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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ Ο.Π.Ε.Σ.Π. ΤΗΣ ΕΘ.Α.Α.Ε. 

 Κωδικός Τίτλος Επεξήγηση 

M3 

Μ3.089  Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ 
Εννοείται η χρηματοδότηση για τα έργα (καταθέσεις σε λογαριασμό) για το 
συγκεκριμένο έτος, από 1/1 έως 31/12. 

Μ3.117-127  

Σχετικά με την παραγωγή και αναγνώριση του ερευνητικού έργου, διευκρινίζεται ότι 
κάθε μέλος ΔΕΠ φέρει τις ατομικές ερευνητικές επιδόσεις, οι οποίες εντάσσονται στο 
Τμήμα που υπηρετεί, για όσο χρόνο υπηρετεί. 
Επομένως, για το έτος, εντός του οποίου κάποιο μέλος ΔΕΠ συνταξιοδοτείται ή 
μετακινείται, καταγράφονται οι επιδόσεις στα πεδία με κωδικούς Μ3.117 έως και 
Μ3.127, ενώ για τα επόμενα έτη όχι, με εξαίρεση τους κωδικούς Μ3.149 
(Ετεροαναφορές) και Μ3.126 (Αναφορές) για τους οποίους συνεχίζουν να 
καταγράφονται οι επιδόσεις των συνταξιοδοτηθέντων μελών ΔΕΠ. 

Μ3.122 Μονογραφίες 

Η Μονογραφία αφορά επιστημονική μελέτη στην οποία πραγματεύεται κανείς ένα 
μόνο θέμα κατά τρόπο πλήρη, ολοκληρωμένο και διεξοδικό. Το θέμα της 
μονογραφίας είναι ειδικό, αποσπασμένο από τη συνάφειά του. Μπορεί να είναι 
ειδικό αντικείμενο, ειδικό πρόβλημα οποιασδήποτε επιστήμης, αρκεί η ανάπτυξη 
του θέματος να είναι πλήρης, ολόπλευρη και εξαντλητική. 

Μ3.123 Βιβλία 
Βιβλίο μπορεί να θεωρηθεί ένα εγχειρίδιο (σύντομο σύγγραμμα στο οποίο 
συγκεντρώνει ο συγγραφέας τις θεμελιώδεις γνώσεις κάποιας επιστήμης ή τέχνης, 
χωρίς να υπάρχει απαίτηση πρωτοτυπίας), συλλογικός τόμος, δοκίμιο (προσωπικές 
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απόψεις επί συγκεκριμένου θέματος, χωρίς απαραίτητα να υπάρχει εξαντλητική 
μελέτη του θέματος), κλπ. 

M4 

Μ4.011-013 

- Υποχρεωτικά μαθήματα 
- Μαθήματα ελεύθερης 
επιλογής 
- Μαθήματα κατ' επιλογή 
υποχρεωτικά 

Το άθροισμα των κωδικών Μ4.011+Μ4.012+Μ4.013 θα πρέπει να ισούται με τον 
κωδικό  Μ4.010 «Προσφερόμενα Μαθήματα». 

M4.016-023  

Εάν το Τμήμα δεν έχει χαρακτηρίσει τα μαθήματα (Υποβάθρου, Επιστ. Περιοχής κλπ) 
θα πρέπει προς το παρόν να σημειωθούν ως μη διαθέσιμα (καθώς το μηδέν έχει την 
έννοια της απουσίας μαθημάτων). Ωστόσο, για την καλύτερη εικόνα του Ιδρύματος, 
καλό θα ήταν το Τμήμα να προχωρήσει στη συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση. 
Επίσης, θα πρέπει το άθροισμα των κωδικών Μ4.016+Μ4.017+Μ4.018+Μ4.019 να 
ισούται με τον κωδικό  Μ4.010 «Προσφερόμενα Μαθήματα». 

M4.016 
Μαθήματα Γενικού 
Υποβάθρου 

Μαθήματα Υποβάθρου:  Πρόκειται για 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. 
Κάθε μάθημα μπορεί να συμπεριληφθεί σε μία και μόνο μία κατηγορία των πεδίων 
Μ4.016 έως Μ4.019. 

M4.017 
Μαθήματα Επιστημονικής 
Περιοχής (Ειδικού Υποβάθρου) 

Μαθήματα Επιστημονικής Περιοχής: Πρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που 
αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό 
αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών. 
Κάθε μάθημα μπορεί να συμπεριληφθεί σε μία και μόνο μία κατηγορία των πεδίων 
Μ4.016 έως Μ4.019. 

M4.018 Μαθήματα Γενικών Γνώσεων 
Μαθήματα Γενικών Γνώσεων:  Πρόκειται για τα μαθήματα που δεν σχετίζονται 
άμεσα ή έμμεσα με το επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών, αλλά 
στοχεύουν στην ευρύτερη παιδεία του φοιτητή ως επιστήμονα και πολίτη. 
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Κάθε μάθημα μπορεί να συμπεριληφθεί σε μία και μόνο μία κατηγορία των πεδίων 
Μ4.016 έως Μ4.019. 

M4.019 
Μαθήματα Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Μαθήματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων:  Πρόκειται για τα μαθήματα που δεν στοχεύουν 
στην παροχή επιστημονικής γνώσης στο αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών, 
αλλά στην καλλιέργεια και ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτων των φοιτητών. 
Κάθε μάθημα μπορεί να συμπεριληφθεί σε μία και μόνο μία κατηγορία των πεδίων 
Μ4.016 έως Μ4.019. 

Μ4.043, 
Μ4.044  

Εισαχθέντες με κατατακτήριες 
εξετάσεις (Άνδρες) και 
(Γυναίκες) 

Περιλαμβάνονται οι φοιτητές που εισήχθησαν με κατατακτήριες εξετάσεις σε όλα τα 
έτη. 

Μ4.051, 
Μ4.052 

Νεοεισαχθέντες φοιτητές 
έτους (Άνδρες) και (Γυναίκες) 

Περιλαμβάνονται μόνο οι νεοεισαχθέντες (του πρώτου έτους). 

M5 

ΠΜΣ που είναι 
σε αναστολή 

 Συμπληρώνονται μηδενικά στοιχεία ή μη διαθέσιμα, κατά περίπτωση. 

ΠΜΣ με 
κατευθύνσεις 

 
Προς το παρόν συμπληρώνονται είτε αθροίσματα (π.χ. σε πλήθος μαθημάτων), είτε 
μέσοι όροι (π.χ. αν διαφοροποιούνται τα δίδακτρα). Εν όψει της επανίδρυσης των 
ΠΜΣ, θα αναθεωρηθούν τα πεδία. 

ΠΜΣ που δεν 
έχει μαθήματα 
(π.χ. κύκλοι 
σεμιναρίων) 

 
Συμπληρώνονται 0 και θα υποβάλλεται αρχείο με παρατηρήσεις πηγαίνοντας στο 
μενού "Αρχεία" αριστερά. Εκεί μπορεί να αναφέρεται η ιδιαιτερότητα αυτή, καθώς 
και όποια άλλη παρατήρηση. 

M6 
Μ6.004 Ημερομηνία ίδρυσης 

Αν δεν υπάρχει κάποιο ΦΕΚ ή απόφαση συλλογικού οργάνου, που να ορίζει 
συγκεκριμένη ημερομηνία ίδρυσης, τότε αυτή τυπικά ταυτίζεται με την ημερομηνία 
ίδρυσης του αντίστοιχου Τμήματος. 

Μ6.007 Μέση διάρκεια σπουδών Η μέση διάρκεια των διδακτορικών σπουδών είναι σε έτη. 
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M6.016,  
M6.017 

Δημοσιεύσεις ΥΔ σε 
επιστημονικά περιοδικά με 
κριτές, σε διεθνή συνέδρια με 
κριτές 

Εάν κάποιος ΥΔ έχει κάνει μια εργασία για επιστημονικό περιοδικό ή διεθνές 
συνέδριο, αλλά μέχρι να δημοσιευτεί έχει ορκιστεί, μπορεί να προσμετρηθεί μόνο 
εφόσον υπάρχει βεβαίωση δημοσίευσης (letter of acceptance). 


