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ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ 2. Διάθεση και διαχείριση πόρων 
 

2.1 Αντικείμενο διεργασίας 
Αντικείμενο της διεργασίας αποτελεί η δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος για επίτευξη 
των στόχων του Πανεπιστημίου Κρήτης ως προς τη διασφάλιση παροχής των απαιτούμενων 
πόρων σε  αναγκαίο προσωπικό, χρηματοδότηση, υποδομές και εξοπλισμό, ώστε να 
λειτουργεί και να διατηρείται το εφαρμοζόμενο ΕΣΔΠ, αλλά και να βελτιώνεται συνεχώς η 
αποτελεσματικότητά του, δηλαδή ο βαθμός επίτευξης των στόχων του.  
 
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης πρέπει να διασφαλίζει την αναγκαία χρηματοδότηση, την 
απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή, το κατάλληλο περιβάλλον εργασίας και να αναπτύσσει 
τους ανθρώπινους πόρους του, έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες για την αποτελεσματική 
εκτέλεση των διεργασιών του συστήματος. 
 

2.2 Δεδομένα εισόδου διεργασίας 
1. Δεδομένα οικονομικής λειτουργίας, υλικοτεχνικής υποδομής, υπηρεσιών, 

ανθρώπινου δυναμικού- από το ΟΠΕΣΠ ή άλλα πληροφοριακά συστήματα του 
Πανεπιστημίου Κρήτης - και αντίστοιχοι δείκτες. 

2. Επικαιροποιημένη αποτύπωση αναγκών για εκπαιδευτικές και ερευνητικές 
δραστηριότητες, καθώς και ανάγκες λειτουργίας υπηρεσιών διοίκησης. 

3. Αποφάσεις Συγκλήτου για την εφαρμογή οικονομικής στρατηγικής, στρατηγικής 
διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, υποδομών και υπηρεσιών κ.λπ. 

4. Πλαίσιο κριτηρίων για τη διάθεση χρηματοδότησης (π.χ. κατανομή τακτικής 
επιχορήγησης με αλγόριθμο, διάθεση αποθεματικών ΕΛΚΕ, διανομή πλεονασμάτων 
Εταιρείας κ.λπ.). 

5. Πλαίσιο κριτηρίων για την κατανομή, συντήρηση και αξιολόγηση υποδομών και 
υπηρεσιών. 

6. Εισηγήσεις ετήσιου οικονομικού προγραμματισμού για τακτική επιχορήγηση, 
αποθεματικών ΕΛΚΕ, πλεονασμάτων εταιρείας, κ.λπ. 

7. Εισηγήσεις για την απόκτηση, αναβάθμιση και ανακατανομή υποδομών και 
υπηρεσιών, με βάση τις διαπιστωμένες ανάγκες. 

8. Εισηγήσεις για κατανομή ανθρώπινου δυναμικού σε ακαδημαϊκές και υπηρεσιακές 
μονάδες, με βάση τις διαπιστωμένες ανάγκες. 

9. Εισηγήσεις για υποστήριξη, επιμόρφωση και αξιολόγηση προσωπικού, με βάση τις 
διαπιστωμένες ανάγκες. 

10. Στόχοι διασφάλισης ποιότητας για τη διάθεση και διαχείριση πόρων (βλ. Διεργασία 
3). 

 

2.3 Δεδομένα εξόδου διεργασίας 
1. Οικονομικοί απολογισμοί και αιτιολόγηση των αποκλίσεων από τον 

προγραμματισμό, καθώς και το ενδεχόμενο ανεπαρκούς κάλυψης των αναγκών 

(τακτικός προϋπολογισμός, πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ΕΛΚΕ, Εταιρεία 

Αξιοποίησης, κ.λπ.). 

2. Προτάσεις βελτίωσης για την επίτευξη πρόσθετης χρηματοδότησης, την καλύτερη 

αξιοποίηση της υφιστάμενης χρηματοδότησης, τη βελτίωση της διαδικασίας 
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κατανομής, την αποτελεσματικότητα των συστημάτων οικονομικής διαχείρισης 

κ.λπ.. 

3. Αναφορές για τον βαθμό κάλυψης των αναγκών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε 

υποδομές και υπηρεσίες, αιτιολόγηση των αποκλίσεων από τις αποτυπωθείσες 

ανάγκες. 

4. Προτάσεις βελτίωσης για την επίτευξη υψηλότερου βαθμού κάλυψης των αναγκών 

σε υποδομές και υπηρεσίες.  

5. Αναφορές για την υφιστάμενη κατανομή προσωπικού ανά ακαδημαϊκή και 

υπηρεσιακή μονάδα του Πανεπιστημίου Κρήτης (διοίκηση, διδασκαλία, έρευνα). Οι 

αναφορές μπορούν να υποστηρίζονται από ιστογράμματα χρόνου απασχόλησης 

προσωπικού, ατομικά και συνολικά (ανά τμήμα, κατηγορία προσωπικού κ.λπ.). 

6. Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο προσωπικό, ανάλογα με το αποτέλεσμα της 

αξιολόγησής του. 

7. Αποφάσεις για επιβράβευση επιδόσεων, χορήγηση κινήτρων κ.λπ. 

 

2.4 Διαχείριση της διεργασίας 
Διαδικασία 2.1: Διάθεση και διαχείριση χρηματοδότησης. 
Διαδικασία 2.2: Διάθεση και διαχείριση υποδομών και υπηρεσιών. 
Διαδικασία 2.3: Διάθεση και διαχείριση ανθρώπινων πόρων. 
 

2.5 Δείκτες αποτελεσματικότητας της διεργασίας 
• Ποσοστό απορρόφησης των προϋπολογισμένων οικονομικών πόρων. 

• Ποσοστό χρήσης των κτηριακών υποδομών.  

• Ποσοστό χρήσης του εξοπλισμού. 

• Αναφορές παραπόνων αναφορικά με τη διαχείριση του περιβάλλοντος εργασίας. 

• Ποσοστό κάλυψης των αναγκών σε:  

-  ανθρωπίνους πόρους. 

- υποδομές.  

- διοικητικές υπηρεσίες. 

• Μέσος αριθμός ωρών επιμόρφωσης ανά εργαζόμενο. 

• Πλήθος επιμορφώσεων ανά έτος. 

 

2.6 Μέθοδοι ελέγχου της διεργασίας 
• Μέσω προγραμματισμένων εσωτερικών ελέγχων που διενεργεί η ΜΟΔΙΠ. 

• Μέσω της ανάλυσης των δεικτών αποτελεσματικότητας της διεργασίας. 

• Μέσω παρουσιάσεων των αποτελεσμάτων αξιολόγησης ή πιστοποίησης στα όργανα 

του Πανεπιστημίου Κρήτης (Πρόεδρο Τμήματος, Συνέλευση Τμήματος, Πρυτανικές 

Αρχές, Σύγκλητο). 

• Μέσω παρουσίασης των αποτελεσμάτων της διεργασίας και της ανάλυσης των 

δεδομένων της κατά την ανασκόπηση του ΕΣΔΠ. 

 

2.7 Ενέργειες βελτίωσης της διεργασίας 
1. Ενέργειες που αφορούν στη βελτίωση των διαδικασιών της διεργασίας. 
2.Ενεργειες που αφορούν στη βελτίωση του πλαισίου κριτηρίων για τη διάθεση και     

διαχείριση των: 
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α. χρηματοδοτήσεων.  
β. υποδομών και υπηρεσιών.  
γ. ανθρώπινων πόρων. 

3. Αναθεώρηση της σχετικής διεργασίας στο Εγχειρίδιο Ποιότητας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης. 
 

2.8 Διαδικασίες διεργασίας 
 

Διαδικασία 2.1: Διάθεση και διαχείριση χρηματοδότησης 
 
Περιγραφή: 
Με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων του Πανεπιστημίου Κρήτης πραγματοποιείται η 
διάθεση ή κατανομή των χρηματικών πόρων, οι οποίοι προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή 
(τακτικός προϋπολογισμός, πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ΕΛΚΕ, Εταιρεία Αξιοποίησης 
κ.λπ.) και προορίζονται για την κάλυψη απαραίτητων δαπανών για τις ανάγκες ερευνητικών, 
εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών δραστηριοτήτων και αναγκών διοίκησης του 
Πανεπιστημίου Κρήτης. Η διαχείριση των χρηματοδοτήσεων γίνεται από τις αρμόδιες, κατά 
περίπτωση, υπηρεσίες και όργανα, σύμφωνα με το σχετικό νομικό πλαίσιο και τους 
εσωτερικούς κανονισμούς του Πανεπιστημίου Κρήτης. 
 
Βήματα 
 

1. Η ΜΟΔΙΠ παρέχει ετησίως (σε καθορισμένο χρόνο) στη Διοίκηση του 
Πανεπιστημίου Κρήτης τα δεδομένα οικονομικής λειτουργίας - από το ΟΠΕΣΠ 
ή άλλα πληροφοριακά συστήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης - και 
αντίστοιχους δείκτες. 

2. Η Διοίκηση του Πανεπιστημίου Κρήτης καλεί ετησίως (σε καθορισμένο χρόνο) 
τις ακαδημαϊκές και υπηρεσιακές μονάδες να υποβάλουν τους ετήσιους 
απολογισμούς δραστηριοτήτων και προτάσεις ετήσιου οικονομικού 
προγραμματισμού. 

3. Η Διοίκηση του Πανεπιστημίου Κρήτης συντάσσει  την επικαιροποιημένη 
αποτύπωση των αναγκών  χρηματοδότησης για εκπαιδευτικές και ερευνητικές 
δραστηριότητες, καθώς και των αναγκών χρηματοδότησης της λειτουργίας των 
υπηρεσιών διοίκησης. 

4. Η Διοίκηση του Πανεπιστημίου Κρήτης λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, 
καθώς και την οικονομική στρατηγική του Πανεπιστημίου Κρήτης, συντάσσει 
εισηγήσεις ετήσιου οικονομικού προγραμματισμού, σε σχέση με τακτικό 
προϋπολογισμό, ΕΛΚΕ, εταιρεία αξιοποίησης κ.λπ. 

5. Το αρμόδιο όργανο (Σύγκλητος), έχοντας υπόψη τα παραπάνω, λαμβάνει 
απόφαση για την κατανομή ή τη διάθεση ετήσιας χρηματοδότησης, 
εφαρμόζοντας το, κατά περίπτωση, πλαίσιο κριτηρίων, σε σχέση με τακτικό 
προϋπολογισμό, ΕΛΚΕ, Εταιρεία Αξιοποίησης κ.λπ. 

6.  Η απόφαση της Συγκλήτου δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του 
Πανεπιστημίου Κρήτης.  

7. Η ΜΟΔΙΠ επεξεργάζεται τεχνικά την απόφαση της Συγκλήτου και τροφοδοτεί 
το πληροφοριακό σύστημα της ΜΟΔΙΠ και το ΟΠΕΣΠ με τα σχετικά δεδομένα 
και τις πληροφορίες για την παραγωγή των σχετικών αναφορών και δεικτών. 
 

 
Εμπλεκόμενα Μέρη:  



 

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΕΣΔΠ Π.Κ.   

Έκδοση 2.00  - 408/ 16.05.2019 Συνεδρίαση Συγκλήτου  Σ ε λ ί δ α  | 4 

Διοίκηση, Σύγκλητος, Οικονομικές Υπηρεσίες, ΕΛΚΕ, Εταιρεία Αξιοποίησης, ΜΟΔΙΠ. 
 
Χρονοδιάγραμμα:  
Η διάθεση και διαχείριση των χρηματοδοτήσεων είναι μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία, 
που πραγματοποιείται σε ετήσια βάση. 
 
Σχετικά Έγγραφα:  
Εγκεκριμένοι προϋπολογισμοί, οικονομικοί απολογισμοί (τακτικός προϋπολογισμός, 
πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων, ΕΛΚΕ, Εταιρεία Αξιοποίησης, κ.λπ.), οικονομική 
στρατηγική, πλαίσιο κριτηρίων διάθεσης – κατανομής χρηματοδοτήσεων. 
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Σχήμα 2. 1 Διαδικασία 2.1
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Διαδικασία 2.2: Διάθεση και διαχείριση υποδομών και υπηρεσιών υποστήριξης  
 
Περιγραφή: 
Με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων του Πανεπιστημίου Κρήτης και με βάση 
συντεταγμένο χωροταξικό σχέδιο πραγματοποιείται η διάθεση ή κατανομή των εν γένει 
υποδομών του, που προορίζονται για την κάλυψη των ερευνητικών, εκπαιδευτικών, 
επιμορφωτικών, αναπτυξιακών και διοικητικών δραστηριοτήτων του. Η διαχείριση των 
υποδομών αυτών γίνεται από τις αρμόδιες τεχνικές ή διοικητικές υπηρεσίες, βάσει των 
εγκεκριμένων κανονισμών λειτουργίας και παρακολούθησής τους. 
 
Βήματα 

1. Η ΜΟΔΙΠ παρέχει ετησίως (σε καθορισμένο χρόνο) στη Διοίκηση του 
Πανεπιστημίου Κρήτης τα δεδομένα λειτουργίας υποδομών και υπηρεσιών - 
από το ΟΠΕΣΠ ή άλλα πληροφοριακά συστήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης - 
και αντίστοιχους δείκτες. 
 

2. Η Διοίκηση του Πανεπιστημίου Κρήτης καλεί ετησίως (σε καθορισμένο χρόνο) 
τις ακαδημαϊκές και υπηρεσιακές μονάδες να υποβάλουν ετήσιες αναφορές 
για την κάλυψη και υποστήριξη των δραστηριοτήτων τους από τις υφιστάμενες 
υποδομές και υπηρεσίες, καθώς και προτάσεις για τη συμπλήρωση, 
κατάργηση, ανακατανομή ή αναβάθμισή τους. 

 
3. Η Διοίκηση του Πανεπιστημίου Κρήτης συντάσσει την επικαιροποιημένη 

αποτύπωση των αναγκών σε υποδομές και υπηρεσίες για εκπαιδευτικές και 
ερευνητικές δραστηριότητες, καθώς και των αναγκών λειτουργίας των 
υπηρεσιών διοίκησης. 

 
4. Η Διοίκηση του Πανεπιστημίου Κρήτης, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, 

καθώς και την αναπτυξιακή στρατηγική του Πανεπιστημίου Κρήτης, συντάσσει 
εισηγήσεις για την ετήσια συμπλήρωση, κατάργηση, ανακατανομή ή 
αναβάθμισή τους. 
 

5. Το αρμόδιο όργανο (Σύγκλητος), έχοντας υπόψη τα παραπάνω, λαμβάνει 
απόφαση για τη διάθεση, ανακατανομή, συμπλήρωση, κατάργηση ή 
αναβάθμιση των υποδομών και υπηρεσιών, εφαρμόζοντας τα, κατά 
περίπτωση, πλαίσια κριτηρίων κατανομής (π.χ αλγόριθμοι με τ.μ /άτομο κ.λπ). 

 
6. Η απόφαση της Συγκλήτου δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του 

Πανεπιστημίου Κρήτης.  
 

7. Η ΜΟΔΙΠ επεξεργάζεται τεχνικά την απόφαση της Συγκλήτου και τροφοδοτεί 
το πληροφοριακό σύστημα της ΜΟΔΙΠ και το ΟΠΕΣΠ με τα σχετικά δεδομένα 
και τις πληροφορίες για την παραγωγή των σχετικών αναφορών και δεικτών. 

  
Εμπλεκόμενα Μέρη:  
Διοίκηση, Σύγκλητος, τεχνικές και διοικητικές υπηρεσίες, ακαδημαϊκές μονάδες,  ΜΟΔΙΠ. 
 
Χρονοδιάγραμμα:  
Η διάθεση, ανακατανομή ή αναβάθμιση των υποδομών και υπηρεσιών είναι μια 
επαναλαμβανόμενη διαδικασία, που πραγματοποιείται σε ετήσια βάση. 
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Σχετικά Έγγραφα:  
Ετήσιες αναφορές για υποδομές και υπηρεσίες, αναπτυξιακή στρατηγική Πανεπιστημίου 
Κρήτης, πλαίσια κριτηρίων κατανομής υποδομών και κανονισμοί λειτουργίας. 
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Σχήμα 2. 2 Διαδικασία 2.2 
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Διαδικασία 2.3: Διάθεση και διαχείριση ανθρώπινων πόρων 
 
Περιγραφή: 
Με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων του Πανεπιστημίου Κρήτης πραγματοποιείται η 
διάθεση και κατανομή των ανθρώπινων πόρων του, οι οποίοι προορίζονται για την κάλυψη 
αναγκών των ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών και διοικητικών 
δραστηριοτήτων του. Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού γίνεται από τις αρμόδιες, 
κατά περίπτωση, υπηρεσίες και όργανα, σύμφωνα με το σχετικό νομικό πλαίσιο και τους 
εσωτερικούς κανονισμούς του Πανεπιστημίου Κρήτης. 
 
Βήματα 

1. Η ΜΟΔΙΠ παρέχει ετησίως (σε καθορισμένο χρόνο) στη Διοίκηση του 
Πανεπιστημίου Κρήτης τα δεδομένα κατανομής του ανθρώπινου δυναμικού- 
από το ΟΠΕΣΠ ή άλλα πληροφοριακά συστήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης - 
και τους αντίστοιχους δείκτες. 
 

2. Η Διοίκηση του Πανεπιστημίου Κρήτης καλεί ετησίως (σε καθορισμένο χρόνο) 
τις ακαδημαϊκές και υπηρεσιακές μονάδες να υποβάλουν ετήσιες αναφορές 
για α) την κάλυψη και υποστήριξη των δραστηριοτήτων τους από το 
υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και προτάσεις για την αύξηση, 
μείωση ή ανακατανομή του β) την πραγματοποίηση δράσεων επιμόρφωσης, 
συμμετοχής σε κινητικότητα και την αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού, 
καθώς και προτάσεις για την βελτίωση των επιδόσεών του. 

 
3. Η Διοίκηση του Πανεπιστημίου Κρήτης συντάσσει την επικαιροποιημένη 

αποτύπωση των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό για τις εκπαιδευτικές και 
ερευνητικές δραστηριότητες, καθώς και για τις ανάγκες λειτουργίας των 
υπηρεσιών διοίκησης. 

 
4. Η Διοίκηση του Πανεπιστημίου Κρήτης, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, 

καθώς και τη στρατηγική του Πανεπιστημίου Κρήτης για την ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικού, συντάσσει εισηγήσεις για α) αύξηση, μείωση ή 
ανακατανομή του στις ακαδημαϊκές και υπηρεσιακές μονάδες β) μέτρα που θα 
υποστηρίζουν τη βελτίωση των επιδόσεων και την ανάπτυξή του. 
 

5. Το αρμόδιο όργανο (Σύγκλητος), έχοντας υπόψη τα παραπάνω, λαμβάνει 
απόφαση για α) αύξηση, μείωση ή ανακατανομή του ανθρώπινου δυναμικού 
στις ακαδημαϊκές και υπηρεσιακές μονάδες β) μέτρα που θα υποστηρίζουν τη 
βελτίωση των επιδόσεων και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. 

 
6. Η απόφαση της Συγκλήτου δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του 

Πανεπιστημίου Κρήτης.  
 

7. Η ΜΟΔΙΠ επεξεργάζεται τεχνικά την απόφαση της Συγκλήτου και τροφοδοτεί 
το πληροφοριακό σύστημα της ΜΟΔΙΠ και το ΟΠΕΣΠ με τα σχετικά δεδομένα 
και τις πληροφορίες για την παραγωγή των σχετικών αναφορών και δεικτών. 

  
Εμπλεκόμενα Μέρη:  
Διοίκηση, Σύγκλητος, διοικητικές υπηρεσίες, ακαδημαϊκές μονάδες, ΜΟΔΙΠ. 
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Χρονοδιάγραμμα:   
Η διάθεση του ανθρώπινου δυναμικού στις ακαδημαϊκές και υπηρεσιακές μονάδες, καθώς 
και η απόφαση για τη βελτίωση των επιδόσεων και την ανάπτυξή του είναι μια 
επαναλαμβανόμενη διαδικασία, που πραγματοποιείται σε ετήσια βάση. 
 
Σχετικά Έγγραφα 
 Ετήσιες αναφορές για την κατανομή και τις δράσεις ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, 
η στρατηγική του Πανεπιστημίου Κρήτης, κριτήρια για την αξιολόγηση του προσωπικού. 
  



Εγχειρίδιο Ποιότητας ΕΣΔΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης 
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Σχήμα 2. 3 Διαδικασία  


