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Στην 289η/29-06-2021 τακτική συνεδρία του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου 

Κρήτης συστάθηκε η Επιτροπή για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η σύνθεση της επιτροπής είναι 12-

μελής. H Επιτροπή έχει ως αποστολή:  

(α) την καταγραφή και προβολή των δράσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης που αφορούν 

στην συμβολή του Ιδρύματος στη βιώσιμη ανάπτυξη και  

(β) την περαιτέρω ανάπτυξη και αποτελεσματικότερη συνεισφορά του Ιδρύματος στην 

υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης καλλιεργεί τις Βιοεπιστήμες, τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές 

Επιστήμες και τις Τεχνολογικές Επιστήμες (Χημεία, Υλικά, Φυσική, Μαθηματικά, 

Πληροφορική) επιστήμες που είναι καθοριστικές για τη προώθηση της Βιώσιμης 

Ανάπτυξης.  

H Επιτροπή εισηγήθηκε την αξιολόγηση του Πανεπιστημίου Κρήτης  από το Time Higher 

Education (ΤΗΕ)  Impact Rankings  για τη συμβολή του Ιδρύματος στους 17 SDGs του ΟΗΕ. 

Συμμετέχοντας για πρώτη φορά στην αξιολόγηση του 2022, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, μαζί 

με το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι επικεφαλής της λίστας με τα 11 

ελληνικά Πανεπιστήμια που περιλαμβάνονται στην κατάταξη. 

To Πανεπιστήμιο Κρήτης κατατάσσεται συνολικά στη θέση 401-600 σε 1.524 πανεπιστήμια 

από 110 χώρες και περιοχές. Αξιολογήθηκε σε 10 από τους 17 SDGs με τα ακόλουθα 

αποτελέσματα (επόμενη διαφάνεια): 

 

 

Οι τρεις καλύτερες επιδόσεις σημειώθηκαν για την «Ποιοτική Εκπαίδευση» σειρά 64,  την 

«Υγεία» σειρά 201-300, την «Ισότητα των Φύλων» σειρά 201-300.  

Ακολουθούν οι επιδόσεις για τις «Βιώσιμες Πόλεις και κοινότητες» και τις «Λιγότερες 

Ανισότητες».  

Δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης υπάρχουν και για άλλους στόχους, ιδίως για τη 

«Συνεργασία για τους Στόχους», τη «Βιομηχανία, Καινοτομία, Υποδομές», και τη «Ζωή 

στο Νερό». 

Οι άξονες αξιολόγησης απεικονίζονται στην παρακάτω εικόνα: 

 

 



 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμβολή στην Έρευνα  

Μία απλή επισκόπηση των διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει το 

Ίδρυμα (πολλά απο αυτά είναι συμμετοχή σε μεγάλα ευρωπαϊκά consortia), όπως 

καταγράφονται στην ιστοσελίδα https://sdgs.uoc.gr/research-impact/ , καταδεικνύει το 

εύρος της ερευνητικής προσφοράς του Ιδρύματος στην καρδιά των SDGs. 

Στόχος: Τα αποτελέσματα της έρευνας πρέπει να περάσουν στους κοινωνικούς εταίρους. Το 

Γραφείο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας http://kto.uoc.gr/ θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη 

μεταφορά και ενσωμάτωση καινοτόμων μεθοδολογιών και τεχνολογίας. 

Σκοπός: Δημιουργία επιχειρησιακών σχεδίων που ενσωματώνουν καινοτόμες μεθοδολογίες 

και τεχνολογία π.χ. για τουριστικές επιχειρήσεις. 

Συμβολή στην Εκπαίδευση  

Εδώ η συμβολή είναι πολύπλευρη και θα εξαρτηθεί  και από το καινούργιο νομοσχέδιο που 

αναμένεται να συμβάλλει στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων διαφορετικής 

χρονικής διάρκειας. 

Προτεραιότητες του Πανεπιστημίου Κρήτης:  

 Δημιουργία 15 αγγλόφωνων μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην κατεύθυνση της 

προώθησης της βιωσιμότητας (είμαστε στην φάση δημιουργίας των σχετικών ΦΕΚ). 

 Υποστήριξη βιομηχανικών διδακτορικών 

 Επιμορφωτικά προγράμματα μέσω του ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Κρήτης 

Θάθελα να αναφερθώ ειδικά στο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης που είναι ο 

εγκεκριμένος δημόσιος  φορέας παροχής μη τυπικής εκπαίδευσης – κατάρτισης του 

Πανεπιστημίου.  

 Εντάχθηκε στο Μητρώο  Παρόχων Κατάρτισης των Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του ΟΑΕΔ 

 Παροχή επιμορφωτικών προγραμμάτων σε Ασία – Αμερική 

 

Στην ιστοσελίδα 

https://sdgs.uoc.gr/ 

καταγράφεται η συμβολή του 

Πανεπιστημίου Κρήτης σε 

όλες τις κατευθύνσεις. Αυτή 

είναι μια πρώτη καταγραφή 

που υλοποιήθηκε σε σύντομο 

χρονικό διάστημα.  

https://sdgs.uoc.gr/research-impact/
http://kto.uoc.gr/
https://www.uoc.gr/studies-at-uni/kedivim


 

 

 

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ Πανεπιστημίου Κρήτης - αρωγός στον τουρισμό: 

  

 

 

 

 

 

Σχόλια:  

1) Το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Προφύλαξη και Μέτρα Πρόληψης στους 

εργαζομένους της Κρήτης» επιμόρφωσε 45,000 εργαζόμενους της Κρήτης. 

Οργανώθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα με την εμφάνιση της πανδημίας και 

έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο άνοιγμα και την εύρυθμη λειτουργία των τουριστικών 

επιχειρήσεων την διάρκεια της πανδημίας.  

2) Το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Σύνδεσης Πρωτογενούς και Τουριστικού Τομέα» 

επιμόρφωσε 500 άτομα σε ένα ζήτημα αιχμής για τον τουρισμό. 

 

Υποδομές & Ανθρώπινο Δυναμικό 

Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός εργαστηρίων που συμβάλλουν στην προώθηση της 

βιωσιμότητας (βιοεπιστήμες, ατμοσφαιρική ρύπανση, κοινωνικά εργαστήρια, εργαστήρια 

στις επιστήμες της εκαπίδευσης, εργαστήρια ψυχολογίας κλπ). 

Θα πρέπει  να γίνει ειδική αναφορά στη Μονάδα Διάγνωσης του Εργαστηρίου Κλινικής 

Ιολογίας της Ιατρικής Σχολής που παίζει καθοριστικό ρόλο κατά την εξέλιξη της πανδημίας  

COVID-19. Το Εργαστήριο, συναισθανόμενο την ευθύνη έναντι της κοινωνίας της Κρήτης, 

προετοιμάστηκε έγκαιρα και αποτέλεσε το πρώτο Περιφερειακό Εργαστήριο Αναφοράς της 

χώρας για τον κορωνοϊό, αμέσως μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και έπαιξε 

καθοριστικό ρόλο στην παρακολούθηση της εξάπλωσης του κορωνοϊού, ανιχνεύοντας 

πρώτο όλες τις παραλλαγές του ιού. 

 



Θα αναφέρω παρακάτω μόνο μερικές μεγάλες υποδομές του Πανεπιστημίου Κρήτης 

καθοριστικής σημασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη.  

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης: Μιά μονάδα του Πανεπιστημίου με ευρεία συμβολή 

στην έρευνα και την εκπαίδευση. 

 

 

 

 

 

 

Μουσείο Αρχαίας Ελεύθερνας: Μέλη ΔΕΠ και φοιτήτριες/τές του Τμήματος Ιστορίας 

Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης ανέδειξαν τον ανασκαφικό χώρο της Αρχαίας 

Ελεύθερνας. Το Μουσείο ανεγέρθηκε με την ευθύνη  της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Πανεπιστημίου με χρηματοδότηση από πρόγραμμα ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Έρευνας για το Κλίμα και την Αγροβιοποικιλότητα που θα 
αναπτυχθεί στο Φινοκαλιά Λασιθίου με αιχμή του δόρατος τον υπάρχοντα  Περιβαλλοντικό 
Σταθμό Μετρήσεων Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του Πανεπιστημίου, που θα αναβαθμιστεί 
περαιτέρω και θα αποτελέσει ένα σημαντικό κόμβο εκπαίδευσης, έρευνας  και παραγωγής 
καινοτομίας για το περιβάλλον.  
 
 

https://www.nhmc.uoc.gr/
https://mae.uoc.gr/el/
https://finokalia.chemistry.uoc.gr/
https://finokalia.chemistry.uoc.gr/


 
 
                 Figure 1: Ο υπάρχων σταθμός 

 
Ο νέος σταθμός: Μελέτη Οδυσσέας Σγουρός Αρχιτέκτονας & Συνεργάτες 
 

Αστεροσκοπείο Σκίνακα: Ένα μάτι στο σύμπαν. Το Αστεροσοπείο διαθέτει τρείς 
διαφορετικούς θόλους παρατήρησης με κάτοπτρα διαμέτρου 1.3μ, 0.6μ και 0.3μ. Το 
Αστεροσκοπείο  διαθέτει επίσης ξενώνα φιλοξενίας των ερευνητών. Σύντομα θα ξεκινήσει η 
ανέγερση ανεξάρτητου ολοκληρωμένου χώρου εκπαίδευσης, το Αστεροσχολείο,  που δεν 
απεικονίζεται στην παρακάτω φωτογραφία. 
 
 
 
 
 

 

 

 

     

 

 

 

Συνεργασίες και διάχυση: 

Είναι ένα πολύπλoκο θέμα με πολλές πτυχές. Η πλήρης αποτύπωση της συμβολής του 
πανεπιστημίου φαίνεται εδώ https://sdgs.uoc.gr/outreach-partnerships/  Στο παρόν 
κείμενο θα ήθελα κατ΄αρχάς να επισημάνω δύο πολύ σημαντικές δράσεις που εποπτεύει 
επιστημονικά το Πανεπιστήμιο Κρήτης και χρηματοδούνται από την Περιφέρεια Κρήτης:  

 
 

Figure 2: Ο νέος σταθμός 

https://skinakas.physics.uoc.gr/
https://sdgs.uoc.gr/outreach-partnerships/


Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης-εντοπισμός ευάλωτων περιοχών 
 

 

 
 

 
Το Εργαστήριο Κοινωνικής Άνάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας (ΕΚΑΕΚΕ) του 
Τμήματος Κοινωνιολογίας έχει αναλάβει την επιστημονική υποστήριξη του 
Παρατηρητηρίου.  
 
 
 
 

      Περιφερειακός Μηχανισμός Παρακολούθησης Αγοράς Εργασίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://socialobservatory.crete.gov.gr/index.php
https://sociology.soc.uoc.gr/ekaeke/
https://mpaecrete.soc.uoc.gr/


Κλείνοντας θα πρέπει να αναφερθεί το  

Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη - Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO: 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης μέσω του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης έχει την 

επιστημονική εποπτεία για τη διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς και την βιώσιμη 

τουριστική ανάπτυξη του πάρκου. 

 

 

 

 

 

 

Σας ευχαριστώ! 
 

 

https://www.psiloritisgeopark.gr/

