
ΠΟΡΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗ ΜΑΣ 

Η πόλη του Ηρακλείου, όπως είναι γνωστό, έχει ιδιαίτερη 

ιστορική σημασία καθώς υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα 

κέντρα της ελληνικής ιστορίας. Όμως το Ηράκλειο είναι επίσης 

εξελιγμένο και πρωτοποριακό όσον αφορά την πανεπιστημιακή 

και τεχνολογική ιστορία του, ξεκινώντας από την ίδρυση του ΤΕΙ 

Κρήτης, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του ΙΤΕ (Ίδρυμα 

Τεχνολογίας και Έρευνας). Οι έρευνες της ανώτατης 

εκπαίδευσης έχουν φέρει αρκετές φορές την πόλη μας στο 

επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής εισπράττοντας εκτός από 

βραβεία και επαίνους, αρκετό θαυμασμό. 
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ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (T.E.I) Κρήτης (Technological 

Educational Institute of Crete) ιδρύθηκε το 1983 στο Ηράκλειο της 

Κρήτης. Σήμερα φοιτούν περισσότεροι από 15.000 φοιτητές και 

στελεχώνεται από περισσότερα από 350 μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού 

με αποτέλεσμα να είναι ένα από τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της 

χώρας. Περιλαμβάνει τέσσερις σχολές με είκοσι  τμήματα. Οι κεντρικές 

εγκαταστάσεις βρίσκονται στο Ηράκλειο ενώ παραρτήματα υπάρχουν στα 

Χανιά, το Ρέθυμνο, την Ιεράπετρα, τον Άγιο Νικόλαο, και, την Σητεία.  



Οι σχολές του ΤΕΙ Κρήτης είναι: 

 

η Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών 

η Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας 

η Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας 

η Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας 

οι οποίες υποστηρίζονται από τα τμήματα: 

•Γενικό Θετικών Επιστημών και το Κέντρο 

Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής.  

•Ο κύκλος σπουδών ολοκληρώνεται σε 4 

χρόνια και περιλαμβάνει διαλέξεις και 

μαθήματα, θεωρητικά και εργαστηριακά.     

•Οι φοιτητές καλούνται πριν την αποφοίτηση 

τους να κάνουν την πρακτική και την πτυχιακή 

τους εργασία. 



Έρευνα και Καινοτομία του ΤΕΙ 

Κρήτης. 

•Το ΤΕΙ Κρήτης συμμετέχει σε ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα για την ανάπτυξη 

υποδομών έρευνας παγκόσμιας σημασίας. Η έρευνα στο ΤΕΙ Κρήτης αφορά ανάπτυξη και 

εφαρμογή διαγνωστικών μεθόδων σε συνθήκες πυκνού πλάσματος, αντιδράσεις πλάσματος - 

λέιζερ, σύμφωνες πηγές ακτινών Χ.  

•Το ΤΕΙ Κρήτης διαθέτει το απαραίτητο ερευνητικό δυναμικό και τον απαιτούμενο εξοπλισμό 

για ουσιαστική συμμετοχή σε ένα έργο που συνενώνει και αξιοποιεί μεγάλο αριθμό 

εργαστηρίων και επιστημόνων από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. 

•Επίσης είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι στην Ελλάδα η επίγεια ψηφιακή μετάδοση ξεκίνησε 

από το ΤΕΙ Κρήτης από το εργαστήριο Ερευνάς και Ανάπτυξης τηλεπικοινωνιακών συστημάτων 

PASIPHAE το Σεπτέμβριο του 2001 με δοκιμαστική  

εκπομπή σε όλο το Ηράκλειο Κρήτης. 

•Το ΤΕΙ Κρήτης έχει συνολικά 43 ερευνητικά εργαστήρια που ειδικεύονται σε διαφορετικούς 

επιστημονικούς τομείς και υπάγονται στα σχετικά τμήματα. 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδρύθηκε 

το 1973 και άρχισε να λειτουργεί 

το ακαδημαϊκό έτος 1977-78. 

Σήμερα φοιτούν περίπου 10.000-

11.000 φοιτητές.  

•Στο Ρέθυμνο λειτουργούν: 

η Φιλοσοφική Σχολή,  

η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και  

η Σχολή Επιστημών Αγωγής, 

•ενώ στο Ηράκλειο: 

η Σχολή Επιστήμων Υγείας και 

 η Σχολή Θετικών-Τεχνολογικών Επιστημών (ΣΘΤΕ).  

•Στη Σχολή Θετικών-Τεχνολογικών Επιστημών λειτουργούν 

τα τμήματα: 

 Βιολογίας, Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών, 

 Επιστήμης Υπολογιστών,  

Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και  

Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών. 

• Στη Σχολή Επιστημών Υγείας λειτουργεί το τμήμα Ιατρικής. 

 Στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών (ΣΚΕ) υπάγονται τα 

τμήματα Οικονομικών επιστημών,  

Ψυχολογίας,  

Κοινωνιολογίας και  

Πολιτικών Επιστημών.  

•Η Σχολή Επιστημών Αγωγής περιλαμβάνει τα τμήματα: 

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης και 

 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης.  

Στη Φιλοσοφική Σχολή, λειτουργούν τα τμήματα: 

 Φιλολογίας,  

Ιστορίας-Αρχαιολογίας και  

Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (ΦΚΣ). 

 



Επιδίωξη του Πανεπιστημίου είναι να γίνει ένα κέντρο Εκπαίδευσης, όχι μόνο για την Ελλάδα 

αλλά και για ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση 

Ανατολή. 

Το Πανεπιστήμιο της Κρήτης κατατάσσεται στην παγκόσμια ελίτ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 

Σύμφωνα με την κατάταξη που δημοσιοποίησε το Πανεπιστήμιο του Leiden, το ανώτατο 

εκπαιδευτικό ίδρυμα της Κρήτης απέσπασε μια σημαντική διάκριση, καθώς συγκαταλέγεται 

ανάμεσα στα 500 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Η αξιολόγηση των πανεπιστημίων έγινε 

λαμβάνοντας υπόψη την ερευνητική παραγωγή, τις επιστημονικές δημοσιεύσεις -κριτήριο 

θεμελιώδες για την κατάταξη των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων διεθνώς- και την απήχηση των 

πανεπιστημίων στο διάστημα 2005-2009. Το 2011, το περιοδικό "The Times Higher Education" το 

κατέταξε στην 145η θέση παγκοσμίως και το 2012 ήταν το καλύτερο Ελληνικό πανεπιστήμιο στην 

"QS World University Rankings". Στην ίδια κατάταξη βρίσκεται ανελλιπώς από το 2006 σταθερά ως 

το πρώτο πανεπιστημιακό ερευνητικό ίδρυμα της χώρας. 



Για να έχουμε μια ολοκληρωμένη άποψη για το 

πανεπιστήμιο χωρίς να βασιζόμαστε μόνο στις 

πληροφορίες που βρήκαμε ρωτήσαμε και μια 

φοιτήτρια για την δική της εμπειρική γνώμη. 
 

«Με ποια κριτήρια διάλεξες το συγκεκριμένο 

πανεπιστήμιο ;» 
Η ίδια μας αναφέρει ότι από άποψη ‘’περιεχομένου’’ διάλεξε 

το πανεπιστήμιο Κρήτης επειδή την ενδιέφερε ένας από τους 

τομείς διδασκαλίας με τους οποίους ασχολείται, καθώς και 

επειδή ο συγκεκριμένος τομέας είναι από τους καλύτερους 

όσον αφορά τους καθηγητές, το επίπεδο γνώσεων που σου 

προσφέρει και προοπτικές για επαγγελματική αποκατάσταση. 

 

«Πώς σου φαίνονται οι εγκαταστάσεις του 

πανεπιστημίου ;» 
Οι εγκαταστάσεις είναι εξαιρετικά καλές, πράγμα 

αναμενόμενο αφού μόλις πριν μισό χρόνο το τμήμα μου 

μετακινήθηκε σε ολοκαίνουργια κτίρια. 

 

«Είσαι ευχαριστημένη από τον τρόπο που γίνονται τα 

μαθήματα και από τους καθηγητές;» 
Σε γενικές γραμμές, μας απάντησε, ότι είναι ευχαριστημένη 

όμως πάντα θα υπάρχουν καθηγητές και μαθήματα που δεν 

μας αρέσουν και άλλα που μας κεντρίζουν περισσότερο το 

ενδιαφέρον. 
 



«Ποιες είναι οι προσδοκίες σου για το 

μέλλον ;» 
Προς το παρόν, μας εξηγεί, είναι πολύ νωρίς 

για να γνωρίζει όμως η ίδια είναι διατεθειμένη 

να κάνει το καλύτερο που μπορεί στη σχολή 

που βρίσκεται, αν και όπως μας είπε το 

μεταπτυχιακό είναι κάτι το σίγουρο. 
 

«Πώς αντιμετωπίζεις τις σπουδές σου;» 
Στο χρονικό διάστημα που έχει ανοίξει η σχολή έχω 

καταλάβει ότι τα πράγματα είναι αρκετά έως πολύ 

ζόρικα. Μεταξύ εργαστηρίων, ασκήσεων, και προόδου 

δεν υπάρχει και ο άπλετος ελεύθερος χρόνος που 

περίμενα ότι συνοδευόταν με τη φοιτητική ζωή. 

 

«Τι δεν σου αρέσει από το πανεπιστήμιο;» 
Δεν νομίζω ότι μπορώ να πω ότι είναι κάτι που δεν μου 

αρέσει. Ακόμα και το συχνό παράπονο που υπήρχε για 

της κτιριακές εγκαταστάσεις δεν υπάρχει πλέον. 



Το  ΙΤΕ είναι ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα με 

καλά οργανωμένες και εξοπλισμένες εγκαταστάσεις και εξειδικευμένο 

προσωπικό. Λειτουργεί κάτω από την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας 

Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας  και Θρησκευμάτων 

και αποτελείται από επτά Ερευνητικά Ινστιτούτα που βρίσκονται σε όλη 

την Ελλάδα : Ηράκλειο , Ρέθυμνο , Πάτρα και Ιωάννινα καθώς έδρα του 

και η Κεντρική του Διεύθυνση βρίσκονται στο Ηράκλειο της Κρήτης και 

αποτελείται από έξι Ερευνητικά Ινστιτούτα: 

Στο Ηράκλειο 

Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ 

Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας 

Ινστιτούτο Πληροφορικής 

Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών 

Στο Ρέθυμνο 

Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών 



Οι ερευνητικές και τεχνολογικές κατευθύνσεις του ΙΤΕ 

επικεντρώνονται σε τομείς μεγάλου επιστημονικού, 

κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος, όπως: 

Μικροηλεκτρονική, Λέιζερ, Υλικά, Μοριακή Βιολογία και 

Γενετική, Βιοτεχνολογία, Πληροφορική, Βιοπληροφορική 

Ρομποτική, Τηλεπικοινωνίες, Υπολογιστικά Μαθηματικά, 

Χημική Μηχανική, Ανθρωπιστικές επιστήμες και Πολιτισμό. 

Το ΙΤΕ έχει να επιδείξει άριστες επιστημονικές επιδόσεις, 

καθώς και μια σημαντική κοινωνική και οικονομική προσφορά, 

σε επίπεδο που το καθιστούν ένα από τα κορυφαία 

ερευνητικά κέντρα διεθνώς. 

Αξίζει να αναφέρουμε την 

Ημέρα Ερευνητών η οποία 

διεξήχθη στο ΙΤΕ τον 

Σεπτέμβριο με στόχο την 

προβολή των τελευταίων 

ερευνών του ιδρύματος και 

στην οποία παραβρέθηκαν 

πλήθος ανθρώπων.  





Ποια η σχέση του δίσκου της Φαιστού με το ΙΤΕ; 

 

Ο δίσκος της Φαιστού βρέθηκε το 1908 στα 

ερείπια του παλαιού Μινωικού ανακτόρου της 

Φαιστού στην Κρήτη. Η μυστηριώδης επιγραφή 

του αποτελείται από 241 σύμβολα σε σπειροειδή 

διάταξη. Τα 45 διαφορετικά σύμβολα τυπώθηκαν 

στον πηλό και μετά ο δίσκος ψήθηκε στη φωτιά. 

Πρόκειται για ιδεογραφική γραφή, πιθανότατα 

συλλαβική, της οποίας το κείμενο (γλώσσα), 

παρά τις αναρίθμητες προσπάθειες που έχουν 

γίνει για την αποκρυπτογράφησή του παραμένει 

άγνωστο. Οι ερευνητές καταλήγουν σε εντελώς 

διαφορετικά συμπεράσματα για τον σκοπό, το 

περιεχόμενο και τους δημιουργούς του. Ο δίσκος 

της Φαιστού παραμένει για τους αρχαιολόγους 

ένα αίνιγμα και έτσι αποτελεί σύμβολο αέναης 

επιστημονικής αναζήτησης. 

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) τον 

επέλεξε ως έμβλημα του, διότι η πρόκληση για 

διερεύνηση και ανακάλυψη που προκαλεί, 

εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο τα δικά του 

οράματα και επιδιώξεις. 



Ινστιτούτο Πληροφορικής 

Από το 1983, οπότε και ιδρύθηκε, το ΙΤΕ-ΙΠ 

έχει μια μακρά ιστορία και διεθνώς 

αναγνωρισμένη παράδοση στη διεξαγωγή 

βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, στην 

ανάπτυξη εφαρμογών και προϊόντων και 

στην παροχή υπηρεσιών. 

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ), ένα από τα έξι 

ερευνητικά Ινστιτούτα του Ιδρύματος Τεχνολογίας 

και 'Έρευνας (ΙΤΕ), διεξάγει βασική και 

εφαρμοσμένη έρευνα, και διαδραματίζει 

πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη της 

Κοινωνίας της Πληροφορίας σε εθνικό και 

διεθνές επίπεδο. Επίσης, προωθεί την 

εκπαίδευση και κατάρτιση προσφέροντας 

τεχνογνωσία σε ένα μεγάλο πλήθος 

προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών με 

τη χορήγηση υποτροφιών και τη συμμετοχή τους 

σε ερευνητικά προγράμματα. Κύρια 

χαρακτηριστικά του αποτελούν η ερευνητική του 

αριστεία, η διεπιστημονική προσέγγιση και η 

συνεχής προσπάθεια μεταφοράς των 

ερευνητικών αποτελεσμάτων και των 

τεχνολογιών που αναπτύσσει στην βιομηχανία 

και ευρύτερα στην κοινωνία. 



Το ΙΠ-ΙΤΕ βρίσκεται στην έδρα του Ιδρύματος στο Ηράκλειο Κρήτης, και απασχολεί σήμερα 

περίπου 350 άτομα. Από το έτος ιδρύσεως του (1983), είναι διεθνώς ανταγωνιστικό και έχει 

αριστεύσει σε όλες τις αξιολογήσεις ερευνητικών ινστιτούτων που έχουν γίνει στην Ελλάδα 

έχοντας καταταχθεί πάντα πρώτο στον τομέα της Πληροφορικής. Το ΙΠ-ΙΤΕ συμμετέχει ενεργά 

στην οικονομική, κοινωνική και τεχνολογική ανάπτυξη της Περιφέρειας Κρήτης, σε στενή 

συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους τοπικούς φορείς και οργανισμούς. 

Το ΙΠ-ΙΤΕ επιδιώκει την πρακτική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και 

ανάπτυξης παρέχοντας σε βιομηχανίες υπηρεσίες και δικαιώματα χρήσης για 

συγκεκριμένα προϊόντα, και συνάπτοντας συμβάσεις για την από κοινού ανάπτυξη νέων 

προϊόντων. Κορυφαίο παράδειγμα αποτελεί η FORTHnet  ΑΕ, μια από τις μεγαλύτερες 

Ελληνικές εταιρείες στον τομέα της παροχής πρόσβασης στο Διαδίκτυο και των 

Τηλεπικοινωνιών. 



 Στα πλαίσια του τουρισμού το ΙΤΕ εκθέτει από το 

καλοκαίρι στο αεροδρόμιο ''Νίκος Καζαντζάκης'' 

διάφορα εκθέματα που δίνουν στον επισκέπτη την 

ευκαιρία να έχει μια πρώτη ψηφιακή εικόνα για τον 

τόπο μας και τα οποία προκάλεσαν το ενδιαφέρον των 

τουριστών. 





ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  

Μέσα στα πλαίσια του θέματος του project μας είχαμε 

την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με τον κ. 

Οικονόμου, άνθρωπο κατάλληλο για να 

εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας στο θέμα του ΙΤΕ. 

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο κ. Οικονόμου 

ήταν αρκετά φιλικός και πρόθυμος να λύσει 

οποιαδήποτε απορία μας. 

Ξεκινώντας τη συνέντευξή μας του ζητήσαμε να μας περιγράψει συνοπτικά 

τη ζωή του και εκείνος αστειευόμενος μας απάντησε «την επαγγελματική ζωή  

ή... εν γένει ζωή μου;!» 

Στη συνέχεια μάθαμε πως φοίτησε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην 

Αθήνα μεταξύ 1958-1963 και στη συνέχεια ακολούθησε η υποχρεωτική 

στρατιωτική του θητεία. 

Αργότερα πήγε στην Αμερική για τις μεταπτυχιακές του σπουδές στη Φυσική 

από Μηχανικός που είχε αρχικά σπουδάσει τελειώνοντάς τες το 

1968.Ωστόσο παρέμεινε για έναν επιπλέον χρόνο στην Αμερική στη θέση του  

μεταδιδακτορικού υπότροφου. Στη συνέχεια πήγε ως επίκουρος καθηγητής 

στο πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια και αργότερα στη θέση του Full Professor. 

Γύρισε στην Ελλάδα το '78 διδάσκοντας στο πανεπιστήμιο Αθηνών χωρίς 

όμως να μείνει ιδιαίτερα ευχαριστημένος και έτσι αναγκάστηκε να γυρίσει 

πίσω στην Αμερική. 



«Τι είναι το ΙΤΕ, ποιός ο σκοπός του και τι 

προσπαθεί να πετύχει;» 

 Ο ίδιος αναφέρει πως το ΙΤΕ 

είναι ένα ερευνητικό κέντρο με 

σκοπό να κάνει επιστημονική 

έρευνα, να αξιοποιήσει τα 

αποτελέσματα της έρευνας 

ώστε να αναπτυχθεί η 

τεχνολογία καθώς και η 

οικονομία και να εκπαιδεύσει 

κυρίως μεταπτυχιακούς 

φοιτητές οι οποίοι θα 

εργαστούν δίπλα σε έναν 

καθηγητή του ερευνητικού 

κέντρου και θα οδηγηθούν 

στην απόκτηση διδακτορικού 

διπλώματος. 

«Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για την 

ίδρυση και την ιστορία του;» 

Η ιδέα προήλθε από κάποιους ανθρώπους 

συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου που είχαν μεγάλη πείρα 

στην επαγγελματική τους καριέρα σε ξένα και ελλαδικά 

πανεπιστήμια και έτσι γνώριζαν τον τρόπο δουλειάς τον 

πανεπιστημίων του εξωτερικού καθώς και τις αδυναμίες των 

ελληνικών πανεπιστημίων. Επιπλέον μας αναφέρει πως το ΙΤΕ  

θα μπορούσε να μην είχε δημιουργηθεί  εάν δεν είχαν 

ισορροπήσει οι πολιτικές δυνάμεις ώστε να φτιαχτεί νομοθετικά 

το ίδρυμα ενώ παράγοντας στάθηκε επίσης η πρόσφατη είσοδος 

της χώρας μας στην Ε.Ε δίνοντας τη δυνατότητα 

χρηματοδότησης από ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά κονδύλια. 



«Πώς προέκυψε η ιδέα για την ίδρυσή του;» 

Ένας άλλος λόγος όπως μας αναφέρει είναι πως τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα είναι πολύ 

γραφειοκρατικά και χαλαρά όσον αφορά τη διοίκηση τους ενώ στα ερευνητικά κέντρα δίνονται 

μεγαλύτερες δυνατότητες για να αντιμετωπίσουν αυτά τα μειονεκτήματα. Επίσης η διοίκηση τους 

λειτουργεί με μεγαλύτερη σοβαρότητα αφού αυτός που αναλαμβάνει τη διοίκηση  έχει πλήρη ευθύνη για 

ότι τα αφορά ενώ στα δημόσια πανεπιστήμια υπάρχει διάχυση της ευθύνης. 

Επομένως ήταν μια καλή ευκαιρία να εργαστούν πιο αποτελεσματικά το πανεπιστήμιο Κρήτης καθώς και 

το ΙΤΕ μοιράζοντας μεταξύ τους προσωπικό, φοιτητές και υποδομές. 

Η ιδέα προέκυψε από το ότι στην Ελλάδα τα 

επαρχιακά πανεπιστήμια θεωρούνταν 

''δευτεροκλασάτα'' και άνθρωποι που ήταν 

καθηγητές σε αυτά προσδοκούσαν να 

ανοίξει μια θέση σε πανεπιστήμια όπως της 

Αθήνας. Εκείνος και μερικοί άλλοι καθηγητές 

που τον ακολούθησαν στην Ελλάδα κατά τη 

δεύτερη και οριστική επιστροφή του 

βρίσκονταν ήδη στην Αθήνα και δεν ήθελαν 

να πάρουν τον αντίστροφο δρόμο αλλά 

αισθάνονταν, όπως μας εκμυστηρεύεται, 

πως εάν δεν προσφέρετε κάτι περισσότερο 

από μια απλή θέση σε επαρχιακό 

πανεπιστήμιο είναι δύσκολο να 

προσελκύσεις κόσμο.  



«Ποιά είναι τα ινστιτούτα του ΙΤΕ και ποιός ο ρόλος τους;» 

Το ΙΤΕ είναι χωρισμένο σε ινστιτούτα και το κάθε ινστιτούτο καλλιεργεί έναν κλάδο της 

τεχνολογίας ή της επιστήμης. Υπάρχει το ινστιτούτο πληροφορικής που έχει να κάνει με 

το πλήθος των δυνατοτήτων που σου δίνουν οι υπολογιστές δηλαδή από το να 

σχεδιάσεις υπολογιστές, από το να τους χρησιμοποιήσεις για αποθήκευση και διαχείριση 

δεδομένων γιατί όσο περνά ο καιρός ο όγκος των δεδομένων είναι τεράστιος και δεν 

μπορούν να φυλάσσονται πια σε χαρτιά. Επίσης προσπαθούν να κάνουν τους 

υπολογιστές πιο φιλικούς για τον μέσο άνθρωπο που γνωρίζει ελάχιστα για αυτούς. 

Άλλος τομέας έχει να κάνει με λέιζερ και υλικά. Τα υλικά είναι πολύ σημαντικά καθώς 

ολόκληρες ιστορικοί περίοδοι του ανθρώπινου πολιτισμού χαρακτηρίζονται από το 

βασικό υλικό έτσι έχουμε την παλαιολιθική εποχή που χρησιμοποιούνταν πέτρες, τη 

νεολιθική εποχή που χρησιμοποιούσαν κατεργασμένες πέτρες κ.λπ. 

Άλλη δραστηριότητα αυτού του ινστιτούτου που λέγετε ηλεκτρονική δομή και λέιζερ είναι 

τα λέιζερ. Τα λέιζερ αποτελούν σχετικά νέα εφεύρεση καθώς βρέθηκαν το 1950.Βέβαια 

μέχρι τότε υπήρχαν πανεπιστημιακά βιβλία που βεβαίωναν πως δεν μπορούν να 

υπάρξουν λέιζερ αλλά στην πορεία αποδείχτηκε το αντίθετο. 

Μια επίσης μεγάλη δραστηριότητα του ΙΤΕ είναι στο χώρο της Μοριακής Βιολογίας η οποία εξετάζει 

την αιτία κάποιων γεγονότων λόγου χάριν την αιτία που γεννάτε ένα παιδί με μπλε μάτια και όχι απλά 

την καταγραφή του γεγονότος. Με λίγα λόγια η μοριακή βιολογία προσπαθεί να καταλάβει την 

βιολογική συμπεριφορά στο επίπεδου του τι κάνουν τα μεγαλομόρια όπως το DNA. 

'Eνα πιο μικρό ινστιτούτο είναι εκείνο των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών δηλαδή, πολλά από τα 

προβλήματα είτε της Βιολογίας είτε Υπολογιστών, Φυσικής καταλήγουν στη λύση περίπλοκων 

εξισώσεων. Επομένως οι μαθηματικοί αναπτύσσουν τεχνικές είτε αναλυτικές είτε υπολογιστικές. 

Ακόμα, υπάρχει και ένα ινστιτούτο στην Πάτρα το οποίο ασχολείται με θέματα Χημικής Μηχανικής. 



«Έχουμε ακούσει πως η FORTHNET ξεκίνησε από το 

ΙΤΕ. Ποιός είχε την ιδέα και πώς αυτή υλοποιήθηκε;» 

Η Forthnet ξεκίνησε από το ινστιτούτο 

πληροφορικής 

και η πείρα που είχαν οι άνθρωποι που το έφτιαξαν 

ήταν επιστημονική παρά τεχνολογική δηλαδή ο 

στόχος τους ήταν να βρουν καινούρια πράγματα 

και να αναγνωριστεί η δουλειά τους από άλλους 

επιστήμονες. Επίσης επειδή το ΙΤΕ ήταν από τα 

πρώτα ιδρύματα στην Ελλάδα υπήρχε μια 

τεχνολογική πρωτοπορία που συνέβαλλαν στην 

έρευνα .Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε το Internet 

αλλά ειδικά δίκτυα που χρησιμοποιούσε πχ. ο 

αμερικάνικος στρατός. Έτσι καθώς φτιάχτηκαν τα 

δίκτυα ήθελαν κι άλλοι άνθρωποι να τα 

χρησιμοποιήσουν. Επομένως τα πρώτα δίκτυα 

που τα έφερε το ινστιτούτο είδαν πως μπορούν να 

οδηγήσουν στην δημιουργία μια εταιρίας η οποία 

θα δώσει τη δυνατότητα ευκολότερης επικοινωνίας. 

Βέβαια για να φτιαχτεί αυτή η εταιρία έπρεπε να 

υπάρχει η τεχνογνωσία και κάποιο άνθρωποι να 

αφήσουν τη δουλειά τους καθώς και να υπάρχουν 

κεφάλαια για να επενδυθούν σε αυτή. 



«Ποιά η επιρροή του ΙΤΕ στην πόλη μας;» 

Αρκετοί άνθρωποι γνωρίζουν την ύπαρξη του ΙΤΕ στην πόλη μας και έχουν ακούσει 

πως έχουν διακριθεί καθώς το έχουν επισκεφτεί πολλοί ξένοι και υψηλού επιπέδου 

επιστήμονες μιλώντας σε εφημερίδες αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητά του. 

Μάλιστα, ο πρώην πρόεδρος της Ε.Ε που το είχε επισκεφτεί πριν μερικά χρόνια 

είπε πως δεν ήξερε πως υπάρχει Silicon(πυρίτιο) Valley στην Κρήτη 

παρομοιάζοντάς το έτσι με την αντίστοιχη Silicon Valley της  California η οποία 

συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό εταιριών με υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα κ.λπ. 

αλλάζοντας την όψη της οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Μεταφορικά σημαίνει η 

μεγάλη ανάπτυξη της οικονομίας και της τεχνολογίας υπονοώντας την αντίστοιχη 

ανάπτυξη της Κρήτης έχοντας βέβαια και μια δόση υπερβολής. Επιπλέον το ΙΤΕ 

έχει φέρει στην τοπική οικονομία αρκετά χρήματα καθώς σε αυτό δίνονται συνολικά 

περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ακόμα αρκετοί άνθρωποι από διάφορες 

ειδικότητες έχουν βρει εργασία σε αυτό. Επομένως η επίδραση είναι ψυχολογική για 

να αισθάνεται ο κόσμος πως η Κρήτη δεν είναι μόνο μια τουριστική περιοχή αλλά 

μια περιοχή που συμμετέχει στην σύγχρονη ανάπτυξη της τεχνολογίας και του 

πολιτισμού καθώς και οικονομική. 



«Ποιά η σύνδεση του ΙΤΕ με το εξωτερικό και τα 

συνέδρια που παίρνει μέρος παγκοσμίως;» 

Το ΙΤΕ έχει ισχυρή δραστηριότητα στο εξωτερικό καθώς 

η επιστήμη είναι μια παγκόσμια υπόθεση. Δεν μπορείς 

να δραστηριοποιηθείς μόνος σε έναν τομέα της 

επιστήμης καθώς το ίδιο θέμα που απασχολεί εσένα 

απασχολεί και άλλους σε άλλα μέρη του κόσμου 

επομένως εάν υπάρχει μια επαφή γίνεται μια πιο 

σωστή δουλειά χωρίς να αποκαθιστά την προσωπική 

επαφή. Τα συνέδρια λοιπόν, έχουν ως σκοπό να 

μαζευτούν οι άνθρωποι ενός τομέα να συζητήσουν, να 

παρουσιάσουν τη δουλειά τους πάνω στο θέμα. Η 

Κρήτη έχει δεχτεί τέτοιου είδους συνέδρια. Βέβαια για 

να συμβεί αυτό πρέπει να υπάρχουν καλές 

ξενοδοχειακές υποδομές και συγκοινωνίες τις οποίες 

και διαθέτουμε στο μεγαλύτερο βαθμό. 

«Σε ποιούς τομείς και από ποιούς 

ανθρώπους γίνονται έρευνες αυτή τη 
στιγμή;» 

Στο ΙΤΕ υπάρχουν περίπου 300 ερευνητές και 

αυτό που επιδιώκουμε είναι ο καθηγητής του 

πανεπιστημίου να έχει τη δυνατότητα να 

δουλεύει στο ΙΤΕ και ο ερευνητής του ΙΤΕ να 

έχει τη δυνατότητα να διδάσκει στο 

πανεπιστήμιο ώστε να μπορούν όλοι να 

αξιοποιήσουν τα ταλέντα τους επομένως η 

δουλειά είναι συλλογική και δεν έχουν όλοι οι 

άνθρωποι την ίδια προβολή και συμβολή. 



«Ποιά βραβεία του έχουν απονεμηθεί;» 

Έχει πάρει πολλά βραβεία αλλά το κυριότερο είναι οι 

ερευνητικές επιχορηγήσεις καθώς το ΙΤΕ έχει γύρω στα 40 

εκατομμύρια ευρώ έξοδα το χρόνο ενώ το κράτος του δίνει 

μόλις τα 5 εκατ. Η πηγή λοιπόν του υπόλοιπου χρηματικού 

ποσού είναι από ερευνητικά προγράμματα σε επίπεδο της 

Ε.Ε και από εισοδήματα του ιδιωτικού τομέα όπως η 

FORTHNET.Όμως τα βραβεία που έχει πάρει, δεν τα πήρε 

μόνο από δική του προσπάθεια αλλά συνεργαζόμενο με 

άλλες ομάδες από το εξωτερικό γιατί η συλλογική έρευνα και 

προσπάθεια τίθεται σαν όρος από την Ε.Ε. Πρόσφατα 

βέβαια φτιάχτηκε ένα πρόγραμμα που η Ε.Ε δίνει χρήματα 

και σε έρευνες μιας ομάδας με απαραίτητη προϋπόθεση να 

υπάρχει ένας υπεύθυνος. Ένα τέτοιου είδους πρόγραμμα 

είναι σίγουρα πιο εύκολο καθώς δεν χρειάζεται όλες αυτές οι 

ομάδες να προσπαθούν να συντονιστούν δημιουργώντας 

μια χαοτική κατάσταση αλλά είναι και ταυτόχρονα δύσκολο 

καθώς ο καθένας θέλει κάτι διαφορετικό. Το ΙΤΕ λοιπόν 

τώρα ενδέχεται να έχει περίπου 7 τέτοια προγράμματα. 

«Πώς έχει επηρεάσει η κρίση το έργο και 

την έρευνα του ΙΤΕ;» 

Την έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό 

διότι έχει μειωθεί η κρατική 

χρηματοδότηση δηλαδή πριν την κρίση 

το ΙΤΕ έπαιρνε από το κράτος γύρω στα 

12 εκατ. το χρόνο ενώ όπως αναφέραμε 

και παραπάνω αυτό έχει μειωθεί στα 

5.Έτσι παρά το γεγονός ότι λένε πως 

ζούμε στην κοινωνία της γνώσης δεν το 

πιστεύουν αρκετά ώστε να στηρίζουν το 

ίδρυμα θεωρώντας πως αυτό είναι μια 

πολυτέλεια που δεν είναι για εμάς 

περιμένοντας άλλους να το 

κάνουν(όπως τα κονδύλια 

χρηματοδότησης από την Ε.Ε) 





Πώς τα ΑΕΙ και ΤΕΙ συμβάλλουν στην οικονομική 

ανάπτυξη της πόλης μας; 

Μόνο εάν σκεφτούμε τον αριθμό των φοιτητών από 

το εσωτερικό και το εξωτερικό της χώρας που 

διαλέγουν τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της πόλης μας για τις 

σπουδές τους καταλαβαίνουμε πόσο πολύ 

επωφελείται η οικονομία μας. Ένας φοιτητής θα 

χρειαστεί αναμφίβολα να ικανοποιήσει τις βιοτικές και 

πρωτεύουσες ανάγκες του για στέγη, ένδυση και 

τρόφιμα καθώς και τις κοινωνικές του ανάγκες για 

διασκέδαση στηρίζοντας έτσι οικονομικά τις τοπικές 

επιχειρήσεις. 

Ακόμα, εξαιτίας της ανώτατης εκπαίδευσης στην 

πόλη μας και κυρίως του ΙΤΕ γίνονται συχνά 

διαλέξεις και έρευνες στις οποίες παραβρίσκονται 

πλήθος ανθρώπων από όλο τον κόσμο 

συμβάλλοντας έτσι οικονομικά στον τόπο μας καθώς 

και πολιτισμικά και τουριστικά αφού είναι μια ευκαιρία 

για τον καθένα από αυτούς να γνωρίσουν τον 

πλούσιο πολιτισμό μας και να μας ξαναεπισκεφτούν 

ή οι εμπειρίες τους να σταθούν αφορμή για άλλους 

να έρθουν. Όμως πέραν αυτού, αυτοί οι παράγοντες 

δείχνουν πώς ένα νησί όπως η Κρήτη και κυρίως η 

πόλη του Ηρακλείου έχει καταφέρει να αποκτήσει 

παγκόσμια επιρροή και σημασία λόγω των ερευνών 

και της πρωτοπορίας της! 



Το Ηράκλειο, μια μικρή πόλη που όμως στο πέρασμα των 

αιώνων έχει καταφέρει να ξεχωρίσει με την πολύτιμη ιστορία 

της και το πανέμορφο φυσικό της περιβάλλον, θα 'λεγε κανείς 

πως δε χρειάζεται τίποτε άλλο για να ''κεντρίσει'' τον 

θαυμασμό, θα 'λεγε πως τα 'χει όλα, μα καθώς φαίνεται όλα 

αυτά δεν ήταν αρκετά και της δόθηκαν ευκαιρίες για να 

αναπτυχθεί όχι μόνο πολιτισμικά αλλά τεχνολογικά καθώς και 

εκπαιδευτικά κάνοντας τη λάμψη της να φαίνεται απ 'άκρη σ 

'άκρη σε ολόκληρο τον κόσμο... 


