
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 

ΣΤΟΧΟΙ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗ 

(δείκτης) 

ΤΙΜΗ 

ΒΑΣΗΣ 

(Τρέχουσα 

τιμή) 

ΤΙΜΗ 

ΣΤΟΧΟΥ 

(τιμή 

δείκτη) 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ 

(Τι πρέπει να κάνουμε 

για να πετύχουμε τα 

προσδοκώμενα 

αποτελέσματα;) 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ 

(Ποιος αναλαμβάνει 

κάθε ενέργεια;) 

ΧΡΟΝΟ- 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

(Πότε;) 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 1 (Σ1)  

Καλλιέργεια 

γνωστικών 

αντικειμένων που 

προσφέρει το 

τμήμα με 

φοιτητοκεντρική 

διδασκαλία ψηλού 

επιπέδου 

  

Σ1.1 Ενίσχυση 

φοιτητών με 

ακαδημαϊκές 

δυσκολίες στην 

παρακολούθηση 

του ΠΠΣ 

Αριθμός 

μαθημάτων με 

φροντιστήριο-

Μ4.020  

5 5 Συνέχιση φροντιστηριακών 

μαθημάτων στα μαθήματα, που 

γίνονται στο παρόν ακαδημαϊκό 

έτος 

Συντονισμός: ΕΠΠΣ, ΟΜΕΑ 31/8/2020 

Αριθμός 

μαθημάτων με 

εργαστήριο-

Μ4.021  

6 6 Συνέχιση φροντιστηριακών 

μαθημάτων στα μαθήματα, που 

γίνονται στο παρόν ακαδημαϊκό 

έτος  

Συντονισμός: ΕΠΠΣ, ΟΜΕΑ 31/8/2020 

Σ1.2 

Παροχή  

ενημέρωσης και 

συμβουλών στους 

φοιτητές για το 

ΠΠΣ και τις 
ακαδημαϊκές και 

επαγγελματικές 

τους προοπτικές  

Αριθμός 

ενημερωτικών 

συναντήσεων-

Σ1.2.1 

1 1 Διοργάνωση ενημερωτικών 

συναντήσεων για ΠΠΣ με 

συμμετοχή μελών ΔΕΠ του 

τμήματος 

Συντονισμός: ΕΠΠΣ, ΟΜΕΑ 31/8/2020 

Αριθμός 

ακαδημαϊκών 

υπευθύνων 
έτους- Σ1.2.2 

0 4 Θέσπιση ακαδημαϊκού 

υπευθύνου για κάθε έτος 

σπουδών, που ενημερώνει και 
συμβουλεύει τους φοιτητές 

σχετικά με το ΠΠΣ, καθώς και 

τις επαγγελματικές και 

ακαδημαϊκές προοπτικές μετά 

την ολοκλήρωση των σπουδών 

τους 

Συντονισμός: ΕΠΠΣ, ΟΜΕΑ 31/8/2020 



  
Αριθμός 

εκπαιδευτικών 

επισκέψεων σε 

συναφείς 

φορείς- Σ1.2.3 

1 2 Υλοποίηση εκπαιδευτικών 

επισκέψεων σε φορείς συναφείς 

με το γνωστικό αντικείμενο του 

ΠΠΣ 

Συντονισμός: ΕΠΠΣ, ΟΜΕΑ 31/8/2020 

 
Σ1.3  

Επικοινώνηση 

κανονισμών 
φοίτησης 

Πρόγραμμα 

σπουδών-Σ1.3.1  

1 1 Έγκριση κανονισμού εξετάσεων 

από τη ΓΣ 39/13-02-2019 

Συντονισμός: ΕΠΠΣ, ΟΜΕΑ 31/8/2020 

Κανονισμός 

Πρακτικής 
'Άσκησης-

Σ1.3.2  

1 1 

Κανονισμός 

Erasmus+-

Σ1.3.3  

1 1 

Κανονισμός 

εξετάσεων-

Σ1.3.4  

0 1 

Στρατηγικός 

στόχος 2 (Σ2) 

Κατάρτιση 

αποφοίτων με 

ανταγωνιστικά 

προσόντα για τη 

διεθνή αγορά 

εργασίας 

Σ2.1  

Διασύνδεση του 

ΠΠΣ με την αγορά 

εργασίας 

Αριθμός μελών 

δικτύου 

αποφοίτων-

Σ2.1.1  

0 100 Δημιουργία λογαριασμού 

αποφοίτων Τμήματος 

Οικονομικών Επιστημών στο 

LinkedIn 

Συντονισμός: Πρόεδρος, 

ΟΜΕΑ 

31/8/2020 

  
Αριθμός 

συμμετεχόντων 

στην πρακτική 

άσκηση-Σ2.1.2  

50 60 Ενέργειες για διεύρυνση 

αριθμού συμμετεχόντων στο 

πρόγραμμα πρακτικής άσκησης  

Συντονισμός: Καθηγητής Ν. 

Μυλωνίδης 

31/8/2020 

  
Aριθμός 

εξερχομένων 

φοιτητών για 

πρακτική 
άσκηση-Σ2.1.3  

11 8 Ενεργοποίηση διμερών 

συμφωνιών μεταξύ του 

τμήματος Οικονομικών 

Επιστημών του ΠΙ και ομοειδών 
τμημάτων του εξωτερικού 

προκειμένου για τη διεύρυνση 

ανταλλαγής φοιτητών, μελών 

ΔΕΠ και διοικητικού 

προσωπικού  

Συντονισμός: Πρόεδρος, 

Συντονιστής ERASMUS+ 

31/8/2020 

  
Αριθμός 

διμερών 

συμφωνιών 

ERASMUS+-

Σ2.1.4  

66 75 Υπογραφή διμερών συμφωνιών 

μεταξύ του τμήματος 

Οικονομικών Επιστημών του ΠΙ 

και ομοειδών τμημάτων του 

εξωτερικού προκειμένου για τη 

Συντονισμός: Πρόεδρος, 

Συντονιστής ERASMUS+ 

31/8/2020 



διεύρυνση ανταλλαγής 

φοιτητών, μελών ΔΕΠ και 

διοικητικού προσωπικού   
Aριθμός 

εισερχομένων 

φοιτητών για 

πρακτική 

άσκηση-Σ2.1.5  

3 4 Ενεργοποίηση διμερών 

συμφωνιών μεταξύ του 

τμήματος Οικονομικών 

Επιστημών του ΠΙ και ομοειδών 

τμημάτων του εξωτερικού 
προκειμένου για τη διεύρυνση 

ανταλλαγής φοιτητών, μελών 

ΔΕΠ και διοικητικού 

προσωπικού 

Συντονισμός: Πρόεδρος, 

Συντονιστής ERASMUS+ 

31/8/2020 

 
Σ2.2 Συμμετοχή 

φοιτητών σε 

προγράμματα 

διεθνούς 

κινητικότητας για 

την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων και 

βελτίωση 

απασχολησιμότητας 

Aριθμός 

εξερχομένων 

φοιτητών για 

σπουδές-

Μ4.089/Μ4.090  

13 12 Ενεργοποίηση διμερών 

συμφωνιών μεταξύ του 

τμήματος Οικονομικών 

Επιστημών του ΠΙ και ομοειδών 

τμημάτων του εξωτερικού 

προκειμένου για τη διεύρυνση 

ανταλλαγής φοιτητών, μελών 

ΔΕΠ και διοικητικού 

προσωπικού 

Συντονισμός: Πρόεδρος, 

Συντονιστής ERASMUS+ 

31/8/2020 

  
Aριθμός 

εισερχομένων 

φοιτητών για 

σπουδές-

Μ4.087/Μ4.088  

29 32 Ενεργοποίηση διμερών 

συμφωνιών μεταξύ του 

τμήματος Οικονομικών 

Επιστημών του ΠΙ και ομοειδών 

τμημάτων του εξωτερικού 

προκειμένου για τη διεύρυνση 

ανταλλαγής φοιτητών, μελών 

ΔΕΠ και διοικητικού 

προσωπικού 

Συντονισμός: Πρόεδρος, 

Συντονιστής ERASMUS+ 

31/8/2020 

Στρατηγικός 

στόχος 3 (Σ3)  

Παραγωγή 

έρευνας ψηλού 

επιπέδου και 

διεθνούς απήχησης 

Σ3.1 Ενίσχυση 

ερευνητικών 

συνεργειών  

Αριθμός 

Μνημονίων 

συνεργασίας-

Σ3.1.1  

0 1 Υπογραφή μνημονίου 

συνεργασίας με φορείς συναφείς 

με το γνωστικό αντικείμενο του 

ΠΠΣ 

Συντονισμός: Πρόεδρος, 

ΟΜΕΑ 

31/8/2020 

  
Αριθμός 

εξερχομένων 

μελών ΔΕΠ-

Μ3.083  

4 5 Ενεργοποίηση διμερών 

συμφωνιών μεταξύ του 

τμήματος Οικονομικών 

Επιστημών του ΠΙ και ομοειδών 
τμημάτων του εξωτερικού 

προκειμένου για τη διεύρυνση 

ανταλλαγής φοιτητών, μελών 

Συντονισμός: Πρόεδρος, 

Συντονιστής ERASMUS+ 

31/8/2020 



ΔΕΠ και διοικητικού 

προσωπικού   
Αριθμός 

εισερχομένων 

μελών ΔΕΠ-

Μ3.084  

4 6 Ενεργοποίηση διμερών 

συμφωνιών μεταξύ του 

τμήματος Οικονομικών 

Επιστημών του ΠΙ και ομοειδών 

τμημάτων του εξωτερικού 

προκειμένου για τη διεύρυνση 
ανταλλαγής φοιτητών, μελών 

ΔΕΠ και διοικητικού 

προσωπικού 

Συντονισμός: Πρόεδρος, 

Συντονιστής ERASMUS+ 

31/8/2020 

 
Σ3.2 Παραγωγή και 

διεθνής αναγνώριση 

ερευνητικού έργου 

μελών Τμήματος 

Αριθμός 

δημοσιεύσεων 

μελών ΔΕΠ σε 

επιστημονικά 

περιοδικά με 

κριτές-Μ3.117  

281 300 Ενίσχυση της ενασχόλησης των 

μελών ΔΕΠ με την έρευνα  

 
31/12/2020 

  
Αναφορές 

ερευνητικών 

εργασιών-

Μ3.126  

3512 3900 Διενέργεια υψηλού επιπέδου 

έρευνας με στόχο την ενίσχυση 

της διεθνούς απήχησης του 

ερευνητικού έργου των μελών 
ΔΕΠ 

 
31/12/2020 

 

 


