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Αγαπητοί συνάδερφοι και φίλοι του Πανεπιστημίου Κρήτης

Η Πρυτανική Αρχή που ανέλαβε τη διοίκηση του 
Πανεπιστημίου Κρήτης στις αρχές του 2016 ολο-
κληρώνει φέτος τη θητεία της. Πιστεύουμε ότι είναι 
λογικό, αναμενόμενο και χρήσιμο να καταθέσουμε 
μια σύντομη αναφορά στα πεπραγμένα της περιό-
δου αυτής.

Το σύνθημα του πρυτανικού σχήματος, που στη 
συνέχεια έγινε αποδεκτό ως μέρος του στρατηγικού 
σχεδιασμού από τα ανώτατα όργανα του ΠΚ, ήταν 
το «ΠΚ-200-2025» δηλαδή, ο στόχος να καταστεί 
το ΠΚ ένα από τα κορυφαία 200 πανεπιστήμια του 
κόσμου μέχρι το 2025. 

Για τον λόγο αυτό επιλέξαμε μια σειρά από 
δράσεις που είχαν ως στόχο τη βελτίωση της 
λειτουργίας και της εικόνας του ΠΚ σε όλους 
τους τομείς. Δεν θα ήταν δυνατόν να αναφερθούμε 
σε όλα αυτά διεξοδικά και λεπτομερώς, ωστόσο 
μια υπόμνηση των κυριότερων πρωτοβουλιών 
είναι αναγκαία για να δούμε την κατεύθυνση, τα 
επιτεύγματα και τις εκκρεμότητες που κληροδο-
τούνται στις επόμενες αρχές του Ιδρύματος.

ΠΚ-200-2025
ο στόχος να καταστεί το ΠΚ ένα από 
τα κορυφαία 200 πανεπιστήμια του 
κόσμου μέχρι το 2025

1. Στιγμιότυπο από την Κεντρική Εκδήλωση για τον εορτασμό των 40 χρόνων 
λειτουργίας του ΠΚ , Θέατρο “Ερωφίλη”, Ρέθυμνο (2/6/2018)
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2. Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου

3. Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου
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Στον παρόντα απολογισμό αποφύ-
γαμε να αναφερθούμε στα στοιχεία 
της πάγιας λειτουργίας και διαχείρι-
σης του Πανεπιστημίου, που αν και 
απορροφούν πολύ μεγάλο μέρος 
της ενέργειας της ηγεσίας του Ιδρύ-
ματος, μπορεί κανείς να θεωρήσει 
ότι αποτελούν μέρος των τυπικών 
υποχρεώσεων της διοίκησής του και 
είναι σε μεγάλο βαθμό προδιαγε-
γραμμένα. Αντίθετα, επικεντρωθή-
καμε στα νέα στοιχεία λειτουργίας 
που προσπαθήσαμε να εισαγάγουμε 
ή σε όσα βελτιώθηκαν σημαντικά 
στην πρόσφατη περίοδο και που 
νομίζουμε ότι αξίζει τον κόπο να 
συνεχισθούν και να διευρυνθούν 
από τις μελλοντικές ηγεσίες του 
Ιδρύματος.

4. Τελετή Παράδοσης & Παραλαβής των Πρυτανικών Αρχών (10/3/2016)



6

Το ΠΚ, από την ίδρυσή του, κατάφερε να βρεθεί στην πρωτοπορία της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, συνδυάζο-
ντας την εκπαίδευση με την υψηλής ποιότητας έρευνα και καινοτομία, τον διεθνή προσανατολισμό και την προσέλκυση 
χρηματοδότησης από ανταγωνιστικούς πόρους. Για πολλά χρόνια το ΠΚ βρίσκεται πρώτο μεταξύ των ελληνικών ΑΕΙ στις 
διεθνείς κατατάξεις πανεπιστημίων και έχει διακριθεί σε πολλούς κλάδους της επιστήμης. Ωστόσο, από τη θέση αυτή, το 
ΠΚ αντιλαμβάνεται, ίσως πριν από κάθε άλλο ελληνικό πανεπιστήμιο, τα όρια που τίθενται, για την περαιτέρω αναβάθμισή 
του, από το δυσμενές κανονιστικό πλαίσιο της ελληνικής νομοθεσίας για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση αλλά και από 
την, εν πολλοίς, άνιση, δυσμενή μεταχείριση που έχει υποστεί από το Υπουργείο Παιδείας στο παρελθόν.

επικεντρωθήκαμε 
στα νέα στοιχεία 
λειτουργίας που 
προσπαθήσαμε να 
εισαγάγουμε ή σε 
όσα βελτιώθηκαν 
σημαντικά στην 
πρόσφατη περίοδο

5. Τελετή Παράδοσης & Παραλαβής των Πρυτανικών Αρχών (10/3/2016)



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ  2016 - 2020

7

Όσο και αν η θέση του ΠΚ συγκριτικά με τα άλλα ελληνικά ΑΕΙ είναι ικανοποιητική, δεν υπάρχει 
περιθώριο για επανάπαυση. Οι σημαντικές αλλαγές και ανακατατάξεις στην πανεπιστημιακή 
εκπαίδευση σε όλο τον κόσμο επιβάλλουν μια διαρκή προσπάθεια για βελτίωση και αναβάθμιση 
τόσο της ποιότητας του Ιδρύματος όσο και της εικόνας του στην Ελλάδα και διεθνώς.

Ακόμη περισσότερο, η αναβάθμιση αυτή είναι αναγκαία σε ένα ίδρυμα που βρίσκεται στην 
περιφέρεια, μακριά από τα μεγάλα πληθυσμιακά κέντρα της χώρας, και μάλιστα μιας χώρας που 
φθίνει πληθυσμιακά και είναι σχετικά ασταθής οικονομικά. Τα πλεονεκτήματα του ΠΚ, όπως η 
ανάπτυξη σε τομείς αιχμής, η ερευνητική παράδοση και η στενή σχέση με τα ερευνητικά ιδρύ-
ματα, που συναποτελούν το «ερευνητικό οικοσύστημα της Κρήτης», είναι ασφαλώς σημαντικά 
εφόδια για τη διατήρηση της θέσης του. Όμως, για τη μεσοπρόθεσμη βελτίωση της θέσης αυτής 
χρειάζονται ακόμη πολλά.

6. Αίθουσα διδασκαλίας ΠΚ
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Η παρουσίαση συνοψίζεται σε έξι ενότητες, για καθεμία από τις 
οποίες παρουσιάζονται τα πλέον σημαντικά στοιχεία με όσο γίνεται 
πιο συνοπτικό τρόπο. Βέβαια, όσοι έζησαν την περίοδο αυτή 
γνωρίζουν ότι πίσω από κάθε γραμμή κρύβονται προσπάθειες, 
χρόνος και κόπος πολλών ανθρώπων με συλλογή στοιχείων, 
συγγραφή κειμένων, μελέτες, διαβουλεύσεις, συσκέψεις, δεκάδες 
τηλεφωνήματα και τηλεδιασκέψεις, ταξίδια, έγγραφα, αιτήσεις, 
διαγωνισμούς, ενστάσεις, δελτία έργου και νομικές γνωματεύσεις. 
Για κάποια από αυτά υπήρχε προηγούμενη γνώση, ή ενίοτε ένα 
απολύτως δεσμευτικό πλαίσιο, ενώ για κάποια άλλα χρειάστηκε να 
φανταστούμε και να χαράξουμε ένα νέο δρόμο βαδίζοντας. 7. Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου

πίσω από κάθε γραμμή κρύβονται 
προσπάθειες, χρόνος και κόπος 
πολλών ανθρώπων
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Οι ενότητες παρουσίασης περιλαμβάνουν τα εξής:

Θεσμικά ζητημάτά
Πρωτοβουλίες στο εσωτερικό του Ιδρύματος για τον 
εκσυγχρονισμό των δομών και λειτουργιών με την 
υιοθέτηση κανονιστικών κειμένων ή την προώθηση 
διαδικασιών βελτίωσης

Υποδομεσ
Δράσεις και έργα που αφορούν τον εκσυγχρονισμό 
των ερευνητικών και κτηριακών υποδομών του Ιδρύ-
ματος, τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
και της εξοικονόμησης ενέργειας

οργάνωτικά
Στοιχεία λειτουργίας με στόχο βελτιώσεις της εκπαι-
δευτικής, ερευνητικής και διοικητικής λειτουργίας 
του Ιδρύματος στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδια-
σμού του

Φοιτητικη μεριμνά
Μέτρα και ρυθμίσεις για την αύξηση και δικαιότερη 
κατανομή των πόρων που διατίθενται για τη διευκό-
λυνση της φοίτησης των οικονομικά ασθενέστερων 
φοιτητών και φοιτητριών του Ιδρύματος

εξωστρεΦειά
Δράσεις προβολής του ΠΚ, κοινωνικής προσφοράς 
και συνεργασίας με τους κοινωνικούς και οικονο-
μικούς φορείς, την αυτοδιοίκηση και τους εν γένει 
κοινωνικούς εταίρους σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέ-
ροντος

κεντρικη πολιτικη
Δημόσιες παρεμβάσεις του ΠΚ σε κρίσιμα ζητήματα 
που αφορούν την ανώτατη εκπαίδευση από τη σκο-
πιά της εξασφάλισης ευνοϊκών και βιώσιμων όρων 
για τη λειτουργία της, και ειδικότερα σε αντιστοιχία 
με τις ανάγκες και τις προσδοκίες ενός υψηλής ποιό-
τητας ακαδημαϊκού ιδρύματος.
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Φυσικά όλα τα παραπάνω δεν οφείλονται μόνο στις προσπάθειες της Πρυτανικής Αρχής. Έγινε δυνατόν να πραγματοποιη-
θούν με τη συνδρομή μεγάλου μέρους του ανθρώπινου δυναμικού του Ιδρύματος, διδασκόντων, διοικητικών υπαλλήλων 
και φοιτητών που έδωσαν πνοή και υλική υπόσταση σε ιδέες και σχεδιασμούς, αφιερώνοντας χρόνο, ενέργεια και φαντα-
σία παράλληλα με τα λοιπά καθήκοντά τους, συχνά υπερβαίνοντας τον εργάσιμο χρόνο, σε συνθήκες υποστελέχωσης και 
περιορισμένων οικονομικών πόρων και υπό ένα δύσκαμπτο νομοθετικό πλαίσιο.
Η πορεία των τελευταίων ετών δείχνει ότι παρά τις σοβαρές δυσχέρειες, το ΠΚ μπορεί να ανανεωθεί, έχει δηλαδή ακό-
μη ένα ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να στηρίξει μια πορεία ανέλιξης. Δείχνει ακόμη ότι το δόγμα ότι «το Ελληνικό 
Δημόσιο Πανεπιστήμιο είναι καταδικασμένο στην παρακμή» δεν επαληθεύεται παρόλο το σημαντικό έλλειμα επένδυσης 
της πολιτείας στο μέλλον του. Υπάρχουν όμως ακόμη πολλά να γίνουν για να κατακτήσει το ΠΚ μια εξέχουσα θέση στον 
παγκόσμιο Πανεπιστημιακό χάρτη και αυτό είναι το στοίχημα για το μέλλον.

8. Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου

9. Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου
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Οδυσσέας - Ιωάννης Λ. Ζώρας

Γιώργος Τσιρώνης Παναγιώτης Τσακαλίδης Γιάννης Καρακάσης Κων/νος Σπανουδάκης
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Θεσμικά ζητημάτά

Στρατηγικός Σχεδιασμός

Οι διεθνείς ανακατατάξεις πλούτου και ισχύος, οι διαφοροποιήσεις στην 
αγορά εργασίας και οι ραγδαίες μεταβολές στον κόσμο της έρευνας και 
τεχνολογίας εντείνουν και διευρύνουν το διεθνή ανταγωνισμό ανάμεσα στα 
πανεπιστήμια για την προσέλκυση υψηλού επιπέδου προσωπικού και φοι-
τητών καθώς και δημόσιων και ιδιωτικών πόρων. Επίσης θέτουν ζητήματα 
σχετικά με την κοινωνική αποστολή του πανεπιστημίου τόσο σε τοπικό και 
εθνικό όσο και υπερεθνικό επίπεδο.

Το ΠΚ συζήτησε εκτενώς τη Στρατηγική του Ιδρύματος και υιοθέτησε 
ένα κείμενο που περιγράφει τα ζητούμενα για το μέλλον του Ιδρύματος 
καθώς και τις ποιοτικές και ποσοτικές παραμέτρους που οφείλουν να 
ληφθούν υπόψιν. Η διαδικασία αυτή βασίστηκε σε στοιχεία, συμμετοχή 
σε διεθνείς και ελληνικές συσκέψεις, και γνωμοδοτήσεις από 
εξωτερικές επιτροπές, ετέθη σε διαβούλευση και τελικά εγκρίθηκε 
από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος. Ακόμη το ΠΚ υιοθέτησε κανονιστικά 
κείμενα που αναγνωρίζουν ειδικό καθεστώς συνεργασίας σε προσωπικό 
διαφόρων κατηγοριών. Τα παραπάνω αξιολογήθηκαν και σχολιάστηκαν 
πολύ θετικά από εξωτερικές επιτροπές που όρισε η ΑΔΙΠ στο πλαίσιο 
κρίσεων και αξιολογήσεων του ΠΚ. 

Ειδικότερα στην κατηγορία αυτή διακρίνονται τα παρακάτω:

10. Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου
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Το Πανεπιστήμιο Κρήτης στοχεύει στην αξιοποίηση τόσο της παράδοσης που έχει δημιουργήσει η ποιότητα της ακαδημαϊ-
κής του δραστηριότητας και οι στενές του σχέσεις με το οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας της Κρήτης, όσο και της εξαι-
ρετικής ποιότητας και ποικιλότητας της ζωής στην Κρήτη προκειμένου να καταστεί ένα από τα 200 κορυφαία Πανεπιστήμια 
του κόσμου μέχρι το 2025 ικανοποιώντας κριτήρια ουσίας στη διδασκαλία και την έρευνα.

Σε αυτό το πλαίσιο το ΠΚ θα επιμείνει στις αρχές που διέπουν τη λειτουργία του δηλαδή: τη δημοκρατική διακυβέρνηση, 
την αριστεία στην έρευνα σε τομείς αιχμής, τη σύνδεση έρευνας και εκπαίδευσης, το διεθνή προσανατολισμό και την 
ανάπτυξη συνεργασιών με κορυφαία ιδρύματα στο κόσμο καθώς και την προσέλκυση υψηλού επιπέδου προσωπικού με 
ανοικτές διαδικασίες καθώς και άριστων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών. Παράλληλα, θα λάβει μέτρα για την 
αύξηση της παραγωγικότητας και την καλύτερη οργάνωση των λειτουργιών του, ενώ θα διεκδικήσει επίσης την επίλυση 
θεσμικών ζητημάτων που δυσχεραίνουν την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων.

Άξονας 2:
Ένα ελκυστικό κέντρο εκπαίδευσης για νέους 

επιστήμονες & υπεύθυνους πολίτες

Άξονας 3:
Πόροι για την ανάπτυξη & τον 

εκσυγχρονισμό

Άξονας 1:
Ένα διεθνές, σύγχρονο και δημιουργικό 

ακαδημαϊκό περιβάλλον

1.1 Προσέλκυση στελεχών 
εκπαίδευσης - έρευνας

1.2 Υψηλής ποιότητας έρευνα

1.3 Διεθνοποίηση

2.1 Εκπαίδευση

2.2 Διεπιστημονικότητα και νέα αντικείμενα σπουδών

2.3 Φροντίδα για την επαγγελματική σταδιοδρομία των 
αποφοίτων μας

3.1 Υποδομές

3.2 Οικονομικοί πόροι

3.3 Ανθρώπινοι πόροι
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 ๏ Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας και Στοχοθεσία του 
Ιδρύματος (https://www.modip.uoc.gr/el/content/esdp) 

 ๏ Κανονισμός για μεταδιδακτορική έρευνα (https://www.uoc.gr/
university/intra-structure-function/rules.html)

 ๏ Κανονισμός για ακαδημαϊκούς επισκέπτες (https://www.uoc.
gr/university/intra-structure-function/rules.html) 

 ๏ Κανονισμός για την λογοκλοπή

 ๏ Η συγκρότηση (Δεκ. 2018) της Ομάδα Διοίκησης Έργου Διαύ-
γειας και Ανοικτών Δεδομένων (Ο.Δ.Ε.ΔΙ.Α.Δ.) με στόχο την 
τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική υποστήριξη της ανάρτησης 
πράξεων στο διαδίκτυο και της καταγραφής και αξιολόγησης των 
συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκο-
νται στην κατοχή του Π.Κ. και της ανοικτής διάθεσης τους

 ๏ Ενεργοποίηση του θεσμικού πλαισίου για την Προστασία Προσω-
πικών Δεδομένων, επεξεργασία των σχετικών κανονισμών και 
οργάνωση του γραφείου της Υπεύθυνης Προστασίας Δεδομένων 
του ΠΚ (https://www.uoc.gr/university/gdpr.html) 

 ๏ Οργάνωση της Διαδικασίας Εξωτερικής Αξιολόγησης του 
Ιδρύματος που κατέληξε στην υψηλότερη διάκριση («Worthy of 
merit»). Βλ. https://www.modip.uoc.gr/el/content/instreport 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
της 27 Απριλίου 2016

Για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών

Φυλλάδιο για τον Κανονισμό προστασίας δεδομένων

https://www.modip.uoc.gr/el/content/esdp
https://www.uoc.gr/university/intra-structure-function/rules.html
https://www.uoc.gr/university/intra-structure-function/rules.html
https://www.uoc.gr/university/intra-structure-function/rules.html
https://www.uoc.gr/university/intra-structure-function/rules.html
https://www.uoc.gr/university/gdpr.html
https://www.modip.uoc.gr/el/content/instreport
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 ๏ Πιστοποίηση του ΕΣΔΠ του ιδρύματος από εξωτερική επιτροπή με αποτέλεσμα 
την υψηλότερη διάκριση («Fully compliant») 

 ๏ Οργάνωση και υποστήριξη της πιστοποίησης όλων των τμημάτων του ΠΚ 
(έχουν ολοκληρωθεί ήδη εκείνα των Επιστήμης Υπολογιστών, Φυσικής, Βιολο-
γίας, Χημείας, Ψυχολογίας, Οικον. Επιστήμης, εκκρεμεί η αξιολόγηση των δύο 
προγραμμάτων του Μαθηματικού και των Παιδαγωγικών, ενώ στην δεύτερη 
φάση ακολουθούν εκείνα της Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών, τα τρία τμή-
ματα της Φιλοσοφικής, η Ιατρική, καθώς και τα Τμήματα Κοινωνιολογίας και 
Πολιτικής Επιστήμης.

Αναδιάρθρωση των ερωτη-
ματολογίων αξιολόγησης 
των μαθημάτων με σημαντική 
συντόμευσή τους και αλλαγή 
της διαδικασίας συμπλήρωσης 
από τους φοιτητές

Δημιουργία ενιαίας δομής των 
ετησίων εκθέσεων εσωτερι-
κής αξιολόγησης Τμημάτων

Δημιουργία ερωτηματολογίων για 
όλες τις υπηρεσίες του Ιδρύματος 
και λοιπές ad hoc επιτροπές για 
την εξειδίκευση εκκρεμοτήτων της 
στοχοθεσίας του Ιδρύματος

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην διαδικα-
σία αυτή. Η συνεισφορά της συνεχίζεται με την επεξεργασία νέων ζητημάτων για τα 

οποία έχει εξουσιοδοτηθεί από τα συλλογικά όργανα του ΠΚ όπως:
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Υποδομεσ
To ΠΚ χρειάζεται σύγχρονες υποδομές για να παραμείνει 
ένα διεθνώς ανταγωνιστικό Ίδρυμα. Οι υποδομές αυτές 
αφορούν την έρευνα, την εκπαίδευση αλλά και την ζωή 
των φοιτητών στις πόλεις του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου. 
Η προσπάθεια αυτή περιελάμβανε τη συντήρηση και τον 
εκσυγχρονισμό των υφισταμένων εγκαταστάσεων, την 
δημιουργία νέων ή την επέκταση υφιστάμενων δομών, την 
λήψη μέτρων για την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 
στην κατεύθυνση της μείωσης του περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος και του οικονομικού κόστους. 
Αξιοποιήθηκαν πόροι διαφόρων τύπων και προελεύσεων 
σε συνεργασία με φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης, της 
Περιφέρειας και της Αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα:

11. Πανεπιστημιούπολη Βουτών, χθες

12. Πανεπιστημιούπολη Βουτών, σήμερα
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Φοιτητική στέγη

Η αύξηση της τουριστικής κίνησης έχει καταστήσει εξαιρετικά δύσκολη 
την ανεύρεση στέγης όχι μόνο για τον φοιτητικό πληθυσμό αλλά και 
για τους διδάσκοντες, τους φιλοξενούμενους φοιτητές ERASMUS, 
τους συμμετέχοντες στα θερινά σχολεία, ακόμη και για το διδακτικό 
προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η 
Πρυτανεία μετά από κοπιώδεις διαβουλεύσεις επέτυχε την δρομολόγηση 
μιας μεγάλης επένδυσης με την μορφή Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού 
Τομέα (ΣΔΙΤ), η οποία θα εξασφαλίσει την στέγαση 3000 ατόμων στις 
δύο πανεπιστημιουπόλεις. Ένα μέρος αυτών θα στεγάζονται δωρεάν με 

κοινωνικά κριτήρια, ενώ οι υπόλοιποι θα 
καταβάλλουν ένα αντίτιμο υποπολλαπλάσιο 
του ισχύοντος στην αγορά ενοικίων 
της πόλης με το οποίο ο ανάδοχος θα 
εξασφαλίζει την διατήρηση των υποδομών 
σε καλή κατάσταση καθώς και την 
χρηματοδότηση των λοιπών παροχών 
(θέρμανση, ύδρευση, wifi, ηλεκτρικό 
κλπ). Το μεγάλο αυτό έργο όχι μόνο θα 
εξασφαλίσει στέγη με συμφέροντες όρους 
σε ένα μεγάλο αριθμό φοιτητών αλλά θα 
οδηγήσει επίσης, μέσω της ρύθμισης της 
ζήτησης, σε πιο λογικές τιμές την αγορά 
ενοικίων στις δύο πόλεις.

εξασφάλιση στέγασης 
3000 ατόμων στις δυο 
Πανεπιστημιουπόλεις

13. Φοιτητικές Εστίες Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου
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Εργαστηριακός εξοπλισμός μεγάλης αξίας
Η Πρυτανική Αρχή κατόρθωσε να διοχετεύσει ένα σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ) διεκδικώντας και πρόσθετους πόρους στην αγορά νέου εργαστηριακού εξοπλισμού και στην 
αντικατάσταση παλαιότερου προκειμένου να ενισχύσει τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές δυνατότητες του Ιδρύματος. 

14. Περιθλασίμετρο Ακτινών Χ για Μονοκρυστάλλους

Εν τάχει θα μπορούσαμε να αναφέρουμε:

1. Την προμήθεια ενός Περιθλασίμετρου 
Ακτίνων Χ για Μονοκρυστάλλους, αξίας 
372.000 ευρώ, για τις ανάγκες του 
Τμήματος Χημείας  

Η συνολική επένδυση 
ξεπέρασε τα 2.4 

εκατομμύρια ευρώ κατά 
την τετραετία 2016-2019
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2. Την προμήθεια ενός Συνεστιακού Μικροσκοπίου, 
αξίας 325.000 ευρώ, για τις κοινές ερευνητικές 
δραστηριότητες της Ιατρικής Σχολής και του Τμήματος 

Βιολογίας

3. Την προμήθεια μίας Τετρακύλινδρης Κρυογεννήτριας 
Παραγωγής Υγρού Αζώτου, αξίας 250.000 ευρώ, για τις 
ανάγκες του Τμήματος Φυσικής

15. Τετρακύλινδρη Κρυογεννήτρια Παραγωγής Υγρού Αζώτου

Επίσης στα πλαίσια της πράξης της 
Περιφέρειας Κρήτης με τίτλο «Εμπλουτισμός 
και Αναβάθμιση Υποδομών και Υπηρεσιών 
Ηλεκτρονικής Μάθησης στο Πανεπιστήμιο 
Κρήτης» υλοποιήθηκε το υποέργο 
«Προμήθειας Σύγχρονων Επιστημονικών 
Οργάνων για Παγκοσμίως Πρωτοποριακή 
Εκπαίδευση των Φοιτητών» της ΣΘΕΤΕ 
του ΠΚ με Π/Υ 650.000 ευρώ και έχει 
δρομολογηθεί η υλοποίηση του υποέργου 
«Υποδομές Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής και Δια 
Βίου Μάθησης» Π/Υ 1.450.000 ευρώ που 
προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη μετατροπή 
αιθουσών διδασκαλίας σε αίθουσες 
τηλεεκπαίδευσης καθώς και τη διαμόρφωση 
στούντιο μαγνητοσκόπησης για την παραγωγή 
μαζικών ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων.
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Ενίσχυση εμβληματικών δομών ΠΚ 

Ενίσχυση εμβληματικών δομών ΠΚ. Η Πρυτανεία 
προώθησε με συνέπεια την χρηματοδότηση, με 
όποιο τρόπο ήταν κάθε φορά εφικτός, των υποδομών 
του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ), 
του σταθμού του Φινοκαλιά στο Λασίθι, του Κέντρου 
Ερευνών & Μελετών (ΚΕΜΕ), του Αστεροσκοπείου 
του Σκίνακα, του Βοτανικού Κήπου στο Ρέθυμνο 
και του Μουσείου Αρχαίας Ελεύθερνας. Οι δομές 
αυτές παίζουν σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση και 
την έρευνα, ενώ προωθούν επίσης την εικόνα του 
Πανεπιστημίου στην τοπική κοινωνία, μέσω δράσεων 
διάχυσης της επιστημονικής γνώσης στο ευρύ κοινό. 
Συγκεκριμένα:

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΜΦΙΚ)

Για το ΜΦΙΚ έγιναν παρεμβάσεις αποκατάστασης που 
αφορούσαν τόσο τον εκθεσιακό χώρο στο παραλιακό μέτωπο, 
εργασίες μετεγκατάστασης του ερευνητικού τμήματος του 
Μουσείου στα λευκά κτήρια της Κνωσσού μετά την πυρκαγιά 
του 2018 και έναρξη διαδικασιών για την μελέτη νέων 
εγκαταστάσεων στις Βούτες ώστε να αποφευχθεί η αποκοπή 
του ΜΦΙΚ από την καθημερινή ερευνητική ζωή των ομοειδών 
Τμημάτων του ΠΚ.

ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Για τον Βοτανικό Κήπο του Ρεθύμνου εγκρίθηκαν 
κονδύλια 11.000 ευρώ για την προμήθεια και 
εγκατάσταση θαλάμου για την προβλάστηση 
φυτών και θαλάμου κάθετης νηματικής ροής για 
την ενίσχυση των ερευνητικών δραστηριοτήτων 
ενώ προβλέφθηκαν κοναδύλια της τάξης 
των 80.000 ευρώ για αγορά επιστημονικού 
εξοπλισμού την ερχόμενη τριετία. 

16. ΜΦΙΚ Πανεπιστημίου Κρήτης
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17. Στιγμιότυπα από εκδηλώσεις στο ΜΦΙΚ του ΠΚ
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ΚΕΜΕ

Το κτήριο του ΚΕΜΕ εγκαινιάστηκε το 2016, ενώ το 
Κέντρο στελεχώθηκε και άρχισε να παράγει σημαντικό 
ερευνητικό έργο. Στην συνέχεια, σε συνεργασία με 
την διεύθυνση και την Περιφέρεια Κρήτης, υπήρξαν 
παρεμβάσεις ύψους 300.000 Ευρώ για αποκατάσταση 
κακοτεχνιών, καθώς και για μέτρα ασφάλειας των 
εγκαταστάσεων και του προσωπικού και παρεμβάσεις 
αναβάθμισης των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων 
και μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας με χρήση 
φωτοβολταϊκών κλπ.

18. Εγκαίνια ΚΕΜΕ (2016)

19. Κτήριο ΚΕΜΕ
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Ο ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΦΙΝΟΚΑΛΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Μια σημαντική ερευνητική δομή του Τμήματος Χημείας 
για την μελέτη του περιβάλλοντος και της κλιματικής 
αλλαγής. Σε συνεργασία με τον Δήμο Αγίου Νικολάου, 
παραχωρήθηκε χώρος για την δημιουργία ερευνητικών 
και εγκαταστάσεων φιλοξενίας στην περιοχή κοντά στον 
σταθμό μέτρησης, αξιοποιώντας το κτίριο του ανενεργού 
πλέον παρακείμενου Δημοτικού σχολείου. Οι ρυθμίσεις 
για την μεταβίβαση της ιδιοκτησίας του οικοπέδου 
ολοκληρώθηκαν επιτυχώς.

20. Ο Σταθμός στο Φινοκαλιά 21. Επίσκεψη των Πρυτανικών Αρχών στο Σταθμό Φινοκαλιά

22. Εκδήλωση στο Σταθμό Φινοκαλιά
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ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑΣ

Ολοκληρώθηκε και εγκαινιάστηκε το Μουσείο της 
Αρχαίας Ελεύθερνας που τόσο από άποψη περιεχομένου 
όσο και μορφής είναι μοναδικό στο είδος του. Έχει 
προβλεφθεί στα πλαίσια του ΠΔΕ 2020-2021 η 
προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού φωτοβολταϊκού 
πάρκου ισχύος 95 kWp, Π/Υ 83.000€.

23. Μουσείο Αρχαίας Ελεύθερνας ΠΚ

24. Στιγμιότυπα από τα Εγκαίνεια του Μουσείου (2016)
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ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Θεσμοθετήθηκε επισήμως ως ακαδημαϊκή μονάδα της 
Ιατρικής Σχολής του ΠΚ, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1981/30-6-
2016 .

25. Μουσείο Ιατρικής ΠΚ

26. Μουσείο Ιατρικής ΠΚ
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ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΣΚΙΝΑΚΑ

Στο Αστεροσκοπείο του Σκίνακα ολοκληρώθηκε η πολεοδομική και δασική τακτοποίηση όλων των υφιστάμενων 
υποδομών, η οποία εκκρεμούσε για 20 έτη, και έγινε εκτενής συντήρηση πολλών από αυτές. Στηρίχθηκε θεσμικά 
μακρόχρονο αίτημα προς την Περιφέρεια Κρήτης η οποία στις 5/7/2019 ενέκρινε πίστωση ύψους 655,000 ευρώ προς 
το Δήμο Ανωγείων για την βελτίωση και συντήρηση του δρόμου προς το Αστεροσκοπείο Σκίνακα μέσα στην επόμενη 
διετία. Ολοκληρώθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ΠΚ στο Ηράκλειο η μελέτη  κατασκευής νέου κτιρίου πολλαπλών 
χρήσεων (Π/Υ 910,000 ευρώ) για τις ανάγκες εκπαιδευτικών δράσεων και εκδηλώσεων διάχυσης αστρονομίας προς 
το ευρύ κοινό. Τέλος, υποστηρίχθηκε το ιδιαίτερα απαιτητικό στην υλοποίηση έργο Interreg Ελλάδα-Κύπρος (Π/Υ 
410,000 ευρώ) το οποίο περιλαμβάνει εκτενή συντήρηση του υφιστάμενου κτιρίου καθώς και αγορά και τοποθέτηση 
σε αυτό νέου θόλου.

27 Αστεροσκοπείο Σκίνακα Πανεπιστημίου Κρήτης
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Δράσεις και έργα που αφορούν τον εκσυγχρονισμό των ερευνητικών και κτηριακών υποδομών του 
Ιδρύματος, την μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της εξοικονόμησης ενέργειας
Οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν εδώ ήταν πολλές και συνεχείς και αποσκοπούσαν (α) στην ασφάλεια των μελών της 
πανεπιστημιακής κοινότητας, (β) στην εξοικονόμηση ενέργειας, (γ) στην λειτουργικότητα χώρων και εγκαταστάσεων, (δ) 
στην μείωση της εκπομπής ρύπων και στο «πράσινο campus”, (ε) στην αισθητική αναβάθμιση των χώρων του ΠΚ. Αξίζει να 
αναφερθούν:

 ๏ Η σταδιακή εγκατάσταση φωτοβολταϊκών για να μειωθεί η μεγάλη δαπάνη προς την ΔΕΗ που απορροφά πλέον 
του 65% του ετήσιου προϋπολογισμού μας

28. Φωτοβολταϊκά, Πανεπιστημιούπολη Βουτών
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29. Σήμανση στην είσοδο της 
Πανεπιστημίουπολης Βουτών

 ๏ Η σταδιακή αντικατάσταση των παλαιών λαμπτήρων με νέας 
τεχνολογίας τύπου LED

 ๏ Η αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων με νέας τεχνολογίας 
υψηλής θερμικής μόνωσης (με αρχή από τα παλαιότερα κτήρια 
Φυσικής και Βιολογίας)

 ๏ Η αντικατάσταση παλαιών κλιματιστικών με νέας τεχνολογίας χαμηλής 
κατανάλωσης

 ๏ Η αναβάθμιση των δικτύων και του υπολογιστικού εξοπλισμού

 ๏ Εγκαταστάσεις και μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας (πυράντοχες 
θύρες, μπάρες αντιπανικού, συστήματα αυτόματης πυρόσβεσης, 
αντικεραυνική προστασία, φώτα ασφαλείας, περιφράξεις, μέτρα 
στατικής στήριξης κλπ) προωθήθηκαν σε μεγάλο μέρος των 
κτηριακών εγκαταστάσεων του ΠΚ με προτεραιότητα στις παλαιότερες 
και πλέον προβληματικές

 ๏ Οι δράσεις αντικατάστασης εδράνων και εξωραϊσμού αμφιθεάτρων 
στο Ρέθυμνο και πολλές μικρές αλλά χρήσιμες παρεμβάσεις και έργα 
για την συντήρηση των κτηριακών υποδομών και αναβάθμισης των 
εξωτερικών χώρων

 ๏ Η διαμόρφωση του χώρου και των πεζοδρομίων στην 
Πανεπιστημιούπολη των Βουτών που ολοκληρώθηκε σε συνεργασία 
με την Περιφέρεια Κρήτης και η αρχική μελέτη για την αντίστοιχο έργο 
στο Ρέθυμνο, σε συνεργασία με τον Δήμο Ρεθύμνης
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30. Αίθουσα τηλεδιασκέψεων, Πανεπιστημιούπολη Βουτών

 ๏ Ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων τηλεδιάσκεψης και των 
αιθουσών της Συγκλήτου στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο

 ๏ Η μελέτη για την ανακατασκευή της μόνωσης δωμάτων στο 
κτήριο Φυσικής-Βιολογίας και τη δημιουργία πράσινου δώματος

31. Κτήριο Φυσικής - Βιολογίας
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Νέες κτηριακές υποδομές
Η επέκταση του ΠΚ σε δυναμικό και ποικιλία αντικειμένων έρευνας και διδασκαλίας καθιστά απαραίτητη την δημιουργία 
νέων μεγάλων υποδομών. Στην κατεύθυνση αυτή καταβλήθηκαν προσπάθειες για την επέκταση του κτηριακού 
προγράμματος του ΠΚ με τα παρακάτω:

 ๏ Ανάθεση της μελέτης για το κτίριο του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

 ๏ Εκπόνηση μελέτης για το νέο κτήριο που θα στεγάσει τις ερευνητικές δραστηριότητες του ΜΦΙΚ-ΠΚ στην 
Πανεπιστημιούπολη Βουτών. Το κτήριο περίπου 5.000m2 θα είναι ενεργειακά αυτόνομο και δομημένο σε 4 
επίπεδα, χωροθετημένο δυτικά του Τμήματος Βιολογίας

 ๏ Ανάθεση της επικαιροποίησης της μελέτης για το κτήριο του Εργαστηρίου Οπτικής και Όρασης της Ιατρικής Σχολής

 ๏ Ένταξη της κατασκευής του Μεγάλου Αμφιθεάτρου στο Ρέθυμνο στο έργο ΣΔΙΤ των φοιτητικών εστιών

32. Οπτική και Όραση
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 ๏ Υπογραφή Σύμβασης για την Επέκταση της 
Βιβλιοθήκης της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου

η ολοκληρωμένη σε 2 έτη νέα 
Βιβλιοθήκη θα αποτελεί το ζωτικό 

σημείο της μελέτης, αναζήτησης 
και διασύνδεσης των φοιτητών και 

του συνόλου της ερευνητικής και 
ακαδημαϊκής κοινότητας

33. Υπογραφή Σύμβασης (15/6/2020)

Μακέτα Επέκτασης Βιβλιοθήκης, Ρέθυμνο
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35. Θεμελίωση και έναρξη εργασιών Ανατομίου (4/4/2019)34. Βιβλιοθήκη, Ρέθυμνο

 ๏ Επικαιροποίηση της μελέτης του κτηρίου Διοίκησης Π.Κ. στο 
Ρέθυμνο, το οποίο περιλαμβάνει και αίθουσα εκδηλώσεων στην 
Πανεπιστημιούπολη του Γάλλου

 ๏ Θεμελίωση και έναρξη των εργασιών για το Ανατομείο της Ιατρικής 
Σχολής
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οργάνωτικά
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης βασίζεται πριν από όλα στον ενθουσιασμό, 
την προσπάθεια και την εφευρετικότητα του ανθρώπινου δυναμικού 
του. Παρά τις δυσκολίες, την έλλειψη προσωπικού, την οικονομική 
δυσπραγία, τα θεσμικά εμπόδια και τους εν γένει δυσμενείς όρους 
λειτουργίας, η Πανεπιστημιακή κοινότητα του ΠΚ κατόρθωσε να 
κρατήσει το Ίδρυμα σε ένα πολύ καλό επίπεδο, όπως φαίνεται στις 
διεθνείς κατατάξεις. Η Πρυτανική Αρχή θεώρησε καθήκον της να 
αξιοποιήσει αυτές τις αρετές, προτείνοντας μέτρα που αποσκοπούσαν 
στη βελτίωση της οργάνωσης των λειτουργιών του Ιδρύματος 
προς όφελος της εκπαίδευσης, της έρευνας, των φοιτητών και των 
εργαζομένων. Μερικά από αυτά συνοψίζονται στη συνέχεια:

Συνεργασία με Τμήματα
Η Πρυτανεία για πρώτη φορά από την ίδρυση του ΠΚ, επισκέφθηκε 
όλες τις Συνελεύσεις Τμημάτων, συνομίλησε με τα μέλη της 
κοινότητας, εξήγησε τις επείγουσες προτεραιότητες κάθε περιόδου 
(πχ αξιολογήσεις, πιστοποιήσεις κλπ) και συνεργάστηκε με τους 
προέδρους και τους κοσμήτορες για την επίτευξη των στόχων.

36. Κτήριο Πρυτανείας Πανεπιστημιούπολης Βουτών
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Αναμόρφωση 
Οδηγού 
Χρηματοδότησης 
ΕΛΚΕ με την 
καινοτομία 
της εισαγωγής 
οικονομικής 
ενίσχυσης 5.000 
ευρώ (start fund-
ing) για κάθε 
νέο μέλος ΔΕΠ 
του ΠΚ και την 
απλοποίηση των 
διαδικασιών ροής 
χρηματοδότησης 
των ερευνητικών 
έργων των μελών 
ΔΕΠ.

Επιτυχής 
κατάληξη της 
δικαστικής 
περιπέτειας 
με τους 
καταλογισμούς 
των συναδέλφων, 
μελών της ΕΕ 
του ΕΛΚΕ, με 
την ουσιαστική 
δικηγορική άλλα 
και έμπρακτη 
ηθική υποστήριξη 
της Διοίκησης του 
ΠΚ.

Αντιμετώπιση της 
γραφειοκρατικής 
επιβάρυνσης 
από την ένταξή 
του ΕΛΚΕ στο 
δημόσιο λογιστικό 
μέσω της 
κωδικοποίησης 
των διαδικασιών 
από το προσωπικό 
του ΕΛΚΕ και 
της εισαγωγής 
νέου λογισμικού 
(RESCOM) 
διαχείρισης 
ερευνητικών 
έργων.

Σύνταξη του νέου 
οργανογράμματος 
του ΕΛΚΕ.

Ενίσχυση της 
συνεργασίας 
μεταξύ των 
Σχολών 
Ηρακλείου 
και Ρεθύμνου 
μέσω της 
θεσμοθέτησης 
των 
προγραμμάτων 
διεπιστημονικής 
συνεργασίας.

Πρώτα 
συστηματικά 
βήματα για την 
ίδρυση γραφείου 
καινοτομίας και 
επιχειρηματι-
κότητας του ΠΚ.

Αντιμετώπιση των προκλήσεων της 
περιόδου με στόχο την αποκατάσταση 
της ηρεμίας αλλά και το αναπτυξιακό 
έργο

ΕΛΚΕ: Προγράμματα τύπου Γ, δηλαδή διεπιστημονικά προγράμματα με δύο 
μέλη ΔΕΠ ως επιστημονικούς υπευθύνους, ένα από Ρέθυμνο και ένα από 
Ηράκλειο. Πρόκειται για μια καινοτομία του ΠΚ που αποσκοπεί στη σύσφιξη 
των ερευνητικών/ακαδημαϊκών σχέσεων των δύο επιστημονικών ενοτήτων 
του ΠΚ και την υπέρβαση των στενών ορίων μιας μόνο επιστήμης. Η δράση 
αυτή απέδωσε καρπούς με την κατάθεση πολλών κοινών προτάσεων, μερικές 
από τις οποίες χρηματοδοτήθηκαν από τον ΕΛΚΕ, ενώ κάποιες υπεβλήθησαν 
στη συνέχεια σε μεγαλύτερη έκταση σε άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα 
έρευνας.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
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UNIVERSITY OF CRETE

1977-78  2017-18
years

Medicine
Mathematics & Applied Mathematics
Chemistry
Biology
Computer Science

Primary Education
Economics
Philology

HERAKLION   RETHYMNON

Summer   Schools    2018

Φυλλάδιο Θερινών Σχολείων

Γραφείο θερινών σχολείων
Το ΠΚ λόγω θέσης, εγκαταστάσεων, ερευνητικής αριστείας, 
φήμης, διεθνών επαφών ακόμη και γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων 
και πολιτισμικού παρελθόντος, μπορεί να αποτελέσει ένα κέντρο 
εκπαίδευσης/κατάρτισης μέσω βραχυχρόνιων εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων τύπου θερινών σχολείων. Η ίδρυση, πριν από τρία 
χρόνια, του Γραφείου Θερινών Σχολείων και η θέσπιση κανόνων 
για τη λειτουργία τους οδήγησε στην ανάπτυξη του θεσμού που 
μπορεί να επεκταθεί σημαντικά και ιδιαίτερα σε συνδυασμό με την 
ανάπτυξη των υποδομών φοιτητικής κατοικίας.

Φυλλάδιο Θερινών σχολείων
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Ξενόγλωσσα ΠΜΣ
Το ΠΚ έχει κάνει τα πρώτα του βήματα στην κατεύθυνση αυτή με πολύ 
καλά αποτελέσματα. Τα πρώτα δύο προγράμματα (ACES-ERASMUS του 
Τμ. Βιολογίας και TIME του Τμ. Οικον. Επιστήμης) μετρούν ήδη 3 χρόνια 
επιτυχούς λειτουργίας, ενώ νέα προστίθενται στον κατάλογο (“Joint En-
glish-language M.A. Program in Ottoman History” από το Τμ. Ιστορίας-
Αρχαιολογίας, ”Molecular Basis of Human Disease“ από την Ιατρική 
Σχολή, “Biomedical Engineering MSc Programe” από Ιατρική-ΣΘΕΤΕ). 
Η πορεία αυτή, σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα ή χωρίς, με δίδακτρα 
ή χωρίς, είναι σημαντικό να συνεχιστεί τόσο για την προσέλκυση νέων 
φοιτητών/συνεργατών από όλο τον κόσμο όσο και για την εδραίωση 
της φήμης του ΠΚ ως ενός διεθνούς κέντρου εκπαίδευσης σε στενή 
συνεργασία με την έρευνα.

37. Φοιτητές από πρόγραμμα Erasmus Biomedical Engineering MSc Programe
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ΚΕΔΙΒΙΜ
Το ΠΚ θέσπισε το Κέντρο Δια βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης 
επαγγελματιών ή/και παλαιών αποφοίτων σε νέα αντικείμενα και τεχνικές, όπως και εν γένει ενδιαφερομένων πολιτών, 
σε θέματα που άπτονται των ειδικοτήτων της επιστημονικής κοινότητας του ΠΚ. Πρόκειται για τον θεσμό που φιλοξενεί 
όλες τις εκπαιδευτικές, συνήθως βραχυχρόνιες, δραστηριότητες που δεν εντάσσονται στα ΠΠΣ, ΠΜΣ και PhD και οι 
δραστηριότητές του μπορεί να καλύπτονται από τους εκπαιδευόμενους, ή ενδιαφερόμενους φορείς του δημόσιου ή 
ιδιωτικού τομέα. Ήδη έχουν εγκριθεί/πραγματοποιηθεί περισσότερα από 20 προγράμματα κατά τα τελευταία 2 έτη. Ο 
θεσμός αυτός αναμένεται να επεκταθεί είτε με φυσική παρουσία είτε με τεχνικές εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

ΔΑΣΤΑ
Αναδιοργανώθηκε η Δομή Απασχόλησης 
και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) προκειμένου να 
καταστεί μέρος της μόνιμης διοίκησης του 
Ιδρύματος, με ειδική στοχοθεσία, καθήκοντα 
και προσωπικό. Το ΠΚ, όπως όλα τα σοβαρά 
Πανεπιστήμια, έχει χρέος να μεριμνά για 
την προώθηση των αποφοίτων του στην 
αγορά εργασίας, να αντλεί πληροφορία για 
τα πλεονεκτήματά τους και τις δυσκολίες 
που αντιμετωπίζουν, να ανατροφοδοτεί τα 
Τμήματα και να εκσυγχρονίζει το πρόγραμμά 
του. Στο πρόσφατο διάστημα, η ΔΑΣΤΑ 
ανέπτυξε μια πολύμορφη δραστηριότητα που 
περιελάμβανε μεταξύ άλλων: 

38. Ενημερωτική εκδήλωση, ΔΑΣΤΑ
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 ๏ Δημιουργία νέου ιστότοπου με βοηθητικό υλικό για θέσεις 
εργασίας, υποτροφίες, Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό. Η σελίδα ενημερώνεται για σχετικά events, σεμινάρια 
και διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας που πραγματοποιούνται στην 
Κρήτη και την υπόλοιπη Ελλάδα

 ๏ Δημιουργία σελίδας στο Facebook, την οποία διατηρούμε καθημερινά 
ενεργή και η οποία σε σύντομο χρονικό διάστημα απέκτησε περίπου 
1800 ακόλουθους

 ๏ Ενημέρωση για την επαναλειτουργία της ΔΑΣΤΑ με παρουσιάσεις 
στους φοιτητές σε μαθήματα, τελετές και άρθρα στον τύπο και ειδικά 
ενημερωτικά δελτία

 ๏ Πρόσκληση προς το Εμπορικό Επιμελητήριο Ηρακλείου και τα μέλη 
του για να δηλώνουν το ενδιαφέρον τους για νέες θέσεις εργασίας ή/
και πρακτικής άσκησης στις εταιρείες τους

 ๏ Επαφές με τα Γραφεία Διασύνδεσης άλλων ελληνικών 
Πανεπιστημίων

 ๏ Συμμετοχή σε εκδηλώσεις για «Ημέρες Καριέρας» στην Αθήνα και 
την Κρήτη και επαφές με εκπρόσωπους εταιρειών, οργανισμών, 
τραπεζών, αλλά και ειδικούς στον τομέα της συμβουλευτικής 
σταδιοδρομίας

 ๏ Σχεδιασμός ενιαίας πλατφόρμας και ιστοσελίδας Alumni για όλο το 
ΠΚ

39. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων 
Μαθηματικών
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 ๏ Διοργάνωση ημερίδων στο Ρέθυμνο, για τις μεταπτυχιακές 
σπουδές και υποτροφίες στο εξωτερικό και στο Ηράκλειο, 
για το Project Future της Τράπεζας Πειραιώς

 ๏ Υποστήριξη της διοργάνωσης σειράς 9 ομιλιών που 
δόθηκαν στο ΠΚ στο πλαίσιο των μαθημάτων ΕΤΥ-205 
«Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα & Διανοητική Ιδιοκτησία» 
και ΕΤΥ- 209 «Καινοτομία & Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

 ๏ Σε συνεργασία με το CSD, εκπονείται πτυχιακή εργασία με 
στόχο τη δημιουργία εφαρμογής που θα δίνει πληροφορίες 
και στατιστικά στοιχεία για την Πρακτική Άσκηση των 
φοιτητών του ΠΚ

 ๏ Παροχή ατομικής συμβουλευτικής σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις φοιτητών που απευθύνθηκαν στην ΔΑΣΤΑ

 ๏ Πριν την κρίση της πανδημίας είχαν προγραμματιστεί 
ακόμη (i) ημέρα Καριέρας στο Ηράκλειο για όλα τα 
Τμήματα του ΠΚ, (ii) Ημερίδες ενημέρωσης για τις 
μεταπτυχιακές σπουδές και υποτροφίες στο εξωτερικό 
(Ηράκλειο, σε τηλεδιάσκεψη με Ρέθυμνο), (iii) Ημερίδα 
παρουσίασης των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του 
ΠΚ (iv) Παρουσίαση τεχνικών αναζήτησης εργασίας, και 
(v) Βιωματικά εργαστήρια προετοιμασίας για την αγορά 
εργασίας
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TotT
Η δράση TotT (Τraining of the Τrainers) υιοθετήθηκε από το Πρυτανικό 
συμβούλιο ως ένα μέτρο για τη βελτίωση των τεχνικών διδασκαλίας. Τα 
καλύτερα Πανεπιστήμια στον κόσμο έχουν δημιουργήσει αντίστοιχες 
δομές προκειμένου να βοηθήσουν το διδακτικό προσωπικό τους 
να υιοθετήσει μεθόδους και τεχνικές που θα κάνουν τη διδασκαλία 
δημιουργική, αποτελεσματική και ευχάριστη τόσο για τους φοιτητές όσο 
και για τους διδάσκοντες. Το ΠΚ διαθέτει μεγάλο αριθμό ταλαντούχων 
διδασκόντων με καλές επιδόσεις στη διδασκαλία καθώς και επιστημονικό 
δυναμικό με ερευνητική εμπειρία στην παιδαγωγική και διδασκαλία. 
Ωστόσο, τα παραπάνω δεν συντίθενται σε ένα σύνολο με αλληλεπιδράσεις 
που να διαχέουν τις καλές πρακτικές λαμβάνοντας υπόψιν και την 
διαρκώς αυξανόμενη διεθνή βιβλιογραφία για τη διδασκαλία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Αυτό το κενό ήλθε να καλύψει 
η δράση TotT που μέσα σε ένα χρόνο:

 ๏ Πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με αντικείμενο ποικιλία σχετικών θεμάτων (Μεταγνωστικά εργαλεία και τεχνικές 
ενεργού μάθησης, Αξιοποίηση portfolio στη διδασκαλία, Ανάστροφη διδασκαλία, Ασυνέχειες στην εκπαίδευση Β’-Γ’-
βάθμια, soft skills, τεχνικές on-line διδασκαλίας)

 ๏ Χρησιμοποίησε στις συναντήσεις αυτές όχι παραδοσιακές τεχνικές (μετωπικές διαλέξεις) αλλά συμμετοχικές 
μεθόδους με ενεργό συμμετοχή των «διδασκομένων / διδασκόντων» με ανταλλαγή εμπειριών από καλές πρακτικές

 ๏ Δημιουργήθηκε ιστοσελίδα (https://www.uoc.gr/announce/TotTuoc.html) με κατάλληλο υλικό (βιβλιογραφία, vid-
eo) από τη διεθνή εμπειρία (https://www.notion.so/2020-2f7f6645989a4e649ae50cad04c1f7c4) 

 ๏ Στη διάρκεια της πανδημίας συνεχίστηκε με εξ αποστάσεως τεχνικές και συνέβαλε στην ταχεία προσαρμογή του ΠΚ 
στις ειδικές συνθήκες προκειμένου να ολοκληρωθεί το εξάμηνο

Η δράση TotT θεωρήθηκε εξαιρετική από τους αξιολογητές και αγκαλιάστηκε με ενθουσιασμό από αρκετούς συναδέλφους 
τόσο ΔΕΠ όσο και ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ. Η συντονιστική επιτροπή διευρύνθηκε και, μετά από διαβούλευση, προκρίθηκαν νέα 
αντικείμενα για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά.

https://www.uoc.gr/announce/TotTuoc.html
https://www.notion.so/2020-2f7f6645989a4e649ae50cad04c1f7c4
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NEOLAiA
(https://neolaiacampus.eu/): Το ΠΚ 
συνεργάστηκε με άλλα 5 Ευρωπαϊκά 
Πανεπιστήμια [Bielefeld Universi-
ty (Germany), University of Crete 
(Greece), University of Jaén (Spain), 
University of Ostrava (Czech Republic), 
Stefan cel Mare University (Romania) 
και Siauliai State College (Lithua-
nia)] για την υποβολή πρότασης για τη 
δημιουργία Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου 
στο πλαίσιο του προγράμματος ΕRAS-
MUS. Η πρόταση υποβλήθηκε από 
έξι σχετικά νέα Πανεπιστήμια, με 
διεθνή προσανατολισμό, με ισχυρή 
κατάταξη και ισχυρό περιφερειακό 
αντίκτυπο, και επιδιώκει μια σταθερή 
Ευρωπαϊκή συμμαχία για να αξιοποιήσει 
τις συνέργειες στη διδασκαλία, την 
κινητικότητα, την έρευνα, τη μεταφορά, 
τη διαχείριση της διαφορετικότητας και 

την προώθηση πολυπολιτισμικών αξιών και πολυγλωσσίας. Η πρόταση για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο NEOLAiA περιέχει 
σειρά από καινοτομίες που αφορούν τη διδασκαλία και τη συνεργατική αντιμετώπιση διεθνών προκλήσεων με διεθνή και 
διεπιστημονικό τρόπο, συνδυάζοντας γνώση και εμπειρία από τις θετικές και τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Το μότο της 
κοινοπραξίας είναι «Young Universities empowering regionally rooted European talents».

40. Erasmus

https://neolaiacampus.eu/
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Δικαστικές εκκρεμότητες
Με συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων μερών και 
τη συνδρομή της Νομικής Υπηρεσίας, έγινε δυνατή 
η ευνοϊκή λύση δικαστικών περιπετειών που αδίκως 
είχαν ταλαιπωρήσει συναδέλφους και υπηρεσίες του 
Ιδρύματος επί σειρά ετών. Οι οδυνηρές αυτές καταστάσεις 
είχαν αντίκτυπο όχι μόνο στην ψυχολογία των αβασίμως 
εγκαλουμένων αλλά και στην καθημερινότητα της 
υπηρεσιακής λειτουργίας. 

Οργανόγραμμα-οργανισμός
Πραγματοποιήθηκε διαβούλευση η οποία οδήγησε στην 
έγκριση του νέου Οργανισμού του Ιδρύματος τον Ιούλιο 
του 2019 και την υποβολή του στο Υπουργείο Παιδείας. Ο 
νέος Οργανισμός θα επικαιροποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη 
τις μεταβολές που θα επιφέρει ο νέος νόμος πλαίσιο για 
την Ανώτατη Εκπαίδευση που έχει εξαγγείλει η Κυβέρνηση 
ώστε να αντικαταστήσει τον ξεπερασμένο Οργανισμό του 
Ιδρύματος από το 1998. 

Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της  
Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης  
Ελήφθησαν μέτρα για τη βελτίωση της λειτουργίας και 
αποδοτικότητας της Εταιρείας. Στο διάστημα 2016-2020 
αυξήθηκαν τόσο οι υποτροφίες προς φοιτητές (κατά 10%) 
όσο και οι spin-off (από 4 σε 10).

Ίδρυση Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Τουριστικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
Το ΠΚ, μετά από κατάρτιση σχετικής μελέτης και 
απόφαση της Συγκλήτου, πρότεινε στο Υπουργείο 
Παιδείας την ίδρυση της ως άνω σχολής. Η ιδιομορφία 
της προτεινόμενης Σχολής έγκειται στη διεπιστημονική 
συγκρότηση του προγράμματός της και την πρόβλεψη 
για συνέργειες, με ήδη υφιστάμενους, πυρήνες αριστείας 
στο ΠΚ (πληροφορική, φύση και περιβάλλον, ιστορία-
αρχαιολογία, οικονομικά, κοινωνιολογία, επιστήμες 
υγείας κλπ) και όχι απλώς την οικονομική ή διοικητική 
επιστήμη. Στόχος της πρότασης είναι η εκπαίδευση 
ανώτερων στελεχών της τουριστικής βιομηχανίας της 
χώρας, κατάλληλων για τη διαμόρφωση πολιτικής για 
την ανάπτυξή της είτε σε επίπεδο επιχείρησης είτε σε 
περιφερειακό/εθνικό επίπεδο.

https://www.admin.uoc.gr/eapk/index.php/el/eisagogiko-keimeno
https://www.admin.uoc.gr/eapk/index.php/el/eisagogiko-keimeno
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Φοιτητικη μεριμνά
Με τον όρο «φοιτητική μέριμνα» συνήθως αναφερόμαστε σε ένα 
υποσύνολο της μέριμνας ενός Ιδρύματος ή της Πολιτείας για τους φοιτητές 
(κυρίως σίτιση-στέγαση), ενώ στην πραγματικότητα η μέριμνα εκτείνεται 
(ή τουλάχιστον οφείλει) σε όλες τις πτυχές της ζωής του Πανεπιστημίου 
περιλαμβάνοντας της καλής ποιότητας σπουδές, τη φροντίδα για τη 
συνέχεια της καριέρας τους, τις αξιοπρεπείς υποδομές, μια πλούσια, 
γεμάτη ερεθίσματα, ακαδημαϊκή και πολιτιστική ζωή και κυρίως ένα 
πνεύμα αμοιβαίου σεβασμού. Είναι αλήθεια ότι οι φοιτητές του ΠΚ 
αντιμετωπίζουν κατά μέσο όρο αυξημένο κόστος σε σχέση με εκείνους των 
κεντρικών Πανεπιστημίων. Ως ΠΚ δεν θα επιθυμούσαμε αυτό το κόστος 
να αποθαρρύνει καλούς φοιτητές από όλη την Ελλάδα (και όχι μόνο) να 
επιλέξουν για τις σπουδές τους ένα καλό Τμήμα του ΠΚ. 

41. Φωτογραφική Ομάδα Πανεπιστημίου

η μέριμνα εκτείνεται 
σε όλες τις πτυχές 
της ζωής του 
Πανεπιστημίου
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Από την άποψη αυτή:

 ๏ Ελήφθησαν μεγάλες πρωτοβουλίες για τη φοιτητική κατοικία (βλ 
ενότητα «Υποδομές» παραπάνω) που αναμένεται να δώσουν μια 
μακροπρόθεσμη λύση στο πρόβλημα

 ๏ Υπήρξε εκσυγχρονισμός των κανονισμών και των διοικητικών 
διαδικασιών για τη φοιτητική μέριμνα που περιλαμβάνουν την 
ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων, την αναμόρφωση του Εσωτερικού 
Κανονισμού Λειτουργίας των Φοιτητικών Κατοικιών ΠΚ και την 
αναμόρφωση του Συστήματος Μοριοδότησης για τους δικαιούχους 
υποστήριξης από τη φοιτητική μέριμνα ώστε να μην αποκλείονται οι 
πραγματικά ασθενέστεροι

 ๏ Ενισχύθηκε το Συμβουλευτικό Κέντρο για υποστήριξη των φοιτητών 
και φοιτητριών σε ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων

 ๏ Έγιναν εκτεταμένες παρεμβάσεις για επισκευές στις Φοιτητικές 
κατοικίες Ρεθύμνου και εγκατάσταση wifi

 ๏ Έγιναν συνεννοήσεις με φορείς (Περιφέρεια, Εκκλησία, ΚΤΕΛ) για 
επιχορήγηση των οικονομικά ασθενέστερων φοιτητών και μείωση 
του κόστους των μεταφορών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς

42. Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου
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43. Φοιτητικό και Συμβουλευτικό Κέντρο, Πανεπιστημιούπολη Βουτών
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Παρά τις προσπάθειες της Πρυτανείας και των αρμόδιων υπηρεσιών για τη διατήρηση των εγκαταστάσεων σε 
καλή κατάσταση, και επειδή τα ατυχήματα είναι δυστυχώς μέσα στη ζωή, το ΠΚ δοκιμάστηκε από την πυρκαγιά 
που κατέστρεψε τις εγκαταστάσεις στην Κνωσό. Χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια ώστε η δύσκολη κατάσταση που 
προέκυψε για τους στεγαζόμενους φοιτητές να αντιμετωπιστεί σε ελάχιστο χρόνο (μερικές ώρες) και να στεγαστούν 
όλοι οι δικαιούχοι φοιτητές για μερικές μέρες ώστε να αποζημιωθούν για την απώλεια των προσωπικών τους 
αντικειμένων.

44 Απονομή Υποτροφιών της Cosmote (17/10/1019)

 ๏ Δόθηκαν δωρεάν εισιτήρια για 
αγώνες basket συγκεκριμένης 
ομάδας στο Ρέθυμνο (Minoan Kings)

 ๏ Αγοράστηκε άδεια για τη λειτουργία 
φοιτητικού ραδιοφωνικού σταθμού 
στο Ρέθυμνο. 

 ๏ Θεσπίστηκαν νέες υποτροφίες 
σε συνεργασία με την COSMOTE 
και τον ΑΔΜΗΕ για αριστούχους 
φοιτητές (πέραν των υφισταμένων 
κληροδοτημάτων)
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45. Στιγμιότυπα από την εκδήλωση “Η Διατριβή μου σε 3λεπτά - 3ΤΜ” (16-7-2019) - Χορηγός των βραβείων, εταιρεία COSMOTE
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Το Πανεπιστήμιο Κρήτης προχωράει προς 
την υλοποίηση του οράματος για το πρώτο 

ενεργειακά αυτόνομο, πράσινο πανεπιστημιακό 
campus στη χώρα.

46. Στιγμιότυπο από την Υπογραφή  Συμφωνητικού Χορηγίας μεταξύ Πανεπιστημίου 
Κρήτης και ΑΔΜΗΕ (11/6/2020)
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εξωστρεΦειά
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης υιοθέτησε ένα ευρύ 
πρόγραμμα εξωστρέφειας. Αυτό αφορούσε την 
προβολή του Πανεπιστημίου και των δραστηριοτήτων 
του στην τοπική κοινωνία αλλά και σε εθνική 
κλίμακα. Η πολιτική εξωστρέφειας δεν ήταν, και δεν 
είναι σωστό να είναι, διαφήμιση. Αντίθετα πρέπει 
να είναι μια ειλικρινής κίνηση προσφοράς προς την 
κοινωνία, με προσπάθειες που συνδέουν τις ιδέες 
ή τις πρακτικές του Πανεπιστημίου με το κοινό. 
Η διαδικασία αυτή εμπεριέχει ένα εκπαιδευτικό 
στοιχείο που εμπλέκει την κοινότητα και βασίζεται 
σε στρατηγικές προσέγγισης που συνδέονται με την 
αποστολή του Πανεπιστημίου. Τα Πανεπιστήμια (και 
δη τα δημόσια) σε όλο τον κόσμο επιδιώκουν να 
οικοδομούν σχέσεις συνεργασίας και προσέγγιση με 
την κοινότητα μέσα από τον διάλογο, την κατανόηση 
σημαντικών για εκείνη θεμάτων, την εκπαίδευση 
και ευαισθητοποίηση του κοινού, την εδραίωση 
σχέσεων εμπιστοσύνης και τη συνεργασία σε θέματα 
αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Το ΠΚ δεν αρκεί να είναι 
καλό Πανεπιστήμιο, πρέπει και να φαίνεται. Και αυτό 
ενδιαφέρει όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα. Μια 
ακόμη διάσταση, όχι λιγότερο σημαντική, είναι η 
προσέλκυση καλών φοιτητών από την Κρήτη και την 
υπόλοιπη Ελλάδα.

 Το ΠΚ δεν αρκεί να είναι καλό 
Πανεπιστήμιο, πρέπει και να φαίνεται

47. Κτήριο Φυσικής - Βιολογίας



50

50. Επίσκεψη της Πρέσβειρας της Κούβας, Ζέλμις Μαρία 
Ντομίνγκεζ Κορτίνα  στο ΠΚ (18/10/2019)

48. Επίσκεψη του Πρέσβη της Βραζιλίας , 
Σεζάριο Μελαντόνιο Νέτο, στο ΠΚ  (12/2/2018)

49. Επίσκεψη του Πρέσβη της Ισπανίας, 
Ενρίκε Βιγκέρα στο ΠΚ (13/3/2018)
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Αφίσα Εκδήλωσης

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΚ

Διοργανώθηκαν, για πρώτη φορά από ελληνικό ΑΕΙ, δύο ανοικτές 
συζητήσεις (Ηράκλειο 7/11/16 και Ρέθυμνο 13/2/17) με συμμετοχή 
της Περιφέρειας, των αντίστοιχων δημοτικών αρχών, βουλευτών, 
των επιμελητηρίων, συλλόγων και λοιπών φορέων της Κρήτης. 
Αναλύθηκαν τα επιτεύγματα του ΠΚ, οι λόγοι που το έκαναν να 
ξεχωρίσει και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και συζητήθηκαν 
οι δυνατότητες περαιτέρω σύνδεσης των δραστηριοτήτων του με τις 
ανάγκες και προτεραιότητες της κοινωνίας της Κρήτης. 

Η πολύμορφη και εκτεταμένη αυτή πολιτική εξωστρέφειας μπορεί 
να διακριθεί σε ενότητες, μερικές από τις οποίες έχουν πανελλήνια 
πρωτοτυπία:

51. Στιγμιότυπο από την εκδήλωση “Δημόσιος Απολογισμός & 
Προοπτική του ΠΚ” (7/11/2016)
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Εκδηλώσεις για τα 40 Χρόνια του ΠΚ

52. Στιγμιότυπa από τη συναυλία (24/6/2017) 53. Σ. Ξαρχάκος, Α. Πρωτοψάλτη, Ο. Ζώρας

24/6/17
Συναυλία στο Παγκρήτιο Στάδιο του Ηρακλείου με τους 
Σταύρο Ξαρχάκο και Άλκηστη Πρωτοψάλτη
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54. Στιγμιότυπο από τη συναυλία (24/6/2017)
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8/2/19 
Παρουσίαση του Επετειακού τόμου για τα 40 χρόνια από 
την ίδρυση του ΠΚ στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών.

Εξώφυλλο του Επετειακού τόμου, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις55. Στιγμιότυπα από την παρουσίαση του Επετειακού τόμου (8/2/2019)
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2/6/18 
Κεντρική Εκδήλωση για τον εορτασμό των 40 Χρόνων 
Λειτουργίας του ΠΚ στο Δημοτικό Θέατρο Ρεθύμνου, 
«Ερωφίλη» με παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας 

 56. Στιγμιότυπα από την Κεντρική Εκδήλωση των 40 χρόνων  
λειτουργίας του ΠΚ (2/6/2018)
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 57. Στιγμιότυπα από την Κεντρική Εκδήλωση των 40 χρόνων 
λειτουργίας του ΠΚ (2/6/2018)
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 58. Στιγμιότυπο από την Κεντρική Εκδήλωση των 40 χρόνων λειτουργίας του ΠΚ (2/6/2018)
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 59. Στιγμιότυπα από την Κεντρική Εκδήλωση των 40 χρόνων 
λειτουργίας του ΠΚ (2/6/2018)
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Διασύνδεση του Πανεπιστημίου Κρήτης με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Δράσεις για την ενημέρωση του μαθητικού πληθυσμού για τις δυνατότητες και ευκαιρίες που προσφέρουν οι σπουδές στο 
ΠΚ. Μεταξύ άλλων αξίζει να σημειωθούν:

 ๏ Η Δράση: “Ημέρες Γνωριμίας 
με το Πανεπιστήμιο Κρήτης” 
στο πλαίσιο της οποίας 
πραγματοποιήθηκαν 10.032 
επισκέψεις μαθητών στην 
Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου, 
από σχολεία εντός και εκτός 
Κρήτης, και 5.750 στην 
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου

 ๏ Η Συνεργασία του ΠΚ με την πλατφόρμα Tipping Point από το 
2018. Πρόκειται για πλατφόρμα για μέντορες (από το Ίδρυμα Σ. 
Νιάρχος) μέσω της οποίας μαθητές από όλη την Ελλάδα μπορούν 
να συνδεθούν OnLine για 20 λεπτά με διδάσκοντες του ΠΚ και 
να μιλήσουν μαζί τους για το μέλλον της επιστήμης τους και τις 
προοπτικές των σπουδών στον αντίστοιχο κλάδο

 ๏ Συμμετοχή σε εκδηλώσεις Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Κρήτης (Ηράκλειο, Χανιά) για τον επαγγελματικό 
προσανατολισμό των μαθητών/υποψηφίων φοιτητών και έκδοση/
διανομή έντυπου υλικού για το ΠΚ
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62. Στιγμιότυπο από επισκέψεις σχολείων στο ΠΚ (Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών)

63 Συμμετοχή του ΠΚ στην Α’ Περιφερειακή Μαθητιάδα Αθλητισμού & Πολιτισμού, Παγκρήτιο Στάδιο (2017)
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Διοργάνωση εκδηλώσεων στην Κρήτη που αφορούσαν ειδικό ακροατήριο ή με ειδικό θέμα.

 64. Στιγμιότυπο από την ομιλία του Ρώσου Υπουργού 
Μεταφορών, κ. Maksim Sokolov (16/6/2017)

 65. Απόδοση χρυσού μεταλλίου στον Διοικητή της Τράπεζας
της Ελλάδος, Γ. Στουρνάρα (13/5/2019)

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 ๏ 16/6/17  Ομιλία του Υπουργού Μεταφορών της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας, κ. Maksim Sokolov

 ๏ 13/5/19 Εκδήλωση στα πλαίσια του 23oυ Διεθνούς 
Συνέδριου Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Διεθνούς 
Χρηματοδότησης για να τιμήσει το Π.Κ. την τράπεζα της 
Ελλάδος, στο πρόσωπο του Διοικητή της κ. Γ. Στουρνάρα
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 ๏ 9/11/16 Τελετή απονομής βραβείων για τον διαγωνισμό με θέμα 
«Το σύγχρονο νόημα των γεγονότων στο Αρκάδι», Σπίτι του Πολιτισμού, 
Ρέθυμνο

 ๏ 11/6/17 Ημερίδα στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου με θέμα: 
«Εκπαιδευτικά Προγράμματα Μουσείων του Πανεπιστημίου Κρήτης» 

 ๏ 18/3/18 Ημερίδα στο Επιμελητήριο 
Ηρακλείου με τίτλο: «Επιχειρηματικότητα, 
Καινοτομία και Πανεπιστήμιο Κρήτης» 

 ๏ 4/3/19 Ημερίδα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου 
με τίτλο: «Ο ρόλος του ΠΚ στη βιώσιμη 
ανάπτυξη και η υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα 
στην Κρήτη, Τουρισμός-Αγροδιατροφή»
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66. Ημερίδα “Εκπαιδευτικά προγράμματα Μουσείων του ΠΚ”, Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου (11/6/2017)
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 ๏ 19/6/19 Ημερίδα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου με τίτλο: «Βιώσιμη Καλλιέργεια και Τροφή: το κοινό μας μέλλον» σε 
συνδιοργάνωση με την Πρεσβεία της Σουηδίας

 ๏ 16/7/19 Τελική εκδήλωση με τίτλο: « Η διατριβή μου σε 3 λεπτά» μια διοργάνωση που αφορούσε διαγωνισμό μεταξύ 
των υποψήφιων διδακτόρων του ΠΚ που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Αφίσες εκδηλώσεων
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Δράσεις προβολής του ΠΚ και ενημερωτικό υλικό

 ๏ Νέα σύγχρονη ιστοσελίδα του ΠΚ 

 ๏ Video προβολής του ΠΚ στην Ελληνική και Αγγλική για ενημέρωση 
υποψηφίων φοιτητών και άλλων ενδιαφερομένων

 ๏ Ευρετήριο Ερευνητών για τη διευκόλυνση των συνεργασιών του 
προσωπικού του ΠΚ με ενδιαφερόμενους συνεργάτες

Βίντεο παρουσίασης ΠΚ Νέα Ιστοσελίδα ΠΚ
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 ๏ Δελτία τύπου για όλες τις μείζονες 
εξελίξεις, τα επιτεύγματα, τις 
επιστημονικές διοργανώσεις και τις 
πολιτιστικές εκδηλώσεις του ΠΚ

Φυλλάδιο παρουσίασης ΠΚ
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 ๏ Συμμετοχή σε ελληνικές και διεθνείς διοργανώσεις 
για την τριτοβάθμια εκπαίδευση με παρουσιάσεις του 
ΠΚ, των προγραμμάτων και υποδομών του
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Συμμετοχή σε Διεθνείς Οργανισμούς Κατάταξης Πανεπιστημίων (Ranking)
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης συμμετέχει στις κατατάξεις Πανεπιστημίων καταλαμβάνοντας 
σημαντικές θέσεις διεθνώς και πρωτιές ανάμεσα στα Ελληνικά Πανεπιστήμια, με αιχμή 
τον τομέα τη έρευνας. Ειδικότερα το Πανεπιστήμιο συμμετέχει στα:

 ๏ Times Higher Education (THE) World University Rankings

 ๏ Times Higher Education (THE) Young University Rankings

 ๏ Times Higher Education (THE) Emerging Economies University Ranking

 ๏ QS World University Ranking

 ๏ U-Multirank
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Διοργάνωση από το ΠΚ της 90ης Συνόδου Πρυτάνεων
Από τις 13 – 16 Μαρτίου 2019 διοργανώθηκαν με επιτυχία στο Ηράκλειο η 90η  
Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων, η 21η 
Σύνοδος Αντιπρυτάνεων Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού, η 10η σύνοδος 
Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, η 75η Σύνοδος 
Αντιπρυτάνεων Έρευνας / Προέδρων Επιτροπών & Διαχείρισης ΕΛΚΕ, η 6η Σύνοδος 
Αντιπρυτάνεων με αρμοδιότητες Φοιτητικής Μέριμνας και η 70η Συνάντηση 
Προϊσταμένων Μ.Ο.Δ.Υ. Για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Συνόδου 
συναντήσεις των Νομικών Υπηρεσιών, των υπεύθυνων Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων και εκπροσώπων των Εταιριών Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας των 
Πανεπιστημίων της χώρας.

 67. 90η Σύνοδος Πρυτάνεων - Φρούριο Κούλες (16/3/2019)
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 68. 90η Σύνοδος Πρυτάνεων - Φρούριο Κούλες (16/3/2019)
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 69. 90η Σύνοδος Πρυτάνεων  - Ναός Αγίου Πέτρου των Δομινικανών (15/6/2019)
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Κοινωνικές δράσεις του ΠΚ / 2016 – 2019
Το ΠΚ έχει περιορισμένα οικονομικά μέσα και οι σκοποί διάθεσής 
τους είναι σαφώς προσδιορισμένοι. Ωστόσο έχει τη δυνατότητα 
να κάνει συμβολικές κινήσεις που δείχνουν την ευαισθησία του 
Ιδρύματος και των ανθρώπων του σε κοινωνικά ζητήματα, όπως:

 ๏ Αποστολή λαδιού από τα ελαιόδεντρα της Πανεπιστημιούπολης 
στο Hotspot των προσφύγων Μαλακάσας / 2016

 ๏ Αποστολή λαδιού από τα ελαιόδεντρα της Πανεπιστημιούπολης 
για τους πλημμυροπαθείς στο κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου 
Μάνδρας / 2017

 ๏ Αποστολή λαδιού  στον Εθελοντικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό 
Ειδικής Μέριμνας και Προστασίας Μητέρας και Παιδιού 
η «Κιβωτός του Κόσμου» / 2018

 ๏ Αποστολή λαδιού στην Στέγη Ανηλίκων Ηρακλείου / 2019

 ๏ Συγκέντρωση χρημάτων από την πανεπιστημιακή κοινότητα και 
από δωρητές για την ενίσχυση των στεγαζόμενων φοιτητών μετά 
την πυρκαγιά του 2018

 ๏ Συγκέντρωση χρημάτων από την πανεπιστημιακή κοινότητα για 
την αγορά εξοπλισμού υπέρ των ιατρικών δομών αντιμετώπισης 
της πανδημίας 2020

 70. Στιγμιότυπο από την αποστολή λαδιού στην “Κιβωτό του 
Κόσμου” (2018)
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Δράσεις πρωτοβουλίας φοιτητών

 71. TEDx University of Crete, ομιλία της Ε. Αρβελέρ (2018)

Το ΠΚ είναι υπερήφανο για τη δημιουργικότητα και φαντασία των νέων ανθρώπων που 
σπουδάζουν και ταυτόχρονα συμμετέχουν σε εθελοντικές δράσεις ανάδειξης κρίσιμων 
θεμάτων για την κοινωνική και πνευματική ζωή του σύγχρονου κόσμου. Το ΠΚ έθεσε υπό 
την αιγίδα του μερικές από τις πρωτοβουλίες αυτές και ενθάρρυνε τις ομάδες εθελοντών 
φοιτητών να τις πραγματοποιήσουν. Αξίζει να αναφερθούν μερικές από αυτές που σημείωσαν 
σημαντική επιτυχία:
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 72. Στιγμιότυπα από την εκδήλωση TEDx University of Crete (2019)

 ๏ Οι δύο διοργανώσεις «TEDx University of Crete» το 2018 και 2019 που 
έθιξαν ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων σε συζητήσεις πολύ υψηλού επιπέδου και 
εξαιρετικούς προσκεκλημένους ομιλητές
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 ๏ Η διοργάνωση τον Μάιο 2018 της διημερίδας «Κάρολος Δαρβίνος: Η Ζωή και το Έργο του» 
στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου από εθελοντές φοιτητές και φοιτήτριες του 
Τμήματος Βιολογίας, που έδωσε την ευκαιρία σε εκατοντάδες ανθρώπους να έλθουν σε επαφή 
με την εξελικτική Βιολογία με απλό και εύληπτο τρόπο

73.  Στιγμιότυπα από την εκδήλωση (2018)
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 74. Στιγμιότυπα από την διημερίδα 
“Κάρολος Δαρβίνος” (2018) 
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 ๏ Η διημερίδα με τίτλο «Ψευδοεπιστήμη 
και ανορθολογισμός: Τροχοπέδη 
στην επιστήμη και τη λογική» που 
διοργανώθηκε στη Δημοτική αίθουσα 
Ανδρόγεω τον Νοέμβρη 2019 από 
φοιτητές της Βιολογίας και έδωσε τη 
δυνατότητα να συζητηθούν βαθειά 
ριζωμένες προκαταλήψεις και 
αστήρικτες πεποιθήσεις που δεν έχουν 
κανένα επιστημονικό έρεισμα
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Εκδηλώσεις οφειλόμενης τιμής σε ανθρώπους που έχουν τιμήσει με τη δράση και την 
προσφορά τους το ΠΚ

 ๏ Τελετή ονοματοδοσίας του κτηρίου του τμήματος Βιολογίας σε κτήριο «Φώτης Καφάτος»

 75. Στιγμιότυπο από την εκδήλωση (25/6/2018)
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 76. Στιγμιότυπα από την εκδήλωση (25/6/2018)
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 ๏ Εκδήλωση για να τιμηθεί 
η προσφορά του πρώτου 
προέδρου του Συλλόγου 
Φίλων του ΠΚ κ. Μιχαήλ 
Καραταράκη

 ๏ Τελετή ονοματοδοσίας 
της αίθουσας 
συνελεύσεων Τμ. 
Ψυχολογίας σε Αίθουσα 
«Μαρία Χουρδάκη»

 ๏ Τελετή ονοματοδοσίας 
του ξενώνα στο 
Αστεροσκοπείο Σκίνακα 
σε Ξενώνας “Ιωάννης 
Παπαμαστοράκης”

 ๏ Εκδήλωση για τον 
εμπλουτισμό του 
Ιστορικού Αρχείου του 
Πανεπιστημίου Κρήτης

 77. Στιγμιότυπο από την εκδήλωση προς τιμή του κ. Μ. Καραταράκη (13/4/2016)
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 78. Ονοματοδοσία Ξενώνα Αστεροσκοπείου Σκίνακα (29/9/2019)
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 79. Ονοματοδοσία Ξενώνα Αστεροσκοπείου Σκίνακα (29/9/2019)  80. Εκδήλωση για τον εμπλουτισμό του  Ιστορικού
Αρχείου του ΠΚ (23/1/2019)
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Αναγόρευση σε επίτιμους διδάκτορες

Ανθρώπων που τίμησαν με τη δράση τους την επιστήμη ή την 
τέχνη, που διακρίνονται για το ήθος και την προσφορά τους 
στην κοινωνία. Δεν θα ήταν ορθό να αναφέρει κανείς μερικές 
μόνο από τις 17 αναγορεύσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσα 
στο διάστημα αυτό. Για περισσότερες πληροφορίες για τους 
καλούς αυτούς φίλους του Πανεπιστημίου Κρήτης καθώς 
και για την πλειάδα άλλων τελετών και εκδηλώσεων που 
πραγματοποιήθηκαν, με συνδρομή των Τμημάτων Δημοσίων 
Σχέσεων μπορεί κανείς να ανατρέξει στη σχετική ιστοσελίδα 
(www.uoc.gr/PUBREL) 

 81. Στιγμιότυπα  τελετών Αναγόρευσης Επίτιμων Διδακτόρων του ΠΚ

http://www.uoc.gr/PUBREL
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κεντρικη πολιτικη
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει επιτύχει μια σημαντική θέση στις διεθνείς κατατάξεις. Αυτό οφείλεται στη σκληρή εργασία του 
προσωπικού του αλλά και στον τρόπο που στελεχώθηκε από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του: προσλήψεις με ανοικτές 
διαδικασίες, έμφαση στην έρευνα, προσέλκυση χρηματοδοτήσεων, διεθνές προφίλ και προσανατολισμός. Από την άποψη 
αυτή, το ΠΚ έχει λόγους να επιθυμεί μια όχι προνομιακή αλλά τουλάχιστον δίκαιη αντιμετώπιση από την πολιτεία και ένα 
κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο που να επιτρέπει την καινοτομία, την αυτοτέλεια, την ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας 
και την όσο γίνεται καλύτερη διαχείριση των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων. Το ΠΚ χρειάστηκε να προβεί σε 
δημόσιες παρεμβάσεις ή σε διαβήματα προς το υπουργείο Παιδείας, όταν έκρινε ότι οι ρυθμίσεις που εκείνο προωθούσε 
ή επέβαλλε έθεταν σε κίνδυνο κρίσιμα χαρακτηριστικά είτε του δημόσιου Πανεπιστημίου γενικώς είτε των εξαιρετικών 
χαρακτηριστικών που έχει κατορθώσει να εμπεδώσει το ΠΚ. Αναφέρονται τα τρία πιο σημαντικά από αυτά:

Αριθμός εισακτέων και αναλογία φοιτητών/καθηγητών. Εδώ και μία δεκαετία, κάθε Φεβρουάριο το Υπουργείο ζητά από τα 
Πανεπιστήμια τον αριθμό πρωτοετών φοιτητών που έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδεύσουν. Στη συνέχεια μαθαίνουμε από 
τον τύπο ότι αποφασίστηκε ένας πολλαπλάσιος αριθμός χωρίς καμιά αιτιολογία. Το ΠΚ έχει επανειλημμένα τεκμηριώσει 
ότι, με τον παρόντα αριθμό διδασκόντων και τις υφιστάμενες υποδομές, οι αριθμοί των πρωτοετών που αποφασίζονται για 
το ΠΚ είναι μη διαχειρίσιμοι. Την πρώτη χρονιά που μας ζητήθηκε να στείλουμε το έγγραφο των αιτήσεων αποφασίσαμε να 
στείλουμε μαζί και (α) αναλυτική τεκμηρίωση γιατί χρειαζόμαστε μικρότερους αριθμούς εισακτέων ή μεγαλύτερο αριθμό 
καθηγητών, διοικητικών και υποδομών, (β) τα αναπάντητα έγγραφα προηγούμενων ετών και τη σχετική τεκμηρίωση, 
(γ) στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι αναλογία φοιτητών/ΔΕΠ στο ΠΚ είναι, όχι μόνο η χειρότερη από άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες, αλλά και καταφανώς άδικη σε σχέση με τα υπόλοιπα ελληνικά πανεπιστήμια, με αποτέλεσμα σημαντικές 
δυσλειτουργίες στην εκπαίδευση που άλλωστε εντοπίζονται και στους δείκτες των διεθνών κατατάξεων. Για να δοθεί 
έμφαση στην κίνηση αυτή και να τύχει της προσοχής της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, ο φάκελος παραδόθηκε με 
εξώδικο, ενώ όταν το Υπουργείο αγνόησε και πάλι τις αιτήσεις μας καταφύγαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας 
σεβασμό στο αυτοδιοίκητο και ίση μεταχείριση των φοιτητών μας.
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Συγχώνευση με ΤΕΙ-Κρήτης: Το υπουργείο Παιδείας ζήτησε από το ΠΚ να ενσωματώσει το ΤΕΙ Κρήτης με τη μορφή που 
είχε μέχρι εκείνη την στιγμή. Στις σχετικές συνεννοήσεις εκφράσαμε τις σοβαρές επιφυλάξεις μας αντιτείνοντας ότι αν 
συζητούσαμε κάτι (που θα άξιζε να προταθεί στην Σύγκλητο) αυτό θα ήταν ένας μείζων ακαδημαϊκός ερευνητικός πόλος 
που θα περιελάμβανε όλα τα Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα της Κρήτης, θα συνοδευόταν από γενναία αύξηση των 
θέσεων διδασκόντων και θα περιελάμβανε απαραιτήτως την κρίση όλων των μελών του προσωπικού των ΤΕΙ με ανοικτές 
διαδικασίες. Όταν αυτό απορρίφθηκε και έγινε σαφές ότι η ηγεσία του Υπουργείου πρότεινε την απλή μετονομασία του ΤΕΙ 
σε μέρος του ΠΚ, μετά από εκτεταμένη συζήτηση, η Σύγκλητος κατέληξε ομόφωνα σε απόρριψη της σχετικής διαδικασίας. 
Η απόφαση αυτή δυσαρέστησε το υπουργείο και το έδειξε έμπρακτα.

Δημόσιες παρεμβάσεις για νομοσχέδια σχετικά με Ανώτατη Εκπαίδευση: Δρομολογήθηκαν συζητήσεις εντός της 
πανεπιστημιακής κοινότητας για όλες τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το Υπουργείο Παιδείας, και κατά 
την προηγούμενη και κατά την παρούσα κυβέρνηση, κρίνοντας τις επιμέρους διατάξεις όχι με βάση γενικές πολιτικές 
απόψεις αλλά με βάση τη λειτουργικότητα και τη συμβατότητα με τη διεθνή πρακτική της λειτουργίας των Πανεπιστημίων. 
Σε όλες τις περιπτώσεις, εντοπίστηκαν αδύνατα σημεία που υπεβλήθησαν στο Υπουργείο με αναλυτικά υπομνήματα. 
Δυστυχώς στις περισσότερες περιπτώσεις ελάχιστα ελήφθησαν υπόψιν.
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ετάιρειά άξιοποιησησ & διάχειρισησ τησ περιοΥσιάσ τοΥ πκ

 ๏ Αξιοποίηση και Διαχείριση της Περιουσίας 
του Πανεπιστημίου Κρήτης

 ๏ Επιδίωξη δωρεών, χορηγιών & 
χρηματοδοτήσεων

 ๏ Παροχή υπηρεσιών προς τρίτους

 ๏ Οποιαδήποτε ενέργεια που θα έχει στόχο την 
ενίσχυση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής 
δραστηριότητας και την αύξηση της 
περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Τροποποίηση Καταστατικού (2017)

Εσωτερικός Κανονισμός 
Λειτουργίας και Οργανωτικής 
Διάρθρωσης (2009)

Πιστοποίηση ΕΝ ISO 9001:2015
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