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 Μέρος 1ο: Πληροφορίες σχετικά με το Ίδρυμα  

 

- Επωνυμία και Διεύθυνση 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης διαρθρώνεται γεωγραφικά σε δύο πόλεις της Κρήτης, το Ρέθυμνο 

και το Ηράκλειο.  Σήμερα οι εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις του βρίσκονται συγκεντρωμένες 

στο μεν Ρέθυμνο στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου (περιοχή Γάλλου), στο δε Ηράκλειο 

στην Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου (περιοχή Βασιλικά Βουτών).  

Δ/νση Ιδρύματος:  

Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, Τ.Κ. 74 100, Γάλλος - Ρέθυμνο, Κρήτη 

Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου, Τ.Κ. 70 013 Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο, Κρήτη 

https://www.uoc.gr 

 

- H Κρήτη και το Πανεπιστήμιο 

Η Κρήτη, είναι το μεγαλύτερο από τα ελληνικά νησιά (8.336 km²), με πληθυσμό που 

προσεγγίζει τους 700.000 κατοίκους. Μέσα από τη μακραίωνη ιστορία της έχει 

διαμορφώσει μια ιδιαίτερη πολιτισμική ταυτότητα που αποτυπώνεται σήμερα σε πολλές 

πτυχές της καθημερινότητας των ανθρώπων της (μουσική, διάλεκτο, λαϊκή τέχνη, διατροφή 

κ.λπ.). Σήμερα το νησί διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία της Ελλάδας, με 

σημαντική τουριστική και αγροτική δραστηριότητα. Εκτός από τους αρχαιολογικούς 

χώρους, τα μουσεία και το θεαματικό τοπίο, το νησί φημίζεται για τη φιλοξενία και το 

εξαιρετικό φαγητό του (κρητική διατροφή).   

Το Ρέθυμνο αποτελεί το τρίτο πληθυσμιακά κέντρο της Κρήτης μετά το Ηράκλειο και τα 

Χανιά με περίπου 32.500 κατοίκους.  Είναι ένας συνεχώς αναπτυσσόμενος τουριστικός 

πόλος καθώς η παλιά πόλη διατηρεί πολλά στοιχεία του ιστορικού παρελθόντος της και 

διαθέτει σημαντικά μνημεία μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν το βενετσιάνικο φρούριο 

Φορτέτσα, η Λότζια, η κρήνη Ριμόντι, το Νερατζέ τζαμί κ.ά. 

Η πόλη του Ηρακλείου, η μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης με πληθυσμό που προσεγγίζει τις 

175.000 κατοίκους, διαθέτει σημαντικό λιμάνι και αεροδρόμιο. Το ιστορικό παρελθόν της 
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ξεδιπλώνεται μέσα από σημαντικά μνημεία, όπως τα παλιά ενετικά τείχη με μήκος περίπου 

7,5 χλμ., η Λότζια, η κρήνη Μοροζίνι με τα λιοντάρια της, η Βασιλική του Αγίου Μάρκου και 

πολλά άλλα.  Το όνομα της συνδέεται με ένα από τα γνωστότερα αρχαιολογικά μουσεία της 

Ελλάδας, ενώ πολύ κοντά βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού.   

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου 

(https://www.uoc.gr/parentsvisitors/life-in-crete/lifeincrete.html) και τους αντίστοιχους 

ιστότοπους των Δήμων Ρεθύμνου (https://www.rethymno.gr) και Ηρακλείου 

(https://www.heraklion.gr). 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης συνεισφέρει σε ένα ζωντανό κοινωνικό και πνευματικό 

περιβάλλον στις πόλεις που το φιλοξενούν και η τοπική κοινωνία το έχει αγκαλιάσει από 

την ίδρυσή του.  Σε ένα γόνιμο πλαίσιο διαλόγου και συνεργασίας με τα άλλα εκπαιδευτικά 

και ερευνητικά ιδρύματα (το ΤΕΙ Κρήτης, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και 

Έρευνας, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών κ.ά.) το Πανεπιστήμιο Κρήτης συνδέει 

την εκπαίδευση και την έρευνα με ποικίλους τομής δραστηριότητας του νησιού. 

 

- Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του 

επόμενου έτους.  Το διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο 

εξάμηνα.  Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες 

διδασκαλίας.  

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των μαθημάτων του χειμερινού και του εαρινού 

εξαμήνου, καθώς και οι ημερομηνίες των αντίστοιχων εξετάσεων και των ορκωμοσιών 

ορίζονται με αποφάσεις της Συγκλήτου, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του 

Ιδρύματος και τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου.   

Ιδιαίτερα για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το ακαδημαϊκό ημερολόγιο παρουσιάζεται 

αμέσως πιο κάτω. 

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2018-2019 

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2018: 03/09/2018 - 21/09/2018 

Μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου: 24/09/2018 - 21/12/2018 

http://www.rethymno.gr/
http://www.heraklion.gr/
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Διακοπές Χριστουγέννων: 25/12/2018 - 06/01/2019  

Εξετάσεις Χειμερινού Εξαμήνου: 07/01/2019 - 25/01/19 

Μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου: 11/02/2019 - 24/05/2019 

Διακοπές Πάσχα: 22/04/2019 - 05/05/2019 

Εξετάσεις Εαρινού Εξαμήνου: 03/06/2019 - 21/06/2019 

Ορκωμοσίες 

Ορκωμοσία Νοεμβρίου: Τετάρτη, 21/11/2018 

Ορκωμοσία Χειμερινού Εξαμήνου: Τετάρτη, 20/03/2019 

Ορκωμοσία Εαρινού Εξαμήνου: Τρίτη, 23/07/2019 

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ  

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2018: 03/09/2018 -  21/09/2018 

Μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου: 24/09/2017 - 21/12/2017  

Διακοπές Χριστουγέννων: 24/12/2018 -  06/01/2019 

Εξετάσεις Χειμερινού Εξαμήνου: 07/01/2019 -  25/01/2019 

Μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου: 11/02/2019 -  24/05/2019  

Διακοπές Πάσχα: 22/04/2019 - 05/05/2019 

Εξετάσεις Εαρινού Εξαμήνου: 03/06/2019 - 21/06/2019 

Ορκωμοσίες 

Ορκωμοσία Δεκεμβρίου: Τετάρτη, 05/12/2018 

Ορκωμοσία Χειμερινού Εξαμήνου: Τετάρτη, 03/04/2019 

Ορκωμοσία Εαρινού Εξαμήνου: Παρασκευή, 26/07/2019 

 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2018: 03/09/2018 - 21/09/2018 

Μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου: 24/09/2018 - 21/12/2018  

Διακοπές Χριστουγέννων: 24/12/2018 - 06/01/2019 

Εξετάσεις Χειμερινού Εξαμήνου: 07/01/2019 - 25/01/2019 

Μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου: 11/02/2019 - 24/05/2019  

Διακοπές Πάσχα: 22/04/2019 - 03/05/2019 

Εξετάσεις Εαρινού Εξαμήνου: 03/06/2018 - 21/06/2019 

Ορκωμοσίες 

Ορκωμοσίες Νοεμβρίου: Τετάρτη και Πέμπτη, 28 & 29/11/2017 

Ορκωμοσίες Χειμερινού Εξαμήνου: Τετάρτη και Πέμπτη, 27 & 28/03/2019 
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Ορκωμοσίες Εαρινού Εξαμήνου: Τετάρτη και Πέμπτη, 24 & 25/07/2019 

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2018: 27/08/2018 - 14/09/2018 

Μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου: 24/09/2018 - 21/12/2018 

Διακοπές Χριστουγέννων : 24/12/2018 - 04/01/2019 

Εξετάσεις Χειμερινού Εξαμήνου: 07/01/2019 - 25/01/2019 

Μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου: 04/02/2019 - 17/05/2019  

Διακοπές Πάσχα: 22/04/2019 - 03/05/2019 

Εξετάσεις Εαρινού Εξαμήνου: 27/05/2019 - 14/06/2019 

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2019: 26/08/2019 - 13/09/2019 

Ορκωμοσίες 

Ορκωμοσία Νοεμβρίου 

Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών: 23/11/2018 

Τμήμα Φυσικής: 23/11/2018 

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών: 23/11/2018 

Τμήμα Βιολογίας: 23/11/2018 

Τμήμα Χημείας: 30/11/2018 

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών: 23/11/2018 

 

Ορκωμοσία Χειμερινού Εξαμήνου  

Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών: 22/03/2019 

Τμήμα Φυσικής: 29/03/2019 

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών: 29/03/2019 

Τμήμα Βιολογίας: 29/03/2019 

Τμήμα Χημείας: 27/03/2019 

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών: 29/03/2019 

 

Ορκωμοσία Εαρινού Εξαμήνου 

Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών: 26/07/2019 

Τμήμα Φυσικής: 26/07/2019 

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών: 26/07/2019 

Τμήμα Βιολογίας: 26/07/2019 

Τμήμα Χημείας: 24/07/2019 
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Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών: 26/07/2019 

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2018: 03/09/2018 - 28/09/2018 

Μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου: 01/10/2018 - 25/01/2019 

Διακοπές Χριστουγέννων: 24/12/2018- 06/01/2019 

Εξετάσεις Χειμερινού Εξαμήνου: 28/01/2019 - 15/02/2019 

Μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου: 18/02/2019 - 14/06/2019 

Διακοπές Πάσχα: 22/04/2019 - 5/05/2019 

Εξετάσεις Εαρινού Εξαμήνου: 17/06/2019 - 05/07/2019 

Κατ' επιλογή Υποχρ. Άσκηση: 01/08/2019 - 31/08/2019 

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2019: 02/09/2019 - 27/09/2019 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

Χειμερινό Εξάμηνο: 01/10/2018 - 25/01/2019 

Εαρινό Εξάμηνο: 18/02/2019 - 14/06/2019  

Σημείωση: Στις κλινικές ασκήσεις περιλαμβάνεται και μία (1) εβδομάδα διακοπών. 

 

Αργίες  

28 Οκτωβρίου: Εθνική Εορτή 

8 Νοεμβρίου: Επέτειος Αρκαδίου (Ρέθυμνο) 

11 Νοεμβρίου: Αγίου Μηνά (Ηράκλειο) 

17 Νοεμβρίου: Επέτειος Πολυτεχνείου 

30 Ιανουαρίου: Των Τριών Ιεραρχών 

11 Μαρτίου: Καθαρά Δευτέρα 

25 Μαρτίου: Εθνική Εορτή  

1 Μαΐου: Πρωτομαγιά 

17 Ιουνίου: Αγίου Πνεύματος  
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Ακαδημαϊκές Αρχές 

Η δραστηριότητα του Πανεπιστημίου Κρήτης ασκείται στο πλαίσιο της νομοθεσίας, του 

Εσωτερικού Κανονισμού και των καταστατικών αρχών του φορέα.  Πέρα από τους γραπτούς 

κανονισμούς, όμως, η ακαδημαϊκή κοινότητα στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών που 

αναδύονται από την ελεύθερη επιστημονική σκέψη και είναι οι εξής: 

1. Στόχοι του Πανεπιστημίου: Η δραστηριότητα όλων των μελών της ακαδημαϊκής 

κοινότητας πρέπει να κατατείνει στη βελτίωση της εκπαίδευσης, στην πρόοδο της έρευνας 

και στη σταθερή εκπλήρωση του πρωταγωνιστικού ρόλου του Πανεπιστημίου στη σύγχρονη 

επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη. 

2. Ανθρωπιστικές αρχές και σεβασμός των δικαιωμάτων του πολίτη: Η λειτουργία του 

Πανεπιστημίου και οι δραστηριότητες της ακαδημαϊκής κοινότητας πρέπει να ασκούνται με 

τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνονται απολύτως σεβαστά τα θεσπισμένα από τους Διεθνείς 

Οργανισμούς Δικαιώματα του Ανθρώπου και τα συνταγματικά Δικαιώματα του Πολίτη. 

Θεωρείται απαράδεκτη οποιαδήποτε διάκριση σχετίζεται με τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, 

την εθνικότητα, την ιδεολογία, τις επιλογές του προσωπικού βίου, τη θρησκεία, τη 

φυσιολογία και οποιαδήποτε άλλη κοινωνική αντίληψη ή και πρακτική και είναι 

ανεπίτρεπτη η άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας. 

3. Διαφάνεια - αξιοκρατία: Οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων πρέπει να είναι διαφανείς και 

τα κριτήρια τα οποία εφαρμόζονται από τα διάφορα όργανα και τους θεσμούς του 

Πανεπιστημίου να κατατείνουν στην εμπέδωση ενός κλίματος αξιοκρατίας και δικαιοσύνης 

σε όλα τα μέλη  της ακαδημαϊκής κοινότητας. 

4. Ακαδημαϊκό άσυλο: Σκοπός του ακαδημαϊκού ασύλου είναι η κατοχύρωση της 

ελευθερίας στη διδασκαλία, την έρευνα, την έκφραση και τη διακίνηση ιδεών.  Συγχρόνως 

όλοι έχουν την υποχρέωση να φυλάσσουν και να προστατεύουν τους πόρους και την 

περιουσία του Πανεπιστημίου, ώστε να μη φαλκιδεύεται το νόμιμο δικαίωμα χρήσης και 

αξιοποίησής τους από οποιοδήποτε μέλος της κοινότητας. 

5. Η ελληνική γλώσσα: Η ακαδημαϊκή κοινότητα, χωρίς να αποκλείει ή να αποθαρρύνει τη 

χρήση άλλων γλωσσών, έχει, χρέος να χρησιμοποιεί και να καλλιεργεί την ελληνική γλώσσα 

και να προάγει τη χρήση της στους επιστημονικούς κλάδους που θεραπεύει το 

Πανεπιστήμιο. 
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6. Σχέση διδασκόντων - διδασκομένων: Μεταξύ διδασκόντων - διδασκομένων κρίνεται 

απαραίτητη η ανάπτυξη της πρέπουσας σχέσης που επιβάλλει τον αμοιβαίο σεβασμό για 

την αποτελεσματική επιτυχία του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου.  

 

Γενική Περιγραφή του Ιδρύματος (συμπεριλαμβανομένου του 

τύπου και της νομικής μορφής του) 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Π.Κ.) συστάθηκε με το Ν.Δ. 87/1973, ενώ δέχθηκε τους πρώτους 

φοιτητές του το ακαδημαϊκό έτος 1977-78 στο Μαθηματικό Τμήμα της τότε 

Φυσικομαθηματικής Σχολής στο Ηράκλειο και στην ενιαία τότε Φιλοσοφική Σχολή στο 

Ρέθυμνο.  Παρέχει ανώτατη εκπαίδευση όπως και όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

(Α.Ε.Ι.) και ανήκει στον διακριτό πανεπιστημιακό τομέα στον οποίο συμπεριλαμβάνονται τα 

Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, τα οποία αναφέρονται 

με τον όρο «Πανεπιστήμια».  Είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) πλήρως 

αυτοδιοικούμενο και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων.  Στα 40 χρόνια λειτουργίας του, το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει αναδειχθεί σε 

ένα έντονα εξωστρεφές και καινοτόμο εκπαιδευτικό και ερευνητικό Ίδρυμα με σημαντικές 

διακρίσεις και ξεχωριστή παρουσία στις διεθνείς κατατάξεις. 

Ο διεθνής προσανατολισμός του Πανεπιστημίου αποτυπώνεται στο χάρτη συνεργασιών του 

με πολλά από τα κορυφαία ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ευρώπη και 

παγκοσμίως, καθώς και στην συνεχή προώθηση προγραμμάτων κινητικότητας και 

ανταλλαγών.  Η έρευνα και η κατάρτιση ερευνητών ενισχύεται από τη στενή συνεργασία 

πολλών ερευνητικών ομάδων του Πανεπιστημίου με τα Ινστιτούτα του Ιδρύματος 

Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.). 

Έδρα του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι η πόλη του Ρεθύμνου αλλά το Ίδρυμα λειτουργεί σε 

δύο Πανεπιστημιουπόλεις: στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου (περιοχή Γάλλος) και την 

Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου (περιοχή Βασιλικά Βουτών).  

 

Α.  Στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, στην περιοχή του Γάλλου (4,5 χλμ. νοτιοδυτικά της 

πόλης), σε έκταση 1.400 στρεμμάτων, λειτουργούν οι Σχολές για τις Ανθρωπιστικές, και 

Κοινωνικές Σπουδές.  

Αναλυτικά λειτουργούν: 
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ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ με τα ακόλουθα τρία Τμήματα 

Τμήμα Φιλολογίας 

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ με τα ακόλουθα δύο Τμήματα 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ με τα ακόλουθα τέσσερα Τμήματα  

Τμήμα Κοινωνιολογίας 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

Τμήμα Ψυχολογίας  

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης 

 

Τα κτήρια καλύπτουν έκταση 48.600 τ.μ. και περιλαμβάνουν τα συγκροτήματα των 

διδακτηρίων και εργαστηρίων, γραφείων Διδακτικού Προσωπικού και γραμματειών, της 

Βιβλιοθήκης, το κτίριο της Διοίκησης, το Κέντρο Ερευνών και Μελετών (Κ.Ε.ΜΕ.), το 

Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, τις Φοιτητικές Κατοικίες Ρεθύμνου και το Βοτανικό κήπο.  

 

Β.  Στην Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου, στην περιοχή Βασιλικά Βουτών (8,5 χλμ. από το 

κέντρο της πόλης προς δυσμάς) σε έκταση 670 στρεμμάτων, λειτουργεί η Μονοτμηματική 

Ιατρική Σχολή και η Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. 

Αναλυτικά λειτουργούν:  

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  

Τμήμα Ιατρικής (κτηριακή υποδομή 24.000 τ.μ.) 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ με τα ακόλουθα έξι (6) Τμήματα 

Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 

Τμήμα Φυσικής 

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών 
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Τμήμα Βιολογίας 

Τμήμα Χημείας 

Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών 

 

Η συνολική κτηριακή υποδομή στην Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου ανέρχεται στα 104.000 

τ.μ. στην οποία περιλαμβάνεται πέραν των διδακτηρίων και των εργαστηρίων των δύο 

σχολών και το Φοιτητικό Κέντρο, το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο - Αθλητικό Κέντρο, η 

Βιβλιοθήκη και τα κτήρια Διοίκησης. 

Ο πληθυσμός των φοιτητών στις δύο πανεπιστημιουπόλεις ανέρχεται σε 18.962 

προπτυχιακούς φοιτητές, 1.809 μεταπτυχιακούς φοιτητές και 1.171 υποψήφιους 

διδάκτορες (δείτε το σύνδεσμο του Π.Κ. http://www.uoc.gr/university/elements-

numbers/facts-figures.html). 

 

Η Διοίκηση του Πανεπιστημίου Κρήτης 

Τα ανώτερα διοικητικά όργανα του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι ο Πρύτανης και οι 

Αντιπρυτάνεις, το Πρυτανικό Συμβούλιο και η Σύγκλητος.  

Περισσότερες πληροφορίες για τα πανεπιστημιακά όργανα και τη λειτουργία τους στον 

σύνδεσμο του Π.Κ.  http://www.uoc.gr/university/administration/glance.html 

 

Πρύτανης 

Οδυσσέας – Ιωάννης Λ. Ζώρας, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής 

 

Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης 

Παναγιώτης Χ. Τσακαλίδης, Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών 

 

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 

Ιωάννης Β. Καρακάσης, Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας 

 

Αντιπρύτανης Προσωπικού και Φοιτητικής Μέριμνας 

Κωνσταντίνος Λ. Σπανουδάκης, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Φιλολογίας 

 

http://www.uoc.gr/university/administration/glance.html
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Κατάλογος των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών 

Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 

ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΠΟΛΗ 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

Φιλολογίας   

α) Κλασικών Σπουδών,  
β) Βυζαντινής και Νεοελληνικής 
Φιλολογίας,  
γ) Γλωσσολογίας,  
δ) Θεατρολογίας - Μουσικολογίας 

4 ΡΕΘΥΜΝΟ 

Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
α) Ιστορία & Αρχαιολογία: Ιστορία 
β) Ιστορία & Αρχαιολογία: 
Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης  

4 ΡΕΘΥΜΝΟ 

Φιλοσοφικών και 
Κοινωνικών Σπουδών  

α) Φιλοσοφικών και Κοινωνικών 
Σπουδών: Φιλοσοφία 
β) Φιλοσοφικών και Κοινωνικών 
Σπουδών: Κοινωνικές Επιστήμες 

4 ΡΕΘΥΜΝΟ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 
Παιδαγωγικό Τμήμα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Παιδαγωγική Επιστήμη: Δημοτική 
Εκπαίδευση 

4 ΡΕΘΥΜΝΟ 

Παιδαγωγικό Τμήμα 
Προσχολικής Εκπαίδευσης 

Παιδαγωγική Επιστήμη: Προσχολική 
Εκπαίδευση 

4 ΡΕΘΥΜΝΟ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
Κοινωνιολογίας Κοινωνιολογία 4 ΡΕΘΥΜΝΟ 

Οικονομικών Επιστημών Οικονομικές Επιστήμες 4 ΡΕΘΥΜΝΟ 

Ψυχολογίας Ψυχολογία  4 ΡΕΘΥΜΝΟ 

Πολιτικής Επιστήμης  Πολιτική Επιστήμη 4 ΡΕΘΥΜΝΟ 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
Ιατρική Σχολή Ιατρική 6 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
Μαθηματικών & 
Εφαρμοσμένων 
Μαθηματικών  

α) Μαθηματικών  
β) Εφαρμοσμένων Μαθηματικών  

4 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Φυσικής  Φυσική 4 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Επιστήμης Υπολογιστών Επιστήμη Υπολογιστών 4 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Βιολογίας  

α) Βιολογία: Βιομοριακές Επιστήμες 
και Βιοτεχνολογία  
β) Βιολογία: Περιβαλλοντική Βιολογία 
και Διαχείριση Βιολογικών Πόρων 

4 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Χημείας Χημεία  4 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Επιστήμης & Τεχνολογίας 
Υλικών  

Επιστήμη & Τεχνολογία Υλικών 4 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 

Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης λειτουργούν πενήντα δύο (52) Προγράμματα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (Π.Μ.Σ.) που συμβάλλουν στην προώθηση και εξειδίκευση της γνώσης και 

έρευνας στα αντικείμενα που θεραπεύουν τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης.  

http://www.uoc.gr/studies-at-uni/postgraduate-studies/table.html
http://www.uoc.gr/studies-at-uni/postgraduate-studies/table.html
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Πρόσβαση σε αυτά έχουν οι  πτυχιούχοι  Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της 

ημεδαπής αλλά και της αλλοδαπής, σύμφωνα και με τα όσα ειδικότερα προβλέπονται 

στους εσωτερικούς κανονισμούς των Προγραμμάτων, του Ιδρύματος αλλά και σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία. 

Επιπλέον το Πανεπιστήμιο Κρήτης ενθαρρύνει τη διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης 

και της έρευνας και παράλληλα επιδιώκει την εξωστρέφεια μέσα από την λειτουργία 

διατμηματικών, δι-ιδρυματικών ή διακρατικών Π.Μ.Σ. και τη συμμετοχή του σε αντίστοιχα 

προγράμματα άλλων Ιδρυμάτων. 

Συγκεκριμένα το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης λειτουργούν δύο (2) 

διακρατικά - δι-ιδρυματικά, επτά (7) δι-ιδρυματικά και έξι (6) δια-τμηματικά Π.Μ.Σ. 

Τα Π.Μ.Σ. των ακαδημαϊκών Τμημάτων απονέμουν Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε 

αντίστοιχη επιστημονική περιοχή ή και / ειδίκευση. 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στο σύνδεσμο http://www.uoc.gr/studies-at-

uni/postgraduate-studies 

Τα Π.Μ.Σ. που οργανώνονται από τα ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης 

καθώς και αυτά στα οποία συμμετέχουν παρουσιάζονται αμέσως παρακάτω:
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ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ και ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 
(ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΑΜΗΝΩΝ) 

ΠΟΛΗ ΤΥΠΟΣ 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ       

«Κλασικές Σπουδές»  4 ΡΕΘΥΜΝΟ Μονοτμηματικό 

«Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία» 
στις ειδικεύσεις: 1. Βυζαντινή Φιλολογία, 2. Νεοελληνική Φιλολογία. 

4 ΡΕΘΥΜΝΟ Μονοτμηματικό 

«Γλωσσολογία»  4 ΡΕΘΥΜΝΟ Μονοτμηματικό 

«Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές»  4 ΡΕΘΥΜΝΟ 
Δι-ιδρυματικό σε συνεργασία με το Ινστιτούτο 
Μεσογειακών Σπουδών  του Ι.Τ.Ε. 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ       

«Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος - Ιστορία και Αρχαιολογία»  
με κατευθύνσεις: Ι) Αρχαία Ιστορία, II) Κλασική Αρχαιολογία και III) 
Προϊστορική Αρχαιολογία. 

4  ΡΕΘΥΜΝΟ Μονοτμηματικό 

«Ιστορία της Τέχνης» 4  ΡΕΘΥΜΝΟ Μονοτμηματικό 

«Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία»  4 ΡΕΘΥΜΝΟ Μονοτμηματικό 

«Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές» 
με κατευθύνσεις: I) Βυζαντινή Ιστορία, II) Μεσαιωνική Ιστορία της 
Δύσης, III) Βυζαντινή Αρχαιολογία και Ιστορία της Βυζαντινής Τέχνης. 

4 ΡΕΘΥΜΝΟ Μονοτμηματικό 

«Οθωμανική Ιστορία»   4 ΡΕΘΥΜΝΟ 
Δι-ιδρυματικό σε συνεργασία με το Ινστιτούτο 
Μεσογειακών Σπουδών του Ι.Τ.Ε. 

http://www.philology.uoc.gr/postgraduate/
http://www.philology.uoc.gr/postgraduate/
http://www.philology.uoc.gr/postgraduate/
http://www.philology.uoc.gr/postgraduate/
http://www.philology.uoc.gr/postgraduate/
http://www.history-archaeology.uoc.gr/el/graduate/ancient-mediterranean-world
http://www.history-archaeology.uoc.gr/el/graduate/history-of-art/art-history.html
http://www.history-archaeology.uoc.gr/el/graduate/contemporary-history/greek-history.html
http://www.history-archaeology.uoc.gr/el/graduate/byzantine-studies/byzantine-and-Medieval-studies.html
http://www.history-archaeology.uoc.gr/el/graduate/Ottoman-History/Ottoman-History.html
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ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ και ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 
(ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΑΜΗΝΩΝ) 

ΠΟΛΗ ΤΥΠΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΦΚΣ) 

«Πολιτισμική Ανάλυση και Εκπαίδευση»  4 ΡΕΘΥΜΝΟ Μονοτμηματικό 

«Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία» 4 ΡΕΘΥΜΝΟ Μονοτμηματικό 

«Βιοηθική»   4 ΡΕΘΥΜΝΟ 
Δι-ιδρυματικό διατμηματικό στο οποίο συμμετέχουν 
τα Τμήματα Ιατρικής, Βιολογίας, Κοινωνιολογίας του 
Π.Κ. και η Νομική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α.   

«Εγκέφαλος και Νους»  4  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

(συμμετοχή) 
Δι-ιδρυματικό ΠΜΣ του Τμήματος Ιατρικής του Π.Κ. 
στο οποίο συμμετέχει μαζί με τα Τμήματα Επιστήμης 
Υπολογιστών, Φυσικής, Ψυχολογίας του Π.Κ. και των 
Ινστιτούτων Υπολογιστικών Μαθηματικών και 
Πληροφορικής του Ι.Τ.Ε. 

«Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών»    4 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

(συμμετοχή) 
Δι-ιδρυματικό του Τμήματος Φιλοσοφίας, 
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων στο οποίο συμμετέχει το Τμήμα ΦΚΣ του 
ΠΚ 

«Συστηματική Φιλοσοφία»   4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

(συμμετοχή) 
Δι-ιδρυματικό του Τμήματος Φιλοσοφίας και 
Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ., στο οποίο συμμετέχουν το 
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 
Ε.Κ.Π.Α. και το Τμήμα Φ.Κ.Σ. του Π.Κ. 

http://www.fks.uoc.gr/_/pw/pms_themke/
http://pms-phl.fks.uoc.gr/
http://bioethics.fks.uoc.gr/
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ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ και ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 
(ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΑΜΗΝΩΝ) 

ΠΟΛΗ ΤΥΠΟΣ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) 

«ΠΜΣ στις Επιστήμες της Αγωγής» 
με ειδικεύσεις: 1. «Η Παιδαγωγική ως επιστήμη και πράξη σε σύγχρονα 
περιβάλλοντα μάθησης», 2. «Γραμματισμός, αφήγηση και διδασκαλία 
της Ελληνικής ως πρώτης και ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας», 3. «Θετικές 
Επιστήμες στην Εκπαίδευση» 

4  ΡΕΘΥΜΝΟ Μονοτμηματικό 

«Επιστήμες της Αγωγής − Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με την χρήση 
των ΤΠΕ, (e−Learning)»  

3  ΡΕΘΥΜΝΟ Μονοτμηματικό 

«ΠΜΣ στις Επιστήμες της Αγωγής, την Κριτική Παιδαγωγική και την 
Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών»  

3  ΡΕΘΥΜΝΟ Μονοτμηματικό 

«Ειδική Αγωγή»  4  ΡΕΘΥΜΝΟ 
Διατμηματικό  στο οποίο συμμετέχουν τα Τμήματα 
Π.Τ.Π.Ε. και Ψυχολογίας του Π.Κ.  

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Π.Ε.) 

«Επιστήμες της Αγωγής:  Θεωρία και Εφαρμογές»  
με τις ειδικεύσεις: 1. Θεωρία και Πράξη στην Προσχολική Εκπαίδευση, 2. 
Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση. 

4  ΡΕΘΥΜΝΟ Μονοτμηματικό 

http://ptde.edc.uoc.gr/page/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%83-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B5%CF%83/
http://www.edivea.org/master-info.html
http://www.edivea.org/master-info.html
http://www.kemeiede.org/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1
http://www.kemeiede.org/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1
http://eidikiagogi.edc.uoc.gr/
https://ptpe.edc.uoc.gr/el/course/8/epistimes-tis-agwgis-thewria-efarmoges
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ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ και ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 
(ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΑΜΗΝΩΝ) 

ΠΟΛΗ ΤΥΠΟΣ 

«Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση: Εναλλακτικές-
Βιωματικές και Ενσώματες-Πολυτροπικές Ψυχοπαιδαγωγικές 
Προσεγγίσεις»  

4  ΡΕΘΥΜΝΟ Μονοτμηματικό 

«Επιστήμες της Αγωγής: Τέχνη και Εκπαίδευση»  4  ΡΕΘΥΜΝΟ Μονοτμηματικό 

«Επιστήμες της Αγωγής: Σχολική Ψυχολογία-Πρόληψη &  
Ψυχοπαιδαγωγικές Παρεμβάσεις για Παιδιά Προσχολικής και Σχολικής 
Ηλικίας» 

4  ΡΕΘΥΜΝΟ Μονοτμηματικό 

«Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγική και Διδακτική Πράξη» 
με τις ειδικεύσεις: 1. Γλώσσα και Γραμματισμός στην Πρώιμη Παιδική 
Ηλικία, 2. Διοίκηση και Επιμόρφωση στην Εκπαίδευση, 3. Οι Τεχνολογίες 
της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. 

4  ΡΕΘΥΜΝΟ Μονοτμηματικό 

«Επιστήμες της Αγωγής: Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Παιδαγωγικές 
Εφαρμογές»  

4 ΡΕΘΥΜΝΟ Μονοτμηματικό 

«Ειδική Αγωγή»  4  ΡΕΘΥΜΝΟ 
(συμμετοχή) 
Διατμηματικό  του ΠΤΔΕ στο οποίο συμμετέχουν τα 
Τμήματα Π.Τ.Π.Ε. και Ψυχολογίας του Π.Κ.  

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ       

«Κοινωνιολογία: Θεωρία, Πολιτισμός, Μετασχηματισμοί»  
με ειδικεύσεις 1. Θεωρία, Ιδεολογία και Πολιτική στην Κοινωνική 
Επιστήμη, 2. Πολιτισμός, Εξουσία και Κοινωνικές Ανισότητες, 3. 
Κοινωνικοί, Πολιτικοί, Οικονομικοί Μετασχηματισμοί. 

4 ΡΕΘΥΜΝΟ Μονοτμηματικό 

http://ptpe.edc.uoc.gr/index.php/el/course/15/psyxopaidagwgikes-proseggiseis-twn-diadikasiwn-mathisis-kai-anaptyksis
http://ptpe.edc.uoc.gr/index.php/el/course/15/psyxopaidagwgikes-proseggiseis-twn-diadikasiwn-mathisis-kai-anaptyksis
http://ptpe.edc.uoc.gr/index.php/el/course/15/psyxopaidagwgikes-proseggiseis-twn-diadikasiwn-mathisis-kai-anaptyksis
https://ptpepms-epa.edc.uoc.gr/index.php/home-pms1
https://ptpepms-epa.edc.uoc.gr/index.php/home-pms3
https://ptpepms-epa.edc.uoc.gr/index.php/home-pms3
http://sociology.soc.uoc.gr/socpmsnew/
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ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ και ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 
(ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΑΜΗΝΩΝ) 

ΠΟΛΗ ΤΥΠΟΣ 

«Βιοηθική»   4 ΡΕΘΥΜΝΟ 

(συμμετοχή)  
Δι-ιδρυματικό του Τμήματος Φ.Κ.Σ. στο οποίο 
συμμετέχουν τα Τμήματα Βιολογίας, Ιατρικής και 
Κοινωνιολογίας του Π.Κ. και η Νομική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.  

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

«Οικονομική Θεωρία και Πολιτική»   3  ΡΕΘΥΜΝΟ Μονοτμηματικό 

«Masters στην Επιχειρηματική Οικονομική / Διαχείριση Τεχνολογικών 
Καινοτομιών και Επιχειρηματικότητα» (Technology, Innovation 
Management and Entrepreneurship - ΤΙΜΕ ΜΒΕ)  

3  ΡΕΘΥΜΝΟ 

Δι-ιδρυματικό Κοινό του Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών του Π.Κ.Κ σε συνεργασία με το Τμήμα 
Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου 
και το Business Economics του Wageningen University 
της Ολλανδίας  

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ  

«Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις»  4  ΡΕΘΥΜΝΟ 
Διατμηματικό Κοινό στο οποίο συμμετέχει το Τμήμα 
Ιατρικής του Π.Κ. 

«Ειδική Αγωγή» 4  ΡΕΘΥΜΝΟ 
(συμμετοχή)  
Διατμηματικό του Π.Τ.Δ.Ε. στο οποίο συμμετέχουν τα 
Τμήματα Π.Τ.Π.Ε. και Ψυχολογίας του Π.Κ.  

«Εγκέφαλος & Νους» 4 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

(συμμετοχή) 
Δι-ιδρυματικό ΠΜΣ του Τμήματος Ιατρικής Π.Κ. στο 
οποίο συμμετέχει μαζί με τα Τμήματα Επιστήμης 
Υπολογιστών, Φυσικής, Ψυχολογίας του Π.Κ. και των 
Ινστιτούτων Υπολογιστικών Μαθηματικών και 
Πληροφορικής του Ι.Τ.Ε. 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  

«Πολιτικό Σύστημα και Δημόσιες Πολιτικές» 3  ΡΕΘΥΜΝΟ  Μονοτμηματικό 

http://sociology.soc.uoc.gr/socpmsnew/
http://www.timembe.eu/en/
http://www.timembe.eu/en/
http://www.timembe.eu/en/
http://addictions.psychology.uoc.gr/
http://political.soc.uoc.gr/el/page/10/87/neo-pms-sto-politiko-systima-stis-dimosies-politikes-enarksi-2018-2019-
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ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ και ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 
(ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΑΜΗΝΩΝ) 

ΠΟΛΗ ΤΥΠΟΣ 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

«Μαθηματικά και Εφαρμογές τους» 
στις ειδικεύσεις: 1. Θεωρητικά Μαθηματικά, 2. Μαθηματικά της 
Πληροφορικής, 3. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: Διαφορικές Εξισώσεις 
και Αριθμητικές Μέθοδοι. 

4  ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοτμηματικό 

«Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά» 
στις ειδικεύσεις: 1. Επιστημονικοί Υπολογισμοί, 2. Μοντελοποίηση και 
Ανάλυση στις Επιστήμες και την Τεχνολογία,  3. Στατιστική και 
Στοχαστική Ανάλυση  

4  ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοτμηματικό 

«Μαθηματικά στην Εκπαίδευση» 2  ΗΡΑΚΛΕΙΟ   

«Οπτική και Όραση»  4  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

(συμμετοχή) 
Διατμηματικό του Τμήματος Ιατρικής, στο οποίο 
συμμετέχουν τα Τμήματα Μαθηματικών και 
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Επιστήμης και 
Τεχνολογίας Υλικών του Π.Κ. 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

«Προχωρημένη Φυσική» 
στις ειδικεύσεις: 1. Αστροφυσικής και Διαστημικής Φυσικής, 2. Φυσικής 
Στοιχειωδών Σωματιδίων και Κοσμολογίας, 3. Συμπυκνωμένης Ύλης και 
Ατομικής Φυσικής. 

2  ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοτμηματικό 

http://www.math.uoc.gr/el/grad.html
http://www.math.uoc.gr/el/grad.html
http://www.math.uoc.gr/el/grad.html
http://gradstudy.physics.uoc.gr/1/index.html
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ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ και ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 
(ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΑΜΗΝΩΝ) 

ΠΟΛΗ ΤΥΠΟΣ 

«Φωτονική - Νανοηλεκτρονική» 3  ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοτμηματικό 

«Εγκέφαλος και Νους»  4  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

(συμμετοχή) 
Δι-ιδρυματικό του Τμήματος Ιατρικής στο οποίο 
συμμετέχουν τα Τμήματα Επιστήμης Υπολογιστών, 
Φυσικής, Ψυχολογίας, ΦΚΣ του ΠΚ και τα Ινστιτούτα 
Υπολογιστικών Μαθηματικών και Πληροφορικής του 
Ι.Τ.Ε. 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  

«Επιστήμη και Μηχανική των Υπολογιστών»  4  ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοτμηματικό 

«Εγκέφαλος και Νους»  4  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

(συμμετοχή) 
Δι-ιδρυματικό του Τμήματος Ιατρικής στο οποίο 
συμμετέχουν τα Τμήματα Επιστήμης Υπολογιστών, 
Φυσικής, Ψυχολογίας, Φ.Κ.Σ. του Π.Κ. και τα 
Ινστιτούτα Υπολογιστικών Μαθηματικών και 
Πληροφορικής Ι.Τ.Ε. 

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ  

«Μοριακή και Εφαρμοσμένη Βιολογία Φυτών - Πράσινη 
Βιοτεχνολογία»  

2 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοτμηματικό 

«Μοριακή Βιολογία – Βιοϊατρική»  4  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
Δι-ιδρυματικό στο οποίο συμμετέχουν το Τμήμα 
Ιατρικής του Π.Κ. και  το Ινστιτούτο Μοριακής 
Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του Ι.Τ.Ε. 

http://gradstudy.physics.uoc.gr/2/index.html
https://www.csd.uoc.gr/index.jsp?content=moc&openmenu=demoAcc4&lang=gr
http://147.52.104.50/METAPTYX/
http://147.52.104.50/METAPTYX/
http://www.imbb.forth.gr/mbb/arhiki_selida.html
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ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ και ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 
(ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΑΜΗΝΩΝ) 

ΠΟΛΗ ΤΥΠΟΣ 

«Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία» 4  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
Διατμηματικό στο οποίο συμμετέχει το Τμήμα 
Χημείας του Π.Κ. 

«Περιβαλλοντική Βιολογία» 3  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
Δι-ιδρυματικό στο οποίο συμμετέχει το Ελληνικό 
Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε) 

«Υδατοκαλλιέργειες, Περιβάλλον και Κοινωνία/ Aquaculture, 
Environment and Society» 

4  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Κοινό ΠΜΣ Erasmus Plus στο οποίο συμμετέχουν το 
Τμήμα Βιολογίας του Π.Κ., το Πανεπιστήμιο Highlands 
and Islands (Ηνωμένο Βασίλειο) και το Université de 
Nantes (Γαλλία) 

«Βιοηθική»   4  ΡΕΘΥΜΝΟ 

(συμμετοχή) 
Δι-ιδρυματικό  του Τμήματος Φ.Κ.Σ. στο οποίο 
συμμετέχουν τα Τμήματα Βιολογίας, Ιατρικής και 
Κοινωνιολογίας του Π.Κ. και η Νομική Σχολή του 
Ε.Κ.Π.Α.   

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 

«Χημεία» 
με κατευθύνσεις: 
1. Βιολογική και Οργανική Χημεία 2. Αναλυτική και Περιβαλλοντική 
Χημεία 3. Προηγμένα Υλικά - Φυσικοχημεία 

4 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοτμηματικό 

«Απομόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων με Βιολογική 
Δραστικότητα» 

4 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
Διατμηματικό στο οποίο συμμετέχει το Τμήμα 
Ιατρικής του Π.Κ. 

«Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος» 4 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
Δι-ιδρυματικό στο οποίο συμμετέχουν τα Τμήματα 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανολόγων 
Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 

«Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία» 4  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
(συμμετοχή) 
Διατμηματικό του Τμήματος Βιολογίας στο οποίο 
συμμετέχει το Τμήμα Χημείας του Π.Κ. 

http://www.biology.uoc.gr/postgraduate/Probiotech/index.html
http://www.biology.uoc.gr/postgraduate/EnvBiol/index.htm
http://www.emm-aces.org/
http://www.emm-aces.org/
http://eilotas.chemistry.uoc.gr/uocchem/index.php?option=com_content&task=view&id=70&Itemid=317
http://eilotas.chemistry.uoc.gr/uocchem/index.php?option=com_content&task=view&id=151&Itemid=515
http://eilotas.chemistry.uoc.gr/uocchem/index.php?option=com_content&task=view&id=151&Itemid=515
http://eilotas.chemistry.uoc.gr/uocchem/index.php?option=com_content&task=view&id=152&Itemid=515
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ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ και ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 
(ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΑΜΗΝΩΝ) 

ΠΟΛΗ ΤΥΠΟΣ 

«Ανόργανη Βιολογική Χημεία»  3  ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

(συμμετοχή) 
Διακρατικό Δι-ιδρυματικό του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων στο οποίο συμμετέχουν τα Τμήματα 
Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Ε.Κ.Π.Α., 
του Α.Π.Θ., του Πανεπιστημίου Πατρών, του Π.Κ. και 
του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

«Νανοτεχνολογία  για  Ενεργειακές  Εφαρμογές» 3  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

(συμμετοχή) 
Δι-ιδρυματικό  των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., 
Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι .Κρήτης, στο 
οποίο  συμμετέχει το Τμήμα Επιστήμης και 
Τεχνολογίας Υλικών, Χημείας του Π.Κ. και το 
Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του 
Ι.Τ.Ε. 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ  

«Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών» 4 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοτμηματικό 

«Οπτική και Όραση»  
«Οπτική και 

Όραση»  
«Οπτική και 

Όραση»  

(συμμετοχή) 
Διατμηματικό  του Τμήματος Ιατρικής στο οποίο 
συμμετέχουν τα Τμήματα Μαθηματικών και 
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Επιστήμης και 
Τεχνολογίας Υλικών του Π.Κ. 

«Νανοτεχνολογία  για  Ενεργειακές  Εφαρμογές» 3  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

(συμμετοχή) 
Δι-ιδρυματικό  των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών Τ.Ε., Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του  
Τ.Ε.Ι. Κρήτης, στο οποίο  συμμετέχει το Τμήμα 
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών και το Τμήμα 
Χημείας του Π.Κ. και το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής 
Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του Ι.Τ.Ε. 

http://www.materials.uoc.gr/el/grad/announcements/2012/call_20120731.html
http://www.materials.uoc.gr/el/grad/announcements/2012/call_20120731.html
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ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ και ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 
(ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΑΜΗΝΩΝ) 

ΠΟΛΗ ΤΥΠΟΣ 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

«Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων»  3 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοτμηματικό 

«Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου»  4 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοτμηματικό 

«Νευροεπιστήμες» 4  ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοτμηματικό 

«Αιματολογία - Ογκολογία Παιδιών και Εφήβων»  3  ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοτμηματικό 

«Βιοπληροφορική»  4  ΗΡΑΚΛΕΙΟ Δι-ιδρυματικό σε συνεργασία με το Ι.Τ.Ε. 

«Εγκέφαλος και Νους»  
 
Επιστήμες Εγκεφάλου και Νου 

4  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Δι-ιδρυματικό στο οποίο συμμετέχουν τα Τμήματα 
Επιστήμης Υπολογιστών, Φυσικής, Ψυχολογίας, 
Φ.Κ.Σ. του Π.Κ. και τα Ινστιτούτα Υπολογιστικών 
Μαθηματικών και Πληροφορικής του Ι.Τ.Ε. 

«Δημόσια Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» 
(α) Δημόσια Υγεία και ΠΦΥ με εξειδίκευση στην Επιδημιολογία,  β) 
Υπηρεσίες Υγείας  

3  ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοτμηματικό 

«Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων»  3  ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοτμηματικό 

http://vaccines.med.uoc.gr/
http://www.grad-mbhd-uoc.gr/
http://neuroscience.med.uoc.gr/
http://www.med.uoc.gr/?q=metaptyxiaka/programmata/aimatologia-ogkologia
http://www.bioinformatics-grad.gr/
http://brain-mind.med.uoc.gr/
http://mph.med.uoc.gr/
http://eicca.med.uoc.gr/
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ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ και ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 
(ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΑΜΗΝΩΝ) 

ΠΟΛΗ ΤΥΠΟΣ 

«Ογκολογία: Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία»  3  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
Δι-ιδρυματικό σε συνεργασία με το Ινστιτούτο 
Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και 
Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. 

«Οπτική και Όραση»  4  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
Διατμηματικό στο οποίο συμμετέχουν τα Τμήματα 
Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και 
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Π.Κ. 

«Απομόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων με Βιολογική 
Δραστικότητα» 

4  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
(συμμετοχή) 
Διατμηματικό του Τμήματος Χημείας στο οποίο 
συμμετέχει το Τμήμα Ιατρικής του Π.Κ. 

«Βιοηθική»   4  ΡΕΘΥΜΝΟ 

(συμμετοχή) 
Δι-ιδρυματικό του Τμήματος Φιλοσοφικών και 
Κοινωνικών Σπουδών στο οποίο συμμετέχουν τα 
Τμήματα Βιολογίας, Ιατρικής και Κοινωνιολογίας του 
Π.Κ. και η Νομική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α.   

«Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις»  4  ΡΕΘΥΜΝΟ 
(συμμετοχή) 
Διατμηματικό του Τμήματος Ψυχολογίας στο οποίο 
συμμετέχει το Τμήμα Ιατρικής 

«Μοριακή Βιολογία – Βιοϊατρική»  4  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

(συμμετοχή) 
Δι-ιδρυματικό του Τμήματος Βιολογίας στο οποίο 
συμμετέχουν το Τμήμα Ιατρικής του Π.Κ. και  το 
Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας 
(ΙΜΒΒ) του Ι.Τ.Ε. 

«Ιατρική φυσική - Ακτινοφυσική»  3  ΑΘΗΝΑ 

(συμμετοχή) 
Δι-ιδρυματικό της Ιατρικής Σχολής, του Βιολογικού 
και του Φυσικού του Ε.Κ.Π.Α., της Ιατρικής Σχολής του 
Α.Π.Θ., του Ιατρικού Τμήματος του Δημοκρίτειου 
Παν/μίου Θράκης, του Τμήματος Ιατρικής του 
Παν/μίου Ιωαννίνων και της Ιατρικής Σχολής του Π.Κ. 

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξατε στις ιστοσελίδες των επιμέρους ακαδημαϊκών Τμημάτων. 

http://www.med.uoc.gr/?q=metaptyxiaka/programmata/ogkologia
http://www.optics-vision.gr/
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Γενικές προϋποθέσεις εισαγωγής στα Προγράμματα 

Προπτυχιακών Σπουδών 

Η εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης όπως και σε όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

της Ελλάδας γίνεται με κοινές διαδικασίες και ορίζεται από την Εθνική Νομοθεσία. 

α) με Συμμετοχή σε Πανελλήνιες Εξετάσεις 

β) με Υπαγωγή σε Ειδική Κατηγορία (https://www.minedu.gov.gr/exetaseis-2/to-thema-

exetaseis). 

Ειδικές κατηγορίες θεωρούνται: 

 Αλλοδαποί/ές – αλλογενείς (απόφοιτοι λυκείων εκτός Ε.Ε., απόφοιτοι λυκείων ή 

αντίστοιχων σχολείων κρατών μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής) 

 Τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού, απόφοιτοι ελληνικών λυκείων 

 Τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων αποσπασμένων σε ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες στο 

εξωτερικό ή σε διεθνείς οργανισμούς στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα, 

απόφοιτοι ελληνικών λυκείων 

 Έλληνες και Ελληνίδες απόφοιτοι ξένων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων που 

λειτουργούν στο εξωτερικό 

 Υπότροφοι 

 Έλληνες/Ελληνίδες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης 

 Υποψήφιοι/ες με σοβαρές παθήσεις (σε ποσοστό 5%, χωρίς εξετάσεις) 

 Αθλητές/αθλήτριες με ειδικές διακρίσεις 

 Διακριθέντες/είσες σε Βαλκανική ή Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, 

Πληροφορικής, Φυσικής, Χημείας ή Βιολογίας 

Οι υποψήφιοι της κατηγορίας των αλλοδαπών – αλλογενών (πλην των Κυπρίων) 

υποχρεούνται για την εγγραφή τους να προσκομίσουν πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (δείτε 

στο σύνδεσμο http://www.gsae.edu.gr/el/geniki-ekpaidefsi-enilikon/ellinomatheia). 

γ) Από Μετεγγραφή 

Εφόσον συντρέχουν κοινωνικοί και οικονομικοί λόγοι ή σοβαροί λόγοι υγείας, δίνεται η 

δυνατότητα σε φοιτητές και φοιτήτριες να ζητήσουν τη μετεγγραφή τους σε αντίστοιχο της 

εισαγωγής τους Τμήμα άλλου Πανεπιστημίου της Ελλάδας με βάση την ισχύουσα 

νομοθεσία. 

http://www.gsae.edu.gr/el/geniki-ekpaidefsi-enilikon/ellinomatheia
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Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση σε ειδική εφαρμογή του Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου), σε χρονικό 

διάστημα που ορίζεται από αυτό.  

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων: http://www.minedu.gov.gr/aei-9/meteggrafes-new 

δ) με Κατατακτήριες Εξετάσεις 

Δυνατότητα εισαγωγής δίνεται επίσης σε απόφοιτους Α.Ε.Ι., με συμμετοχή τους σε ειδικές 

εξετάσεις που διεξάγει το Τμήμα, τηρώντας διαδικασίες που ορίζει η εθνική νομοθεσία.  Το 

πλήθος των εισακτέων αυτών ανέρχεται στο 12% των εισακτέων μέσω Πανελληνίων 

Εξετάσεων ανά ακαδημαϊκό έτος.  Σχετικές πληροφορίες υπάρχουν αναρτημένες στην 

ιστοσελίδα κάθε Τμήματος. 

 

Γενικές προϋποθέσεις εγγραφής 

Οι εγγραφές πρωτοετών πραγματοποιούνται σε χρονικό διάστημα που ορίζει το Υπουργείο 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ανακοινώνεται στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.  

Συνήθως πραγματοποιούνται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. 

Η εγγραφή γίνεται με ενιαίο τρόπο για όλα τα Τμήματα και τις Σχολές των Πανεπιστημίων 

μέσω πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

(https://eregister.it.minedu.gov.gr/).  Η αίτηση εγγραφής και η δήλωση των απαραίτητων 

στοιχείων γίνεται αποκλειστικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος και επομένως δεν 

απαιτείται η προσέλευση στη Γραμματεία του Τμήματος και δεν απαιτείται υποβολή 

δικαιολογητικών κατά το στάδιο της ηλεκτρονικής εγγραφής. 

Εισακτέοι/ες που έχουν ήδη εγγραφεί σε άλλο Τμήμα ή Σχολή λόγω πρόσβασής τους κατά 

τα παρελθόντα έτη οφείλουν να διαγραφούν από αυτό/ή.  Το πληροφοριακό σύστημα δίνει 

την δυνατότητα αυτόματης αίτησης διαγραφής από το/τη προηγούμενο/η Τμήμα/Σχολή.  

Οι Γραμματείες των δύο Τμημάτων ενημερώνονται σχετικά και διεκπεραιώνεται η σχετική 

διαδικασία χωρίς να απαιτείται άλλη ενέργεια του ενδιαφερόμενου. 

Δεδομένου του ότι η διαδικασία εγγραφής γίνεται ψηφιακά μέσω του πληροφοριακού 

συστήματος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

(https://eregister.it.minedu.gov.gr/), καθίσταται απαραίτητη η παροχή στοιχείων που 

διευκολύνουν την ταυτοπροσωπία των εγγεγραμμένων φοιτητών.  Έτσι σε συνέχεια της 

εγγραφής πρέπει να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή να αποσταλούν ταχυδρομικά τα 

παρακάτω: 

https://transfer.it.minedu.gov.gr/
https://transfer.it.minedu.gov.gr/
http://www.minedu.gov.gr/aei-9/meteggrafes-new
http://www.minedu.gov.gr/rss/29954-04-09-17-me-ilektroniko-tropo-arxizoun-ayrio-oi-aitiseis-eggrafis-ton-epityxonton-se-aei-tei-2
http://www.minedu.gov.gr/rss/29954-04-09-17-me-ilektroniko-tropo-arxizoun-ayrio-oi-aitiseis-eggrafis-ton-epityxonton-se-aei-tei-2
https://eregister.it.minedu.gov.gr/
https://eregister.it.minedu.gov.gr/
https://eregister.it.minedu.gov.gr/
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1. Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας η οποία 

α. θα  πρέπει να είναι τουλάχιστον 240 x 240 pixels  

β. θα πρέπει να είναι σε μορφή jpg  

γ. το μέγεθος της δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 2MB 

δ. θα πρέπει να είναι πρόσφατη, έγχρωμη, σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει 

ευκρινώς μόνο το πρόσωπο του δικαιούχου φοιτητή. 

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 

Στην περίπτωση που τα παραπάνω (φωτογραφία, φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 

ή και Πιστοποιητικό Γέννησης) αποσταλούν ταχυδρομικά, θα πρέπει να συνοδεύονται από 

σχετική Αίτηση, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη Δημόσια Αρχή.  

Η ταυτοποίηση των στοιχείων των πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών (δηλ. η 

ταυτοπροσωπία τους) από τη Γραμματεία του Τμήματός τους ολοκληρώνεται μετά την 

αποστολή από το Υπουργείο Παιδείας στο Πανεπιστήμιο, των καταλόγων εγγραφέντων 

μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου.  Ακολούθως αποδίδονται στους 

πρωτοετείς φοιτητές οι κωδικοί για χρήση των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου. 

Οι επιτυχόντες/ούσες μετά την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στην ειδική πλατφόρμα του 

Υπουργείου, πρέπει να ολοκληρώσουν την ανωτέρω διαδικασία ταυτοποίησης των 

στοιχείων τους μέχρι την ημερομηνία που θα προσδιοριστεί από το Υπουργείο Παιδείας. 

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής ο φοιτητής μπορεί να αιτηθεί τη χορήγηση φοιτητικής 

ταυτότητας. 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας:  

Τηλ.: +30 28310 77579/ 77577/ 77543 

Fax: +30 28310 77578 

E-mail: psychology_registry@uoc.gr 

 

 

 

 

mailto:psychology_registry@uoc.gr
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Κατανομή ακαδημαϊκών μονάδων ECTS βάσει του φόρτου 

εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για να επιτευχθούν 

τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα 

Κάθε πρόγραμμα σπουδών αντιστοιχεί σε ένα επίπεδο σπουδών και ένα αντίστοιχο 

επίπεδο του τίτλου που απονέμεται μετά την επιτυχή παρακολούθησή του.  Αυτό 

καθορίζεται από την εκάστοτε εθνική νομοθεσία και τα εν ισχύ πλαίσια προσόντων. 

Κάθε πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει διαμορφωθεί  

ώστε τα μαθησιακά αποτελέσματα καθενός εξ αυτών να βασίζονται στη φυσιογνωμία του 

και περιγράφουν το επίπεδο γνώσεων, κατανόησης και πρακτικών εφοδίων που απέκτησε 

ο φοιτητής μετά την ολοκλήρωσή του.  

Η φυσιογνωμία του προγράμματος σπουδών διαμορφώνεται από εκπαιδευτικές ενότητες 

οι οποίες μπορεί να περιέχουν μία ή περισσότερες υπο-ενότητες, άλλες μορφές διδακτικής 

ενότητας, πρακτική ή και κλινική άσκηση, ερευνητικές εργασίες, άσκηση στο εργαστήριο 

και άλλες σχετικές μαθησιακές δραστηριότητες (για παράδειγμα, φροντιστηριακού τύπου 

μαθήματα και καθοδήγηση) ή και δραστηριότητες σε κοινωνικό και κοινοτικό επίπεδο.  

Τα μαθησιακά αποτελέσματα, μαζί με τις σχετικές στρατηγικές και κριτήρια αξιολόγησης, 

που ορίζονται για όλες τις εκπαιδευτικές ενότητες βρίσκονται σε αμοιβαία ενισχυτική 

δράση με τα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος. 

Βάσει των μαθησιακών αποτελεσμάτων και του σχετικού φόρτου εργασίας για κάθε μία 

από τις εκπαιδευτικές  ενότητες και λαμβάνοντας υπόψη ότι 60 ακαδημαϊκές μονάδες (60 

ECTS) αντιστοιχούν σε σπουδές αντίστοιχες ενός ακαδημαϊκού έτους πλήρους φοίτησης, 

κατανέμονται σε αυτές οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες. 

Το σύστημα ECTS ενισχύει τη διαφάνεια και την εύκολη κατανόηση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και η εφαρμογή του υποστηρίζει την μεταστροφή από τη καθηγητο-κεντρική 

στη φοιτητο-κεντρική προσέγγιση, η οποία αναγνωρίζεται ως βασική αρχή του Ευρωπαϊκού 

Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (Ε.Χ.Α.Ε.).  

Επιπλέον, η χρήση των ακαδημαϊκών μονάδων διευκολύνει τη δημιουργία και την 

τεκμηρίωση ευέλικτων μαθησιακών διαύλων, επιτρέποντας έτσι στους φοιτητές 

μεγαλύτερη αυτονομία και ανάληψη ευθύνης.  
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Γενικές διευθετήσεις για την αναγνώριση μάθησης  

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει υιοθετήσει το σύστημα ECTS που αποτελεί το εθνικό σύστημα 

ακαδημαϊκών μονάδων στις περισσότερες χώρες του Ε.Χ.Α.Ε.  Το σύστημα ECTS ενισχύει τη 

διαφάνεια, διευκολύνει την παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η 

εφαρμογή του υποστηρίζει την μεταστροφή από τη καθηγητο-κεντρική στη φοιτητο-

κεντρική προσέγγιση της μάθησης, που αποτελεί τη βασική αρχή του Ε.Χ.Α.Ε.   

Επιπλέον, η χρήση των ακαδημαϊκών μονάδων διευκολύνει τη δημιουργία και την 

τεκμηρίωση ευέλικτων μαθησιακών διαύλων, επιτρέποντας έτσι στους φοιτητές 

μεγαλύτερη αυτονομία και ανάληψη ευθύνης.  

Χάρις στην προσέγγιση που δίνει βάρος στα μαθησιακά αποτελέσματα, η χρήση του ECTS:  

 Διευκολύνει την αναγνώριση της πρότερης μάθησης και εμπειρίας και συμβάλλει 

σε μια υψηλού επιπέδου ολοκλήρωση και μία ευρύτερη συμμετοχή στη διά βίου 

μάθηση.  

 Διαμορφώνει στενότερους δεσμούς μεταξύ εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 

απαιτήσεων της κοινωνίας και βελτιώνει τη διάδραση με όλους τους 

ενδιαφερόμενους (π.χ. πρακτική άσκηση σε φορείς του εσωτερικού και 

εξωτερικού).  

 Διευκολύνει την κινητικότητα εντός του ιδρύματος με την έννοια της 

παρακολούθησης μαθημάτων που ανήκουν σε πρόγραμμα σπουδών άλλου 

Τμήματος, στο εσωτερικό της χώρας, από ίδρυμα σε ίδρυμα, από χώρα σε χώρα και 

μεταξύ διαφορετικών εκπαιδευτικών τομέων και μαθησιακών πλαισίων (π.χ. 

τυπικού, μη τυπικού, άτυπου και μάθησης στο χώρο εργασίας), μέσω της 

αναγνώρισης και της μεταφοράς πιστωτικών μονάδων.  

 Επιπλέον το σύστημα ECTS διευκολύνει την χρήση του Παραρτήματος Διπλώματος 

(DS) μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων διαφορετικών χωρών. 

 

Σε ό,τι αφορά τους διακινούμενους φοιτητές και την αναγνώριση της μάθησης αυτό 

σημαίνει ότι: 

• Οι διαδικασίες μεταφοράς πιστωτικών μονάδων περικλείονται στις κανονικές 

διαδικασίες παρακολούθησης, αναθεώρησης και επικύρωσης.  
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• Για τα θέματα μεταφοράς πιστωτικών μονάδων και αναγνώρισης ορίζεται ως 

αρμόδιο πρόσωπο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος.  

• Οι Συμφωνίες Σπουδών συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση, ενώ το περιεχόμενό 

τους καθώς και κάθε αλλαγή σε αυτές υπόκειται σε προσεκτικές αλλά και 

εμπεριστατωμένες διαδικασίες έγκρισης.  Στη συμπλήρωση των Συμφωνιών 

Σπουδών χρησιμοποιείται η έννοια της «δίκαιης αναγνώρισης» και όχι της 

αυστηρής ισοδυναμίας, όπως συνδέεται με την εκπλήρωση αντίστοιχων 

μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

• Οι μετακινούμενοι φοιτητές επιλέγουν εκπαιδευτικές συνιστώσες σύμφωνα με τον 

Ενημερωτικό Οδηγό Σπουδών, (ακολουθούν το έγκυρο πλήρες καθεστώς 

αξιολόγησης για αυτές τις εκπαιδευτικές συνιστώσες και βαθμολογούνται 

παράλληλα με τους φοιτητές του ιδρύματος.  

• Παρέχονται λεπτομερή πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας στα οποία 

καταγράφονται οι πιστωτικές μονάδες και οι βαθμοί που έχουν απονεμηθεί.  

• Αναγνώριση δίδεται σε όλες τις πιστωτικές μονάδες που είναι σχετικές με τις 

εκπαιδευτικές συνιστώσες που ολοκληρώθηκαν επιτυχώς ως μέρος οποιασδήποτε 

εγκεκριμένης συμφωνίας.  

 

Διευθετήσεις για ακαδημαϊκή καθοδήγηση 

Σε κάθε πρόγραμμα σπουδών το Ακαδημαϊκό Τμήμα ορίζει τον διδάσκοντα / την 

διδάσκουσα Σύμβουλο Σπουδών που θα υποστηρίξει και θα καθοδηγήσει το φοιτητή για 

την καλύτερη οργάνωση των σπουδών τους. 

Ο Σύμβουλος Σπουδών συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του πανεπιστημίου και λειτουργεί ως 

συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε φοιτητές και υπηρεσίες του Ιδρύματος, όπως το 

Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών, αλλά και το Συνήγορο του Φοιτητή με στόχο την 

καλύτερη οργάνωση και επιτυχή περάτωση των σπουδών των φοιτητών. 

 

Ρόλος Συμβούλου Σπουδών 

Μέσα από συζήτηση και με σεβασμό στις προσωπικές ανάγκες και επιλογές του φοιτητή ο 

Σύμβουλος Σπουδών μπορεί: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide3_el.pdf
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 Να βοηθήσει ώστε να διευκολυνθεί η μετάβαση του φοιτητή από τη 

δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

 Να καθοδηγήσει στην επιλογή των κατάλληλων μαθημάτων παρακολουθώντας τις 

κλίσεις του φοιτητή. 

 Να κατευθύνει σε θέματα υποτροφιών, μεταπτυχιακών σπουδών και 

επαγγελματικού προσανατολισμού. 

 Να συμβουλεύσει σε επιστημονικό επίπεδο (συμμετοχή σε ερευνητικά 

προγράμματα, σεμινάρια, συνέδρια κ.λπ.). 

 Να καθοδηγήσει εν γένει για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών. 
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Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Διαδικασίας 

Σε κάθε ακαδημαϊκό Τμήμα πραγματοποιείται αξιολόγηση του μαθήματος και της 

διδασκαλίας από τους φοιτητές, με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου, για τα μαθήματα 

που παρακολούθησαν το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο.  Η διαδικασία αυτή γίνεται στο 

πλαίσιο της εσωτερικής αξιολόγησης που ακολουθεί το Τμήμα και αποτελεί σημαντικό 

εργαλείο για την συγκέντρωση χρήσιμης πληροφορίας που θα αξιοποιηθεί από τους 

διδάσκοντες, με σκοπό τη βελτίωση της εκπαιδευτικής λειτουργίας.  Στο Πανεπιστήμιο 

Κρήτης αρμόδια για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση του εκπαιδευτικού και 

ερευνητικού έργου αλλά και την αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών του, είναι η 

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Ιδρύματος, η οποία συνεργάζεται με τα 

Ακαδημαϊκά Τμήματα και τις Διοικητικές Υπηρεσίες.  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε  

να βρείτε στην ιστοσελίδα http://modip.uoc.gr 
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Μέρος 2ο: Γενικές πληροφορίες για τους φοιτητές 

 

Κόστος ζωής 

Εκτιμάται ότι, κατά μέσο όρο, ένας Έλληνας φοιτητής ξοδεύει ένα ελάχιστο ποσό που 

κυμαίνεται μεταξύ 600-740 € μηνιαίως για στέγαση, υπηρεσίες κοινής ωφελείας, διατροφή, 

εισιτήρια μετακίνησης και λοιπά έξοδα. Συγκεκριμένα, οι δαπάνες υπολογίζονται ως εξής: 

Διαμονή (σε κοινόχρηστο διαμέρισμα): 250 €  (το ποσό αυτό  εξαρτάται από διάφορους 

παράγοντες (περιοχή, παλαιότητα κατασκευής, άλλες παροχές κ.λπ. και μπορεί να είναι 

πολύ μεγαλύτερο).   

Διατροφή (αυτόνομη προετοιμασία φαγητού): 200 €  

Εισιτήρια για τις μετακινήσεις: 25 €  

Άλλα έξοδα: 110 - 250 €  

 

Στέγαση 

Δωρεάν στέγαση στις φοιτητικές εστίες του πανεπιστημίου δικαιούνται να αιτηθούν οι 

ενεργοί προπτυχιακοί φοιτητές δηλαδή αυτοί που βρίσκονται στα ν+2 έτη σπουδών τους, οι 

ενεργοί μεταπτυχιακοί φοιτητές δηλαδή αυτοί που βρίσκονται εντός των ν ετών σπουδών 

τους) και οι υποψήφιοι διδάκτορες που διανύουν τα τέσσερα πρώτα έτη σπουδών τους.  

Σημειώνεται πως για τα ακαδημαϊκά Τμήματα του Π.Κ. το ν αντιστοιχεί στον αριθμό 4 

(Εξαίρεση αποτελεί η Ιατρική όπου το ν αντιστοιχεί στον αριθμό 6). 

Οι αιτήσεις για στέγαση των ήδη φοιτούντων υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, κάθε χρόνο 

στο τέλος του εαρινού εξαμήνου (Ιούνιο), μετά από ανακοίνωση των Γραφείων Φοιτητικής 

Μέριμνας στον ιστότοπο της Φοιτητικής Μέριμνας: www.merimna.uoc.gr. 

Οι νεοεισαχθέντες φοιτητές κάθε ακαδημαϊκού έτους, υποβάλλουν ηλεκτρονική  αίτησή για 

δωρεάν στέγαση κατά την περίοδο ολοκλήρωσης των εγγραφών τους στη Γραμματεία του 

Τμήματος επιτυχίας τους σε χρονικό διάστημα που ορίζεται από τα Γραφεία Φοιτητικής 

Μέριμνας.  Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά και τα δικαιολογητικά 

κατατίθενται σε ψηφιακή μορφή.  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον 

ιστότοπο  της Φοιτητικής Μέριμνας: www.merimna.uoc.gr. 

http://www.uoc.gr/students
https://www.merimna.uoc.gr/index.php/el/anakoinwseis/358-2018-09-21-10-16-11
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Η επιλογή των φοιτητών γίνεται κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής Φοιτητικής 

Μέριμνας και έγκρισης του Πρυτανικού Συμβουλίου με βάση τη σειρά κατάταξης, 

δεδομένων των διαθέσιμων κλινών.  Η σειρά κατάταξης καθορίζεται από ένα σύστημα 

μοριοδότησης, που έχει ως βάση οικονομικά, κοινωνικά, ακαδημαϊκά και άλλα κριτήρια του 

φοιτητή και της οικογένειας του (σύμφωνα με σχετική απόφαση της Συγκλήτου του 

Πανεπιστημίου Κρήτης, 

https://www.merimna.uoc.gr/images/pdf/systhmamoriodothshs.pdf) και προκύπτουν από 

τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν κάθε αίτηση.  Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγούνται 

οι φοιτητές με το χαμηλότερο συνολικό εισόδημα. 

- Φοιτητικές Κατοικίες Ρεθύμνου 

Στο Ρέθυμνο το Πανεπιστήμιο Κρήτης διαθέτει τις Φοιτητικές Κατοικίες Γάλλου με 

δυναμικότητα 143 δίκλινων δωματίων και το Φοιτητικό Πολιτιστικό Κέντρο “ΞΕΝΙΑ” εστία 

με δυναμικότητα 29 τρίκλινων δωματίων.  Οι Φοιτητικές Κατοικίες Γάλλου βρίσκονται εντός 

της Πανεπιστημιούπολης, που απέχει μόλις 4,5 χλμ. από το κέντρο της πόλης.  Αντίστοιχα 

το Φοιτητικό Πολιτιστικό Κέντρο «ΞΕΝΙΑ» είναι ένας πολυχώρος πολλαπλών χρήσεων που 

βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και περιλαμβάνει και φοιτητική εστία. 

- Φοιτητικές Κατοικίες Ηρακλείου (σε αναστολή λειτουργίας)  

Στο Ηράκλειο το Πανεπιστήμιο Κρήτης διαθέτει τις Φοιτητικές Κατοικίες Κνωσού με 

δυναμικότητα 60 δίκλινων δωματίων.  Βρίσκονται στη Λεωφόρο Κνωσού στα παλαιά κτήρια 

του Πανεπιστημίου Κρήτης και απέχει μόλις 5,2 χλμ. από το κέντρο της πόλης και 10 

χιλιόμετρα από την Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου στην περιοχή των Βουτών.  Το Αστικό 

ΚΤΕΛ Ηρακλείου συνδέει με τακτική συγκοινωνία τις Φοιτητικές Κατοικίες Κνωσού με το 

κέντρο της πόλης (γραμμή 02 και 03) και με την Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου (γραμμή 

21).  

Μετά την πυρκαγιά δεν είναι γνωστό αν ο χώρος στα κτήρια της Κνωσού θα χρησιμοποιηθεί 

εκ νέου ως φοιτητική κατοικία.  Για το ακαδ. έτος 2018-2019 έχει μισθωθεί ξενοδοχείο. 

Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα των υπηρεσιών Φοιτητικής Μέριμνας  

 

 

 

http://www.merimna.uoc.gr/images/pdf/systhmamoriodothshs.pdf
http://www.merimna.uoc.gr/images/pdf/systhmamoriodothshs.pdf
http://www.merimna.uoc.gr/index.php/el/paroxes/stegash#r4
http://www.merimna.uoc.gr/index.php/el/paroxes/stegash#r5
http://astiko-irakleiou.gr/#el/
http://astiko-irakleiou.gr/#el/
http://www.merimna.uoc.gr/index.php/el/paroxes/stegash
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Στεγαστικό επίδομα 

Για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος υποβάλλονται ηλεκτρονικές αιτήσεις μέσω 

της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

https://stegastiko.minedu.gov.gr, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα, στο 

τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους (Ιούνιο) και εντός των προθεσμιών που καθορίζονται με 

απόφαση του Υπουργείου και γνωστοποιούνται με σχετική ανακοίνωση της Φοιτητικής 

Μέριμνας.  Απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποβολή της αίτησης είναι ο φοιτητής για 

τον οποίο χορηγείται το επίδομα να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι κάτοχος Ακαδημαϊκής Ταυτότητας σε ισχύ και να διαθέτει 

Α.Φ.Μ.  Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, τα 

κριτήρια επιλογής και τα δικαιολογητικά που οφείλει να προσκομίσει ο αιτών 

παρουσιάζονται σε σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων. 

Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες υποβολής αιτήσεων θα βρείτε στην ιστοσελίδα της 

Φοιτητικής Μέριμνας: https://www.merimna.uoc.gr/index.php/el/paroxes/stegastiko-

epidoma-menu όπου θα δείτε μεταξύ άλλων που στεγάζονται τα σχετικά γραφεία και ποιοι 

είναι οι τρόποι επικοινωνίας.  

 

Σίτιση 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης παρέχει το δικαίωμα δωρεάν σίτισης σε ορισμένο αριθμό 

φοιτητών.  Ο αριθμός αυτός εξαρτάται από την κάλυψη ή μη από τους αιτούντες των 

κριτηρίων που θέτει ο Νόμος αλλά και από το ύψος του σχετικού κονδυλίου του 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

Ωστόσο και στους φοιτητές που δεν σιτίζονται δωρεάν δίνεται η δυνατότητα χρήσης της 

Λέσχης, ανεξαρτήτως κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων, με την καταβολή του ποσού 

των τριών το πολύ ευρώ (3 €) ανά γεύμα ή με τις κάρτες 7 και 15 ημερών στην τιμή των 

14,25€ και 30,50€, αντίστοιχα, που περιλαμβάνουν πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό, και 

τις οποίες προμηθεύονται από τα εστιατόρια. 

Δωρεάν σίτιση στα εστιατόρια του πανεπιστημίου δικαιούνται να αιτηθούν με βάση την 

κείμενη νομοθεσία: 

https://stegastiko.minedu.gov.gr/
http://www.merimna.uoc.gr/index.php/el/paroxes/stegastiko-epidoma-menu
http://www.merimna.uoc.gr/index.php/el/paroxes/stegastiko-epidoma-menu
http://www.merimna.uoc.gr/index.php/el/paroxes/stegastiko-epidoma-menu
https://www.merimna.uoc.gr/index.php/el/contact/proswpiko-foit-mer
https://www.merimna.uoc.gr/index.php/el/contact/proswpiko-foit-mer
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α) οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης, του πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου 

σπουδών, εφόσον δεν έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη και εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι άλλου 

πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου αντίστοιχα. 

β) Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, οι οποίοι 

προέρχονται από άλλα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ή ερευνητικών 

προγραμμάτων συνεργασίας 

Οι αιτήσεις για στέγαση των ήδη φοιτούντων υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, κάθε χρόνο 

στο τέλος του εαρινού εξαμήνου (Ιούνιο), μετά από ανακοίνωση των Γραφείων Φοιτητικής 

Μέριμνας στον ιστότοπο της Φοιτητικής Μέριμνας: www.merimna.uoc.gr.  

Οι νεοεισαχθέντες φοιτητές κάθε ακαδημαϊκού έτους, υποβάλλουν ηλεκτρονική  αίτησή  

για δωρεάν στέγαση κατά την περίοδο ολοκλήρωσης των εγγραφών τους στη Γραμματεία 

του Τμήματος επιτυχίας τους σε χρονικό διάστημα που ορίζεται από τα Γραφεία Φοιτητικής 

Μέριμνας.  Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά και τα δικαιολογητικά 

κατατίθενται σε ψηφιακή μορφή.  

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο  της Φοιτητικής Μέριμνας: 

www.merimna.uoc.gr. 

 

Οικονομική ενίσχυση για την μετακίνηση των φοιτητών 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

"Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", άξονας 

προτεραιότητας 6 "Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού 

συστήματος" με τίτλο: "Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής Μέριμνας φοιτητών του 

Πανεπιστημίου Κρήτης".  

Με το έργο αυτό που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μπορεί να ενισχύσει οικονομικά τη μετακίνηση 

φοιτητών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες, μέσω συμφωνίας με τοπικούς 

φορείς αστικής συγκοινωνίας των δύο πόλεων (Ηράκλειο, Ρέθυμνο). 

Όλοι οι ενεργοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί 

μπορούν να αιτηθούν οικονομική ενίσχυση για την αστική τους μετακίνηση μέσα από την 

πλατφόρμα αιτήσεων για σίτιση/στέγαση της Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου 

Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.  Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει σύμφωνα 

https://www.merimna.uoc.gr/index.php/el/anakoinwseis/358-2018-09-21-10-16-11
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με τον πίνακα μοριοδότησης των αξιολογημένων αιτήσεων σίτισης/στέγασης για το ακαδ. 

έτος 2018-2019 (Απόφαση Συγκλήτου Π.Κ. µε αριθμό 368/27-04-2017) και με 

προτεραιότητα στους φοιτητές που καταθέτουν μαζί με την αίτηση τους, την εγκεκριμένη 

αίτηση εντός του 2018 στο πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)». 

 

Ασφάλιση / Υγειονομική περίθαλψη / Ιατρικές υπηρεσίες 

Οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες που δεν έχουν άλλη 

ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική 

και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών 

δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν.4452/2017 (Α’17)άρθρο 31 παρ.3. 

Για το λόγο αυτό το Πανεπιστήμιο Κρήτης από 1/9/2017 δεν παρέχει υγειονομική, 

ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στους ανασφάλιστους φοιτητές και 

επομένως δεν εκδίδονται ούτε ανανεώνονται νέα Βιβλιάρια Υγείας. 

Σε εθελοντική βάση λειτουργεί Γενικό Ιατρείο στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου που  

στεγάζεται κάτω από το χώρο του εστιατορίου και προσφέρει τις υπηρεσίες του εθελοντής 

γενικός ιατρός.  Η υπηρεσία αυτή αφορά αποκλειστικά τους φοιτητές και κατ’ εξαίρεση 

τους εργαζόμενους στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.  Οι φοιτητές των σχολών Ρεθύμνου μπορούν 

να απευθύνονται εκεί για συνταγογράφηση φαρμάκων αλλά και εξετάσεων με το βιβλιάριο 

υγείας τους. Οι φοιτητές ενημερώνονται μηνιαίως από το news university και τον ιστότοπο 

της Φοιτητικής Μέριμνας για τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του Ιατρείου. 

Περισσότερες πληροφορίες από τον/την υπεύθυνο/η στο Ιατρείο της Πανεπιστημιούπολης 

στο Ρέθυμνο (τηλέφωνο επικοινωνίας: 28310 - 77983). 

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης, όταν πρόκειται να μετακινηθούν σε χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις χώρες Νορβηγία, Ελβετία, Λιχτενστάιν και Ισλανδία, για 

προσωρινή διαμονή, οφείλουν να προμηθευτούν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης και 

Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.) ώστε να είναι ασφαλισμένοι για όλο το διάστημα παραμονής τους στη 

Χώρα Υποδοχής και να έχουν τη δυνατότητα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στο 

σύστημα υγείας του άλλου κράτους. 

Εάν ο φοιτητής είναι ανασφάλιστος η έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.) 

για όσους μετακινούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η κάλυψη των 
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δαπανών που τυχόν προκύπτουν πραγματοποιείται από τις υπηρεσίες του πανεπιστημίου. 

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο της Φοιτητικής Μέριμνας  

 

Υπηρεσίες για φοιτητές με ειδικές ανάγκες 

- Υπηρεσίες υποστήριξης 

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών ή Σ.Κ.Φ. (http://skf.uoc.gr/advice/start.html και 

https://www.merimna.uoc.gr/index.php/el/foititiki-zwh/symvouleutiko-kentro) προσφέρει 

υπηρεσίες ατομικής και ομαδικής ψυχολογικής υποστήριξης φοιτητών που αντιμετωπίζουν 

περιστασιακές δυσκολίες σε αναπτυξιακά, προσωπικά και εκπαιδευτικά ζητήματα.  

Ενδεικτικά αναφέρονται: δυσκολίες προσαρμογής σε ένα νέο τρόπο ζωής (ακαδημαϊκό 

περιβάλλον), δυσκολίες σε φιλικές, οικογενειακές ή ερωτικές σχέσεις, προβλήματα 

μοναξιάς, άγχους, ψυχοσωματικών συμπτωμάτων ή διαταραχών του ύπνου, προβλήματα 

διαχείρισης χρόνου, λήψης αποφάσεων, αδυναμίας συγκέντρωσης, μειωμένης απόδοσης, 

έλλειψης ενδιαφέροντος κ.λπ.).  Επιπλέον το Σ.Κ.Φ. καταβάλλει προσπάθειες για την 

ευαισθητοποίηση των φοιτητών και των μελών της ευρύτερης κοινότητας σε κοινωνικά 

προβλήματα, αναπτύσσει πρωτοβουλίες και προγράμματα για την καλύτερη προσαρμογή 

φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αναπηρία και μαθησιακές δυσκολίες στο 

πανεπιστημιακό περιβάλλον και την ισότιμη πρόσβασή τους στις ακαδημαϊκές σπουδές. 

Στο πλαίσιο αυτό, τα στελέχη του καταβάλλουν κάθε προσπάθεια, αξιοποιώντας όλα τα 

διαθέσιμα μέσα, για να υποστηρίξουν τους φοιτητές με αναπηρία, ώστε να μπορέσουν με 

τον καλύτερο τρόπο να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των σπουδών τους, αφενός 

αντιμετωπίζοντας τους φραγμούς που θα προκύψουν λόγω αναπηρίας, κυρίως όμως, 

αξιοποιώντας στο μέγιστο τις ικανότητές τους.  

Από το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών οι φοιτητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 

αναπηρία και μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να ζητήσουν υπηρεσίες υποστήριξης όπως 

είναι: 

 Η διαμεσολάβηση στα Τμήματα για ειδικές παροχές  

 Η συνεργασία με τη Διοίκηση του ιδρύματος για τη διεκπεραίωση θεμάτων που 

τους αφορούν  

 Η διαπροσωπική επικοινωνία με μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας 

https://www.merimna.uoc.gr/index.php/el/paroxes/ygeionomiki-perithalpsh/ekaa
https://www.merimna.uoc.gr/index.php/el/foititiki-zwh/symvouleutiko-kentro
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 Ο συντονισμός, η εκπαίδευση και η καθοδήγηση αρτιμελών φοιτητών για να 

λειτουργήσουν εθελοντικά ως «βοηθοί σπουδών» 

 Η συνεργασία με τους Συμβούλους Σπουδών για καλύτερη καθοδήγηση αναφορικά 

με το πρόγραμμα σπουδών κ.ά. 

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών λειτουργεί ανεξάρτητα από τις Σχολές και τα Τμήματα 

και διασφαλίζει το απόρρητο των συναντήσεων με τους φοιτητές.  Η υπηρεσία παρέχεται 

δωρεάν και με απόλυτη εχεμύθεια.  Οι συναντήσεις σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο γίνονται 

μόνο μετά από τηλεφωνικό ραντεβού, είτε μετά από επίσκεψη στο Συμβουλευτικό Κέντρο, 

από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. 

- Προσβασιμότητα κτηριακών εγκαταστάσεων 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης παρακολουθεί και βελτιώνει την προσβασιμότητα των υποδομών 

του. 

Σήμερα η Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου διαθέτει ειδικές μεταλλικές ράμπες για την 

εύκολη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην πλειονότητα των κτηριακών 

εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου.  

Επίσης το συγκρότημα των Φοιτητικών Κατοικιών διαθέτει ειδικά σχεδιασμένα δωμάτια για 

φοιτητές με αναπηρία.  Ειδικός ανελκυστήρας – πλατφόρμα διευκολύνει την πρόσβαση στο 

κτίριο Β των διοικητικών υπηρεσιών και του Ειδικού Λογαριασμού. 

Αντίστοιχα στην Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου όλα τα κτήρια εξωτερικά διαθέτουν 

κατάλληλη πρόσβαση, ενώ στο εσωτερικό λειτουργούν ανελκυστήρες με τις απαραίτητες 

προδιαγραφές. 

Επιπλέον στο εσωτερικό των κτηρίων υπάρχουν: 

 Μηχανικές ράμπες προς το Αμφιθέατρο του Τμήματος Ιατρικής,  

 Βατήρας κατακόρυφης πρόσβασης μεταξύ ισογείου και ημιώροφου των κτηριακού 

συγκροτήματος Βιολογίας – Φυσικής,  

 Ειδική εξωτερική πρόσβαση σε όλα τα Αμφιθέατρα διδασκαλίας των Τμημάτων 

Χημείας, Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Επιστήμης Υπολογιστών 

καθώς και ειδικά σχεδιασμένα έδρανα για τα άτομα με αναπηρίες.   

 Αυτόματες Θύρες εισόδου στο Κτίριο Διοίκησης Α και την κεντρική είσοδο του 

Τμήματος  
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Τέλος όλα τα κτήρια και στις δύο πανεπιστημιουπόλεις είναι εξοπλισμένα με wc για άτομα 

με αναπηρία. 

- Υποστήριξη της μάθησης 

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας 

προχώρησε στη δημιουργία Υπηρεσίας Υποστήριξης Χρηστών με Ειδικές Ανάγκες με την 

εγκατάσταση ενός ειδικού σταθμού εργασίας, κατάλληλου για χρήστες με κινητικά 

προβλήματα στα άνω άκρα αλλά και για χρήστες με προβλήματα όρασης.  

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το σχετικό σύνδεσμο 

(http://www.lib.uoc.gr/info/absrv/amea/?styl=). 

 

Οικονομική ενίσχυση φοιτητών 

- Υποτροφίες και Βραβεία 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει προχωρήσει στη θέσπιση ή σύσταση μέσω κληροδοτημάτων 

και δωρεών των ακόλουθων υποτροφιών. 

Υποτροφία Χριστίνα Σπυράκη: Θεσπίστηκε βάσει της Απόφασης της Επιτροπής Ερευνών 

του Πανεπιστημίου Κρήτης στη συνεδρία 248/08-12-2006 στη μνήμη της Καθηγήτριας 

Χριστίνας Σπυράκη.  Απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του Π.Μ.Σ. 

"Νευροεπιστήμες". 

Υποτροφίες Επιτροπής Ερευνών: Οι υποτροφίες αυτές θεσπίστηκαν βάσει της απόφασης 

της Επιτροπής Ερευνών του Π.Κ. στη συνεδρία της 144/07-12-1999.  Απευθύνεται σε 

μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψηφίους διδάκτορες των Σχολών που βρίσκονται στο 

Ρέθυμνο. 

Βραβείο Στέλλας Παπαδάκη Oekland: Το βραβείο θεσπίστηκε βάσει απόφασης της Γ.Σ. του 

Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας την 15/01/2003 στη μνήμη της Καθηγήτριας Στέλλας 

Παπαδάκη Oakland και απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς του συγκεκριμένου Τμήματος. 

Βραβείο Άννας Μίσιου: Το βραβείο θεσπίστηκε βάσει απόφασης της Γ.Σ. του Τμήματος 

Ιστορίας-Αρχαιολογίας την 22/06/2011 στη μνήμη της Καθηγήτριας Άννας Μίσιου και 

απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του συγκεκριμένου Τμήματος. 

Βραβείο William Stanley Moss: ο βραβείο θεσπίστηκε βάσει απόφασης της Συγκλήτου 

(325/08-05-2014) και βάσει απόφασης της ΓΣΕΣ του Τμήματος Φιλολογίας (09/04-06-2014) 

http://www.uoc.gr/intrel/index.php?option=com_content&view=article&id=318&Itemid=448&lang=el
http://www.uoc.gr/STUDENTS/schoralships
http://www.uoc.gr/STUDENTS/schoralships
http://www.uoc.gr/STUDENTS/schoralships
http://www.uoc.gr/STUDENTS/schoralships
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και απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του 

συγκεκριμένου Τμήματος. 

Υποτροφία Μιχελή: Η υποτροφία θεσπίστηκε βάσει απόφασης του Πρυτανικού 

Συμβουλίου (275/28-08-1996) και βάσει απόφασης Γ.Σ. του Τμήματος Ιστορίας-

Αρχαιολογίας (19-11-1997) και απευθύνεται σε αποφοίτους των Τμημάτων Φιλοσοφικών & 

Κοινωνικών Σπουδών και Ιστορίας-Αρχαιολογίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.  

Υποτροφία Αλεξάνδρου Καραβίτη: Η υποτροφία δίδεται από τη δωρεά Αλεξάνδρου 

Καραβίτη βάσει απόφασης της Συγκλήτου (269/17-09-2009) και απευθύνεται σε 

προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές των Σχολών του Ρεθύμνου. 

Υποτροφία Χρυσάνθου & Αναστασίας Καρύδη: Η υποτροφία δίδεται από το Κληροδότημα 

Χρύσανθου και Αναστασίας Καρύδη.  Απευθύνεται σε πρωτοετείς φοιτητές της Σχολής 

Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών. 

Υποτροφία Εμμανουήλ Σακλαμπάνη: Η υποτροφία δίδεται από το Κληροδότημα 

Εμμανουήλ Σακλαμπάνη, το οποίο θεσπίστηκε στις 17-01-2007 για μεταπτυχιακές σπουδές 

στο εξωτερικό στο πεδίο της "Διδακτικής". Απευθύνεται σε πτυχιούχους των Τμημάτων 

Φυσικής, Μαθηματικών και Χημείας του Π.Κ. 

Υποτροφία Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη: Η υποτροφία δίδεται από το Κληροδότημα 

Μαρίας Μανασσάκη, το οποίο θεσπίστηκε στις 25/07/2000.  Απευθύνεται σε 

μεταπτυχιακούς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής και της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών 

Επιστημών του Π.Κ. 

 

Για το σύνολο των υποτροφιών περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον 

σύνδεσμο https://www.uoc.gr/students/scholarship/ypotrofies.html. 

 

- Υποτροφίες Ι.Κ.Υ. 

Επιπλέον οι φοιτητές και πτυχιούχοι του Πανεπιστημίου Κρήτης έχουν τη δυνατότητα να 

λάβουν υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). 

Συγκεκριμένα το Ι.Κ.Υ. χορηγεί: 

1. Eφάπαξ υποτροφία σε φοιτητές που διακρίθηκαν στις εξετάσεις: 

  α. εισαγωγής στα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και  

http://www.uoc.gr/STUDENTS/schoralships
http://www.uoc.gr/STUDENTS/schoralships
http://www.uoc.gr/STUDENTS/schoralships
http://www.uoc.gr/STUDENTS/schoralships
http://www.uoc.gr/STUDENTS/schoralships
https://www.uoc.gr/students/scholarship/ypotrofies.html
http://www.iky.gr/
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  β. επίδοσης στα εξάμηνα σπουδών για κάθε ακαδημαϊκό έτος 

2. Yποτροφίες σε Έλληνες προπτυχιακούς φοιτητές που φοιτούν στα Τμήματα: Φιλολογίας, 

Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Δημοτικής Εκπαίδευσης προκειμένου μέρος των σπουδών τους 

να υλοποιηθεί στο Ελληνικό Κολλέγιο της Βοστώνης  

3. Υποτροφίες στο πλαίσιο συνεργασίας με το CERN. Δίνεται η δυνατότητα σε 

προπτυχιακούς φοιτητές να συμμετάσχουν σε προγράμματα μετεκπαίδευσης θετικών και 

θεωρητικών επιστημών (Γενεύη, Ελβετία). 

4. Υποτροφίες σε προπτυχιακούς φοιτητές αποκλειστικά και μόνο από πόρους που διαθέτει 

το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου. 

5. Υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές, σε άπορους φοιτητές στο πλαίσιο των 

κληροδοτημάτων.  

6. Υποτροφίες μέσω του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που 

ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες» (E.K.O.) 

- Άλλες υποτροφίες 

Οι φοιτητές και πτυχιούχοι του Πανεπιστημίου Κρήτης μπορούν να διεκδικήσουν 

υποτροφίες που χορηγούν διάφορα Ιδρύματα και φορείς.  Περισσότερες πληροφορίες εδώ. 

Επίσης πληροφορίες για υποτροφίες που προκηρύσσονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, 

αναρτώνται στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου (Φοιτητική Μέριμνα) και στην ιστοσελίδα 

του Γραφείου Διασύνδεσης της Δ.Α.ΣΤΑ. 

 

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (Πάσο) 

Η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα είναι αυστηρά προσωπική και χορηγείται στην αρχή κάθε 

ακαδημαϊκού έτους. 

Οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδακτορικοί φοιτητές του Πανεπιστημίου 

Κρήτης, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για την έκδοση ακαδημαϊκής 

ταυτότητας στο δικτυακό τόπο http://academicid.minedu.gov.gr καθ' όλη τη διάρκεια του 

ακαδημαϊκού έτους.  Η ηλεκτρονική αίτηση του φοιτητή εγκρίνεται από τη Γραμματεία του 

Τμήματος και η ακαδημαϊκή ταυτότητα παραλαμβάνεται από το  σημείο παράδοσης που 

έχει επιλέξει ο ενδιαφερόμενος. 

http://www.cern.ch/jobs
https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/proptixiako-gr/klirodotimata
https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/proptixiako-gr/ypotrofies-eko
https://www.minedu.gov.gr/ypotrofies-klirodotimata-m
http://www.dasta.uoc.gr/career
http://academicid.minedu.gov.gr/
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Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχει ισχύ για όσα έτη διαρκεί η φοιτητική ιδιότητα, και να 

καλύπτει πολλαπλές χρήσεις, πέραν του Φοιτητικού Εισιτηρίου (Πάσο), όπως για 

παράδειγμα:  

- Για τη φυσική και ηλεκτρονική πιστοποίηση της ταυτότητας και της ιδιότητας του 

δικαιούχου 

- Ως μέσο πρόσβασης για ποικιλία ακαδημαϊκών/ερευνητικών υπηρεσιών, όπως η 

βιβλιοθήκη, η χρήση χώρων ελεγχόμενης στάθμευσης, κ.λπ. 

 - Για χρήση του προσωπικού ψηφιακού πιστοποιητικού που θα περιλαμβάνει σε υπηρεσίες 

όπως: εξουσιοδοτημένη χρήση υπολογιστών, παροχή ψηφιακής υπογραφής, κ.λπ. 

 

Συγγράμματα 

Τα ακαδημαϊκά συγγράμματα παρέχονται στους φοιτητές μέσω της Ηλεκτρονικής 

Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων «Εύδοξος».  

Η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και προσφέρει:  

α) Πλήρη ενημέρωση στους φοιτητές για τα παρεχόμενα Συγγράμματα σε κάθε μάθημα.  

β) Δυνατότητα άμεσης παραλαβής των Συγγραμμάτων. 

 

Γραφείο φοιτητικών υποθέσεων (Συνήγορος του Φοιτητή)  

Ο θεσμός του Συνηγόρου του Φοιτητή είναι σχετικά πρόσφατος.  Θεσπίστηκε για πρώτη 

φορά το 2013 με απόφαση του Συμβουλίου του Ιδρύματος.  Ο συνήγορος του φοιτητή έχει 

τις εξής αρμοδιότητες: τη διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών 

υπηρεσιών του ιδρύματος, την τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής 

ελευθερίας, την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και τη διαφύλαξη της εύρυθμης 

λειτουργίας του ιδρύματος.  Διερευνά υποθέσεις, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά 

φοιτητή, και διαμεσολαβεί στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος για την επίλυσή τους. 

Μπορεί να ζητά από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο 

αποδεικτικό στοιχείο για την υπόθεση, να εξετάζει πρόσωπα, να ενεργεί αυτοψία και να 

παραγγέλλει πραγματογνωμοσύνη.  Αν διαπιστώσει ότι σε συγκεκριμένη υπόθεση δεν 
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τηρείται η νομιμότητα ή διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, 

διαμεσολαβεί με κάθε πρόσφορο τρόπο για την επίλυση του προβλήματος.  

Ο Συνήγορος του φοιτητή, ωστόσο, δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και 

βαθμολογίας των φοιτητών. 

Οι φοιτητές μπορούν να καταθέτουν το αίτημα τους μέσω e-mail στο 

sinigoros.foititi@uoc.gr ή να το υποβάλλουν σε κλειστό φάκελο στον / την αρμόδια 

υπάλληλο στο Ρέθυμνο ή το Ηράκλειο που υποδεικνύεται μέσω της σχετικής ιστοσελίδας 

(https://www.uoc.gr/studies-at-uni/tutor/synigoros.html). 

 

Σπουδαστήρια – αναγνωστήρια – βιβλιοθήκες 

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης αποτελεί βασική δομή υποστήριξης της 

ακαδημαϊκής και ερευνητικής δραστηριότητας της πανεπιστημιακής κοινότητας. 

Διακρίνεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου και τη Βιβλιοθήκη Ηρακλείου.  Η 

Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως δανειστική, παρέχοντας το δικαίωμα του δανεισμού σε όλα τα 

μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, όπως και σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο πολίτη 

(εφόσον έχουν αποκτήσει ειδική κάρτα και κωδικό δανεισμού και στο όνομα των οποίων 

δεν εκκρεμούν οφειλές). 

Στη Βιβλιοθήκη επίσης λειτουργεί γραφείο Πληροφόρησης και Εκπαίδευσης Χρηστών το 

οποίο: 

- είναι υπεύθυνο για την εκπαίδευση των χρηστών της Βιβλιοθήκης τόσο στη βασική 

χρήση της όσο και στη χρήση των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης 

- διαχειρίζεται την πληροφοριακή συλλογή της Βιβλιοθήκης (έντυπη και ηλεκτρονική) 

- βοηθάει τους χρήστες στις βιβλιογραφικές και θεματικές αναζητήσεις τους 

- παρέχει εξειδικευμένες και έγκυρες βιβλιογραφικές και άλλες πληροφορίες στα βασικά 

γνωστικά αντικείμενα που καλλιεργούνται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, δηλαδή τις 

ανθρωπιστικές και τις κοινωνικές επιστήμες, τις επιστήμες αγωγής, την ιατρική και τις 

θετικές επιστήμες.  Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξατε στο σύνδεσμο 

http://www.lib.uoc.gr/info/absrv/infr/about/?styl= 

Ακόμη το Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (KET) λειτουργεί ως τμήμα της Βιβλιοθήκης του 

Πανεπιστημίου Κρήτης και συνεργάζεται στενά με τα τμήματα εκείνα του Πανεπιστημίου 

που προσφέρουν μαθήματα ή ασχολούνται ερευνητικά με θέματα ευρωπαϊκής 

mailto:%20sinigoros.foititi@uoc.gr
http://www.lib.uoc.gr/info/absrv/infr/about/?styl
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ολοκλήρωσης. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξατε στο σύνδεσμο 

http://www.lib.uoc.gr/info/absrv/edc/about/?styl= 

 

Διεθνή προγράμματα 

Δεν υπάρχουν διεθνή προγράμματα προπτυχιακών σπουδών.  Δίνεται όμως η δυνατότητα 

στους φοιτητές μέσω του προγράμματος Erasmus+ να μετακινηθούν σε πανεπιστήμια και 

φορείς του εξωτερικού προκειμένου να εκπονήσουν ένα μέρος των σπουδών ή να 

υλοποιήσουν πρακτική άσκηση. 

Το Πανεπιστήμιο έχει συνάψει περισσότερες από 500 διμερείς συμφωνίες με 

συνεργαζόμενα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) μέσω του ευρωπαϊκού 

προγράμματος Erasmus+ καθώς και με άλλους συνεργάτες στο διεθνές περιβάλλον, ενώ 

συμμετέχει και σε πλήθος προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανταλλαγών.  Το Πανεπιστήμιο 

συμμετέχει επίσης σε δίκτυα σχεδιασμένα να υποστηρίξουν επιστημονικές συνεργασίες, 

όπως για παράδειγμα το πρόσφατο Δίκτυο Νησιωτικών Πανεπιστημίων. 

Για περισσότερες πληροφορίες για τα Προγράμματα Ανταλλαγών και το και το Ευρωπαϊκό 

Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), οι ενδιαφερόμενοι 

φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Διεθνών και Δημόσιων Σχέσεων του 

Πανεπιστημίου Κρήτης.  Δείτε το σχετικό σύνδεσμο. 

 

Πρακτικές πληροφορίες για μετακινούμενους φοιτητές 

Εφόσον αποφασίσετε να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα Erasmus+, και όχι αργότερα από τα 

μέσα Φεβρουαρίου του προηγούμενου από την αναχώρησή σας ακαδημαϊκού έτους, θα 

πρέπει να:  

 Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων του 

Πανεπιστημίου Κρήτης  για να ενημερωθείτε ως προς τη διαδικασία.   

 Τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα του εξωτερικού έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο: 

Συμβουλευτείτε τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο – συντονιστή Erasmus του Τμήματός 

σας, προκειμένου να οριστικοποιήσετε την επιλογή σας (χώρα, Ίδρυμα Υποδοχής, 

μαθήματα, ECTS, αντιστοιχίες με μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης κ.λπ.) 

http://www.lib.uoc.gr/info/absrv/edc/about/?styl
https://www.admin.uoc.gr/intrel/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=127&lang=el
http://www.uoc.gr/intrel/index.php?option=com_content&view=article&id=318&Itemid=448&lang=el
http://www.uoc.gr/intrel/index.php?option=com_content&view=article&id=%2065&Itemid=333&lang=el
http://www.uoc.gr/intrel/index.php?option=com_content&view=article&id=%20137&Itemid=326&lang=el
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 Αναζητήστε στην ιστοσελίδα του Τμήματος ∆ιεθνών Σχέσεων την αίτηση που θα 

υποβάλετε µόνο ηλεκτρονικά έχοντας έτοιμα σε μορφή pdf τα δικαιολογητικά που 

αναφέρονται στην αρχή της online αίτησης. 

 Μετά το πέρας της προκήρυξης οι αιτήσεις αποστέλλονται στους αρμόδιους 

συντονιστές των Ακαδημαϊκών Τμημάτων που θα μοριοδοτήσουν ή θα απορρίψουν 

τις αιτήσεις με βάση τα ισχύοντα κριτήρια επιλογής και θα στείλουν τα 

αποτελέσματα στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων της Πανεπιστημιούπολης που 

βρίσκεστε. 

 Ακολουθεί η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ανά Τμήμα. κ.λπ.  

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το έγγραφο.  

 

Μαθήματα γλώσσας 

- Τα Ελληνικά ως ξένη γλώσσα 

Το Πανεπιστήμιο προσφέρει μαθήματα νεοελληνικής γλώσσας καθ' όλη τη διάρκεια του 

έτους.  Το χειμερινό πρόγραμμα διαρκεί από τον Οκτώβριο έως τον Ιανουάριο και το εαρινό 

πρόγραμμα διαρκεί από τον Φεβρουάριο έως το Μάιο.  Τα μαθήματα πραγματοποιούνται 

στο Ρέθυμνο και το Ηράκλειο.  Επιπλέον, τα μαθήματα νεοελληνικής γλώσσας 

προσφέρονται δωρεάν στους φοιτητές  του προγράμματος Erasmus. 

Στο Ρέθυμνο: Τα μαθήματα της νεοελληνικής γλώσσας προσφέρονται σε τρία επίπεδα (σε 

αρχάριους, φοιτητές μέσου επιπέδου και προχωρημένους).  Το Πανεπιστήμιο προσφέρει 

επίσης εντατικά θερινά μαθήματα (τον Ιούλιο) που καλύπτουν 80 ώρες διδασκαλίας σε 

τέσσερις εβδομάδες (επίσης για αρχάριους, φοιτητές μέσου επιπέδου και προχωρημένους). 

Μαθήματα νεοελληνικής γλώσσας για συγκεκριμένους σκοπούς οργανώνονται επίσης σε 

συνεργασία με εθνικά και διεθνή ινστιτούτα.  Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε 

στο e-mail: moderngreek@phl.uoc.gr 

Στο Ηράκλειο: Μαθήματα 13 εβδομάδων με 4 ώρες την εβδομάδα και τάξεις δύο επιπέδων 

(αρχαρίων και μέσου επιπέδου) πραγματοποιούνται στην Ιατρική Σχολή .  Για περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και την εγγραφή, επικοινωνήστε με το 

Γραφείο Διεθνών Σχέσεων 

(http://www.uoc.gr/intrel/index.php?option=com_content&view=article&id=143&Itemid=3

32&lang=en). 

 

http://www.uoc.gr/intrel/images/FINAL_Diadikasia_spoudes_new_8.2.2018.pdf
mailto:moderngreek@phl.uoc.gr
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- Άλλες γλώσσες 

Τα μαθήματα αγγλικής γλώσσας αποτελούν υποχρεωτικό μάθημα  πολλών προπτυχιακών 

προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης.  Προσφέρονται επίσης μαθήματα ξένων 

γλωσσών ως μαθήματα επιλογής σε διάφορες γλώσσες (ιταλική, γερμανική, τουρκική). 

 

Πρακτική άσκηση 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης ήταν από τα πρώτα Πανεπιστήμια στη χώρα που υιοθέτησε με 

ενθουσιασμό τον θεσμό της Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.) των φοιτητών του και τα Τμήματά 

του συμμετείχαν μαζικά στις σχετικές δράσεις του Υπουργείου Παιδείας. 

Αξιοποιώντας τις χρηματοδοτήσεις που δόθηκαν μέσω  του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 

Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης συμμετέχουν ενεργά 

στο θεσμό της Π.Α. των φοιτητών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

"Εκπαίδευση δια Βίου Μάθηση".  Σημειώνεται πως το Τμήμα Ιατρικής δεν μπορεί να 

ενταχθεί σε αυτό για λόγους που αφορούν την θεώρηση  του  Υπουργείου Παιδείας για την 

άσκηση στις Ιατρικές Σχολές.  Οι φοιτητές όλων των Τμημάτων έχουν τη δυνατότητα να 

ασκηθούν για ένα χρονικό διάστημα (τρίμηνης διάρκειας κατά μέσο όρο) σε ένα φορέα.  Το 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης συνεργάζεται στενά με δημόσιες και ιδιωτικές δομές, 

εξυπηρετώντας τη σύνδεση του Ιδρύματος με την κοινωνία μέσω της διασύνδεσής του με 

το σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης «ΑΤΛΑΣ» του Υπουργείου 

Παιδείας. 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ή στο 

σύνδεσμο και στις ιστοσελίδες των Ακαδημαϊκών Τμημάτων. 

Σημειώνεται πως οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης που το επιθυμούν έχουν τη 

δυνατότητα να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους μέσω του Προγράμματος Erasmus + 

(πρόγραμμα κινητικότητας και ανταλλαγών φοιτητών για πρακτική).  Σχετικές πληροφορίες 

μπορείτε να αναζητήσετε στο σύνδεσμο  

 

 

 

http://www.dasta.uoc.gr/pa
http://www.uoc.gr/intrel/index.php?option=com_content&view=article&id=462&Itemid=466&lang=el
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Αθλητικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις για εξωσπουδαστικές και 

ελεύθερες δραστηριότητες 

- Αθλητισμός 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης διαθέτει δύο Πανεπιστημιακά Γυμναστήρια.  Το Πανεπιστημιακό 

Γυμναστήριο Ρεθύμνου βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου και 

προσφέρει στους φοιτητές, τους εργαζόμενους και το διδακτικό προσωπικό τη δυνατότητα 

δωρεάν άθλησης, σε ένα φιλικό περιβάλλον.  Διαθέτει πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα 

οργάνων καρδιο-αναπνευστικής και μυϊκής ενδυνάμωσης και λειτουργεί καθημερινά από 

τις 14:30 έως τις 20:00 (http://gymreth.blogspot.com/). 

Το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο Ηρακλείου βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της 

Πανεπιστημιούπολης Ηρακλείου. Λειτουργεί από το 2007 και αποτελεί ένα πλήρες 

αθλητικό κέντρο που  περιλαμβάνει κλειστό Γυμναστήριο 1.080 θέσεων και κλειστή πισίνα 

25 μέτρων µε πέντε διαδρομές.  Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει στην κατοχή του 

ένα γήπεδο ποδοσφαίρου κανονικών διαστάσεων, µε πλαστικό χλοοτάπητα, στην περιοχή 

Άγιος Ιωάννης Κνωσού (http://unisport.uoc.gr/gymnasium). 

 

- Πολιτιστικές Ομάδες και δραστηριότητες  

Μια σειρά από πολιτιστικές ομάδες δραστηριοποιούνται στο Ρέθυμνο στους κόλπους της 

φοιτητικής κοινότητας.  Από αυτές η Μουσική ομάδα και το στούντιο της και η ομάδα 

Αιμοδοσίας “Φυλή εξ αίματος” στεγάζονται σε χώρους στην Πανεπιστημιούπολη. 

Οι μουσικές, θεατρικές, κοινωνικές και άλλες δράσεις και εκδηλώσεις πραγματοποιούνται 

είτε στην Πανεπιστημιούπολη, είτε σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης, όπως τον 

Δημοτικό κήπο, το Ωδείο ή το Σπίτι του Πολιτισμού. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο blog Πολιτιστικές Ομάδες Φοιτητών 

Ρεθύμνου http://politistikes.blogspot.com/. 

Οι πολιτιστικές ομάδες στο Ηράκλειο στεγάζονται στο χώρο του Φοιτητικού Κέντρου (Φ.Κ.) 

στην πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου (Βασιλικά Βουτών).  Στους χώρους του Φ.Κ. 

οργανώνονται τα μαθήματα, οι συναντήσεις και οι πρόβες των περισσότερων ομάδων.  Στο 

Φ.Κ. λειτουργεί στούντιο Μουσικής ομάδας, σκοτεινός θάλαμος Φωτογραφικής ομάδας, 

φοιτητικό στέκι, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, γραφεία χορευτικής, κινηματογραφικής,  

ομάδας καλλιέργειας «τα Ζιζάνια», εθελοντικής αιμοδοσίας, χορωδίας, ζωγραφικής ομάδας 

http://gymreth.blogspot.com/
http://unisport.uoc.gr/gymnasium
http://politistikes.blogspot.com/
http://www.culture.uoc.gr/
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και το στούντιο ραδιοφωνικού σταθμού/(ΡΑ.ΣΤΑ.ΠΑΝ.Κ., uoc radio.  Παράλληλα στο 

αμφιθέατρο, "Μαρία Μανασσάκη" φιλοξενούνται παραστάσεις θεάτρου, χορού και 

διάφορες εκδηλώσεις από φορείς και συλλόγους της τοπικής κοινωνίας. 

Περισσότερες πληροφορίες αναζητήστε στο σύνδεσμο http://www.uoc.gr/life/culture-for-

students 

 

- Φοιτητικοί σύλλογοι 

Η ιδιότητα του φοιτητή/τριας του Π.Κ. αποκτάται με την εγγραφή του στο Π.Κ.  Οι φοιτητές 

είναι ελεύθεροι να εκφράζονται ατομικά ή συλλογικά στο πλαίσιο λειτουργίας των 

φοιτητικών συλλόγων των ακαδημαϊκών Τμημάτων.  Εκπρόσωποι των φοιτητών 

συμμετέχουν ή δύνανται να συμμετάσχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στα 

συλλογικά όργανα του κάθε Τμήματος και του Πανεπιστημίου Κρήτης με προοπτική τη 

διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.  

Παράλληλα κάθε φοιτητικός σύλλογος ή όμιλος αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη 

διοργάνωση επιστημονικών, εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων 

μέσω της δημιουργίας χορευτικών, θεατρικών, κινηματογραφικών και αθλητικών ομάδων 

καθώς και δράσεις ευαισθητοποίησης ευρύτερων κοινωνικών ομάδων. 

 

 

 

Το Οδηγό Σπουδών επιμελήθηκαν για το ΠΚ οι: 

Αντωνία Κωνσταντέλη, Δ/νση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού 

Ανδρέας Καστελλάκης, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Ψυχολογίας 

http://www.uoc.gr/life/culture-for-students
http://www.uoc.gr/life/culture-for-students

