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 Σο Πανεπιςτιμιο Κριτθσ ιδρφκθκε το 1973 (ΦΕΚ Ι59Α/27-7-1973 Ν.Δ. 87/73) και λειτουργεί από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 
1977-78. Είναι Ανϊτατο Εκπαιδευτικό Κδρυμα, αυτοδιοικοφμενο Νομικό Πρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου, υπό τθν εποπτεία 
του Κράτουσ.

 Σο Πανεπιςτιμιο διαρκρϊνεται ακαδθμαϊκά από 5 χολζσ που ςυνκζτουν 17 Σμιματα. Η χολι Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν 
(τμιματα Κοινωνιολογίασ, Οικονομικϊν, Πολιτικισ επιςτιμθσ και τμιμα Ψυχολογίασ), θ χολι Επιςτθμϊν Αγωγισ (το 
Παιδαγωγικό τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ και το Παιδαγωγικό τμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ) και θ χολι 
Φιλοςοφικισ βρίςκονται ςτθν πόλθ του Ρεκφμνου, όπου είναι και θ ζδρα του ιδρφματοσ, ςτθν Πανεπιςτθμιοφπολθ ςτθν 
περιοχι Γάλλου ςε κτίρια ζκταςθσ 30.000 τ.μ.  

 το Ηράκλειο ςτθν περιοχι Βουτϊν Ηρακλείου λειτουργοφν τα τμιματα Ιατρικισ (χολι Επιςτθμϊν Τγείασ), Φυςικισ, 
Χθμείασ και Βιολογίασ (χολι Θετικϊν και Σεχνολογικϊν Επιςτθμϊν), το Φοιτθτικό Κζντρο, εργαςτιρια, βιβλιοκικεσ, 
γραφεία, εςτιατόρια και βοθκθτικζσ υπθρεςίεσ. Σα υπόλοιπα τμιματα του Πανεπιςτθμίου (χολι Θετικϊν και 
Σεχνολογικϊν Επιςτθμϊν, τμιμα Επιςτιμθσ και Σεχνολογίασ Τλικϊν, τμιμα Επιςτιμθσ Τπολογιςτϊν, τμιμα 
Εφαρμοςμζνων Μακθματικϊν και τμιμα Μακθματικϊν), βρίςκονται ςτθν περιοχι τθσ Κνωςοφ μζχρι τθν μετεγκατάςταςθ 
τουσ ςτθν Πανεπιςτθμιοφπολθ Βουτϊν ςε νζα ςφγχρονα κτίρια.

 Σο διδακτικό προςωπικό του Πανεπιςτθμίου αποτελείται από 629 μζλθ Δ.Ε.Π. και διδάςκοντεσ ςφμφωνα με το Π.Δ. 407, 
ενϊ φοιτοφν περίπου 12.000 προπτυχιακοί και 3.000 μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ. 

 τα ερευνθτικά προγράμματα, που ξεπζραςαν τα 3 τελευταία ζτθ το φψοσ των 51 εκ. ευρϊ, απαςχολοφνται περιςςότεροι 
από 1.000 ερευνθτζσ. 

 Η λειτουργία του Πανεπιςτθμίου υποςτθρίηεται από 240 και πλζον διοικθτικοφσ υπαλλιλουσ, μζλθ Ειδικοφ Διοικθτικοφ και 
Σεχνικοφ Προςωπικοφ και Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ. 





 Τν Κέληξν Επηθνηλσληώλ θαη Δηθηύσλ (ΚΕΔ) είλαη ππεύζπλν γηα ηελ 

αλάπηπμε, ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ησλ δηθηπαθώλ ππνδνκώλ θαη 

ππεξεζηώλ (δεδνκέλσλ θαη θσλήο) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο

 Δηαζέηεη πςειή ηερλνγλσζία ζε ζέκαηα

◦ Σρεδηαζκνύ θαη δηαρείξηζεο επξπδσληθώλ δηθηπαθώλ ππνδνκώλ θαη 

ππεξεζηώλ

◦ Υπνδνκώλ θαη ππεξεζηώλ data center

◦ Υπεξεζηώλ IP Τειεθσλίαο θαη ζπλεξγαηηθώλ εξγαιείσλ

◦ Υπεξεζηώλ βίληεν, ηειεδηάζθεςεο θαη ηειε-εθπαίδεπζεο

 Παξέρεη ππεξεζίεο ζε ηξίηνπο θνξείο κε ζθνπό ηελ πεξηθεξεηαθή 

αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο



◦ Φορζασ υλοποίθςθσ Πανελλινιου χολικοφ Δικτφου (ΠΔ)

◦ υνεργαςία με το Εκνικό Δίκτυο Ζρευνασ και Σεχνολογίασ (ΕΔΕΣ)

◦ Σεχνικόσ  φμβουλοσ για ανάπτυξθ των ευρυηωνικϊν δικτφων ςτθν Περιφζρεια τθσ 
Κριτθσ

◦ Προγραμματικι ςυμφωνία με Διμο Ηρακλείου και Διμο Ρεκφμνου

◦ Τλοποίθςθ Interreg IVC ςε ςυνεργαςία με τθν Περιφζρεια Κριτθσ, Regions for Better 
Broadband Connection (16 φορείσ, 8 χϊρεσ)

◦ Δίκτυο Κκαροσ - Διαδθμοτικό Δίκτυο υνεργαςίασ Διμων Κριτθσ και Νιςων Αιγαίου 

◦ Προγραμματικι ςφμβαςθ με τθν Περιφζρεια Κριτθσ για τον «Καλλικράτθ» (‘e-kallikratis’)



 υμμετζχουν 14 Διμοι: Αγ. Νικολάου, Βακζοσ, Ερμοφπολθσ, Ηρακλείου, Ιεράπετρασ, Καλλικζασ Ρόδου, 
Μυτιλινθσ, Νάξου, Ν.Αλικαρναςςοφ, Πάρου, Ρεκφμνθσ, Ροδίων, θτείασ, Διμαρχοσ Χανίων, Χίου)

 Σο Μνθμόνιο υμφωνίασ ςτοχεφει ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ πλαιςίου ςυνεργαςίασ για τισ πόλεισ μζλθ του

◦ Ζμφαςθ ςτθν ανάδειξθ πρωτοβουλιϊν εφαρμογισ των μθτροπολιτικϊν δικτφων και τθσ 
ευρυηωνικότθτασ ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ με απϊτερο ςτόχο τθν δθμιουργία διαδθμοτικισ εταιρείασ 
Ευρυηωνικϊν δικτφων Κριτθσ και Νιςων του Αιγαίου

◦ Διάχυςθ γνϊςθσ, ιδζεσ, ανταλλαγι εμπειρίασ, καινοτόμεσ λφςεισ ςε κζματα πλθροφορικισ και 
επικοινωνιϊν 

◦ Εργαλεία: φόρουμ, ομάδεσ εργαςίασ, υλοποίθςθ προγραμμάτων , δραςτθριοτιτων, διοργάνωςθ 
γεγονότων

◦ ‘Καταςτατικόσ Χάρτθσ υποχρεϊςεων των Δθμοτικϊν Αρχϊν ζναντι των πολιτϊν ςτθν "Κοινωνία τθσ 
γνϊςθσ“:

 παροχι ελεφκερθσ πρόςβαςθσ και αςφάλειασ των προςωπικϊν δεδομζνων, 

 παροχι ψθφιακϊν υπθρεςιϊν και περιεχομζνου, 

 υποχρζωςθ υιοκζτθςθσ ανοικτϊν προτφπων, 

 υποχρζωςθ υιοκζτθςθσ πολιτικϊν πράςινων τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν,

 υποχρζωςθ διευκόλυνςθσ τθσ με ψθφιακό τρόπο, κατάρτιςθ ςτθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν.



 Ενίςχυςθ αμοιβαίασ εμπιςτοςφνθσ

 Ανάδειξθ ςθμαςίασ τεχνολογικϊν ςυνεργιϊν

 Άκροιςθ και αξιοποίθςθ τοπικϊν επιςτθμονικϊν-τεχνολογικϊν πόρων και τεχνογνωςίασ

 Βελτίωςθ παραμζτρων ψθφιακισ εμβάκυνςθσ και ενίςχυςθ τθσ ψθφιακισ υποδομισ του 
‘τοπικοφ οικο-ςυςτιματοσ’

 Ενίςχυςθ ανταγωνιςτικότθτασ και τοπικϊν διεργαςιϊν ‘ζνταςθσ γνϊςθσ’  
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 Νομικό πλαίςιο Πανεπιςσημίψν (διασάξειρ σψν ν. 1286/82 «Δομή & λεισοτπγία ΑΕΙ», 
όπψρ ιςφύει ςήμεπα, σοτ ν. 2083/92 «Εκςτγφπονιςμόρ σηρ ανώσασηρ εκπαίδετςηρ» 
και σοτ ν. 3549/2007 «μεσαππύθμιςη σοτ θεςμικού πλαιςίοτ για ση δομή και 
λεισοτπγία σψν ανψσάσψν εκπαιδετσικών ιδπτμάσψν»)

 Νόμορ Καλλικπάση και δίκστα Δήμψν (Άπθπο 100 και 101) 

‘…για σην καλύσεπη εξτπηπέσηςη σψν ςκοπών σοτ δικσύοτ δύνανσαι να ςτμμεσέφοτν 
ςε ατσό κοινψνικοί υοπείρ με ςκοπούρ ανσίςσοιφοτρ ατσών σοτ δικσύοτ, καθώρ και 
πανεπιςσημιακά ή επετνησικά ιδπύμασα.’



 ‘φηευξισ ΙΙ’ και ανάπτυξθ τθσ ευρυηωνικότθτασ

 Νζεσ αναδυόμενεσ τεχνολογίεσ (ευρυηωνικά δίκτυα, νζεσ ψθφιακζσ υπθρεςίεσ, 
νζα υπολογιςτικά εργαλεία, εικονικζσ μθχανζσ, υπολογιςτικά νζφθ)

 Καλλικράτθσ, Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ και Ψθφιακι φγκλιςθ



 Σκοπόρ είναι η δημιοτπγία μιαρ πεπιυεπειακήρ δομήρ ςφεδιαςμού και παποφήρ 
νέψν πποηγμένψν ηλεκσπονικών τπηπεςιών ππορ σον πολίση και σην σοπική 
ατσοδιοίκηςη 

Ανάπστξη 

φώπψν

Ππογπαμμασική 

Στμυψνία

Νομικό Πλαίςιο

………………
………………
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 Τπθρεςίεσ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ

◦ Οργάνωςθ και λειτουργία τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ

◦ Τπθρεςίεσ προσ τον πολίτθ

 Τπθρεςίεσ υποςτιριξθσ (help-desk)

 Τπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ

 Τπθρεςίεσ Σεχνικοφ υμβοφλου

 Τποδομζσ και Τπθρεςίεσ ‘υπολογιςτικοφ νζφουσ’

 Εικονικά πλθροφοριακά περιβάλλοντα

 Περιφερειακό Παρατθρθτιριο ΣΠΕ / Μελζτεσ - τρατθγικζσ

 Αξιοποίθςθ Ελεφκερου Λογιςμικοφ (ΕΛ) / Λογιςμικοφ Ανοικτοφ Κϊδικα (ΛΑΚ)

Φοπείρ Τοπ. 
Ατσοδιοίκηςηρ

Σημεία 
επαυήρ με σον 

Πολίση

Κόςσορ/Άθποιςη Βελσίψςη Ποιόσησαρ



 Εξοικονόμθςθ κόςτουσ και ςυνάκροιςθ προςφοράσ και ηιτθςθσ

 ‘Πράςινεσ’ υποδομζσ και διεργαςίεσ

 Αξιοποίθςθ διακζςιμθσ τεχνογνωςίασ και ανκρωπίνου κεφαλαίου

 Οικονομίεσ ςυγκζντρωςθσ, κετικζσ ‘εξωτερικότθτεσ’ και ανταλλαγι γνϊςεων

 Προτυποποίθςθ υπθρεςιϊν και διαλειτουργικότθτα

 ‘Ευφυι’ εργαλεία προσ τισ δομζσ διακυβζρνθςθσ και τισ διαδικαςίεσ λιψθσ 
αποφάςεων: παρακολοφκθςθ, αξιολόγθςθ, ςχεδιαςμόσ και εφαρμογι πολιτικϊν

 Καλφτερεσ υπθρεςίεσ προσ τον Πολίτθ



 Ανάπστξη νέψν χηυιακών επγαλείψν δημόςιαρ διοίκηςηρ και νέψν τπηπεςιών

 Νέερ τπηπεςίερ εκπαίδετςηρ και κασάπσιςηρ

 Ψηυιακά επγαλεία εκκόλαχηρ σηρ επιφειπημασικόσησαρ

 Ενίςφτςη αναδτόμενψν επαγγελμασικών πποοπσικών (π.φ. ‘ππάςινα επαγγέλμασα’)

 Ανάπστξη νέψν τπηπεςιών τγείαρ και ππόνοιαρ και άπςη πεπιοπιςμών

Ενδεικσικά παπαδείγμασα:

 Πεπιυεπειακό Παπασηπησήπιο ΤΠΕ & Ετπτζψνικόσησαρ

 Ενοποιημένερ Υπηπεςίερ Ηλεκσπονικήρ Διακτβέπνηςηρ

 Πεπιυεπειακό Πεπιβάλλον Ηλεκσπονικήρ Μάθηςηρ

 Διαδημοσικό Δίκστο Νηςίδψν Ετπτζψνικόσησαρ



Ετφαπιςσώ  για σην πποςοφή ςαρ.


