. 

Ακέραιος 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

M5.021 
Ειδικεύσεις/κατευθύνσεις στον τίτλο 
σπουδών 

Το σύνολο των διαθέσιμων ειδικεύσεων/κατευθύνσεων/κύκλων σπουδών που 
αναγράφονται στον τίτλο σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
Εάν δεν υπάρχουν κατευθύνσεις, συμπληρώνεται η τιμή 0. 

Ακέραιος 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

M5.022 Υποχρεωτική πρακτική άσκηση Επιλέξτε εάν απαιτείται πρακτική άσκηση για τη λήψη του διπλώματος. ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

M5.023 Υποχρεωτική διπλωματική εργασία 
Επιλέξτε εάν απαιτείται η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας για τη λήψη του 
διπλώματος. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

Μ5.070 Μαθήματα με αξιολόγηση 
Το σύνολο των μαθημάτων του ΠΜΣ στα οποία πραγματοποιήθηκε η διαδικασία 
της αξιολόγησης από φοιτητές κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8). 

Ακέραιος 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

Μ5.071 
Φοιτητές που συμμετείχαν στην 
αξιολόγηση 

Το σύνολο των φοιτητών του ΠΜΣ που έλαβαν μέρος στη διαδικασία της 
αξιολόγησης κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

Μ5.072 
Μέσος όρος βαθμολογίας 
αξιολόγησης μαθημάτων 

Ο μέσος όρος της βαθμολογίας αξιολόγησης των μαθημάτων από τους φοιτητές 
σε κλίμακα αξιολόγησης από 1 έως 5 κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8) 

Δεκαδικός 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

M5.024 
Ελάχιστος αριθμός μαθημάτων για 
απόκτηση διπλώματος 

Ο ελάχιστος αριθμός μαθημάτων που απαιτούνται για την απόκτηση του 
διπλώματος, τα οποία αντιστοιχούν στο σύνολο ECTS του πεδίου M5.001. Σε 
περίπτωση ύπαρξης περισσότερων κατευθύνσεων, να μπει ο αριθμός των 
απαιτούμενων (υποχρεωτικών) μαθημάτων της κατεύθυνσης που έχει τα 
περισσότερα. Συμπεριλαμβάνεται και η διπλωματική/πτυχιακή εργασία, αν είναι 
υποχρεωτική. 

Ακέραιος 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

Μ5.073 
Ελάχιστος αριθμός Θεματικών 
Ενοτήτων 

Ο ελάχιστος αριθμός Θεματικών Ενοτήτων που απαιτούνται για την απόκτηση του 
διπλώματος, τα οποία αντιστοιχούν στο σύνολο ECTS του ΠΜΣ. Το πεδίο 
συμπληρώνεται μόνο από το ΕΑΠ. 

Ακέραιος 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

M5.025 Προσφερόμενα μαθήματα (σύνολο) 
Το σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών ανεξαρτήτως αν διδάχθηκαν όλα κατά το ακαδημαϊκό έτος αναφοράς. 

Ακέραιος 





Δεδομένα Ποιότητας – Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών       Έκδοση 1.11.000 

105 

Ενότητα Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Τύπος δεδομένων 

Κάθε μάθημα προσμετράται μια φορά ανεξάρτητα του ρόλου στο ΠΜΣ (π.χ. 
υποχρεωτικό κατεύθυνσης 1, επιλογής κατεύθυνσης 2 κ.ο.κ.). Δεν καταγράφονται 
μαθήματα Erasmus, που δεν απευθύνονται στους φοιτητές του ΠΜΣ. Ένα μάθημα 
ανήκει σε μόνο μια κατηγορία των M5.026, M5.027, M5.028 ανεξαρτήτως των 
κατηγοριών. 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

M5.026 Υποχρεωτικά μαθήματα 

Το σύνολο των προσφερόμενων υποχρεωτικών μαθημάτων του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος αναφοράς. Ένα μάθημα 
ανήκει σε μόνο μια κατηγορία των M5.026, M5.027, M5.028 ανεξαρτήτως του 
ρόλου τους στο ΠΜΣ. 

Ακέραιος 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

M5.027 Μαθήματα ελεύθερης επιλογής 

Το σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων ελεύθερης επιλογής του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος αναφοράς. 
Ένα μάθημα ανήκει σε μόνο μια κατηγορία των M5.026, M5.027, M5.028 
ανεξαρτήτως του ρόλου τους στο ΠΜΣ. 

Ακέραιος 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

M5.028 
Μαθήματα κατ’ επιλογήν 
υποχρεωτικά 

Το σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, που επιλέγονται από υποχρεωτικό κατάλογο (κατ’ επιλογή 
υποχρεωτικά) κατά το ακαδημαϊκό έτος αναφοράς. Ένα μάθημα ανήκει σε μόνο 
μια κατηγορία των M5.026, M5.027, M5.028 ανεξαρτήτως του ρόλου τους στο 
ΠΜΣ. 

Ακέραιος 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

M5.029 Προαπαιτούμενα μαθήματα Επιλέξτε εάν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα ("αλυσίδες"). ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

M5.030 Μαθήματα με προαπαιτούμενα 
Το σύνολο των μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, που 
έχουν προαπαιτούμενα μαθήματα κατά το ακαδημαϊκό έτος αναφοράς. 

Ακέραιος 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

M5.031 Μαθήματα με φροντιστήριο 
Το σύνολο των μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, για τα 
οποία παρέχεται φροντιστηριακή διδασκαλία κατά το ακαδημαϊκό έτος 
αναφοράς. 

Ακέραιος 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

M5.032 
Μαθήματα με εργαστηριακή άσκηση 
ή εργαστηριακά 

Το σύνολο των μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, που 
περιλαμβάνουν εργαστηριακή άσκηση ή είναι τα ίδια εργαστηριακά κατά το 
ακαδημαϊκό έτος αναφοράς. 

Ακέραιος 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

M5.033 
Μαθήματα με κλινική άσκηση ή 
κλινικά 

Το σύνολο των μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, που 
περιλαμβάνουν κλινική άσκηση ή είναι τα ίδια κλινικά κατά το ακαδημαϊκό έτος 
αναφοράς. 

Ακέραιος 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

M5.034 
Μαθήματα με άσκηση υπαίθρου ή 
επιτόπια επίσκεψη 

Το σύνολο των μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, που 
περιλαμβάνουν άσκηση υπαίθρου ή επίσκεψη στο πεδίο εργασίας κατά το 
ακαδημαϊκό έτος αναφοράς. 

Ακέραιος 
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ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

Μ5.074 
Ξενόγλωσσα μαθήματα για 
αλλοδαπούς 

Το σύνολο των ξενόγλωσσων μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, που προορίζονται για αλλοδαπούς φοιτητές, κατά το ακαδημαϊκό έτος 
αναφοράς. 

Ακέραιος 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ 
ΠΜΣ 

M5.035 
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ του Τμήματος 
ή της Σχολής 

Το σύνολο 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). Στην διδασκαλία δεν περιλαμβάνεται η επίβλεψη 
διπλωματικών εργασιών. 

Ακέραιος 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ 
ΠΜΣ 

M5.036 
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ από άλλα 
Τμήματα ή Σχολές 

Το σύνολο 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). Ως διδασκαλία εννοείται η αυτόνομη 
διδασκαλία μαθήματος για τους φοιτητές του Τμήματος ή διδασκαλία μαθήματος 
που απευθύνεται πρωτίστως σε φοιτητές άλλου Τμήματος, που μπορούν όμως να 
παρακολουθήσουν οι φοιτητές του ΠΜΣ. 

Ακέραιος 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ 
ΠΜΣ 

M5.041 
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ από άλλα 
εθνικά Ιδρύματα 

Το σύνολο των μελών ΔΕΠ άλλων Ιδρυμάτων της χώρας που διδάσκουν στο ΠΜΣ 
κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ 
ΠΜΣ 

M5.039 Διδάσκοντες μέλη ΕΕΠ του Ιδρύματος 
Το σύνολο των μελών ΕΕΠ του Ιδρύματος, που διδάσκουν στο ΠΜΣ κατά τη λήξη 
του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ 
ΠΜΣ 

M5.040 Λοιποί διδάσκοντες του Ιδρύματος 
Το σύνολο του λοιπού προσωπικού του Ιδρύματος (επιστημονικοί συνεργάτες, 
βοηθοί, ΕΔΙΠ), που διδάσκουν στο ΠΜΣ κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ 
ΠΜΣ 

M5.037 
Εξωτερικοί συνεργάτες με ανάθεση 
διδασκαλίας 

Το σύνολο των συμβασιούχων εξωτερικών συνεργατών (ενδεικτικά μέσω ΠΔ.407, 
Πανεπιστημιακοί Υπότροφοί, συμβασιούχοι ΕΣΠΑ κλπ.) με διδακτικά καθήκοντα 
στο ΠΜΣ κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Ως εξωτερικοί 
συνεργάτες – συμβασιούχοι νοούνται όσοι δεν έχουν μόνιμη έμμισθη σχέση με το 
Ίδρυμα. Στο πεδίο συμπεριλαμβάνονται και οι Ομότιμοι Καθηγητές. Υπολογίζεται 
το πλήθος των ατόμων και όχι το πλήθος των συμβάσεών τους. 

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
(ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ – 
ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ) 

M5.042 Εισερχόμενοι (Άνδρες) 

Το ετήσιο πλήθος των εισερχομένων φοιτητών (Άνδρες) στο πλαίσιο συνεργασίας 
οποιασδήποτε μορφής, π.χ. ERASMUS, κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8). Συμπεριλαμβάνονται οι φοιτητές που μετακινούνται και για 
σπουδές και για πρακτική άσκηση. 

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
(ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ – 
ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ) 

M5.043 Εισερχόμενοι (Γυναίκες) 

Το ετήσιο πλήθος των εισερχομένων φοιτητών (Γυναίκες) στο πλαίσιο 
συνεργασίας οποιασδήποτε μορφής, π.χ ERASMUS, κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Συμπεριλαμβάνονται οι φοιτητές που 
μετακινούνται και για σπουδές και για πρακτική άσκηση. 

Ακέραιος 
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ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
(ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ – 
ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ) 

M5.044 Εξερχόμενοι (Άνδρες) 

Το ετήσιο πλήθος των εξερχομένων φοιτητών (Άνδρες) στο πλαίσιο συνεργασίας 
οποιασδήποτε μορφής, π.χ. ERASMUS, κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8). Συμπεριλαμβάνονται οι φοιτητές που μετακινούνται και για 
σπουδές και για πρακτική άσκηση. 

Ακέραιος 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
(ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ – 
ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ) 

M5.045 Εξερχόμενοι (Γυναίκες) 

Το ετήσιο πλήθος των εξερχομένων φοιτητών (Γυναίκες) στο πλαίσιο συνεργασίας 
οποιασδήποτε μορφής, π.χ. ERASMUS, κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8). Συμπεριλαμβάνονται οι φοιτητές που μετακινούνται και για 
σπουδές και για πρακτική άσκηση. 

Ακέραιος 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΔΣ Μ6.027 
Συμμετέχοντα Ιδρύματα ή φορείς 
εσωτερικού 

Το σύνολο των άλλων Ιδρυμάτων ή Φορέων (πέραν του οικείου) του εσωτερικού 
που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος (ή της 
Σχολής για όσα Ιδρύματα δεν διαθέτουν Τμήματα). Μόνο θεσμοθετημένες 
συνεργασίες και όχι Διδακτορικά με συνεπίβλεψη. Τιμή 0 εάν δεν συμμετέχει άλλο 
Ίδρυμα ή Φορέας. 

Ακέραιος 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΔΣ Μ6.028 
Συμμετέχοντα Ιδρύματα ή φορείς 
εξωτερικού 

Το σύνολο των άλλων Ιδρυμάτων/Φορέων (πέραν του οικείου) του εξωτερικού που 
συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος (ή της Σχολής 
για όσα Ιδρύματα δεν διαθέτουν Τμήματα). Μόνο θεσμοθετημένες συνεργασίες και 
όχι Διδακτορικά με συνεπίβλεψη. Τιμή 0 εάν δεν συμμετέχει άλλο Ίδρυμα ή Φορέας. 

Ακέραιος 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΔΣ M6.003 Υποχρεωτικά σεμινάρια ή μαθήματα 
Επιλέξτε αν το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτικά 
σεμινάρια ή μαθήματα. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΔΣ Μ6.029 ΦΕΚ ίδρυσης 
Το ΦΕΚ ίδρυσης του ΠΔΣ σε μορφή [αριθμός ΦΕΚ]/[τεύχος]/[ημερομηνία έκδοσης]. 
Εάν το ΠΔΣ δεν έχει ιδρυθεί με ΦΕΚ, καταχωρείται το ΦΕΚ ίδρυσης του Τμήματος ή 
της Σχολής. 

Αλφαριθμητικό 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΔΣ M6.004 Ημερομηνία ίδρυσης 

H ημερομηνία ίδρυσης του Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών βάσει ΦΕΚ 
(ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ). Να γραφεί η ημερομηνία ίδρυσης του Τμήματος βάσει ΦΕΚ .Π.χ. Η 
ημερομηνία ίδρυσης του Τμήματος από το ΦΕΚ που δίνει τη δυνατότητα στο Τμήμα 
απονομής διδακτορικού διπλώματος. 

Ημερομηνία 
(ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΔΣ M6.024 Επανιδρύθηκε Επιλέξτε εάν το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών επανιδρύθηκε με ΦΕΚ.  ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΔΣ M6.025 ΦΕΚ επανίδρυσης 
Ο αριθμός του τελευταίου ΦΕΚ, με το οποίο επανιδρύθηκε το Πρόγραμμα 
Διδακτορικών Σπουδών μέχρι 31/12 του ημερολογιακού έτους αναφοράς. Το πεδίο 
συμπληρώνεται υποχρεωτικά μόνο εάν έχει επιλεγεί «ΝΑΙ» στο πεδίο M6.024. 

Αλφαριθμητικό 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΔΣ M6.026 Ημερομηνία επανίδρυσης 

Η ημερομηνία της τελευταίας επανίδρυσης του Προγράμματος Διδακτορικών 
Σπουδών με έκδοση ΦΕΚ μέχρι 31/12 του ημερολογιακού έτους αναφοράς. Στο 
πεδίο καταχωρείται η ημερομηνία έκδοσης του ΦΕΚ επανίδρυσης. Το πεδίο είναι 
προαιρετικό και συμπληρώνεται υποχρεωτικά μόνο εάν έχει επιλεγεί «ΝΑΙ» στο 
πεδίο M6.024. 

Ημερομηνία 
(ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΔΣ M6.005 
Απονεμηθέντες διδακτορικοί τίτλοι 
(σωρευτικά) 

Το σύνολο των διδακτορικών τίτλων σπουδών, που απονεμήθηκαν   από το 
Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών σωρευτικά  από την έναρξη λειτουργίας έως τη 
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΔΣ M6.006 
Απονεμηθέντες διδακτορικοί τίτλοι 
(έτος αναφοράς) 

Το σύνολο των διδακτορικών τίτλων σπουδών, που απονεμήθηκαν  στο ακαδημαϊκό 
έτος αναφοράς, κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΔΣ M6.007 Μέση διάρκεια σπουδών (έτη) 
Η μέση διάρκεια σπουδών (σε έτη) των ανακηρυχθέντων διδακτόρων κατά τη λήξη 
του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Δεκαδικός 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΔΣ Μ6.030 Υποχρέωση προκήρυξης θέσεων 
Επιλέξτε εάν υπάρχει υποχρέωση προκήρυξης των θέσεων των υποψηφίων 
διδακτόρων  από τον κανονισμό του Τμήματος. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ (επιλογή) 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΔΣ M6.008 Προκηρυχθείσες θέσεις 

Το σύνολο των προκηρυχθεισών θέσεων υποψηφίων διδακτόρων κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Στις περιπτώσεις που είτε δεν προβλέπεται 
προκήρυξη θέσεων είτε δεν έχει γίνει προκήρυξη θέσεων από το Τμήμα, 
συμπληρώνεται η τιμή 0. 

Ακέραιος 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΔΣ M6.009 
Αιτήσεις εκπόνησης διδακτορικής 
διατριβής 

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

Ακέραιος 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΔΣ Μ6.031 Νεοεισαχθέντες (σύνολο) (Άνδρες) 
Το σύνολο των νεοεισαχθέντων υποψηφίων διδακτόρων (Άνδρες) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Με τον όρο νεοεισαχθέντες εννοούνται οι 
εισαχθέντες κατά το ακαδημαϊκό έτος αναφοράς. 

Ακέραιος 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΔΣ Μ6.032 Νεοεισαχθέντες (σύνολο) (Γυναίκες)  
Το σύνολο των νεοεισαχθέντων υποψηφίων διδακτόρων (Γυναίκες) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Με τον όρο νεοεισαχθέντες εννοούνται οι 
εισαχθέντες κατά το  ακαδημαϊκό  έτος αναφοράς. 

Ακέραιος 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΔΣ Μ6.033 
Νεοεισαχθέντες (οικείο Τμήμα) 
(Άνδρες) 

Το σύνολο των νεοεισαχθέντων υποψηφίων διδακτόρων (Άνδρες) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8), που έχουν βασικό προπτυχιακό τίτλο 
σπουδών από το οικείο Τμήμα. Με τον όρο νεοεισαχθέντες εννοούνται οι 
εισαχθέντες κατά το  ακαδημαϊκό  έτος αναφοράς. 

Ακέραιος 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΔΣ Μ6.034 
Νεοεισαχθέντες (οικείο Τμήμα) 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των νεοεισαχθέντων υποψηφίων διδακτόρων (Γυναίκες) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8), που έχουν βασικό προπτυχιακό τίτλο 
σπουδών από το οικείο Τμήμα. Με τον όρο νεοεισαχθέντες εννοούνται οι 
εισαχθέντες κατά το ακαδημαϊκό έτος αναφοράς. 

Ακέραιος 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΔΣ Μ6.035 
Νεοεισαχθέντες (άλλο Τμήμα, οικείο 
Ίδρυμα) (Άνδρες) 

Το σύνολο των νεοεισαχθέντων υποψηφίων διδακτόρων (Άνδρες) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8), που έχουν βασικό προπτυχιακό τίτλο 
σπουδών από άλλο Τμήμα του οικείου Ιδρύματος. Με τον όρο νεοεισαχθέντες 
εννοούνται οι εισαχθέντες κατά το ακαδημαϊκό έτος αναφοράς. 

Ακέραιος 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΔΣ Μ6.036 
Νεοεισαχθέντες (άλλο Τμήμα, οικείο 
Ίδρυμα) (Γυναίκες) 

Το σύνολο των νεοεισαχθέντων υποψηφίων διδακτόρων (Γυναίκες) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8), που έχουν βασικό προπτυχιακό τίτλο 
σπουδών από άλλο Τμήμα του οικείου Ιδρύματος. Με τον όρο νεοεισαχθέντες 
εννοούνται οι εισαχθέντες κατά το ακαδημαϊκό έτος αναφοράς. 

Ακέραιος 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΔΣ Μ6.037 
Νεοεισαχθέντες (από άλλο Ίδρυμα) 
(Άνδρες)  

Το σύνολο των νεοεισαχθέντων υποψηφίων διδακτόρων (Άνδρες) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8), που έχουν βασικό προπτυχιακό τίτλο 
σπουδών από Τμήμα άλλου Ιδρύματος. Με τον όρο νεοεισαχθέντες εννοούνται οι 
εισαχθέντες κατά το ακαδημαϊκό έτος αναφοράς. 

Ακέραιος 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΔΣ Μ6.038 
Νεοεισαχθέντες (από άλλο Ίδρυμα) 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των νεοεισαχθέντων υποψηφίων διδακτόρων (Γυναίκες) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8), που έχουν βασικό προπτυχιακό τίτλο 
σπουδών από Τμήμα άλλου Ιδρύματος. Με τον όρο νεοεισαχθέντες εννοούνται οι 
εισαχθέντες κατά το ακαδημαϊκό έτος αναφοράς. 

Ακέραιος 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΔΣ Μ6.039 
Εν ενεργεία υποψήφιοι διδάκτορες 
(Άνδρες) 

Το σύνολο των εν ενεργεία υποψηφίων διδακτόρων (Άνδρες) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Ως εν ενεργεία ορίζουμε αυτούς που είναι 
εγγεγραμμένοι, έχουν την ιδιότητα του υποψηφίου διδάκτορα και δεν έχουν 
διαγραφεί. 

Ακέραιος 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΔΣ Μ6.040 
Εν ενεργεία υποψήφιοι διδάκτορες 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των εν ενεργεία υποψηφίων διδακτόρων (Γυναίκες) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Ως εν ενεργεία ορίζουμε αυτούς που είναι 
εγγεγραμμένοι, έχουν την ιδιότητα του υποψηφίου διδάκτορα και δεν έχουν 
διαγραφεί. 

Ακέραιος 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΔΣ Μ6.041 
Εν ενεργεία υποψήφιοι διδάκτορες 
με υποτροφία (Άνδρες) 

Το σύνολο των εν ενεργεία υποψηφίων διδακτόρων (Άνδρες) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8), που λαμβάνουν υποτροφία από οποιαδήποτε 
πηγή. Δεν καταχωρούνται αμειβόμενοι  υποψήφιοι διδάκτορες από οποιαδήποτε 
άλλη πηγή πέραν υποτροφίας. Δεν περιλαμβάνονται αμοιβές ερευνητικών 
προγραμμάτων. 

Ακέραιος 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΔΣ Μ6.042 
Εν ενεργεία υποψήφιοι διδάκτορες 
με υποτροφία (Γυναίκες)  

Το σύνολο των εν ενεργεία υποψηφίων διδακτόρων (Γυναίκες) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8), που λαμβάνουν υποτροφία από οποιαδήποτε 
πηγή. Δεν καταχωρούνται αμειβόμενοι υποψήφιοι διδάκτορες από οποιαδήποτε 
άλλη πηγή πέραν υποτροφίας. Δεν περιλαμβάνονται αμοιβές ερευνητικών 
προγραμμάτων. 

Ακέραιος 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΔΣ Μ6.043 Διαγραφέντες με αίτηση (Άνδρες) 
Το σύνολο των υποψηφίων διδακτόρων (Άνδρες) που έχουν διαγραφεί μετά από 
αίτησή τους κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΔΣ Μ6.044 Διαγραφέντες με αίτηση (Γυναίκες) 
Το σύνολο των υποψηφίων διδακτόρων (Γυναίκες) που έχουν διαγραφεί μετά από 
αίτησή τους, κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΔΣ Μ6.045 Διαγραφέντες (Άνδρες) 
Το σύνολο των υποψηφίων διδακτόρων (Άνδρες) που έχουν διαγραφεί μετά από 
απόφαση του Τμήματος ή της Σχολής κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΔΣ Μ6.046 Διαγραφέντες (Γυναίκες) 
Το σύνολο των υποψηφίων διδακτόρων (Γυναίκες) που έχουν διαγραφεί μετά από 
απόφαση του Τμήματος ή της Σχολής κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8). 

Ακέραιος 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΔΣ Μ6.058 
Εργασίες με κριτές υποψηφίων 
διδακτόρων - Scopus (αναγόρευση σε 
διδάκτορα στο έτος αναφοράς)  

Το σύνολο των εργασιών των υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος σε 
επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, με κριτές, στη διεθνή βάση 
δεδομένων Scopus, οι οποίοι αναγορεύτηκαν σε διδάκτορες κατά το ημερολογιακό 
έτος αναφοράς (31/12). Υπολογίζεται για κάθε αναγορευθέντα διδάκτορα κατά το 

Ακέραιος 
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ημερολογιακό έτος αναφοράς (31/12), το άθροισμα των εργασιών του από την 
έναρξη απόκτησης της ιδιότητάς του έως και την αναγόρευσή του.  

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΔΣ Μ6.059 
Διπλώματα ευρεσιτεχνίας - πατέντες 
υποψηφίων διδακτόρων 

Το σύνολο των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (πατέντες) , τα οποία απονεμήθηκαν 
κατά το ημερολογιακό έτος αναφοράς με συνδικαιούχους υποψήφιους 
διδάκτορες του Τμήματος. Στο πεδίο αυτό υπολογίζονται μόνο τα διπλώματα στα 
οποία συν-δικαιούχος είναι το Ίδρυμα. 

Ακέραιος 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 

(ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 
ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ) 

M6.020 Εισερχόμενοι (Άνδρες) 

Το ετήσιο πλήθος των εισερχομένων υποψηφίων διδακτόρων (Άνδρες) στο πλαίσιο 
συνεργασίας οποιασδήποτε μορφής, π.χ. ERASMUS, κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού 
έτους αναφοράς (31/8). Συμπεριλαμβάνονται όσοι μετακινούνται και για σπουδές 
και για πρακτική άσκηση. 

Ακέραιος 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 

(ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 
ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ) 

M6.021 Εισερχόμενοι  (Γυναίκες) 

Το ετήσιο πλήθος των εισερχομένων υποψηφίων διδακτόρων (Γυναίκες) στο πλαίσιο 
συνεργασίας οποιασδήποτε μορφής, π.χ ERASMUS, κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού 
έτους αναφοράς (31/8). Συμπεριλαμβάνονται όσοι μετακινούνται και για σπουδές 
και για πρακτική άσκηση. 

Ακέραιος 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 

(ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 
ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ) 

M6.022 Εξερχόμενοι (Άνδρες) 

Το ετήσιο πλήθος των εξερχομένων υποψηφίων διδακτόρων (Άνδρες) στο πλαίσιο 
συνεργασίας οποιασδήποτε μορφής, π.χ. ERASMUS, κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού 
έτους αναφοράς (31/8). Συμπεριλαμβάνονται όσοι μετακινούνται και για σπουδές 
και για πρακτική άσκηση. 

Ακέραιος 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 

(ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 
ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ) 

M6.023 Εξερχόμενοι (Γυναίκες) 

Το ετήσιο πλήθος των εξερχομένων υποψηφίων διδακτόρων (Γυναίκες) στο πλαίσιο 
συνεργασίας οποιασδήποτε μορφής, π.χ. ERASMUS, κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού 
έτους αναφοράς (31/8). Συμπεριλαμβάνονται όσοι μετακινούνται και για σπουδές 
και για πρακτική άσκηση. 

Ακέραιος 
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Στο παράρτημα αυτό καταγράφονται οι αλλαγές (προσθήκες και μεταβολές) των πεδίων δεδομένων  της παρούσας έκδοσης 1.11.000 σε σχέση με την 
προηγούμενη έκδοση 1.10.000. 
 
Οι μεταβολές αφορούν διορθώσεις και συμπληρώσεις στους τίτλους των πεδίων για λόγους καλύτερης κατανόησης, χωρίς να αλλάζουν την εννοιολογική 
σημασία των πεδίων αυτών. 
 
 

Πίνακες μεταβολών 
 
 

v. 1.10.000                

11/03/2021               

Ενότητα 
Ίδρυμα 

(Μ1) 
Σχολή 
(Μ2) 

Τμήμα 
(Μ3) 

ΠΠΣ 
(Μ4) 

ΠΜΣ 
(Μ5) 

ΠΔΣ 
(Μ6) 

Σύνολο 

Τύπος Δεδομένων               

Αρ. Ακέραιος 161 157 156 124 49 29 676 

Αρ. Δεκαδικός 50 13 13 4 2 1 83 

Ποσοστό 1 0 0 12 0 0 13 

Επιλ. Ναι/Όχι 34 9 9 18 14 3 87 

Επιλ. Λίστα 0 0 0 1 1 0 2 

Ημερομηνία 2 1 1 2 3 2 11 

Κείμενο 1 1 1 1 2 2 8 

Σύνολο 249 181 180 162 71 37 880 
Πίνακας 1. Συγκεντρωτικά στοιχεία πεδίων έκδ. 1.10.000. 
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v. 1.11.000                

18/03/2021               

Ενότητα 
Ίδρυμα 

(Μ1) 
Σχολή 
(Μ2) 

Τμήμα 
(Μ3) 

ΠΠΣ 
(Μ4) 

ΠΜΣ 
(Μ5) 

ΠΔΣ 
(Μ6) 

Σύνολο 

Τύπος Δεδομένων               

Αρ. Ακέραιος 164 159 158 125 49 28 683 

Αρ. Δεκαδικός 50 13 13 4 2 1 83 

Ποσοστό 1 0 0 12 0 0 13 

Επιλ. Ναι/Όχι 34 9 9 18 14 3 87 

Επιλ. Λίστα 0 0 0 1 1 0 2 

Ημερομηνία 2 1 1 2 3 2 11 

Κείμενο 1 1 1 1 2 2 8 

Σύνολο 252 183 182 163 71 36 887 
Πίνακας 2. Συγκεντρωτικά στοιχεία πεδίων έκδ. 1.11.000. 

 
 

Ενότητα Ίδρυμα 
(Μ1) 

Σχολή 
(Μ2) 

Τμήμα 
(Μ3) 

ΠΠΣ 
(M4) 

ΠΜΣ 
(Μ5) 

ΠΔΣ 
(Μ6) 

Σύνολο 

ν. 1.10.000 -> ν. 1.11.000 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 3 2 2 1 0 0 8 

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 0 0 0 0 0 1 1 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΣΘΑΦΑΙΡΕΣΕΩΝ 

3 2 2 1 0 1 9 

Πίνακας 3. Μεταβολές έκδ. δεδομένων 1.11.000 σε σχέση με την έκδ. δεδομένων 1.10.000. 
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Μ1. ΙΔΡΥΜΑ 
 

Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Ενότητα Υποενότητα Τύπος δεδομένων 

Μ1.276 Εισαχθέντες (σύνολο) 
Το σύνολο των εισαχθέντων φοιτητών (όλων των κατηγοριών) του ακαδημαϊκού έτους 
κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Στο πεδίο συμπεριλαμβάνονται 
και οι νεοεισαχθέντες ενώ αφαιρούνται όσοι έχουν διαγραφεί για οποιονδήποτε λόγο.  

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

Φοιτητές και 
ανθρώπινο 
δυναμικό 

Ακέραιος 

Μ1.277 
Νέα διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας – πατέντες  

Το σύνολο των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (πατέντες), που χορηγήθηκαν σε μέλη του 
Ιδρύματος, κατά το ημερολογιακό έτος αναφοράς. 
Στο πεδίο αυτό υπολογίζονται μόνο τα διπλώματα στα οποία συν-δικαιούχος είναι το 
Ίδρυμα. 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση του 

ερευνητικού έργου 
Ακέραιος 

M1.278 

Ίδρυση νέων 
τεχνοβλαστών (spin off) 
και νεοφυών (start up) 
εταιρειών 

Το σύνολο των Τεχνοβλαστών (spin off) και των νεοφυών εταιρειών (start up) του 
Ιδρύματος, που ιδρύθηκαν κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 – 
31/12).  
Υπολογίζεται για τις εταιρείες οι οποίες άρχισαν να λειτουργούν στο ημερολογιακό έτος 
αναφοράς βάσει καταστατικού ίδρυσης: συμμετοχή του Ιδρύματος είτε στην εταιρική 
σύνθεση είτε με δικαιώματα στα έσοδα (Royalties). 
Η Εταιρεία πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο εταιρειών (ΓΕΜΗ) και να διαθέτει 
αριθμό μητρώου. Σε περίπτωση αλλοδαπής εταιρείας θα πρέπει να υπάρχει ο 
αντίστοιχος αριθμός εγγραφής. 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμεν
α Έργα και 

Ερευνητικές 
Υποδομές 

Ακέραιος 

 

 

Μ2. ΣΧΟΛΗ ΕΑΠ 
 

Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Ενότητα Υποενότητα Τύπος δεδομένων 

M2.215 
Νέα διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας – πατέντες 

Το σύνολο των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (πατέντες) της Σχολής, που απονεμήθηκαν 
κατά το ημερολογιακό έτος αναφοράς. Στο πεδίο αυτό υπολογίζονται μόνο τα διπλώματα 
στα οποία συν-δικαιούχος είναι το Ίδρυμα και αφορούν όλα τα μέλη της Σχολής 
(επιστημονικό προσωπικό, ομότιμους, συνταξιούχους, φοιτητές). 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση του 

ερευνητικού έργου 
Ακέραιος 
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M2.216 

Ίδρυση νέων 
τεχνοβλαστών (spin off) 
και νεοφυών (start up) 
εταιρειών 

Το σύνολο των Τεχνοβλαστών (spin off) και των νεοφυών εταιρειών (start up) της Σχολής, 
που ιδρύθηκαν κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 – 31/12).  
Υπολογίζεται για τις εταιρείες οι οποίες άρχισαν να λειτουργούν στο ημερολογιακό έτος 
αναφοράς βάσει καταστατικού ίδρυσης: συμμετοχή του Ιδρύματος είτε στην εταιρική 
σύνθεση είτε με δικαιώματα στα έσοδα (Royalties). 
Η Εταιρεία πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο εταιρειών (ΓΕΜΗ) και να διαθέτει 
αριθμό μητρώου. Σε περίπτωση αλλοδαπής εταιρείας θα πρέπει να υπάρχει ο 
αντίστοιχος αριθμός εγγραφής. 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμεν
α έργα και 

ερευνητικές 
υποδομές 

Ακέραιος 

 

 

Μ3. ΤΜΗΜΑ 
 

Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Ενότητα Υποενότητα Τύπος δεδομένων 

M3.214 
Νέα διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας – πατέντες 

Το σύνολο των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (πατέντες) του Τμήματος, που απονεμήθηκαν 
κατά το ημερολογιακό έτος αναφοράς. Στο πεδίο αυτό υπολογίζονται μόνο τα διπλώματα 
στα οποία συν-δικαιούχος είναι το Ίδρυμα και αφορούν όλα τα μέλη του Τμήματος 
(επιστημονικό προσωπικό, ομότιμους, συνταξιούχους, φοιτητές). 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση του 

ερευνητικού έργου 
Ακέραιος 

M3.215 

Ίδρυση νέων 
τεχνοβλαστών (spin off) 
και νεοφυών (start up) 
εταιρειών 

Το σύνολο των Τεχνοβλαστών (spin off) και των νεοφυών εταιρειών (start up) του 
Τμήματος, που ιδρύθηκαν κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 – 
31/12). Υπολογίζεται για τις εταιρείες οι οποίες άρχισαν να λειτουργούν στο 
ημερολογιακό έτος αναφοράς βάσει καταστατικού ίδρυσης: συμμετοχή του Ιδρύματος 
είτε στην εταιρική σύνθεση είτε με δικαιώματα στα έσοδα (Royalties). Η Εταιρεία πρέπει 
να είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο εταιρειών (ΓΕΜΗ) και να διαθέτει αριθμό μητρώου. 
Σε περίπτωση αλλοδαπής εταιρείας θα πρέπει να υπάρχει ο αντίστοιχος αριθμός 
εγγραφής. 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμεν
α έργα και 

ερευνητικές 
υποδομές 

Ακέραιος 
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Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Ενότητα Τύπος δεδομένων 

Μ4.176 
Διδαχθέντα μαθήματα 
(σύνολο) 

Το σύνολο των μαθημάτων, σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών του ισχύοντος Προγράμματος Σπουδών, που 
διδάχθηκαν κατά το ακαδημαϊκό έτος αναφοράς. Κάθε μάθημα προσμετράται μια φορά ανεξάρτητα αν 
διδάχθηκε σε πολλαπλά τμήματα ή και στα δύο εξάμηνα. 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

Ακέραιος 
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Μεταβολές πεδίων 

Μ1. ΙΔΡΥΜΑ 
 

Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Ενότητα Υποενότητα Τύπος δεδομένων 

Μ1.264 
Νεοεισαχθέντες 
φοιτητές 

Το σύνολο των νεοεισαχθέντων φοιτητών στα τμήματα του Ιδρύματος κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Με τον όρο νεοεισαχθέντες εννοούνται οι εισαχθέντες μόνο 
στο πρώτο έτος σπουδών κατά το έτος αναφοράς. 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

Φοιτητές και 
ανθρώπινο 
δυναμικό 

Ακέραιος 

M1.008 Απόφοιτοι ΠΠΣ 

Το σύνολο των αποφοίτων των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος κατά τη 
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Ως απόφοιτος λογίζεται εκείνος που ολοκλήρωσε 
τις φοιτητικές του υποχρεώσεις εντός του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) 
ανεξαρτήτως του χρόνου της ορκωμοσίας του και για τον οποίον έχει εκδοθεί από τη Γραμματεία 
του Τμήματος σχετική βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών, που ενέχει θέση αντιγράφου τίτλου 
σπουδών. 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

Φοιτητές και 
ανθρώπινο 
δυναμικό 

Ακέραιος 

M1.010 Απόφοιτοι ΠΜΣ 

Το σύνολο των αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος κατά τη 
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Ως απόφοιτος λογίζεται εκείνος που ολοκλήρωσε 
τις φοιτητικές του υποχρεώσεις εντός του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) 
ανεξαρτήτως του χρόνου της ορκωμοσίας του και για τον οποίον έχει εκδοθεί από τη Γραμματεία 
του Τμήματος σχετική βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών, που ενέχει θέση αντιγράφου τίτλου 
σπουδών. 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

Φοιτητές και 
ανθρώπινο 
δυναμικό 

Ακέραιος 

M1.055 
Σπουδαστές (οικείο 
Ίδρυμα) 

Το σύνολο των σπουδαστών (φοιτητών, υποψηφίων διδακτόρων, διοικητικών κ.α..) προερχόμενων 
από το Ίδρυμα που παρακολούθησαν μαθήματα κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (1/9 έως 31/8). Σημείωση: ο κάθε σπουδαστής υπολογίζεται μία φορά. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Ειδικές δομές 
διδασκαλίας 

ξένων γλωσσών  
και ελληνικής 

γλώσσας 
(κέντρα, σχολεία 
ξένων γλωσσών 

κ.α.) 

Ακέραιος 

M1.056 
Σπουδαστές (εκτός 
Ιδρύματος) 

Το σύνολο των σπουδαστών (φοιτητών, υποψηφίων διδακτόρων, διοικητικών κ.α.) εκτός 
Ιδρύματος που παρακολούθησαν μαθήματα κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(1/9 έως 31/8). Σημείωση: ο κάθε σπουδαστής υπολογίζεται μία φορά. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Ειδικές δομές 
διδασκαλίας 

ξένων γλωσσών  
και ελληνικής 

γλώσσας 
(κέντρα, σχολεία 
ξένων γλωσσών 

κ.α.) 

Ακέραιος 
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M1.060 
Προσφερόμενα 
προγράμματα 
άθλησης 

Το σύνολο των προσφερόμενων προγραμμάτων άθλησης κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (1/9 έως 31/8). 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Κέντρα άθλησης - 
γυμναστήριο 

Ακέραιος 

Μ1.207 
Χρηματοδότηση 
ενεργών έργων 
(σύνολο) 

Το συνολικό ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης, του συνόλου των ενεργών χρηματοδοτούμενων 
έργων του Ιδρύματος, τα οποία έχουν επιστημονικά υπεύθυνο μέλος του Ιδρύματος, η διαχείρισή 
τους γίνεται από τον ΕΛΚΕ και έχουν διάρκεια του φυσικού αντικειμένου εντός του ημερολογιακού 
έτους αναφοράς (1/1 - 31/12). Τα στοιχεία αυτά, κατά κανόνα, συλλέγονται από τον ΕΛΚΕ. Ως 
χρηματοδότηση νοούνται οι καταθέσεις κεφαλαίων ή ποσών από φορείς χρηματοδότησης στο 
πλαίσιο του προϋπολογισμού του έργου, που αφορά το Ίδρυμα,  για το συγκεκριμένο έτος. Το 
πεδίο αυτό συμπεριλαμβάνει όλα τα χρηματοδοτούμενα έργα συμπεριλαμβανομένων και αυτών 
που χρηματοδοτεί ο ΕΛΚΕ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Χρηματοδοτήσεις Δεκαδικός 

M1.080 
Πάγιες δαπάνες 
λειτουργίας (βλέπε 
στην περιγραφή ΚΑΕ) 

Το συνολικό ύψος των ετήσιων παγίων δαπανών λειτουργίας του Ιδρύματος (ύδρευση, ρεύμα, 
καθαριότητα, συντήρηση, φύλαξη, θέρμανση/ψύξη - ΚΑΕ 841, 842, 845, 863, 892, 1611) από 1/1 
έως 31/12 του έτους αναφοράς. Τα στοιχεία αυτά, κατά κανόνα, συλλέγονται από την Οικονομική 
Υπηρεσία. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Δαπάνες 
Ιδρύματος 

(Τακτικού / ΕΛΚΕ) 
Δεκαδικός 

M1.083 
Δαπάνες επιδομάτων 
φοιτητών 

Το συνολικό ύψος των ετήσιων δαπανών του Ιδρύματος για επιδόματα σε φοιτητές από 1/1 έως 
31/12 του έτους αναφοράς. Τα στοιχεία αυτά, κατά κανόνα, συλλέγονται από την Οικονομική 
Υπηρεσία ή τον ΕΛΚΕ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Δαπάνες 
Ιδρύματος 

(Τακτικού / ΕΛΚΕ) 
Δεκαδικός 

M1.084 
Δαπάνες υποτροφιών 
και βραβείων 

Το συνολικό ύψος των ετήσιων δαπανών του Ιδρύματος για υποτροφίες και βραβεία από 1/1 έως 
31/12 του έτους αναφοράς. Τα στοιχεία αυτά, κατά κανόνα, συλλέγονται από την Οικονομική 
Υπηρεσία ή τον ΕΛΚΕ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Δαπάνες 
Ιδρύματος 

(Τακτικού / ΕΛΚΕ) 
Δεκαδικός 

M1.085 
Δαπάνες βελτίωσης 
πρόσβασης ΑΜΕΑ 

Το συνολικό ύψος των ετήσιων δαπανών του Ιδρύματος για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των 
ΑΜΕΑ από 1/1 έως 31/12 του έτους αναφοράς. Τα στοιχεία αυτά, κατά κανόνα, συλλέγονται από 
την Οικονομική Υπηρεσία ή τον ΕΛΚΕ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Δαπάνες 
Ιδρύματος 

(Τακτικού / ΕΛΚΕ) 
Δεκαδικός 

M1.086 
Δαπάνες πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων 

Το συνολικό ύψος των ετήσιων δαπανών του Ιδρύματος για πολιτιστικές δραστηριότητες από 1/1 
έως 31/12 του έτους αναφοράς. Τα στοιχεία αυτά, κατά κανόνα, συλλέγονται από την Οικονομική 
Υπηρεσία ή τον ΕΛΚΕ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Δαπάνες 
Ιδρύματος 

(Τακτικού / ΕΛΚΕ) 
Δεκαδικός 

M1.087 
Δαπάνες ανάπτυξης 
ψηφιακών υποδομών 

Το συνολικό ύψος των ετήσιων δαπανών του Ιδρύματος για την ανάπτυξη των ψηφιακών 
υποδομών από 1/1 έως 31/12 του έτους αναφοράς. Τα στοιχεία αυτά, κατά κανόνα, συλλέγονται 
από την Οικονομική Υπηρεσία ή τον ΕΛΚΕ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Δαπάνες 
Ιδρύματος 

(Τακτικού / ΕΛΚΕ) 
Δεκαδικός 

M1.088 
Δαπάνες ψηφιακών 
υπηρεσιών 

Το συνολικό ύψος των ετήσιων δαπανών του Ιδρύματος για ψηφιακές υπηρεσίες (π.χ. λογισμικά, 
πρόσβαση σε δίκτυα κ.α.) από 1/1 έως 31/12 του έτους αναφοράς. Τα στοιχεία αυτά, κατά κανόνα, 
συλλέγονται από την Οικονομική Υπηρεσία ή τον ΕΛΚΕ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Δαπάνες 
Ιδρύματος 

(Τακτικού / ΕΛΚΕ) 
Δεκαδικός 

M1.089 
Δαπάνες διδασκαλίας 
ξένων γλωσσών 

Το συνολικό ύψος των ετήσιων δαπανών του Ιδρύματος για διδασκαλία ξένων γλωσσών, μόνο από 
τις ειδικές δομές διδασκαλίας ξένων και ελληνικής γλώσσας, από 1/1 έως 31/12 του έτους 
αναφοράς. Τα στοιχεία αυτά, κατά κανόνα, συλλέγονται από την Οικονομική Υπηρεσία ή τον ΕΛΚΕ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Δαπάνες 
Ιδρύματος 

(Τακτικού / ΕΛΚΕ) 
Δεκαδικός 
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Μ1.220 
Δαπάνες 
επιμόρφωσης 
προσωπικού 

Το συνολικό ύψος των ετήσιων δαπανών του Ιδρύματος για την επιμόρφωση του Διοικητικού και 
Τεχνικού Προσωπικού του Ιδρύματος, από 1/1 έως 31/12 του έτους αναφοράς. Τα στοιχεία αυτά, 
κατά κανόνα, συλλέγονται από την Οικονομική Υπηρεσία ή τον ΕΛΚΕ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Δαπάνες 
Ιδρύματος 

(Τακτικού / ΕΛΚΕ) 
Δεκαδικός 

M1.090 

Δαπάνες υπηρεσιών 
συμβουλευτικής και 
υποστήριξης 
φοιτητών 

Το συνολικό ύψος των ετήσιων δαπανών του Ιδρύματος για υπηρεσίες συμβουλευτικής και 
υποστήριξης φοιτητών από 1/1 έως 31/12 του έτους αναφοράς. Τα στοιχεία αυτά, κατά κανόνα, 
συλλέγονται από την Οικονομική Υπηρεσία ή τον ΕΛΚΕ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Δαπάνες 
Ιδρύματος 

(Τακτικού / ΕΛΚΕ) 
Δεκαδικός 

M1.265 

Εργασίες με κριτές - 
Scopus (σωρευτικά 
για τα 5 τελευταία 
έτη) 

Το σύνολο των εργασιών των μελών του Ιδρύματος σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά 
συνεδρίων, με κριτές, στη διεθνή βάση δεδομένων Scopus για τα 5 τελευταία έτη 
περιλαμβανομένου του ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12).  

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ

ΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση του 

ερευνητικού 
έργου 

Ακέραιος 

Μ1.266 
Εργασίες με κριτές - 
Scopus (έτος 
αναφοράς) 

Το σύνολο των εργασιών των μελών του Ιδρύματος σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά 
συνεδρίων, με κριτές, στη διεθνή βάση δεδομένων Scopus για το ημερολογιακό έτος αναφοράς 
(31/12).   

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ

ΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση του 

ερευνητικού 
έργου 

Ακέραιος 

M1.267 
Διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας – 
πατέντες σε ισχύ  

Το σύνολο των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (πατέντες) του Ιδρύματος, τα οποία βρίσκονται σε ισχύ, 
κατά το ημερολογιακό έτος αναφοράς. 
Υπολογίζεται για κάθε μέλος του Ιδρύματος το άθροισμα των διπλωμάτων του, που βρίσκονται σε 
ισχύ (συντηρούνται με το αντίστοιχο τέλος) κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς. 
Στο πεδίο αυτό υπολογίζονται μόνο τα διπλώματα στα οποία συν-δικαιούχος είναι το Ίδρυμα. 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ

ΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση του 

ερευνητικού 
έργου 

Ακέραιος 

Μ1.268 

Ετεροαναφορές 
Scopus (σωρευτικά 
για τα 5 τελευταία 
έτη) 

Το σύνολο των ετεροαναφορών των δημοσιεύσεων των μελών του Ιδρύματος στο Scopus για τα 5 
τελευταία έτη περιλαμβανομένου του ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12).  
Υπολογίζεται για κάθε μέλος του Ιδρύματος το άθροισμα των ετεροαναφορών των δημοσιεύσεων 
της τελευταίας πενταετίας συμπεριλαμβανομένου και του ημερολογιακού έτους αναφοράς 
(31/12).  
Το εν λόγω πεδίο συμπληρώνεται με την τιμή που εμφανίζει για το Ίδρυμα η διεθνής βάση 
δεδομένων Scopus στις 31/12 του ημερολογιακού έτους αναφοράς. 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ

ΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση του 

ερευνητικού 
έργου 

Ακέραιος 

Μ1.233 
Ετεροαναφορές 
Scopus (έτος 
αναφοράς) 

Το σύνολο των ετεροαναφορών των δημοσιεύσεων των μελών του Ιδρύματος στο Scopus που 
αντιστοιχούν στο ημερολογιακό έτος αναφοράς (31/12).  
Υπολογίζεται για κάθε μέλος του Ιδρύματος το άθροισμα των ετεροαναφορών των δημοσιεύσεων 
του ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12).  
Το εν λόγω πεδίο συμπληρώνεται με την τιμή που εμφανίζει για το Ίδρυμα η διεθνής βάση 
δεδομένων Scopus στις 31/12 για το ημερολογιακό έτος αναφοράς. 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ

ΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση του 

ερευνητικού 
έργου 

Ακέραιος 
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Μ1.269 
Αναφορές Scopus 
(σωρευτικά για τα 5 
τελευταία έτη) 

Το σύνολο των αναφορών των δημοσιεύσεων των μελών του Ιδρύματος στο Scopus για τα 5 
τελευταία έτη περιλαμβανομένου του ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12).  
Υπολογίζεται για κάθε μέλος του Ιδρύματος το άθροισμα των αναφορών των δημοσιεύσεων της 
τελευταίας πενταετίας συμπεριλαμβανομένου και του ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12).  
Το εν λόγω πεδίο συμπληρώνεται με την τιμή που εμφανίζει για το Ίδρυμα η διεθνής βάση 
δεδομένων Scopus στις 31/12 του ημερολογιακού έτους αναφοράς. 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ

ΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση του 

ερευνητικού 
έργου 

Ακέραιος 

Μ1.270 
Aναφορές Scopus 
(έτος αναφοράς) 

Το σύνολο των αναφορών των δημοσιεύσεων των μελών του Ιδρύματος στο Scopus που 
αντιστοιχούν στο ημερολογιακό έτος αναφοράς (31/12).  
Υπολογίζεται για κάθε μέλος του Ιδρύματος το άθροισμα των αναφορών των δημοσιεύσεων του 
ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12).  
Το εν λόγω πεδίο συμπληρώνεται με την τιμή που εμφανίζει για το Ίδρυμα η διεθνής βάση 
δεδομένων Scopus στις 31/12 για το ημερολογιακό έτος αναφοράς.  

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ

ΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση του 

ερευνητικού 
έργου 

Ακέραιος 

Μ1.237 
Διεθνή βραβεία και 
διακρίσεις (έτος 
αναφοράς) 

Το σύνολο των διεθνών βραβείων και διακρίσεων που έλαβαν τα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος κατά τη 
διάρκεια του ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 έως 31/12). 
Τα βραβεία και οι διακρίσεις αναφέρονται ιδίως σε: 
1. Αναγόρευση Μέλους Ακαδημίας 
2. Απονομή Τίτλου Επίτιμου Διδάκτορα 
3. Εκλογή/επιλογή στην Προεδρία διεθνώς αναγνωρίσιμων ερευνητικών ή επιστημονικών 

οργανισμών 
4. Απονομή διεθνώς αναγνωρίσιμων βραβείων σε συγκεκριμένη επιστημονική περιοχή. 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ

ΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση του 

ερευνητικού 
έργου 

Ακέραιος 

M1.126 Ενεργά έργα (< 50Κ€) 

Το σύνολο των ενεργών έργων με συνολικό προϋπολογισμό μικρότερο από 50.000€, τα οποία 
έχουν επιστημονικά υπεύθυνο μέλος του Ιδρύματος, η διαχείρισή τους γίνεται από τον ΕΛΚΕ και 
έχουν διάρκεια του φυσικού αντικειμένου εντός του ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 31/12). 
Τα έργα αυτά θα πρέπει να επαληθεύονται από σχετικό δημοσιοποιημένο κατάλογο του ΕΛΚΕ. 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ

ΤΑ 

Χρηματοδοτούμε
να Έργα και 
Ερευνητικές 

Υποδομές 

Ακέραιος 

M1.127 
Ενεργά έργα (50 - 
200Κ€) 

Το σύνολο των ενεργών έργων με συνολικό προϋπολογισμό από 50.000€ έως 200.000€, τα οποία 
έχουν επιστημονικά υπεύθυνο μέλος του Ιδρύματος, η διαχείρισή τους γίνεται από τον ΕΛΚΕ και 
έχουν διάρκεια του φυσικού αντικειμένου εντός του ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 31/12).  
Τα έργα αυτά θα πρέπει να επαληθεύονται από σχετικό δημοσιοποιημένο κατάλογο του ΕΛΚΕ. 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ

ΤΑ 

Χρηματοδοτούμε
να Έργα και 
Ερευνητικές 

Υποδομές 

Ακέραιος 

M1.128 Ενεργά έργα (> 200Κ€) 

Το σύνολο των ενεργών έργων με συνολικό προϋπολογισμό μεγαλύτερο από 200.000€, τα οποία 
έχουν επιστημονικά υπεύθυνο μέλος του Ιδρύματος, η διαχείρισή τους γίνεται από τον ΕΛΚΕ και 
έχουν διάρκεια του φυσικού αντικειμένου εντός του ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 31/12).  
Τα έργα αυτά θα πρέπει να επαληθεύονται από σχετικό δημοσιοποιημένο κατάλογο του ΕΛΚΕ. 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ

ΤΑ 

Χρηματοδοτούμε
να Έργα και 
Ερευνητικές 

Υποδομές 

Ακέραιος 
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M2.040 Καθηγητές (Άνδρες) 
Το σύνολο των Καθηγητών (Άνδρες) που παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε αιτία) 
κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Ακέραιος 

M2.041 
Καθηγητές 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των Καθηγητών (Γυναίκες)  που παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε αιτία) 
κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Ακέραιος 

M2.042 
Αναπληρωτές 
Καθηγητές (Άνδρες) 

Το σύνολο των Αναπληρωτών Καθηγητών (Άνδρες) που παραιτήθηκε/εξέλιπε (από 
οποιαδήποτε αιτία) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με 
βάση το ΦΕΚ. 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Ακέραιος 

M2.043 
Αναπληρωτές 
Καθηγητές 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των Αναπληρωτών Καθηγητών (Γυναίκες) που παραιτήθηκε/εξέλιπε (από 
οποιαδήποτε αιτία) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με 
βάση το ΦΕΚ. 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Ακέραιος 

M2.044 
Επίκουροι 
Καθηγητές (Άνδρες) 

Το σύνολο των Επίκουρων Καθηγητών (Άνδρες) που παραιτήθηκε/εξέλιπε (από 
οποιαδήποτε αιτία) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με 
βάση το ΦΕΚ. 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Ακέραιος 

M2.045 
Επίκουροι 
Καθηγητές 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των Επίκουρων Καθηγητών (Γυναίκες) που παραιτήθηκε/εξέλιπε (από 
οποιαδήποτε αιτία) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με 
βάση το ΦΕΚ. 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Ακέραιος 

M2.046 

Λέκτορες / 
Καθηγητές 
Εφαρμογών 
(Άνδρες) 

Το σύνολο των Λεκτόρων ή Καθηγητών Εφαρμογών (Άνδρες) που παραιτήθηκε/εξέλιπε (από 
οποιαδήποτε αιτία) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με 
βάση το ΦΕΚ. 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Ακέραιος 

M2.047 

Λέκτορες / 
Καθηγητές 
Εφαρμογών 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των Λεκτόρων ή Καθηγητών Εφαρμογών (Γυναίκες) που παραιτήθηκε/εξέλιπε 
(από οποιαδήποτε αιτία) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) 
με βάση το ΦΕΚ. 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Ακέραιος 

M2.048 ΕΔΙΠ (Άνδρες) 
Το σύνολο του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού  ΕΔΙΠ (Άνδρες) που 
παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε αιτία) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Ακέραιος 

M2.049 ΕΔΙΠ (Γυναίκες) 
Το σύνολο του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού  ΕΔΙΠ (Γυναίκες) που 
παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε αιτία) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Ακέραιος 
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M2.050 ΕΤΕΠ (Άνδρες) 
Το σύνολο του Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού ΕΤΕΠ (Άνδρες) που 
παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε αιτία) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Ακέραιος 

M2.051 ΕΤΕΠ (Γυναίκες) 
Το σύνολο του Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού ΕΤΕΠ (Γυναίκες) που 
παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε αιτία) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Ακέραιος 

M2.052 
Διοικητικό 
προσωπικό 
(Άνδρες) 

Το σύνολο του διοικητικού προσωπικού (Άνδρες) που παραιτήθηκε/εξέλιπε (από 
οποιαδήποτε αιτία) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με 
βάση το ΦΕΚ. Αφορά μόνο το μόνιμο/ΙΔΑΧ προσωπικό και όχι τους συμβασιούχους. 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Ακέραιος 

M2.053 
Διοικητικό 
προσωπικό 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο του διοικητικού προσωπικού (Γυναίκες) που παραιτήθηκε/εξέλιπε (από 
οποιαδήποτε αιτία) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με 
βάση το ΦΕΚ. Αφορά μόνο το μόνιμο/ΙΔΑΧ προσωπικό και όχι τους συμβασιούχους. 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Ακέραιος 

M2.159 ΕΕΠ (Άνδρες) 
Το σύνολο του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Άνδρες) που παραιτήθηκε/εξέλιπε (από 
οποιαδήποτε αιτία) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με 
βάση το ΦΕΚ. 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Ακέραιος 

M2.160 ΕΕΠ (Γυναίκες) 
Το σύνολο του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Γυναίκες), που παραιτήθηκε/εξέλιπε 
(από οποιαδήποτε αιτία) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση το 
ΦΕΚ. 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Ακέραιος 

M2.161 
Επιστημονικοί 
συνεργάτες – 
Βοηθοί (Άνδρες) 

Το σύνολο των μόνιμων Επιστημονικών Συνεργατών και Βοηθών (Άνδρες), που 
παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε αιτία)  κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Ακέραιος 

M2.162 
Επιστημονικοί 
συνεργάτες – 
Βοηθοί (Γυναίκες) 

Το σύνολο των μόνιμων Επιστημονικών Συνεργατών και Βοηθών (Γυναίκες), που 
παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε αιτία κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Ακέραιος 

M2.056 Καθηγητές (Άνδρες) 
Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων Καθηγητών (Άνδρες) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 
έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Ακέραιος 

M2.057 
Καθηγητές 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων Καθηγητών εντός (Γυναίκες) κατά τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Ακέραιος 

M2.058 
Αναπληρωτές 
Καθηγητές (Άνδρες) 

Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων Αναπληρωτών Καθηγητών (Άνδρες) κατά τη διάρκεια 
του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Ακέραιος 

M2.059 
Αναπληρωτές 
Καθηγητές 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων Αναπληρωτών Καθηγητών (Γυναίκες) κατά τη διάρκεια 
του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Ακέραιος 

M2.060 
Επίκουροι 
Καθηγητές (Άνδρες) 

Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων Επίκουρων Καθηγητών (Άνδρες) κατά τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Ακέραιος 
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M2.061 
Επίκουροι 
Καθηγητές 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων Επίκουρων Καθηγητών (Γυναίκες) κατά τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Ακέραιος 

M2.062 

Λέκτορες / 
Καθηγητές 
Εφαρμογών 
(Άνδρες) 

Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων Λεκτόρων ή Καθηγητών Εφαρμογών (Άνδρες) κατά τη 
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Ακέραιος 

M2.063 

Λέκτορες / 
Καθηγητές 
Εφαρμογών 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων Λεκτόρων ή Καθηγητών Εφαρμογών (Γυναίκες) κατά τη 
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Ακέραιος 

M2.064 ΕΔΙΠ (Άνδρες) 
Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού ΕΔΙΠ 
(Άνδρες) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το 
ΦΕΚ. 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Ακέραιος 

M2.065 ΕΔΙΠ (Γυναίκες) 
Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού ΕΔΙΠ 
(Γυναίκες) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το 
ΦΕΚ. 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Ακέραιος 

M2.066 ΕΤΕΠ (Άνδρες) 
Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων του Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού 
ΕΤΕΠ (Άνδρες) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση 
το ΦΕΚ. 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Ακέραιος 

M2.067 ΕΤΕΠ  (Γυναίκες) 
Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων του Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού 
ΕΤΕΠ  (Γυναίκες) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με 
βάση το ΦΕΚ. 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Ακέραιος 

M2.068 
Διοικητικό 
προσωπικό 
(Άνδρες) 

Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων του διοικητικού προσωπικού (Άνδρες) κατά τη διάρκεια 
του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. Αφορά μόνο το 
μόνιμο/ΙΔΑΧ προσωπικό και όχι τους συμβασιούχους. 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Ακέραιος 

M2.069 
Διοικητικό 
προσωπικό 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων του διοικητικού προσωπικού (Γυναίκες) κατά τη 
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. Αφορά μόνο το 
μόνιμο/ΙΔΑΧ προσωπικό και όχι τους συμβασιούχους. 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Ακέραιος 

M2.163 ΕΕΠ (Άνδρες) 
Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Άνδρες) κατά 
τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Ακέραιος 

M2.164 ΕΕΠ (Γυναίκες) 
Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Γυναίκες) κατά 
τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Ακέραιος 
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M2.165 

Μόνιμοι 
Επιστημονικοί 
συνεργάτες – 
Βοηθοί (Άνδρες) 

Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων μόνιμων Επιστημονικών Συνεργατών και Βοηθών 
(Άνδρες) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το 
ΦΕΚ. 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Ακέραιος 

M2.166 

Μόνιμοι 
Επιστημονικοί 
συνεργάτες – 
Βοηθοί (Γυναίκες) 

Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων μόνιμων Επιστημονικών Συνεργατών και Βοηθών 
(Γυναίκες) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το 
ΦΕΚ. 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Ακέραιος 

M2.072 Καθηγητές (Άνδρες) 
Το σύνολο των μελών ΔΕΠ που εξελίχθηκαν στη βαθμίδα του Καθηγητή (Άνδρες) κατά τη 
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

ΕΞΕΛΙΞΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 Ακέραιος 

M2.073 
Καθηγητές 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των μελών ΔΕΠ που εξελίχθηκαν στη βαθμίδα του Καθηγητή (Γυναίκες) κατά τη 
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

ΕΞΕΛΙΞΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 Ακέραιος 

M2.074 
Αναπληρωτές 
Καθηγητές (Άνδρες) 

Το σύνολο των μελών ΔΕΠ που εξελίχθηκαν στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή 
(Άνδρες) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το 
ΦΕΚ. 

ΕΞΕΛΙΞΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 Ακέραιος 

M2.075 
Αναπληρωτές 
Καθηγητές 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των μελών ΔΕΠ που εξελίχθηκαν στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή 
(Γυναίκες) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το 
ΦΕΚ. 

ΕΞΕΛΙΞΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 Ακέραιος 

M2.076 
Επίκουροι 
Καθηγητές (Άνδρες) 

Το σύνολο των μελών ΔΕΠ που εξελίχθηκαν στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (Άνδρες) 
κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. Οι 
μονιμοποιήσεις στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή δεν αποτελούν εξέλιξη. 

ΕΞΕΛΙΞΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 Ακέραιος 

M2.077 
Επίκουροι 
Καθηγητές 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των μελών ΔΕΠ που εξελίχθηκαν στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή 
(Γυναίκες) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το 
ΦΕΚ. Οι μονιμοποιήσεις στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή δεν αποτελούν εξέλιξη. 

ΕΞΕΛΙΞΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 Ακέραιος 

Μ2.169 
Χρηματοδότηση 
ενεργών έργων 
(σύνολο) 

Το συνολικό ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης των ενεργών χρηματοδοτούμενων έργων, τα 
οποία έχουν επιστημονικά υπεύθυνο μέλος της Σχολής, η διαχείρισή τους γίνεται από τον 
ΕΛΚΕ και έχουν διάρκεια του φυσικού αντικειμένου εντός του ημερολογιακού έτους 
αναφοράς (1/1 - 31/12). Με τον όρο χρηματοδότηση νοούνται οι καταθέσεις κεφαλαίων ή 
ποσών από φορείς χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του έργου, που 
αφορά τη Σχολή, για το συγκεκριμένο έτος.  
Το πεδίο αυτό συμπεριλαμβάνει και τις χρηματοδοτήσεις των ενεργών ιδρυματικών έργων. 
Τα στοιχεία αυτά, κατά κανόνα, συλλέγονται από τον ΕΛΚΕ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Χρηματοδότηση 
έργων 

Δεκαδικός 
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M2.203 

Εργασίες με κριτές - 
Scopus (σωρευτικά 
για τα 5 τελευταία 
έτη) 

Το σύνολο των εργασιών των μελών της Σχολής σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά 
συνεδρίων, με κριτές, στη διεθνή βάση δεδομένων Scopus για τα 5 τελευταία έτη 
περιλαμβανομένου του ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12).  

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση του 

ερευνητικού 
έργου 

Ακέραιος 

Μ2.204 
Εργασίες με κριτές - 
Scopus (έτος 
αναφοράς) 

Το σύνολο των εργασιών των μελών της Σχολής σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά 
συνεδρίων, με κριτές, στη διεθνή βάση δεδομένων Scopus για το ημερολογιακό έτος 
αναφοράς (31/12). 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση του 

ερευνητικού 
έργου 

Ακέραιος 

M2.205 
Διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας – 
πατέντες σε ισχύ  

Το σύνολο των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (πατέντες) της Σχολής τα οποία βρίσκονται σε 
ισχύ κατά το ημερολογιακό έτος αναφοράς. Υπολογίζεται για κάθε μέλος της Σχολής το 
άθροισμα των διπλωμάτων του, που βρίσκονται σε ισχύ (συντηρούνται με το αντίστοιχο 
τέλος) κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς. Στο πεδίο αυτό υπολογίζονται μόνο τα 
διπλώματα στα οποία συν-δικαιούχος είναι το Ίδρυμα. 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση του 

ερευνητικού 
έργου 

Ακέραιος 

Μ2.209 

Ετεροαναφορές 
Scopus (σωρευτικά 
για τα 5 τελευταία 
έτη) 

Το σύνολο των ετεροαναφορών των δημοσιεύσεων των μελών της Σχολής στο Scopus για τα 
5 τελευταία έτη περιλαμβανομένου του ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12). 
Υπολογίζεται για κάθε μέλος το άθροισμα των ετεροαναφορών των δημοσιεύσεων της 
τελευταίας πενταετίας συμπεριλαμβανομένου και του ημερολογιακού έτους αναφοράς 
(31/12). Το εν λόγω πεδίο συμπληρώνεται με την τιμή που εμφανίζει η διεθνής βάση 
δεδομένων Scopus στις 31/12 του ημερολογιακού έτους αναφοράς.  

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση του 

ερευνητικού 
έργου 

Ακέραιος 

Μ2.188 
Ετεροαναφορές 
Scopus (έτος 
αναφοράς) 

Το σύνολο των ετεροαναφορών των δημοσιεύσεων των μελών της Σχολής στο Scopus που 
αντιστοιχούν στο ημερολογιακό έτος αναφοράς (31/12). Υπολογίζεται για κάθε μέλος το 
άθροισμα των ετεροαναφορών των δημοσιεύσεων του ημερολογιακού έτους αναφοράς 
(31/12). Το εν λόγω πεδίο συμπληρώνεται με την τιμή που εμφανίζει η διεθνής βάση 
δεδομένων Scopus στις 31/12 για το ημερολογιακό έτος αναφοράς.  

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση του 

ερευνητικού 
έργου 

Ακέραιος 

Μ2.210 
Αναφορές Scopus 
(σωρευτικά για τα 5 
τελευταία έτη) 

Το σύνολο των αναφορών των δημοσιεύσεων των μελών της Σχολής στο Scopus για τα 5 
τελευταία έτη περιλαμβανομένου του ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12). 
Υπολογίζεται για κάθε μέλος το άθροισμα των αναφορών των δημοσιεύσεων της τελευταίας 
πενταετίας συμπεριλαμβανομένου και του ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12). Το εν 
λόγω πεδίο συμπληρώνεται με την τιμή που εμφανίζει η διεθνής βάση δεδομένων Scopus 
στις 31/12 του ημερολογιακού έτους αναφοράς.  

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση του 

ερευνητικού 
έργου 

Ακέραιος 

Μ2.211 
Aναφορές Scopus 
(έτος αναφοράς) 

Το σύνολο των αναφορών των δημοσιεύσεων των μελών της Σχολής στο Scopus που 
αντιστοιχούν στο ημερολογιακό έτος αναφοράς (31/12). Υπολογίζεται για κάθε μέλος το 
άθροισμα των αναφορών των δημοσιεύσεων του ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12). 
Το εν λόγω πεδίο συμπληρώνεται με την τιμή που εμφανίζει η διεθνής βάση δεδομένων 
Scopus στις 31/12 για το ημερολογιακό έτος αναφοράς.  

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση του 

ερευνητικού 
έργου 

Ακέραιος 
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Μ2.191 
Διεθνή βραβεία και 
διακρίσεις (έτος 
αναφοράς) 

Το σύνολο των διεθνών βραβείων και διακρίσεων που έλαβαν τα μέλη της Σχολής κατά τη 
διάρκεια του ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 έως 31/12). 
Τα βραβεία και οι διακρίσεις αναφέρονται ιδίως σε: 
1. Αναγόρευση Μέλους Ακαδημίας 
2. Απονομή Τίτλου Επίτιμου Διδάκτορα 
3. Εκλογή/επιλογή στην Προεδρία διεθνώς αναγνωρίσιμων ερευνητικών ή επιστημονικών 

οργανισμών 
4. Απονομή διεθνώς αναγνωρίσιμων βραβείων σε συγκεκριμένη επιστημονική περιοχή. 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση του 

ερευνητικού 
έργου 

Ακέραιος 

M2.134 
Ενεργά έργα (< 
50Κ€) 

Το σύνολο των ενεργών έργων με συνολικό προϋπολογισμό μικρότερο από 50.000€, τα 
οποία έχουν επιστημονικά υπεύθυνο μέλος της Σχολής, η διαχείρισή τους γίνεται από τον 
ΕΛΚΕ και έχουν διάρκεια του φυσικού αντικειμένου εντός του ημερολογιακού έτους 
αναφοράς (1/1 - 31/12). Σημείωση: Δεν συμπεριλαμβάνεται το πλήθος των ενεργών 
χρηματοδοτούμενων ιδρυματικών έργων (Μ2.202). 
Τα έργα αυτά θα πρέπει να επαληθεύονται από σχετικό δημοσιοποιημένο κατάλογο του 
ΕΛΚΕ. 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμ
ενα έργα και 
ερευνητικές 
υποδομές 

Ακέραιος 

M2.135 
Ενεργά έργα (50 - 
200Κ€) 

Το σύνολο των ενεργών έργων με συνολικό προϋπολογισμό από 50.000€ έως 200.000€, τα 
οποία έχουν επιστημονικά υπεύθυνο μέλος της Σχολής, η διαχείρισή τους γίνεται από τον 
ΕΛΚΕ και έχουν διάρκεια του φυσικού αντικειμένου εντός του ημερολογιακού έτους 
αναφοράς (1/1 - 31/12). Σημείωση: Δεν συμπεριλαμβάνεται το πλήθος των ενεργών 
χρηματοδοτούμενων ιδρυματικών έργων (Μ2.202). 
Τα έργα αυτά θα πρέπει να επαληθεύονται από σχετικό δημοσιοποιημένο κατάλογο του 
ΕΛΚΕ. 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμ
ενα έργα και 
ερευνητικές 
υποδομές 

Ακέραιος 

M2.136 
Ενεργά έργα (> 
200Κ€) 

Το σύνολο των ενεργών έργων με συνολικό προϋπολογισμό μεγαλύτερο από 200.000€, τα 
οποία έχουν επιστημονικά υπεύθυνο μέλος της Σχολής, η διαχείρισή τους γίνεται από τον 
ΕΛΚΕ και έχουν διάρκεια του φυσικού αντικειμένου εντός του ημερολογιακού έτους 
αναφοράς (1/1 - 31/12).  Σημείωση: Δεν συμπεριλαμβάνεται το πλήθος των ενεργών 
χρηματοδοτούμενων ιδρυματικών έργων (Μ2.202). 
Τα έργα αυτά θα πρέπει να επαληθεύονται από σχετικό δημοσιοποιημένο κατάλογο του 
ΕΛΚΕ. 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδοτούμ
ενα έργα και 
ερευνητικές 
υποδομές 

Ακέραιος 
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M3.007 Τομείς Το σύνολο των Τομέων του Τμήματος.  
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 Ακέραιος 

M3.020 
Διοικητικό 
προσωπικό 
(Άνδρες) 

Το σύνολο του διοικητικού προσωπικού (Άνδρες) κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους 
αναφοράς (31/12) με βάση το ΦΕΚ. Αφορά μόνο το μόνιμο/ΙΔΑΧ προσωπικό και όχι τους 
συμβασιούχους. Περιλαμβάνεται και το αποσπασμένο διοικητικό προσωπικό από άλλους φορείς. 

ΕΝΕΡΓΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Ακέραιος 

M3.021 
Διοικητικό 
προσωπικό 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο του διοικητικού προσωπικού (Γυναίκες) κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους 
αναφοράς (31/12) με βάση το ΦΕΚ. Αφορά μόνο το μόνιμο/ΙΔΑΧ προσωπικό και όχι τους 
συμβασιούχους. Περιλαμβάνεται και το αποσπασμένο διοικητικό προσωπικό από άλλους φορείς. 

ΕΝΕΡΓΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Ακέραιος 

M3.040 Καθηγητές (Άνδρες) 
Το σύνολο των Καθηγητών (Άνδρες) που παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε αιτία) κατά τη 
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Ακέραιος 

M3.041 
Καθηγητές 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των Καθηγητών (Γυναίκες)  που παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε αιτία) κατά τη 
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Ακέραιος 

M3.042 
Αναπληρωτές 
Καθηγητές (Άνδρες) 

Το σύνολο των Αναπληρωτών Καθηγητών (Άνδρες) που παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε 
αιτία) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Ακέραιος 

M3.043 
Αναπληρωτές 
Καθηγητές 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των Αναπληρωτών Καθηγητών (Γυναίκες) που παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε 
αιτία) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Ακέραιος 

M3.044 
Επίκουροι 
Καθηγητές (Άνδρες) 

Το σύνολο των Επίκουρων Καθηγητών (Άνδρες) που παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε 
αιτία) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Ακέραιος 

M3.045 
Επίκουροι 
Καθηγητές 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των Επίκουρων Καθηγητών (Γυναίκες) που παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε 
αιτία) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Ακέραιος 

M3.046 

Λέκτορες / 
Καθηγητές 
Εφαρμογών 
(Άνδρες) 

Το σύνολο των Λεκτόρων ή Καθηγητών Εφαρμογών (Άνδρες) που παραιτήθηκε/εξέλιπε (από 
οποιαδήποτε αιτία) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση 
το ΦΕΚ. 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Ακέραιος 

M3.047 

Λέκτορες / 
Καθηγητές 
Εφαρμογών 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των Λεκτόρων ή Καθηγητών Εφαρμογών (Γυναίκες) που παραιτήθηκε/εξέλιπε (από 
οποιαδήποτε αιτία) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση 
το ΦΕΚ. 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Ακέραιος 
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M3.048 ΕΔΙΠ (Άνδρες) 
Το σύνολο του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού ΕΔΙΠ (Άνδρες) που παραιτήθηκε/εξέλιπε 
(από οποιαδήποτε αιτία) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με 
βάση το ΦΕΚ. 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Ακέραιος 

M3.049 ΕΔΙΠ (Γυναίκες) 
Το σύνολο του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού ΕΔΙΠ (Γυναίκες) που παραιτήθηκε/εξέλιπε 
(από οποιαδήποτε αιτία) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με 
βάση το ΦΕΚ. 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Ακέραιος 

M3.050 ΕΤΕΠ (Άνδρες) 
Το σύνολο του Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού ΕΤΕΠ (Άνδρες) που 
παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε αιτία) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Ακέραιος 

M3.051 ΕΤΕΠ (Γυναίκες) 
Το σύνολο του Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού ΕΤΕΠ (Γυναίκες) που 
παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε αιτία) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Ακέραιος 

M3.052 
Διοικητικό 
προσωπικό 
(Άνδρες) 

Το σύνολο του διοικητικού προσωπικού (Άνδρες) που παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε 
αιτία) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. Αφορά 
μόνο το μόνιμο/ΙΔΑΧ προσωπικό και όχι τους συμβασιούχους. 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Ακέραιος 

M3.053 
Διοικητικό 
προσωπικό 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο του διοικητικού προσωπικού (Γυναίκες) που παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε 
αιτία) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. Αφορά 
μόνο το μόνιμο/ΙΔΑΧ προσωπικό και όχι τους συμβασιούχους. 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Ακέραιος 

M3.154 ΕΕΠ (Άνδρες) 
Το σύνολο του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Άνδρες) που παραιτήθηκε/εξέλιπε (από 
οποιαδήποτε αιτία)  κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση 
το ΦΕΚ. 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Ακέραιος 

M3.155 ΕΕΠ (Γυναίκες) 
Το σύνολο του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Γυναίκες), που παραιτήθηκε/εξέλιπε (από 
οποιαδήποτε αιτία) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση 
το ΦΕΚ. 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Ακέραιος 

M3.145 
Επιστημονικοί 
Συνεργάτες – 
Βοηθοί (Άνδρες) 

Το σύνολο των μόνιμων Επιστημονικών Συνεργατών και Βοηθών (Άνδρες), που 
παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε αιτία)  κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Ακέραιος 

M3.146 
Επιστημονικοί 
Συνεργάτες – 
Βοηθοί (Γυναίκες) 

Το σύνολο των μόνιμων Επιστημονικών Συνεργατών και Βοηθών (Γυναίκες), που 
παραιτήθηκε/εξέλιπε (από οποιαδήποτε αιτία)  κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Ακέραιος 

M3.056 Καθηγητές (Άνδρες) 
Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων Καθηγητών (Άνδρες) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗ
ΦΘΕΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 Ακέραιος 
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M3.057 
Καθηγητές 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων Καθηγητών (Γυναίκες) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 
έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗ
ΦΘΕΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 Ακέραιος 

M3.058 
Αναπληρωτές 
Καθηγητές (Άνδρες) 

Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων Αναπληρωτών Καθηγητών (Άνδρες) κατά τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗ
ΦΘΕΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 Ακέραιος 

M3.059 
Αναπληρωτές 
Καθηγητές 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων Αναπληρωτών Καθηγητών (Γυναίκες) κατά τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗ
ΦΘΕΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 Ακέραιος 

M3.060 
Επίκουροι 
Καθηγητές (Άνδρες) 

Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων Επίκουρων Καθηγητών (Άνδρες) κατά τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗ
ΦΘΕΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 Ακέραιος 

M3.061 
Επίκουροι 
Καθηγητές 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων Επίκουρων Καθηγητών (Γυναίκες) κατά τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗ
ΦΘΕΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 Ακέραιος 

M3.062 

Λέκτορες / 
Καθηγητές 
Εφαρμογών 
(Άνδρες) 

Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων Λεκτόρων ή Καθηγητών Εφαρμογών (Άνδρες) κατά τη 
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗ
ΦΘΕΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 Ακέραιος 

M3.063 

Λέκτορες / 
Καθηγητές 
Εφαρμογών 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων Λεκτόρων ή Καθηγητών Εφαρμογών (Γυναίκες) κατά τη 
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗ
ΦΘΕΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 Ακέραιος 

M3.064 ΕΔΙΠ (Άνδρες) 
Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού ΕΔΙΠ (Άνδρες) 
κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗ
ΦΘΕΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 Ακέραιος 

M3.065 ΕΔΙΠ (Γυναίκες) 
Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού ΕΔΙΠ (Γυναίκες) 
κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗ
ΦΘΕΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 Ακέραιος 

M3.066 ΕΤΕΠ (Άνδρες) 
Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων του Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού ΕΤΕΠ 
(Άνδρες) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗ
ΦΘΕΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 Ακέραιος 

M3.067 ΕΤΕΠ (Γυναίκες) 
Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων του Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού ΕΤΕΠ  
(Γυναίκες) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗ
ΦΘΕΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 Ακέραιος 
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M3.068 
Διοικητικό 
προσωπικό 
(Άνδρες) 

Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων του διοικητικού προσωπικού (Άνδρες) κατά τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. Αφορά μόνο το μόνιμο/ΙΔΑΧ 
προσωπικό και όχι τους συμβασιούχους. 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗ
ΦΘΕΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 Ακέραιος 

M3.069 
Διοικητικό 
προσωπικό 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων του διοικητικού προσωπικού (Γυναίκες) κατά τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. Αφορά μόνο το μόνιμο/ΙΔΑΧ 
προσωπικό και όχι τους συμβασιούχους. 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗ
ΦΘΕΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 Ακέραιος 

M3.156 ΕΕΠ (Άνδρες) 
Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Άνδρες) κατά τη 
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗ
ΦΘΕΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 Ακέραιος 

M3.157 ΕΕΠ (Γυναίκες) 
Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Γυναίκες) κατά τη 
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗ
ΦΘΕΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 Ακέραιος 

M3.147 

Μόνιμοι 
Επιστημονικοί 
Συνεργάτες – 
Βοηθοί (Άνδρες) 

Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων μόνιμων Επιστημονικών Συνεργατών και Βοηθών (Άνδρες) 
κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗ
ΦΘΕΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 Ακέραιος 

M3.148 

Μόνιμοι 
Επιστημονικοί 
Συνεργάτες – 
Βοηθοί (Γυναίκες) 

Το σύνολο των νεοπροσληφθέντων μόνιμων Επιστημονικών Συνεργατών και Βοηθών (Γυναίκες) 
κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗ
ΦΘΕΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 Ακέραιος 

M3.072 Καθηγητές (Άνδρες) 
Το σύνολο των μελών ΔΕΠ που εξελίχθηκαν στη βαθμίδα του Καθηγητή (Άνδρες) κατά τη διάρκεια 
του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

ΕΞΕΛΙΞΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 Ακέραιος 

M3.073 
Καθηγητές 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των μελών ΔΕΠ που εξελίχθηκαν στη βαθμίδα του Καθηγητή (Γυναίκες) κατά τη 
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

ΕΞΕΛΙΞΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 Ακέραιος 

M3.074 
Αναπληρωτές 
Καθηγητές (Άνδρες) 

Το σύνολο των μελών ΔΕΠ που εξελίχθηκαν στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (Άνδρες) 
κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

ΕΞΕΛΙΞΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 Ακέραιος 

M3.075 
Αναπληρωτές 
Καθηγητές 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των μελών ΔΕΠ που εξελίχθηκαν στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (Γυναίκες) 
κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. 

ΕΞΕΛΙΞΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 Ακέραιος 

M3.076 
Επίκουροι 
Καθηγητές (Άνδρες) 

Το σύνολο των μελών ΔΕΠ που εξελίχθηκαν στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (Άνδρες) κατά 
τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. Οι μονιμοποιήσεις 
στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή δεν αποτελούν εξέλιξη. 

ΕΞΕΛΙΞΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 Ακέραιος 

M3.077 
Επίκουροι 
Καθηγητές 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των μελών ΔΕΠ που εξελίχθηκαν στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (Γυναίκες) 
κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8) με βάση το ΦΕΚ. Οι 
μονιμοποιήσεις στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή δεν αποτελούν εξέλιξη. 

ΕΞΕΛΙΞΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 Ακέραιος 
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M3.080 

Εξωτερικοί 
συνεργάτες 
ενεργών 
χρηματοδοτούμενω
ν έργων 
(ερευνητικά 
καθήκοντα) 

Το σύνολο των συμβασιούχων εξωτερικών συνεργατών σε όλα τα ενεργά χρηματοδοτούμενα 
έργα του Τμήματος με ερευνητικά καθήκοντα (ΕΛΚΕ) κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους 
αναφοράς (31/12). Αφορά τους εξωτερικούς συνεργάτες που απασχολούνται στο σύνολο των 
ενεργών έργων (Μ3.128). Ως εξωτερικοί συνεργάτες νοούνται όσοι δεν έχουν μόνιμη έμμισθη 
σχέση με το Ίδρυμα. Στο πεδίο συμπεριλαμβάνονται και οι Ομότιμοι Καθηγητές. Υπολογίζεται το 
πλήθος των ατόμων και όχι το πλήθος των συμβάσεών τους. Σημείωση: Συμπεριλαμβάνονται οι 
εξωτερικοί συνεργάτες για την εκτέλεση των χρηματοδοτούμενων ενεργών ιδρυματικών έργων 
(Μ3.200). 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 Ακέραιος 

M3.081 

Εξωτερικοί 
συνεργάτες 
ενεργών 
χρηματοδοτούμενω
ν έργων 
(διοικητικά/υποστη
ρικτικά καθήκοντα) 

Το σύνολο των συμβασιούχων εξωτερικών συνεργατών σε όλα τα ενεργά χρηματοδοτούμενα 
έργα του Τμήματος με διοικητικά/υποστηρικτικά καθήκοντα (ΕΛΚΕ) κατά τη λήξη του 
ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12). Αφορά τους εξωτερικούς συνεργάτες που 
απασχολούνται στο σύνολο των ενεργών έργων (Μ3.128). Ως εξωτερικοί συνεργάτες νοούνται 
όσοι δεν έχουν μόνιμη έμμισθη σχέση με το Ίδρυμα. Υπολογίζεται το πλήθος των ατόμων και όχι 
το πλήθος των συμβάσεών τους. Σημείωση: Συμπεριλαμβάνονται οι εξωτερικοί συνεργάτες για 
την εκτέλεση των χρηματοδοτούμενων ενεργών ιδρυματικών έργων (Μ3.200). 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 Ακέραιος 

M3.201 

Εξωτερικοί 
συνεργάτες 
ενεργών 
χρηματοδοτούμενω
ν έργων (διδακτικά 
καθήκοντα) 

Το σύνολο των συμβασιούχων εξωτερικών συνεργατών σε όλα τα ενεργά χρηματοδοτούμενα 
έργα του Τμήματος με διδακτικά καθήκοντα (ΕΛΚΕ) κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους 
αναφοράς (31/12). Αφορά τους εξωτερικούς συνεργάτες που απασχολούνται στο σύνολο των 
ενεργών έργων (Μ3.128). Ως εξωτερικοί συνεργάτες νοούνται όσοι δεν έχουν μόνιμη έμμισθη 
σχέση με το Ίδρυμα. Υπολογίζεται το πλήθος των ατόμων και όχι το πλήθος των συμβάσεών τους. 
Σημείωση: Συμπεριλαμβάνονται οι εξωτερικοί συνεργάτες για την εκτέλεση των 
χρηματοδοτούμενων ενεργών ιδρυματικών έργων (Μ3.200). 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 Ακέραιος 

Μ3.169 
Χρηματοδότηση 
ενεργών έργων 
(σύνολο) 

Το συνολικό ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης των ενεργών χρηματοδοτούμενων έργων, τα 
οποία έχουν επιστημονικά υπεύθυνο μέλος του Τμήματος, η διαχείρισή τους γίνεται από τον 
ΕΛΚΕ και έχουν διάρκεια του φυσικού αντικειμένου εντός του ημερολογιακού έτους αναφοράς 
(1/1 - 31/12). Με τον όρο χρηματοδότηση νοούνται οι καταθέσεις κεφαλαίων ή ποσών από 
φορείς χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του έργου, που αφορά το Τμήμα, για 
το συγκεκριμένο έτος. Το πεδίο αυτό συμπεριλαμβάνει και τις χρηματοδοτήσεις των ενεργών 
ιδρυματικών έργων. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Χρηματοδότηση 
έργων 

Δεκαδικός 

M3.202 

Εργασίες με κριτές - 
Scopus (σωρευτικά 
για τα 5 τελευταία 
έτη) 

Το σύνολο των εργασιών των μελών του Τμήματος σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά 
συνεδρίων, με κριτές, στη διεθνή βάση δεδομένων Scopus για τα 5 τελευταία έτη 
περιλαμβανομένου του ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12).  

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ

ΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση του 

ερευνητικού 
έργου 

Ακέραιος 
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Μ3.203 
Εργασίες με κριτές - 
Scopus (έτος 
αναφοράς) 

Το σύνολο των εργασιών των μελών του Τμήματος σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά 
συνεδρίων, με κριτές, στη διεθνή βάση δεδομένων Scopus για το ημερολογιακό έτος αναφοράς 
(31/12). 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ

ΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση του 

ερευνητικού 
έργου 

Ακέραιος 

M3.204 
Διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας – 
πατέντες σε ισχύ  

Το σύνολο των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (πατέντες) του Τμήματος, τα οποία βρίσκονται σε 
ισχύ, κατά το ημερολογιακό έτος αναφοράς. Υπολογίζεται για κάθε μέλος του Τμήματος το 
άθροισμα των διπλωμάτων του, που βρίσκονται σε ισχύ (συντηρούνται με το αντίστοιχο τέλος) 
κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς. Στο πεδίο αυτό υπολογίζονται μόνο τα διπλώματα στα 
οποία συν-δικαιούχος είναι το Ίδρυμα. 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ

ΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση του 

ερευνητικού 
έργου 

Ακέραιος 

Μ3.208 

Ετεροαναφορές 
Scopus (σωρευτικά 
για τα 5 τελευταία 
έτη) 

Το σύνολο των ετεροαναφορών των δημοσιεύσεων των μελών του Τμήματος στο Scopus για τα 5 
τελευταία έτη περιλαμβανομένου του ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12). Υπολογίζεται για 
κάθε μέλος το άθροισμα των ετεροαναφορών των δημοσιεύσεων της τελευταίας πενταετίας 
συμπεριλαμβανομένου και του ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12). Το εν λόγω πεδίο 
συμπληρώνεται με την τιμή που εμφανίζει η διεθνής βάση δεδομένων Scopus στις 31/12 του 
ημερολογιακού έτους αναφοράς.  

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ

ΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση του 

ερευνητικού 
έργου 

Ακέραιος 

Μ3.186 
Ετεροαναφορές 
Scopus (έτος 
αναφοράς) 

Το σύνολο των ετεροαναφορών των δημοσιεύσεων των μελών του Τμήματος στο Scopus που 
αντιστοιχούν στο ημερολογιακό έτος αναφοράς (31/12). Υπολογίζεται για κάθε μέλος το 
άθροισμα των ετεροαναφορών των δημοσιεύσεων του ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12). 
Το εν λόγω πεδίο συμπληρώνεται με την τιμή που εμφανίζει η διεθνής βάση δεδομένων Scopus 
στις 31/12 για το ημερολογιακό έτος αναφοράς.  

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ

ΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση του 

ερευνητικού 
έργου 

Ακέραιος 

Μ3.209 
Αναφορές Scopus 
(σωρευτικά για τα 5 
τελευταία έτη) 

Το σύνολο των αναφορών των δημοσιεύσεων των μελών του Τμήματος στο Scopus για τα 5 
τελευταία έτη περιλαμβανομένου του ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12). Υπολογίζεται για 
κάθε μέλος το άθροισμα των αναφορών των δημοσιεύσεων της τελευταίας πενταετίας 
συμπεριλαμβανομένου και του ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12). Το εν λόγω πεδίο 
συμπληρώνεται με την τιμή που εμφανίζει η διεθνής βάση δεδομένων Scopus στις 31/12 του 
ημερολογιακού έτους αναφοράς.  

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ

ΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση του 

ερευνητικού 
έργου 

Ακέραιος 

Μ3.210 
Aναφορές Scopus 
(έτος αναφοράς) 

Το σύνολο των αναφορών των δημοσιεύσεων των μελών του Τμήματος στο Scopus που 
αντιστοιχούν στο ημερολογιακό έτος αναφοράς (31/12). Υπολογίζεται για κάθε μέλος το 
άθροισμα των αναφορών των δημοσιεύσεων του ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12). Το εν 
λόγω πεδίο συμπληρώνεται με την τιμή που εμφανίζει η διεθνής βάση δεδομένων Scopus στις 
31/12 για το ημερολογιακό έτος αναφοράς.  

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ

ΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση του 

ερευνητικού 
έργου 

Ακέραιος 
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Μ3.189 
Διεθνή βραβεία και 
διακρίσεις  
(έτος αναφοράς) 

Το σύνολο των διεθνών βραβείων και διακρίσεων που έλαβαν τα μέλη  ΔΕΠ του Τμήματος κατά τη 
διάρκεια του ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 έως 31/12). 
Τα βραβεία και οι διακρίσεις αναφέρονται ιδίως σε: 
1. Αναγόρευση Μέλους Ακαδημίας 
2. Απονομή Τίτλου Επίτιμου Διδάκτορα 
3. Εκλογή/επιλογή στην Προεδρία διεθνώς αναγνωρίσιμων ερευνητικών ή επιστημονικών 

οργανισμών 
4. Απονομή διεθνώς αναγνωρίσιμων βραβείων σε συγκεκριμένη επιστημονική περιοχή. 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ

ΤΑ 

Παραγωγή και 
αναγνώριση του 

ερευνητικού 
έργου 

Ακέραιος 

M3.134 
Ενεργά έργα (< 
50Κ€) 

Το σύνολο των ενεργών έργων με συνολικό προϋπολογισμό μικρότερο από 50.000€, τα οποία 
έχουν επιστημονικά υπεύθυνο μέλος του Τμήματος, η διαχείρισή τους γίνεται από τον ΕΛΚΕ και 
έχουν διάρκεια του φυσικού αντικειμένου εντός του ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 
31/12). Σημείωση: Δεν συμπεριλαμβάνεται το πλήθος των ενεργών χρηματοδοτούμενων 
Ιδρυματικών έργων (Μ3.200). 
Τα έργα αυτά θα πρέπει να επαληθεύονται από σχετικό δημοσιοποιημένο κατάλογο του ΕΛΚΕ. 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ

ΤΑ 

Χρηματοδοτούμ
ενα έργα και 
ερευνητικές 
υποδομές 

Ακέραιος 

M3.135 
Ενεργά έργα (50 - 
200Κ€) 

Το σύνολο των ενεργών έργων με συνολικό προϋπολογισμό από 50.000€ έως 200.000€, τα οποία 
έχουν επιστημονικά υπεύθυνο μέλος του Τμήματος, η διαχείρισή τους γίνεται από τον ΕΛΚΕ και 
έχουν διάρκεια του φυσικού αντικειμένου εντός του ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 
31/12). Σημείωση: Δεν συμπεριλαμβάνεται το πλήθος των ενεργών χρηματοδοτούμενων 
Ιδρυματικών έργων (Μ3.200). 
Τα έργα αυτά θα πρέπει να επαληθεύονται από σχετικό δημοσιοποιημένο κατάλογο του ΕΛΚΕ. 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ

ΤΑ 

Χρηματοδοτούμ
ενα έργα και 
ερευνητικές 
υποδομές 

Ακέραιος 

M3.136 
Ενεργά έργα (> 
200Κ€) 

Το σύνολο των ενεργών έργων με συνολικό προϋπολογισμό μεγαλύτερο από 200.000€, τα οποία 
έχουν επιστημονικά υπεύθυνο μέλος του Τμήματος, η διαχείρισή τους γίνεται από τον ΕΛΚΕ και 
έχουν διάρκεια του φυσικού αντικειμένου εντός του ημερολογιακού έτους αναφοράς (1/1 - 
31/12).  Σημείωση: Δεν συμπεριλαμβάνεται το πλήθος των ενεργών χρηματοδοτούμενων 
Ιδρυματικών έργων (Μ3.200). 
Τα έργα αυτά θα πρέπει να επαληθεύονται από σχετικό δημοσιοποιημένο κατάλογο του ΕΛΚΕ. 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ

ΤΑ 

Χρηματοδοτούμ
ενα έργα και 
ερευνητικές 
υποδομές 

Ακέραιος 

 

 

Μ4. ΠΠΣ 
 

Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Ενότητα Τύπος δεδομένων 

M4.157 
Εισαχθέντες (σύνολο) 
(Άνδρες) 

Το σύνολο των εισαχθέντων φοιτητών - άνδρες (όλων των κατηγοριών) για όλα τα έτη κατά τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8). Δεν περιλαμβάνονται οι διαγραφέντες για οποιοδήποτε λόγο. 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
(ΕΙΣΑΓΩΓΗ) 

Ακέραιος 
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Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Ενότητα Τύπος δεδομένων 

M4.158 
Εισαχθέντες (σύνολο) 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των εισαχθέντων φοιτητών - γυναίκες (όλων των κατηγοριών) για όλα τα έτη κατά τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (1/9 έως 31/8). Δεν περιλαμβάνονται οι διαγραφέντες για οποιοδήποτε λόγο. 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
(ΕΙΣΑΓΩΓΗ) 

Ακέραιος 

Μ4.150 
Υψηλότερη βαθμολογία 
εισαγωγής στις 
Πανελλήνιες Εξετάσεις 

Η υψηλότερη βαθμολογία εισαγωγής στις Πανελλήνιες Εξετάσεις (υψηλότερη τιμή) - Γενική Κατηγορία - κατά 
το ακαδημαϊκό έτος αναφοράς (31/8). 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
(ΕΙΣΑΓΩΓΗ) 

Ακέραιος 

Μ4.151 

Χαμηλότερη 
βαθμολογία εισαγωγής 
στις Πανελλήνιες 
Εξετάσεις 

Η χαμηλότερη βαθμολογία εισαγωγής στις Πανελλήνιες Εξετάσεις (χαμηλότερη τιμή) - Γενική Κατηγορία - 
κατά το ακαδημαϊκό έτος αναφοράς (31/8). 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
(ΕΙΣΑΓΩΓΗ) 

Ακέραιος 

M4.055 
Εγγεγραμμένοι εντός 
κανονικής διάρκειας 
φοίτησης (Άνδρες) 

Το σύνολο 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). 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
(ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) 

Ακέραιος 

M4.056 
Εγγεγραμμένοι εντός 
κανονικής διάρκειας 
φοίτησης (Γυναίκες) 

Το σύνολο 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). 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
(ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) 

Ακέραιος 

M4.057 
Εγγεγραμμένοι που 
διανύουν το ν+1 έτος 
σπουδών (Άνδρες) 

Το σύνολο των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο ν+1 έτος σπουδών τους (Άνδρες) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8).  

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
(ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) 

Ακέραιος 

M4.058 
Εγγεγραμμένοι που 
διανύουν το ν+1 έτος 
σπουδών (Γυναίκες) 

Το σύνολο των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο ν+1 έτος σπουδών τους (Γυναίκες) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
(ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) 

Ακέραιος 

M4.059 
Εγγεγραμμένοι που 
διανύουν το ν+2 έτος 
σπουδών (Άνδρες) 

Το σύνολο των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο ν+2 έτος σπουδών τους (Άνδρες) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
(ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) 

Ακέραιος 

M4.060 
Εγγεγραμμένοι που 
διανύουν το ν+2 έτος 
σπουδών (Γυναίκες) 

Το σύνολο των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο ν+2 έτος σπουδών τους (Γυναίκες) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
(ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) 

Ακέραιος 

M4.159 
Εγγεγραμμένοι που 
διανύουν το ν+3 έτος 
σπουδών (Άνδρες) 

Το σύνολο των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο ν+3 έτος σπουδών τους (Άνδρες) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
(ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) 

Ακέραιος 

M4.160 
Εγγεγραμμένοι που 
διανύουν το ν+3 έτος 
σπουδών (Γυναίκες) 

Το σύνολο των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο ν+3 έτος σπουδών τους (Γυναίκες) κατά τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8).  

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
(ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) 

Ακέραιος 
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Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Ενότητα Τύπος δεδομένων 

M4.161 

Εγγεγραμμένοι που 
διανύουν έτος σπουδών 
μεγαλύτερο του ν+3 
(Άνδρες) 

Το σύνολο των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι σε έτη σπουδών μεγαλύτερα του ν+3 (Άνδρες) κατά τη 
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8).  

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
(ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) 

Ακέραιος 

M4.162 

Εγγεγραμμένοι που 
διανύουν έτος σπουδών 
μεγαλύτερο του ν+3 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι σε έτη σπουδών μεγαλύτερα του ν+3 (Γυναίκες) κατά τη 
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8).  

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
(ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) 

Ακέραιος 

M4.063 
Αλλοδαποί εντός 
κανονικής διάρκειας 
φοίτησης (Άνδρες) 

Το σύνολο των εγγεγραμμένων αλλοδαπών φοιτητών  οι οποίοι βρίσκονται εντός της κανονικής διάρκειας 
του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών των ν ετών κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8) (Άνδρες). 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
(ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) 

Ακέραιος 

M4.064 
Αλλοδαποί εντός 
κανονικής διάρκειας 
φοίτησης (Γυναίκες) 

Το σύνολο των εγγεγραμμένων αλλοδαπών φοιτητών  οι οποίοι βρίσκονται εντός της κανονικής διάρκειας 
του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών των ν ετών κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 
(31/8) (Γυναίκες). 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
(ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) 

Ακέραιος 

M4.163 
Αλλοδαποί που 
διανύουν το ν+1 έτος 
σπουδών (Άνδρες) 

Το σύνολο των αλλοδαπών φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο ν+1 έτος σπουδών τους (Άνδρες) κατά τη 
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8).  

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
(ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) 

Ακέραιος 

M4.164 
Αλλοδαποί που 
διανύουν το ν+1 έτος 
σπουδών (Γυναίκες) 

Το σύνολο των αλλοδαπών φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο ν+1 έτος σπουδών τους (Γυναίκες) κατά 
τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8).  

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
(ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) 

Ακέραιος 

M4.165 
Αλλοδαποί που 
διανύουν το ν+2 έτος 
σπουδών (Άνδρες) 

Το σύνολο των αλλοδαπών φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο ν+2 έτος σπουδών τους (Άνδρες) κατά τη 
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8).  

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
(ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) 

Ακέραιος 

M4.166 
Αλλοδαποί που 
διανύουν το ν+2 έτος 
σπουδών (Γυναίκες) 

Το σύνολο των αλλοδαπών φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο ν+2 έτος σπουδών τους (Γυναίκες) κατά 
τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8).  

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
(ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) 

Ακέραιος 

M4.167 
Αλλοδαποί που 
διανύουν το ν+3 έτος 
σπουδών (Άνδρες) 

Το σύνολο των αλλοδαπών φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο ν+3 έτος σπουδών τους (Άνδρες) κατά τη 
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
(ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) 

Ακέραιος 

M4.168 
Αλλοδαποί που 
διανύουν το ν+3 έτος 
σπουδών (Γυναίκες) 

Το σύνολο των αλλοδαπών φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο ν+3 έτος σπουδών τους (Γυναίκες) κατά 
τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8).  

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
(ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) 

Ακέραιος 
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Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Ενότητα Τύπος δεδομένων 

M4.169 

Αλλοδαποί που 
διανύουν έτος σπουδών 
μεγαλύτερο του ν+3 
(Άνδρες) 

Το σύνολο των αλλοδαπών φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι σε έτη σπουδών μεγαλύτερα του ν+3 (Άνδρες) 
κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8).  

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
(ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) 

Ακέραιος 

M4.170 

Αλλοδαποί που 
διανύουν έτος σπουδών 
μεγαλύτερο του ν+3 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των αλλοδαπών φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι σε έτη σπουδών μεγαλύτερα του ν+3 
(Γυναίκες) κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8).  

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
(ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) 

Ακέραιος 

M4.127 
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ 
του Τμήματος ή της 
Σχολής 

Το σύνολο των μελών ΔΕΠ του Τμήματος (ή της Σχολής για όσα Ιδρύματα δεν διαθέτουν Τμήματα)  που 
δίδαξαν στο ΠΠΣ κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8).  

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ 
ΠΠΣ 

Ακέραιος 

M4.128 
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ 
από άλλα Τμήματα ή 
Σχολές 

Το σύνολο των μελών ΔΕΠ άλλων Τμημάτων (ή άλλων Σχολών για όσα Ιδρύματα δεν διαθέτουν Τμήματα) του 
Ιδρύματος που δίδαξαν στο ΠΠΣ κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Ως διδασκαλία 
εννοείται η αυτόνομη διδασκαλία μαθήματος για τους φοιτητές του Τμήματος ή διδασκαλία μαθήματος που 
απευθύνεται πρωτίστως σε φοιτητές άλλου Τμήματος, που μπορούν όμως να παρακολουθήσουν οι φοιτητές 
του οικείου ΠΠΣ. 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ 
ΠΠΣ 

Ακέραιος 

M4.133 
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ 
από άλλα Ιδρύματα της 
χώρας 

Το σύνολο των μελών ΔΕΠ άλλων Ιδρυμάτων της χώρας που δίδαξαν στο ΠΠΣ κατά τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Ως διδασκαλία εννοείται η αυτόνομη διδασκαλία μαθήματος για τους 
φοιτητές του Τμήματος ή διδασκαλία μαθήματος που απευθύνεται πρωτίστως σε φοιτητές άλλου Τμήματος, 
που μπορούν όμως να παρακολουθήσουν οι φοιτητές του οικείου ΠΠΣ. 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ 
ΠΠΣ 

Ακέραιος 

M4.131 
Διδάσκοντες μέλη ΕΕΠ 
του Ιδρύματος 

Το σύνολο των μελών ΕΕΠ του Ιδρύματος που δίδαξαν στο ΠΠΣ κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 
αναφοράς (31/8). 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ 
ΠΠΣ 

Ακέραιος 

M4.132 
Λοιποί διδάσκοντες του 
Ιδρύματος 

Το σύνολο του λοιπού προσωπικού του Ιδρύματος (επιστημονικοί συνεργάτες, βοηθοί, ΕΔΙΠ), που δίδαξαν 
στο ΠΠΣ κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ 
ΠΠΣ 

Ακέραιος 

M4.129 
Εξωτερικοί συνεργάτες 
με ανάθεση 
διδασκαλίας 

Το σύνολο των συμβασιούχων εξωτερικών συνεργατών (ενδεικτικά μέσω ΠΔ.407, Πανεπιστημιακοί 
Υπότροφοί, συμβασιούχοι ΕΣΠΑ κλπ.) με διδακτικά καθήκοντα στο ΠΠΣ κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 
έτους αναφοράς (31/8). Ως εξωτερικοί συνεργάτες – συμβασιούχοι νοούνται όσοι δεν έχουν μόνιμη έμμισθη 
σχέση με το Ίδρυμα. Στο πεδίο συμπεριλαμβάνονται και οι Ομότιμοι Καθηγητές. Υπολογίζεται το πλήθος των 
ατόμων και όχι το πλήθος των συμβάσεών τους. 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ 
ΠΠΣ 

Ακέραιος 
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Μ5. ΠΜΣ 
 

Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Ενότητα Τύπος δεδομένων 

Μ5.056 Εγγεγραμμένοι (Άνδρες) 
Το σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών (Άνδρες) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών κατά 
τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΜΣ 

Ακέραιος 

Μ5.057 
Εγγεγραμμένοι 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών (Γυναίκες) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών κατά 
τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΜΣ 

Ακέραιος 

Μ5.058 Αλλοδαποί (Άνδρες) 
Το σύνολο των αλλοδαπών φοιτητών (Άνδρες) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών κατά τη 
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΜΣ 

Ακέραιος 

Μ5.059 Αλλοδαποί (Γυναίκες) 
Το σύνολο των αλλοδαπών φοιτητών (Γυναίκες) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών κατά τη 
λήξη του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΜΣ 

Ακέραιος 

 

 

Μ6. ΠΔΣ 

Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Ενότητα Τύπος δεδομένων 

Μ6.058 

Εργασίες με κριτές υποψηφίων 
διδακτόρων - Scopus 
(αναγόρευση σε διδάκτορα στο 
έτος αναφοράς)  

Το σύνολο των εργασιών των υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος σε επιστημονικά περιοδικά και 
πρακτικά συνεδρίων, με κριτές, στη διεθνή βάση δεδομένων Scopus, οι οποίοι αναγορεύτηκαν σε 
διδάκτορες κατά το ημερολογιακό έτος αναφοράς (31/12). Υπολογίζεται για κάθε αναγορευθέντα 
διδάκτορα κατά το ημερολογιακό έτος αναφοράς (31/12), το άθροισμα των εργασιών του από την έναρξη 
απόκτησης της ιδιότητάς του έως και την αναγόρευσή του. 

ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΔΣ 
Ακέραιος 

Μ6.059 
Διπλώματα ευρεσιτεχνίας - 
πατέντες υποψηφίων 
διδακτόρων 

Το σύνολο των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (πατέντες) , τα οποία απονεμήθηκαν κατά το ημερολογιακό 
έτος αναφοράς με συνδικαιούχους υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος. Στο πεδίο αυτό υπολογίζονται 
μόνο τα διπλώματα στα οποία συν-δικαιούχος είναι το Ίδρυμα. 

ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΔΣ 
Ακέραιος 
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Μ6. ΠΔΣ 
 

Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Ενότητα Τύπος δεδομένων 

Μ6.057 
Εργασίες με κριτές υποψηφίων 
διδακτόρων - Scopus (από την έναρξη 
απόκτησης ιδιότητας) 

Το σύνολο των εργασιών των υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος σε επιστημονικά 
περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, με κριτές, στη διεθνή βάση δεδομένων Scopus, από την 
απόκτηση της ιδιότητας τους, έως και τη λήξη του ημερολογιακού έτους αναφοράς (31/12).   
Υπολογίζεται για κάθε υποψήφιο διδάκτορα το άθροισμα των εργασιών του κατά το 
ημερολογιακό έτος αναφοράς (31/12). 

ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΔΣ 

Ακέραιος 
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Εισαγωγή 
 

Γενικά 

Το παρόν έγγραφο περιέχει τις προδιαγραφές του Harvest Web API, το οποίο υλοποιήθηκε 
και παρέχεται από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), με σκοπό την 
αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων ποιότητας από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 

Η διαδικτυακή αυτή υπηρεσία αφορά την τακτική αποστολή συγκεκριμένων δεδομένων 
ποιότητας από τα πληροφοριακά συστήματα των Ιδρυμάτων προς την ΕΘΑΑΕ. Ο κατάλογος 
και η περιγραφή των δεδομένων ποιότητας, που συλλέγονται μέσω της υπηρεσίας, 
βρίσκονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 του παρόντος εγγράφου. 

Το HarvestAPI ακολουθεί τα πρότυπα του REST. Για την χρήση των μεθόδων-λειτουργιών, 
που παρέχονται από την υπηρεσία, απαιτείται η αποστολή κατάλληλων HTTP αιτημάτων. 

Η υπηρεσία απευθύνεται αποκλειστικά στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. 

 

Η ηλεκτρονική τεκμηρίωση της υπηρεσίας είναι διαθέσιμη μέσω της διεύθυνσης 
https://wso.ethaae.gr/devportal για ταυτοποιημένους χρήστες του συστήματο. 

 

 

Μορφές μηνυμάτων 

Το format που υποστηρίζεται για την υποβολή των αιτημάτων προς το HarvestAPI είναι το 
JSON, το οποίο χρησιμοποιείται και στα παραδείγματα κλήσεων στην τεκμηρίωση του API. 
Το ίδιο format χρησιμοποιείται και για την λήψη των αποτελεσμάτων στις HTTP απαντήσεις. 

Ο προσδιορισμός του format για το αποτέλεσμα μίας κλήσης γίνεται με μία Accept  

επικεφαλίδα (header) ως εξής: 

 

Accept: application/json  

ή 

Accept: text/json  

 

 

https://wso.ethaae.gr/devportal
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API endpoints 

Το HarvestAPI παρέχεται σε δοκιμαστικό περιβάλλον (SANDBOX) και σε παραγωγικό 
περιβάλλον (PRODUCTION). 

To σταθερό τμήμα των διευθύνσεων των endpoints του API για την πρόσβαση σε REST 
πόρους για το δοκιμαστικό και το παραγωγικό περιβάλλον είναι το εξής: 

 

API_BASE_URL   https://api.ethaae.gr/Harvest  

 

Στο εξής, το σταθερό τμήμα της διεύθυνσης παραλείπεται σε οποιαδήποτε αναφορά σε REST 
πόρο, και εννοείται το παραπάνω API_BASE_URL. 

 

Το παρακάτω παράδειγμα αναφέρεται σε αποστολή ενός HTTP GET αιτήματος στην 
διεύθυνση [API_BASE_URL]/api/Institutes. 

 

GET /api/Institutes  

 

Το παραπάνω  HTTP αίτημα γίνεται προς την διεύθυνση: 

 https://api.ethaae.gr/Harvest/api/Institutes.  

 

Ο χρήστης του API δεν χρειάζεται να δηλώσει κατά την κλήση το περιβάλλον, στο οποίο 
αποστέλλεται το HTTP αίτημα. Η πληροφορία για την αποστολή του αιτήματος στο 
PRODUCTION ή το SANDBOX περιλαμβάνεται στο API Key, το οποίο πρέπει να υπάρχει στην 
HTTP επικεφαλίδα του αιτήματος.  

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά υπάρχουν στις επόμενες ενότητες της Ασφάλειας και της 
Εγγραφής (Registration) του παρόντος εγγράφου. 

 

https://api.ethaae.gr/Harvest
https://api.ethaae.gr/Harvest/api/Institutes
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Ασφάλεια 
 

Ταυτοποίηση (Authentication) 

Η ταυτοποίηση του χρήστη για την πρόσβαση στο HarvestAPI γίνεται βάσει του λογαριασμού 
χρήστη στο Ενιαίο Σύστημα Ταυτοποίησης (Single Sing-On) της ΕΘΑΑΕ. 

Η διαδικασία περιλαμβάνει τα εξής δύο στάδια: 

1) Δημιουργία λογαριασμού χρήστη στο SSO της ΕΘΑΑΕ. 
2) Επικοινωνία με την ΕΘΑΑΕ για επιβεβαίωση ταυτοποίησης του χρήστη και απόδοσης 

ρόλου πρόσβασης στο HarvestAPI. 

Η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα Εγγραφή (Registration) του παρόντος 
εγγράφου. 

 

 

Εξουσιοδότηση χρηστών και εφαρμογών (Authorization) 

Κάθε χρήστης του HarvestAPI μπορεί να εκπροσωπεί ένα ή περισσότερα Ιδρύματα, για τα 
οποία εξουσιοδοτείται να αποστέλλει και να λαμβάνει δεδομένα μέσω εφαρμογών, στις 
οποίες αποδίδονται συγκεκριμένα δικαιώματα για κάθε Ίδρυμα. 

Η διαδικασία περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 

1) Δημιουργία μίας τουλάχιστον εφαρμογής (application) ανά Ίδρυμα στο διαχειριστικό 
περιβάλλον του API. 

2) Επικοινωνία με την ΕΘΑΑΕ για συσχέτιση των εφαρμογών με τα Ιδρύματα και 
απόδοσης δικαιωμάτων πρόσβασης. 

Η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα Εγγραφή (Registration) του παρόντος 
εγγράφου. 

 

 

API Key 

Για κάθε εφαρμογή, που δημιουργεί ο χρήστης στο διαχειριστικό περιβάλλον του 
HarvestAPI, μπορεί να παραχθεί από το σύστημα από ένα API Key για το PRODUCTION και 
για το SANDBOX περιβάλλον αντίστοιχα. 

Κατά την χρήση της υπηρεσίας, τόσο η ταυτοποίηση του χρήστη όσο και η εξουσιοδότηση 
πρόσβασης του χρήστη και της εφαρμογής στους πόρους του API γίνονται μέσω του API Key, 
που έχει παραχθεί από το σύστημα για την συγκεκριμένη εφαρμογή του συγκεκριμένου 
χρήστη. 
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Το API Key είναι η μόνη επικεφαλίδα, που χρειάζεται να περιλαμβάνεται στα HTTP Headers 
κατά την κλήση των μεθόδων του API, όπως στο παρακάτω παράδειγμα: 

 

apikey: eyJ4NXQiOiJOVGRtWmpNNFp... 

 

To API Key περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πληροφορίες για το όνομα του χρήστη, το όνομα της 
εφαρμογής, καθώς και τον τύπο του κλειδιού για το παραγωγικό (PRODUCTION) ή το 
δοκιμαστικό (SANDBOX) περιβάλλον αντίστοιχα. 
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Εγγραφή (Registration) 
 

Οι χρήστες με δικαιώματα πρόσβασης στο HarvestAPI της ΕΘΑΑΕ μπορεί να είναι τεχνικοί 
υπεύθυνοι των Ιδρυμάτων ή εξουσιοδοτημένοι από τα Ιδρύματα ανάδοχοι, που έχουν 
αναλάβει την υλοποίηση της διασύνδεσης για την αυτοματοποιημένη αποστολή δεδομένων 
προς την ΕΘΑΑΕ. 

Η διαδικασία εγγραφής χρήστη για την πρόσβαση στους πόρους του HarvestAPI 
περιγράφεται στα παρακάτω βήματα. 

 

1. Δημιουργία λογαριασμού χρήστη στο SSO της ΕΘΑΑΕ 

Ο χρήστης μεταβαίνει στην διεύθυνση https://wso.ethaae.gr/devportal και στην 
συνέχεια ανακατευθύνεται στην σελίδα του SSO της ΕΘΑΑΕ, όπου δημιουργεί 
λογαριασμό χρήστη επιλέγοντας τον σύνδεσμο “Create new account”, 
ακολουθώντας τις οδηγίες του συστήματος για τον έλεγχο εγκυρότητας (verification) 
της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης. 

 

2. Φυσική ταυτοποίηση χρήστη από την ΕΘΑΑΕ 

Ο χρήστης επικοινωνεί με το helpdesk της ΕΘΑΑΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
support@ethaae.gr με θέμα μηνύματος “HarvestAPI Registration”, όπου δηλώνει τα 
στοιχεία του, τον φορέα και την ιδιότητά του, καθώς και το όνομα χρήστη (username) 
του λογαριασμού, που δημιούργησε στο SSO της ΕΘΑΑΕ. Μετά από έλεγχο 
εγκυρότητας της διαδικασίας και των στοιχείων του χρήστη, η ΕΘΑΑΕ αποδίδει στον 
χρήστη ρόλο πρόσβασης στο HarvestAPI. 

 

3. Δημιουργία εφαρμογών στο διαχειριστικό περιβάλλον του API 

Από την διεύθυνση https://wso.ethaae.gr/devportal ο χρήστης έχει πλέον πρόσβαση 
στο διαχειριστικό περιβάλλον του HarvestAPI και δημιουργεί μία ή περισσότερες 
εφαρμογές για το συγκεκριμένο API, ανάλογα με τα Ιδρύματα, που εκπροσωπεί. Οι 
εφαρμογές συσχετίζονται με τον συγκεκριμένο λογαριασμό χρήστη. Ο χρήστης 
πρέπει να δημιουργήσει τουλάχιστον μία εφαρμογή για κάθε Ίδρυμα, που 
εκπροσωπεί. 

 

4. Εγγραφή (subscription) στην εφαρμογή 

Από την αρχική σελίδα του διαχειριστικού περιβάλλοντος του HarvestAPI και από το 
στοιχείο “Subscriptions” του αριστερού μενού ο χρήστης κάνει εγγραφή στην 
εφαρμογή ή τις εφαρμογές, που δημιούργησε, ώστε να μπορέσουν στην συνέχεια να 
παραχθούν αντίστοιχα κλειδιά. 

https://wso.ethaae.gr/devportal
mailto:support@ethaae.gr
https://wso.ethaae.gr/devportal
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5. Εξουσιοδότηση πρόσβασης εφαρμογών 

Ο χρήστης επικοινωνεί με το helpdesk της ΕΘΑΑΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
support@ethaae.gr με θέμα μηνύματος “HarvestAPI Authorization Request”, όπου 
δηλώνει τα στοιχεία του, τον φορέα και την ιδιότητά του, και επισυνάπτει φόρμα 
δήλωσης των εφαρμογών, που δημιούργησε στο διαχειριστικό περιβάλλον, και των 
Ιδρυμάτων στα οποία αναφέρονται οι εφαρμογές. Υπόδειγμα της φόρμας 
εξουσιοδότησης εφαρμογών υπάρχει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 του παρόντος εγγράφου. 
Μετά από κατάλληλους ελέγχους, γίνεται από την ΕΘΑΑΕ η εξουσιοδότηση των 
εφαρμογών για την αποστολή και την λήψη δεδομένων συγκεκριμένων Ιδρυμάτων 
και ενημερώνεται σχετικά ο χρήστης. 

 

6. Δημιουργία κλειδιών API (API Keys) 

Από το διαχειριστικό περιβάλλον του HarvestAPI (https://wso.ethaae.gr/devportal) 
ο χρήστης παράγει κλειδιά (API Keys) για κάθε εφαρμογή, για το παραγωγικό 
(PRODUCTION) ή/και το δοκιμαστικό (SANDBOX) περιβάλλον, αναλόγως με την 
χρήση που επιθυμεί. Τα κλειδιά, που θα παραχθούν, χρησιμοποιούνται στην 
συνέχεια στις HTTP επικεφαλίδες των εφαρμογών-πελατών (clients), ώστε να 
μπορούν να πραγματοποιηθούν κλήσεις στο HarvestAPI. 

Ο χρήστης μπορεί να παράγει νέα κλειδιά για τις εφαρμογές, υπό την προϋπόθεση 
ότι θα προσαρμόζει αναλόγως και τις HTTP επικεφαλίδες των συστημάτων, που 
πραγματοποιούν κλήσεις προς το API. 

Για λόγους ασφαλείας συστήνεται η παραγωγή των κλειδιών να γίνεται με την 
επιλογή “IP Addresses restriction”. 

 

 

mailto:support@ethaae.gr
https://wso.ethaae.gr/devportal
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Μέθοδοι-λειτουργίες 
 

Dictionary 

Λήψη λεξικών – τιμών αναφοράς 
 

GET /api/Dictionary/{code}  

 

Περιγραφή 

Η μέθοδος επιστρέφει λεξικό (λίστα τιμών αναφοράς) του συστήματος ανάλογα με την 
παράμετρο εισόδου.  Συγκεκριμένα, επιστρέφεται πίνακας με τον κωδικό και την περιγραφή 
των τιμών αναφοράς. 

Εάν η μέθοδος κληθεί με την default τιμή της παραμέτρου code=availableCodes, τότε 
επιστρέφει πίνακα με τα διαθέσιμα λεξικά του συστήματος. 

 

Τα διαθέσιμα λεξικά του συστήματος είναι τα εξής: 

Όνομα λεξικού Περιγραφή 

UnitTypes Λεξικό με τους διαθέσιμους τύπους ακαδημαϊκών 
οντοτήτων. 

InstituteTypes Λεξικό με τους διαθέσιμους τύπους Ιδρυμάτων. 

DataTypes Λεξικό με τους διαθέσιμους τύπους δεδομένων των πεδίων. 

ErrorTypes Λεξικό με τους τύπους σφαλμάτων των δεδομένων, που 
αποστέλλονται. 

 

 

Είσοδος 

Παράμετρος Περιγραφή 
code Ο κωδικός (όνομα) του λεξικού (string). 

 

Έγκυρες τιμές της παραμέτρου code είναι οι ακόλουθες: 

Τιμή Αποτέλεσμα 

availableCodes Η μέθοδος επιστρέφει πίνακα με τις αποδεκτές τιμές της 
παραμέτρου code (τα ονόματα των λεξικών). 
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unitTypes Η μέθοδος επιστρέφει λεξικό με τους τύπους ακαδημαϊκών 
μονάδων. 

instituteTypes Η μέθοδος επιστρέφει λεξικό με τους τύπους Ιδρυμάτων. 

dataTypes Η μέθοδος επιστρέφει λεξικό με τους τύπους δεδομένων 
των πεδίων. 

errorTypes Η μέθοδος επιστρέφει λεξικό με τους τύπους σφαλμάτων 
των δεδομένων, που αποστέλλονται. 

 

 

Έξοδος 

 

Δεδομένα εξόδου 

Πεδίο Περιγραφή 

code 
Ο κωδικός του στοιχείου του λεξικού ή το όνομα του λεξικού, εάν η 
μέθοδος έχει κληθεί με την default τιμή της παραμέτρου 
code=availableCodes (string). 

description 
Η περιγραφή του στοιχείου του λεξικού ή του ίδιου του λεξικού, εάν 
η μέθοδος έχει με την default τιμή της παραμέτρου 
code=availableCodes (string). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ 
  { 
    "code": "string", 
    "description": "string" 
  } 
] 
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Institutes 

Λήψη Ιδρυμάτων και κωδικών 
 

GET /api/Institutes/  

 

Περιγραφή 

Η μέθοδος επιστρέφει πίνακα (array) με τα Ιδρύματα και τον αντίστοιχο τύπο και κωδικό τους 
από το Μητρώο Ιδρυμάτων της ΕΘΑΑΕ. Ο κωδικός ή ο τύπος του κάθε Ιδρύματος 
χρησιμοποιείται ως τιμή παραμέτρου εισόδου σε κλήσεις άλλων μεθόδων του API, που 
αφορούν το συγκεκριμένο Ίδρυμα (λήψη δομής Ιδρύματος, αποστολή δεδομένων κ.α.). 

 

Είσοδος 

Η μέθοδος δεν έχει παραμέτρους εισόδου. 

 

Έξοδος 

 

Δεδομένα εξόδου 

Πεδίο Περιγραφή 
instituteType Ο κωδικός του τύπου του Ιδρύματος (string). 

instituteCode Ο κωδικός του Ιδρύματος σύμφωνα με το Μητρώο Ιδρυμάτων της 
ΕΘΑΑΕ (string). 

title Ο τίτλος (όνομα) του Ιδρύματος στην ελληνική γλώσσα (string). 

titleEn Ο τίτλος (όνομα) του Ιδρύματος στην αγγλική γλώσσα (string). 

 

 

 

[ 
  { 
    "instituteType": "string", 
    "instituteCode": "string", 
    "title": "string", 
    "titleEn": "string" 
  } 
] 
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Structure 

Λήψη δομής Ιδρύματος 
 

GET /api/Structure/{instituteCode}  

 

Περιγραφή 

Η μέθοδος επιστρέφει πίνακα με τις ακαδημαϊκές οντότητες κάθε Ιδρύματος (Σχολές, 
Τμήματα, Προγράμματα Σπουδών) βάσει του Μητρώου Ιδρυμάτων της ΕΘΑΑΕ, όπως ισχύουν 
κατά την χρονική στιγμή της κλήσης. 

Η μέθοδος καλείται από εξουσιοδοτημένες εφαρμογές για το κάθε Ίδρυμα, εισάγοντας ως 
παράμετρο εισόδου τον κωδικό του οικείου Ιδρύματος στο Μητρώο της ΕΘΑΑΕ. 

Η κλήση της μεθόδου επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένες εφαρμογές και χρήστες για το 
εκάστοτε Ίδρυμα. 

 

Είσοδος 

Παράμετρος Περιγραφή 

instituteCode Ο κωδικός του Ιδρύματος σύμφωνα με το Μητρώο 
Ιδρυμάτων της ΕΘΑΑΕ (string). 

 

Έξοδος 

 

Δεδομένα εξόδου 

Πεδίο Περιγραφή 
instituteType Ο κωδικός του τύπου του Ιδρύματος (string). 

{ 
  "instituteType": "string", 
  "instituteCode": "string", 
  "units": [ 
    { 
      "unitCode": "string", 
      "title": "string", 
      "titleEn": "string", 
      "unitType": "string", 
      "parentCode": "string", 
      "ministryCode": "string" 
    } 
  ] 
} 
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instituteCode Ο κωδικός του Ιδρύματος (string). 

units Πίνακας των ακαδημαϊκών οντοτήτων του Ιδρύματος (array). 

unitCode Ο κωδικός της ακαδημαϊκής μονάδας σύμφωνα με το Μητρώο 
Ιδρυμάτων της ΕΘΑΑΕ (string). 

title Ο τίτλος (όνομα) της ακαδημαϊκής μονάδας στην ελληνική γλώσσα 
(string). 

titleEn Ο τίτλος (όνομα) της ακαδημαϊκής μονάδας στην αγγλική γλώσσα 
(string). 

unitType Ο κωδικός του τύπου της ακαδημαϊκής μονάδας (string). 

parentCode Ο κωδικός της ακαδημαϊκής οντότητας, στην οποία ανήκει η 
ακαδημαϊκή μονάδα σύμφωνα με την δομή του Ιδρύματος (string). 

ministryCode Ο κωδικός, που έχει αποδοθεί στην ακαδημαϊκή μονάδα από το 
ΥΠΑΙΘ, εφόσον υπάρχει (string). 

 

 

 

MetricKeys 

Λήψη πεδίων αυτοματοποιημένης συλλογής 
 

GET /api/MetricKeys/{InstituteType}  

 

Περιγραφή 

Η μέθοδος επιστρέφει πίνακα με τα δεδομένα ποιότητας (metrics) της τρέχουσας έκδοσης, 
που αναμένεται να αποστέλλονται μέσω του HarvestAPI από τα Ιδρύματα, αναλόγως με τον 
τύπο του Ιδρύματος, που παρέχεται κατά την κλήση της μεθόδου.  

 

Είσοδος 

Παράμετρος Περιγραφή 
instituteType Ο κωδικός του τύπου του Ιδρύματος (string). 

 

Έγκυρες τιμές της παραμέτρου instituteType είναι οι ακόλουθες: 

Τιμή Περιγραφή 
University Πανεπιστήμιο 
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OpenUniversity Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

TechnologicalSchool Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Αφορά 
αποκλειστικά την ΑΣΠΑΙΤΕ. 

MilitaryAcademy Στρατιωτική Σχολή 
 

Έξοδος 

 

Δεδομένα εξόδου 

Πεδίο Περιγραφή 
version Ο κωδικός της τρέχουσας έκδοσης των δεδομένων ποιότητας (string). 

instituteType Ο κωδικός του τύπου του Ιδρύματος, για τον οποίον ισχύουν τα 
δεδομένα, που επιστρέφονται (string). 

metrics Πίνακας των δεδομένων ποιότητας (πεδίων) της τρέχουσας έκδοσης 
(array). 

code Ο κωδικός του πεδίου (string). 
title Ο τίτλος του πεδίου (string). 
description Η περιγραφή (εννοιολογική σημασία) του πεδίου (string). 

unitType Ο κωδικός του τύπου της ακαδημαϊκής μονάδας, στην οποία 
αναφέρεται το πεδίο (string). 

dataType Ο κωδικός του τύπου δεδομένων του πεδίου (string). 
required Ένδειξη υποχρεωτικού πεδίου (true/false). 

 

 

 

 

 

 

 

{ 
  "version": "string", 
  "instituteType": "string", 
  "metrics": [ 
    { 
      "code": "string", 
      "title": "string", 
      "description": "string", 
      "unitType": "string", 
      "dataType": "string", 
      "required": true 
    } 
  ] 
} 
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MetricData 

Αποστολή δεδομένων ποιότητας 
 
 

POST /api/MetricData  

 

Περιγραφή 

Η μέθοδος καλείται για την αποστολή και καταχώρηση των δεδομένων ποιότητας των 
Ιδρυμάτων. Το σύστημα ελέγχει ως προς την εγκυρότητά τους τα δεδομένα, που 
αποστέλλονται από τα Ιδρύματα. Σε περίπτωση σφάλματος, η αποθήκευση των δεδομένων 
δεν πραγματοποιείται. 

Κάθε αποστολή δεδομένων λαμβάνει στο σύστημα έναν μοναδικό κωδικό αποστολής (HUID). 

Η μέθοδος επιστρέφει τον μοναδικό κωδικό αποστολής, το αποτέλεσμα της αποστολής και 
τον πίνακα των σφαλμάτων, που ενδεχομένως έχουν συμβεί κατά τον έλεγχο εγκυρότητας 
των δεδομένων. 

Η κλήση της μεθόδου επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένες εφαρμογές και χρήστες για το 
εκάστοτε Ίδρυμα. 

 

Είσοδος 

Η μέθοδος δεν δέχεται παραμέτρους εισόδου. 

 

Το Request Body της κλήσης της μεθόδου πρέπει να έχει την παρακάτω μορφή: 

 

Δεδομένα εισόδου 

Πεδίο Περιγραφή 

instituteCode Ο κωδικός του Ιδρύματος (string). 

metrics Πίνακας με τα δεδομένα (πεδία) και τις τιμές τους (array). 

{ 
  "instituteCode": "string", 
  "metrics": [ 
    { 
      "unitCode": "string", 
      "metricCode": "string", 
      "metricValue": "string" 
    } 
  ] 
} 
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unitCode Ο κωδικός της ακαδημαϊκής οντότητας, στην οποία αναφέρεται το 
πεδίο (string). 

metricCode Ο κωδικός του πεδίου (string). 

metricValue 

Η τιμή του πεδίου (string). 
 
O τύπος δεδομένων κάθε πεδίου είναι διαθέσιμος από την μέθοδο 
GET /api/MetricKeys/{instituteType}). 
 
H περιγραφή και το αναμενόμενο format κάθε τύπου δεδομένων 
περιγράφονται στο λεξικό “DataTypes” με την κλήση της μεθόδου GET 
/api/Dictionary/DataTypes. 

 

Έξοδος 

 

Δεδομένα εξόδου 

Πεδίο Περιγραφή 

huid Ο μοναδικός κωδικός της συγκεκριμένης αποστολής δεδομένων 
(string). 

rows Ο αριθμός των εγγραφών για τα πεδία δεδομένων, που 
αποθηκεύθηκαν στο σύστημα (integer). 

status 

Ο κωδικός κατάστασης της υποβολής των συγκεκριμένων δεδομένων 
(string). 
 
Το πεδίο παίρνει τιμές “SUCCESS” και “FAIL”αναλόγως με το αν 
πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η αποθήκευση των δεδομένων ή όχι.  

{ 
  "huid": "string", 
  "rows": 0, 
  "status": "string", 
  "errors": [ 
    { 
      "code": "string", 
      "description": "string", 
      "metricCode": "string", 
      "unitCode": "string", 
      "index": 0 
    } 
  ] 
} 
 
 





 
Προδιαγραφές λειτουργίας HarvestAPI 2.0 

17 

Πεδίο Περιγραφή 

errors 

Πίνακας με τα σφάλματα, που αφορούν τα πεδία (metrics) και 
ενδεχομένως συνέβησαν κατά τον έλεγχο των δεδομένων της 
συγκεκριμένης αποστολής (array). 
Ο τύπος των πιθανών σφαλμάτων των δεδομένων περιγράφεται στην 
ενότητα “Σφάλματα”. 

code Ο κωδικός του σφάλματος (string). 

description Η περιγραφή του σφάλματος (string). 

unitCode 

Ο κωδικός της ακαδημαϊκής οντότητας, όπου διαπιστώθηκε το σφάλμα 
(string). Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τον κωδικό του πεδίου 
(metricCode). 
 
Σε περίπτωση, που το σφάλμα αφορά πολλαπλές εγγραφές για το ίδιο 
πεδίο και ακαδημαϊκή οντότητα στον πίνακα των δεδομένων (κωδικός 
σφάλματος DUPLICATE_METRICS), τότε η τιμή του πεδίου εξόδου 
“unitCode” είναι null. 

metricCode 

Ο κωδικός του πεδίου, όπου διαπιστώθηκε το σφάλμα (metricCode). 
Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τον κωδικό της ακαδημαϊκής 
οντότητας (unitCode). 
 
Σε περίπτωση, που το σφάλμα αφορά πολλαπλές εγγραφές για το ίδιο 
πεδίο και ακαδημαϊκή οντότητα στον πίνακα των δεδομένων (κωδικός 
σφάλματος DUPLICATE_METRICS), τότε η τιμή του πεδίου εξόδου 
“metricCode” είναι null. 

index 

Η θέση του αντικειμένου (metric), όπου συνέβη το σφάλμα, μέσα στον 
πίνακα (array) των δεδομένων, που αποστέλλονται (ακέραιος). 
Η αρίθμηση των στοιχείων του πίνακα αρχίζει από το 0. 
 
Σε περίπτωση, που το σφάλμα αφορά πολλαπλές εγγραφές για το ίδιο 
πεδίο και ακαδημαϊκή οντότητα στον πίνακα των δεδομένων (κωδικός 
σφάλματος DUPLICATE_METRICS), τότε η τιμή του πεδίου “index” είναι 
0. 
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Παρατηρήσεις για την ορθή χρήστη του συστήματος 

Κάθε αποστολή δεδομένων λαμβάνει έναν μοναδικό κωδικό (HUID) από το σύστημα, στον 
οποίον μπορεί να γίνει μεταγενέστερη αναφορά. Όλες οι αποστολές δεδομένων 
καταγράφονται από το σύστημα. Εάν εντός του ορισμένου τακτού διαστήματος, κατά το 
οποίο η ΕΘΑΑΕ αναμένει την αποστολή δεδομένων, κάποιο πεδίο για συγκεκριμένη 
ακαδημαϊκή μονάδα παραληφθεί περισσότερες από μία φορές, τότε η ΕΘΑΑΕ λαμβάνει ως 
έγκυρη την τιμή του πεδίου στην τελευταία αποστολή. 

 

Το κάθε πεδίο για συγκεκριμένη ακαδημαϊκή μονάδα πρέπει να αποστέλλεται στην ΕΘΑΑΕ 
μόνο μία φορά ανά Ίδρυμα και ανά χρήστη (username). Σε περίπτωση που ένα πεδίο 
παραληφθεί περισσότερες από μία φορές από διαφορετικούς χρήστες του API, δεν υπάρχει 
τρόπος διαχωρισμού της ορθής τιμής, οπότε η ΕΘΑΑΕ θα θεωρήσει ως ορθή την τιμή του 
πεδίου στην τελευταία αποστολή. 

 

Κάθε Ίδρυμα είναι υπεύθυνο για την αποστολή των δεδομένων ποιότητας και για την 
διασφάλιση της ορθής επικοινωνίας των συστημάτων του με το HarvestAPI, σύμφωνα με το 
διάστημα περιοδικότητας των αποστολών, που έχει οριστεί από την ΕΘΑΑΕ. 
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Επαλήθευση δεδομένων ποιότητας 
 
 

POST /api/MetricData/Validate  

 

Περιγραφή 

Η μέθοδος καλείται για την επαλήθευση των δεδομένων ποιότητας των Ιδρυμάτων. Το 
σύστημα πραγματοποιεί ελέγχους εγκυρότητας των δεδομένων, που πρόκειται να 
αποσταλούν από τα Ιδρύματα, ως προς τους κωδικούς των ακαδημαϊκών οντοτήτων και των 
πεδίων, καθώς και την τιμή των πεδίων. 

Κατά την κλήση της μεθόδου δεν πραγματοποιείται αποθήκευση δεδομένων στο σύστημα. 

Η μέθοδος επιστρέφει έναν μοναδικό κωδικό αποστολής, το αποτέλεσμα του ελέγχου, καθώς 
και πίνακα των σφαλμάτων, που ενδεχομένως συνέβησαν κατά τον έλεγχο των δεδομένων. 

Ο κωδικός αποστολής δεν αποθηκεύεται και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάκτηση 
των δεδομένων της συγκεκριμένης αποστολής. 

Η κλήση της μεθόδου επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένες εφαρμογές και χρήστες για το 
εκάστοτε Ίδρυμα. 

 

Είσοδος 

Η μέθοδος δεν δέχεται παραμέτρους εισόδου. 

 

Το Request Body της κλήσης της μεθόδου πρέπει να έχει την παρακάτω μορφή: 

 

Δεδομένα εισόδου 

Πεδίο Περιγραφή 

instituteCode Ο κωδικός του Ιδρύματος (string). 

{ 
  "instituteCode": "string", 
  "metrics": [ 
    { 
      "unitCode": "string", 
      "metricCode": "string", 
      "metricValue": "string" 
    } 
  ] 
} 
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metrics Πίνακας με τα δεδομένα (πεδία) προς επαλήθευση και τις τιμές τους 
(array). 

unitCode Ο κωδικός της ακαδημαϊκής οντότητας, στην οποία αναφέρεται το 
πεδίο (string). 

metricCode Ο κωδικός του πεδίου (string). 

metricValue 

Η τιμή του πεδίου (string). 
 
O τύπος δεδομένων κάθε πεδίου είναι διαθέσιμος από την μέθοδο 
GET /api/MetricKeys/{instituteType}). 
 
H περιγραφή και το αναμενόμενο format κάθε τύπου δεδομένων 
περιγράφονται στο λεξικό “DataTypes” με την κλήση της μεθόδου GET 
/api/Dictionary/DataTypes. 

 

 

Έξοδος 

 

Δεδομένα εξόδου 

Πεδίο Περιγραφή 

huid Ο μοναδικός κωδικός της συγκεκριμένης αποστολής δεδομένων, ο 
οποίος δεν αποθηκεύεται στο σύστημα (string). 

rows 
Ο αριθμός των εγγραφών για τα πεδία δεδομένων, που εστάλησαν και 
ελέγχθηκαν από το σύστημα (integer). Στην συγκεκριμένη μέθοδο έχει 
πάντα τιμή “0”. 

{ 
  "huid": "string", 
  "rows": 0, 
  "status": "string", 
  "errors": [ 
    { 
      "code": "string", 
      "description": "string", 
      "metricCode": "string", 
      "unitCode": "string", 
      "index": 0 
    } 
  ] 
} 
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status 

Ο κωδικός κατάστασης του αποτελέσματος του ελέγχου των 
δεδομένων (string). 
 
Το πεδίο παίρνει τιμές “VALIDATION SUCCEEDED” και “VALIDATION 
FAILED” αναλόγως με το αποτέλεσμα της επαλήθευσης των 
δεδομένων.  

errors 

Πίνακας με τα σφάλματα, που αφορούν τα πεδία (metrics) και 
ενδεχομένως συνέβησαν κατά τον έλεγχο των δεδομένων της 
συγκεκριμένης αποστολής (array). 
 
Ο τύπος των πιθανών σφαλμάτων των δεδομένων περιγράφεται στην 
ενότητα “Σφάλματα”. 

code Ο κωδικός του σφάλματος (string). 

description Η περιγραφή του σφάλματος (string). 

unitCode 

Ο κωδικός της ακαδημαϊκής οντότητας, όπου διαπιστώθηκε το σφάλμα 
(string). Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τον κωδικό του πεδίου 
(metricCode). 
 
Σε περίπτωση, που το σφάλμα αφορά πολλαπλές εγγραφές για το ίδιο 
πεδίο και ακαδημαϊκή οντότητα στον πίνακα των δεδομένων (κωδικός 
σφάλματος DUPLICATE_METRICS), τότε η τιμή του πεδίου εξόδου 
“unitCode” είναι null. 

metricCode 

Ο κωδικός του πεδίου, όπου διαπιστώθηκε το σφάλμα (metricCode). 
Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τον κωδικό της ακαδημαϊκής 
οντότητας (unitCode). 
 
Σε περίπτωση, που το σφάλμα αφορά πολλαπλές εγγραφές για το ίδιο 
πεδίο και ακαδημαϊκή οντότητα στον πίνακα των δεδομένων (κωδικός 
σφάλματος DUPLICATE_METRICS), τότε η τιμή του πεδίου εξόδου 
“metricCode” είναι null. 

index 

Η θέση του αντικειμένου (metric), όπου συνέβη το σφάλμα, μέσα στον 
πίνακα (array) των δεδομένων, που αποστέλλονται (ακέραιος). 
Η αρίθμηση των στοιχείων του πίνακα αρχίζει από το 0. 
 
Σε περίπτωση, που το σφάλμα αφορά πολλαπλές εγγραφές για το ίδιο 
πεδίο και ακαδημαϊκή οντότητα στον πίνακα των δεδομένων (κωδικός 
σφάλματος DUPLICATE_METRICS), τότε η τιμή του πεδίου “index” είναι 
0. 
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Λήψη απεσταλμένων δεδομένων ποιότητας 
 

GET /api/MetricData/{HUID}  

 

Περιγραφή 

Η μέθοδος επιστρέφει τα αποθηκευμένα δεδομένα ενός Ιδρύματος, τα οποία ελήφθησαν σε 
μία αποστολή, βάσει του μοναδικού κωδικού αποστολής (HUID). 

Ο μοναδικός κωδικός μίας αποστολής επιστρέφεται στον αποστολέα μέσα στο Response 
Body της μεθόδου POST /api/MetricData, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί εφόσον ο 
έλεγχος και η αποθήκευση των δεδομένων έγινε με επιτυχία. Σε αντίθετη περίπτωση, ο 
μοναδικός κωδικός αποστολής (HUID) δεν αποθηκεύεται. 

Η κλήση της μεθόδου επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένες εφαρμογές και χρήστες για το 
εκάστοτε Ίδρυμα, του οποίου τα δεδομένα έχουν συσχετιστεί με τον συγκεκριμένο μοναδικό 
κωδικό αποστολής. 

 

Είσοδος 

Η παράμετρος εισόδου είναι υποχρεωτική. 

Παράμετρος Περιγραφή 
HUID Ο μοναδικός κωδικός αποστολής δεδομένων (string). 

 

Έξοδος 

 

Δεδομένα εξόδου 

Πεδίο Περιγραφή 

instituteCode Ο κωδικός του Ιδρύματος (string). 

{ 
  "instituteCode": "string", 
  "status": "string", 
  "metrics": [ 
    { 
      "unitCode": "string", 
      "metricCode": "string", 
      "metricValue": "string" 
    } 
  ] 
} 
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status 

Η κατάσταση της αποθήκευσης των δεδομένων που συσχετίζονται με 
τον συγκεκριμένο κωδικό αποστολής (HUID) της παραμέτρου εισόδου. 
Το πεδίο μπορεί να πάρει τις εξής τιμές: 
 
INSERT_PENDING: Τα δεδομένα βρίσκονται σε διαδικασία 
αποθήκευσης. 
INSERTED: Η διαδικασία αποθήκευσης των δεδομένων έχει 
ολοκληρωθεί. 
PROCESSED: Το σύστημα έχει επεξεργαστεί τα δεδομένα. 
ERASED: Τα δεδομένα έχουν διαγραφεί. 

metrics Πίνακας με τα δεδομένα (πεδία) και τις τιμές τους (array). 

unitCode Ο κωδικός της ακαδημαϊκής οντότητας, στην οποία αναφέρεται το 
πεδίο (string). 

metricCode Ο κωδικός του πεδίου (string). 

metricValue Η τιμή του πεδίου (string). 
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Σφάλματα δεδομένων 
 

Τα σφάλματα, που προκύπτουν από τον έλεγχο εγκυρότητας των δεδομένων κατά την 
αποστολή τους, περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Κωδικός σφάλματος Μήνυμα Επεξήγηση 

DUPLICATE_METRICS Duplicate metrics in array. 

Ο πίνακας των δεδομένων, που αποστέλλονται, 
περιλαμβάνει εγγραφή με τον ίδιο κωδικό 
πεδίου και κωδικό ακαδημαϊκή μονάδας 
περισσότερες από μία φορές. 

INVALID_UNIT_CODE 
UnitCode is not a valid code 
in Institute structure. 

Ο κωδικός της ακαδημαϊκής οντότητας δεν 
ανήκει στην δομή του συγκεκριμένου 
Ιδρύματος. Οι ακαδημαϊκές μονάδες κάθε 
Ιδρύματος, καθώς και οι αντίστοιχοι κωδικοί, 
είναι διαθέσιμοι και μέσω της μεθόδου GET 
/api/Structure/{instituteCode}. 

INVALID_METRIC_FOR_UNIT_TYPE 
MetricCode is not a valid 
code for the Unit type. 

Ο κωδικός του πεδίου δεν ισχύει για τον 
συγκεκριμένο τύπο ακαδημαϊκής οντότητας. 

INVALID_METRIC_FOR_INSTITUTE_TYPE 

MetricCode is not a valid 
code for the Institute type. 
Please check the latest 
metrics version for certain 
Institute type. 

Ο κωδικός του πεδίου δεν ισχύει για τον 
συγκεκριμένο τύπο Ιδρύματος. Οι έγκυροι 
κωδικοί πεδίων της τρέχουσας έκδοσης 
δεδομένων για κάθε τύπο Ιδρύματος είναι 
διαθέσιμοι και μέσω της μεθόδου GET 
/api/MetricKeys/{instituteType}. 

INVALID_METRIC_VALUE_DATA_TYPE 
MetricValue is not valid for 
metric data type. 

Η τιμή του πεδίου δεν είναι έγκυρη βάσει του 
τύπου δεδομένων του πεδίου. 

 

 

 

 





 
Προδιαγραφές λειτουργίας HarvestAPI 2.0 

25 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΔΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
 

 

Έκδοση δεδομένων: 2022.02 

 

Μ1. Ίδρυμα 

 

Κωδικός Τίτλος Περιγραφή 

M1.006 Εγγεγραμμένοι 
προπτυχιακοί φοιτητές 

Το σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών των Προγραμμάτων 
Προπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος. Με τον όρο «εγγεγραμμένοι» 
εννοούνται όλοι οι φοιτητές των ΠΠΣ του Ιδρύματος, οποιουδήποτε 
εξαμήνου σπουδών, οι οποίοι δεν έχουν διαγραφεί και παραμένουν στα 
φοιτητολόγια των Τμημάτων. 

Μ1.192 Προπτυχιακοί φοιτητές ν 
Το σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών των Προγραμμάτων 
Προπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος, που βρίσκονται εντός των ν ετών 
φοίτησης. Η τιμή «ν» κυμαίνεται από 4 έως 6 αναλόγως με το κάθε ΠΠΣ. 

Μ1.193 Προπτυχιακοί φοιτητές 
ν+1 

Το σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών των Προγραμμάτων 
Προπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος, που διανύουν το ν+1 έτος 
σπουδών. Η τιμή «ν» κυμαίνεται από 4 έως 6 αναλόγως με το κάθε ΠΠΣ. 

Μ1.194 Προπτυχιακοί φοιτητές 
ν+2 

Το σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών των Προγραμμάτων 
Προπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος, οι οποίοι διανύουν το ν+2 έτος 
σπουδών. Η τιμή «ν» κυμαίνεται από 4 έως 6 αναλόγως με το κάθε ΠΠΣ. 

Μ1.262 
Προπτυχιακοί φοιτητές 
ν+3 

Το σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών των Προγραμμάτων 
Προπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος, οι οποίοι διανύουν το ν+3 έτος 
σπουδών. Η τιμή «ν» κυμαίνεται από 4 έως 6 αναλόγως με το κάθε ΠΠΣ. 

Μ1.263 
Προπτυχιακοί φοιτητές 
>ν+3 

Το σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών των Προγραμμάτων 
Προπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος, οι οποίοι διανύουν έτος σπουδών 
μεγαλύτερο του ν+3. Η τιμή «ν» κυμαίνεται από 4 έως 6 αναλόγως με το 
κάθε ΠΠΣ. 

Μ1.264 
Νεοεισαχθέντες 
φοιτητές 

Το σύνολο των νεοεισαχθέντων φοιτητών στα ΠΠΣ του Ιδρύματος. Με τον 
όρο νεοεισαχθέντες εννοούνται οι εισαχθέντες μόνο στο πρώτο έτος 
σπουδών. 

Μ1.276 Εισαχθέντες (σύνολο) 
Το σύνολο των εισαχθέντων φοιτητών (όλων των κατηγοριών) στα ΠΠΣ του 
Ιδρύματος. Στο πεδίο συμπεριλαμβάνονται και οι νεοεισαχθέντες. 

M1.008 Απόφοιτοι ΠΠΣ 

Το σύνολο των αποφοίτων των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών 
του Ιδρύματος. Ως απόφοιτος λογίζεται εκείνος που έχει ολοκληρώσει τις 
φοιτητικές του υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένης και της διπλωματική 
εργασίας ή/και της πρακτικής άσκησης, εφόσον απαιτούνται από το 
πρόγραμμα σπουδών), χωρίς να είναι απαραίτητο να έχει ολοκληρωθεί η 
ορκωμοσία του.  
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Κωδικός Τίτλος Περιγραφή 

M1.009 Εγγεγραμμένοι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές 

Το σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών σε όλα Προγράμματα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος. Ως φοιτητής ΠΜΣ νοείται εκείνος 
που δεν έχει διαγραφεί και παραμένει εγγεγραμμένος στα φοιτητολόγια, 
ανεξαρτήτως εξαμήνου σπουδών. 

M1.010 Απόφοιτοι ΠΜΣ 

Το σύνολο των αποφοίτων όλων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Ιδρύματος. Ως απόφοιτος λογίζεται εκείνος που έχει 
ολοκληρώσει τις φοιτητικές του υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένης και 
της διπλωματική εργασίας ή/και της πρακτικής άσκησης, εφόσον 
απαιτούνται από το πρόγραμμα σπουδών), χωρίς να είναι απαραίτητο να 
έχει ολοκληρωθεί η ορκωμοσία του.  

M1.013 Τακτικά Μέλη ΔΕΠ 

Το σύνολο των τακτικών Μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος. Το πεδίο αναφέρεται 
στο ενεργό τακτικό διδακτικό προσωπικό των τεσσάρων βαθμίδων, που 
μισθοδοτείται από το Ίδρυμα. Συμπεριλαμβάνονται τα μέλη ΔΕΠ που 
βρίσκονται σε οποιουδήποτε τύπου άδεια (εκπαιδευτική, αναρρωτική, 
τοκετού, ανατροφής τέκνου, άνευ αποδοχών κ.α.). Συμπεριλαμβάνονται τα 
μέλη ΔΕΠ που απουσιάζουν για λόγους διδασκαλίας σε Ιδρύματα του 
εξωτερικού, καθώς και τα μέλη ΔΕΠ που βρίσκονται σε αναστολή 
καθηκόντων (λόγω προσωρινού διορισμού σε διοικητικές θέσεις κ.α.). 

M1.014 
ΕΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ/Μόνιμοι 
επιστημονικοί 
συνεργάτες/βοηθοί 

Το σύνολο των ΕΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ και των μονίμων επιστημονικών 
συνεργατών και βοηθών του Ιδρύματος. 

M1.015 Διοικητικό προσωπικό 
(μόνιμοι/ΙΔΑΧ) 

Το σύνολο των εργαζομένων  σε όλες τις διοικητικές υπηρεσίες του 
Ιδρύματος, των Σχολών και των Τμημάτων του, με μόνιμη σχέση εργασίας ή 
σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ). Ως διοικητικό 
προσωπικό νοείται το προσωπικό οποιασδήποτε ειδικότητας/κλάδου, που 
απασχολείται στις διοικητικές υπηρεσίες του Ιδρύματος και ανήκει σε 
κάποια από τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ. Συμπεριλαμβάνεται το 
προσωπικό που απασχολείται σε τεχνικές υπηρεσίες του Ιδρύματος (π.χ. 
εργοδηγοί, προσωπικό καθαριότητας κ.α.). Σημειώνεται ότι κάθε 
υπάλληλος προσμετράται μόνο μία φορά για την υπηρεσιακή μονάδα του 
Ιδρύματος, στην οποία ανήκει η οργανική του θέση. Υπάλληλοι 
αποσπασμένοι σε άλλους φορείς εκτός Ιδρύματος δεν προσμετρώνται, ενώ 
προσμετρώνται αποσπασμένοι υπάλληλοι από άλλους φορείς. 
Προσμετράται επίσης το προσωπικό, που βρίσκεται σε οποιουδήποτε 
τύπου άδεια (εκπαιδευτική, αναρρωτική, γονική, τοκετού, ανατροφής 
τέκνου, άνευ αποδοχών κ.α.). 
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Μ2. Σχολή ΕΑΠ 

Κωδικός Τίτλος Περιγραφή 

M2.008 Καθηγητές 
(Άνδρες) 

Το σύνολο των αρρένων μελών ΔΕΠ της Σχολής, στην βαθμίδα του Καθηγητή 
βάσει ΦΕΚ. Το πεδίο αναφέρεται σε ενεργά μέλη ΔΕΠ (άρρενες Καθηγητές), που 
μισθοδοτούνται από το Ίδρυμα και εντάσσονται στην Σχολή. 
Συμπεριλαμβάνονται οι Καθηγητές, που βρίσκονται σε οποιουδήποτε τύπου 
άδεια (εκπαιδευτική, αναρρωτική, άνευ αποδοχών κ.α.), καθώς και όσοι 
βρίσκονται σε αναστολή καθηκόντων. 

M2.009 Καθηγητές 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των θηλέων μελών ΔΕΠ  της Σχολής στην βαθμίδα του Καθηγητή 
βάσει ΦΕΚ. Το πεδίο αναφέρεται σε ενεργά μέλη ΔΕΠ (Καθηγήτριες), που 
μισθοδοτούνται από το Ίδρυμα και εντάσσονται στην Σχολή. 
Συμπεριλαμβάνονται οι Καθηγήτριες, που βρίσκονται σε οποιουδήποτε τύπου 
άδεια (εκπαιδευτική, αναρρωτική, τοκετού, ανατροφής τέκνου, άνευ αποδοχών 
κ.α.), καθώς και εκείνες που βρίσκονται σε αναστολή καθηκόντων. 

M2.010 
Αναπληρωτές 
Καθηγητές 
(Άνδρες) 

Το σύνολο των αρρένων μελών ΔΕΠ  της Σχολής, στην βαθμίδα του Αναπληρωτή 
Καθηγητή βάσει ΦΕΚ. Το πεδίο αναφέρεται σε ενεργά μέλη ΔΕΠ (άρρενες 
Αναπληρωτές Καθηγητές), που μισθοδοτούνται από το Ίδρυμα και εντάσσονται 
στην Σχολή. Συμπεριλαμβάνονται οι Αναπληρωτές Καθηγητές, που βρίσκονται σε 
οποιουδήποτε τύπου άδεια (εκπαιδευτική, αναρρωτική, άνευ αποδοχών κ.α.), 
καθώς και όσοι βρίσκονται σε αναστολή καθηκόντων. 

M2.011 
Αναπληρωτές 
Καθηγητές 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των θηλέων μελών ΔΕΠ  της Σχολής στην βαθμίδα του Αναπληρωτή 
Καθηγητή βάσει ΦΕΚ. Το πεδίο αναφέρεται σε ενεργά μέλη ΔΕΠ (Αναπληρώτριες 
Καθηγήτριες), που μισθοδοτούνται από το Ίδρυμα και εντάσσονται στην Σχολή. 
Συμπεριλαμβάνονται οι Αναπληρώτριες Καθηγήτριες, που βρίσκονται σε 
οποιουδήποτε τύπου άδεια (εκπαιδευτική, αναρρωτική, τοκετού, ανατροφής 
τέκνου, άνευ αποδοχών κ.α.), καθώς και εκείνες που βρίσκονται σε αναστολή 
καθηκόντων. 

M2.012 
Επίκουροι 
Καθηγητές 
(Άνδρες) 

Το σύνολο των αρρένων μελών ΔΕΠ  της Σχολής στην βαθμίδα του Επίκουρου 
Καθηγητή βάσει ΦΕΚ. Το πεδίο αναφέρεται σε ενεργά μέλη ΔΕΠ (άρρενες 
Επίκουρους Καθηγητές), που μισθοδοτούνται από το Ίδρυμα και εντάσσονται 
στην Σχολή. Συμπεριλαμβάνονται οι Επίκουροι Καθηγητές, που βρίσκονται σε 
οποιουδήποτε τύπου άδεια (εκπαιδευτική, αναρρωτική, άνευ αποδοχών κ.α.), 
καθώς και όσοι βρίσκονται σε αναστολή καθηκόντων. 

M2.013 
Επίκουροι 
Καθηγητές 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των θηλέων μελών ΔΕΠ  της Σχολής στην βαθμίδα του Επίκουρου 
Καθηγητή βάσει ΦΕΚ. Το πεδίο αναφέρεται σε ενεργά μέλη ΔΕΠ (Επίκουρες 
Καθηγήτριες), που μισθοδοτούνται από το Ίδρυμα και εντάσσονται στην Σχολή. 
Συμπεριλαμβάνονται οι Επίκουρες Καθηγήτριες, που βρίσκονται σε 
οποιουδήποτε τύπου άδεια (εκπαιδευτική, αναρρωτική, τοκετού, ανατροφής 
τέκνου, άνευ αποδοχών κ.α.), καθώς και εκείνες που βρίσκονται σε αναστολή 
καθηκόντων. 

M2.014 

Λέκτορες / 
Καθηγητές 
Εφαρμογών 
(Άνδρες) 

Το σύνολο των αρρένων μελών ΔΕΠ  της Σχολής στην βαθμίδα του Λέκτορα ή του 
Καθηγητή Εφαρμογών βάσει ΦΕΚ. Το πεδίο αναφέρεται σε ενεργά μέλη ΔΕΠ 
(άρρενες Λέκτορες και Καθηγητές Εφαρμογών), που μισθοδοτούνται από το 
Ίδρυμα και εντάσσονται στην Σχολή. Συμπεριλαμβάνονται οι Λέκτορες και οι 
Καθηγητές Εφαρμογών, που βρίσκονται σε οποιουδήποτε τύπου άδεια 
(εκπαιδευτική, αναρρωτική, άνευ αποδοχών κ.α.), καθώς και όσοι βρίσκονται σε 
αναστολή καθηκόντων. 
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Κωδικός Τίτλος Περιγραφή 

M2.015 

Λέκτορες / 
Καθηγητές 
Εφαρμογών 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των θηλέων μελών ΔΕΠ  της Σχολής στην βαθμίδα του Λέκτορα ή του 
Καθηγητή Εφαρμογών βάσει ΦΕΚ. Το πεδίο αναφέρεται σε ενεργά μέλη ΔΕΠ 
(θήλεις Λέκτορες και Καθηγήτριες Εφαρμογών), που μισθοδοτούνται από το 
Ίδρυμα και εντάσσονται στην Σχολή. Συμπεριλαμβάνονται οι Λέκτορες και οι 
Καθηγήτριες Εφαρμογών, που βρίσκονται σε οποιουδήποτε τύπου άδεια 
(εκπαιδευτική, αναρρωτική, τοκετού, ανατροφής τέκνου, άνευ αποδοχών κ.α.), 
καθώς και εκείνες που βρίσκονται σε αναστολή καθηκόντων. 

M2.016 ΕΔΙΠ (Άνδρες) Το σύνολο του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού ΕΔΙΠ (Άνδρες)  της 
Σχολής βάσει ΦΕΚ. 

M2.017 ΕΔΙΠ (Γυναίκες) Το σύνολο του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού ΕΔΙΠ (Γυναίκες)  της 
Σχολής βάσει ΦΕΚ. 

M2.018 ΕΤΕΠ (Άνδρες) Το σύνολο του Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού ΕΤΕΠ (Άνδρες)  
της Σχολής βάσει ΦΕΚ. 

M2.019 ΕΤΕΠ (Γυναίκες) Το σύνολο του Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού ΕΤΕΠ 
(Γυναίκες)  της Σχολής βάσει ΦΕΚ. 

M2.147 ΕΕΠ (Άνδρες) Το σύνολο του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Άνδρες) της Σχολής με βάση 
το ΦΕΚ. 

M2.148 ΕΕΠ (Γυναίκες) Το σύνολο του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Γυναίκες) της Σχολής με 
βάση το ΦΕΚ. 

M2.020 
Διοικητικό 
προσωπικό 
(Άνδρες) 

Το σύνολο του διοικητικού προσωπικού (Άνδρες)  της Σχολής με μόνιμη σχέση 
εργασίας ή ΙΔΑΧ. Ο όρος «διοικητικό προσωπικό» αναφέρεται σε υπαλλήλους 
οποιασδήποτε ειδικότητας/κλάδου, οι οποίοι ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες 
ΠΕ, ΤΕ, ΥΕ ή ΔΕ. Συμπεριλαμβάνεται τυχόν τεχνικό προσωπικό του Τμήματος 
(εργοδηγοί, προσωπικό καθαριότητας κ.α.), εφόσον ισχύουν οι άνω 
προϋποθέσεις. Στο πεδίο συμπεριλαμβάνεται το διοικητικό προσωπικό, που 
είναι αποσπασμένο στο Τμήμα από άλλους φορείς, αλλά όχι το προσωπικό, που 
υπάγεται οργανικά στο Τμήμα και είναι αποσπασμένο σε άλλους φορείς. Ο κάθε 
υπάλληλος προσμετράται μία φορά (στην υπηρεσία/μονάδα του Τμήματος, 
όπου υπάγεται οργανικά ή είναι αποσπασμένος), ανεξαρτήτως εάν έχει γίνει 
παράλληλη ανάθεση καθηκόντων και σε άλλες υπηρεσίες ή μονάδες του 
Τμήματος. 

M2.021 
Διοικητικό 
προσωπικό 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο του διοικητικού προσωπικού (Γυναίκες)  της Σχολής με μόνιμη σχέση 
εργασίας ή ΙΔΑΧ. Ο όρος «διοικητικό προσωπικό» αναφέρεται σε υπαλλήλους 
οποιασδήποτε ειδικότητας/κλάδου, οι οποίοι ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες 
ΠΕ, ΤΕ, ΥΕ ή ΔΕ. Συμπεριλαμβάνεται τυχόν τεχνικό προσωπικό του Τμήματος 
(εργοδηγοί, προσωπικό καθαριότητας κ.α.), εφόσον ισχύουν οι άνω 
προϋποθέσεις. Στο πεδίο συμπεριλαμβάνεται το διοικητικό προσωπικό, που 
είναι αποσπασμένο στο Τμήμα από άλλους φορείς, αλλά όχι το προσωπικό, που 
υπάγεται οργανικά στο Τμήμα και είναι αποσπασμένο σε άλλους φορείς. Ο κάθε 
υπάλληλος προσμετράται μία φορά (στην υπηρεσία/μονάδα του Τμήματος, 
όπου υπάγεται οργανικά ή είναι αποσπασμένος), ανεξαρτήτως εάν έχει γίνει 
παράλληλη ανάθεση καθηκόντων και σε άλλες υπηρεσίες ή μονάδες του 
Τμήματος. 
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M3.008 Καθηγητές 
(Άνδρες) 

Το σύνολο των αρρένων μελών ΔΕΠ του Τμήματος, στην βαθμίδα του 
Καθηγητή βάσει ΦΕΚ. Το πεδίο αναφέρεται σε ενεργά μέλη ΔΕΠ (άρρενες 
Καθηγητές), που μισθοδοτούνται από το Ίδρυμα και εντάσσονται στο Τμήμα. 
Συμπεριλαμβάνονται οι Καθηγητές, που βρίσκονται σε οποιουδήποτε τύπου 
άδεια (εκπαιδευτική, αναρρωτική, άνευ αποδοχών κ.α.), καθώς και όσοι 
βρίσκονται σε αναστολή καθηκόντων. 

M3.009 Καθηγητές 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των θηλέων μελών ΔΕΠ του Τμήματος στην βαθμίδα του Καθηγητή 
βάσει ΦΕΚ. Το πεδίο αναφέρεται σε ενεργά μέλη ΔΕΠ (Καθηγήτριες), που 
μισθοδοτούνται από το Ίδρυμα και εντάσσονται στο Τμήμα. 
Συμπεριλαμβάνονται οι Καθηγήτριες, που βρίσκονται σε οποιουδήποτε τύπου 
άδεια (εκπαιδευτική, αναρρωτική, τοκετού, ανατροφής τέκνου, άνευ 
αποδοχών κ.α.), καθώς και εκείνες που βρίσκονται σε αναστολή καθηκόντων. 

M3.010 
Αναπληρωτές 
Καθηγητές 
(Άνδρες) 

Το σύνολο των αρρένων μελών ΔΕΠ του Τμήματος, στην βαθμίδα του 
Αναπληρωτή Καθηγητή βάσει ΦΕΚ. Το πεδίο αναφέρεται σε ενεργά μέλη ΔΕΠ 
(άρρενες Αναπληρωτές Καθηγητές), που μισθοδοτούνται από το Ίδρυμα και 
εντάσσονται στο Τμήμα. Συμπεριλαμβάνονται οι Αναπληρωτές Καθηγητές, που 
βρίσκονται σε οποιουδήποτε τύπου άδεια (εκπαιδευτική, αναρρωτική, άνευ 
αποδοχών κ.α.), καθώς και όσοι βρίσκονται σε αναστολή καθηκόντων. 

M3.011 
Αναπληρωτές 
Καθηγητές 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των θηλέων μελών ΔΕΠ του Τμήματος στην βαθμίδα του 
Αναπληρωτή Καθηγητή βάσει ΦΕΚ. Το πεδίο αναφέρεται σε ενεργά μέλη ΔΕΠ 
(Αναπληρώτριες Καθηγήτριες), που μισθοδοτούνται από το Ίδρυμα και 
εντάσσονται στο Τμήμα. Συμπεριλαμβάνονται οι Αναπληρώτριες Καθηγήτριες, 
που βρίσκονται σε οποιουδήποτε τύπου άδεια (εκπαιδευτική, αναρρωτική, 
τοκετού, ανατροφής τέκνου, άνευ αποδοχών κ.α.), καθώς και εκείνες που 
βρίσκονται σε αναστολή καθηκόντων. 

M3.012 
Επίκουροι 
Καθηγητές 
(Άνδρες) 

Το σύνολο των αρρένων μελών ΔΕΠ του Τμήματος στην βαθμίδα του 
Επίκουρου Καθηγητή βάσει ΦΕΚ. Το πεδίο αναφέρεται σε ενεργά μέλη ΔΕΠ 
(άρρενες Επίκουρους Καθηγητές), που μισθοδοτούνται από το Ίδρυμα και 
εντάσσονται στο Τμήμα. Συμπεριλαμβάνονται οι Επίκουροι Καθηγητές, που 
βρίσκονται σε οποιουδήποτε τύπου άδεια (εκπαιδευτική, αναρρωτική, άνευ 
αποδοχών κ.α.), καθώς και όσοι βρίσκονται σε αναστολή καθηκόντων. 

M3.013 
Επίκουροι 
Καθηγητές 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των θηλέων μελών ΔΕΠ του Τμήματος στην βαθμίδα του Επίκουρου 
Καθηγητή βάσει ΦΕΚ. Το πεδίο αναφέρεται σε ενεργά μέλη ΔΕΠ (Επίκουρες 
Καθηγήτριες), που μισθοδοτούνται από το Ίδρυμα και εντάσσονται στο Τμήμα. 
Συμπεριλαμβάνονται οι Επίκουρες Καθηγήτριες, που βρίσκονται σε 
οποιουδήποτε τύπου άδεια (εκπαιδευτική, αναρρωτική, τοκετού, ανατροφής 
τέκνου, άνευ αποδοχών κ.α.), καθώς και εκείνες που βρίσκονται σε αναστολή 
καθηκόντων. 

M3.014 

Λέκτορες / 
Καθηγητές 
Εφαρμογών 
(Άνδρες) 

Το σύνολο των αρρένων μελών ΔΕΠ του Τμήματος στην βαθμίδα του Λέκτορα 
ή του Καθηγητή Εφαρμογών βάσει ΦΕΚ. Το πεδίο αναφέρεται σε ενεργά μέλη 
ΔΕΠ (άρρενες Λέκτορες και Καθηγητές Εφαρμογών), που μισθοδοτούνται από 
το Ίδρυμα και εντάσσονται στο Τμήμα. Συμπεριλαμβάνονται οι Λέκτορες και οι 
Καθηγητές Εφαρμογών, που βρίσκονται σε οποιουδήποτε τύπου άδεια 
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(εκπαιδευτική, αναρρωτική, άνευ αποδοχών κ.α.), καθώς και όσοι βρίσκονται 
σε αναστολή καθηκόντων. 

M3.015 

Λέκτορες / 
Καθηγητές 
Εφαρμογών 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των θηλέων μελών ΔΕΠ του Τμήματος στην βαθμίδα του Λέκτορα ή 
του Καθηγητή Εφαρμογών βάσει ΦΕΚ. Το πεδίο αναφέρεται σε ενεργά μέλη 
ΔΕΠ (θήλεις Λέκτορες και Καθηγήτριες Εφαρμογών), που μισθοδοτούνται από 
το Ίδρυμα και εντάσσονται στο Τμήμα. Συμπεριλαμβάνονται οι Λέκτορες και οι 
Καθηγήτριες Εφαρμογών, που βρίσκονται σε οποιουδήποτε τύπου άδεια 
(εκπαιδευτική, αναρρωτική, τοκετού, ανατροφής τέκνου, άνευ αποδοχών κ.α.), 
καθώς και εκείνες που βρίσκονται σε αναστολή καθηκόντων. 

M3.016 ΕΔΙΠ (Άνδρες) Το σύνολο του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού ΕΔΙΠ (Άνδρες) του 
Τμήματος βάσει ΦΕΚ. 

M3.017 ΕΔΙΠ (Γυναίκες) Το σύνολο του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού ΕΔΙΠ (Γυναίκες) του 
Τμήματος βάσει ΦΕΚ. 

M3.018 ΕΤΕΠ (Άνδρες) Το σύνολο του Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού ΕΤΕΠ 
(Άνδρες) του Τμήματος βάσει ΦΕΚ. 

M3.019 ΕΤΕΠ (Γυναίκες) Το σύνολο του Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού ΕΤΕΠ 
(Γυναίκες) του Τμήματος βάσει ΦΕΚ. 

M3.150 ΕΕΠ (Άνδρες) Το σύνολο του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Άνδρες) του Τμήματος 
βάσει ΦΕΚ. 

M3.151 ΕΕΠ (Γυναίκες) Το σύνολο του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Γυναίκες) του Τμήματος 
βάσει ΦΕΚ. 

M3.020 
Διοικητικό 
προσωπικό 
(Άνδρες) 

Το σύνολο του διοικητικού προσωπικού (Άνδρες) του Τμήματος με μόνιμη 
σχέση εργασίας ή ΙΔΑΧ. Ο όρος «διοικητικό προσωπικό» αναφέρεται σε 
υπαλλήλους οποιασδήποτε ειδικότητας/κλάδου, οι οποίοι ανήκουν σε μία από 
τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΥΕ ή ΔΕ. Συμπεριλαμβάνεται τυχόν τεχνικό προσωπικό 
του Τμήματος (εργοδηγοί, προσωπικό καθαριότητας κ.α.), εφόσον ισχύουν οι 
άνω προϋποθέσεις. Στο πεδίο συμπεριλαμβάνεται το διοικητικό προσωπικό, 
που είναι αποσπασμένο στο Τμήμα από άλλους φορείς, αλλά όχι το 
προσωπικό, που υπάγεται οργανικά στο Τμήμα και είναι αποσπασμένο σε 
άλλους φορείς. Ο κάθε υπάλληλος προσμετράται μία φορά (στην 
υπηρεσία/μονάδα του Τμήματος, όπου υπάγεται οργανικά ή είναι 
αποσπασμένος), ανεξαρτήτως εάν έχει γίνει παράλληλη ανάθεση καθηκόντων 
και σε άλλες υπηρεσίες ή μονάδες του Τμήματος. 

M3.021 
Διοικητικό 
προσωπικό 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο του διοικητικού προσωπικού (Γυναίκες) του Τμήματος με μόνιμη 
σχέση εργασίας ή ΙΔΑΧ. Ο όρος «διοικητικό προσωπικό» αναφέρεται σε 
υπαλλήλους οποιασδήποτε ειδικότητας/κλάδου, οι οποίοι ανήκουν σε μία από 
τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΥΕ ή ΔΕ. Συμπεριλαμβάνεται τυχόν τεχνικό προσωπικό 
του Τμήματος (εργοδηγοί, προσωπικό καθαριότητας κ.α.), εφόσον ισχύουν οι 
άνω προϋποθέσεις. Στο πεδίο συμπεριλαμβάνεται το διοικητικό προσωπικό, 
που είναι αποσπασμένο στο Τμήμα από άλλους φορείς, αλλά όχι το 
προσωπικό, που υπάγεται οργανικά στο Τμήμα και είναι αποσπασμένο σε 
άλλους φορείς. Ο κάθε υπάλληλος προσμετράται μία φορά (στην 
υπηρεσία/μονάδα του Τμήματος, όπου υπάγεται οργανικά ή είναι 
αποσπασμένος), ανεξαρτήτως εάν έχει γίνει παράλληλη ανάθεση καθηκόντων 
και σε άλλες υπηρεσίες ή μονάδες του Τμήματος. 
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M4.041 
Νεοεισαχθέντες με 
εισαγωγικές εξετάσεις 
(Άνδρες) 

Το σύνολο των φοιτητών, που εισήχθησαν στο ΠΠΣ με εισαγωγικές 
εξετάσεις (Άνδρες). Το πεδίο αναφέρεται στους νεοεισαχθέντες που 
έχουν εγγραφεί στο ΠΠΣ. Με τον όρο νεοεισαχθέντες εννοούνται οι 
εισαχθέντες μόνο στο πρώτο έτος σπουδών. 

M4.042 
Νεοεισαχθέντες με 
εισαγωγικές εξετάσεις 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των φοιτητών, που εισήχθησαν στο ΠΠΣ με εισαγωγικές 
εξετάσεις (Γυναίκες). Το πεδίο αναφέρεται στους νεοεισαχθέντες που 
έχουν εγγραφεί στο ΠΠΣ. Με τον όρο νεοεισαχθέντες εννοούνται οι 
εισαχθέντες μόνο στο πρώτο έτος σπουδών. 

M4.043 Eισαχθέντες με κατατακτήριες 
εξετάσεις (Άνδρες) 

Το σύνολο των φοιτητών που εισήχθησαν στο ΠΠΣ με κατατακτήριες 
εξετάσεις (Άνδρες) και εγγράφησαν σε οποιοδήποτε έτος σπουδών. Το 
πεδίο αναφέρεται στους εισαχθέντες με κατατακτήριες εξετάσεις, που 
τελικά εγγράφησαν στο ΠΠΣ. 

M4.044 Eισαχθέντες με κατατακτήριες 
εξετάσεις (Γυναίκες) 

Το σύνολο των φοιτητών που εισήχθησαν στο ΠΠΣ με κατατακτήριες 
εξετάσεις (Γυναίκες) και εγγράφησαν σε οποιοδήποτε έτος σπουδών. 
Το πεδίο αναφέρεται στους εισαχθέντες με κατατακτήριες εξετάσεις, 
που τελικά εγγράφησαν στο ΠΠΣ 

M4.155 
Νεοεισαχθέντες με 
κατατακτήριες εξετάσεις 
(Άνδρες) 

Το σύνολο των φοιτητών που εισήχθησαν στο ΠΠΣ με κατατακτήριες 
εξετάσεις (Άνδρες) και εγγράφησαν στο πρώτο έτος σπουδών. Το πεδίο 
αναφέρεται στους νεοεισαχθέντες με κατατακτήριες εξετάσεις, που 
τελικά εγγράφηκαν στο ΠΠΣ. 

M4.156 
Νεοεισαχθέντες με 
κατατακτήριες εξετάσεις 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των φοιτητών που εισήχθησαν στο ΠΠΣ με κατατακτήριες 
εξετάσεις (Γυναίκες) και εγγράφησαν στο πρώτο έτος σπουδών. Το 
πεδίο αναφέρεται στους νεοεισαχθέντες με κατατακτήριες εξετάσεις, 
που τελικά εγγράφηκαν στο ΠΠΣ. 

M4.045 Εισαχθέντες από μετεγγραφές 
(Άνδρες) 

Το σύνολο των φοιτητών (Άνδρες), που εισήχθησαν στο ΠΠΣ από 
μετεγγραφή (όλες οι περιπτώσεις μετεγγραφών) και εγγράφηκαν σε 
οποιοδήποτε έτος σπουδών. Το πεδίο αναφέρεται σε όσους 
εισήχθησαν από μετεγγραφή και τελικά εγγράφηκαν στο ΠΠΣ. 

M4.046 Εισαχθέντες από μετεγγραφές 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των φοιτητών (Γυναίκες), που εισήχθησαν στο ΠΠΣ από 
μετεγγραφή (όλες οι περιπτώσεις μετεγγραφών) και εγγράφηκαν σε 
οποιοδήποτε έτος σπουδών. Το πεδίο αναφέρεται σε όσους 
εισήχθησαν από μετεγγραφή και τελικά εγγράφηκαν στο ΠΠΣ. 

Μ4.146 Νεοεισαχθέντες από 
μετεγγραφές (Άνδρες) 

Το σύνολο των φοιτητών (Άνδρες), που εισήχθησαν στο ΠΠΣ από 
μετεγγραφή (όλες οι περιπτώσεις μετεγγραφών) και εγγράφηκαν στο 
πρώτο έτος σπουδών. Το πεδίο αναφέρεται σε όσους εισήχθησαν από 
μετεγγραφή και τελικά εγγράφηκαν στο ΠΠΣ. 

Μ4.147 Νεοεισαχθέντες από 
μετεγγραφές (Γυναίκες) 

Το σύνολο των φοιτητών (Γυναίκες), που εισήχθησαν στο ΠΠΣ από 
μετεγγραφή (όλες οι περιπτώσεις μετεγγραφών) και εγγράφηκαν στο 
πρώτο έτος σπουδών. Το πεδίο αναφέρεται σε όσους εισήχθησαν από 
μετεγγραφή και τελικά εγγράφηκαν στο ΠΠΣ. 
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M4.047 Νεοεισαχθέντες αλλοδαποί 
(Άνδρες) 

Το σύνολο των εισαχθέντων αλλοδαπών φοιτητών (Άνδρες) στο ΠΠΣ. 
Οι αλλοδαποί φοιτητές ορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
Με τον όρο νεοεισαχθέντες εννοούνται οι εισαχθέντες μόνο στο πρώτο 
έτος σπουδών. Το πεδίο αναφέρεται σε όσους εισήχθησαν με τις 
διατάξεις περί αλλοδαπών και τελικά εγγράφηκαν στο ΠΠΣ. 

M4.048 Νεοεισαχθέντες αλλοδαποί 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των εισαχθέντων αλλοδαπών φοιτητών (Γυναίκες) στο ΠΠΣ. 
Οι αλλοδαποί φοιτητές ορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
Με τον όρο νεοεισαχθέντες εννοούνται οι εισαχθέντες μόνο στο πρώτο 
έτος σπουδών. Το πεδίο αναφέρεται σε όσους εισήχθησαν με τις 
διατάξεις περί αλλοδαπών και τελικά εγγράφηκαν στο ΠΠΣ. 

M4.049 Νεοεισαχθέντες με λοιπές 
μεθόδους (Άνδρες) 

Το σύνολο των φοιτητών, που εισήχθησαν στο ΠΠΣ με λοιπές 
μεθόδους (Άνδρες), δηλαδή πλην εισαγωγικών εξετάσεων, 
κατατακτηρίων, μετεγγραφών και διατάξεων περί αλλοδαπών. Με τον 
όρο νεοεισαχθέντες εννοούνται οι εισαχθέντες που τελικά εγγράφηκαν 
στο πρώτο έτος σπουδών του ΠΠΣ. 

M4.050 Νεοεισαχθέντες με λοιπές 
μεθόδους (Γυναίκες) 

Το σύνολο των φοιτητών, που εισήχθησαν στο ΠΠΣ με λοιπές 
μεθόδους (Γυναίκες), δηλαδή πλην εισαγωγικών εξετάσεων, 
κατατακτηρίων, μετεγγραφών και διατάξεων περί αλλοδαπών. Με τον 
όρο νεοεισαχθέντες εννοούνται οι εισαχθέντες που τελικά εγγράφηκαν 
στο πρώτο έτος σπουδών του ΠΠΣ. 

M4.051 Νεοεισαχθέντες (σύνολο) 
(Άνδρες) 

Το σύνολο των εισαχθέντων φοιτητών (Άνδρες) στο πρώτο έτος 
σπουδών του ΠΠΣ με οποιαδήποτε μέθοδο εισαγωγής. Στο πεδίο 
συμπεριλαμβάνονται οι νεοεισαχθέντες, που τελικά εγγράφηκαν στο 
πρώτο έτος σπουδών. 

M4.052 Νεοεισαχθέντες (σύνολο) 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των εισαχθέντων φοιτητών (Γυναίκες) στο πρώτο έτος 
σπουδών του ΠΠΣ με οποιαδήποτε μέθοδο εισαγωγής. Στο πεδίο 
συμπεριλαμβάνονται οι νεοεισαχθέντες, που τελικά εγγράφηκαν στο 
πρώτο έτος σπουδών. 

M4.157 Εισαχθέντες (σύνολο) (Άνδρες) 

Το σύνολο των εισαχθέντων φοιτητών (Άνδρες) σε οποιοδήποτε έτος 
σπουδών του ΠΠΣ με οποιαδήποτε μέθοδο εισαγωγής. Στο πεδίο 
συμπεριλαμβάνονται οι εισαχθέντες, που τελικά εγγράφηκαν σε 
οποιοδήποτε έτος σπουδών. 

M4.158 Εισαχθέντες (σύνολο) 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των εισαχθέντων φοιτητών (Γυναίκες) σε οποιοδήποτε έτος 
σπουδών του ΠΠΣ με οποιαδήποτε μέθοδο εισαγωγής. Στο πεδίο 
συμπεριλαμβάνονται οι εισαχθέντες, που τελικά εγγράφηκαν σε 
οποιοδήποτε έτος σπουδών. 

M4.055 
Πλήθος εγγεγραμμένων εντός 
κανονικής διάρκειας φοίτησης 
(Άνδρες) 

Το σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών (Άνδρες), οι οποίοι 
βρίσκονται εντός της κανονικής διάρκειας του Προγράμματος 
Προπτυχιακών Σπουδών των ν ετών. Το ν λαμβάνει τιμές από 4 έως 6 
αναλόγως με το συγκεκριμένο ΠΠΣ. 

M4.056 
Εγγεγραμμένοι εντός 
κανονικής διάρκειας φοίτησης 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών (Γυναίκες), οι οποίοι 
βρίσκονται εντός της κανονικής διάρκειας του Προγράμματος 
Προπτυχιακών Σπουδών των ν ετών. Το ν λαμβάνει τιμές από 4 έως 6 
αναλόγως με το συγκεκριμένο ΠΠΣ. 

M4.057 Εγγεγραμμένοι που διανύουν 
το ν+1 έτος σπουδών (Άνδρες) 

Το σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών του ΠΠΣ, που διανύουν το 
ν+1 έτος σπουδών (Άνδρες). Το ν λαμβάνει τιμές από 4 έως 6 αναλόγως 
με το συγκεκριμένο ΠΠΣ. 
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M4.058 
Εγγεγραμμένοι που διανύουν 
το ν+1 έτος σπουδών 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών του ΠΠΣ, που διανύουν το 
ν+1 έτος σπουδών (Γυναίκες). Το ν λαμβάνει τιμές από 4 έως 6 
αναλόγως με το συγκεκριμένο ΠΠΣ. 

M4.059 Εγγεγραμμένοι που διανύουν 
το ν+2 έτος σπουδών (Άνδρες) 

Το σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών του ΠΠΣ, που διανύουν το 
ν+2 έτος σπουδών (Άνδρες). Το ν λαμβάνει τιμές από 4 έως 6 αναλόγως 
με το συγκεκριμένο ΠΠΣ. 

M4.060 
Εγγεγραμμένοι που διανύουν 
το ν+2 έτος σπουδών 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών του ΠΠΣ, που διανύουν το 
ν+2 έτος σπουδών (Γυναίκες). Το ν λαμβάνει τιμές από 4 έως 6 
αναλόγως με το συγκεκριμένο ΠΠΣ. 

Μ4.159 
Εγγεγραμμένοι που διανύουν 
το ν+3 έτος σπουδών (Άνδρες) 

Το σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών του ΠΠΣ, που διανύουν το 
ν+3 έτος σπουδών (Άνδρες). Το ν λαμβάνει τιμές από 4 έως 6 αναλόγως 
με το συγκεκριμένο ΠΠΣ. 

Μ4.160 
Εγγεγραμμένοι που διανύουν 
το ν+3 έτος σπουδών 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών του ΠΠΣ, που διανύουν το 
ν+3 έτος σπουδών (Γυναίκες). Το ν λαμβάνει τιμές από 4 έως 6 
αναλόγως με το συγκεκριμένο ΠΠΣ. 

Μ4.161 
Εγγεγραμμένοι που διανύουν 
έτος σπουδών μεγαλύτερο 
του ν+3 (Άνδρες) 

Το σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών του ΠΠΣ, που διανύουν έτος 
σπουδών μεγαλύτερο του ν+3 (Άνδρες). Το ν λαμβάνει τιμές από 4 έως 
6 αναλόγως με το συγκεκριμένο ΠΠΣ. 

Μ4.162 
Εγγεγραμμένοι που διανύουν 
έτος σπουδών μεγαλύτερο 
του ν+3 (Γυναίκες) 

Το σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών του ΠΠΣ, που διανύουν έτος 
σπουδών μεγαλύτερο του ν+3 (Γυναίκες). Το ν λαμβάνει τιμές από 4 
έως 6 αναλόγως με το συγκεκριμένο ΠΠΣ. 

M4.063 Αλλοδαποί εντός κανονικής 
διάρκειας φοίτησης (Άνδρες) 

Το σύνολο των εγγεγραμμένων αλλοδαπών φοιτητών, που βρίσκονται 
εντός της κανονικής διάρκειας φοίτησης (ν ετών) του ΠΠΣ (Άνδρες). Το 
ν λαμβάνει τιμές από 4 έως 6 αναλόγως με το συγκεκριμένο ΠΠΣ. Οι 
αλλοδαποί στο πεδίο νοούνται βάσει εθνικότητας. 

M4.064 Αλλοδαποί εντός κανονικής 
διάρκειας φοίτησης (Γυναίκες) 

Το σύνολο των εγγεγραμμένων αλλοδαπών φοιτητών, που βρίσκονται 
εντός της κανονικής διάρκειας φοίτησης (ν ετών) του ΠΠΣ (Γυναίκες). 
Το ν λαμβάνει τιμές από 4 έως 6 αναλόγως με το συγκεκριμένο ΠΠΣ. Οι 
αλλοδαποί στο πεδίο νοούνται βάσει εθνικότητας. 

Μ4.163 
Αλλοδαποί που διανύουν το 
ν+1 έτος σπουδών (Άνδρες) 

Το σύνολο των αλλοδαπών φοιτητών του ΠΠΣ, που διανύουν το ν+1 
έτος σπουδών (Άνδρες). Το ν λαμβάνει τιμές από 4 έως 6 αναλόγως με 
το συγκεκριμένο ΠΠΣ. 

Μ4.164 
Αλλοδαποί που διανύουν το 
ν+1 έτος σπουδών (Γυναίκες) 

Το σύνολο των αλλοδαπών φοιτητών του ΠΠΣ, που διανύουν το ν+1 
έτος σπουδών (Γυναίκες). Το ν λαμβάνει τιμές από 4 έως 6 αναλόγως 
με το συγκεκριμένο ΠΠΣ. 

Μ4.165 
Αλλοδαποί που διανύουν το 
ν+2 έτος σπουδών (Άνδρες) 

Το σύνολο των αλλοδαπών φοιτητών του ΠΠΣ, που διανύουν το ν+2 
έτος σπουδών (Άνδρες). Το ν λαμβάνει τιμές από 4 έως 6 αναλόγως με 
το συγκεκριμένο ΠΠΣ. 

Μ4.166 
Αλλοδαποί που διανύουν το 
ν+2 έτος σπουδών (Γυναίκες) 

Το σύνολο των αλλοδαπών φοιτητών του ΠΠΣ, που διανύουν το ν+2 
έτος σπουδών (Γυναίκες). Το ν λαμβάνει τιμές από 4 έως 6 αναλόγως 
με το συγκεκριμένο ΠΠΣ. 
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Μ4.167 
Αλλοδαποί που διανύουν το 
ν+3 έτος σπουδών (Άνδρες) 

Το σύνολο των αλλοδαπών φοιτητών του ΠΠΣ, που διανύουν το ν+3 
έτος σπουδών (Άνδρες). Το ν λαμβάνει τιμές από 4 έως 6 αναλόγως με 
το συγκεκριμένο ΠΠΣ. 

Μ4.168 
Αλλοδαποί που διανύουν το 
ν+3 έτος σπουδών (Γυναίκες) 

Το σύνολο των αλλοδαπών φοιτητών του ΠΠΣ, που διανύουν το ν+3 
έτος σπουδών (Γυναίκες). Το ν λαμβάνει τιμές από 4 έως 6 αναλόγως 
με το συγκεκριμένο ΠΠΣ. 

Μ4.169 
Αλλοδαποί που διανύουν έτος 
σπουδών μεγαλύτερο του ν+3 
(Άνδρες) 

Το σύνολο των αλλοδαπών φοιτητών του ΠΠΣ, που διανύουν έτος 
σπουδών μεγαλύτερο του ν+3 (Άνδρες). Το ν λαμβάνει τιμές από 4 έως 
6 αναλόγως με το συγκεκριμένο ΠΠΣ. 

Μ4.170 
Αλλοδαποί που διανύουν έτος 
σπουδών μεγαλύτερο του ν+3 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των αλλοδαπών φοιτητών του ΠΠΣ, που διανύουν έτος 
σπουδών μεγαλύτερο του ν+3 (Γυναίκες). Το ν λαμβάνει τιμές από 4 
έως 6 αναλόγως με το συγκεκριμένο ΠΠΣ. 

M4.067 

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

Το σύνολο των φοιτητών, που διεγράφησαν κατόπιν αίτησής τους κατά 
το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, ενώ βρίσκονταν εντός της κανονικής 
διάρκειας φοίτησης των ν ετών του ΠΠΣ (Άνδρες). 

M4.068 

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

Το σύνολο των φοιτητών, που διεγράφησαν κατόπιν αίτησής τους κατά 
το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, ενώ βρίσκονταν εντός της κανονικής 
διάρκειας φοίτησης των ν ετών του ΠΠΣ (Γυναίκες). 

M4.069 

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

Το σύνολο των φοιτητών, που διεγράφησαν κατόπιν αίτησής τους κατά 
το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, ενώ βρίσκονταν πέραν της κανονικής 
διάρκειας φοίτησης των ν ετών του ΠΠΣ (Άνδρες). 

M4.070 

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

Το σύνολο των φοιτητών, που διεγράφησαν κατόπιν αίτησής τους κατά 
το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, ενώ βρίσκονταν πέραν της κανονικής 
διάρκειας φοίτησης των ν ετών του ΠΠΣ (Γυναίκες). 

Μ4.152 Διαγραμμένοι από το ΠΠΣ 
(Άνδρες) 

Το σύνολο των φοιτητών (Άνδρες), που διεγράφησαν από το ΠΠΣ εντός 
του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους με απόφαση του Τμήματος ή της 
Σχολής. 

Μ4.153 Διαγραμμένοι από το ΠΣ 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των φοιτητών (Γυναίκες), που διεγράφησαν από το ΠΠΣ 
εντός του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους με απόφαση του Τμήματος ή 
της Σχολής. 

M4.075 Νεοεισαχθέντες ΑΜΕΑ 
(Άνδρες) 

Το σύνολο των νεοεισαχθέντων  φοιτητών ΑΜΕΑ σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις (5% με σοβαρές παθήσεις) στο τρέχον ακαδημαϊκό 
έτος (Άνδρες). Το πεδίο αναφέρεται στους φοιτητές ΑΜΕΑ, οι οποίοι 
εισήχθησαν και τελικά εγγράφηκαν στο πρώτο έτος σπουδών του ΠΠΣ. 

M4.076 Νεοεισαχθέντες ΑΜΕΑ 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των νεοεισαχθέντων φοιτητών ΑΜΕΑ σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις (5% με σοβαρές παθήσεις) στο τρέχον ακαδημαϊκό 
έτος (Γυναίκες). Το πεδίο αναφέρεται στους φοιτητές ΑΜΕΑ, οι οποίοι 
εισήχθησαν και τελικά εγγράφηκαν στο πρώτο έτος σπουδών του ΠΠΣ. 

M4.077 
Εγγεγραμμένοι ΑΜΕΑ εντός 
κανονικής διάρκειας φοίτησης 
(Άνδρες) 

Το σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών ΑΜΕΑ σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις (5% με σοβαρές παθήσεις) (Άνδρες), οι οποίοι 
βρίσκονται εντός της κανονικής διάρκειας φοίτησης των ν ετών. 
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M4.078 
Εγγεγραμμένοι ΑΜΕΑ εντός 
κανονικής διάρκειας φοίτησης 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών ΑΜΕΑ σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις (5% με σοβαρές παθήσεις) (Γυναίκες), οι οποίοι 
βρίσκονται εντός της κανονικής διάρκειας φοίτησης των ν ετών. 

M4.079 Απόφοιτοι ΑΜΕΑ (Άνδρες) 

Το σύνολο των αποφοίτων ΑΜΕΑ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
(5% με σοβαρές παθήσεις) του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (Άνδρες). 
Με τον όρο απόφοιτος εννοείται εκείνος που έχει ολοκληρώσει τις 
φοιτητικές του υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένης και της 
διπλωματικής εργασίας ή/και της πρακτικής άσκησης, εφόσον 
απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών), ανεξαρτήτως του αν έχει 
ολοκληρωθεί η διαδικασία της ορκωμοσίας του. 

M4.080 Απόφοιτοι ΑΜΕΑ (Γυναίκες) 

Το σύνολο των αποφοίτων ΑΜΕΑ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
(5% με σοβαρές παθήσεις) του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 
(Γυναίκες). Με τον όρο απόφοιτος εννοείται εκείνος που έχει 
ολοκληρώσει τις φοιτητικές του υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένης 
και της διπλωματικής εργασίας ή/και της πρακτικής άσκησης, εφόσον 
απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών), ανεξαρτήτως του αν έχει 
ολοκληρωθεί η διαδικασία της ορκωμοσίας του. 

M4.087 Εισερχόμενοι ERASMUS 
(Άνδρες) 

Το πλήθος των εισερχομένων φοιτητών του ΠΠΣ με το πρόγραμμα 
ERASMUS (Άνδρες). 

M4.088 Εισερχόμενοι ERASMUS 
(Γυναίκες) 

Το πλήθος των εισερχομένων φοιτητών του ΠΠΣ με το πρόγραμμα 
ERASMUS (Γυναίκες). 

M4.091 Απόφοιτοι εντός κανονικής 
διάρκειας φοίτησης (Άνδρες) 

Το σύνολο των αποφοίτων του ΠΠΣ κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, 
οι οποίοι κατά την αποφοίτηση βρίσκονταν εντός της κανονικής 
διάρκειας φοίτησης των ν ετών του ΠΠΣ (Άνδρες). Με τον όρο 
απόφοιτος εννοείται εκείνος που έχει ολοκληρώσει τις φοιτητικές του 
υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένης και της διπλωματικής εργασίας 
ή/και της πρακτικής άσκησης, εφόσον απαιτείται από το πρόγραμμα 
σπουδών), ανεξαρτήτως του αν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της 
ορκωμοσίας του. 

M4.092 Απόφοιτοι εντός κανονικής 
διάρκειας φοίτησης (Γυναίκες) 

Το σύνολο των αποφοίτων του ΠΠΣ κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, 
οι οποίοι κατά την αποφοίτηση βρίσκονταν εντός της κανονικής 
διάρκειας φοίτησης των ν ετών του ΠΠΣ (Άνδρες). Με τον όρο 
απόφοιτος εννοείται εκείνος που έχει ολοκληρώσει τις φοιτητικές του 
υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένης και της διπλωματικής εργασίας 
ή/και της πρακτικής άσκησης, εφόσον απαιτείται από το πρόγραμμα 
σπουδών), ανεξαρτήτως του αν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της 
ορκωμοσίας του. 

M4.093 Απόφοιτοι (ν+1 έτη σπουδών) 
(Άνδρες) 

Το σύνολο των αποφοίτων του ΠΠΣ κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, 
οι οποίοι κατά την αποφοίτηση βρίσκονταν εντός του ν+1 έτους 
σπουδών του ΠΠΣ (Άνδρες). Με τον όρο απόφοιτος εννοείται εκείνος 
που έχει ολοκληρώσει τις φοιτητικές του υποχρεώσεις 
(συμπεριλαμβανομένης και της διπλωματικής εργασίας ή/και της 
πρακτικής άσκησης, εφόσον απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών), 
ανεξαρτήτως του αν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της ορκωμοσίας 
του. 
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Κωδικός Τίτλος πεδίου Περιγραφή πεδίου 

M4.094 Απόφοιτοι (ν+1 έτη σπουδών) 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των αποφοίτων του ΠΠΣ κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, 
οι οποίοι κατά την αποφοίτηση βρίσκονταν εντός του ν+1 έτους 
σπουδών του ΠΠΣ (Γυναίκες). Με τον όρο απόφοιτος εννοείται εκείνος 
που έχει ολοκληρώσει τις φοιτητικές του υποχρεώσεις 
(συμπεριλαμβανομένης και της διπλωματικής εργασίας ή/και της 
πρακτικής άσκησης, εφόσον απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών), 
ανεξαρτήτως του αν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της ορκωμοσίας 
του. 

M4.095 Απόφοιτοι (ν+2 έτη σπουδών) 
(Άνδρες) 

Το σύνολο των αποφοίτων του ΠΠΣ κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, 
οι οποίοι κατά την αποφοίτηση βρίσκονταν εντός του ν+2 έτους 
σπουδών του ΠΠΣ (Άνδρες). Με τον όρο απόφοιτος εννοείται εκείνος 
που έχει ολοκληρώσει τις φοιτητικές του υποχρεώσεις 
(συμπεριλαμβανομένης και της διπλωματικής εργασίας ή/και της 
πρακτικής άσκησης, εφόσον απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών), 
ανεξαρτήτως του αν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της ορκωμοσίας 
του. 

M4.096 Απόφοιτοι (ν+2 έτη σπουδών) 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των αποφοίτων του ΠΠΣ κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, 
οι οποίοι κατά την αποφοίτηση βρίσκονταν εντός του ν+2 έτους 
σπουδών του ΠΠΣ (Γυναίκες). Με τον όρο απόφοιτος εννοείται εκείνος 
που έχει ολοκληρώσει τις φοιτητικές του υποχρεώσεις 
(συμπεριλαμβανομένης και της διπλωματικής εργασίας ή/και της 
πρακτικής άσκησης, εφόσον απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών), 
ανεξαρτήτως του αν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της ορκωμοσίας 
του. 

Μ4.171 
Απόφοιτοι (ν+3 έτη σπουδών) 
(Άνδρες) 

Το σύνολο των αποφοίτων του ΠΠΣ κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, 
οι οποίοι κατά την αποφοίτηση βρίσκονταν εντός του ν+3 έτους 
σπουδών του ΠΠΣ (Άνδρες). Με τον όρο απόφοιτος εννοείται εκείνος 
που έχει ολοκληρώσει τις φοιτητικές του υποχρεώσεις 
(συμπεριλαμβανομένης και της διπλωματικής εργασίας ή/και της 
πρακτικής άσκησης, εφόσον απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών), 
ανεξαρτήτως του αν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της ορκωμοσίας 
του. 

Μ4.172 
Απόφοιτοι (ν+3 έτη σπουδών) 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των αποφοίτων του ΠΠΣ κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, 
οι οποίοι κατά την αποφοίτηση βρίσκονταν εντός του ν+3 έτους 
σπουδών του ΠΠΣ (Γυναίκες). Με τον όρο απόφοιτος εννοείται εκείνος 
που έχει ολοκληρώσει τις φοιτητικές του υποχρεώσεις 
(συμπεριλαμβανομένης και της διπλωματικής εργασίας ή/και της 
πρακτικής άσκησης, εφόσον απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών), 
ανεξαρτήτως του αν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της ορκωμοσίας 
του. 

Μ4.173 
Απόφοιτοι (περισσότερα από 
ν+3 έτη σπουδών) (Άνδρες) 

Το σύνολο των αποφοίτων του ΠΠΣ κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, 
οι οποίοι κατά την αποφοίτηση βρίσκονταν σε έτος σπουδών 
μεγαλύτερο του ν+3 (Άνδρες). Με τον όρο απόφοιτος εννοείται εκείνος 
που έχει ολοκληρώσει τις φοιτητικές του υποχρεώσεις 
(συμπεριλαμβανομένης και της διπλωματικής εργασίας ή/και της 
πρακτικής άσκησης, εφόσον απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών), 
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Κωδικός Τίτλος πεδίου Περιγραφή πεδίου 
ανεξαρτήτως του αν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της ορκωμοσίας 
του. 

Μ4.174 
Απόφοιτοι (περισσότερα από 
ν+3 έτη σπουδών) (Γυναίκες) 

Το σύνολο των αποφοίτων του ΠΠΣ κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, 
οι οποίοι κατά την αποφοίτηση βρίσκονταν σε έτος σπουδών 
μεγαλύτερο του ν+3 (Γυναίκες). Με τον όρο απόφοιτος εννοείται 
εκείνος που έχει ολοκληρώσει τις φοιτητικές του υποχρεώσεις 
(συμπεριλαμβανομένης και της διπλωματικής εργασίας ή/και της 
πρακτικής άσκησης, εφόσον απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών), 
ανεξαρτήτως του αν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της ορκωμοσίας 
του. 
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Μ5. ΠΜΣ 

 

Κωδικός Τίτλος Περιγραφή 

Μ5.054 Νεοεισαχθέντες (Άνδρες) Το σύνολο των νεοεισαχθέντων φοιτητών του ΠΜΣ (Άνδρες) στο 
τρέχον ακαδημαϊκό έτος. 

Μ5.055 Νεοεισαχθέντες (Γυναίκες) Το σύνολο των νεοεισαχθέντων φοιτητών του ΠΜΣ (Γυναίκες) στο 
τρέχον ακαδημαϊκό έτος. 

Μ5.056 Εγγεγραμμένοι (Άνδρες) Το σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών (Άνδρες) του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

Μ5.057 Εγγεγραμμένοι (Γυναίκες) Το σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών (Άνδρες) του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

Μ5.060 Απόφοιτοι κανονικής 
διάρκειας (Άνδρες) 

Το σύνολο των αποφοίτων (Άνδρες) του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος, οι οποίοι 
κατά την αποφοίτηση βρίσκονταν εντός της κανονικής διάρκειας 
σπουδών. Η κανονική διάρκεια ορίζεται από το ΦΕΚ του ΠΜΣ. 

Μ5.061 Απόφοιτοι κανονικής 
διάρκειας (Γυναίκες) 

Το σύνολο των αποφοίτων (Γυναίκες του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος, οι οποίοι 
κατά την αποφοίτηση βρίσκονταν εντός της κανονικής διάρκειας 
σπουδών. Η κανονική διάρκεια ορίζεται από το ΦΕΚ του ΠΜΣ. 

Μ5.062 
Απόφοιτοι πέραν της 
κανονικής διάρκειας 
(Άνδρες) 

Το σύνολο των αποφοίτων (Άνδρες) του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος, οι οποίοι 
κατά την αποφοίτηση βρίσκονταν πέραν της κανονικής διάρκειας 
σπουδών. Η κανονική διάρκεια ορίζεται από το ΦΕΚ του ΠΜΣ. 

Μ5.063 
Απόφοιτοι πέραν της 
κανονικής διάρκειας 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των αποφοίτων (Γυναίκες) του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος, οι οποίοι 
κατά την αποφοίτηση βρίσκονταν πέραν της κανονικής διάρκειας 
σπουδών. Η κανονική διάρκεια ορίζεται από το ΦΕΚ του ΠΜΣ. 
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Υπόμνημα μεταβολών έκδοσης δεδομένων 

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι μεταβολές της έκδοσης 2022.02 των δεδομένων της 
αυτοματοποιημένης συλλογής σε σχέση με την αρχική έκδοση 2022.01. 

 

Προσθήκη πεδίων 
 

Μ1. Ίδρυμα 

 

Κωδικός Τίτλος Περιγραφή 

Μ1.262 
Προπτυχιακοί φοιτητές 
ν+3 

Το σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών των Προγραμμάτων 
Προπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος, οι οποίοι διανύουν το ν+3 έτος 
σπουδών. Η τιμή «ν» κυμαίνεται από 4 έως 6 αναλόγως με το κάθε ΠΠΣ. 

Μ1.263 
Προπτυχιακοί φοιτητές 
>ν+3 

Το σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών των Προγραμμάτων 
Προπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος, οι οποίοι διανύουν έτος σπουδών 
μεγαλύτερο του ν+3. Η τιμή «ν» κυμαίνεται από 4 έως 6 αναλόγως με το 
κάθε ΠΠΣ. 

Μ1.264 
Νεοεισαχθέντες 
φοιτητές 

Το σύνολο των νεοεισαχθέντων φοιτητών στα ΠΠΣ του Ιδρύματος. Με τον 
όρο νεοεισαχθέντες εννοούνται οι εισαχθέντες μόνο στο πρώτο έτος 
σπουδών. 

Μ1.276 Εισαχθέντες (σύνολο) 
Το σύνολο των εισαχθέντων φοιτητών (όλων των κατηγοριών) στα ΠΠΣ του 
Ιδρύματος. Στο πεδίο συμπεριλαμβάνονται και οι νεοεισαχθέντες. 

 

 

Μ4.ΠΠΣ 

 

Κωδικός Τίτλος Περιγραφή 

Μ4.159 
Εγγεγραμμένοι που 
διανύουν το ν+3 έτος 
σπουδών (Άνδρες) 

Το σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών του ΠΠΣ, που διανύουν το ν+3 
έτος σπουδών (Άνδρες). Το ν λαμβάνει τιμές από 4 έως 6 αναλόγως με το 
συγκεκριμένο ΠΠΣ. 

Μ4.160 
Εγγεγραμμένοι που 
διανύουν το ν+3 έτος 
σπουδών (Γυναίκες) 

Το σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών του ΠΠΣ, που διανύουν το ν+3 
έτος σπουδών (Γυναίκες). Το ν λαμβάνει τιμές από 4 έως 6 αναλόγως με το 
συγκεκριμένο ΠΠΣ. 

Μ4.161 Εγγεγραμμένοι που 
διανύουν έτος σπουδών 

Το σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών του ΠΠΣ, που διανύουν έτος 
σπουδών μεγαλύτερο του ν+3 (Άνδρες). Το ν λαμβάνει τιμές από 4 έως 6 
αναλόγως με το συγκεκριμένο ΠΠΣ. 
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Κωδικός Τίτλος Περιγραφή 
μεγαλύτερο του ν+3 
(Άνδρες) 

Μ4.162 

Εγγεγραμμένοι που 
διανύουν έτος σπουδών 
μεγαλύτερο του ν+3 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών του ΠΠΣ, που διανύουν έτος 
σπουδών μεγαλύτερο του ν+3 (Γυναίκες). Το ν λαμβάνει τιμές από 4 έως 6 
αναλόγως με το συγκεκριμένο ΠΠΣ. 

Μ4.163 
Αλλοδαποί που 
διανύουν το ν+1 έτος 
σπουδών (Άνδρες) 

Το σύνολο των αλλοδαπών φοιτητών του ΠΠΣ, που διανύουν το ν+1 έτος 
σπουδών (Άνδρες). Το ν λαμβάνει τιμές από 4 έως 6 αναλόγως με το 
συγκεκριμένο ΠΠΣ. 

Μ4.164 
Αλλοδαποί που 
διανύουν το ν+1 έτος 
σπουδών (Γυναίκες) 

Το σύνολο των αλλοδαπών φοιτητών του ΠΠΣ, που διανύουν το ν+1 έτος 
σπουδών (Γυναίκες). Το ν λαμβάνει τιμές από 4 έως 6 αναλόγως με το 
συγκεκριμένο ΠΠΣ. 

Μ4.165 
Αλλοδαποί που 
διανύουν το ν+2 έτος 
σπουδών (Άνδρες) 

Το σύνολο των αλλοδαπών φοιτητών του ΠΠΣ, που διανύουν το ν+2 έτος 
σπουδών (Άνδρες). Το ν λαμβάνει τιμές από 4 έως 6 αναλόγως με το 
συγκεκριμένο ΠΠΣ. 

Μ4.166 
Αλλοδαποί που 
διανύουν το ν+2 έτος 
σπουδών (Γυναίκες) 

Το σύνολο των αλλοδαπών φοιτητών του ΠΠΣ, που διανύουν το ν+2 έτος 
σπουδών (Γυναίκες). Το ν λαμβάνει τιμές από 4 έως 6 αναλόγως με το 
συγκεκριμένο ΠΠΣ. 

Μ4.167 
Αλλοδαποί που 
διανύουν το ν+3 έτος 
σπουδών (Άνδρες) 

Το σύνολο των αλλοδαπών φοιτητών του ΠΠΣ, που διανύουν το ν+3 έτος 
σπουδών (Άνδρες). Το ν λαμβάνει τιμές από 4 έως 6 αναλόγως με το 
συγκεκριμένο ΠΠΣ. 

Μ4.168 
Αλλοδαποί που 
διανύουν το ν+3 έτος 
σπουδών (Γυναίκες) 

Το σύνολο των αλλοδαπών φοιτητών του ΠΠΣ, που διανύουν το ν+3 έτος 
σπουδών (Γυναίκες). Το ν λαμβάνει τιμές από 4 έως 6 αναλόγως με το 
συγκεκριμένο ΠΠΣ. 

Μ4.169 

Αλλοδαποί που 
διανύουν έτος σπουδών 
μεγαλύτερο του ν+3 
(Άνδρες) 

Το σύνολο των αλλοδαπών φοιτητών του ΠΠΣ, που διανύουν έτος 
σπουδών μεγαλύτερο του ν+3 (Άνδρες). Το ν λαμβάνει τιμές από 4 έως 6 
αναλόγως με το συγκεκριμένο ΠΠΣ. 

Μ4.170 

Αλλοδαποί που 
διανύουν έτος σπουδών 
μεγαλύτερο του ν+3 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των αλλοδαπών φοιτητών του ΠΠΣ, που διανύουν έτος 
σπουδών μεγαλύτερο του ν+3 (Γυναίκες). Το ν λαμβάνει τιμές από 4 έως 6 
αναλόγως με το συγκεκριμένο ΠΠΣ. 

Μ4.171 
Απόφοιτοι (ν+3 έτη 
σπουδών) (Άνδρες) 

Το σύνολο των αποφοίτων του ΠΠΣ κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, οι 
οποίοι κατά την αποφοίτηση βρίσκονταν εντός του ν+3 έτους σπουδών του 
ΠΠΣ (Άνδρες). Με τον όρο απόφοιτος εννοείται εκείνος που έχει 
ολοκληρώσει τις φοιτητικές του υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένης και 
της διπλωματικής εργασίας ή/και της πρακτικής άσκησης, εφόσον 
απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών), ανεξαρτήτως του αν έχει 
ολοκληρωθεί η διαδικασία της ορκωμοσίας του. 
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Κωδικός Τίτλος Περιγραφή 

Μ4.172 
Απόφοιτοι (ν+3 έτη 
σπουδών) (Γυναίκες) 

Το σύνολο των αποφοίτων του ΠΠΣ κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, οι 
οποίοι κατά την αποφοίτηση βρίσκονταν εντός του ν+3 έτους σπουδών του 
ΠΠΣ (Γυναίκες). Με τον όρο απόφοιτος εννοείται εκείνος που έχει 
ολοκληρώσει τις φοιτητικές του υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένης και 
της διπλωματικής εργασίας ή/και της πρακτικής άσκησης, εφόσον 
απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών), ανεξαρτήτως του αν έχει 
ολοκληρωθεί η διαδικασία της ορκωμοσίας του. 

Μ4.173 
Απόφοιτοι (περισσότερα 
από ν+3 έτη σπουδών) 
(Άνδρες) 

Το σύνολο των αποφοίτων του ΠΠΣ κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, οι 
οποίοι κατά την αποφοίτηση βρίσκονταν σε έτος σπουδών μεγαλύτερο του 
ν+3 (Άνδρες). Με τον όρο απόφοιτος εννοείται εκείνος που έχει 
ολοκληρώσει τις φοιτητικές του υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένης και 
της διπλωματικής εργασίας ή/και της πρακτικής άσκησης, εφόσον 
απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών), ανεξαρτήτως του αν έχει 
ολοκληρωθεί η διαδικασία της ορκωμοσίας του. 

Μ4.174 
Απόφοιτοι (περισσότερα 
από ν+3 έτη σπουδών) 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των αποφοίτων του ΠΠΣ κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, οι 
οποίοι κατά την αποφοίτηση βρίσκονταν σε έτος σπουδών μεγαλύτερο του 
ν+3 (Γυναίκες). Με τον όρο απόφοιτος εννοείται εκείνος που έχει 
ολοκληρώσει τις φοιτητικές του υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένης και 
της διπλωματικής εργασίας ή/και της πρακτικής άσκησης, εφόσον 
απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών), ανεξαρτήτως του αν έχει 
ολοκληρωθεί η διαδικασία της ορκωμοσίας του. 

 

 

 

Κατάργηση πεδίων 
 

Μ1. Ίδρυμα 

 

Κωδικός Τίτλος Περιγραφή 

Μ1.195 
Προπτυχιακοί φοιτητές 
>ν+2 

Το σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών των Προγραμμάτων 
Προπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος, οι οποίοι διανύουν έτος σπουδών 
μεγαλύτερο του ν+2. Η τιμή «ν» κυμαίνεται από 4 έως 6 αναλόγως με το 
κάθε ΠΠΣ. 
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Μ4.ΠΠΣ 

 

Κωδικός Τίτλος Περιγραφή 

M4.061 

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

Το σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών του ΠΠΣ, που διανύουν έτος 
σπουδών μεγαλύτερο του ν+2 (Άνδρες). Το ν λαμβάνει τιμές από 4 έως 6 
αναλόγως με το συγκεκριμένο ΠΠΣ. 

M4.062 

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

Το σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών του ΠΠΣ, που διανύουν έτος 
σπουδών μεγαλύτερο του ν+2 (Γυναίκες). Το ν λαμβάνει τιμές από 4 έως 6 
αναλόγως με το συγκεκριμένο ΠΠΣ. 

M4.065 
Αλλοδαποί πέραν 
κανονικής διάρκειας 
φοίτησης (Άνδρες) 

Το σύνολο των εγγεγραμμένων αλλοδαπών φοιτητών, που βρίσκονται 
πέραν της κανονικής διάρκειας φοίτησης των ν ετών (διανύουν έτος 
σπουδών μεγαλύτερο του ν) του ΠΠΣ (Άνδρες). Το ν λαμβάνει τιμές από 4 
έως 6 αναλόγως με το συγκεκριμένο ΠΠΣ. Οι αλλοδαποί στο πεδίο 
νοούνται βάσει εθνικότητας. 

M4.066 
Αλλοδαποί πέραν 
κανονικής διάρκειας 
φοίτησης (Γυναίκες) 

Το σύνολο των εγγεγραμμένων αλλοδαπών φοιτητών, που βρίσκονται 
πέραν της κανονικής διάρκειας φοίτησης των ν ετών (διανύουν έτος 
σπουδών μεγαλύτερο του ν) του ΠΠΣ (Γυναίκες). Το ν λαμβάνει τιμές από 4 
έως 6 αναλόγως με το συγκεκριμένο ΠΠΣ. Οι αλλοδαποί στο πεδίο 
νοούνται βάσει εθνικότητας. 

M4.097 
Απόφοιτοι (περισσότερα 
από ν+2 έτη σπουδών) 
(Άνδρες) 

Το σύνολο των αποφοίτων του ΠΠΣ κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, οι 
οποίοι κατά την αποφοίτηση βρίσκονταν σε έτος σπουδών μεγαλύτερο του 
ν+2 (Άνδρες). Με τον όρο απόφοιτος εννοείται εκείνος που έχει 
ολοκληρώσει τις φοιτητικές του υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένης και 
της διπλωματικής εργασίας ή/και της πρακτικής άσκησης, εφόσον 
απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών), ανεξαρτήτως του αν έχει 
ολοκληρωθεί η διαδικασία της ορκωμοσίας του. 

M4.098 
Απόφοιτοι (περισσότερα 
από ν+2 έτη σπουδών) 
(Γυναίκες) 

Το σύνολο των αποφοίτων του ΠΠΣ κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, οι 
οποίοι κατά την αποφοίτηση βρίσκονταν σε έτος σπουδών μεγαλύτερο του 
ν+2 (Γυναίκες). Με τον όρο απόφοιτος εννοείται εκείνος που έχει 
ολοκληρώσει τις φοιτητικές του υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένης και 
της διπλωματικής εργασίας ή/και της πρακτικής άσκησης, εφόσον 
απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών), ανεξαρτήτως του αν έχει 
ολοκληρωθεί η διαδικασία της ορκωμοσίας του. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΦΟΡΜΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
 

 

Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) 
HarvestAPI v. 1.0 
Φόρμα εξουσιοδότησης εφαρμογών 
  
  

Ημερομηνία   
Όνομα   
Επώνυμο   
Φορέας   
Ιδιότητα   
Email   
    
Username (HAHE SSO)   
  

Όνομα εφαρμογής Ίδρυμα 
Application1 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Application2 Πανεπιστήμιο Πατρών 
… … 
  
  

 

 

Το υπόδειγμα είναι διαθέσιμο σε αρχείο xlsx στην διεύθυνση: 

https://docs.ethaae.gr/s/PN3YDZjAzeGEZPD 

: 
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