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Κωδικός Ονομασία Περιγραφή Φυσική ερμηνεία (σημασία) Τύπος υπολογισμού Τιμή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Δ6.01 
Ετήσιος αριθμός 

διδακτορικών διατριβών 

Αριθμός διδακτορικών διατριβών κατά το 

εν λόγω ακαδημαϊκό έτος. 

Υποδεικνύει τον αριθμό των διδακτορικών διατριβών 

κατά το εν λόγω ακαδημαϊκό έτος. 
Μ6.006 0,00 

Δ6.02 

Αναλογία αιτήσεων προς τις 

προκηρυχθείσες θέσεις 

Υποψηφίων Διδακτόρων 

Αναλογία του αριθμού των αιτήσεων για 

εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ως προς 

τον αριθμό των θέσεων που 

προκηρύχθηκαν. 

Υποδεικνύει πόσες αιτήσεις Υποψηφίων Διδακτόρων 

υποβλήθηκαν σε σχέση με τις  θέσεις  που 

προκηρύχθηκαν  κατά το εν λόγω ακαδημαϊκό έτος. 

𝛭6.009

 𝛭6.008
  

Δ6.03-21 
Ποσοστό νεοεισαχθέντων 

Υποψηφίων Διδακτόρων 

Ποσοστό του αριθμού των νεοεισαχθέντων 

υποψηφίων διδακτόρων ως προς τον 

αριθμό των εν ενεργεία υποψηφίων 

διδακτόρων του ΠΔΣ. 

Υποδεικνύει το ποσοστό των νεοεισαχθέντων 

υποψηφίων διδακτόρων στο σύνολο των υποψηφίων 

διδακτόρων του ΠΔΣ, κατά το εν λόγω ακαδημαϊκό 

έτος. 

𝛭6.031 + 𝑀6.032

 𝛭6.039 + 𝑀6.040
. 100 0,00 % 

Δ6.04-21 

Ποσοστό νεοεισαχθέντων 

Υποψηφίων Διδακτόρων 

οικείου Τμήματος 

Ποσοστό του αριθμού των νεοεισαχθέντων 

υποψηφίων διδακτόρων με βασικό τίτλο 

σπουδών του οικείου Τμήματος ως προς το 

σύνολο των νεοεισαχθέντων υποψηφίων 

διδακτόρων. 

Υποδεικνύει το ποσοστό των νεοεισαχθέντων 

υποψηφίων διδακτόρων που κατέχουν βασικό τίτλο 

σπουδών από το Τμήμα, στο σύνολο των 

νεοεισαχθέντων υποψηφίων διδακτόρων, κατά το εν 

λόγω ακαδημαϊκό έτος. 

𝛭6.033 + 𝑀6.034

 𝛭6.031 + 𝑀6.032
. 100  % 

Δ6.05-21 

Ποσοστό νεοεισαχθέντων 

Υποψηφίων Διδακτόρων 

οικείου Ιδρύματος 

Ποσοστό του αριθμού των  

νεοεισαχθέντων υποψηφίων διδακτόρων 

με βασικό τίτλο σπουδών του οικείου 

Ιδρύματος ως προς το σύνολο  των 

νεοεισαχθέντων υποψηφίων διδακτόρων. 

Υποδεικνύει το ποσοστό των νεοεισαχθέντων 

υποψηφίων διδακτόρων που κατέχουν βασικό τίτλο 

σπουδών από άλλο Τμήμα εντός του Ιδρύματος, στο 

σύνολο των νεοεισαχθέντων υποψηφίων διδακτόρων, 

κατά το εν λόγω ακαδημαϊκό έτος. 

𝛭6.035 + 𝑀6.036

 𝛭6.031 + 𝑀6.032
. 100  % 

Δ6.06-21 

Ποσοστό νεοεισαχθέντων 

Υποψηφίων Διδακτόρων 

άλλου Ιδρύματος 

Ποσοστό του αριθμού των νεοεισαχθέντων 

υποψηφίων διδακτόρων με βασικό τίτλο 

σπουδών άλλου Ιδρύματος ως προς το 

σύνολο  των  νεοεισαχθέντων υποψηφίων 

διδακτόρων. 

Υποδεικνύει το ποσοστό των νεοεισαχθέντων 

υποψηφίων διδακτόρων που κατέχουν βασικό τίτλο 

σπουδών από άλλο Ίδρυμα, στο σύνολο των 

νεοεισαχθέντων υποψηφίων διδακτόρων, κατά το εν 

λόγω ακαδημαϊκό έτος. 

𝛭6.037 + 𝑀6.038

 𝛭6.031 + 𝑀6.032
. 100  % 

Δ6.07-21 
Ποσοστό Υποψηφίων 

Διδακτόρων με υποτροφία 

Ποσοστό του αριθμού των εν ενεργεία 

υποψηφίων διδακτόρων που λαμβάνουν 

υποτροφία από οποιαδήποτε πηγή, ως 

Υποδεικνύει το ποσοστό των υποψηφίων διδακτόρων 

οι οποίοι λαμβάνουν υποτροφία από οποιαδήποτε 

πηγή, κατά το εν λόγω ακαδημαϊκό έτος. 

𝛭6.041 + 𝑀6.042

 𝛭6.039 + 𝑀6.040
. 100 0,00 % 
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προς τον αριθμό των υποψηφίων 

διδακτόρων. 

Δ6.10 

Εργασίες σε επιστημονικά 

περιοδικά και συνέδρια με 

κριτές στο Scopus (σωρευτικά) 

ανά αναγορευθέντα 

διδάκτορα στο έτος αναφοράς 

Αναλογία του συνολικού αριθμού 

δημοσιεύσεων εργασιών αναγορευθέντων 

διδακτόρων σε επιστημονικά περιοδικά και 

συνέδρια με κριτές σωρευτικά στο Scopus, 

ως προς τον αριθμό των αναγορευθέντων 

διδακτόρων στο έτος αναφοράς. 

Υποδεικνύει, κατά μέσο όρο, τον αριθμό των 

δημοσιεύσεων εργασιών αναγορευθέντων 

διδακτόρων σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια 

με κριτές στο Scopus στις 31/12 του έτους αναφοράς, 

σωρευτικά από την απόκτηση της ιδιότητας του ΥΔ 

μέχρι την αναγόρευση, ανά αναγορευθέντα διδάκτορα 

στο έτος αναφοράς. 

Μ6.058

Μ6.006
  

Δ6.09-22 

Ετήσιο πλήθος πατεντών - 

ευρεσιτεχνιών ανά Υποψήφιο 

Διδάκτορα 

Αναλογία αριθμού πατεντών - 

ευρεσιτεχνιών που απονεμήθηκαν κατά το 

ημερολογιακό έτος αναφοράς των 

υποψηφίων διδακτόρων ως προς τον 

αριθμό των υποψηφίων διδακτόρων.  

Υποδεικνύει, κατά μέσο όρο, τον αριθμό των πατεντών 

- ευρεσιτεχνιών που απονεμήθηκαν κατά το 

ημερολογιακό έτος αναφοράς από κάθε υποψήφιο 

διδάκτορα.  

𝑀6.059

 Μ6.039 + M6.040
 0,00 

 


