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Η ΑΣΠΑΙΤΕ εφαρμόζει απαρέγκλιτα πολιτική ποιότητας με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των 
προγραμμάτων σπουδών, της ερευνητικής δραστηριότητας και των διοικητικών υπηρεσιών της 
Ιδρύματος, με στόχο την αναβάθμιση του ακαδημαϊκού και διοικητικού έργου και της γενικότερης 
λειτουργίας της. 
 

Η επίτευξη αυτού του σκοπού επιτυγχάνεται με την προσήλωση της ΑΣΠΑΙΤΕ στην παροχή υπηρεσιών 
υψηλής ποιότητας, προκειμένου το Ίδρυμα να ανταποκρίνεται διαρκώς  τόσο στις απαιτήσεις όσο και 
στις προσδοκίες των φοιτητών, των αποφοίτων, του διδακτικού,  και διοικητικού προσωπικού της, των 
συνεργαζόμενων με το Πανεπιστήμιο φορέων και της κοινωνίας. 
 

Οι κύριοι στόχοι ποιότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ περιλαμβάνουν – χωρίς να περιορίζονται – τα ακόλουθα: 
 Παροχή στους φοιτητές της, κατάλληλης, συνδυασμένης Τεχνολογικής και Παιδαγωγικής 

Ανώτατης Εκπαίδευσης, ώστε αυτοί να αποτελούν στελέχη εφαρμογών υψηλής στάθμης τόσο 
στο χώρο των Μηχανικών όσο και στον χώρο της επαγγελματικής/τεχνικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. 

 Βέλτιστη δυνατή ικανοποίηση των απαιτήσεων των φοιτητών της, αλλά και ευρύτερα όσων 
χρησιμοποιούν ή επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από τις δραστηριότητές της. 

 Τη συνεχή διερεύνηση, καταγραφή και ανάλυση των αναγκών των φοιτητών της, με στόχο τη 
βέλτιστη ικανοποίησή τους. 

 Απόλυτο σεβασμό της ακαδημαϊκής ελευθερίας στη διδασκαλία και την έρευνα, καθώς και 
στην ελεύθερη έκφραση και διακίνηση ιδεών στο πλαίσιο που ορίζουν το Σύνταγμα, οι Νόμοι 
του Κράτους ή/και οι άλλες ρυθμιστικές υποχρεώσεις. 

 Εστίαση στην ικανοποίηση των αναγκών όλου του ανθρώπινου δυναμικού του Ιδρύματος μέσα 
από τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων, στη συνεχή εκπαίδευση και την ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων τους. 

 Υψηλή επίδοση του Ιδρύματος μέσα από συστηματικές δράσεις βελτίωσης σχετικά με τη δομή 
του, τις διεργασίες και το ανθρώπινο δυναμικό του, αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιμους 
πόρους για την εύρυθμη λειτουργία του. 

 Αποτελεσματική Διοίκηση του Ιδρύματος μέσα από τη θέσπιση συγκεκριμένων στόχων και με 
βάση το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας. 

 Σεβασμό της Αξιοκρατίας και της Διαφάνειας σε όλες τις δραστηριότητες του Ιδρύματος. 
 Την πρόληψη σφαλμάτων σε κάθε επίπεδο των λειτουργιών του Ιδρύματος 
 Την έγκαιρη αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν. 
 Την βέλτιστη χρήση όλων των δυνατών πόρων (ανθρωπίνων, οικονομικών, υλικοτεχνικών και 

τεχνογνωσίας) για την σύνδεση του Ακαδημαϊκού με τον Επαγγελματικό και Εργασιακό χώρο. 
 Την αξιολόγηση και συνεχή βελτίωση όλων των δραστηριοτήτων της. 
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Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων, η ΑΣΠΑΙΤΕ έχει καθορίσει συγκεκριμένους δείκτες 
επιδόσεων (KPIs) που φαίνονται στους πίνακες που ακολουθούν 

Δείκτες για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου 

Δείκτης Ονομασία δείκτη 
Τωρινή  
τιμή 

Στόχος 
(ετήσιος) 

Ενέργειες  Εμπλεκόμενοι 
Καταληκτική 
ημερομηνία 

Δ.1.006 

Μέσο ετήσιο 
ποσοστό 
αποφοίτων ΠΠΣ 
στο σύνολο των 
ενεργών 
φοιτητών ΠΠΣ 

6% 8% 

Ελκυστικότερη 
διδασκαλία  

Ευρύτερη χρήση 
ηλεκτρονικών μέσων 

Ενημέρωση φοιτητών 

Συμβουλευτική 
υποστήριξη 

Διοικήσεις 
Τμημάτων 

Διδάσκοντες  

12/2019 

Δ.1.4.15 

Μέσο ετήσιο 
ποσοστό 
συμμετοχής στην 
Πρακτική Άσκηση 

5% 8% 

Ελκυστικότερη 
διδασκαλία  

Ευρύτερη χρήση 
ηλεκτρονικών μέσων 

Ενημέρωση φοιτητών 

Συμβουλευτική 
υποστήριξη 

Διοικήσεις 
Τμημάτων 

Διδάσκοντες  

Επιτροπή 
πρακτικής 
άσκησης 

06/2019 

Δ.1.4.21 

Μέσο ετήσιο 
ποσοστό 
φοιτητών με 
διάρκεια 
φοίτησης έως ν 
(5) έτη 

53% 58% 

Ελκυστικότερη 
διδασκαλία  

Ευρύτερη χρήση 
ηλεκτρονικών μέσων 

Ενημέρωση φοιτητών 

Συμβουλευτική 
υποστήριξη 

Διοικήσεις 
Τμημάτων 

Διδάσκοντες  

12/2019 

Δ.1.4.36 

Μέσο ετήσιο 
ποσοστό 
αποφοίτων στα ν 
(5) έτη 

14% 16%  

Ελκυστικότερη 
διδασκαλία  

Ευρύτερη χρήση 
ηλεκτρονικών μέσων 

Ενημέρωση φοιτητών 

Συμβουλευτική 
υποστήριξη 

Διοικήσεις 
Τμημάτων 

Διδάσκοντες  

12/2019 
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Δείκτες για την έρευνα και την καινοτομία 

Δείκτης Ονομασία δείκτη 
Τωρινή  
τιμή 

Στόχος 
(ετήσιος) 

Ενέργειες  Εμπλεκόμενοι 
Καταληκτική 
ημερομηνία 

Δ.1.084.α 

Μέσο ετήσιο 
πλήθος εργασιών 
σε επιστημονικά 
περιοδικά ή 
συνέδρια με 
κριτές 

2 2,5 

Συνέχιση της στήριξης 
(από πλευράς 
Διοίκησης) των 
ερευνητικών 
πρωτοβουλιών και 
δραστηριοτήτων των 
μελών ΔΕΠ  

Προκήρυξη εσωτερικών 
ερευνητικών έργων 

Διοίκηση 
Ιδρύματος 

Μέλη ΔΕΠ 

06/2019 

Δ.1.088 

Ποσοστό ενεργών 
έργων με 
συντονισμό από 
το Ίδρυμα 

0% 10% 

Συνέχιση της στήριξης 
(από πλευράς 
Διοίκησης) των 
ερευνητικών 
πρωτοβουλιών και 
δραστηριοτήτων των 
μελών ΔΕΠ  

Προκήρυξη εσωτερικών 
ερευνητικών έργων 

Διοίκηση 
Ιδρύματος 

Μέλη ΔΕΠ 

06/2019 

Δ.1.096 

Μέσο ετήσιο 
πλήθος 
εξωτερικών 
συνεργατών ανά 
έργο 

0 1 

Συνέχιση της στήριξης 
(από πλευράς 
Διοίκησης) των 
ερευνητικών 
πρωτοβουλιών και 
δραστηριοτήτων των 
μελών ΔΕΠ  

Προκήρυξη εσωτερικών 
ερευνητικών έργων 

Διοίκηση 
Ιδρύματος 

Μέλη ΔΕΠ 

06/2019 

Δ.1.097 

Μέσο ετήσιο 
πλήθος ενεργών 
έργων ανά μέλος 
ΔΕΠ 

0 0,3  

Συνέχιση της στήριξης 
(από πλευράς 
Διοίκησης) των 
ερευνητικών 
πρωτοβουλιών και 
δραστηριοτήτων των 
μελών ΔΕΠ 

Διοίκηση 
Ιδρύματος 

Μέλη ΔΕΠ 

06/2019 

Θα εξεταστεί και θα προωθηθεί η δυνατότητα συμμετοχής του Ιδρύματος στην επίβλεψη διδακτορικών διατριβών. 
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Δείκτες για τη βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών 

Δείκτης Ονομασία δείκτη 
Τωρινή  
τιμή 

Στόχος 
(ετήσιος) 

Ενέργειες  Εμπλεκόμενοι 
Καταληκτική 
ημερομηνία 

Δ.1.059 

Μέσος αριθμός 
προπτυχιακών 
φοιτητών ανά 
υπάλληλο  
Γραμματείας 
Τμήματος 

327 270 

Πρόσληψη (ή 
μετάταξη) υπαλλήλων 
για τη στελέχωση των 
Γραμματειών 

Διοίκηση 
Ιδρύματος 

12/2019 

Δ.Α.001 

Αριθμός μελών 
διοικητικού 
προσωπικού και 
προσωπικού 
υποστήριξης 

49 54 

Διατήρηση αριθμού 
μελών προσωπικού με 
σύμβαση 

Πρόσληψη (ή 
μετάταξη) νέου 
προσωπικού 

Διοίκηση 
Ιδρύματος 

12/2019 

Δ.1.075 

Μέσος αριθμός 
φοιτητών ανά 
αίθουσα 
διδασκαλίας 

34 34 Διατήρηση 
Διοίκηση 
Ιδρύματος 

12/2019 

Δ.1.076 
Μέσο πλήθος 
αιθουσών ανά ΠΠΣ 

19 19 Διατήρηση 
Διοίκηση 
Ιδρύματος 

12/2019 

Δ.1.079 

Δυναμικότητα 
θέσεων ανά 
αίθουσα 
εργαστηρίων 

30 30 Διατήρηση 
Διοίκηση 
Ιδρύματος 

12/2019 

Δ.1.080 

Δυναμικότητα 
θέσεων κεντρικών 
βιβλιοθηκών ανά 
100 φοιτητές 

3 3 Διατήρηση 
Διοίκηση 
Ιδρύματος 

12/2019 
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Δείκτες για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 

Δείκτης Ονομασία δείκτη 
Τωρινή  
τιμή 

Στόχος 
(ετήσιος) 

Ενέργειες  Εμπλεκόμενοι 
Καταληκτική 
ημερομηνία 

Δ.1.016 
Αναλογία 
διδασκομένων – 
διδασκόντων  

48 40 

Προτάσεις από 
Διοικήσεις Τμημάτων 

Πρόσληψη 
προσωπικού (μόνιμου 
ή/και συνεργατών) 

Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων 

Διοίκηση 
Ιδρύματος 

Διοικήσεις 
Τμημάτων 

12/2019 

Δ.1.3.09.α 

Μέσος ετήσιος 
αριθμός 
προσλήψεων 
μελών ΔΕΠ 

0 

0,5  
(1 μέλος 
ΔΕΠ / 2 
έτη) 

Προτάσεις από 
Διοικήσεις Τμημάτων 

Πρόσληψη 
προσωπικού 

Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων 

Διοίκηση 
Ιδρύματος  

Διοικήσεις 
Τμημάτων 

12/2019 

Δ.1.3.10.α 

Μέσος ετήσιος 
αριθμός 
προσλήψεων 
μελών ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ 

1 1 
Διατήρηση (για τα 
επόμενα 2 έτη) 

Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων 

Διοίκηση 
Ιδρύματος 

Διοικήσεις 
Τμημάτων 

12/2019 

Δ.1.3.17.α 

Μέσος ετήσιος 
αριθμός μελών 
ΔΕΠ με 
διδασκαλία στο 
εξωτερικό 

1 1 

Συνεργασίες με 
Ιδρύματα του 
εξωτερικού (για 
ανταλλαγή μελών ΔΕΠ) 

Μέλη ΔΕΠ  

Διοίκηση 
Ιδρύματος  

12/2019 

Δ.1.3.18 

Μέσο ετήσιο 
ποσοστό 
εξερχόμενων 
μελών ΔΕΠ με 
Erasmus 

30% 35% 

Συνεργασίες (και 
επικοινωνία) με 
Ιδρύματα του 
εξωτερικού.  

Γραφείο Erasmus 

Διοίκηση 
Ιδρύματος 

12/2019 

Δ.1.3.19.α 

Μέσος ετήσιος 
αριθμός 
εισερχομένων 
μελών ΔΕΠ μέσω 
Erasmus 

2 4 

Συνεργασίες (και 
επικοινωνία) με 
Ιδρύματα του 
εξωτερικού.  

Γραφείο Erasmus 

Διοίκηση 
Ιδρύματος  

12/2019 

Δ.1.3.20 
Μέσο ετήσιο 
ποσοστό μελών 
ΔΕΠ με 

1% 4% 
Συνεργασίες με 
Ιδρύματα εσωτερικού / 
εξωτερικού  

Μέλη ΔΕΠ 

Διοίκηση 
Ιδρύματος  

12/2019 
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εκπαιδευτική 
άδεια 

Δ.1.3.21 

Μέσο ετήσιο 
ποσοστό μελών 
ΔΕΠ σε 
προγράμματα 
εκπαιδευτικής 
συνεργασίας 

8% 8% 
Συνεργασίες με 
Ιδρύματα εσωτερικού / 
εξωτερικού  

Μέλη ΔΕΠ 

Διοίκηση 
Ιδρύματος  

06/2019 

 

 

Δείκτες για τη χρηματοδότηση και τη διάθεσή της 

Δείκτης Ονομασία δείκτη 
Τωρινή  
τιμή 

Στόχος 
(ετήσιος) 

Ενέργειες  Εμπλεκόμενοι 
Καταληκτική 
ημερομηνία 

Δ.1.059 

Ποσοστό δαπανών 
ανάπτυξης 
ψηφιακών 
υποδομών επί του 
τακτικού 
προϋπολογισμού 

0% 1% 
Προτάσεις από μέλη 
ΔΕΠ και Διοικητικό 
Προσωπικό 

Μέλη ΔΕΠ 

Διοίκηση 
Ιδρύματος 

06/2019 

Δ1.087 

Ποσοστό δαπανών 
συντήρησης 
υποδομών επί του 
τακτικού 
προϋπολογισμού 

0% 5% 
Προτάσεις από μέλη 
ΔΕΠ και Διοικητικό 
Προσωπικό 

Μέλη ΔΕΠ 

Διοίκηση 
Ιδρύματος 

06/2019 

Δ.1.064 
Δαπάνες σίτισης 
ανά σιτιζόμενο 
φοιτητή 

376€ 376€ Διατήρηση 
ΙΝΕΔΙΒΙΜ 

Διοίκηση 
Ιδρύματος 

12/2019 

Δ.1.066 
Δαπάνες βιβλίων 
ανά φοιτητή 

127€ 127€ Διατήρηση 

Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων

Μέλη ΔΕΠ 

Διοίκηση 
Ιδρύματος 

12/2019 

Δ.1.067 
Πάγιες λειτουργικές 
δαπάνες ανά 
φοιτητή 

146€ 146€ 

Διερεύνηση της 
δυνατότητας 
εξορθολογισμού των 
πάγιων δαπανών 

Διοίκηση 
Ιδρύματος 

Οικονομική 
Υπηρεσία 

06/2019 

 

 

 


