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ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 

 

 

Η παρούσα αναφορά στοχοθεσίας παρουσιάστηκε στη Συνεδρίαση αριθμ. 456/14-12-2022 της Γενικής 

Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπου και 

έγινε αποδεκτή από το Τμήμα. 

  

  

Στοχοθεσία Ποιότητας Τμήματος για 

το ημερολογιακό έτος 2023 

ΤΜΗΥΠ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  

Ιωάννινα 

Δεκέμβριος 2022 
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Γενικό Πλαίσιο 
Το παρόν κείμενο παρουσιάζει τη στοχοθεσία του ΤΜΗΥΠ του Παν. Ιωαννίνων σε επίπεδο Τμήματος 

για το ημερολογιακό έτος 2023. Η στοχοθεσία αυτή αποτελεί μέρος της τετράδας στοχοθεσιών 

ποιότητας σε επίπεδο (α) Τμήματος, (β) Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, (γ) Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος Σπουδών, (δ) Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών, και κατά συνέπεια, είναι κλάσμα 

της συνολικής στοχοθεσίας του ΤΜΗΥΠ. 

Καθώς τα ζητήματα στόχων ποιότητας της εκπαίδευσης αναλύονται στις αντίστοιχες στοχοθεσίες, η 

στοχοθεσία σε επίπεδο Τμήματος παρέχει τη λίστα των στόχων που δημιουργούν το πλαίσιο μέσα στο 

οποίο οι εκπαιδευτικές διαδικασίες λαμβάνουν χώρα. Οι επί μέρους Στρατηγικοί Στόχοι για την 

στοχοθεσία σε επίπεδο Τμήματος οργανώνονται ως εξής (υπογραμμισμένη η σύντομη κωδική φράση 

που θα χρησιμοποιηθεί στους πίνακες στοχοθεσίας στη συνέχεια). 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

1. Στελέχωση του Τμήματος σε αριθμητικά επαρκές και υψηλό επίπεδο στελέχωσης. 

2. Διάθεση των υποδομών του Τμήματος σε αριθμητικά επαρκές και ποιοτικά υψηλό επίπεδο. 

3. Επαρκής χρηματοδότηση του Τμήματος. 

4. Υψηλό επίπεδο έρευνας από τα μέλη του Τμήματος. 

5. Συστηματική εξωστρεφής παρουσία (εξωστρέφεια) του Τμήματος, εντός και εκτός του 

Πανεπιστημίου. 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 

Για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων αυτών, ορίζονται επί μέρους Στόχοι Ποιότητας, που αφορούν 

επί μέρους χαρακτηριστικά του ευρύτερου πεδίου που αφορά ένα στόχο. Οι στόχοι ποιότητας 

αποτιμώνται από συγκεκριμένες μετρήσεις/δείκτες ποιότητας (για τις οποίες θα υιοθετήσουμε τον όρο 

Δείκτης Ποιότητας) και οι οποίοι προκύπτουν, κατά κύριο αλλά όχι αποκλειστικό τρόπο, από τα 

δεδομένα και τους δείκτες του ΟΠΕΣΠ. 

Η αποτύπωση της συνολικής κατάστασης δεικτών για το Τμήμα και τα Προγράμματα Σπουδών του έχει 

γίνει στην αναφορά «Ανάλυση και Αξιολόγηση Δεικτών Ποιότητας ΤΜΥΗΠ». Στην παρούσα αναφορά 

ασχολούμαστε μόνο με στόχους ποιότητας που αποσκοπούν στην επίτευξη ή βελτίωση κάποιου δείκτη 

ποιότητας. Εξυπακούεται ότι για όσους στρατηγικούς στόχους δεν παραθέτουμε κάποιους στόχους 

ποιότητας, η κατάσταση έχει αξιολογηθεί από το Τμήμα ως θετική ή αποδεκτή. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

Η στοχοθεσία εν τω συνόλω, μαζί με τα βήματα, προθεσμίες και ρόλους που απαιτούνται για την 

επίτευξη των στόχων παρατίθεται στην τελευταία ενότητα της παρούσας αναφοράς. Πριν από αυτή την 

ενότητα, όμως, θα παραθέσουμε ορισμούς δεικτών ποιότητας που δεν υπάρχουν στα δεδομένα και 

δείκτες του ΟΠΕΣΠ. 

Ορισμοί Δεικτών Ποιότητας 
Στην ενότητα αυτή, (α) υπενθυμίζουμε χρήσιμους ή μη προφανείς ορισμούς για τα δεδομένα και τους 

δείκτες του ΟΠΕΣΠ που μας έχουν παρασχεθεί, και (β) ορίζουμε και όσους επιπλέον δείκτες 

χρειαζόμαστε για τους σκοπούς της στοχοθεσίας. 
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ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
M3.008-Καθηγητές (Άνδρες): 10 
M3.009-Καθηγητές (Γυναίκες): 1 
M3.010-Αναπληρωτές Καθηγητές (Άνδρες): 9 
M3.011-Αναπληρωτές Καθηγητές (Γυναίκες): 0 
M3.012-Επίκουροι Καθηγητές (Άνδρες): 6 
M3.013-Επίκουροι Καθηγητές (Γυναίκες): 0 
M3.014-Λέκτορες / Καθηγητές Εφαρμογών (Άνδρες): 0 
M3.015-Λέκτορες / Καθηγητές Εφαρμογών (Γυναίκες): 0 
M3.016-ΕΔΙΠ (Άνδρες): 4 
M3.017-ΕΔΙΠ (Γυναίκες): 4 
M3.018-ΕΤΕΠ (Άνδρες): 0 
M3.019-ΕΤΕΠ (Γυναίκες): 2 
M3.150-ΕΕΠ (Άνδρες): 0 
M3.151-ΕΕΠ (Γυναίκες): 1 
M3.141-Μόνιμοι Επιστημονικοί Συνεργάτες-Βοηθοί 
(Άνδρες): 0 
M3.142-Μόνιμοι Επιστημονικοί Συνεργάτες-Βοηθοί 
(Γυναίκες): 0 
M3.020-Διοικητικό προσωπικό (Άνδρες): 0 
M3.021-Διοικητικό προσωπικό (Γυναίκες): 4 

ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
M3.056-Καθηγητές (Άνδρες): 0 
M3.057-Καθηγητές (Γυναίκες): 0 
M3.058-Αναπληρωτές Καθηγητές (Άνδρες): 0 
M3.059-Αναπληρωτές Καθηγητές (Γυναίκες): 0 
M3.060-Επίκουροι Καθηγητές (Άνδρες): 0 
M3.061-Επίκουροι Καθηγητές (Γυναίκες): 0 
M3.062-Λέκτορες / Καθηγητές Εφαρμογών (Άνδρες): 0 
M3.063-Λέκτορες / Καθηγητές Εφαρμογών (Γυναίκες): 0 
M3.064-ΕΔΙΠ (Άνδρες): 1 
M3.065-ΕΔΙΠ (Γυναίκες): 0 
M3.066-ΕΤΕΠ (Άνδρες): 0 
M3.067-ΕΤΕΠ (Γυναίκες): 0 
M3.068-Διοικητικό προσωπικό (Άνδρες): 0 
M3.069-Διοικητικό προσωπικό (Γυναίκες): 0 
M3.156-ΕΕΠ (Άνδρες): 0 
M3.157-ΕΕΠ (Γυναίκες): 0 
M3.147-Επιστημονικοί Συνεργάτες- Βοηθοί (Άνδρες): 0 
M3.148-Επιστημονικοί Συνεργάτες-Βοηθοί (Γυναίκες): 0 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - Χρηματοδότηση Τμήματος 
M3.094-Χρηματοδότηση Τακτικού Προϋπολογισμού: 

31.543,00 € 
M3.095-Χρηματοδότηση Δημοσίων Επενδύσεων: 0,00 € 
M3.096-Χρηματοδοτήσεις από άλλους πόρους 

(πανεπιστημιακές πηγές): 0,00 € 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
Αίθουσες διδασκαλίας 
M3.097-Αίθουσες διδασκαλίας με αποκλειστική χρήση: 9 
M3.098-Δυναμικότητα θέσεων αιθουσών διδασκαλίας: 722 
Αίθουσες εργαστηρίων 
M3.100-Αίθουσες εργαστηρίων με αποκλειστική χρήση: 6 
M3.101-Δυναμικότητα θέσεων αιθουσών εργαστηρίων: 194 

Χρηματοδοτούμενα έργα και ερευνητικές υποδομές 
M3.128-Ενεργά χρηματοδοτούμενα έργα (σύνολο): 32 
M3.200-Ενεργά χρηματοδοτούμενα ιδρυματικά έργα: 0 
M3.129-Ενεργά χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά έργα – 
HORIZON - με συντονιστή μέλος του Τμήματος: 1 
M3.130-Ενεργά ευρωπαϊκά έργα - HORIZON: 1 
M3.131-Ενεργά εθνικά έργα από ευρωπαϊκά ταμεία: 24 
M3.132-Ενεργά έργα από διεθνείς εταιρείες και 
οργανισμούς: 0 
M3.190-Ενεργά έργα από εθνικούς φορείς (δημόσιους και 
ιδιωτικούς): 7 
M3.191-Ενεργά έργα από δίδακτρα ΠΜΣ: 0 
M3.192-Ενεργά έργα από δίδακτρα Ξενόγλωσσων ΠΠΣ: 0 
M3.193-Ενεργά έργα από έσοδα παροχής υπηρεσιών 
εργαστηρίων: 4 
M3.194-Ενεργά έργα καινοτομίας και μεταφοράς 
τεχνολογίας από την αξιοποίηση ερευνητικών 
αποτελεσμάτων: 0 
M3.195-Ενεργά έργα από άλλους πόρους (πανεπιστημιακές 
πηγές): 0 

Χρηματοδοτούμενα έργα και ερευνητικές υποδομές 
M3.138-Τεχνοβλαστοί (spin off) και νεοφυείς (start up) 
εταιρείες: 0 
M3.215-Ίδρυση νέων τεχνοβλαστών (spin off) και νεοφυών 
(start up) εταιρειών: 0 
M3.139-Εργαστήρια: 6 
M3.196-Εργαστήρια με Πιστοποιητικό Ποιότητας: 0 
M3.197-Εργαστήρια παροχής υπηρεσιών: 0 
M3.140-Κέντρα Αριστείας: 0 
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Ορίζουμε τους ακόλουθους δείκτες. 

Α/Α Τίτλος Ορισμός 

Μ3.311 Νεοδιόριστοι ΔΕΠ M3.056 + M5.057 + M3.058 + M5.059 + M3.060 + 
M5.61 

Μ3.313 Νεοδιόριστοι ΕΤΕΠ M3.066 + M5.067 

     
Μ3.111 

Αρ. εκδηλώσεων προώθησης 
του Τμήματος στα σχολεία της 
περιοχής 

Αρ. εκδηλώσεων προσκεκλημένων σχολείων με 
πρωτοβουλία του Τμήματος 

Μ3.112 Συνεργασίες με εκπαιδευτικούς 
πληροφορικής 

Αρ. προσκλήσεως των εκπαιδευτικών των σχολείων 
της περιοχής και συνεργασία για τυχόν συνέργειες ή 
βοήθεια που το Τμήμα μπορεί να παράσχει 

Μ3.113 Συμμετοχή σε ημερίδες 
επαγγελματικού 
προσανατολισμού  

Αρ. συμμετοχών σε ημερίδες επαγγελματικού 
προσανατολισμού 

Μ3.120 Ημερίδα Αποφοίτων Διοργάνωση ημερίδας αποφοίτων 

Μ3.121 Δημόσια Σεμινάρια (ανά ημ. 
Έτος) 

Αρ. εκπαιδευτικών σεμιναρίων ανά έτος που 
διοργανώνονται από το τμήμα, με κοινό εκτός 
τμήματος 

Μ3.122 Προσκλήσεις Τοπικών Φορέων Αριθμός (α) τοπικών φορέων (εταιρείες και δημόσιοι 
φορείς) και (β) ΜΜΕ που προσκαλούνται σε 
εκδηλώσεις εξωστρέφειας οι οποίες οργανώνονται 
από το τμήμα  

Μ3.123 Εταιρικές παρουσιάσεις Αριθμός εκδηλώσεων που αφορούν σε παρουσίαση 
εταιρειών 

Μ3.211 Δημοσιότητα Αριστείας 
Ιστοσελίδας 

Αριθμός αναρτήσεων στην ιστοσελίδα του Τμήματος 
που αφορούν συνεργασίες, βραβεύσεις και άλλες 
ερευνητικές δραστηριότητες 

 

Οφείλουμε να διευκρινίσουμε, ότι για τις τιμές βάσης των δεικτών αυτών, όπως υποχρεούμεθα, έχουμε 

χρησιμοποιήσει τις σχετικές τιμές από τα δεδομένα στο τέλος του ακ. έτους 2020-2021.
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Στοχοθεσία Ποιότητας Τμήματος του ΤΜΗΥΠ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

ΣΤΟΧΟΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗ 
(δείκτης) 

ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ 
(τρέχουσα 
τιμή) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΥ 
  

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

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ 
(Ποιος 
αναλαμβάνει κάθε 
ενέργεια;) 

ΧΡΟΝΟ- 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
(Πότε;) 

Σ 3.1 Στελέχωση 
του Τμήματος 

3.1.1 Ενίσχυση 
της στελέχωσης 
του Τμήματος με 
νέους 
διορισμούς 

Νεοδιόριστοι ΔΕΠ 0 2 1. Επιστολή σε 
Πρυτανεία και 
Υπουργείο με 

- Έκθεση της 
κατάστασης 

- Επεξήγηση των 
αναγκών 

2. Ταχεία 
διεκπεραίωση όσων 
διαδικασιών 
τρέχουν ήδη 

Πρόεδρος 4/2023 

Σ 3.1 Στελέχωση 
του Τμήματος 

 Νεοδιόριστοι ΕΤΕΠ 0 2 Ως άνω Πρόεδρος 4/2023 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

ΣΤΟΧΟΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗ 
(δείκτης) 

ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ 
(τρέχουσα 
τιμή) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΥ 
  

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

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ 
(Ποιος 
αναλαμβάνει κάθε 
ενέργεια;) 

ΧΡΟΝΟ- 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
(Πότε;) 

Σ 3.2 Διάθεση 
των υποδομών 
του Τμήματος 

Σ 3.2.1 Ενίσχυση 
των υποδομών 
του Τμήματος με 
νέες αίθουσες 

M3.097-Αίθουσες 
διδασκαλίας με 
αποκλειστική χρήση 

9 10 1. Η Επ. Κτηρίου 
οργανώνει αναφορά 
σχετικά με % χρόνου 
χρήσης αιθουσών 
και διαθεσιμότητας 
χώρων για 
βοηθητικές / 
επιπλέον / ... 
διδασκαλίες,  όπου 
παρουσιάζεται το 
πιεστικό ζήτημα των 
αιθουσών 

2. Ο Πρόεδρος 
καταθέτει την 
αναφορά & 
διαβουλεύεται με 
την Πρυτανεία για 
επιπλέον χώρους 

Πρόεδρος, Επ. 
Κτηρίου 

4/2023 
 
 
 
 
 
 
 
9/2023 

Σ 3.2 Διάθεση 
των υποδομών 
του Τμήματος 

 M3.098-Δυναμικότητα 
θέσεων αιθουσών 
διδασκαλίας 

722 900 Ως άνω Ως άνω Ως άνω 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

ΣΤΟΧΟΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗ 
(δείκτης) 

ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ 
(τρέχουσα 
τιμή) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΥ 
  

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

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ 
(Ποιος 
αναλαμβάνει κάθε 
ενέργεια;) 

ΧΡΟΝΟ- 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
(Πότε;) 

Σ3.5 
Εξωστρέφεια 

Σ3.5.1 Σύνδεση 
με τα σχολεία 
της περιοχής 

Μ3.111 Αρ. 
εκδηλώσεων 
προώθησης του 
Τμήματος στα σχολεία 
της περιοχής 

0 1 1. Διοργάνωση 

εκδήλωσης 

προώθησης του 

Τμήματος στα 

σχολεία της 

περιοχής με ενεργή 

συμμετοχή του 

Τμήματος. 

2. Επικοινωνία και 

πρόσκληση στα 

σχολεία της 

περιοχής για να 

εξασφαλιστεί η 

συμμετοχή τους. 

3. Διεξαγωγή των 

εκδηλώσεων. 

Επ. Προβολής 12/2023 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

ΣΤΟΧΟΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗ 
(δείκτης) 

ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ 
(τρέχουσα 
τιμή) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΥ 
  

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

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ 
(Ποιος 
αναλαμβάνει κάθε 
ενέργεια;) 

ΧΡΟΝΟ- 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
(Πότε;) 

Σ3.5 
Εξωστρέφεια 

 Μ3.112 Συνεργασίες με 
εκπαιδευτικούς από 
σχολεία της περιοχής  

0 1 1. Ο Πρόεδρος διορίζει 
συγκεκριμένο μέλος 
του Τμήματος που 
συντονίζει τη δράση 

2. Ο Συντονιστής 
επικοινωνεί με τα 
σχολεία και 
οργανώνει ημερίδα 
στο Τμήμα στην 
οποία 
καταγράφονται 
τρόποι με τους 
οποίους μπορούμε 
να προωθήσουμε τη 
διδασκαλία της 
πληροφορικής στα 
σχολεία 

3. Διεξάγεται η 
ημερίδα 

4. Τα αποτελέσματα 
της διαβουλεύσεως 
χρησιμοποιούνται 
για την κατάστρωση 
σχεδίου δράσης 

Επ. Προβολής 12/2023 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

ΣΤΟΧΟΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗ 
(δείκτης) 

ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ 
(τρέχουσα 
τιμή) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΥ 
  

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

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ 
(Ποιος 
αναλαμβάνει κάθε 
ενέργεια;) 

ΧΡΟΝΟ- 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
(Πότε;) 

Σ3.5 
Εξωστρέφεια 

 Μ3.113 Συμμετοχή σε 
ημερίδες 
επαγγελματικού 
προσανατολισμού  

0 1 1. Ο Πρόεδρος διορίζει 
συγκεκριμένο μέλος 
του Τμήματος που 
συντονίζει τη δράση 

2. Ο Συντονιστής 
οργανώνει στη 
συμμετοχή σε 
ημερίδες που τυχόν 
λαμβάνουν χώρα 
στην πόλη 

Επ. Προβολής 12/2023 

Σ3.5 
Εξωστρέφεια 

Σ3.5.2 Σύνδεση 
με τους 
αποφοίτους του 
Τμήματος 

Μ3.120 Ημερίδα 
Αποφοίτων 

0 1 1. Η Επ. Αποφοίτων 
ορίζει 5ετές 
πρόγραμμα 
ημερίδων 
αποφοίτων  

2. Η Επ. Αποφοίτων 
οργανώνει την 
ημερίδα  

3. Διεξάγεται η 
ημερίδα 

4. Στο τέλος της 
ημερίδας έχουν 
συλλεγεί στοιχεία 
επικοινωνίας και 
έχει μοιραστεί στους 
αποφοίτους 
ενημερωτικό υλικό 
του Τμήματος 

Επ. Αποφοίτων 12/2023 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

ΣΤΟΧΟΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗ 
(δείκτης) 

ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ 
(τρέχουσα 
τιμή) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΥ 
  

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

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ 
(Ποιος 
αναλαμβάνει κάθε 
ενέργεια;) 

ΧΡΟΝΟ- 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
(Πότε;) 

Σ3.5 
Εξωστρέφεια 

Σ3.5.3 Σύνδεση 
με την τοπική 
κοινωνία 

Μ3.121 Δημόσια 
Σεμινάρια (ανά ημ. 
Έτος) 

0 2 1. Η Επ. Σεμιναρίων 
οργανώνει λίστα 
θεμάτων γενικού 
ενδιαφέροντος για 
να αποφασιστούν 
διαλέξεις 

2. Η Επ. Σεμιναρίων 
οργανώνει τα 
σχετικά σεμινάρια 
και ενημερώνει τα 
μέσα κοιν. 
δικτύωσης και 
μαζικής 
επικοινωνίας  

Επ. Σεμιναρίων 12/2023 

Σ3.5 
Εξωστρέφεια 

 Μ3.122 Προσκλήσεις 
Τοπικών Φορέων 

0 2 1. Η επιτροπή 
σεμιναρίων 
φροντίζει να 
προσκαλούνται 
τοπικοί φορείς και 
ΜΜΕ στις 
εκδηλώσεις του 
Τμήματος 

Επ. Σεμιναρίων 12/2023 

Σ3.5 
Εξωστρέφεια 

 Μ3.123 Εταιρικές 
παρουσιάσεις 

2 4 1. Ο Πρόεδρος σε 
συνεργασία με τη 
ΔΑΣΤΑ οργανώνει 
συναντήσεις και 
ημερίδες με 
εταιρείες  

Πρόεδρος 12/2023 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

ΣΤΟΧΟΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗ 
(δείκτης) 

ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ 
(τρέχουσα 
τιμή) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΥ 
  

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

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ 
(Ποιος 
αναλαμβάνει κάθε 
ενέργεια;) 

ΧΡΟΝΟ- 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
(Πότε;) 

Σ3.5 
Εξωστρέφεια 

Σ3.5.4 
Προαγωγή της 
δημόσιας 
εικόνας 
αριστείας του 
Τμήματος 

Μ3.211 Δημοσιότητα 
Αριστείας Ιστοσελίδας 

0 2 1. Τα μέλη ΔΕΠ 
στέλνουν 
ενημερωτικό 
σημείωμα στην επ. 
ιστοσελίδας.  

2. Η Επιτροπή 
Ιστοσελίδας 
ενημερώνει το 
δικτυακό τόπο του 
Τμήματος και τους 
συντάκτες της 
εφημερίδα της 
Πολυτεχνικής Σχολής 

Πρόεδρος, Επ. 
Ιστοσελίδας 

12/2023 

 

 


