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Δ1.111 Μέση ετήσια συνολική
χρηματοδότηση ανά

μέλος ΔΕΠ (Β5.1)

Δημιουργία υποστηρικτικής δομής για την 
ενίσχυση της καινοτομίας

Αριθμός προγραμμάτων (τύπου 
Β)

Χρηματοδότηση από τον ΕΛΚΕ 
προγραμμάτων υποτροφιών Υποψηφίων 
Διδακτόρων (τύπου Β)

Αριθμός προγραμμάτων (τύπου 
Δ)

Προγράμματα ενίσχυσης νέων μελών ΔΕΠ 
από τον ΕΛΚΕ (τύπου Δ)

Δημιουργία Κέντρου Ικανοτήτων 
(σύμπραξη ακαδημαϊκών και ερευνητικών 
Ιδρυμάτων και ιδιωτικών φορέων)

Σύμπραξη για τη δημιουργία Κέντρου 
Καινοτομίας σε επίπεδο Περιφέρειας 
Κρήτης 

Δ1.084 Μέσο πλήθος εργασιών 
σε επιστημονικά

περιοδικά με κριτές
ανά μέλος ΔΕΠ (Β1.1)

Ολοκλήρωση δημιουργίας ερευνητικού 
προφίλ των μελών του Ιδρύματος στο 
Google Scholar με e-mail @uoc.gr
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Αριθμός προγραμμάτων (τύπου 

Δ)

      
 

Α2.1. Αύξηση της χρηματοδότησης της έρευνας στο ΠΚ
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Α2.2. Ανάπτυξη διεπιστημονικών ερευνητικών ομάδων 
εντός του ΠΚ και διεπιστημονικών ερευνητικών 

προγραμμάτων 

Α2. Υψηλής
ποιότητας έρευνα

31/12/2021ΕΛΚΕ

Χρηματοδότηση από τον ΕΛΚΕ 
διεπιστημονικών προγραμμάτων (τύπου Γ2 
Ρεθύμνου - Ηρακλείου)

Α2.3. Εκπόνηση κοινών προγραμμάτων έρευνας και 
ανάπτυξης με 

δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών

Αντιπρύτανης Έρευνας & 
Ανάπτυξης
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 Δ1.087 Μέσο πλήθος 
ετεροαναφορών ανά μέλος ΔΕΠ 

(Β1.2)

Τυποποίηση και προσθήκη του affiliation 
του UOC σε όλα τα υφιστάμενα προφίλ

Δ1.3.46 Μέσο πλήθος διεθνών
βραβείων και διακρίσεων ανά 

μέλος ΔΕΠ (Β1.4)

Καταγραφή διεθνών βραβείων και 
διακρίσεων των μελών του Ιδρύματος 

Α2.4 Διαρκής καταγραφή και παρακολούθηση των 
ερευνητικών επιδόσεων

ΜΟΔΙΠ 

ΟΜΕΑ
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