
 29 Ιουνίου 2021, 18.00-21.00

https://zoom.us/j/98226410597?pwd=V0Yrc0J0alQxY08wZEhHMDJFZG1ndz09

Εκδήλωση Aναγνώρισης της Συμβολής της 

Περιφέρειας Κρήτης 

στη χρηματοδότηση της Έρευνας των Εργαστηρίων

και των υποδομών του ΚΕΜΕ-ΠΚ

https://zoom.us/j/98226410597?pwd=V0Yrc0J0alQxY08wZEhHMDJFZG1ndz09


ΚΕΜΕ - ΠΚ



18.00

18.30-18.40

18.40-18.50

18.50-19.00

19.00-19.10

19.10-19.20

19.20-19.30

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ

Χαιρετισμοί, Εισαγωγή

Δημήτριος Μυλωνάκης, Αντιπρύτανης Προγραμματισμού, Διοικητικών 
Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας 
Κωνσταντίνος Σπανουδάκης, Αντιπρύτανης Οικονομικών και Υποδομών
Μαρία Λιονή Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου
Γεώργιος Αλεξάκης, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα 
Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων
Μαρία Κασωτάκη, Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Κρήτη
Μαρία Κούση, Διευθύντρια ΚΕΜΕ-ΠΚ

Ομιλίες

Μ. Ταρουδάκης
«Περιφερειακός Μηχανισμός Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας 
στην Κρήτη: Η Κρήτη στην Πρωτοπορία», Μονάδα Ερευνών Αγοράς και 
Επιχειρηματικότητας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Σχολή Κοινωνικών 
Επιστημών

Ι. Ζαϊμάκης
«Το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κρήτης» 
Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής 
Έρευνας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Μ. Σειραγάκης 
«Η Τέχνη του Ρυθμού στην Εκπαίδευση», Εργαστήριο Θεάτρου, 
Κινηματογράφου και Μουσικής, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή

Ν. Παπαδάκης
«Περιφερειακή Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη: Η Περίπτωση 
του Ερευνητικού Προγράμματος:  «Διακυβέρνηση, Βιωσιμότητα και 
Περιφερειακή Καινοτομία», ΚΕΠΕΤ και ΚΕΑΔΙΚ Τμήματος Πολιτικής 
Επιστήμης, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Διάλειμμα

Ε. Νικολουδάκη-Σουρή
«Τα κρητικά παραμύθια της συλλογής Ειρήνης Ταχατάκη», Εργαστήριο 
Μελέτης Γλώσσας και Λογοτεχνίας στην Εκπαίδευση, Παιδαγωγικό Τμήμα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ), Σχολή Επιστημών Αγωγής

Ν. Παπαδογιαννάκης 
«Η αλληλογραφία του Κωνσταντίνου Θρ. Μάνου. Η έρευνα στο Αρχείο 
του», Εργαστήριο Μελέτης Γλώσσας και Λογοτεχνίας στην Εκπαίδευση, 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ), Σχολή Επιστημών 
Αγωγής

Β. Πετούση
«Εθνικά και Περιφερειακά Σχέδια Δράσης για την έμφυλη ισότητα. 
Το παράδειγμα της σύμπραξης Πανεπιστημίου και Περιφέρειας 
στην Κρήτη», Εργαστήριο Μελετών για το Κοινωνικό Φύλο, Τμήμα 
Κοινωνιολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Β. Νικολαϊδης
«Παρουσίαση και αποτίμηση των σεμιναρίων για την Κοινωνική 
και Αλληλέγγυα Οικονομία» Εργαστήριο Πολιτικής Οικονομίας και 
Οικονομικής Ανάπτυξης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, σε συνεργασία 
με το Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής 
Έρευνας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Ι. Ζαϊμάκης 
«Ιδεολογικές και κοινωνικές όψεις της μικρο-ιστορίας του αθλητισμού 
στο Ρέθυμνο και η σημασία τους στην τοπική κοινωνία» Εργαστήριο 
Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας, Τμήμα 
Κοινωνιολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Κ. Δαλακούρα
«Γυναίκες στη σφαίρα της δημοσιότητας: Εκδότριες και γυναικεία 
περιοδικά στον οθωμανικό χώρο», Εργαστήριο Διδακτικής Άσκησης και 
Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΕΔΑΕΕ), Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών 
Σπουδών, Φιλοσοφική Σχολή

Μ. Δετοράκη 
«Η σημασία της έρευνας των κρητικών χειρογράφων (15ος-16ος αι.)», 
Εργαστήριο Παλαιογραφίας και Αρχείου Μικροταινιών (ΠΑΛΜΙ), Τμήμα 
Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή

Γ. Κοκκινάκης και Ε. Κωβαίου 
«Ηλεκτρονική βιβλιογραφία της Κρητικής Επανάστασης 1866-1869», 
Τμήμα Ιστορίας/Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή

Συζήτηση

19.30-19.40

19.40-19.50

19.50-20.00

20.00-20.10

20.10-20.20

20.20-20.30

20.30-20.40

20.40-21.00
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Τίτλος Έργου
«Διατί βιάζεσαι, παιδί μου, να τα κάμης όλα μαζί;».
Αρχείο Κωνσταντίνου Θρ. Μάνου.

Επιστημονικά Υπεύθυνος
Νικόλαος Ε. Παπαδογιαννάκης, Ομότ. Καθηγητής, Παιδαγωγικό 
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ), Εργαστήριο Μελέτης 
Γλώσσας και Λογοτεχνίας στην Εκπαίδευση

Σύντομη περιγραφή του φυσικού αντικειμένου
Η Περιφέρεια Κρήτης χρηματοδότησε εξ ολοκλήρου την έκδοση του πρώτου τόμου, 
του οποίου ο τίτλος συμπίπτει με τον τίτλο του έργου. Ο τόμος περιέχει την εκτενή 
εισαγωγή που αφορά στις ποικίλες  δραστηριότητες του Κωνσταντίνου Μάνου από την 
παιδική του ηλικία μέχρι την ωριμότητά του. Οι λογοτεχνικές του επιδόσεις, οι σπουδές 
του στην Ευρώπη, η συμμετοχή του στην οργάνωση των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων, 
στον Μακεδονικόν Αγώνα, στο Θέρισο, στην απελευθέρωση της Ηπείρου, η συνδρομή 
στον Ίωνα Δραγούμη για την υποστήριξη της επιμόρφωσης των δασκάλων στα ελληνικά 
σχολεία της Βαλκανικής Χερσονήσου είναι μερικά από τα θέματα που θίγονται στον 
τόμο που εκτυπώθηκε πρόσφατα, αλλά δεν έχομε πάρει ακόμα. Βέβαια, όλα τούτα τα 
θέματα, μέγιστης ιστορικής σημασίας, διακρίνονται από εκπληκτική αμεσότητα, γιατί 
είναι περιεχόμενο επιστολών, που επιβάλλουν το δικό τους παρόν στον αναγνώστη και 
ερευνητή τους.

Χρονική διάρκεια του Έργου
2010-2020

Έργα με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης

Σχολή Επιστημών Αγωγής Σχολή Επιστημών Αγωγής
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Τίτλος Έργου
Το λαϊκό παραμύθι: καταγραφή, αφηγηματική τέχνη και 
παιδαγωγικές αξιοποιήσεις

Επιστημονικά Υπεύθυνη
Ελπινίκη Νικολουδάκη-Σουρή, Ομότ. Καθηγήτρια, 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ),  
Εργαστήριο Μελέτης Γλώσσας και Λογοτεχνίας στην 
Εκπαίδευση

Σύντομη περιγραφή του φυσικού αντικειμένου
Η συλλογή των σαράντα παραμυθιών είχε βραβευθεί από την Ακαδημία Αθηνών 
το 2001, αλλά παρέμενε ανέκδοτη και, εν πολλοίς, άγνωστη μέχρι το 2009, 
έτος κατά το οποίο η κυρία Ταχατάκη μας εμπιστεύθηκε τέσσερις τόμους των 
παραμυθιών σε χειρόγραφη μορφή. Αυτά καθ’ αυτά τα κείμενα παρουσίαζαν 
εξαιρετικό ενδιαφέρον, λόγω των σπάνιων παραμυθιών, του περιεχομένου 
των, της συνύπαρξης του υπερφυσικού και φυσικού στοιχείου, της γοητευτικής 
ντοπιολαλιάς και της αφηγηματικής χάρης η οποία εμπλούτιζε την πλοκή με 
τεχνικές όπως, οι περιγραφές των ανθρώπων και της φύσης, η επιβράδυνση, οι 
διάλογοι, τα σχόλια. Η μελέτη  της δομής και του ύφους του κάθε παραμυθιού 
ανέδειξε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα δημιουργική πρόσληψη της υπόθεσης και 
της αφήγησης από τους μαθητές και τις μαθήτριες του δημοτικού σχολείου

Χρονική διάρκεια του Έργου
2009 - 2012
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Τίτλος Έργου
«Διακυβέρνηση, Βιωσιμότητα και Περιφερειακή Καινοτομία»
(Κ.Α. 4289)

Επιστημονικά Υπεύθυνος
Νίκος Παπαδάκης, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης
Διευθυντής Κέντρου Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ) 
Αν. Διευθυντής ΚΕΜΕ-ΠΚ 
Μέλος του Επιστημονικού Εκπαιδευτικού Συμβουλίου του ΕΚΔΔΑ

Σύντομη περιγραφή του φυσικού αντικειμένου

Το Ερευνητικό Έργο «Διακυβέρνηση, Βιωσιμότητα και Περιφερειακή Καινοτομία» (Κ.Α. 
4289), υλοποιήθηκε στο πλαίσιο Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ Περιφέρειας 
Κρήτης και Πανεπιστημίου Κρήτης. Πρόκειται για ένα Έργο διάρκειας 2,5 χρόνων 
(19/10/2015- 18/04/2018), που περιλάμβανε 8 Ενότητες Εργασίες με 31 Παραδοτέα 
και υλοποιήθηκε  από 17μελή Ομάδα Έργου. Αντικείμενο του Έργου αποτέλεσε η 
διερεύνηση της πολυεπίπεδης σχέσης διακυβέρνησης και βιώσιμης ανάπτυξης (με 
έμφαση σε ζητήματα περιφερειακής καινοτομίας), σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης. 
Βασική στόχευση αποτέλεσε η διάγνωση αναγκών, η ανάπτυξη μελέτης σκοπιμότητας 
ενός προγράμματος μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, ο πλήρης σχεδιασμός και η 
υλοποίηση επιμορφωτικού προγράμματος στελεχών και η συγκρότηση ερευνητικά 
εδραιωμένων προτάσεων πολιτικής με βάση τις αρχές της βιωσιμότητας, της χρηστής 
διακυβέρνησης και της περιφερειακής καινοτομίας και με απώτερο στόχο την ενεργό 
και πρακτική συμβολή στην επίτευξη της οικονομικής και κοινωνικής σταθερότητας και 
ανάπτυξης στην Περιφέρεια Κρήτης.  Ήταν ένα σύνθετο εγχείρημα που περιελάμβανε, 
μεταξύ άλλων, τη διαμόρφωση ενός προγράμματος επιμόρφωσης στελεχών που 
βασίστηκε σε διάγνωση αναγκών (μέσω ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας) και 
περιελάμβανε σχεδιασμό και υλοποίηση επιμόρφωσης (για αιρετά και υπηρεσιακά 
στελέχη των 2 βαθμών Αυτοδιοίκησης), η οποία έγινε βάσει των μαθησιακών στόχων, 
αναμενόμενων αποτελεσμάτων και του μαθησιακού υλικού, που παρήχθη στο πλαίσιο 
του Έργου. Ουσιαστικά, πρόκειται για στοχευμένη και θεματοποιημένη διαδικασία 

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Σχολή Κοινωνικών Επιστημών 
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Τίτλος Έργου
Μελέτη ίδρυσης ‘Δια-Ιδρυματικού Κέντρου Αριστείας, Καινοτομίας 
και Εκπαίδευσης για τον Τουρισμό (ΙΑΚΕΤ)’ στην Κρήτη (Κ.Α. 3156)

Επιστημονικά Υπεύθυνος
Ε. Πετράκης, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, 
Διευθυντής Εργαστήριο Οικονομικών των Επιχειρήσεων και Νέων 
Τεχνολογιών (B.E.NE.TeC.)

Σύντομη περιγραφή του φυσικού αντικειμένου
Η εκπόνηση μελέτης για την ίδρυση ενός Δια-Ιδρυματικού Κέντρου Αριστείας, 
Καινοτομίας και Εκπαίδευσης για τον Τουρισμό (ΙΑΚΕΤ) στην Κρήτη. Στη μελέτη 
αναλύθηκε το αντικείμενο, η λειτουργία, η βιωσιμότητα του Κέντρου καθώς και το 
χρονοδιάγραμμα Ίδρυσης του.
Με μία σύντομη ανασκόπηση διαφάνηκε ότι έχουν  υπάρξει αρκετές αλλά 
ανεξάρτητες  προσπάθειες  αποτύπωσης  της  κατάστασης  του  εθνικού 
Τουριστικού Προϊόντος μέχρι σήμερα από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα καθώς και 
τα ερευνητικά Ινστιτούτα. Σε αυτό ακριβώς το σημείο δημιουργήθηκε η  ανάγκη 
κοινής  προσπάθειας  και  συντονισμού  των  Ακαδημαϊκών  και  Ερευνητικών Φορέων 
της Κρήτης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και άλλων φορέων του Κλάδου, 
για τη  συγγραφή της μελέτης στην οποία θα αποτυπώνονται τα οφέλη από την 
δημιουργία του ΙΑΚΕΤ στην Κρήτη

Χρονική διάρκεια του Έργου 
7/12/2010 - 31/12/2011



επιμόρφωσης στελεχών με βάση τα διεθνή standards της κατάρτισης. Επίσης το Έργο 
περιελάμβανε την πλήρη και διεξοδική μελέτη σκοπιμότητας και το σχεδιασμό για 
ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Πέραν αυτών, στο σύνολο του, το έργο 
περιελάμβανε γενικότερα μια σειρά δράσεων, όπως ποσοτική και ποιοτική έρευνα, 
δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας, συγκρότηση ερευνητικά θεμελιωμένων 
προτάσεων πολιτικής για την Περιφέρεια Κρήτης κλπ. Τα αποτελέσματα της Έρευνας 
–τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν (και ήδη κάποια εξ αυτών έχουν αξιοποιηθεί) 
από την Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς 
-  συμβάλουν στην εξαγωγή ερευνητικά θεμελιωμένων συμπερασμάτων και προτάσεων 
πολιτικής για την βελτίωση των προτύπων διακυβέρνησης και την προώθηση των αρχών 
της βιωσιμότητας στην Κρήτη.  
Το έργο είχε  ως βασικό στόχο τόσο την προώθηση της ήδη υπάρχουσας γνώσης όσο 
και την παραγωγή νέας για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διακυβέρνηση μέσα από τον 
σχεδιασμό της εκπαιδευτικής δραστηριότητας σε επίπεδο ανώτατης εκπαίδευσης και 
της επιμορφωτικής δραστηριότητας με βάση τα αποτελέσματα της διάγνωσης αναγκών, 
εστιάζοντας σε επτά βασικούς πυλώνες:

• Πολιτική Σταθερότητα και Ποιότητα των Ρυθμιστικών Μηχανισμών
• Αποτελεσματικότητα της Διακυβέρνησης
• Βιώσιμη Ανάπτυξη και Προστασία του Περιβάλλοντος
• Κοινωνική Πολιτική και Βελτιωμένα Συστήματα Ασφάλισης
• Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Βιωσιμότητας
• Βιώσιμη Ανάπτυξη, Αγροτικά Προϊόντα και Δημόσια Υγεία.
• Τουριστικό Προϊόν και Ανάπτυξη στην Κρήτη

Καταληκτικά: Η σύγχρονη μορφή του έργου τόσο μεθοδολογικά όσο και θεματικά, η 
αλληλεπίδραση έρευνας και εφαρμογής (σε επίπεδο αξιοποίησης των ευρημάτων στον 
σχεδιασμό του ΠΜΣ, στο σχεδιασμό και υλοποίηση του Προγράμματος Επιμόρφωσης 
Στελεχών και στην ανάπτυξη προτάσεων πολιτικής) καθώς και η επιστημονική του 
ταυτότητα, το καθιστούν ένα σημαντικό εργαλείο για την υλοποίηση της  βιώσιμης  
ανάπτυξης στην Περιφέρεια Κρήτης. 

Χρονική διάρκεια του Έργου 
19/10/2015- 18/04/2018

Ιστοσελίδα του Έργου
http://governance.soc.uoc.gr 
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Τίτλος Έργου 
Περιφερειακός Μηχανισμός Παρακολούθησης Αγοράς Εργασίας 
της Κρήτης (Κ.Α. 4523)

Επιστημονικά Υπεύθυνος 
Μιχάλης Ταρουδάκης, Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, πρώην 
Πρύτανης Π.Κ. 

Σύντομη περιγραφή του φυσικού αντικειμένου
Με στόχο την αντιμετώπιση της ανεργίας στην Κρήτη και την καταγραφή των εργασιακών 
αναγκών ανά κλάδο και οικονομική δραστηριότητα, η Περιφέρεια Κρήτης και το 
Πανεπιστήμιο Κρήτης υλοποιούν ένα καινοτόμο πανελλαδικά πρόγραμμα με τίτλο 
«Περιφερειακός Μηχανισμός Παρακολούθησης Αγοράς Εργασίας της Κρήτης» με 
εξαετή διάρκεια (2016-2022).
Ο Μηχανισμός μέσω των ευρημάτων του, υποστηρίζει την Περιφέρεια στη διαμόρφωση 
πολιτικών απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης, αλλά και στη διατύπωση 
κατευθύνσεων για την εξειδίκευση των δράσεων ενίσχυσης της απασχόλησης του ΕΣΠΑ 
2014-2020, από το οποίο χρηματοδοτείται.
Η υλοποίηση του Μηχανισμού γίνεται μέσω της Μονάδας Ερευνών Αγοράς και 
Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης, αλλά στο πρόγραμμα συμμετέχουν 
ερευνητές από περισσότερα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης ενώ σημαντική είναι και 
η συμμετοχή φοιτητών στις διενεργούμενες έρευνες και συνεντεύξεις. Επιστημονικός 
Υπεύθυνος είναι ο Καθηγητής Μιχάλης Ταρουδάκης και το Έργο συντονίζεται από 3μελή 
Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ), που αποτελείται από τον καθηγητή Μιχάλη Ταρουδάκη, 
τον Καθηγητή Νίκο Παπαδάκη και τον Καθηγητή Βαγγέλη Τζουβελέκα. 
Το έργο προβλέπει :
α. την Αποτύπωση της Υπάρχουσας Κατάστασης στην αγορά εργασίας στην Κρήτη 
(ολοκληρώθηκε το 2016),
β. την ετήσια επικαιροποίηση των δεδομένων και την ανάλυση των τάσεων και 
μετασχηματισμών  στην αγορά εργασίας στην Κρήτη με χρήση ποσοτικών και ποιοτικών 
μεθόδων έρευνας,  για 5 έτη δηλαδή για το χρονικό διάστημα 2017-2021 και 
γ. την ανάπτυξη και επικαιροποίηση Προγράμματος – Πλαισίου Κατάρτισης-Reskilling, 
με βάση τη διενεργούμενη (σε ετήσια βάση) διάγνωση αναγκών. 
Το έργο όντας δυναμικό, έχει επιτύχει να αποτυπώσει την κατάσταση και την εξέλιξη της 

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών 

http://governance.soc.uoc.gr/
http://governance.soc.uoc.gr/
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Τίτλος Έργου 
«Διαδικτυακά Σεμινάρια Εκπαίδευσης στην Κοινωνική και 
Αλληλέγγυα Οικονομία»

Επιστημονικά Υπεύθυνοι  
Γιάννης Ζαϊμάκης, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας
Διευθυντής Εργαστηρίου Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης 
Κοινωνικής Έρευνας
Βαγγέλης Νικολαϊδης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών 
Επιστημών

Σύντομη περιγραφή του φυσικού αντικειμένου
Τα σεμινάρια υλοποιήθηκαν με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση από την Περιφέρεια 
Κρήτης, με τη συνεργασία του Εργαστηρίου Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης 
Κοινωνικής Έρευνας του Τμήματος Κοινωνιολογίας και του Εργαστηρίου Πολιτικής 
Οικονομίας και Οικονομικής Ανάπτυξης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του  
Πανεπιστημίου Κρήτης. 
Το αντικείμενο των σεμιναρίων ήταν η κατάρτιση σε ζητήματα θεωρίας, καθώς και 
λειτουργικής διαχείρισης οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο εν λόγω πεδίο. Ο 
στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν η αξιοποίηση της υπάρχουσας εμπειρίας 
και η αναβάθμιση του ρόλου της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) 
όσον αφορά την κάλυψη κοινωνικών αναγκών, την αντιμετώπιση της ανεργίας, τη 
δημιουργία εισοδήματος και την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών ιδιοκτησίας και 
εγχειρημάτων της οικονομίας. Επιπλέον, το πρόγραμμα είχε ως στόχο την αποσαφήνιση 
της ιδέας της Κ.ΑΛ.Ο. και τη δημιουργία προϋποθέσεων εμπλοκής σε σχετικά 
εγχειρήματα. Τα σεμινάρια απευθύνθηκαν σε ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν σε 
εγχειρήματα και πρωτοβουλίες της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας καθώς και 
σε μέλη υφιστάμενων φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Το πρόγραμμα αποτελεί μία από τις επιμέρους 
δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδιασμού για συμβολή 
στην αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας των δράσεων του κάθε εγχειρήματος, την 
ενίσχυση της δικτύωσης και της συνεργασίας τους και τη διαχείριση του μείγματος 
ιδεολογίας-πολιτικής και οικονομικής βιωσιμότητας.

αγοράς εργασίας της Κρήτης, τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης της προηγούμενης 
δεκαετίας αλλά και της τρέχουσας κρίσης της πανδημίας στην αγορά εργασίας της 
Κρήτης. Παράλληλα, έχει εντοπίσει τις αδυναμίες και τις παθογένειές της αγοράς και 
έχει κάνει προτάσεις και παρεμβάσεις προς την περιφέρεια Κρήτης.

Χρονική διάρκεια του Έργου 
2016-2022

Ιστοσελίδα του Έργου
http://mpaecrete.soc.uoc.gr/

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών 

http://mpaecrete.soc.uoc.gr/


Τα Σεμινάρια σχεδιάστηκαν σε δύο κύκλους:   
Ο 1ος  κύκλος με αντικείμενο: «Ζητήματα Θεωρίας και πρακτικής της Κοινωνικής και 
Αλληλέγγυας Οικονομίας» είχε διάρκεια 48 ώρες, από 17 Μαρτίου έως 12 Μαΐου 2021, 
και δύο 3ωρες συνεδρίες εβδομαδιαία. 
Ο 2ος κύκλος με αντικείμενο «Διαδικασίες Εμβάθυνσης και Συμβουλευτικής της 
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για υποψηφίους Συμβούλους»  είχε συνολική 
διάρκεια 18 ώρες, από 15 Μάιου έως 2 Ιουνίου 2021, και δύο 3ωρες συνεδρίες 
εβδομαδιαία. 
Στους συμμετέχοντες του 1ου Κύκλου χορηγήθηκε «Βεβαίωση Παρακολούθησης», 
ενώ στους συμμετέχοντες του 2ου Κύκλου, μετά από σχετική εξέταση, χορηγήθηκε 
«Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης».

Χρονική διάρκεια του Έργου 
2021 

Ιστοσελίδες του Έργου
Πληροφορίες για το έργο στη διεύθυνση:
http://www.kekaper.gr/index.php/anakoinoseis/deltia-typou/442-diorganosi-
diadiktyakoy-programmatos-diadiktyaka-seminaria-ekpaidefsis-stin-koinoniki-kai-
allileggya-oikonomia

Πρόσβαση στο υλικό των παρουσιάσεων:
https://www.crete.gov.gr/enimerosi/grafeio-typoy/release/simeioseis-1oy-kykloy-
seminarion-koinonikis-kai-allileggyas-oikonomias-k-al-o/

Ιστοσελίδα του Έργου
socialobservatory.crete.gov.gr
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Τίτλος Έργου
Έρευνα για τις όψεις του αθλητισμού στο Ρέθυμνο τον 20ο αιώνα 
και της ιστορίας των Αρκάδιων αγώνων και η σημασία τους στην 
τοπική κοινωνία (Κ.Α. 10292)

Επιστημονικά Υπεύθυνος 
Γιάννης Ζαϊμάκης, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας
Διευθυντής Εργαστηρίου Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης 
Κοινωνικής Έρευνας

Σύντομη περιγραφή του φυσικού αντικειμένου
Σκοπός της έρευνας είναι  η μελέτη όψεων της κοινωνικής ιστορίας και των ιδεολογικών 
συμφραζομένων της κοινωνιογέννησης και της εξέλιξης του αθλητισμού στο Ρέθυμνο 
από τα χρόνια της Κρητικής πολιτείας μέχρι τη νεώτερη εποχή. Η έρευνα δίνει έμφαση 
στη διαδικασία συγκρότησης και εξέλιξης ενός τοπικού αθλητικού θεσμού των 
Αρκαδίων αγώνων που από το 1936 μέχρι σήμερα αποτελεί σημαντικό κοινωνικό 
θεσμό που συνδέει τελετουργίες της συλλογικής μνήμης με νοηματοδοτημένες 
αθλητικές πρακτικές της τοπικότητας. Η έρευνα βασίζεται στη συλλογή πρωτότυπου 
πραγματολογικού από τρείς διακριτές πηγές: πρώτον,  γραπτές πηγές από ιστορικά 
αρχεία και εφημερίδες (τοπικές και εθνικής εμβέλειας), δεύτερον, προφορικές 
μαρτυρίες με τη μορφή των αφηγήσεων ζωής (life stories) ηλικιωμένων αθλητών και 
παραγόντων τρίτον, φωτογραφικό υλικό αθλητικών πρακτικών του παρελθόντος που 
έχουν ψηφιοποιηθεί και ταξινομηθεί σε χρονολογική σειρά. Το υλικό της έρευνας έχει 
ταξινομηθεί και κωδικοποιηθεί και αποτελεί τη βάση για την ερμηνευτική ανάλυση μέσα 
από τη μέθοδο της κριτικής ανάλυσης λόγου με απώτερο στόχο την έκδοση σχετικού 
τόμου.      

Χρονική διάρκεια του Έργου
20/03/2019-30/04/2021

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών 
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http://www.kekaper.gr/index.php/anakoinoseis/deltia-typou/442-diorganosi-diadiktyakoy-programmatos-diadiktyaka-seminaria-ekpaidefsis-stin-koinoniki-kai-allileggya-oikonomia
http://www.kekaper.gr/index.php/anakoinoseis/deltia-typou/442-diorganosi-diadiktyakoy-programmatos-diadiktyaka-seminaria-ekpaidefsis-stin-koinoniki-kai-allileggya-oikonomia
https://www.crete.gov.gr/enimerosi/grafeio-typoy/release/simeioseis-1oy-kykloy-seminarion-koinonikis-kai-allileggyas-oikonomias-k-al-o/
https://www.crete.gov.gr/enimerosi/grafeio-typoy/release/simeioseis-1oy-kykloy-seminarion-koinonikis-kai-allileggyas-oikonomias-k-al-o/
https://socialobservatory.crete.gov.gr/
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Τίτλος  Έργου 
«Δράσεις Προώθησης της Ισότητας των φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης 2018-2020» 
Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης, Πανεπιστημίου Κρήτης και 
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (Κ.Α. 10219)

Επιστημονικά Υπεύθυνη
Βασιλική Πετούση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνιολογίας 
Διευθύντρια Εργαστηρίου Μελετών για το Κοινωνικό Φύλο

Σύντομη περιγραφή του φυσικού αντικειμένου
Πρόκειται για προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, του 
Πανεπιστημίου Κρήτης (Εργαστήριο Φύλου και Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών) 
και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με στόχο την υλοποίηση δράσεων 
προώθησης της ισότητας των φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο εφαρμογής 
του Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιού Δράσης για την έμφυλη ισότητα. Το έργο 
καλύπτει μεγάλο εύρος τομέων ανάπτυξης όπως επιχειρηματικότητα, υγεία, μέριμνα, 
επιστήμη, έρευνα & τεχνολογία, πολιτική, εργασία, δικαιώματα. Στο πλαίσιο του έργου 
οργανώνονται δράσεις εκπαίδευσης, ενημέρωσης, δημοσιότητας & επικοινωνίας 
που απευθύνονται και συμπεριλαμβάνουν μεγάλο εύρος κοινωνικών ομάδων ή 
ομάδων στόχου, όπως αγρότισσες, επιχειρηματίες, εργαζόμενες, έφηβες και νέες 
γυναίκες, ειδικές κοινωνικές ομάδες (ηλικιωμένες, μετανάστριες, κ.α.), μαθήτριες 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και το ευρύτερο κοινό.

Χρονική διάρκεια του Έργου
15/01/2019 - 30/06/2022

Ιστοσελίδα του Έργου
http://sociology.soc.uoc.gr/ergastirio-erevnas-ki-ekpaidefsis-gi/programmatiki-
symvasi-ergastiriou-f/

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών 
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Τίτλος Έργου
Στήριξη της λειτουργίας «Περιφερειακού Παρατηρητηρίου 
Κοινωνικής Ένταξης στην Περιφέρεια Κρήτης» (Κ.Α. 10751) 

Επιστημονικά Υπεύθυνος 
Γιάννης Ζαϊμάκης, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας
Διευθυντής Εργαστηρίου Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης 
Κοινωνικής Έρευνας
 

Σύντομη περιγραφή του φυσικού αντικειμένου
Το έργο αναπτύσσεται γύρω από τρεις ερευνητικούς άξονες. Στον πρώτο «Εισόδημα και 
Συνθήκες Διαβίωσης των Νοικοκυριών στην Κρήτη» θα διαμορφωθούν της Έρευνας 
ειδικοί δείκτες παρακολούθησης και διαχρονικής εξέλιξης της φτώχειας και του 
αποκλεισμού στην Κρήτη. Η έρευνα αφορά την διαμόρφωση ενός μηχανισμού ερευνών 
για τη μελέτη  της υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με το εισόδημα, την κατανάλωσης, 
και των συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών στην Περιφέρεια Κρήτης. Σε αυτή τη 
βάση θα γίνει  καταγραφή της έντασης των υφιστάμενων οικονομικών ανισοτήτων 
και εντοπισμός ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων ως προς τον κίνδυνο φτώχειας 
και αποκλεισμού με κατάλληλη αξιοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων και κυρίως 
μικροδεδομένων των ερευνών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ( ΕΛΣΤΑΤ) «Εισόδημα 
και Συνθήκες Διαβίωσης των Νοικοκυριών» και «Οικογενειακών Προϋπολογισμών». 
Επιπλέον θα γίνει διερεύνηση της επίδραση των κοινωνικών μεταβιβάσεων, σε χρήμα 
και σε είδος, στον εισόδημα και στις συνθήκες διαβίωσης των νοικοκυριών στην Κρήτη, 
δίνοντας έμφαση στην ικανότητα άμβλυνσης του κινδύνου φτώχειας, αποστέρησης και 
αποκλεισμού. 
Στο δεύτερο ερευνητικό άξονα «Προγράμματα Κοινωνικής Ένταξης & Ειδικές Κοινωνικές 
Ομάδες» Θα διενεργηθούν 2 έρευνες πεδίου για τη συλλογή ποιοτικών δεδομένων 
και δευτερογενή ανάλυση ποσοτικών δεδομένων για την παρακολούθηση και 
αξιολόγηση προγραμμάτων καταπολέμησης της φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού 
προκειμένου να αναδειχθεί ο βαθμός αποτελεσματικότητάς τους στην κάλυψη των 
αναγκών των πολιτών, η αναγκαιότητα κάλυψης νέων κοινωνικών αναγκών ειδικότερα 
συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού (ομάδων της ΠΕΣΚΕ) στην Κρήτη. 

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών 

http://sociology.soc.uoc.gr/ergastirio-erevnas-ki-ekpaidefsis-gi/programmatiki-symvasi-ergastiriou-f/
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Στο τρίτο ερευνητικό άξονα εντοπίζονται θύλακες τοπικής αποστέρησης και φτώχειας 
με την κατασκευή ειδικής γεωγραφικής βάσης δεδομένων, το σχεδιασμό και την 
εφαρμογή ειδικών μεθόδων χωρικής ανάλυσης δευτερογενών ποσοτικών δεδομένων 
από την απογραφή της ΕΛΣΑΤ και από διάφορες διοικητικές και στατιστικές αρχές που 
συγκεντρώνει το «Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Κρήτης». Στη 
συνέχεια με βάση αυτά τα  δεδομένα θα αναπτυχθούν πιλοτικές έρευνες πεδίου σε 
τοπικές κοινωνίες που εμφανίζουν υψηλούς δείκτες αποστέρησης στον αστικό ή τον 
αγροτικό χώρο. Θα αναπτυχθούν διεργασίες χωρικής αποτύπωσης της φτώχειας και 
της αποστέρησης που θα μπορούν να τροφοδοτήσουν το Γεωγραφικό Πληροφοριακό 
Σύστημα της Περιφέρειας Κρήτης. 

Χρονική διάρκεια του Έργου 
26/10/2020 - 30/08/2023
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Τίτλος Έργου
Μελέτη- Έρευνα Κρητικών Χειρογράφων  (Κ.Α. 4691)

Επιστημονικά Υπεύθυνη
Μαρίνα Δετοράκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας 
Διευθύντρια Εργαστηρίου Παλαιογραφίας και Αρχείου Μικροταινιών (ΠΑΛΜΙ)

Σύντομη περιγραφή του φυσικού αντικειμένου
Το πρόγραμμα, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης και συνολικό 
προϋπολογισμό 30.600,00€, ξεκίνησε στις 05/12/2016 και ολοκληρώθηκε στις 
31/10/2018. Σε μια πρώτη φάση (μέχρι τις 30/4/2017) ολοκληρώθηκε η καταγραφή 
του Αρχείου του Αντωνίου Καλλέργη, επιφανούς βενετο-κρητικού λογίου του 
16ου αι.,  και εκπονήθηκε η πρώτη βιβλιολογική επεξεργασία του καταλόγου που 
περιλαμβάνει έντυπο και χειρόγραφο υλικό. Με τη βοήθεια του προγράμματος το 
Εργαστήριο Παλαιογραφίας του Τμήματος Φιλολογίας απέκτησε ψηφιοποιημένα 
αντίγραφα χειρογράφων και αρχειακού υλικού που αφορούν στον Αντώνιο Καλλέργη 
και γενικότερα την οικογένεια Καλλέργη και το βιβλιακό πολιτισμό της Κρήτης στον 16ο 
αι. Στην τελική φάση (01/05/2017-10/06/2017) πραγματοποιήθηκε η ηλεκτρονική 
μεταγραφή του υλικού αυτού και η αντιβολή του με τα πρωτότυπα αρχεία, καθώς και η 
θεματική-ειδολογική και χρονολογική ταξινόμησή του σε μορφή καταλόγων (Microsoft 
Excel). Συνολικά καταχωρίστηκαν 789 μοναδικές εγγραφές που αφορούν σε 1272 
αντίγραφα του αρχειακού υλικού. To πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την αντιβολή της 
μεταγραφής της Ιστορίας της Κρήτης μέχρι του 1303 του Αντωνίου Καλλέργη με τα 
δύο χειρόγραφα αντίγραφα του έργου που φυλάσσονται στη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη 
της Βενετίας. Τι πρόγραμμα συνέβαλε ουσιαστικά σε επιστημονικές δημοσιεύσεις των 
επιστημονικά υπευθύνων και συνεργατών (Κακλαμάνη, Δετοράκη, Γεργατσούλη και 
Kalviainen), και κυρίως αποτέλεσε μια γενναία αρχή για μια συστηματική μελέτη και 
έρευνα του βιβλιακού πολιτισμού στη βενετοκρατούμενη Κρήτη.

Χρονική διάρκεια του Έργου
5/12/2016-31/10/2018 

Φιλοσοφική Σχολή
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Τίτλος Έργου
Η Τέχνη του Ρυθμού στην Εκπαίδευση (Κ.Α. 4753 και Κ.Α. 10195)

Επιστημονικά Υπεύθυνος
Μανώλης Σειραγάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας
Διευθυντής Εργαστηρίου Θεάτρου, Κινηματογράφου και Μουσικής

Σύντομη περιγραφή του φυσικού αντικειμένου
Το πρόγραμμα, συμπληρώνοντας τέσσερα χρόνια συνεχώς επεκτεινόμενης παρουσίας 
στους τέσσερις νομούς της Κρήτης, αποτελεί μια εξωστρεφή, μαζική και επιτυχή 
πρωτοβουλία σύνδεσης του Πανεπιστημίου με το νησί που το φιλοξενεί. Ο βασικός 
εισηγητής/επιμορφωτής και υπεύθυνος σχεδιασμού και επιμέλειας του συνόλου του 
προγράμματος Γιάννης Παπατζανής οργάνωσε και επιμελήθηκε είκοσι (20) διά ζώσης 
τμήματα εκμάθησης ρυθμού και κρουστών σε τέσσερις (4) πρωτεύουσες νομών της 
Κρήτης (8 στα Χανιά, 5 στο Ρέθυμνο, 5 στο Ηράκλειο και 2 στο Λασίθι), καθώς και είκοσι 
επτά (27) ψηφιακά τμήματα, με εκατοντάδες συμμετέχοντες, κυρίως φοιτητές και 
εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας αλλά και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Για την εξ αποστάσεως διδασκαλία υλοποιήθηκαν διαδικτυακά σύγχρονα μαθήματα 
σε καθημερινή βάση με την προσθήκη ψηφιακού ασύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού, 
το οποίο ήταν διαθέσιμο καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας του Εργαστηρίου Διανεμημένων Πληροφορικών Συστημάτων και 
Εφαρμογών Πολυμέσων του Πολυτεχνείου Κρήτης («Coursevo») και κάλυψε σημαντικό 
μέρος των μεθοδολογικών αξόνων του προγράμματος, λειτουργώντας εποικοδομητικά 
στη διδασκαλία.
Αποδείχτηκε η ανάγκη των συμμετεχόντων να επικοινωνήσουν, να πλουτίσουν τη 
φαρέτρα τους για τη δουλειά του εκπαιδευτικού μέσα στην τάξη με σύγχρονα εργαλεία, 
να εκφραστούν και να αποκτήσουν όχι απλά μια επιπλέον επαγγελματική δεξιότητα 
αλλά ένα κλειδί για την προσωπική τους ευεξία και ευημερία

Χρονική διάρκεια του Έργου
2017 – 2020

Ιστοσελίδα του Έργου
https://rhythm4edu.coursevo.com/
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Τίτλος Έργου 
«Γυναίκες του Τύπου – Ο Τύπος των γυναικών: Εκδότριες και γυναικεία                                
περιοδικά στον οθωμανικό χώρο» (Κ.Α. 10192)

Επιστημονικά Υπεύθυνη
Κατερίνα Δαλακούρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών 
Σπουδών
Διευθύντρια Εργαστηρίου Διδακτικής Άσκησης και Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΕΔΑΕΕ)

Σύντομη περιγραφή του φυσικού αντικειμένου
Στόχος του έργου υπήρξε η «οπτικοποίηση» των αποτελεσμάτων της έρευνας σχετικά 
με τις γυναίκες εκδότριες και τα γυναικεία περιοδικά που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της 
ορθόδοξης κοινότητας κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο (19ος αιώνας -1923), 
και η σύνδεση της έρευνας και των αποτελεσμάτων της με την δημόσια ιστορία. Πιο 
συγκεκριμένα, το έργο στόχευε στη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας για την 
παρουσία των γυναικών στον ιδιαίτερα κρίσιμο χώρο του Τύπου και της δημοσιογραφίας 
και στην κοινοποίησή τους στο ευρύτερο κοινό, συμβάλλοντας έτσι στην ένταξη της 
ιστορίας των γυναικών και του φύλου στη δημόσια ιστορία. Αντικείμενο του έργου 
ήταν η δημιουργία εκθεσιακού υλικού και η οργάνωση μιας πρώτης Έκθεσης για την 
παρουσίασή του. Το εκθεσιακό υλικό που δημιουργήθηκε αφορούσε σε δεκαεπτά 
περιοδικά και δεκαοκτώ εκδότριες/τες. Σε αυτό συμπεριλήφθηκαν, ως ενδεικτική 
δραστηριότητα γυναικών άλλων εθνοτήτων, στο πλαίσιο της ορθόδοξης κοινότητας 
(Rum Millet), και πέντε έντυπα και επτά εκδότριες της βουλγαρικής εθνότητας.  Η 
Έκθεση παρουσιάστηκε στο Ρέθυμνο (9-11 Νοεμβρίου 2018). 
Το έργο χρηματοδοτήθηκε από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (Περιφέρεια Κρήτης/
Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων, Οικουμενική 
Ένωση Κωνσταντινουπολιτών, Ευρωπαϊκή Πίστη, ikos Resorts).

Χρονική διάρκεια του Έργου
2018 – 2020

Ιστοσελίδα του Έργου
http://ottomanwomenspress.fks.uoc.gr/

https://rhythm4edu.coursevo.com/
http://ottomanwomenspress.fks.uoc.gr/
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Τίτλος Έργου
Έρευνα, επιστημονική τεκμηρίωση, ηλεκτρονική καταγραφή και προβολή στο διαδίκτυο 
ιστορικών μαρτυριών για την Κρητική Επανάσταση 1866-1869 και το Ολοκαύτωμα του 
Αρκαδίου

Επιστημονικά Υπεύθυνος 
Γιάννης Κοκκινάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας/Αρχαιολογίας 
Διευθυντής Εργαστήριου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εφαρμογών Πληροφορικής 
στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες,
Βιβλιογραφική και Υλικοτεχνική Υποστήριξη: Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης 
 
Το έργο έχει στόχο να καταρτίσει μια κατά το δυνατόν πλήρη ηλεκτρονική βιβλιογραφία 
για την Κρητική Επανάσταση της περιόδου 1866-1869. Για τη συγκρότησή της 
αποδελτιώνονται και διατίθενται σε ψηφιακή μορφή, όπου δεν θίγονται πνευματικά 
δικαιώματα:
• η σύγχρονη με το γεγονός ελληνική και διεθνής γραμματεία, με ιδιαίτερη έμφαση 

στον τύπο της εποχής. 
• η ελληνική και διεθνής ιστοριογραφική παραγωγή για την περίοδο.
• οι αρχειακές πηγές που διατίθενται κυρίως από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 

Κρήτης αλλά και το Διαδίκτυο.
Ευελπιστούμε η Ηλεκτρονική Βιβλιογραφία για την Κρητική Επανάσταση 1866-1869, 
που αποτελεί υποσυλλογή της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Νεοελληνικών Σπουδών 
ΑΝΕΜΗ, να αναδείξει τη σχέση της Κρητικής Επανάστασης με τα αντίστοιχα εθνικά 
κινήματα που σημειώνονται στην Ευρώπη την ίδια περίοδο και, κυρίως, να καταστεί ένα 
εύχρηστο εργαλείο πληροφόρησης, προβολής και ανάδειξης της τοπικής ιστορίας, 
ανταποκρινόμενo στις ερευνητικές ανάγκες της ελληνικής και διεθνούς επιστημονικής 
κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας.

Χρονική διάρκεια Έργου
Ιούνιος 2020-Απρίλιος 2022
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Τίτλος Συνεδρίου
“Migrations: Interdisciplinary Challenges” - “Μεταναστεύσεις: Διεπιστημονικές 
Προκλήσεις»

Το διεθνές συνέδριο συνδιοργανώθηκε από το Κέντρο Ερευνών και Μελετών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης (ΚΕΜΕ-ΠΚ) και την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, Περιφέρεια 
Κρήτης. 
Κατά τις εργασίες του συνεδρίου καταξιωμένοι καθηγητές και ερευνητές από τα πεδία 
της Ανθρωπολογίας, Ιστορίας, Προϊστορικής Αρχαιολογίας, Γλωσσολογίας, Επιστήμης 
της Αγωγής, Κοινωνιολογίας, Πολιτικής Επιστήμης, Ψυχολογίας, Κοινωνικής Ιατρικής 
και Ψυχολογίας ανέπτυξαν διαφορετικές πτυχές του φαινομένου. Παράλληλα, στόχος 
του συνεδρίου ήταν η ανάπτυξη διεπιστημονικών συνεργασιών ανάμεσα σε έμπειρους 
και νέους ερευνητές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Στο πλαίσιο της συν-διοργάνωσης του 1ου αυτού διεθνούς συνεδρίου του ΚΕΜΕ-ΠΚ, 
το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 17 & 18 Οκτωβρίου 2019 στην Παν/πολη Γάλλου, 
η Περιφέρεια Κρήτης συνέβαλε στην οικονομική υποστήριξη του συνεδρίου για 
την κάλυψη εισιτηρίων εξωτερικού και τη μεταφορά από και προς το Ρέθυμνο των 
συνέδρων.  

Υποστήριξη: Δήμος Ρεθύμνου 

Χορηγοί: Rethymno Mare Hotels, Εμμανουήλ Κουγιουμουτζής (Πρόεδρος Παγκοσμίου 
Συμβουλίου Κρητών), Cultural Crete USA, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Επιστημονική-Οργανωτική Επιτροπή
Μαρία Κούση, Διευθύντρια του ΚΕΜΕ-ΠΚ 
Νίκος Παπαδάκης, Αναπληρωτής Διευθυντής του ΚΕΜΕ-ΠΚ 
Έλενα Αναγνωστοπούλου, Τακτικό μέλος του Δ.Σ. του ΚΕΜΕ-ΠΚ, εκπρόσωπος της 
Φιλοσοφικής Σχολής 
Bασίλειος Αράπογλου, Τακτικό Μέλος του Δ.Σ. του ΚΕΜΕ-ΠΚ, εκπρόσωπος της Σχολής 
Κοινωνικών Επιστημών 
Ασπασία Χατζηδάκη, Τακτικό Μέλος του Δ.Σ. του ΚΕΜΕ-ΠΚ, εκπρόσωπος της Σχολής 
Επιστημών Αγωγής 

Συνδιοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου



Σταυρούλα Τσινόρεμα, Αναπληρωματικό Μέλος του Δ.Σ. του ΚΕΜΕ-ΠΚ, εκπρόσωπος της 
Φιλοσοφικής Σχολής 
Δημήτρης Σταύρου, Αναπληρωματικό Μέλος του Δ.Σ. του ΚΕΜΕ-ΠΚ, εκπρόσωπος της 
Σχολής Επιστημών Αγωγής 
Κωνσταντίνος Καφέτσιος, Αναπληρωματικό Μέλος του Δ.Σ. του ΚΕΜΕ-ΠΚ, εκπρόσωπος 
της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών 
Κατερίνα Μπλαβάκη, Επικεφαλής της Μονάδας Υποστήριξης της Έρευνας, ΚΕΜΕ-ΠΚ 

Χρονική διάρκεια του Έργου 
Σεπτέμβριος 2019 - Ιανουάριος 2020

Ιστοσελίδα του Έργου 
https://keme.uoc.gr/index.php/el/draseis/45-activities_el/536-migrations-gr

Μονάδα Υποστήριξης της Έρευνας ΚΕΜΕ-ΠΚ

τηλ. 28310-77100, 77102

secretary@keme.uoc.gr 

research-support@keme.uoc.gr

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο, ΤΚ 74100

https://keme.uoc.gr/index.php/el/draseis/45-activities_el/536-migrations-gr
mailto:secretary%40keme.uoc.gr?subject=

