
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ Γ: Πόροι για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό 

ΜΕΤΡΗΣΗ
ΤΡΕΧΟΥΣΑ 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΥ

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

(δείκτης) 2020 2021
(Τι πρέπει να κάνουμε για να πετύχουμε τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα;)
(Ποιος αναλαμβάνει κάθε 

ενέργεια;)
(Πότε;)

# νέων αιθουσών 
τηλεκπαίδευσης

Δημιουργία και αναβάθμιση αιθουσών 
τηλεκπαίδευσης 

# αναβαθμισμένων αιθουσών 
τηλεκπαίδευσης

Αναβάθμιση πλατφόρμας ηλεκτρονικής 
μάθησης elearn.uoc.gr και διαμόρφωση 
κεντρικής πλατφόρμας για 
πραγματοποίηση σύγχρονης 
τηλεκπαίδευσης

Εγκατάσταση υποδομής για σύγχρονη 
τηλεκπαίδευση εργαστήριων και 
χειρουργείων

Ενοποίηση συστημάτων διαχείρισης 
αιθουσών

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

διεπιστημονικών συνεργασιών

Δημιουργία βάσης δεδομένων για τις 
μεγάλες ερευνητικές υποδομές

Κοσμήτορες

Τμήμα Περιουσίας
31/12/2021

Αναβάθμιση των υφιστάμενων Φοιτητικών 
κατοικιών στο Ρέθυμνο

Δ/νση Εκπαίδευσης & 
Έρευνας  Γραφείο 

Φοιτητικής Μέριμνας
31/8/2021

Ολοκλήρωση φάσης ανταγωνιστικού 
διαλόγου για το έργο ΣΔΙΤ κατασκευής 
φοιτητικών κατοικιών σε Ρέθυμνο και 
Ηράκλειο 

Αντιπρύτανης Οικονομικών 
& Υποδομών

31/8/2021

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Γ1. Βελτίωση
Υποδομών

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

Γ1.1. Εκσυγχρονισμός, βελτίωση  των διαθέσιμων 
εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών 

31/12/2021ΚΥΥΤΠΕ

Στοχοθεσία Ποιότητας 
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Στοχοθεσία Ποιότητας 

Μελέτη για τη διαμόρφωση πράσινης 
πολιτικής 

Adhoc Επιτροπή για την 
πράσινη πολιτική

31/12/2021

Αντικατάσταση κουφωμάτων Βιβλιοθήκης 
& Φοιτητικών Κατοικιών στο Ρέθυμνο

Πράσινο δώμα εισόδου και μόνωση 
δωμάτων Φυσικού & Βιολογίας

Αύξηση ισχύος φωτοβολταϊκού πάρκου 
(από 100 σε 300kW)

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων 
Υπολογιστών, Φοιτητικού Κέντρου και 
Λευκού Κτιρίου Κνωσού

Παρακολούθηση κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας των κτιρίων της 
Πανεπιστημιούπολης Βουτών μέσω 
πληροφοριακού συστήματος

Γ3.1. Αύξηση της παραγωγικότητας, της αξιοπιστίας και 
της τεκμηρίωσης των λειτουργιών των διοικητικών 

υπηρεσιών

# σεμιναρίων στις νέες ψηφιακές 
τεχνολογίες και στη χρήση των 
πληροφοριακών συστημάτων

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

Δ/νση & Υπ/νση 
Διοιικητικού

&
ΚΥΥΤΠΕ  

31/12/2021

Γ3.2. Πολιτική Ίσων Ευκαιριών
Εκπόνηση σχεδίου δράσης για την ισότητα 
των φύλων

Επιτροπή Ισότητας των 
Φύλων (Ε.Ι.Φ.)

31/12/2021

 
 

Γ2.1. Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και ανάπτυξη 
περαιτέρω δράσεων στο πλαίσιο μιας πράσινης 

πολιτικής

Γ2. Βελτίωση
οικονομικών

πόρων
Δ/νση & Υπ/νση Τεχνικών 

Έργων
31/12/2021

Ποσοστό μείωσης κατανάλωσης 
ρεύματος σε KWH

2%
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Πλήρης ανάπτυξη της κεντρικής 
ιστοσελίδας

ΚΥΥΤΠΕ /
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων/
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων/

Δ/νση Σχεδιασμού & 
Προγραμματισμού

31/12/2021

Ενσωμάτωση κανονισμού για την 
λογοκλοπή στον Εσωτερικό Κανονισμό του 
ΠΚ - Εφαρμογή μηχανισμού 
παρακολούθησης λογοκλοπής. 

ΜΟΔΙΠ

Βιβλιοθήκη
31/12/2021

# Συνόλων Δεδομένων στον 
Κατάλογο Ανοικτών Δεδομένων  

που έχει ένα τουλάχιστον 
σύνδεσμο σε πόρο του ΠΚ σε 

εύκολα μηχανογνώσιμη μορφή

Συνεχής ενημέρωση και συντήρηση του 
υπάρχοντος ηλεκτρονικού Καταλόγου 
Ανοικτών Δεδομένων του ΠΚ 
(http://opendata.uoc.gr/)

ΟΔΕΔΙΑΔ 31/12/2021

Οργάνωση πλαισίου απασχόλησης 
φοιτητών στις υπηρεσίες του ΠΚ 
(απασχόληση και πρακτική άσκηση) 

Δ/νση & Υπ/νση Διοικητικού
&

ΔΟΔΙΣΤΑ

31/12/2021

Πληροφοριακό σύστημα οργάνωσης, 
παρακολούθησης και διαχείρισης 
εγγράφων/διεργασιών/υπηρεσιών μέσω 
ασφαλούς δικτύου, ιδιωτικού δικτύου ή 
διαδικτύου

Γενική Διεύθυνση 
Διοικητικών & Οικονομικών 

Υπηρεσιών
&

ΚΥΥΤΠΕ 

31/12/2021

Μέτρηση ικανοποίησης προσωπικού ΜΟΔΙΠ/ Συντονιστής Δράσης 31/12/2021

Ενεργοποίηση επιτροπών ασφάλειας 
& υγείας

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
31/12/2021

Δράσεις βελτίωσης προσβασιμότητας Τεχνική Υπηρεσία

Γ3.3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της ποιότητας 
και ποικιλομορφίας των προσφερόμενων υπηρεσιών

Γ3. Ανθρώπινοι
πόροι και
Υπηρεσίες
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Θέσπιση τιμητικών βραβείων 
(προσωπικού, ερευνητών, φοιτητών κ.α.)

Σύγκλητος 31/12/2021

Υλοποίηση σχεδίου δράσης για την 
προβολή των υποστηρικτικών υπηρεσιών 
των φοιτητών σε  θέματα ακαδημαϊκής 
προσαρμογής 

ΜΟΔΙΠ / Συντονιστής 
Δράσης

31/8/2020

 % πλήρωσης 
και % έγκυρων δεδομένων στο 

ΟΠΕΣΠ (Ε8.1)

Βελτίωση και ανάπτυξη του ΠΣ ΜΟΔΙΠ για 
α) την συλλογή δεδομένων είτε μέσω 
άλλων ΠΣ είτε απευθείας από τους χρήστες 
των υπηρεσιών και
β) για τον υπολογισμό δεικτών και την 
αξιοποίηση των δεδομένων

31/12/2021

Βελτίωση των ερωτηματολογίων που 
δίδονται στους φοιτητές και  του τρόπου 
συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων και 
της συλλογής της αναμενόμενης 
ανατροφοδότησης 

30/4/2021

Δημιουργία πρότυπου εντύπου Ετήσιας 
Εσωτερικής (Έκθεσης) Αναφοράς    
Ακαδημαϊκών Μονάδων και 
ανατροφοδότηση των ευρημάτων της  
εσωτερικής αξιολόγησης στο πρόγραμμα 
σπουδών

31/8/2021

Θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία των 
ΟΜΕΑ και εκπροσώπηση των φοιτητών 
(προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) σε 
αυτές

31/8/2021

 Εκπροσώπηση φοιτητών στην ΜΟΔΙΠ 31/8/2021

Ενσωμάτωση πληροφοριών σχετικά με τις 
διαδικασίες αξιολόγησης και διασφάλισης 
της ποιότητας στους οδηγούς σπουδών 
των Τμημάτων

31/12/2021

Γ3.5.  Βελτίωση του ΕΣΔΠ 

 
 

Γ3.4. Βελτίωση περιβάλλοντος εργασίας και φοίτησης

Μέση τιμή αξιολόγησης του 
συνόλου των μαθημάτων 

(από τους εν ενεργεία 
προπτυχιακούς φοιτητές) (Α2.1)

Μέσο ποσοστό φοιτητών που 
συμμετέχει στις αξιολογήσεις 

(Α2 2)

ΜΟΔΙΠ 

ΟΜΕΑ

ΜΟΔΙΠ

 ΚΥΥΤΠΕ
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Ανατροφοδότηση των φοιτητών για τις  
δράσεις που προσδιορίζονται ως 
αποτέλεσμα  των διαδικασιών 
διασφάλισης ποιότητας

31/12/2021

     

 
 

    
   
(Α2.2)
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