
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

 

 

			Π  Ρ  Υ  Τ  Α  Ν  Η  Σ	 	 	 																																															ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

 
 

 
                                                                                               

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η   Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 
Πληροφορίες : Φωτεινή Ευστ. Μαμαλάκη 
Τηλέφωνο: 28310.77916 – 28310.77908 
E‐mail: deptauthorities@admin.uoc.gr 

[ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ]   

Ρέθυμνο, Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021 
         Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 21875/11.10.2021  

 
 

 
Π Ρ Ο Σ: 

 
Τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Κρήτης, (Καθηγητές Πρώτης Βαθμίδας, 

Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουροι Καθηγητές και Λέκτορες) 
Τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Κρήτης 

Τα μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Κρήτης 
Τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Κρήτης 

Τους ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ του Πανεπιστημίου Κρήτης 
Τους ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ του Πανεπιστημίου Κρήτης 
(Δια των Ακαδημαϊκών και Υπηρεσιακών Μονάδων του Ιδρύματος) – (ως έχει ο συνημμένος πίνακας αποδεκτών α, β) 

 
Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο  –  Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο 

 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων τριών (3) τακτικών μελών και  εννέα (9) αναπληρωματικών μελών  
της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης κατ΄εφαρμογή των διατάξεων  του άρθρου 33 του Ν. 

4589/2019 (Α΄ 13) 
 

Ο    Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ   Τ Ο Υ   Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ    Κ Ρ Η Τ Η Σ 
    Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η: 

[1]  Το  Ν.Δ.  87/1973  (Α΄159)  περί  ιδρύσεως  Πανεπιστημίων  εις  Θράκην  και  εις  Κρήτην,  όπως  τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε  και  ισχύει  με  το  Ν.Δ.  114/1974  (Α΄310)  και  τον  Ν.259/1976  (Α΄25),  το  Π.Δ.  296/1973  (Α΄239)  περί 
καθορισμού  του  τίτλου  και  της  έδρας  του  εν  Κρήτη  ιδρυθέντος  Πανεπιστημίου,  το  Π.Δ.  103/1983  (Α΄48)  περί 
διαδικασίας  ένταξης  καθηγητών,  διάρθρωσης σε  Σχολές  Τμήματα  και  Τομείς  και προϋποθέσεις  για  την αυτοδύναμη 
λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και τη λοιπή νομοθεσία περί ιδρύσεως του Πανεπιστημίου Κρήτης.  

[2]  Το Π.Δ. 96/2013 (Α΄ 133), όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει με το Π.Δ. 128/2013 (Α΄195) και τις εκδοθείσες μετ΄αυτού 
υπ΄αρ. 10.953/31.7.2013, 10.954/31.7.2013 και 10.955/31.7.2013 διαπιστωτικές πράξεις του Πρύτανη (Β΄1959). Τον ν. 
4452/2017 «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 17). Την υπ΄αρ. 16.775/28.11.2017 (Β΄4472) απόφαση σε εφαρμογή της διάταξης της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως ισχύει με την υπ’ αρ. 6638/30.05.2019 (Β΄ 2976) απόφαση, καθώς και την 
υπό  στοιχεία  57356/Ζ1/12.04.2018  (Β΄1413)  υπουργική  απόφαση,  και  τη  λοιπή  νομοθεσία  περί  ιδρύσεως, 
μετονομασίας ακαδημαϊκών μονάδων του Πανεπιστημίου Κρήτης.  

[3]  Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Τις  διατάξεις του Ν.4485/2017 (Α΄ 114) 
περί  οργάνωσης  και  λειτουργίας  της  ανώτατης  εκπαίδευσης,  ρυθμίσεις  για  την  έρευνα  και  άλλες  διατάξεις,  όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  

[4]  Τις  διατάξεις  του  άρθρου  33  «Επιτροπή  Ισότητας  των  φύλων»  ‐  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β΄  ‐  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ‐  του Ν.  4589/2019  (Α΄  13) με  τίτλο:  «Συνέργειες  Εθνικού  και  Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Γεωπονικού  Πανεπιστημίου  Αθηνών,  Πανεπιστημίου  Θεσσαλίας  με  τα  Τ.Ε.Ι.  Θεσσαλίας  και  Στερεάς  Ελλάδας, 
Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις».  

[5]  Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ισότητας των φύλων [Ε.Ι.Φ.] (Β΄ 3395/28.07.2021), και το άρθρο 
13 «Συγκρότηση» του ν. 2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».  

[6]  Το  γεγονός ότι  δεν  έχει  εκδοθεί  ο Οργανισμός  και  ο Εσωτερικός Κανονισμός  του  Ιδρύματος  κατ΄ άρθρο 7  και  8  του 
Ν.4485/2017 (Α΄114), όπως ισχύουν.  

[7]  Τον  Κανονισμό  (ΕΕ)  2016/679  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  27ης  Απριλίου  2016  για  την 

ΑΔΑ: ΨΣΙΠ469Β7Γ-ΞΛ2



 2 

προστασία  των  φυσικών  προσώπων  έναντι  της  επεξεργασίας  των  δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα  και  για  την 
ελεύθερη  κυκλοφορία  των  δεδομένων  αυτών,  όπως  ισχύει,  τον  Οδηγό  Συμμόρφωσης  στο  Γενικό  Κανονισμό 
Προστασίας  Δεδομένων  (ΓΚΠΔ/GDPR)  που  ακολούθησε  από  την  Υπεύθυνη  Προστασίας  Δεδομένων  του 
Πανεπιστημίου  Κρήτης,  Δικηγόρο  κα  Ε.  Βενεδίκτου,  και  τον  Ν.  4624/2019  (Φ.Ε.Κ.  137/τ.Α/29.08.2019)  «Μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679…., και άλλες διατάξεις». 

[8]  Τον  ν.  3861/2010  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112), όπως 
ισχύει με  τις διατάξεις  των άρθρων 75  ‐ 78  του ν.  4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση  (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία τη Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 ‐ Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο 
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).  

[9]  Τον ν. 4682/2020 «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής 
και  περιορισμού  της  διάδοσης  του  κορωνοϊού»  (Α΄42),  β)  της  από  11.3.2020  Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου 
«Κατεπείγοντα  μέτρα  αντιμετώπισης  των  αρνητικών  συνεπειών  της  εμφάνισης  του  κορωνοϊού  COVID‐19  και  της 
ανάγκης  περιορισμού  της  διάδοσής  του»  (Α΄  55)  και  γ)  της  από  14.3.2020  Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού  COVID‐19» (Α΄  64) και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 76), καθώς και τις εγκυκλίους που ακολούθησαν. 

[10]  Την  υπό  στοιχεία  108169/Ζ1/21.8.2020  απόφαση  της  Υπουργού  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων  «Διαπιστωτική  πράξη 
εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης» (ΥΟΔΔ 677, ΑΔΑ: 62ΙΠ46ΜΤΛΗ‐1Μ2) με 
τετραετή θητεία από 01.09.2020 έως 31.08.2024, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 70 
του ν. 4692/2020 (Α΄111). 

[11]  Την  απόφαση  της  Συγκλήτου  του  Πανεπιστημίου  Κρήτης  κατά  την  424η/23.01.2020  Συνεδρίασή  της,  με  θέμα  : 
«Συγκρότηση  της  Επιτροπής  Ισότητας  των  Φύλων  (Ε.Ι.Φ.)  του  Πανεπιστημίου  Κρήτης  –  (ΑΔΑ:ΨΝΝ6469Β7Γ‐7ΡΗ)», 
σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν.4589/2019 (Α΄ 13)» .  

[12]  Την  απόφαση  της  Συγκλήτου  του  Ιδρύματος  κατά  την  434η/18.06.2020  Συνεδρίασή  της  (ΑΔΑ:6Α30469Β7Γ‐6Γ6)  με 
βάση την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Πανεπιστημίου Κρήτης, με εννεαμελή σύνθεση, 
και τριετή θητεία, όπως ισχύει.  

[13]  Την αίτηση του μέλους του Δ.Ε.Π.  του  Ιδρύματος Ευαγγελίας Παπαδάκη, καθώς και  την αίτηση της Φοιτήτριας  του 
Τμήματος  Επιστήμης  Υπολογιστών Εύας Αναστασιάδη σχετικά με  την παραίτησή  τους από  τη θέση  του μέλους  της 
Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Πανεπιστημίου Κρήτης.  

[14]  Την  απόφαση  της  Συγκλήτου  του  Ιδρύματος  κατά  την  464η/15.07.2021  (ΑΔΑ:  Ω8ΩΕ469Β7Γ‐ΒΟΖ)  Συνεδρίασή  της 
σχετικά με την παραίτηση δύο (2) μελών της Επιτροπής, την έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
κάλυψη των θέσεων των παραιτηθέντων μελών και τον ορισμό αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής, καθώς και τη 
συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφιοτήτων των μελών που προαναφέρθηκαν. 

[15]  Την αίτηση της Ζαχαρούλας Κασέρη μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Ψυχολογίας περί αποχώρησής της από τη θέση του 
μέλους Ε.ΔΙ.Π. της Επιτροπής. 

[16]  Την απόφαση της Συγκλήτου κατά την 468η/16.09.2021 Συνεδρίασή  της σχετικά με  την αποδοχή παραίτησης  της Ζ. 
Κασέρη από τη θέση του τακτικού μέλους της Επιτροπής, 

 
αποφασίζουμε: 

Προσκαλούμε  τους  ενδιαφερόμενους  υποψήφιους  /  ενδιαφερόμενες  υποψήφιες,  ήτοι  τα  μέλη  του  Διδακτικού 
Ερευνητικού  Προσωπικού  (Δ.Ε.Π.),  τα  μέλη  του  Ειδικού  Εκπαιδευτικού  Προσωπικού  (Ε.Ε.Π.),  τα  μέλη  του 
Εργαστηριακού  Διδακτικού  Προσωπικού  (Ε.ΔΙ.Π.),  τα  μέλη  του  Ειδικού  Τεχνικού  Εργαστηριακού  Προσωπικού 
(Ε.Τ.Ε.Π.),  τους  Διοικητικούς  Υπαλλήλους,  και  τους  Προπτυχιακούς  Φοιτητές,  Μεταπτυχιακούς  Φοιτητές  και  τους 
Υποψήφιους Διδάκτορες  του Πανεπιστημίου Κρήτης που επιθυμούν να ορισθούν ως μέλη  της Επιτροπής  Ισότητας 
των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 του Ν. 4589/2019 (Φ.Ε.Κ. 
13/τ.Α΄/29.01.2019),  
και προκειμένου να πληρωθούν οι κενωθείσες θέσεις των τριών (3) τακτικών μελών της Επιτροπής, ήτοι: 
α. μιας (1)  θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) 
β. μιας (1) θέσης μέλους Ε.Ε.Π., ή Ε.ΔΙ.Π., ή Ε.Τ.Ε.Π.  
γ. μιας (1) θέσης Προπτυχιακού Φοιτητή ή Μεταπτυχιακού Φοιτητή ή Υποψήφιου Διδάκτορα, 
καθώς και για να συμπληρωθούν τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής όλων των θέσεων, όλων των κατηγοριών, 
ως εξής: 
α. έξι (6) θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)  
β. μιας (1) θέσης μέλους Ε.Ε.Π., ή Ε.ΔΙ.Π., ή Ε.Τ.Ε.Π.  
γ. μιας (1) θέσης Διοικητικού Υπαλλήλου 
δ. μιας (1) θέσης Προπτυχιακού Φοιτητή ή Μεταπτυχιακού Φοιτητή ή  Υποψηφίου Διδάκτορα  
 
Τα προαναφερόμενα μέλη ορίζονται για το υπόλοιπο της θητείας της συγκροτηθείσας με την υπ΄αρ. 434η/18.06.2020 
(ΑΔΑ:6Α30469Β7Γ‐6Γ6) απόφαση της Συγκλήτου Επιτροπής.  
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Ορίζουμε  προθεσμία  έως  την  25η  Οκτωβρίου  2021  (25.10.2021),  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  έως  τις  15:00΄μ.μ., 
προκειμένου να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι, αυτοπροσώπως ή ηλεκτρονικά, τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
1. Αίτηση Υποψηφιότητας 
2. Βιογραφικό Σημείωμα από το οποίο να προκύπτει το έργο και γενικότερα η συνεισφορά του/της υποψηφίου/ας 

στα πεδία της ισότητας των φύλων, της καταπολέμησης των ανισοτήτων και διακρίσεων και της αντιμετώπισης 
του κοινωνικού αποκλεισμού  

 
Οι  υποψηφιότητες  υποβάλλονται  στο  Τμήμα  Πρωτοκόλλου  και  Αρχείου  του  Ιδρύματος,  και  ακολούθως 
διαβιβάζονται στην Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης που ορίστηκε με την υπ΄ αριθμόν την 464η/15.07.2021 απόφαση 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ειδικότερα η υποβολή των αιτήσεων έχει, ως εξής:  
(α) αυτοπροσώπως, με κατάθεση υπογεγραμμένης αίτησης στο Τμήμα Πρωτοκόλλου και Αρχείου  της Διεύθυνσης 
Διοικητικού στο Ρέθυμνο, (κτήριο Διοίκησης ‐ 1ος όροφος) – Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου στου Γάλλου, (τηλέφωνα 
επικοινωνίας: 28310.77918, 77920 – κο Ν. Γουνάκη) ή στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ‐ Γραφείο Πρωτοκόλλου της 
Υποδιεύθυνσης Διοικητικού στο Ηράκλειο  (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ  Ι –  Ισόγειο) – Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου στις Βούτες, 
(τηλέφωνα επικοινωνίας: 2810.393184, 393185 – κα Φ. Κοτσάκη), είτε  
β)  ηλεκτρονικά,  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση:  protokol‐reth@admin.uoc.gr,  protokol‐her@admin.uoc.gr  του 
Τμήματος  Πρωτοκόλλου  και  Αρχείου  και  του  Γραφείου  Πρωτοκόλλου  αντίστοιχα  σε  Ρέθυμνο  και  Ηράκλειο,  με 
κοινοποίηση  στο  Τμήμα  Γραμματείας  Πρυτανείας:  [(secretary@rector.uoc.gr,  rethsecr@uoc.gr  ‐  (τηλέφωνα 
επικοινωνίας: 2810.545210, 2810.545202, 2831.0.77900 – κ.κ. Π. Σπετσίδου (Ηράκλειο), Α. Δαμιανάκη (Ηράκλειο), Ε. 
Γοργοράπτη (Ρέθυμνο)]. Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση θα πρέπει να φέρει την υπογραφή των υποψηφίων. 
 
Η Επιτροπή λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο της Συγκλήτου και των Διοικήσεων των Σχολών και Τμημάτων για 
την προώθηση της ισότητας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και σε όλες της διαδικασίες της ακαδημαϊκής ζωής, βάσει 
των κείμενων διατάξεων.  
 
Σημειώνεται ότι το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, θα σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη των 
κατηγοριών (Δ.Ε.Π., Προσωπικό, Φοιτητές) του Ιδρύματος, ως άνω, δια των ακαδημαϊκών και υπηρεσιακών μονάδων 
του  Πανεπιστημίου  Κρήτης.  Θα  αναρτηθεί  με  τη  μέριμνα  του  Τμήματος  Γραμματείας  Πρυτανείας  στην  Κεντρική 
Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και θα καταχωρηθεί στον ιστότοπο του  προγράμματος  ΔΙ@ΥΓΕΙΑ.  Επιπροσθέτως, θα 
αναρτηθεί  στον  ιστότοπο  των  Ακαδημαϊκών/Υπηρεσιακών  Μονάδων  του  Ιδρύματος,  καθώς  και  στους  πίνακες 
ανακοινώσεων (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) με τη μέριμνα των Γραμματέων των αντίστοιχων μονάδων. 
 

Ο  Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 
 
 
 

 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Μ. ΚΟΝΤΑΚΗΣ 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
‐Σχετική νομοθεσία 
‐Υπόδειγμα δήλωσης υποψηφιότητας 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
‐Γραφείο Πρύτανη 
‐Γραφείο Αντιπρυτάνεων 
‐Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 
‐Τμήμα Γραμματείας Πρυτανείας  
‐Γραμματεία Συγκλήτου 
‐Προέδρο Επιτροπής Ε.Ι.Φ.  
‐Διεύθυνση Διοικητικού 
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‐Υποδιεύθυνση Διοικητικού 
‐Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών 
‐Τμήμα Πρωτοκόλλου και Αρχείου (Ρ‐Η) 
‐Ακαδημαϊκά Τμήματα [16] 
‐Κοσμητείες [5] 

 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 
‐Πρόγραμμα ΔΙ@ΓΕΙΑ 
‐Κεντρική Ιστοσελίδα U.O.C. 
‐Ιστοσελίδες Τμημάτων  
‐Ιστοσελίδες Σχολών 
‐News U.O.C.   
‐Πίνακες Ανακοινώσεων 
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