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Στρατηγικός Στόχος 1 (Σ1): Ενίσχυση της ποιοτικής εκπαίδευσης 
 

Το Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων λειτουργεί από το 1977 και η διαχρονική επιδίωξη από την ίδρυσή του είναι να εδραιωθεί ως ένα 
τμήμα με διεθνή αναγνώριση και φήμη προσφέροντας σφαιρική και πολυδιάστατη εκπαίδευση που να αντικατοπτρίζει τις τελευταίες εξελίξεις 
της επιστήμης. Βασικές στοχεύσεις είναι επίσης: α) η ποιοτική προσφερόμενη εκπαίδευση να στηρίζεται σε σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας 
και μάθησης με συγκεκριμένες μαθησιακές εκβάσεις, β) η μετάδοση της σύγχρονης γνώσης με τη διδασκαλία και γ) η ανάπτυξη στους φοιτητές 
κριτικής ικανότητας, συνθετικής σκέψης και συγκεκριμένων δεξιοτήτων, που είναι απαραίτητα εφόδια για την επιστημονική/επαγγελματική 
σταδιοδρομία καθώς και την κοινωνική καταξίωση. Αυτά βέβαια, πάντα μέσα σε ένα πλαίσιο στήριξης των φοιτητών σε θέματα σπουδών, 
σταδιοδρομίας, πρακτικής άσκησης, υγείας, στέγασης και διαφόρων κοινωνικών προβλημάτων, για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών 
τους. 
 

ΣΤΟΧΟΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΔΕΙΚΤΗΣ 
 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ 
ΤΙΜΗ ΔΕΙΚΤΗ 

 

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

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ 
(Ποιος αναλαμβάνει 

κάθε ενέργεια;) 

ΧΡΟΝΟ- 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

(Πότε;) 

Ενίσχυση 
μηχανισμών συνεχούς 
βελτίωσης της 
διδασκαλίας 
Σ 1.1 

Αριθμός 
προγραμμάτων 

διδακτικής 
υποστήριξης 
διδασκόντων 

Σ 1.1.1 
(0) 

2 

1. Οργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίου βελτίωσης 
του εκπαιδευτικού έργου και των δεξιοτήτων του 
διδακτικού προσωπικού σε συνεργασία με τη Δομή 
Εκπαιδευτικής & Διδακτικής Στήριξης του ΠΙ 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ, 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, 
ΔΟΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙ 

 

31/8/2020 

2. Συνεργασία με το Δίκτυο Πανεπιστημιακής 
Παιδαγωγικής (https://panepistimiaki-
paidagogiki.gr/)  
 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΤΟΜΕΙΣ, 

ΜΕΛΗ ΔΕΠ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

31/8/2020 

Δομές στήριξης 
Ιατρικής Εκπαίδευσης 

Σ 1.1.2 
(0) 

1 

Συζήτηση για σύσταση Γραφείου Ιατρικής 
Εκπαίδευσης που θα υποστηριχτεί από μέλη ΔΕΠ 
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και εμπειρία σε θέματα 
Ιατρικής Εκπαίδευσης 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΤΟΜΕΙΣ, 

ΜΕΛΗ ΔΕΠ, ΟΜΕΑ, 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 

31/8/2020 

Γραμματειακή 
υποστήριξη ΟΜΕΑ, 

Επιτροπής Σπουδών 
Σ 1.1.3 

(0) 

1 
Τοποθέτηση προσώπου με δεξιότητες 
γραμματειακής και στατιστικής υποστήριξης 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΟΜΕΑ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

31/8/2020 
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ΣΤΟΧΟΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΔΕΙΚΤΗΣ 
(σε παρένθεση η 
μέτρηση κατά το 

έτος 2016-17) 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ 
ΤΙΜΗ ΔΕΙΚΤΗ 

 (Σε παρένθεση 
ο Μ.Ο ΠΠΣ ίδιου 
αντικειμένου*) 

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

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ 
(Ποιος αναλαμβάνει 

κάθε ενέργεια;) 

ΧΡΟΝΟ- 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

(Πότε;) 

Βελτίωση συμμετοχής 
των φοιτητών στη 
μαθησιακή διαδικασία 
και ολοκλήρωσης 
των σπουδών 
Σ 1.2 

Δράσεις για συμμετοχή 
εξωτερικών φορέων στη 

σχεδίαση του ΠΠΣ 
Σ 1.2.1 

(0) 

1 

Διοργάνωση εκδήλωσης για το ΠΠΣ με τη 
συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών, 
(Σύλλογος Φοιτητών Ιατρικής Ιωαννίνων για την 
Ιατρική Εκπαίδευση και τις Διεθνείς Συνεργασίες-
Medical students’ Association for Medical 
Education and International Co-operations, 
M.ED.I.CO), Σύλλογος Αποφοίτων, Ιατρικοί 
Σύλλογοι, Ερευνητικά Ινστιτούτα, Νοσοκομειακά 
Ιδρύματα, ΔΑΣΤΑ)  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΠΟΥΔΩΝ  
ΟΜΕΑ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 
M.ED.I.CO 

ΔΑΣΤΑ 

31/8/2020 

Ποσοστό διδασκόντων 
που χρησιμοποιούν το 

e-course 
M4.028 
(60%) 

100% 
1. Έλεγχος από την Επιτροπή Ιστοσελίδας 
2. Σεμινάριο χρήσης του e-course σε διδάσκοντες  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, 
ΤΟΜΕΙΣ, 

ΜΕΛΗ ΔΕΠ 
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΙ 

31/8/2020 

Θεσμός Ακαδημαϊκού 
Συμβούλου 

Σ 1.2.2 
(0) 

1 Ενεργοποίηση θεσμού Ακαδημαϊκού Συμβούλου 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
31/8/2020 

Ετήσιο ποσοστό 
προσφερόμενων 

θέσεων στις 
Πανελλήνιες ως προς 

τις προτεινόμενες 
θέσεις από το Τμήμα 

Δ 4.16 
(175%) 

165% 
(162,5%) 

Τεκμηριωμένες προτάσεις και ενέργειες προς 
Διοίκηση ΠΙ, Υπουργείο για μείωση 
προσφερόμενων θέσεων 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
31/8/2020 

Ετήσιο ποσοστό 
νεοεισαχθέντων 

φοιτητών ως προς τις 
προτεινόμενες θέσεις 

από το Τμήμα 
Δ 4.17 
(285%) 

260% 
(231%) 

* Μέσος όρος Τμημάτων Ιατρικής Ελλάδος κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 (δεδομένα ΟΠΕΣΠ) 
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ΣΤΟΧΟΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΔΕΙΚΤΗΣ 
(σε παρένθεση η 
μέτρηση κατά το 

έτος 2016-17) 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ 
ΤΙΜΗ ΔΕΙΚΤΗ 

 (Σε παρένθεση 
ο Μ.Ο ΠΠΣ ίδιου 
αντικειμένου*) 

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

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ 
(Ποιος αναλαμβάνει 

κάθε ενέργεια;) 

ΧΡΟΝΟ- 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

(Πότε;) 

Βελτίωση συμμετοχής 
των φοιτητών στη 
μαθησιακή διαδικασία 
και ολοκλήρωσης 
των σπουδών.  
Σ 1.2 
 (συνέχεια) 

Ετήσιο ποσοστό 
αποφοίτων διάρκειας 

σπουδών ν+1 έτη 
Δ 4.38 

(39,7%) 

35% 
(25,6%) 

 

1.Οδηγία της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος 
και των Τομέων για την εφαρμογή πολιτικών 
φροντιστηριακής στήριξης σε επιλεγμένα από τα 
Τμήματα μαθήματα, για τους φοιτητές που 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΤΟΜΕΙΣ, 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 

31/8/2020 

Ετήσιο ποσοστό 
αποφοίτων διάρκειας 

σπουδών ν+2 έτη 
Δ 4.40 
(9,9%) 

9% 
(8,5%) 

2. Συστηματική καταγραφή και αποτίμηση των 
ποσοστών συμμετοχής, επιτυχίας και απόρριψης 
ανά μάθημα και εξάμηνο 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ, ΤΟΜΕΙΣ, 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 

31/8/2020 

3. Διατομεακή Επιτροπή αποτίμησης 
διδασκόμενης ύλης σε σχέση με τα 
περιγράμματα 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΤΟΜΕΙΣ 
ΜΕΛΗ ΔΕΠ 

31/8/2020 

Ετήσιο ποσοστό 
αποφοίτων πάνω από  

ν+2 έτη) 
Δ 4.42 
(6,6%) 

5,5% 
(27%) 

3. Συμβουλευτική υποστήριξη αλλά και ιατρικές 
υπηρεσίες με σκοπό την πρώιμη ανίχνευση 
προβλημάτων υγείας και μαθησιακών δυσκολιών 

ΣΚΕΠΙ, ΑΚΑΔΗΜΑЇΚΟΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΓΝΙ  
31/8/2020 

 
 

 

4. Ενίσχυση ενσωμάτωσης ειδικών κατηγοριών 
φοιτητών 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΤΟΜΕΙΣ 
31/8/2020 

5. Αύξηση της συμμετοχής φοιτητών στις 
διαδικασίες εσωτερικής και αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων. 

ΟΜΕΑ, ΤΟΜΕΙΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
31/8/2020 

6. Βραβεία & Υποτροφίες σε φοιτητές. 
Ενσωμάτωση στον Κανονισμό Σπουδών   

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 

31/8/2020 

8. Πιλοτική εφαρμογή για καθορισμό του core 
knowledge (Οδηγοί μελέτης, «ΜΠΟΡΩ-iCAN») 

ΜΕΛΗ ΔΕΠ 
ΤΟΜΕΙΣ 

31/8/2020 

9. Συζήτηση για ενσωμάτωση Ερευνητικής  
Διπλωματικής Εργασίας 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΤΟΜΕΙΣ,  ΜΕΛΗ ΔΕΠ 

 
31/8/2020 
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10. Ενίσχυση της αξιοποίησης άλλων δομών 
υγείας Ηπείρου (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, 
ΤΟΜΥ) για κλινική εκπαίδευση και απόκτηση 
πρακτικής εμπειρίας των φοιτητών) 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΤΟΜΕΙΣ,   

31/8/2020 

* Μέσος όρος Τμημάτων Ιατρικής Ελλάδος κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 (δεδομένα ΟΠΕΣΠ) 
 
 

ΣΤΟΧΟΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΔΕΙΚΤΗΣ 
(σε παρένθεση η μέτρηση 

κατά το έτος 2016-17) 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ 
ΤΙΜΗ ΔΕΙΚΤΗ 

 (Σε παρένθεση 
ο Μ.Ο ΠΠΣ ίδιου 
αντικειμένου*) 

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

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ 
(Ποιος αναλαμβάνει 

κάθε ενέργεια;) 

ΧΡΟΝΟ- 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

(Πότε;) 

Ενίσχυση αριθμητικής 
επάρκειας εκπαιδευτικού 
και διοικητικού 
προσωπικού 
Σ 1.3 
 

Αναλογία 
Διδασκομ./Διδασκόντων επί των 

εγγεγραμ. φοιτητών στο ΠΠΣ 
Δ 4.47 
(7,73) 

7 
(9,38) 

1.Τεκμηριωμένες προτάσεις και 
ενέργειες προς Διοίκηση ΠΙ, Υπουργείο 
για αύξηση προσλήψεων 
2. Πληρέστερη αξιοποίηση του θεσμού 
πρόσληψης νέων ερευνητών για 
απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας και 
του θεσμού ακαδημαϊκών υποτρόφων 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ, 

ΤΟΜΕΙΣ 
 

31/8/2020 

Αναλογία Διδασκομένων – 
Διδασκόντων  επί των ενεργών 

φοιτητών στο ΠΠΣ 
Δ 4.48 
(5,5) 

5 
(7,18) 

Ετήσιο ποσοστό προσλήψεων 
μελών ΔΕΠ 

Δ 3.09 
(0%) 

1,5% 
(0,3%) 

Ετήσιο ποσοστό προσλήψεων  
μελών  ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ,ΕΕΠ 

Δ 3.10-16 
(0%) 

1,5% 
(0,65%) 

Ετήσιο ποσοστό προσλήψεων 
Διοικητικού προσωπικού 

Δ 3.11 
(0%) 

1,5% 
(2,7%) 

Ετήσιο ποσοστό διδακτικού 
προσωπικού με σύμβαση 

Δ 3.13 
(6,1%) 

10% 
(18,7%) 
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Ετήσιο ποσοστό διοικητικού 
προσωπικού με σύμβαση 

Δ 3.14 
(8,33%) 

10% 
(23,9%) 

* Μέσος όρος Τμημάτων Ιατρικής Ελλάδος κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 (δεδομένα ΟΠΕΣΠ) 
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Στρατηγικός Στόχος 2 (Σ2): Επίτευξη ερευνητικής αριστείας και ενίσχυση της καινοτομίας 
 

Στρατηγικός στόχος του Τμήματος Ιατρικής είναι η συστηματική βελτίωση των ακαδημαϊκών και  ερευνητικών δεικτών ποιότητας, όπως αυτοί 
περιγράφονται από την ΑΔΙΠ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Σκοπός είναι να εδραιωθεί το Τμήμα Ιατρικής 
ως ένα πρωτοπόρο και καταξιωμένο ακαδημαϊκό κέντρο έρευνας, αριστείας και καινοτομίας, με τελικό στόχο την παραγωγή επιστημονικών 
γνώσεων και ερευνητικών αποτελεσμάτων με υψηλή επιστημονική αξία. 
 

ΣΤΟΧΟΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΔΕΙΚΤΗΣ 
(σε παρένθεση η 

μέτρηση 
συνολικά έως τη 
λήξη του 2017) 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ 
ΤΙΜΗ ΔΕΙΚΤΗ 

 (Σε παρένθεση 
ο Μ.Ο ΠΠΣ 

ίδιου 
αντικειμένου*) 

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

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ 
(Ποιος αναλαμβάνει 

κάθε ενέργεια;) 

ΧΡΟΝΟ- 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

(Πότε;) 

Ενίσχυση της 
ερευνητικής 
δραστηριότητας. 
Βελτίωση 
των επιδόσεων 
στην παραγωγή 
και αναγνώριση 
του ερευνητικού 
έργου 
Σ 2.1 

Μέσο συνολικό 
πλήθος  εργασιών σε 

επιστημονικά 
περιοδικά με κριτές 

ανά μέλος ΔΕΠ 
Δ 3.36 
(50,2) 

55% 
(39,64) 

 

1. Διοργάνωση Ημερίδας σε συνεργασία με το Κέντρο 
Ερευνών του ΠΙ με θέμα την προαγωγή της έρευνας 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, 
ΤΟΜΕΙΣ 

ΜΕΛΗ ΔΕΠ 
31/8/2020 

Μέσο συνολικό 
πλήθος   

συνεδρίων Τμήματος 
ανά μέλος ΔΕΠ  

Δ 3.44 
(1,5) 

 

2 
(2,2) 

2. Ενίσχυση της συμμετοχής των μελών ΔΕΠ σε Διεθνή 
Συνέδρια κλπ. με διάθεση χρηματοδότησης από τον 
τακτικό προϋπολογισμό και το αποθεματικό του ΕΛΚΕ. 
Διευκόλυνση στην εξασφάλιση απαιτούμενων πόρων 
εξόδων δημοσίευσης  
 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΕΛΚΕ 

31/8/2020 

Μέσο συνολικό 
πλήθος  αναφορών 

ανά μέλος ΔΕΠ  
Δ 3.45 
(1200) 

1300 
(850) 

3. Διοργάνωση 10 επιστημονικών εκδηλώσεων με την 
αιγίδα του Τμήματος 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 31/8/2020 

4. Επέκταση και εμβάθυνσης των υπό συζήτηση 
συμφωνιών συνεργασίας (π.χ University of Illinois, 
Chicago, USA) 
Ανανέωση των ήδη υπαρχουσών συμφωνιών 
συνεργασίας (Π.χ Brown University, University of 
Florens) 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, 
ΤΟΜΕΙΣ, 

ΜΕΛΗ ΔΕΠ 
31/8/2020 

5. Συζήτηση για ίδρυση γραφείου Υποστήριξης Έρευνας 
και Διασύνδεσης με την υποστήριξη μελών ΔΕΠ και 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

31/8/2020 
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ΕΤΕΠ. Ρόλος του θα είναι η ανακοίνωση προτάσεων, 
καταγραφή προτάσεων (κατατεθειμένων και δεκτών) και 
η διασύνδεση ακαδημαϊκών μελών 

* Μέσος όρος Τμημάτων Ιατρικής Ελλάδος κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 (δεδομένα ΟΠΕΣΠ) 
 
 

ΣΤΟΧΟΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΔΕΙΚΤΗΣ 
(σε παρένθεση η 

μέτρηση κατά το έτος 
2016-17) 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ 
ΤΙΜΗ ΔΕΙΚΤΗ 

 (Σε 
παρένθεση ο 

Μ.Ο ΠΠΣ ίδιου 
αντικειμένου*) 

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

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ 
(Ποιος αναλαμβάνει 

κάθε ενέργεια;) 

ΧΡΟΝΟ- 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

(Πότε;) 

Προσέλκυση 
εξωτερικής 
ερευνητικής 
χρηματοδότησης 
Σ 2.2 

Ετήσιο ποσοστό ενεργών 
έργων μεσαίου 

προϋπολογισμού στο 
σύνολο  των ενεργών 

έργων  
Δ 3.53 

(27,7%) 

30% 
(22,2%) 

 1. Αναζήτηση προκηρύξεων για αύξηση της 
χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά & Διεθνή έργα 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΕΛΚΕ, 
ΜΕΛΗ ΔΕΠ 

 

31/8/2020 

2. Υποβολή ανταγωνιστικών ερευνητικών προτάσεων 
σε εγχώριους και διεθνείς φορείς για αύξηση 
χρηματοδότησης της έρευνας και στόχευση σε μεγάλα 
έργα 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΕΛΚΕ, 
ΜΕΛΗ ΔΕΠ 

31/8/2020 

Μέσο ετήσιο πλήθος 
εξωτερικών συνεργατών 

ανά ενεργό έργο στο 
σύνολο των ενεργών 

έργων 
Δ 3.55 
(0,6%) 

1% 
(0,56%) 

3. Δημιουργία διατμηματικών ερευνητικών ομάδων. 
Συνεργασία με συγκεκριμένα Τμήματα λόγω συνένωσης 
(Νοσηλευτική, Λογοθεραπείας) ή συνάφειας (Τμήμα 
Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Χημικό) 
 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ, 

ΤΟΜΕΙΣ, 
ΜΕΛΗ ΔΕΠ 

31/8/2020 

Ετήσιο ποσοστό 
χρηματοδοτήσεων  

έργων Τμήματος από  
ΕΣΠΑ στο σύνολο των 
χρηματοδοτούμενων 

έργων 
Δ 3.24 

(1,17%) 

2% 
(0,67%) 

4. Επέκταση και εμβάθυνσης των υπό συζήτηση 
συμφωνιών συνεργασίας (π.χ University of Illinois, 
Chicago, USA) 
Ανανέωση των ήδη υπαρχουσών συμφωνιών 
συνεργασίας (Π.χ Brown University, University of 
Florens) 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

31/8/2020 

5. Συνεργασία, επικοινωνία με ιδιωτικούς φορείς ΜΕΛΗ ΔΕΠ 31/8/2020 

6. Συζήτηση για ίδρυση γραφείου Υποστήριξης Έρευνας 
και Διασύνδεσης με την υποστήριξη μελών ΔΕΠ και 
ΕΤΕΠ. Ρόλος του θα είναι η ανακοίνωση προτάσεων, 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

31/8/2020 
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καταγραφή προτάσεων (κατατεθειμένων και δεκτών) και 
η διασύνδεση ακαδημαϊκών μελών 

 

ΣΤΟΧΟΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΔΕΙΚΤΗΣ 
(σε παρένθεση η 

μέτρηση κατά το έτος 
2016-17) 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ 
ΤΙΜΗ ΔΕΙΚΤΗ 

 (Σε 
παρένθεση ο 

Μ.Ο ΠΠΣ ίδιου 
αντικειμένου*) 

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

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ 
(Ποιος αναλαμβάνει 

κάθε ενέργεια;) 

ΧΡΟΝΟ- 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

(Πότε;) 

Προσέλκυση 
εξωτερικής 
ερευνητικής 
χρηματοδότησης 
Σ 2.2 
(συνέχεια) 

Ετήσιο ποσοστό 
χρηματοδοτήσεων  

έργων Τμήματος από 
διεθνείς φορείς 

Δ 3.26 
(15,3%) 

18% 
(22,5%) 

 1. Αναζήτηση προκηρύξεων για αύξηση της 
χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά & Διεθνή έργα 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΕΛΚΕ, 
ΜΕΛΗ ΔΕΠ 

 

31/8/2020 

2. Υποβολή ανταγωνιστικών ερευνητικών προτάσεων 
σε εγχώριους και διεθνείς φορείς για αύξηση 
χρηματοδότησης της έρευνας και στόχευση σε μεγάλα 
έργα 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΕΛΚΕ, 
ΜΕΛΗ ΔΕΠ 

31/8/2020 

Ετήσιο ποσοστό 
χρηματοδοτήσεων  

έργων Τμήματος από 
εθνικούς δημόσιους 

φορείς 
Δ 3.27 
(3,2%) 

3,5% 
(2,8%) 

3. Δημιουργία διατμηματικών ερευνητικών ομάδων. 
Συνεργασία με συγκεκριμένα Τμήματα λόγω συνένωσης 
(Νοσηλευτική, Λογοθεραπείας) ή συνάφειας (Τμήμα 
Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Χημικό) 
 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ, 

ΤΟΜΕΙΣ, 
ΜΕΛΗ ΔΕΠ 

31/8/2020 

Ετήσιο ποσοστό 
χρηματοδοτήσεων  

έργων Τμήματος από 
εθνικούς ιδιωτικούς 

φορείς 
Δ 3.28 
(45%) 

50% 
(57,1%) 

4. Επέκταση και εμβάθυνσης των υπό συζήτηση 
συμφωνιών συνεργασίας (π.χ University of Illinois, 
Chicago, USA) 
Ανανέωση των ήδη υπαρχουσών συμφωνιών 
συνεργασίας (Π.χ Brown University, University of 
Florens) 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

31/8/2020 

5. Συνεργασία, επικοινωνία με ιδιωτικούς φορείς ΜΕΛΗ ΔΕΠ 31/8/2020 

6. Συζήτηση για ίδρυση γραφείου Υποστήριξης Έρευνας 
και Διασύνδεσης με την υποστήριξη μελών ΔΕΠ και 
ΕΤΕΠ. Ρόλος του θα είναι η ανακοίνωση προτάσεων, 
καταγραφή προτάσεων (κατατεθειμένων και δεκτών) και 
η διασύνδεση ακαδημαϊκών μελών 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

31/8/2020 

* Μέσος όρος Τμημάτων Ιατρικής Ελλάδος κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 (δεδομένα ΟΠΕΣΠ)  
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Στρατηγικός Στόχος 3 (Σ3): Ενίσχυση εξωστρέφειας Τμήματος και κινητικότητας διδασκόντων και 
φοιτητών 
Η υποστήριξη της κινητικότητας αποτελεί σημαντικό στρατηγικό στόχο. Το Τμήμα παραμένει προσηλωμένο στην ενίσχυση της εμπλοκής των διδασκόντων 
και φοιτητών σε εθνικές και διεθνείς επιστημονικές δραστηριότητες και διεργασίες ανταλλαγής. Παράλληλα στηρίζει την παροχή ευκαιριών επιμόρφωσης του 
ακαδημαϊκού προσωπικού μέσω ποικίλων τρόπων, όπως για παράδειγμα συμμετοχή σε συνέδρια, επιμορφωτικά σεμινάρια και συναφή προγράμματα (π.χ. 
Erasmus), ενισχύει την πραγματοποίηση έρευνας υψηλού επιπέδου και τη διασύνδεση με ερευνητικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού και τη 
σύναψη μνημονίων συνεργασίας με ιδρύματα του εξωτερικού. Επιπλέον, η ενεργοποίηση του Συλλόγου Αποφοίτων θα βοηθήσει στην ενίσχυση των δεσμών 
με τους αποφοίτους του Τμήματος και την αξιοποίησή τους. 

 
ΣΤΟΧΟΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΔΕΙΚΤΗΣ 
(σε παρένθεση η μέτρηση 

κατά το έτος 2016-17) 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ 
ΤΙΜΗ ΔΕΙΚΤΗ 

 (Σε παρένθεση ο 
Μ.Ο ΠΠΣ ίδιου 
αντικειμένου*) 

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

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ 
(Ποιος αναλαμβάνει 

κάθε ενέργεια;) 

ΧΡΟΝΟ- 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

(Πότε;) 

Αύξηση 
κινητικότητας 
φοιτητών 
Σ 3.1 

Ετήσιο ποσοστό εξερχομένων 
φοιτητών με ERASMUS επί 

των εγγεγραμμένων φοιτητών 
Δ 4.30 

(0,76%) 

1% 
(1,02%) Διοργάνωση σχετικής Ενημερωτικής Εκδήλωσης σε 

συνεργασία με το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και 
HelMSIC – Hellenic Medical Students’ International 
Committee (Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων 
Φοιτητών Ιατρικής) 

, 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ERASMUS 

HelMSIC 

31/8/2020 
Ετήσιο ποσοστό  εξερχόμενων 

φοιτητών ERASMUS στο 
σύνολο των ενεργών φοιτητών 

Δ 4.34 
(1,06%) 

 
1,5% 

(1,34%) 

Ετήσιο ποσοστό  
εισερχόμενων φοιτητών 
ERASMUS ως προς το 
σύνολο των ενεργών  

Δ 4.35 
(0%) μη καταγράψιμο 

0,2% 
(0,22%) 

 

1. Ενίσχυση και εμπλουτισμός των διμερών 
/διεθνών συμφωνιών Erasmus και διεύρυνση των 
επιλογών των φοιτητών, με στόχο την αύξηση 
των εισερχόμενων φοιτητών 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ERASMUS 

31/8/2020 

Ετήσιο ποσοστό  εξερχόμενων 
φοιτητών  ERASMUS στο 

σύνολο  των  μετακινηθέντων 
με ERASMUS (εξερχομένων 

και εισερχομένων 
Δ 4.31 
(100%) 

98% 
(86,3%) 

 

2. Προβολή του ΠΠΣ στο εξωτερικό για την 
προσέλκυση φοιτητών. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 

31/8/2020 

3. Αύξηση του αριθμού προσφερόμενων 
μαθημάτωνκαι στην αγγλική γλώσσα για τους 
εισερχόμενους φοιτητές. 

ΤΟΜΕΙΣ, ΜΕΛΗ ΔΕΠ 31/8/2020 
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ΣΤΟΧΟΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΔΕΙΚΤΗΣ 
(σε παρένθεση η 
μέτρηση κατά το 

έτος 2016-17) 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ 
ΤΙΜΗ ΔΕΙΚΤΗ 

 (Σε παρένθεση 
ο Μ.Ο ΠΠΣ 

ίδιου 
αντικειμένου*) 

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

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ 
(Ποιος αναλαμβάνει 

κάθε ενέργεια;) 

ΧΡΟΝΟ- 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

(Πότε;) 

Αύξηση 
κινητικότητας 
διδασκόντων 
Σ 3.2 

Ετήσιο ποσοστό μελών 
ΔΕΠ με διδασκαλία στο 

εξωτερικό 
Δ 3.17 

Μη καταγράψιμο 

10% 
(16,1%) 

Επέκταση και εμβάθυνσης της σύναψης συμφωνίας 
συνεργασίας με το University of Chicago, Illinois, USA 
Υποχρέωση καταγραφής από Τομείς Γραμματεία 
Τμήματος 

ΜΕΛΗ ΔΕΠ 
ΤΟΜΕΙΣ 

31/8/2020 

Ετήσιο ποσοστό 
εξερχόμενων μελών 
ΔΕΠ  με Erasmus 

Δ 3.18 
(1,95%) 

2% 
(1,53%) 

Βελτίωση των διαδικασιών και ενθάρρυνση 
συνεργασιών για διδασκαλία των μελών ΔΕΠ στο 
εξωτερικό. Διοργάνωση σχετικής Ενημερωτικής 
Εκδήλωσης από το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων 

ΜΕΛΗ ΔΕΠ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ERASMUS 

31/8/2020 

Ετήσιο πλήθος 
εισερχόμενων 
Διδασκόντων 

εξωτερικού με Erasmus 
ανά μέλος ΔΕΠ 

Δ 3.19 
(0%) μη καταγράψιμο 

0,5% 
(0%) 

1.Πρόβλεψη διδασκαλίας μαθημάτων και στην 
Αγγλική γλώσσα για την προσέλκυση διδασκόντων 
εξωτερικού 
2.Προβολή του Τμήματος στο εξωτερικό με 
συμμετοχή σε συνέδρια, διοργάνωση συνεδρίων, 
συνεργασιών σε ερευνητικό επίπεδο κ.λπ. 
3.Συμμετοχή του Τμήματος σε περισσότερες λίστες 
κατάταξης (ranking) και για προβολή του 

ΜΕΛΗ ΔΕΠ 
ΤΟΜΕΙΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤ0Σ 
 

31/8/2020 

Ετήσιο ποσοστό  μελών 
ΔΕΠ με εσωτερική  

ανάθεση διδασκαλίας 
Δ 3.22 

(5,84%) 

7% 
(6,5%) 

Ενίσχυση διατμηματική συνεργασίας μελών ΔΕΠ. 
Συνεργασία με συγκεκριμένα Τμήματα λόγω 
συνένωσης (Νοσηλευτική, Λογοθεραπείας) ή 
συνάφειας (Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και 
Τεχνολογιών, Χημικό) 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΤΟΜΕΙΣ 

31/8/2020 

Ετήσιο ποσοστό  μελών 
ΔΕΠ με εξωτερική  

ανάθεση διδασκαλίας 
Δ 3.23 

(0,65%) 

2% 
(2,69%) 

Ενίσχυση συνεργασίας με Τμήματα άλλων Ιδρυμάτων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 31/8/2020 

* Μέσος όρος Τμημάτων Ιατρικής Ελλάδος κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 (δεδομένα ΟΠΕΣΠ) 
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ΣΤΟΧΟΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΔΕΙΚΤΗΣ 
(σε παρένθεση η 
μέτρηση κατά το 

έτος 2016-17) 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ 
ΤΙΜΗ ΔΕΙΚΤΗ 

 

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

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ 
(Ποιος αναλαμβάνει 

κάθε ενέργεια;) 

ΧΡΟΝΟ- 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

(Πότε;) 

Προβολή και ενίσχυση 
των δεσμών με τους 
αποφοίτους του 
Τμήματος και την 
αξιοποίησή τους 
Σ 3.3 

Πλήθος εγγεγραμένων 
αποφοίτων 

Σ 3.3.1 
(0%) 

20% 
Ενεργοποίηση Συλλόγου Αποφοίτων. 
Δημιουργία βάσης δεδομένων και σχετικού link στην 
ιστοσελίδα του Τμήματος 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
31/8/2020 

Προβολή ΠΠΣ με 
σκοπό την  
προσέλκυση 
αριστούχων 
Σ 3.4 

Ημέρες γνωριμίας με την 
Ιατρική 
Σ 3.4.1 

(0) 

1 Καθιέρωση «Ημερών γνωριμίας με την Ιατρική» 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ, 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ 

ΤΟΜΕΙΣ 

31/8/2020 
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Δείκτες ποιότητας με ικανοποιητικά χαρακτηριστικά 
 
Στο Τμήμα Ιατρικής του ΠΙ υπάρχουν και δείκτες ποιότητας ΟΠΕΣΠ με ικανοποιητικά χαρακτηριστικά και αφορούν: 

• Τα μεταπτυχιακών προγράμματα (Δ3.01) και τις διδακτορικές διατριβές (Δ3.02) 

• Το προσωπικό (Δ3.03-Δ3.08, Δ3.12, Δ3.15, Δ3.16, Δ3.20, Δ3.21) 

• Οικονομικά στοιχεία-Χρηματοδότηση έργων (Δ3.25) 

• Τις Υποδομές-Υπηρεσίες (Δ3.32-Δ3.35) 

• Παραγωγή και αναγνώριση επιστημονικού έργου (Δ3.37 - Δ3.43, Δ3.46) 

• Ερευνητικά έργα και ερευνητικές υποδομές (Δ3.54) 

• Τις πιστωτικές μονάδες (Δ4.01) 

• Τη Δομή και Οργάνωση Σπουδών (Δ4.02-Δ4.14) 

• Την Πρακτική Άσκηση (Δ4.15). Οι προσφερόμενες θέσεις στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης καλύπτονται όλες 

• Φοιτητές - Εισαγωγή (Δ4.18, Δ4.22, Δ4.24-4.26) 

• Φοιτητές - Προσβασιμότητα (Δ4.27-Δ4.29) 

• Απόφοιτοι – Πληθυσμός (Δ4.36, Δ4.37, Δ4.39, Δ4.41, Δ4.43) 

• Απόφοιτοι – Επιδόσεις (Δ 4.44-Δ4.46) 


