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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ  

ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Πανεπιστήμιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

Σχολή  

Τμήμα:  

Τομέας:  

Ονοματεπώνυμο διδάσκοντος:  

Γνωστικό Αντικείμενο  

Βαθμίδα  

  

 

I. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 

 

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος 
Μαθήματος 

μάθημα του ΠΠΣ  του 
Τμήματος  

Εξάμηνο 
διεξαγωγής 
μαθήματος  

    
    
    

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος 
Μαθήματος 

μάθημα του ΠΠΣ  του 
Τμήματος  

Εξάμηνο 
διεξαγωγής 
μαθήματος  

    
    
    

 

Κινητικότητα Διδασκόντων για την εκτέλεση ακαδημαϊκού έργου εκτός του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Τα παρακάτω πεδία αφορούν την κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού στα πλαίσια ακαδημαϊκών συνεργασιών με 
άλλα ιδρύματα και φορείς κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 

 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ προς (επιλέξτε)      
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  
    

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ    να υποδεικνύεται ότι πρέπει να προστεθεί όποια πληροφορία δεν αναγράφεται 
Παρακαλούμε συμπληρώστε τον τίτλο του ιδρύματος και στη συνέχεια το τμήμα ή το εργαστήριο με το οποίο 
συνεργαστήκατε για την μετακίνησή σας  
 
Ομοίως αναφέρατε τον τίτλο του Ερευνητικού Κέντρου / Ινστιτούτου 
Ομοίως αναφέρατε τον τίτλο στο ΑΛΛΟ 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ:   
   Τμήμα:    
   Εργαστήριο:   

 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ/ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ:   
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ΑΛΛΟ: 
(προσδιορίστε) 
       

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ :  
για κάθε μία από τις διαδικασίες να αναφέρεται  
η χρονική διάρκεια και ο σκοπός επίσκεψης 

 

 
ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής για 
Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών   

 

ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής για 
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών  

 

 

μέσω άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων 

ανταλλαγής - κινητικότητας προσωπικού 

ερευνητικά προγράμματα - ερευνητικές 
συνεργασίες 
ακαδημαϊκή άδεια  ??? 

 

  

άλλο: 
(προσδιορίστε, π.χ. 
ακαδημαϊκή άδεια )       

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ      
  
  
   
      
ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ      
 Διδασκαλία σε Προπτυχιακό Πρόγραμμα 

Σπουδών  
 

 Διδασκαλία σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
Σπουδών 

 
Θα είναι πολλαπλής επιλογής Επιστημονική Ομιλία  
 Ερευνητική συνεργασία 

 

 

 
 ΑΛΛΟ: (προσδιορίστε)  

 



ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
4 

 

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση – Ατομικό Απογραφικό Δελτίο για τα Μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

Έκδοση 3.0.  Νοέμβριος  2014 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ή ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ  

II.1 . Δημοσιευμένο Έργο και Παρουσιάσεις σε Διεθνή & Ελληνικά Επιστημονικά Συνέδρια 

Στον ακόλουθο πίνακα ζητούμε να καταχωριστεί πληροφορία για το ημερολογιακό έτος 2013 με την 
παρακάτω ταξινόμηση: 

 

Τύπος καταχώρισης: 

1. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές (Referred Journals) που περιλαμβάνονται στο SCI 

2. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές (Referred Journals) που δεν περιλαμβάνονται στο SCI 

3. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές (καταχωρίζονται  Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ΧΩΡΙΣ 
 κριτές ανεξάρτητα αν περιλαμβάνονται ή όχι SCI) 

4. Βιβλία/μονογραφίες 

5. Κεφάλαια σε Συλλογικούς Τόμους 

6.. Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων με κριτές που περιλαμβάνονται στο SCI 

7. Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων με κριτές που δεν περιλαμβάνονται στο SCI 

8. Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων χωρίς κριτές που περιλαμβάνονται στο SCI 

9. Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων χωρίς κριτές που δεν περιλαμβάνονται στο SCI 

10. Άλλες Δημοσιεύσεις (καταχωρίζονται Μεταφράσεις, Εισαγωγές/πρόλογοι, Λήμματα σε Εγκλυκλοπαίδειες/ λεξικά, 
 Ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις, Βιβλιοκρισίες, Χρονολόγια, Κριτική Έκδοση) 

11. Επιμέλεια Συλλογικών Τόμων 

12. Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας 

13. Ομιλίες κατόπιν πρόσκλησης (Invited Talks) σε Πάγια Συνέδρια 

14. Ομιλίες κατόπιν πρόσκλησης  (Invited Talks) σε Workshops, ημερίδες, κ.α. 

15. Άλλες Παρουσιάσεις (Contributed Presentations) σε Πάγια Συνέδρια 

16.  Διαλέξεις κατόπιν πρόσκλησης (Invited Talks) σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα 

 

Παρακαλούμε ελέγξτε τις καταχωρίσεις που περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα (τύπος 1 έως και 12), που έχουν 
αντληθεί από το Ιδρυματικό Καταθετήριο της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης, επιλέγοντας «επεξεργασία» προκειμένου να 
διορθώσετε τον τύπο της καταχώρισης και την περιγραφή. 

Στη συνέχεια μπορείτε να συμπληρώσετε τον πίνακα επιλέγοντας «προσθήκη καταχώρισης» για όλους τους τύπους που 
έχουν προβλεφθεί. 
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ΙI.2. Αναγνώριση του επιστημονικού και ερευνητικού έργου  :  Βραβεία-Διακρίσεις-Αναφορές  

 

Για την προσθήκη καταχώρισης  που αφορά στην  αναγνώριση του επιστημονικού  και  ερευνητικού 

έργου το ημερολογιακό έτος 2013 (βραβεία, διακρίσεις,  κλπ) παρακαλούμε να επιλέξετε από τους 

ακόλουθους τύπους που έχουν προβλεφθεί.   

Μπορείτε να προσθέσετε όσες καταχωρίσεις θέλετε. 

 
1. Διεθνή Βραβεία / Διεθνείς Διακρίσεις 

2.  Εθνικά Βραβεία/ Εθνικές Διακρίσεις  

3.  Τιμητικοί τίτλοι (επίτιμοι διδάκτορες, επισκέπτες καθηγητές, ακαδημαϊκοί, αντεπιστέλλοντα μέλη ακαδημιών 
κλπ) 

4.   Επιστημονικοί Εκδότες Διεθνών Επιστημονικών Περιοδικών 

5.  Συμμετοχή  σε  Συντακτικές Επιτροπές Διεθνών Επιστημονικών Περιοδικών  

6.  Οργανωτές Διεθνών Συνεδρίων ή Συναντήσεων  

7.  Οργανωτές Ελληνικών Συνεδρίων ή Συναντήσεων. 

8.  Συμμετοχή σε Επιτροπές Επιστημονικών Συνεδρίων 

9.  Συμμετοχή σε διοικητικές θέσεις Διεθνών Επιστημονικών Εταιρειών και Διεθνών Ακαδημαϊκών/ Ερευνητικών 
Οργανισμών  

10.  Συμμετοχή στο Προεδρείο Ελληνικών Επιστημονικών Εταιρειών  

11.  Συμμετοχή σε Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (π.χ. Εθνικοί Εκπρόσωποι) 

12.  Συμμετοχή σε Επιτροπές Υπουργείων (π.χ., ΕΣΕΤ, ΑΔΙΠ, κλπ.) 
 

 
 
13.   Σύνολο Αναφορών (συμπεριλαμβάνονται αυτοαναφορές): εδώ καταχωρείται ο αριθμός των αναφορών στο 

σύνολο του δημοσιευμένου έργου σας έως και το έτος αναφοράς του απογραφικού δελτίου (2013) 
 

14. Σύνολο Ετεροαναφορών: εδώ καταχωρείται ο αριθμός των ετεροαναφορών στο σύνολο του δημοσιευμένου 
έργου  σας έως και το έτος αναφοράς του απογραφικού δελτίου (2013) 

 
15.  Μέσος Δείκτης Hirsch (h-index) μέχρι και το έτος αναφοράς του απογραφικού δελτίου (2013) 

16.  Αναφορές του ειδικού/επιστημονικού τύπου:  εδώ καταχωρείται ο  αριθμός των αναφορών του 
ειδικού/Επιστημονικού τύπου στο σύνολο του δημοσιευμένου έργου σας έως και το έτος αναφοράς του 
απογραφικού δελτίου (2013) ΄: 
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II.3. Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα - Ερευνητικές Συνεργασίες – Αξιοποίηση Ερευνητικών 
Αποτελεσμάτων 

 

ΙΙ.3. 1. Χρηματοδοτούμενα  Προγράμματα, στα οποία συμμετέχετε και τα οποία διαχειρίζεται ο 
Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης 

Στον ακόλουθο πίνακα έχουν καταχωριστεί τα προγράμματα τα οποία είναι ενεργά το ημερολογιακό έτος 2013, 
ανεξάρτητα από την ημερομηνία έναρξης και λήξης τους.  

Συγκεκριμένα τα σχετικά πεδία έχουν την ακόλουθη πληροφορία: 

 

Πρόγραμμα : το πρόγραμμα - πλαίσιο του έργου. π.χ.  FP7 Capacities, Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση,  
Χωρίς Πρόγραμμα Πλαίσιο, …. 

Τίτλος : ο τίτλος του Προγράμματος 

Κωδικός ανάθεσης: ο κωδικός αριθμός του έργου, ΚΑ 

Έναρξη : η ημερομηνία  έναρξης του έργου 

Λήξη: η ημερομηνία λήξης του έργου 

Ρόλος: αν είστε Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου αναγράφεται ο χαρακτηρισμός «Συντονισμός», ενώ αν 
συμμετέχετε στο έργο αναγράφεται ο χαρακτηρισμός «Συμμετοχή» 

Προϋπολογισμός: αφορά τον προϋπολογισμό του έργου που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός του Π.Κ. και 
όχι το συνολικό προϋπολογισμό του έργου  

Ρόλος του Π.Κ.: αν το Π.Κ. είναι ο Συντονιστής του Έργου αναγράφεται Συντονιστής φορέας, ενώ σε 
διαφορετική περίπτωση αναγράφεται Συνεργαζόμενος φορέας. (προς το παρόν το πεδίο αυτό είναι ανενεργό) 

Χρηματοδότης: αναφέρεται ο Χρηματοδότης του έργου. π.χ.  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, Γ.Γ.Ε.Τ., ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΙΔΙΩΤΗΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ….κλπ. 

Διεθνής Φορέας  Χρημ/σης: παρουσιάζεται  η τιμή ΝΑΙ/ΟΧΙ, η οποία προσδιορίζει αν ο φορέας 
χρηματοδότησης είναι από το εξωτερικό, πχ Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνείς Οργανισμοί, Εταιρείες του εξωτερικού, 
…κλπ 

Ανταγωνιστικό: παρουσιάζεται  η τιμή ΝΑΙ/ΟΧΙ, η οποία προσδιορίζει αν το πρόγραμμα χρηματοδοτείται μετά 
από διαδικασία ανοικτής πρόσκλησης και αξιολόγησης 

Ερευνητικό: παρουσιάζεται η  τιμή ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

ΙΙ.3.2. Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα, ενεργά το ημερολογιακό  έτος 2013, στα οποία 
συμμετέχετε και τα οποία διαχειρίζεται άλλος φορέας και όχι ο Ειδικός Λογαριασμός του ιδρύματος 

 

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τον ακόλουθο πίνακα επιλέγοντας «προσθήκη καταχώρισης» 

 

Πρόγραμμα : αναφέρετε το πρόγραμμα - πλαίσιο του έργου. π.χ.  FP7 Capacities, ΕΔΒΜ Ψηφιακή Σύγκλιση, … ή 
Χωρίς  Πρόγραμμα Πλαίσιο, …. 

Τίτλος : αναφέρετε τον τίτλο του Προγράμματος 

Έναρξη : αναφέρετε την ημερομηνία  έναρξης του έργου 

Λήξη:  αναφέρετε  την ημερομηνία λήξης του έργου 

Ρόλος: αν είστε Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου σημειώστε «Συντονισμός», ενώ αν συμμετέχετε στο έργο 
σημειώστε  «Συμμετοχή» 

Προϋπολογισμός: αναφέρετε τον προϋπολογισμό του έργου που διαχειρίζεστε  (το αριθμητικό ποσό με 2 
δεκαδικά ψηφία , και επιλέξτε το αντίστοιχο νόμισμα)  

Συντονιστής: αναφέρετε το Φορέα που υλοποιεί το έργο ( Συντονιστής του έργου) 

Χρηματοδότης:  αναφέρετε το Χρηματοδότη του έργου. π.χ.  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, Γ.Γ.Ε.Τ., ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΙΔΙΩΤΗΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ….κλπ. 

Διεθνής Φορέας Χρημ/σης: επιλέξτε ΝΑΙ/ΟΧΙ (προσδιορίζει αν ο φορέας χρηματοδότησης είναι από το 
εξωτερικό, πχ Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνείς Οργανισμοί, Εταιρείες του εξωτερικού, …κλπ) 

Ανταγωνιστικό: επιλέξτε ΝΑΙ/ΟΧΙ,  ( προσδιορίζει αν το πρόγραμμα χρηματοδοτείται μετά από διαδικασία 
ανοικτής πρόσκλησης και αξιολόγησης 

Ερευνητικό: επιλέξτε  ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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ΙΙ.3.3.Ερευνητικές Συνεργασίες  

Στο εσωτερικό του ιδρύματος Τμήματα: αναφέρατε τα τμήματα του Π.Κ. με τα οποία 
έχετε συνεργασία  

Εργαστήρια: αναφέρατε τα εργαστήρια του Π.Κ. με τα 
οποία έχετε συνεργασία 

Συναδέλφους: αναφέρατε τους συναδέλφους του Π.Κ. 
με τους οποίους έχετε συνεργασία  

Άλλες πληροφορίες: αναφέρατε αν θέλετε περισσότερες 
πληροφορίες 

Με ιδρύματα και φορείς του Εσωτερικού Ίδρυμα / Φορέας: Αναφέρατε το τίτλο του Ακαδημαϊκού 
ιδρύματος  και το Τμήμα ή τον τίτλο του Ερευνητικού 
φορέα με τον οποίο έχετε συνεργασία    

Εργαστήριο: Αναφέρατε το εργαστήριο του ιδρύματος ή 
του φορέα με το οποίο έχετε συνεργασία 

Άλλες πληροφορίες: αναφέρατε αν θέλετε περισσότερες 
πληροφορίες  

Με ιδρύματα και φορείς του Εξωτερικού Ίδρυμα / Φορέας: Αναφέρατε το τίτλο του Ακαδημαϊκού 
ιδρύματος  και το Τμήμα ή τον τίτλο του Ερευνητικού 
φορέα με τον οποίο έχετε συνεργασία    

Εργαστήριο: Αναφέρατε το εργαστήριο του ιδρύματος ή 
του φορέα με το οποίο έχετε συνεργασία 

Άλλες πληροφορίες: αναφέρατε αν θέλετε περισσότερες 
πληροφορίες  

 

Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση των ερευνητικών σας αποτελεσμάτων; Αναφέρατε παραδείγματα. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ και κείμενο 

 

 

 Πόσοι προπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν στις ερευνητικές σας δραστηριότητες το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 
Πόσοι μεταπτυχιακοί και πόσοι υποψήφιοι διδάκτορες; 

Συμπληρώστε: 

Προπτυχιακοί  …. Αριθμός  Μεταπτυχιακοί  …αριθμός 

Υποψήφιοι Διδάκτορες  …αριθμός 
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ΙΙΙ.  ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Αναφέρατε άλλες δραστηριότητες που αποτελούν προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο κατά τη διάρκεια του 

ακαδημαϊκού έτους 

 

1. Διαλέξεις που απευθύνονται στο ευρύ κοινό: αναφέρατε τον τίτλο της διάλεξης, την ημερομηνία 

και τον διοργανωτή της εκδήλωσης 

2. Αρθρογραφία στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο ή σε περιοδικά που απευθύνονται στο ευρύ 

κοινό αναφέρατε τον τίτλο του άρθρου, τον τίτλο του ημερήσιου ή περιοδικού τύπου ή του 

περιοδικού και την ημερομηνία. 

3. Οργάνωση εκθέσεων που απευθύνονται στο ευρύ κοινό αναφέρατε τον τίτλο της έκθεσης, την 

ημερομηνία και τον διοργανωτή της έκθεσης 

4. Συμμετοχή σε παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού –αναφέρατε με ένα κείμενο 

5. Συμμετοχή σε τηλεοπτικές εκπομπές, αναφέρατε τον τίτλο τηλεοπτικού σταθμού, τον τίτλο της 

εκπομπής, την ημερομηνία 

6. Συνεργασία με τοπικούς φορείς –αναφέρατε με ένα κείμενο 

7. Άλλο - προσδιορίστε 
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IV. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ  

IV.1.  Αριθμός και χωρητικότητα των ερευνητικών εργαστηρίων που χρησιμοποιείτε. 

Εργαστήριο: όνομα του εργαστηρίου 

Εργαστήριο: .. 

Χωρητικότητα: άθροισμα τετραγωνικών 

 

IV.2. Χώροι ερευνητικών εργαστηρίων 

 Θεωρείτε επαρκείς τους χώρους των ερευνητικών εργαστηρίων  - ναι - όχι 

 Θεωρείτε κατάλληλους τους χώρους των ερευνητικών εργαστηρίων – ναι - όχι 

 

IV.3. Εργαστηριακός εξοπλισμός των ερευνητικών εργαστηρίων σας 

 Είναι επαρκής ο εργαστηριακός εξοπλισμός; - ναι - όχι 

 Ποια η λειτουργική κατάσταση του εργαστηριακού εξοπλισμού ; - κλίμακα 

 Είναι σύγχρονος ο υπάρχων εξοπλισμός;  - ναι - όχι 

Αναφέρετε τις ανάγκες ανανέωσης / εκσυγχρονισμού του εργαστηριακού εξοπλισμού  - κείμενο 

 

IV.4. Ποια από τα ερευνητικά σας αντικείμενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιμες υποδομές; 

κείμενο 

 

IV.5. Πώς επιδιώκετε τη χρηματοδότηση για προμήθεια, συντήρηση και ανανέωση των ερευνητικών 
υποδομών; 

κείμενο 

IV.6. Πόσο επαρκή θεωρείτε τη στελέχωση του/των ερευνητικού/ών εργαστηρίου/ων σας από το Π.Κ.; 

Κλίμακα και κείμενο 

 

IV.7. Πόσο επαρκή θεωρείτε τη χρηματοδότηση της δραστηριότητας του/των ερευνητικού/ών 
εργαστηρίου/ων σας από το Π.Κ; 

Κλίμακα και κείμενο 

Βαθμολογική Κλίμακα 

   Καθόλου             Λίγο    Μέτρια      Πολύ   Πάρα πολύ 

           1                2           3             4            5 

 Απαράδεκτη     Μη ικανοποιητική    Μέτρια Ικανοποιητική   Πολύ καλή 
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VII. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ  

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

VII.1. Πόσο κατάλληλο θεωρείτε τον χώρο του γραφείου σας;  

Κλίμακα και κείμενο 

 

VII.2. Ποσο επαρκείς είναι οι χώροι συνεδριάσεων;  

Κλίμακα και κείμενο 

 

VII.3. Πόσο επαρκή θεωρείτε την λειτουργία και υποστήριξη της γραμματείας του Τμήματος; 

Κλίμακα και κείμενο  

 

VII.4. Πόσο επαρκή θεωρείτε την λειτουργία και υποστήριξη των κεντρικών διοικητικών υπηρεσιών 

 του Πανεπιστημίου;  

Κλίμακα και κείμενο  

 

VII.5. Πόσο επαρκή θεωρείτε την λειτουργία και υποστήριξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

 του Πανεπιστημίου;  

Κλίμακα και κείμενο  

 

VII.6. Άλλες παρατηρήσεις 

κείμενο 

 

 


