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Συγκρότηση και αποστολή

Συστήθηκε στην 289η/29-06-2021 τακτική συνεδρία του πρυτανικού συμβουλίου.
Αποστολή:

(α) η καταγραφή και προβολή των δράσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης που αφορούν
στην συμβολή του Ιδρύματος στη βιώσιμη ανάπτυξη και

(β) η κατάθεση προτάσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη και αποτελεσματικότερη
συνεισφορά του Ιδρύματος στην υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.



Σύνθεση

Αρχική σύνθεση: Βασίλης Αράπογλου, Τμ. Κοινωνιολογίας, Κρίτων Καλαντίδης, Τμ. Βιολογίας, Γεώργιος
Κουμουνδούρος, Τμ. Βιολογίας, Ιωάννης Τσιαούσης Ιατρικής Σχολή, Μαρία Αμπαρτζάκη, Π.Τ.Π.Ε.,
Σπυρίδων Περγαντής, Τμ. Χημείας, Μιχαήλ Προμπονάς, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Καρολάιν
Κόδρινγκτον, Διεύθυνση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού, Χαράλαμπος Κυριακάκης, Υποδιεύθυνση
Τεχνικών Έργων, Εμμανουήλ Σταυρακάκης, Κ.Υ.Υ.Τ.Π.Ε.

28/9/21 απ. Πρ. συμβουλίου προστέθηκαν ως μέλη της επιτροπής ο κ. Κωνσταντίνος Μανασάκης Τμ.
Πολιτικής Επιστήμης και η κα Νέλλη Κωστούλα–Μακράκη, ΠΔΤΕ. Κα Κυριακή Θερμού Ιατρική Σχολή

Στην πρώτη συνάντηση της επιτροπής 3 Σεπτέμβρη 2021 αποφασίστηκε η συγκρότηση ομάδας
συντονισμού από τους Β. Αράπογλου, Κ. Καλαντίδη και Σ. Περγαντή. Με αρχική ευθύνη συντονισμού από
Β. Αράπογλου και εναλλαγή (rotation) στη συνέχεια.



Συμμετοχή στο ΤΗΕ impact rankings

❖ Το Νοέμβριο 2021 υποβλήθηκαν στοιχεία για τους ΣΒΑ 3, 4,5,9,10,11,13,14,15,17 κι αναμένονται τα 
αποτελέσματα. Αξιοποιήθηκε η μελέτη του ΚΕΜΕ για τον κοινωνικό αντίκτυπο της έρευνας που χρησιμοποιώντας 3 
πυλώνες της βιωσιμότητας σε 4 βασικές λειτουργίες (επιστημονική απήχηση και διεθνοποίηση, ισότιμη πρόσβαση 
στην εκπαίδευση, μέριμνα για το ανθρώπινο δυναμικό και τις υποδομές, και δημόσια γνώση, συνεργασίες και 
διάχυση) ποσοτικά αλλά και ποιοτικά (επίπεδο έργου)- αξιοποιούν τη γνώση συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη αλλαγή 
πανεπιστήμιου και περιβάλλοντος του. 

❖ αναδεικνύει τον ιδιαίτερη επιστημονική απήχηση του ΠΚ στους ΣΒΑ 3, 4, 10,  13, 7 και τον κοινωνικό αντίκτυπο 
του ΠΚ στους στόχους 3, 4, 5, 10, 13, 16 που αξίζει να προβληθούν και για τους οποίους είναι άμεσα εφικτή η 
διεπιστημονική συνεργασία. Δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης υπάρχουν και στους ΣΒΑ 11, 14, 15.

❖ Υποστήριξη τη δημιουργία σχετικής ιστοσελίδας https://sdgs.uoc.gr/. Όπου καταγράφονται συστηματικά και 
προβάλλονται οι δραστηριότητες του ΠΚ με βάση την επιστημονική απήχηση της έρευνας, την εκπαίδευση, τη 
μέριμνα για το ανθρώπινο δυναμικό και τις υποδομές, και την δημόσια παρουσία του ΠΚ: συνεργασία και διάχυση 
αποτελεσμάτων της έρευνας. 

❖ Ευχαριστούμε θερμά την κα Codrington και τα στελέχη της Δ/νσης Προγραμματισμού

https://sdgs.uoc.gr/


Δίκαιη Βιωσιμότητα

Η διασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής για 
όλους, τώρα και στο μέλλον, με δίκαιο και 
ισότιμο τρόπο, εντός των ορίων των 
οικοσυστημάτων που την υποστηρίζουν

Julian Agyeman, Robert Bullard και Bob Evans

Βιωσιμότητα, το χρώμα κι ορισμός της

Βιώσιμη ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που 
καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να 
διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών 
γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες. -

Παγκόσμια Επιτροπή του ΟΗΕ για το 
Περιβάλλον και την Ανάπτυξη

Ένας τρόπος ζωής χωρίς αποκλεισμούς, που
περιλαμβάνει την ανθρώπινη και οικολογική 
υγεία, την κοινωνική δικαιοσύνη, και ασφαλή 
μέσα διαβίωσης για έναν καλύτερο κόσμο για 
όλες τις γενιές.

Ενωση για την Προώθηση της Βιωσιμότητας
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Β. Αμερική)



Επιστημονική απήχηση



Συμμετοχή στο Δίκτυο Ελληνικών ΑΕΙ για τη αειφορία

❖Συμμετείχε στις δυο πρώτες συναντήσεις ίδρυσης του δικτύου με εκπροσώπηση από
Β. Αράπογλου (συμμετοχή κας Codrington κ. Κοσιώρη στην πρώτη, συμμετοχή κας
Codrington και κας Παπαδάκη στη δεύτερη 18/1/2022). Στα πλαίσια των δράσεων του
δικτύου στις 7/12/2021 ο αντιπρύτανης κ. Κοσιώρης συμμετείχε σε συνάντηση
εργασίας με θέμα "Τα Πανεπιστήμια ως Ηγέτες της Τοπικής και Περιφερειακής
Ανάπτυξης".

❖Απέστειλε επιστολή στις 3/2/2022 με προτάσεις/κατευθύνσεις για την ομάδα 
εργασίας με σκοπό την επικαιροποίηση της «Χάρτας των Ελληνικών Πανεπιστημίων για 
Αειφορία» και την ομάδα εργασίας για την ένταξη της βιωσιμότητας στο Στρατηγικό 
Σχεδιασμό των ΑΕΙ. Η σύσταση των ομάδων εργασίας αποφασίστηκε στη τηλεδιάσκεψη 
των εκπροσώπων των ΑΕΙ (focal point) 18/1/2022. Η συγκρότησή τους είναι σε εξέλιξη 
με συντονιστή τον ομότιμο καθηγητή κ. Σκούλλο (ΕΚΠΑ).



Προγραμματισμός 2022

Επιμέρους Στόχοι για το Στρατηγικό Σχεδιασμό και Στοχοθεσία ΠΚ 



1. Επιστημονική απήχηση- διεθνοποίηση

❖ Προτάσεις για ενσωμάτωση των ΣΒΑ στο πληροφοριακό  σύστημα του ΕΛΚΕ ΠΚ
❖ Συμμετοχή στο THE impact rankings για το 2022



2. Μέριμνα για το ανθρώπινο δυναμικό και 
τις υποδομές 
• Συνέργειες με το ΣΔΙΦ – Προώθηση της
ισότητας φύλων στο ανθρώπινο δυναμικό
❖ Βραβείο καλύτερου άρθρου ή βιβλίου της 

χρονιάς από μέλη ΔΕΠ του ΠΚ σε θέματα 
ισότητας φύλων και δίκαιης βιωσιμότητας-
Κοινή Δράση με ΕΙΦ

❖ Βιβλιοπαρουσίαση, διάλεξη της D. Perrons
(British Academy of the Social Sciences,
Emeritus Prof. LSE, f. Director LSE Gender
Institute) A Feminist Political Economy for
an Inclusive and Sustainable Society (με
Sigrid Stagl, Vienna University). Κοινή
Δράση με ΕΙΦ



Μέριμνα για το ανθρώπινο δυναμικό και τις 
υποδομές 

Σχέδιο Δράσης Σχετικά με την Εφαρμογή 
Πράσινης Πολιτικής (2020). 
Στόχοι για το 2022 
❖Ολοκλήρωση των τεχνικών έργων με σκοπό την 
μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος στο ΠΚ 
(Νέες μονώσεις και/ή φύτευση σε δώματα κτιρίων 
στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών, αντικατάσταση 
κουφωμάτων και φωτιστικών και κλιματιστικών με 
στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση
❖Παραλαβή της Προμελέτης για την αναβάθμιση 
του περιβάλλοντος χώρου και κατά συνέπεια όλης 
της Πανεπιστημιούπολης στις Βούτες στην 
κατεύθυνση της βιώσιμης πολεοδομίας 
❖Προετοιμασία διαγωνισμού για την αναβάθμιση 
του περιβάλλοντος χώρου της 
Πανεπιστημιούπολης στις Βούτες στην κατεύθυνση 
του βιώσιμου σχεδιασμού κτηρίων και του 
βιώσιμου αστικού σχεδιασμού.



3. Εκπαίδευση και διδασκαλία

❖Ενσωμάτωση λέξεων κλειδιά στον ψηφιακό κατάλογο μαθημάτων για 
την αναζήτηση μαθημάτων συναφών με τους ΣΒΑ
❖Δημιουργία καταλόγου προσφερόμενων μαθημάτων σε θέματα 

βιωσιμότητας 
❖Δημιουργία ιδρυματικού μαθήματος με τίτλο «Βιώσιμες Πόλεις» 
❖Θερινά σχολεία από τμήματα σε θέματα αστικής και κοινωνικής 

βιωσιμότητας   



4. Δημόσια γνώση και διάχυση

❖Λειτουργία και ενημέρωση της ιστοσελίδας (Ελληνική μετάφραση, Νέες Ενότητες με 
Νέα-ανακοινώσεις και χρήσιμους συνδέσμους, Αριθμός νέων έργων στην ιστοσελίδα)

❖Παρουσίαση του έργου της επιτροπής στο newsletter και στην σύγκλητο

❖Δημοσίευση κειμένου για τον έμφυλο διαχωρισμό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
στον Τρίτωνα.  Αξιοποίηση βασικών  ευρημάτων  της μελέτης του ΚΕΜΕ και της 
καταγραφής του Έμφυλου Χάρτη.

❖Συμμετοχή στην παρουσίαση του ΣΔΙΦ από την Επιτροπή Ισότητας Φύλων
❖Συμμετοχή σε δίκτυα και εκπροσώπηση στο Δίκτυο ΑΕΙ για την αειφορία (αριθμός 

συμμετοχής σε συνεδριάσεις και ομάδες εργασίας, διατύπωση προτάσεων)



Προοπτικές και προτάσεις

Συγκρότηση και οργάνωση

Θεσμική κατοχύρωση, διεύρυνση αποστολής και υπευθυνότητας, ρευστό περιβάλλον σε αναμονή πρωτοβουλιών 
από το υπουργείο.

Συμβουλευτικό όργανο της Συγκλήτου και των Διοικήσεων των Σχολών και των Τμημάτων του Πανεπιστημίου
Κρήτης για την ενσωμάτωση των αρχών και στόχων της δίκαιης βιωσιμότητας σε 4 επίπεδα λειτουργίας και
διαδικασίες της ακαδημαϊκής ζωής: Επιστημονική απήχηση της έρευνας, Εκπαίδευση, Μέριμνα και αξιοποίηση
ανθρώπινου δυναμικού και υποδομών, Δημόσια παρουσία και διάχυση.

? Εκπονεί σχέδια στρατηγικής ή ετήσια σχέδια δράσης και αναφορές για τα παραπάνω 4? (υποχρέωση THE impact)

? Υλοποιεί η ίδια τέτοιες δράσεις; 

? Με τι πόρους; Εξελίξεις Πράσινο Ταμείο

Αλλαγή ονόματος: Επιτροπή βιωσιμότητας. 

Υποστήριξη: Διοικητική υποστήριξη κα Παπαδάκη, Επιστημονική Υποστήριξη: Μτδιδ. Υπότροφος

Σύνθεση:  Να προστεθεί μέλος από τις ανθρωπιστικές για θέματα διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς και 
ποικιλομορφίας ενδεχομένως από τη φιλοσοφική σχολή



Ευχαριστώ για την προσοχή σαςΕυχαριστώ για την προσοχή σας


