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Αρ. Γενικού Πρωτ.:9695/374/2021

Π Ρ Ο Σ:
Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντών/Διευθυντριών
των κάτωθι εργαστηρίων του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης:
Α) ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Β) ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Γ) ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Δ) ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ
ως εξής:
Τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών
Επιστημών, ήτοι Καθηγητές πρώτης βαθμίδας, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουροι Καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες
(με τη φροντίδα της Γραμματείας του οικείου Τμήματος)
ΡΕΘΥΜΝΟ
Π ΡΟΚΗ ΡΥΞ Η ΔΙΕΝ ΕΡΓ ΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩ Ν & Π ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗ ΛΩ ΣΗ Σ ΕΝ ΔΙΑΦ ΕΡΟΝ ΤΟΣ
για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α) ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, Β) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, Γ) ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Δ) ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ.
του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
Το Ν.Δ. 87/1973 (Φ.Ε.Κ. 159/τ.Α΄/27.07.1973) περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην, όπως
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με το Ν.Δ. 114/1974 (Φ.Ε.Κ. 310/τ.Α΄/23.10.1974), και το Ν.259/1976 (Φ.Ε.Κ.
25/τ.Α΄/07.02.1976), το Π.Δ. 296/1973 (Φ.Ε.Κ. 239/τ.Α΄/27.09.1973) περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν
Κρήτη ιδρυθέντος Πανεπιστημίου, το Π.Δ. 103/1983 (Φ.Ε.Κ. 48/τ.Α΄/15.04.1983) 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, μετονομασίας ακαδημαϊκών μονάδων αυτού.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 156/1984 (Φ.Ε.Κ. 53/τ.Α΄/27.04.1984) περί ιδρύσεως Σχολής Κοινωνικών Επιστημών στο
Πανεπιστήμιο Κρήτης, το υπ΄αριθμόν Π.Δ. 96/2013 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/05.06.2013) για την «Κατάργηση - συγχώνευση
τμημάτων - Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το υπ’ αριθμόν Π.Δ.
128/2013 (ΦΕΚ 195/τ.Α/17.09.2013), και τις εκδοθείσες μετ΄ αυτού Διαπιστωτικές Πράξεις του Πρύτανη (Φ.Ε.Κ.
1959/τ.Β΄/12.08.2013). Το Ν. 4452/2017 (Φ.Ε.Κ. 17/τ.Α΄/15.02.2017) «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού
Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις», παρ. 4, άρθρο 27 «Ίδρυση Πολυτεχνικής
Σχολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης - Νομική μορφή των Α.Ε.Ι.», του άρθρου 2
«Ορισμοί», του άρθρου 9 «Σχολές, Τμήματα, Τομείς» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 29 «Διευθυντής
Εργαστηρίου και Μουσείου» του Νόμου 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017) περί οργάνωσης και λειτουργίας της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με
τις διατάξεις του άρθρου 84 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α΄ έως Ε΄» και το άρθρο 88 «Καταργούμενες
διατάξεις» του ιδίου νόμου, καθώς και το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος
κατ΄αρθρο 8, του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 18 «Ζητήματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» παρ. 6 περίπτωση α) του Ν.4559(Φ.Ε.Κ.
142/τ.Α΄/03.08.2018), οι οποίες ορίζουν ότι οι θητείες των μονομελών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. υπολογίζονται σε
ακαδημαϊκά έτη, σε συνδυασμό με τα όσα ορίζει το άρθρο 1 της υπ΄αρ. 77561/Ζ1/22.06.2020 (Φ.Ε.Κ.
2481/τ.Β΄/22.06.2020) Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
7.1. Τις διατάξεις του N. 4692/2020 (Φ.Ε.Κ. 111/τ.Α΄/12.06.2020) «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις», ειδικότερα
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το άρθρο 115 «Ανάδειξη Διευθυντή Κλινικής, Εργαστηρίου και Μουσείου» με το οποίο προβλέπεται η διαδικασία εκλογής
για την ανάδειξη Διευθυντή Κλινικής, Εργαστηρίου και Μουσείου μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
Την υπό στοιχεία 77561/Ζ1/22.06.2020 (Φ.Ε.Κ. 2481/τ.Β΄/22.06.2020) Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο: «Διαδικασία
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των
ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο
πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.», κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 115 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111).
Τη διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης για την εκλογή της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του
Τμήματος Ψυχολογίας κ. Στυλιανής Γιακουμάκη στη θέση της Προέδρου του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με θητεία έως 31.08.2022, η οποία δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ.
692/τ.ΥΟΔΔ/29.08.2020).
Το ΦΕΚ 91/τ.Α’/23-05-1995 περί Ίδρυσης Εργαστηρίων στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και καθορισμός
του εσωτερικού τους κανονισμού.
Το ΦΕΚ 1053/τ.Β’/13-07-2004 περί μετονομασίας και συγχώνευσης εργαστηρίων του Τμήματος Ψυχολογίας του
Πανεπιστημίου Κρήτης.
Το ΦΕΚ 3643/τ.Β’/16-10-2017 περί μετονομασίας του εργαστηρίου Βιοψυχολογίας- Νευροεπιστημών και Συμπεριφοράς
σε Εργαστήριο Νευροεπιστημών της Συμπεριφοράς, του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Το ΦΕΚ 91/τ.Α’/23-05-1995 περί Ίδρυσης Εργαστηρίων στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και καθορισμός
του εσωτερικού τους κανονισμού.
Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13.07.2010) ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
Τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τον οδηγό συμμόρφωσης στο γενικό
κανονισμό προστασίας δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ./GDPR) που ακολούθησε από την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων του
Πανεπιστημίου Κρήτης δικηγόρο κ. Ε. Βενεδίκτου, καθώς και το Ν. 4624/2019 (Φ.Ε.Κ. 137/τ. Α΄/29.08.2019).
Τις διατάξεις του Ν. 4682/2020 (Φ.Ε.Κ. 76/τ.Α/03-04-2020) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του Κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «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 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού COVID‐19» (Α΄64)» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 76), όπως ισχύουν, καθώς και τις εγκυκλίους που έχουν
εκδοθεί μέχρι και σήμερα για το εν λόγω θέμα.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε:
1] ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ εκλογές με ηλεκτρονική ψηφοφορία, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» του
Ε.Δ.Υ.Τ.Ε., για την ανάδειξη Διευθυντών/Διευθυντριών των Εργαστηρίων με ονομασία:
Α) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Β) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Γ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Δ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ
Του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με τριετή θητεία για
το χρονικό διάστημα από την 1 η Σεπτεμβρίου 2021 έως την 31 η Αυγούστου 2024 .
2] ΟΡΙΖΟΥΜΕ ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ανάδειξης Διευθυντών/Διευθυντριών των ως άνω
Εργαστηρίων, την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021, και για το χρονικό διάστημα από τις 11:00 έως τις 15:00.
3] ΚΑΛΟΥΜΕ τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ υποψήφιους/υποψήφιες για τη θέση Διευθυντών/Διευθυντριών των ως άνω
Εργαστηρίων, που πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 29 του ν.4485/2017, να υποβάλουν δήλωση
υποψηφιότητας (συνημμένη αίτηση, υπεύθυνη δήλωση και έντυπο ενημέρωσης για τα προσωπικά δεδομένα) στη Γραμματεία
του οικείου Τμήματος, αυτοπροσώπως ή ηλεκτρονικά (xkoutala@uoc.gr) από τις 28 Μαΐου 2021 ημέρα Παρασκευή, μέχρι
και τις 10 Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα έως τις 14:30.
ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΜΕ
Τη διαδικασία διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη των Διευθυντών/Διευθυντριών των ως άνω Εργαστηρίων του
Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, ως εξής:
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[Α] ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:
Η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4485/(ΦΕΚ
114/τ.Α’/4-08-2017), στις διατάξεις του άρθρου 115 του Ν.4692/20 (ΦΕΚ 111/12.06.2020) και στην υπό στοιχεία
77561/Ζ1/22.06.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 2481/τ.Β΄/22.06.2020).
Με απόφαση του/της επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκει το Εργαστήριο, προκηρύσσεται υποχρεωτικά
η θέση του Διευθυντή/ της Διευθύντριας. Η απόφαση κοινοποιείται στα μέλη του εκλεκτορικού σώματος, το οποίο
απαρτίζεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος. που μετέχουν στη Συνέλευση του οικείου Τμήματος.
Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της κοινοποίησης της
προκήρυξης υποβάλλονται στη Γραμματεία της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη
θέση του Διευθυντή/ της Διευθύντριας. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της
προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου καλείται, από τον επικεφαλής της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας, το εκλεκτορικό
σώμα, προκειμένου να προβεί στην εκλογή του Διευθυντή, με ηλεκτρονική ψηφοφορία.
Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψήφο, την καθορισμένη κατά τα
ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος <σύστημα «ΖΕΥΣ»> του Εθνικού Δικτύου
Υποδομών τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε), η πρόσβαση το οποίο πραγματοποιείται από την ηλεκτρονική διεύθυνση
https://zeus.grnet.gr. Το σύστημα «ΖΕΥΣ» βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά πρότυπα για τη διεξαγωγή
ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, τα οποία διασφαλίζουν το αδιάβλητο και απόρρητο της εκλογικής διαδικασίας.
Ο/Η επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας, ως το όργανο διενέργειας των εκλογών, έχει την ευθύνη της εκλογικής
διαδικασίας για την εκλογή του Διευθυντή/ της Διευθύντριας. Οφείλει να διασφαλίζει την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση
του εκλογικού δικαιώματος των μελών του εκλεκτορικού σώματος, όπως αυτό εκάστοτε ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, να
παρακολουθεί την ορθή και ομαλή διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, να υποβοηθά και να επιλύει οιοδήποτε ζήτημα
προκύπτει κατά τη διάρκεια αυτής, καθώς και να συντάσσει και να υπογράφει τα πρακτικά των εκλογών.
Διευθυντής/ Διευθύντρια εκλέγεται ο υποψήφιος/ η υποψήφια που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων
ψήφων. Αν κανένας/καμία υποψήφιος/α δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται
την ίδια ημέρα μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος/ η υποψήφια που
συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από τον/την επικεφαλής της οικείας
ακαδημαϊκής μονάδας παρουσία των ισοψηφισάντων.
[Β] ΣΩΜΑ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ:
Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή/ Διευθύντριας των Εργαστηρίων με την ονομασία:
Α) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Β) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Γ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Δ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ
απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. που μετέχουν στη Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας, όπου και ανήκουν τα
προαναφερόμενα Εργαστήρια.
[Γ] ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ:
Υποψηφιότητα για τη θέση του Διευθυντή/ της Διευθύντριας των ως άνω Εργαστηρίων του Τμήματος Ψυχολογίας μπορούν να
υποβάλουν μέλη Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου.
Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι/ες και να εκλεγούν εκείνοι/ες που αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου
ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης.
Είναι δυνατή η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Διευθυντή/Διευθύντριας για περισσότερες από μία θητείες. Η ιδιότητα του
Διευθυντή/ της Διευθύντριας δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου οργάνου ή μέλους συλλογικού οργάνου
ΑΕΙ.
[Δ] ΠΕΡΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
Για την εκλογή ή την κλήρωση συντάσσονται σχετικά πρακτικά από το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), και εκδίδεται
σχετική διαπιστωτική πράξη από τον Πρύτανη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Σημειώνεται ότι το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, πέραν των προβλεπόμενων από τις σχετικές διατάξεις, θα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Τμήματος, στην Ιστοσελίδα της οικείας Σχολής, και θα καταχωρισθεί στο πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ.
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ΑΔΑ: 6ΟΓΗ469Β7Γ-9Φ8

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
-Πρύτανη Πανεπιστημίου Κρήτης
-Αντιπρυτάνεις Πανεπιστημίου Κρήτης
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
-Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
-Τμήμα Γραμματείας Πρυτανείας
-Κοσμητεία Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
-Γραμματεία Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
-Μέλη Τμήματος Ψυχολογίας
-Διεύθυνση/Υποδιεύθυνση Διοικητικού
-Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών
-Διεύθυνση/Υποδιεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
-Ειδικό φάκελο εκλογών

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ
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