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Θέμα: Επισκέψεις σχολείων στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης για το 
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 
 
Αγαπητή κ. Δαφέρμου, 
 
Σε απάντηση της 4860/3-3-2022 επιστολής σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Τμήμα 
Ψυχολογίας θα δεχτεί αιτήματα από σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα 
Λύκεια, προκειμένου να ενημερωθούν οι μαθητές σχετικά με τη λειτουργία του Τμήματος και τις 
προοπτικές των σπουδών σε αυτό.  
 
Τα ενδιαφερόμενα Λύκεια μπορούν να αιτούνται από τις   16/3/2022 έως και τις  23/3/2022 με 
αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση της αρμόδιας υπαλλήλου του 
Τμήματος κ. Χαρούλας Μανουσάκη manoysaki@admin.uoc.gr (τηλ 2831077577). 
 
Οι ενημερώσεις θα πραγματοποιηθούν από τα μέλη Δ.Ε.Π. κ. Ηλία Τσακανίκο και κ. Αικατερίνη 
Πετκανοπούλου, ενώ οι ημερομηνίες και ώρες για τις οποίες έχουν προγραμματιστεί είναι:  
 
Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022 και ώρα 12:00-13:00, με φυσική παρουσία στην Αίθουσα Σ.Κ.Ε. 
Παρασκευή 1 Απριλίου 2022 και ώρα 09:00-10:00, με φυσική παρουσία στο Αμφιθέατρο Δ3. 
Τετάρτη 6 Απριλίου 2022  και ώρα 12:00 -13:00, με φυσική παρουσία στην Αίθουσα Σ.Κ.Ε. 
Τρίτη 12 Απριλίου 2022, και ώρα 12:00 -13:00, διαδικτυακά (θα αποστέλλεται ο σύνδεσμος σε 
απάντηση της αίτησης). 
 
Παρατηρήσεις:  
Για τις ενημερώσεις με φυσική παρουσία θα τηρούνται αυστηρώς τα μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας. Η πρόσβαση στις αίθουσες ενημερώσεων επιτρέπεται με τη χρήση μάσκας, και 
με την επίδειξη ισχύοντος πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης ή βεβαίωσης rapid test (έως 48 
ωρών) ή βεβαίωσης μοριακού ελέγχου (έως 72 ωρών). Οι προσερχόμενοι/ες μαθητές/μαθήτριες 
και συνοδοί τους θα πρέπει να πραγματοποιήσουν την προηγούμενη της προσέλευσής τους 
δήλωση στο edupass.gov.gr στην επιλογή «Πρόσβασή τους σε χώρους Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α» και «Είμαι 
επισκέπτης/ επισκέπτρια σε Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α.».  
 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας.  

 

Η α/α Γραμματέας του Τμήματος  

 

 

Χρυσούλα Κουταλά 
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