
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ Γ: Πόροι για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

(δείκτης) (Τι πρέπει να κάνουμε για να πετύχουμε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα;) (Ποιος αναλαμβάνει κάθε 
ενέργεια;)

(Πότε;)

# πληροφοριακών συστημάτων 0 1
Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος  για τις κτιριακές υποδομές ΚΠ 
ΚΠΣ5

31/8/2020

ποσοστό ολοκλήρωσης 0% 100%
Καθορισμός διαδικασίας καταγραφής των ερευνητικών, 
εκπαιδευτικών και ψηφιακών αναγκών ετησίως ΚΠΣ3

30/6/2019

# συστημάτων 0 1 Ενοποίηση συστημάτων διαχείρισης αιθουσών 31/8/2020

Γ1.2.  Διεύρυνση της χρήσης των 
ερευνητικών υποδομών από μικτές 
ερευνητικές ομάδες στο πλαίσιο 
διεπιστημονικών συνεργασιών

ποσοστό ολοκλήρωσης 0% 100%
Επέκταση βάσης δεδομένων Ερευνητικού Ευρετηρίου με την 
προσθήκη του ερευνητικού εξοπλισμού ΚΠΣ2, ΚΠΣ5

Αντιπρύτανης  Οικονομικού 
Προγραμματισμού, Υποδομών 

και Ανάπτυξης
31/8/2020

ποσοστό ολοκλήρωσης 90% 100% Ψηφιοποίηση διαδικασιών στέγασης 31/8/2019

# μελετών στέγασης 0 2
Σύνταξη μελετών για την οριστική επίλυση του προβλήματος 
στέγασης

31/12/2019

# μελετών επέκτασης φοιτητικών 
κατοικιών

0 1 Σύνταξη μελέτης για την επέκταση φοιτητικών κατοικιών στο Ρέθυμνο 31/12/2019

Δ1.101
ποσοστό στεγαζόμενων φοιτητών

4% 4% 31/12/2019

ποσοστό ολοκλήρωσης της σύνταξης 
μελέτης

80% 100%
Σύνταξη μελέτης για την κατασκευή νέου γυμναστηρίου ενόργανης 
γυμναστικής στο Ρέθυμνο

31/12/2019

ποσοστό ολοκλήρωσης της 
κατασκευής νέου γυμναστηρίου

0% 50% Κατασκευή νέου γυμναστηρίου ενόργανης γυμναστικής στο Ρέθυμνο 31/12/2019

Γ2.1. Αναδιάρθρωση και 
βελτιστοποίηση της πολιτικής για την 
αξιοποίηση της πανεπιστημιακής 
περιουσίας

# κανονισμών 0 1
Κανονισμός για την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του ιδρύματος 
(π.χ. αμφιθεάτρων, αθλητικών εγκαταστάσεων κ.α.)

Πρόεδροι, 
Κοσμήτορες, 

Εταιρεία Αξιοποίησης,               
Τμήμα Περιουσίας

31/12/2019

Γ2.2. Βελτίωση των διαδικασιών των 
οικονομικών, νομικών και τεχνικών 
υπηρεσιών για την μεγιστοποίηση 
της απορρόφησης των κρατικών 
κονδυλίων

# υπηρεσιών με iso 0 1 Πιστοποίηση (ISO) διοικητικών υπηρεσιών

Αντιπρύτανης  Οικονομικού 
Προγραμματισμού, Υποδομών 

και Ανάπτυξης

ΕΛΚΕ

31/8/2020

  
 

 

Γ1.3. Βελτίωση και αύξηση του 
αριθμού των φοιτητικών κατοικιών

Στοχοθεσία Ποιότητας 

Αντιπρύτανης Υποδομών
Φοιτητικής Μέριμνας

Αντιπρύτανης  Οικονομικού 
Προγραμματισμού, Υποδομών 

και Ανάπτυξης 

Κοσμήτορες

Δ/νση Τεχνικών Έργων

ΚΥΥΤΠΕ

Αντιπρύτανης Υποδομών
Φοιτητικής Μέριμνας

Αντιπρύτανης  Οικονομικού 
Προγραμματισμού, Υποδομών 

και Ανάπτυξης

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Γ1. Βελτίωση 
Υποδομών

Γ1.1. Εκσυγχρονισμός, βελτίωση και 
αύξηση των διαθέσιμων υποδομών 
αξιοποιώντας κρατικά κονδύλια δημοσίων 
επενδύσεων, την περιουσία του Ιδρύματος 
και χορηγίες από κοινωφελή ιδρύματα

Γ1.4. Βελτίωση των υποδομών για 
αθλητικές και πολιτιστικές 
δραστηριότητες με προτεραιότητα 
στην πανεπιστημιούπολη του 
Ρεθύμνου
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(δείκτης) (Τι πρέπει να κάνουμε για να πετύχουμε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα;) (Ποιος αναλαμβάνει κάθε 
ενέργεια;)
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# μελετών 0 1
Μελέτη για τη διαμόρφωση πράσινης πολιτικής (νερό, απόβλητα, 
χρήση χαρτιού….)

31/8/2020

ποσοστό μείωσης του δείκτη 
κατανάλωσης 2017

(σύνολο κατανάλωσης σε kwh/ 
σύνολο m2 ηλεκτροδοτούμενης 

έκτασης)

_ 2%
Εγκατάσταση φωτιστικών συστημάτων led / φωτοβολταϊκών πάνελ, 
συσκευών Standby power και αντικατατάσταση κουφωμάτων  

31/12/2019

Γ2.4. Αύξηση των πόρων μέσω 
εκπαιδευτικών και ερευνητικών 
έργων

Δ1.099
Χρηματοδότηση έργων ανά μέλος ΔΕΠ

19.372,71 35.000,00
Υπηρεσία υποστήριξης για την υποβοήθηση εκπαιδευτικών και 
ερευνητικών προγραμμάτων (helpdesk ΚΕΔΙΒΙΜ και helpdesk EΛΚΕ) 

 Οικονομικού Προγραμματισμού, 
Υποδομών και Ανάπτυξης 31/12/2019

Γ2.5. Σύναψη προγραμματικών 
συμφωνιών με δημόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς για την από κοινού 
εκτέλεση έργων μεταφοράς 
τεχνολογίας

# προγραμματικών συμφωνιών 
για την εκτέλεση έργων μεταφοράς 

τεχνολογίας
0 4

Ενεργοποίηση του γραφείου μεταφοράς τεχνογνωσίας της ΜΟΔΥ 
ΕΛΚΕ

Αντιπρύτανης  Οικονομικού 
Προγραμματισμού, Υποδομών 

και Ανάπτυξης

ΕΛΚΕ

31/12/2019

Γ3.1. Αύξηση της κινητικότητας, 
επικοινωνίας και συνεργασίας με 
προσωπικό αντίστοιχων καθηκόντων 
σε άλλα πανεπιστήμια της Ελλάδας 
και της αλλοδαπής 

# κανονισμών 0 1
Κανονισμός κινητικότητας διοικητικού και εργαστηριακού 
προσωπικού

Αντιπρύτανης Προσωπικού και 
Φοιτητικής Μέριμνας

Δ/νση Διοικητικού

31/12/2019

Γ3.2. Αύξηση της παραγωγικότητας, 
της αξιοπιστίας και της τεκμηρίωσης 
των λειτουργιών των διοικητικών 
υπηρεσιών

# σεμιναρίων σε νέες ψηφιακές 
τεχνολογίες

0 2
Διοργάνωση σεμιναρίων στις νέες ψηφιακές τεχνολογίες και στη 
χρήση των πληροφοριακών συστημάτων

Αντιπρύτανης Προσωπικού και 
Φοιτητικής Μέριμνας 

ΚΥΥΤΠΕ  

31/12/2019

Γ3.3. Πολιτική Ίσων Ευκαιριών # σχεδίων 0 1
Εκπόνηση σχεδίου κώδικα καλών πρακτικών που θα αποκλείει τις 
διακρίσεις.

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών 
Υποθέσεων 31/12/2019

ποσοστό ολοκλήρωσης 80% 100% Ολοκλήρωση νέου Οργανισμού (αναδιάρθρωση υπηρεσιών) ΠΡΥΤΑΝΗΣ 31/12/2019

ποσοστό ολοκλήρωσης 30% 100%
Τεκμηρίωση δεδομένων ποιότητας και δημιουργία Εκτυπώσεων για 
ΟΠΕΣΠ, ΕΛΣΤΑΤ, RANKINGS, ΜΟΔΙΠ κ.α. ΚΠΣ3

31/8/2020

Γ2. Βελτίωση 
οικονομικών 

πόρων 

  
  

   
   

   
 

   
  

 

Αντιπρύτανης  Οικονομικού 
Προγραμματισμού, Υποδομών 

και Ανάπτυξης 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Γ2.3. Μείωση της κατανάλωσης 
ηλεκτρικού ρεύματος και ανάπτυξη 
περαιτέρω δράσεων στο πλαίσιο μιας 
πράσινης πολιτικής
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(δείκτης) (Τι πρέπει να κάνουμε για να πετύχουμε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα;) (Ποιος αναλαμβάνει κάθε 
ενέργεια;)

(Πότε;)

Στοχοθεσία Ποιότητας 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

# νέων σελίδων 18 18 Βελτίωση Ιστοτόπων ιδρύματος και ακαδημαϊκών τμημάτων ΚΠΣ2 31/8/2020

ποσοστό ολοκλήρωσης 0% 100%
"Ανοικτά Δεδομένα" - καταγραφή και αξιοποίηση εγγράφων και 
δεδομένων 

31/12/2019

# πληροφοριακών συστημάτων 0 1
"Πληροφοριακό σύστημα οργάνωσης, παρακολούθησης και 
διαχείρισης εγγράφων/διεργασιών/υπηρεσιών μέσω ασφαλούς 
ιδιωτικού δικτύου ή/και διαδικτύου" ΚΠΣ1

31/8/2020

ποσοστό ολοκλήρωσης 0% 100%
Σύνταξη ερωτηματολογίων για τη μέτρηση ικανοποίησης χρηστών 
από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης ΚΠΣ4

31/8/2020

ποσοστό ολοκλήρωσης 0% 100%
Οργάνωση πλαισίου απασχόλησης φοιτητών στις υπηρεσίες του ΠΚ 
(απασχόληση και πρακτική άσκηση) 

ΔΑΣΤΑ 31/8/2020

# ερωτηματολογίων υπηρεσιών 0 1
Σύνταξη ερωτηματολογίων για την μέτρηση ικανοποίησης του 
προσωπικού ΚΠΣ4

31/12/2019

# σεμιναρίων 0 2
Διοργάνωση σεμιναρίων,  ασκήσεων  για θέματα ασφάλειας και 
υγείας

31/12/2019

# βραβείων 0 4
Θέσπιση τιμητικών βραβείων (προσωπικού, ερευνητών, φοιτητών  
κ.α.)

31/12/2019

# σχεδίων 0 1
Σχέδιο δράσης για την προβολή των υποστηρικτικών υπηρεσιών των 
φοιτητών σε  θέματα ακαδημαϊκής προσαρμογής (σύμβουλοι 
σπουδών, Συμβουλευτικό Κέντρο, συνήγορος του φοιτητή) 

31/12/2019

ποσοστό ολοκλήρωσης 10% 100%

Ανάπτυξη & Βελτίωση του πληροφοριακού συστήματος ΠΣ-ΜΟΔΙΠ 
(επικαιροποίηση ερωτηματολογίων και δημιουργία νέων, 
τροποποίηση απογραφικών δελτίων, δημιουργία απογραφικών 
εκθέσεων ακαδημαΪκών και διοικητικών μονάδων και υπηρεσιών) και 
διαλειτουργικότητά του με τα πληροφοριακά συστήματα 
Προσωπικού, Φοιτητολογίου, ΕΛΚΕ. ΚΠΣ3, ΚΠΣ4

Αντιπρύτανης  Οικονομικού 
Προγραμματισμού, Υποδομών 

και Ανάπτυξης

ΜΟΔΙΠ 

31/8/2020

# νέων σελίδων _ 10 Επικαιροποίηση  του ιστότοπου της ΜΟΔΙΠ ΜΟΔΙΠ 31/3/2019

Γ3.5. Βελτίωση περιβάλλοντος 
εργασίας και φοίτησης

Αντιπρύτανης Προσωπικού και 
Φοιτητικής Μέριμνας

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών 
Υποθέσεων

Διεύθυνση Διοικητικού

Γ3. Ανθρώπινοι 
πόροι και 
Υπηρεσίες

Γ3.6.  Βελτίωση του ΕΣΔΠ 

Γ3.4. Βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας, της ποιότητας 
και ποικιλομορφίας των 
προσφερόμενων υπηρεσιών

Αντιπρύτανης  Οικονομικού 
Προγραμματισμού, Υποδομών 

και Ανάπτυξης

Πρόεδροι

ΚΥΥΤΠΕ

ΜΟΔΙΠ


	ΑΞΟΝΑΣ Γ

