
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;)

Στοχοθεσία Ποιότητας 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

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

# 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

