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Η Νέα Πρυτανική Αρχή  του Πανεπιστημίου Κρήτης

Λίγα λόγια για το e-newsletter

Με ιδιαίτερη χαρά παρουσιάζουμε τη νέα περιοδική έκδοση 
του e-Newsletter του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η έκδοση αυτή έρχεται να καλύψει ένα κενό στην ενημέρωση 
και επικοινωνία μεταξύ των μελών της Πανεπιστημιακής 
Κοινότητας αλλά και στην προβολή όλων των απόψεων και 
όλων των δράσεων του Πανεπιστημίου μας, σε ένα πλαίσιο 
εξωστρέφειας αλλά και διασύνδεσης με την κοινωνία.

Στη δύσκολη αυτή περίοδο που σκιάζεται από την πανδημία 
ευχόμαστε το e-Newsletter να δώσει την ευκαιρία να 
γνωρίσουμε καλύτερα τις δραστηριότητες του Πανεπιστημίου 
μας και σας καλούμε, μεταστρέφοντας την επιβεβλημένη 
κοινωνική απόσταση, να βαδίσουμε μαζί υποστηρίζοντας αυτήν 
την καινούργια προσπάθεια. (Η συντακτική ομάδα)

Μέσα σε μια πραγματικά δύσκολη συγκυρία, σε μια κατάσταση μη κανονικότητας, λόγω 
της πανδημίας, αναλάβαμε τη διοίκηση του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΠΚ).  Οι φοιτητές 

μας βρίσκονται στα σπίτια τους, μπροστά σε οθόνες, χωρίς την αλληλεπίδραση και την 
καθημερινότητα μιας δια ζώσης λειτουργίας. Πλείστες ακαδημαϊκές δραστηριότητες 
πραγματοποιούνται από απόσταση.
 

Πρωταρχική βέβαια αξία έχει η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Όταν η δοκιμασία που 
όλοι βιώνουμε παρέλθει, ίσως πολλά να έχουν αλλάξει στον κόσμο και ίσως και στα 
πανεπιστημιακά μας ιδρύματα. Αυτό όμως, που θα διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού είναι 

ο δημόσιος χαρακτήρας της Ανώτατης Εκπαίδευσης.  Οι επόμενοι μήνες είναι κρίσιμοι. Η πρυτανεία θα κάνει ότι 
είναι δυνατό για να προασπίσει τις ακαδημαϊκές ελευθερίες, ενώ συγχρόνως θα εργαστεί για ένα εξωστρεφές 
Πανεπιστήμιο – τόσο στην κοινωνία όσο και στο διεθνές περιβάλλον – πρωτοπόρο στην εκπαίδευση και στην 
έρευνα.

Ως νέα Πρυτανική Αρχή, αντιλαμβανόμαστε πλήρως το βάρος της ευθύνης που μας ανέθεσε η ακαδημαϊκή 
κοινότητα, με την εμπιστοσύνη της. Με διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων, με σεβασμό στο δημόσιο αγαθό το 
οποίο υπηρετούμε, με προσήλωση στους διαχρονικούς στόχους του ΠΚ. 

Στα πρώτα μας βήματα:
•      Προχωρήσαμε στη θεσμική θωράκιση του ΚΥΥΤΠΕ.
•      Θεσμοθετούμε ως διοικητική δομή τη Δ.Α.ΣΤΑ.
•      Αναδιαρθρώνουμε τη λειτουργία του Ε.Λ.Κ.Ε.
•      Προετοιμαζόμαστε για τη δημιουργία γραφείου Καινοτομίας.
•      Συμμετέχουμε σε κοινές ερευνητικές προτάσεις με άλλα Ιδρύματα και φορείς.
•      Καλύπτουμε το ίδρυμα με συγκλητικές επιτροπές για την πανδημία.
• Συνεχίζουμε τα έργα υποδομών και δίνουμε έμφαση στην ανέγερση των φοιτητικών κατοικιών, 

συμμετέχοντας στο σχεδιασμό όλο το Πρυτανικό Συμβούλιο και η Σύγκλητος.
• Δίνουμε έμφαση στη λειτουργία των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών, ως άρρηκτα συνδεδεμένες με 

τη βέλτιστη λειτουργία του ιδρύματος.

Συνεχίζουμε με πίστη και εργατικότητα, ώστε να διατηρήσουμε το ΠΚ στα κορυφαία πανεπιστήμια της χώρας. 
Καλούμε όλους να συμβάλλουν στην κοινή μας προσπάθεια.

Καθηγητής Γεώργιος Κοντάκης
Πρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης

Στείλτε μας τις προτάσεις σας !

Το e - Newsletter προσκαλεί όλα τα μέλη 
της πανεπιστημιακής κοινότητας, φοιτητές, 
διδάσκοντες και υπαλλήλους, να διατυπώσουν 
σκέψεις και ιδέες και να συμμετέχουν στην 
αρθρογραφία της περιοδικής έκδοσης.
Θα χαρούμε να έχουμε τη συνεργασία
σας! 
Στοιχεία επικοινωνίας: 
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων ΠΚ

giota.diamanti@uoc.gr
2810 393229

mailto:giota.diamanti@uoc.gr


Το συναισθηματικό μου 
δέσιμο με το Πανεπιστήμιο 

Κρήτης και τους ανθρώπους 
του μετά από 25 χρόνια 
συνεχούς παρουσίας, αλλά 
και η μόνιμη μου έγνοια να 
σταθεί το Πανεπιστήμιό μας 

σε αδιάσειστες βάσεις στη νέα εποχή, είχαν σαν 
συνέπεια σχεδόν αποκλειστικά και για ένα περίπου 
χρόνο να εστιάσω τις ασχολίες μου στα θέματα που 
το απασχολούν. Τους δύο τελευταίους μήνες από 
την τιμητική θέση του Αντιπρύτανη, συνεχίζω την 
προσπάθεια και ευχαριστώ τους συναδέλφους για 
την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν.

Καθώς φαίνεται, έχουμε όλοι μας συνειδητοποιήσει 
ότι το Πανεπιστήμιο πρέπει να απαγκιστρωθεί 
από δομές και νοοτροπίες του ‘90 και γίνονται 
ουσιαστικά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή. 
Συγκριτικό πλεονέκτημα του Πανεπιστημίου μας 
αποτελεί το εξαιρετικό προσωπικό, διοικητικό και 
ακαδημαϊκό και μια ανήσυχη και πολύ αξιόλογη 
γενιά φοιτητών που αγωνιά για το αύριο. Το μεγάλο 
στοίχημα είναι, όλοι εμείς, μαζί με τους φοιτητές 
μας, και με τη συμβολή των αποφοίτων μας, να 
δουλέψουμε συστηματικά και δημιουργικά ώστε 
να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις αλλά και τους 
κινδύνους της σύγχρονης εποχής. Είμαι σίγουρος 
ότι θα τα καταφέρουμε.

Καθηγητής Γεώργιος Κοσιώρης
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δια Βίου

Μάθησης, Διεθνών Σχέσεων & Εξωστρέφειας
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Η ενίσχυση της έρευνας 
ελεύθερης αναζήτησης, η 

υποστήριξη και ο εκσυγχρο-
νισμός των Ιδρυματικών ερευ-
νητικών υποδομών, η έμφαση 
στο ανθρώπινο δυναμικό και 
η ενίσχυση αναπτυξιακών και 

καινοτόμων δράσεων, αποτελούν προτεραιότητες 
για τις νέες πρυτανικές αρχές. 

Η χρηματοδότηση δεκαεπτά (17) υποτροφιών 
αριστείας για υποψήφιους διδάκτορες, στο 
πλαίσιο του νέου «κανονισμού του Προγράμματος 
Χρηματοδότησης Έρευνας» του Ε.Λ.Κ.Ε., καθώς 
και δεκάξι (16) υποτροφιών για μετα-διδάκτορες 
ερευνητές/τριες από άλλες πηγές είναι μια πρώτη 
αρχή. Η υποβολή ιδρυματικής πρότασης, στα 
πλαίσια σχετικής πρόσκλησης της Γ.Γ.Ε.Τ, για 
δημιουργία Κέντρου Ικανοτήτων στην Αγροδιατροφή 
σε συνεργασία με το ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., το Ι.Τ.Ε., 6 
δημόσιους οργανισμούς και 32 επιχειρήσεις, 
μπορεί να αποτελέσει (σε περίπτωση θετικής 
χρηματοδότησης) έναν εθνικό κόμβο διασύνδεσης 
και παροχής R&D υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης 
αξίας στον τομέα της Αγροδιατροφής. 

Η ανάδειξη υπαρχόντων και ο σχεδιασμός νέων 
δομών στήριξης της έρευνας, της καινοτομίας και 
της μεταφοράς τεχνογνωσίας είναι το επόμενο βήμα. 
Μέσα στις πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουμε, 
έχουμε συναίσθηση της ευθύνης που μας αναλογεί, 
έτσι ώστε το Πανεπιστήμιο Κρήτης να παραμείνει 
στην αιχμή της εκπαίδευσης και της έρευνας, σε 
εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Καθηγητής Μιχαήλ Παυλίδης
Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης



Στο πεδίο των Οικονομικών θα 
διαχειριστούμε τους πόρους 

με χρηστότητα και αποτελε-
σματικότητα. 

Ο Τακτικός Προϋπολογισμός 
του Ιδρύματος είναι βαριά 
ελλειμματικός και αποτελεί 
δύσκολη εξίσωση. 

Θα επιδιώξουμε τη μεταφορά δαπανών από τον 
ΤΠ στο ΠΔΕ και τη μείωση της γραφειοκρατίας 
ειδικά ως προς τις επαναλαμβανόμενες δαπάνες. 
Στο πεδίο των Υποδομών προτεραιότητα αποτελεί 
η συντήρηση και αναβάθμιση των υφιστάμενων 
υποδομών και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος 
χώρου με ανάδειξη του πράσινου και στις δύο 
Πανεπιστημιουπόλεις, η ενεργειακή αναβάθμιση 
και η παραγωγή ενέργειας σύμφωνα με τις εξελίξεις 
από τη διασύνδεση της Κρήτης με την ηπειρωτική 
χώρα. 

Επίσης η υλοποίηση του έργου ΣΔΙΤ π/υ 255.36 εκ. €, 
η κατασκευή, δηλαδή, 1810 φοιτητικών και άλλων 
κατοικιών στο Ρέθυμνο και 1023 στο Ηράκλειο 
καθώς και η κατασκευή Μεγάλου Αμφιθεάτρου 
στο Ρέθυμνο. Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του 
διαγωνισμού (πέντε εταιρείες προκρίθηκαν στη 
δεύτερη φάση) και είμαστε έτοιμοι για την Β1 
φάση του διαγωνισμού (ανταγωνιστικός διάλογος). 

Στο Ρέθυμνο σημαντικό έργο είναι ο πεζόδρομος 
που θα συνδέσει την Πανεπιστημιούπολη με τις 
υπόλοιπες υποδομές της πόλης. Πιθανός χρόνος 
για την έναρξη κατασκευής του έργου είναι το β΄ 
εξάμηνο του 2021. 

Καθηγητής Κωνσταντίνος Σπανουδάκης
Αντιπρύτανης Οικονομικών και Υποδομών

Όλη μου η ακαδημαϊκή 
πορεία μετά το διδακτορικό 
είναι συνυφασμένη με το 
Πανεπιστήμιο Κρήτης, το οποίο 
αποτελεί πλέον αναπόσπαστο 
κομμάτι της ταυτότητάς μου. 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης παραμένει ανοικτό στις 
νέες προκλήσεις και διαθέτει εξαιρετική δυναμική. 

Αυτά τα χαρακτηριστικά και η προτροπή των 
συναδέλφων μου με ώθησαν να ασχοληθώ με τα 
κοινά του Πανεπιστημίου, και δεν διαψεύστηκα. 
Ως Κοσμήτορας, ό,τι είχα στο μυαλό μου 
για τη Σχολή μου έγινε πράξη, και πολλές 
φορές ξεπέρασε τις προσδοκίες μου, χάριν 
κυρίως της προθυμίας για συνεισφορά 
και της φιλοτιμίας πλειάδας συναδέλφων, 
διοικητικών υπαλλήλων και φοιτητών μας. 

Η θητεία μου στην Κοσμητεία της Σχολής 
Κοινωνικών Επιστημών με έπεισε πως όταν 
υπάρχει θέληση και τα κατάλληλα κίνητρα, τότε 
μπορούν να γίνουν μικρά θαύματα ακόμα και 
στις πιο αντίξοες συνθήκες όπως οι παρούσες. 

Ελπίζω πως και ως Πρυτανεία θα καταφέρουμε να 
εμφυσήσουμε την έμπνευση που είναι απαραίτητη 
προκειμένου να πάει το Πανεπιστήμιο Κρήτης  ένα 
βήμα μπροστά.

Καθηγητής Δημήτριος Μυλωνάκης
Αντιπρύτανης Προγραμματισμού, Διοικητικών

Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
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Στόχος του εντύπου είναι η ενημέρωση των 
φοιτητών μας βάσει εμπειρικών και επιστημονικών 
δεδομένων τόσο για τις ψυχολογικές επιπτώσεις 
όσο και για τις αλλαγές στη μαθησιακή διαδικασία 
που επιφέρουν οι συνθήκες τις οποίες όλοι 
βιώνουμε.
Το έντυπο αποτελεί μια πρωτοβουλία των μελών 
των Εργαστηρίων Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας, 
Νευροψυχολογίας, Πειραματικής Ψυχολογίας, 
του Συμβουλευτικού Κέντρου του Πανεπιστημίου 
Κρήτης καθώς και της Επιτροπής Κοινωνικών 
και Ψυχολογικών Προεκτάσεων της Πανδημίας 
COVID-19 του Πανεπιστημίου Κρήτης. Αποσκοπεί στη 
στήριξη και τη βοήθεια των φοιτητών μας τη φετινή 
ακαδημαϊκή χρονιά.

Ξεκινώντας το 
Πανεπιστήμιο....... 

Φοιτητική  ζωή στις ημέρες του 
Covid 19

Ξεκινώντας το Πανεπιστήμιο - Φοιτητική Ζωή στις ημέρες του Covid 19

Με την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς η Επιτροπή Κοινωνικών και Ψυχολογικών Προεκτάσεων της 
Πανδημίας COVID-19 του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας προχώρησε στη 

δημιουργία του εντύπου Ξεκινώντας το Πανεπιστήμιο.......Φοιτητική ζωή στις ημέρες του Covid 19. 

Στόχο του εντύπου αποτελεί η ενημέρωση των φοιτητών βάσει εμπειρικών και επιστημονικών δεδομένων 
τόσο για τις ψυχολογικές επιπτώσεις όσο και για τις αλλαγές στη μαθησιακή διαδικασία που επιφέρουν οι νέες 
συνθήκες τις οποίες όλοι βιώνουμε. 

“

Δείτε το έντυπο εδώ: 

Για τη δημιουργία του εντύπου, η Επιτροπή Κοινωνικών και Ψυχολογικών 
Προεκτάσεων της Πανδημίας COVID-19 συνεργάστηκε με μέλη των 
Εργαστηρίων Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας, Νευροψυχολογίας, Πειραματικής 
Ψυχολογίας και του Συμβουλευτικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Τον συντονισμό για τη σύνταξη του εντύπου είχε η κ. Παναγιώτα 
Δημητροπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του 
Τμήματος Ψυχολογίας και την γραφιστική επιμέλεια η κ. Άννα Αρκουλάκη, 
από το Εκτυπωτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Covid – ΠΚ

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης λαμβάνει μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και πέρα από 
ζητήματα που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία, την τηλε-εργασία, τις άδειες ειδικού σκοπού, - για τα οποία 

φροντίζει να ακολουθεί τις εκάστοτε οδηγίες και αποφάσεις του ΕΟΔΥ και κάθε υπερκείμενης αρχής,- προχώρησε 
στη συγκρότηση οργάνων διαχείρισης πανδημίας COVID-19.

Με απόφαση του Πρύτανη ορίστηκε η Υγειονομική Επιτροπή COVID-19 του Πανεπιστημίου Κρήτης, με αρμοδιότητα 
την οργάνωση της αντιμετώπισης κρίσεων σχετιζόμενων με την πανδημία του COVID19 και τον σχεδιασμό οδηγιών 
για την ασφαλή λειτουργία του Ιδρύματος.

Επιπλέον, με στόχο την καλύτερη εφαρμογή των μέτρων, ορίστηκαν οι Τοπικοί Συντονιστές Σχολών, Τμημάτων, 
Δομών και Υπηρεσιακών Μονάδων που είναι υπεύθυνοι για • την πρόληψη της εισόδου και μετάδοσης του ιού, 
• την αναγνώριση και διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων της λοίμωξης, • την άμεση ανταπόκριση σε θέματα που 
ανακύπτουν, • την τήρηση των μέτρων, την ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού, και την εξασφάλιση ενός 
ασφαλούς χώρου εργασίας για όλους.
Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.uoc.gr/announce/SARS-Cov-2.html

https://www.uoc.gr/files/items/7/7802/xekinontas_to_panepistimio.pdf
https://www.uoc.gr/files/items/7/7802/3._topikoi_syntonistes_covid-19_(ira-new.pdf
https://www.uoc.gr/announce/SARS-Cov-2.html
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Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών Πανεπιστημίου 
Κρήτης

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης 
λειτουργεί με σκοπό την ψυχολογική υποστήριξη των προπτυχιακών 

και μεταπτυχιακών φοιτητών του ιδρύματος, τη στήριξη των φοιτητών με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της 
πανεπιστημιακής κοινότητας σε θέματα που αφορούν τον τομέα της ψυχικής 
υγείας και τη διαμόρφωση μιας γενικότερης πολιτικής ψυχικής υγείας.  

Ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, το Συμβουλευτικό Κέντρο βρίσκεται 
δίπλα στους φοιτητές βοηθώντας τους σε μια ομαλή προσαρμογής στα νέα 
δεδομένα που έχει επιφέρει η πανδημία του κορωναϊού COVID-19.

Γραμμή Ψυχολογικής 
Στήριξης 

Αν νιώσετε ότι χρειάζεστε 
ψυχολογική στήριξη, για οτιδήποτε 

σας απασχολεί, μπορείτε να 
επικοινωνείτε με το Συμβουλευτικό 

Κέντρο Φοιτητών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης καλώντας 
τη γραμμή ψυχολογικής στήριξης 

τις εξής ημέρες και ώρες:

Παράρτημα Ηρακλείου:
Δευτέρα έως Παρασκευή

9.00-14.00
2810-394886, 393652
hskf@edu.uoc.gr

Παράρτημα Ρεθύμνου:
Δευτέρα έως Παρασκευή 

9.00-14.00
28310-77979, 77982
rskf@admin.uoc.gr

Ένα είναι σίγουρο. Η καραντίνα θα αφήσει 
τρελό υλικό για τους κοινωνικο-ψυχολογικούς ερευνητές. Η δική μου 
περίπτωση χωρίζεται σε τρία σκέλη: οικογένεια, μουσική, φίλοι. Η 
οικογένειά μου πιο ενωμένη και ταυτόχρονα πιο απομονωμένη από ποτέ 
(καθείς στην οθόνη του έως αργά το βράδυ). Εγώ ανακαλύπτοντας την 
αγάπη μου για τη μουσική μέσα από ένα μικρό, δανεικό γιουκαλίλι. Οι 
φίλοι μου, παλιοί και νέοι, καθημερινοί συνδιαμορφωτές ‘’καραντινάτων’’ 
αναμνήσεων. 
Με λίγα λόγια, ήταν μια περίοδος αναθεώρησης, συζήτησης, συγκίνησης 
και υπομονής. Μα κυρίως ήταν περίοδος προσεκτικής παρατήρησης, κάτι 
πολύ πιο χρήσιμο από όσο πιστεύουμε. Μετά από τόσο τρέξιμο, φασαρία, 
δράση, αντίδραση, μας δόθηκε μια μικρή ευκαιρία να παρατηρήσουμε 
λίγο καλύτερα εμάς, τους ανθρώπους μας, τον ουρανό. 
Και τώρα ήρθε η δεύτερη, ίδια και εντελώς διαφορετική.  

Α., Φοιτήτρια του ΠΚ στο Ρέθυμνο
.........................................................................................................................
Η καραντίνα για εμένα ήταν μία πολύ τραυματική εμπειρία. Λόγω 
οικονομικών και άλλων προβλημάτων παρέμεινα όλη αυτή την περίοδο 
στο Ηράκλειο. Κατοικώ σχετικά κοντά στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών 
αλλά μακριά από οποιονδήποτε φίλο και γνωστό μου. Ένιωθα πολύ θλίψη 
τρόμο και μοναξιά καθώς δεν ερχόμουν σε επαφή με κανέναν (μόνο 
με το τηλέφωνο επικοινωνούσα με δικούς μου ανθρώπους) και αυτό 
λειτούργησε τόσο άσχημα στην ψυχολογία μου που δεν μπορούσα ούτε 
τα μαθήματά μου να διαβάσω. 
Με το πέρας του lockdown και την επανέναρξη των μαθημάτων άρχισα 
να έρχομαι και να μελετώ στο φοιτητικό κέντρο όπου υπήρχαν και άλλοι 
φοιτητές κρατώντας πάντοτε αποστάσεις. Το γεγονός ότι είχα επαφή με 
άλλα άτομα με έκανε αμέσως να νιώσω καλύτερα και με δραστηριοποίησε 
ξανά στα μαθήματά μου.

Πάνος, 2ετής φοιτητής του ΠΚ στο Ηράκλειο

Δείτε περισσότερα: 
http://skf.uoc.gr/
http://skf.uoc.gr/advice/covid.html Πώς βίωσα την 

καραντίνα

mailto:hskf%40edu.uoc.gr%0D?subject=
mailto:rskf%40admin.uoc.gr?subject=
http://skf.uoc.gr/
http://skf.uoc.gr/advice/covid.html
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Φοιτητικό Κέντρο - Ηράκλειο

Το Φοιτητικό Κέντρο (ΦΚ) του Πανεπιστημίου Κρήτης στην Πανεπι-
στημιούπολη Ηρακλείου είναι ο χώρος που φιλοξενεί τις ψυχαγωγικές, 

κοινωνικές, καλλιτεχνικές δραστηριότητες των φοιτητών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, ακαδημαϊκές εκδηλώσεις των μελών της πανεπι-
στημιακής κοινότητας, καθώς και ποικίλες δραστηριότητες άλλων φορέων 
γνώσης και πολιτισμού.

Στους χώρους του ΦΚ δραστηριοποιούνται περίπου 20 ομάδες σε ποικίλους 
τομείς τέχνης και όχι μόνο, όπως χορό, μουσική, θέατρο, ζωγραφική, 
κινηματογράφο, φωτογραφία, ραδιόφωνο, εναλλακτικές πρακτικές 
άσκησης, σκάκι, αστρονομία, εθελοντική αιμοδοσία, προσφέροντας 
αφιλοκερδώς μαθήματα και οργανώνοντας δράσεις κοινωνικής 
προσφοράς. 

Στις ομάδες αυτές συμμετέχουν φοιτητές αλλά και πολλά μέλη της 
ακαδημαϊκής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας. 

Eπικοινωνία
Χρυσούλα Σκεπετζή
2831077719
skepetzi@admin.uoc.gr

Email επικοινωνίας ομάδων:  
politistikes.rethymnou@gmail.
com

 Φοιτητικό Στέκι - 
Ρέθυμνο

Το μικρό Φοιτητικό Στέκι του 
Πανεπιστημίου Κρήτης στο 

Ρέθυμνο φιλοξενεί 7 από τις 9 
φοιτητικές ομάδες: Ζωγραφική, 
Θεατρική, Κινηματογραφική Λέσχη 
Φοιτη-τών Ρεθύμνου, «Δρόμοι της 
ανατολής», Κινηματογραφιστική, 
Αντιρατσιστική, Φωτογραφική. Το 
στούντιο της Μουσικής ομάδας 
όπως και το στέκι της ομάδας 
εθελοντικής αιμοδοσίας «Φυλή 
εξ αίματος» βρίσκεται στην 
Πανεπιστημιούπολη.

Η παρούσα κατάσταση δεν επιτρέ-
πει τις ζωντανές εκδηλώσεις και 
συναντήσεις των ομάδων που 
πραγματοποιούνται όχι μόνο στους 
χώρους της Πανεπιστημιούπολης 
στον Γάλλο και στο Φοιτητικό Στέκι 
αλλά και σε δημόσιους χώρους της 
πόλης όπως τον Δημοτικό κήπο, το 
Ωδείο ή το Σπίτι του Πολιτισμού. 

Χώροι Πολιτισμού & Έκφρασης

Επικοινωνία

Λιαδάκη Ιωάννα
2810 394883
liadaki@edu.uoc.gr  

fk@culture.uoc.gr
http://www.culture.uoc.gr 
https://www.facebook.
com/fk.uoc

mailto:skepetzi%40admin.uoc.gr?subject=
mailto:politistikes.rethymnou%40gmail.com?subject=
mailto:politistikes.rethymnou%40gmail.com?subject=
mailto:liadaki%40edu.uoc.gr?subject=
mailto:fk%40culture.uoc.gr?subject=
http://www.culture.uoc.gr
https://www.facebook.com/fk.uoc
https://www.facebook.com/fk.uoc
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Ραδιοφωνικός Σταθμός 
«Ρα.Στα.Παν.Κ fm 96.7»  

- Ηράκλειο 

Ο Ρα.Στα.Πάν.Κ. 96,7 (ΡΑδιο-φωνικός 
ΣΤΑθμός του ΠΑΝεπιστημίου 

Κρήτης) είναι αυτοδιαχειριζόμενη 
ομάδα που στις δραστηριότητές της 
μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει τη 
λειτουργία ανεξάρτητου φοιτητικού 
ραδιοφωνικού σταθμού. Ο σταθμός 
είναι ανοιχτός σε όλους όσους 
αποδέχονται τη διαφορετικότητα και 
την ελεύθερη έκφρασή της, εντός 
και εκτός της πανεπιστημιακής 
κοινότητας. 

Η ομάδα υποστηρίζει τον πειραματισμό, 
την αποεμπορευματοποίηση, και χρη-
σιμοποιεί, σχεδιάζει και συνεισφέρει 
ελεύθερο/ανοιχτό λογισμικό και 
δεδομένα. Ενδιαφέρεται για τα κοινά 
και παρεμβαίνει αναδεικνύοντας την 
πολιτιστική και αισθητική ποικιλο-
μορφία, την επιστημονική ή και 
εμπειρική γνώση και επιχειρεί  να 
συμβάλλει σε μια νέα ατομική και 
συλλογική κατάσταση. 

Ραδιοφωνικός Σταθμός  «Ματζόρε fm 89,1»          
- Ρέθυμνο

Ματζόρε fm 89,1 είναι η φωνή του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο 
που πατά σε φοιτητικό έδαφος και απευθύνεται προς όλους.  Η 

αγάπη για το ραδιόφωνο και η ανάγκη για έκφραση ενώνει τα μέλη του 
σταθμού να μιλήσουν μουσικά, προφορικά ή γραπτά για ό,τι τα αφορά, τα 
απασχολεί και τα εμπνέει. 

Ο Σταθμός αξιώνοντας μια ελεύθερη έκφραση αποκλείει κάθε άποψη 
που βασίζεται σε διακρίσεις 
ή  αναπαράγει κοινωνικές ανι-
σότητες. Στόχο αποτελεί η εξ 
αποστάσεως παρέα με τον 
ακροατή μέσα από τον πολιτισμό, 
την κριτική και τον διάλογο.

Ηράκλειο:
https://rastapank.radio.uoc.
gr/
ρασταπάνκ 96,7

Συντονιστείτε και ακούστε τους ραδιοφωνικούς 
σταθμούς του Πανεπιστημίου Κρήτης!

Ρέθυμνο:
2831077777
matzore89.1@outlook.com 
http://matzore.radio.uoc.gr/ 
@matzorefm89.1 

μια συνεργασία με την 
Κινηματογραφική Ομάδα 
του ΠΚ

Η Κινηματογραφική Ομάδα του Πανεπιστημίου Κρήτης ανταπο-
κρίθηκε με ενθουσιασμό στην πρόσκληση για συνεργασία 

με τα ακαδημαϊκά Τμήματα και ανέλαβε αφιλοκερδώς και με 
επαγγελματισμό τη δημιουργία βίντεο παρουσίασης των υποδομών 
και των χώρων διδασκαλίας & έρευνας.
Τα βίντεο αυτά απαραίτητα για την εξ αποστάσεως διαδικασία 
πιστοποίησης των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου μας, που διενεργείται με εντατικούς ρυθμούς, είναι 
διαθέσιμα εδώ. 
Δείτε περισσότερα για την ομάδα στην ιστοσελίδα  της και στο κανάλι 
στο  youtube.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ και συγχαρητήρια στους φοιτητές της 
Κινηματογραφικής Ομάδας.

giota.diamanti%40uoc.gr%20
giota.diamanti%40uoc.gr%20
mailto:giota.diamanti%40uoc.gr%20?subject=
http://matzore.radio.uoc.gr/
https://modip.uoc.gr/el/content/documents/certpps/videos
http://kopk.culture.uoc.gr/maintenance/
https://www.youtube.com/user/kopkuoc/featured
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Όπως και να είναι, τα Γραφεία Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Κρήτης 
στο Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, που λειτουργούν στο πλαίσιο της Δομής 

Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας, είναι κοντά σε όλους τους φοιτητές αλλά 
και τους απόφοιτους για να τους παρέχουν την βοήθεια που χρειάζονται. 

Παρέχουν πληροφορίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό, για υποτροφίες και θέσεις εργασίας, για χρήσιμα ενημερωτικά 
συμβάντα και σεμινάρια και παράλληλα προσφέρουν ατομική και ομαδική 
συμβουλευτική σε θέματα αναζήτησης εργασίας και επαγγελματικού 
προσανατολισμού, σύνταξης βιογραφικού και εκμάθησης τεχνικών 
προετοιμασίας συνέντευξης.

Επικοινωνία:

Δευτέρα – Παρασκευή
9:00πμ-14:00μμ (κατόπιν 
ραντεβού) 
2810393289 
dasta@uoc.gr 
dasta.uoc.gr 
@dasta.uoc.gr

Upcoming events:

23/11/20 και 8/12/20 2/12/2020 

Workshops σχετικά με την 
επιχειρηματικότητα (βασικές 
έννοιες και πληροφορίες), σε 

συνεργασία με το Bizrupt
(https://www.bizrupt.gr/) 

Διαδικτυακή ενημέρωση από την 
Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος για το 

επάγγελμα του αναλογιστή.

παρακολουθείτε  τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα και στο facebook 

 

Γνωριμία με τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του 
Πανεπιστημίου Κρήτης

mailto:dasta%40uoc.gr?subject=
http://dasta.uoc.gr/release/
https://www.bizrupt.gr/
dasta.uoc.gr
https://www.facebook.com/dasta.uoc.gr
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Γνωρίστε τα Μουσεία του Πανεπιστημίου Κρήτης!

Το Μουσείο της 
Αρχαίας Ελεύθερνας 
είναι το πρώτο 

μουσείο αρχαιολογικού 
χώρου στην Κρήτη. Μαζί 

με το αρχαιολογικό πάρκο 
του αποτελεί ένα ολιστικό 

παράδειγμα, όπου φύση, Θεός και 
άνθρωπος δημιουργούν ένα μοναδικό τρίπτυχο.
Αναδύεται μέσα από τα σπλάχνα της κρητικής 
γης στους πρόποδες του Ψηλορείτη, μέσα σε ένα 
εξαίρετου φυσικού κάλλους τοπίο, με κήπους και 
μικρό θέατρο και διαθέτει τους Εκθεσιακούς χώρους 
και το Κέντρο Μελέτης με τα εργαστήρια, όπου 
φιλοξενούνται επιστήμονες από όλα τα μήκη και 
πλάτη της γης.
Στους εκθεσιακούς χώρους του παρουσιάζεται 
η διαχρονία της αρχαίας Ελεύθερνας (3200 π.Χ. 
έως και το 14ο αι. μ. Χ.), η θρησκευτική ζωή και 
ο Κάτω Κόσμος (νεκρόπολη της Ορθής Πέτρας) 
προσφέροντας με μοναδικό παραδειγματικό τρόπο 
υλική υπόσταση και επαλήθευση στα ομηρικά έπη.
http://www.mae.com.gr/muomicronupsilonsig

maepsiloniotaomicron.html

Το Μ.τ.Ε. του Πανε-
πιστημίου Κρήτης 
έχει σκοπό τη διαφύ-
λαξη, μελέτη και 

μουσειακή ανάδειξη των 
τεκμηρίων του εκπαιδευ-

τικού παρελθόντος και της 
εκπαιδευτικής βιογραφίας σημα-

ντικών προσωπικοτήτων της ελληνικής ιστορίας 
(από το 1785 μέχρι σήμερα).
Διαθέτει σπάνιο αρχειακό υλικό και παλαιά 
αντικείμενα (θρανία, μαυροπίνακες, σχολικά 
βιβλία, χάρτες, οπτικοακουστικά μέσα, όργανα 
γραφής, ποδιές, πηλήκια, κ.ά.) που προέρχονται 
από το Διδασκαλείο της Κρητικής Πολιτείας (1901), 
την Παιδαγωγική Ακαδημία Ηρακλείου (1933), 
ιστορικά σχολεία της Κρήτης, ιδιώτες και φορείς.
Φιλοξενεί την προσωπική συλλογή της Ελένης 
Γλύκατζη – Αρβελέρ με τεκμήρια που σχετίζονται 
με την εκπαίδευση των γυναι-κών κατά τον 
Μεσοπόλεμο, ιδιόχειρες σημειώσεις και 
χειρόγραφα, μετάλλια και τιμητικές διακρίσεις, 
τηβέννους, κ.λπ.

https://kemeiede.org/

To Moυσείο Ιατρικής 
Κρήτης αποτελεί 
καρπό συλλογικής 

προσπάθειας των 
μελών της Ιατρικής 

Σχολής από το 1996 
μέχρι σήμερα. Εκθέματα και 

συλλογές: μέσα από εκθέματα 
για την άσκηση της Ιατρικής, την εμπειρία της 
αρρώστιας και της ίασης, την κοινωνική διάσταση 
της νόσου, τα ιάματα της φύσης (βότανα) και της 
τεχνολογίας (φάρμακα) επιτυγχάνεται η σύνδεση 
του παρελθόντος με το μέλλον.
Εκπαίδευση και Επικοινωνία: με την συνεργασία 
εκπαιδευτικών, μουσειολόγων και υγειονομικών 
οργανώνονται εκπαιδευτικά προγράμματα, 
εκπαιδευτικές ξεναγήσεις και υποστηρίζεται 
το προπτυχιακό μάθημα της Ιατρικής Σχολής 
«Επιστήμες του Ανθρώπου και Ιατρική»
Μουσείο και Κοινότητα: λειτουργεί το μουσικό 
σύνολο ΙΑΜΑ, από γιατρούς-μουσικούς και με 
ανοιχτές εκδηλώσεις για την τέχνη, την κοινωνία 
και τον πολιτισμό αλληλεπιδρά το μουσείο με την 
κοινωνία.

http://museum.med.uoc.gr/

Το Μ.Φ.Ι.Κ. ιδρύθηκε 
το 1980 και αποτελεί 

το μοναδικό, πλήρες, 
δημόσιο μουσείο 

φυσικής ιστορίας στην 
Ελλάδα. Λειτουργικές 

μονάδες του είναι οι εφορίες 
Γεωποικιλότητας, Βοτανικής, 

Σπονδυλωτών, Αρθροπόδων, Μαλακίων και 
λοιπών ασπονδύλων, καθώς και τα εργαστήρια 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Οικολογίας και 
Μοριακής Φυλογένεσης. 
Ξεχωριστή δραστηριότητα αποτελεί η μόνιμη 
έκθεση του Μουσείου στο παραλιακό μέτωπο της 
πόλης του Ηρακλείου. 
Συγχρόνως κύριοι στόχοι του ΜΦΙΚ αποτελούν η 
ανάπτυξη επιστημονικών συλλογών και αρχείων, 
η διενέργεια βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας 
για το φυσικό περιβάλλον, η διάχυση των γνώσεων 
και η ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον μέσα από 
εκθέματα και εκπαιδευτικά προγράμματα.

https://www.nhmc.uoc.gr/

maepsiloniotaomicron.html
maepsiloniotaomicron.html
maepsiloniotaomicron.html
https://kemeiede.org/
http://museum.med.uoc.gr/
https://www.nhmc.uoc.gr/
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Τα νέα του Πανεπιστημίου Κρήτης
Διεκπεραίωση αιτημάτων των φοιτητών 
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από το 
Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών (ΣΚΦ)
Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής ΣΦΚ, Άκης 
Γιοβαζολιάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχολογίας 
ανακοίνωσε την δυνατότητα να διεκπεραιώνονται 
τα αιτήματα των φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες και από τις δύο πόλεις, Ρέθυμνο και Ηράκλειο.
............................................................................................
Εθιμοτυπική Επίσκεψη των Πρυτανικών 
Αρχών του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ στο Πανεπιστήμιο 
Κρήτης 
Κατά την διάρκεια της επίσκεψης διατυπώθηκε από 
τις Πρυτανικές Αρχές των δύο ιδρυμάτων ότι κοινό 
στόχο αποτελούν οι διεπιστημονικές συνεργασίες και 
συνέργειες ανάμεσα στα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά 
Ιδρύματα του νησιού. 

............................................................................................
Επίσκεψη του Υφυπουργού Πολιτισμού 
και Αθλητισμού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης   
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αποφασίστηκε η 
προετοιμασία Μνημονίου Συνεργασίας της ΓΓΑ με 
το Πανεπιστήμιο, που θα αφορά στη διερεύνηση 
αξιοποίησης, αναβάθμισης και επέκτασης των 
αθλητικών του εγκαταστάσεων, αλλά και στη σύνδεσή 
του με το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών στο ΟΑΚΑ. 
 

Διαδικτυακές συναντήσεις διδασκόντων 
του Τομέα Κλασικών Σπουδών του 
Τμήματος Φιλολογίας
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ξεκίνησαν οι 
παρουσιάσεις έρευνας σε εξέλιξη των μελών του 
Τομέα Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας. 
Φέτος οι συναντήσεις  ξεκίνησαν και θα συνεχίσουν 
να πραγματοποιούνται διαδικτυακά και μπορείτε να 
εγγραφείτε για να τις παρακολουθήσετε. Δείτε το 
πρόγραμμα εδώ. http://www.philology.uoc.gr/uploads/

TKS_Program_2020_B.pdf

............................................................................................
Διεθνές Συνέδριο, Historical 
Change in the Ancient Aege-
an, προς τιμήν του καθηγητή John K. Davies
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ινστιτούτο Μεσογειακών 
Σπουδών του ΙΤΕ συνδιοργάνωσαν το διεθνές συνέδριο 
επενδύοντας στο έργο του καθηγητή JohnK. Davies 
θέλοντας να διερευνήσουν το ζήτημα της ιστορικής 
αλλαγής στις πολυσχιδείς εκφάνσεις της αρχαίας 
Ελληνικής ιστορίας. Μπορείτε να δείτε περισσότερα για 
το πρόγραμμα και τις περιλήψεις των εργασιών στην 
ιστοσελίδα του συνεδρίου.
https://historicalchange.ims.forth.gr/

............................................................................................
Επίσκεψη του Υφυπουργού Τουρισμού 
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης 
συζητήθηκαν τρόποι συνεργασίας και αναζητήθηκαν 
κοινές δράσεις για το μέλλον. 

............................................................................................
Webinar “η Τεχνολογία στην Αγορά: 
τι απαιτεί η πώληση τεχνολογικών 
προϊόντων;”
To Γραφείο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, προετοίμασε την ανοικτή διαδικτυακή συζήτηση 
με ομιλητές τους Περικλή Τερλιξίδη, Manager Ahedd 
ψηφιακού κόμβου καινοτομίας ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και 
Γιώργο Γάτο, Chief Revenue Officer Toggl Track.

16-18/10

5/10

6/10

9/10

9/10

20/10

29/10

http://www.philology.uoc.gr/uploads/TKS_Program_2020_B.pdf
http://www.philology.uoc.gr/uploads/TKS_Program_2020_B.pdf
https://historicalchange.ims.forth.gr/%0D
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Για το newsletter εργάστηκαν:
Συντακτική ομάδα:

Γιώργος Κοσιώρης
Γιώτα Διαμάντη
Αντωνία Κωνσταντέλη 
Αθανασία Μαργετουσάκη
Μανώλης Νικολακάκης
Ιωάννα Λιαδάκη

Καλλιτεχνική επιμέλεια:
Άννα Αρκουλάκη

Φωτογραφίες:
σελ. 3,4,5: Μ. Νικολακάκης,
σελ. 7: Κ. Παπαδόπουλος

Η περιοδική έκδοση
του Πανεπιστημίου Κρήτης 
αναρτάται στην ιστοσελίδα του 
ιδρύματος αλλά και στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης 

Στοιχεία επικοινωνίας: 
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων ΠΚ

giota.diamanti@uoc.gr
2810 393229

Διακρίσεις μελών Πανεπιστημίου Κρήτης

H Καθηγήτρια Αιματολογίας και 
Διευθύντρια της Αιματολογικής 

Κλινικής του ΠΑΓΝΗ, κυρία Ελένη 
Παπαδάκη είναι η νέα Πρόεδρος 
της Επιτροπής των Μελών της 
Ευρωπαϊκής Αιματολογικής Εταιρεί-
ας. 

Brown Bag Seminars από το ΚΕΜΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης 
Το Κέντρο Ερευνών & Μελετών για τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες 
(ΚΕΜΕ Πανεπιστημίου Κρήτης) οργανώνει τα Brown Bag Seminars όπου ερευνητές 
παρουσιάζουν το τρέχον ερευνητικό τους έργο σε φιλικό, ανεπίσημο πλαίσιο, με στόχο την ενεργοποίηση του 
διεπιστημονικού διαλόγου. Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα του χειμερινού εξαμήνου 2020-21 που ξεκίνησε στις 
29 Οκτωβρίου και τους συνδέσμους για την διαδικτυακή παρακολούθηση των σεμιναρίων εδώ: http://news.uoc.
gr/news/2020/27-10/BBS_Lorenzini_29-10.pdf
.............................................................................................................................................................................................

29/10-18/12

Η απόφοιτος του Τμήματος 
Βιολογίας του Πανεπιστη-

μίου Κρήτης, δρα Αννίτα 
Λουλούπη, νέα ερευνήτρια 
βιοχημικός θα λάβει το φετινό 
βραβείο του Marthe Vogt, του 
ερευνητικού οργανισμού For-
schungsverbund Berlin e.V 
(FVB) του Βερολίνου, για «την 
ξεχωριστή συνεισφορά της 
στη θεμελιώδη κατανόηση της 
βιολογίας του RNA».

Ο Κοσμήτορας της Ιατρικής 
Σχολής, καθηγητής  Γιώργος 

Κοχιαδάκης, εξελέγη Πρόεδρος 
της Ελληνικής Καρδιολογικής 
Εταιρίας για το χρονικό διάστημα 
από το Φεβρουάριο του 2021 
έως το Φεβρουάριο του 2023.

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

mailto:giota.diamanti@uoc.gr
http://news.uoc.gr/news/2020/27-10/BBS_Lorenzini_29-10.pdf
http://news.uoc.gr/news/2020/27-10/BBS_Lorenzini_29-10.pdf
http://news.uoc.gr/news/2020/27-10/BBS_Lorenzini_29-10.pdf

