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Π Ρ Ο Σ: 
 
- ΤΑ ΜΕΛΗ του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του Πανεπιστηµίου Κρήτης 
- ΤΑ ΜΕΛΗ του Εργαστηριακού ∆ιδακτικού Προσωπικού (Ε.∆Ι.Π.) του Πανεπιστηµίου Κρήτης 
(δια του Τµήµατος Α΄ Προσωπικού της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού – Υποδιεύθυνσης ∆ιοικητικού του Ιδρύµατος) 

- ΤΑ ΜΕΛΗ του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Πανεπιστηµίου Κρήτης 
(δια του Τµήµατος Β΄ Προσωπικού της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού – Υποδιεύθυνσης ∆ιοικητικού του Ιδρύµατος) 
- ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ του Πανεπιστηµίου Κρήτης (µόνιµοι υπάλληλοι και υπάλληλοι µε σχέση 
εργασίας Ι.∆.Α.Χ.) 
(δια του Τµήµατος Β΄ Προσωπικού της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού – Υποδιεύθυνσης ∆ιοικητικού του Ιδρύµατος) 

 
Π Ρ Ο Σ: 
 
- ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ των µελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του Πανεπιστηµίου Κρήτης 
- ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ των µελών του Εργαστηριακού ∆ιδακτικού Προσωπικού (Ε.∆Ι.Π.) του Πανεπιστηµίου Κρήτης 
- ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ των µελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)  
του Πανεπιστηµίου Κρήτης 
- ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ∆ιοικητικού Προσωπικού  του Πανεπιστηµίου Κρήτης στο Ρέθυµνο 
- ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ∆ιοικητικού Προσωπικού  του Πανεπιστηµίου Κρήτης στο Ηράκλειο 
  Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο  –  Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο 

 
 
ΘΕΜΑ: «Υπόδειξη εκπροσώπων των µελών του [Ε.Ε.Π.], των µελών του [Ε.∆Ι.Π.], των µελών του Ε.Τ.Ε.Π. 

και του ∆ιοικητικού Προσωπικού (µόνιµοι & Ι.∆.Α.Χ.) του Πανεπιστηµίου Κρήτης για συµµετοχή 
τους στη Σύγκλητο του Πανεπιστηµίου Κρήτης, από 01ης.09.2016  έως 31ης.08.2018».  

 
 
Α ξ ι ό τ ι µ ε ς  κ υ ρ ί ε ς,  Α ξ ι ό τ ι µ ο ι  κ ύ ρ ι ο ι,  

 
             Σας κοινοποιούµε συνηµµένα φωτοαντίγραφο των διατάξεων της παραγράφου 19 του άρθρου 8, του Ν. 

4009/2011 Φ.Ε.Κ. 195/06.09.2011 τ.Α΄ «∆οµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 

διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν.4076/2012 

Φ.Ε.Κ. 159/10.08.2012 τ.Α΄ «Ρυθµίσεις θεµάτων Α.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις», στις οποίες καθορίζεται η σύνθεση 

της Συγκλήτου του Ιδρύµατος.  

      Οι διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 19 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 ορίζουν ότι: « …στις 

συνεδριάσεις της Συγκλήτου του Ιδρύµατος µετέχει, µε δικαίωµα ψήφου, ένας εκπρόσωπος κάθε κατηγορίας 

προσωπικού που προβλέπεται στα άρθρα 28 και 29, όταν συζητούνται θέµατα που αφορούν ζητήµατα της 

αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού. Οι εκπρόσωποι εκλέγονται για διετή θητεία χωρίς δυνατότητα 

επανεκλογής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο µε καθολική ψηφοφορία  των µελών της οικείας  κατηγορίας προσωπικού».  

 
       Παρακαλούµε όπως προβείτε στην προβλεπόµενη από τις ως άνω διατάξεις διαδικασία, για την ανάδειξη 

των εκπροσώπων σας, προκειµένου να συµµετέχουν στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου 

Κρήτης για την επόµενη διετία, ήτοι Ακαδηµαϊκό Έτος 2016 – 2017 και Ακαδηµαϊκό Έτος 2017 – 2018 

(χρονικό διάστηµα από 01ης Σεπτεµβρίου 2016 έως τις 31 Αυγούστου 2018).  
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      Σας γνωρίζουµε ότι η πρώτη συνεδρίαση της Συγκλήτου προγραµµατίζεται να διεξαχθεί εντός µηνός 

Σεπτεµβρίου 2016, και ως εκ τούτου η διαδικασία για την υπόδειξη του εκπροσώπου σας θα πρέπει να 

ολοκληρωθεί σε εύλογο χρονικό διάστηµα.  

 
       Το παρόν να δηµοσιευτεί µε την ευθύνη του Τµήµατος Πανεπιστηµιακών Αρχών, στην Κεντρική Ιστοσελίδα 

του Ιδρύµατος, και να καταχωρισθεί στον ιστότοπο του προγράµµατος «∆Ι@ΥΓΕΙΑ». Επιπροσθέτως, µε ευθύνη 

των Γραµµατειών των Ακαδηµαϊκών Τµηµάτων, να δηµοσιευτεί στον ιστότοπο που διαθέτει το κάθε Τµήµα. 

 
 
 
 
 
 

Με εκτίµηση,  
Ο  Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
 
 
 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
Ο∆ΥΣΣΕΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΖΩΡΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
-Σχετική νοµοθεσία 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
(µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) 
-Γραφείο Πρύτανη 
-Αναπληρωτές Πρύτανη 
-Γραµµατεία Πρυτανείας 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 
(µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) 
-Γραµµατεία Συγκλήτου 
-∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού 
-Υποδιεύθυνση ∆ιοικητικού 
-Γραµµατείες Ακαδηµαϊκών Τµηµάτων 
-∆ιευθύνσεις και Υποδιευθύνσεις 
-Τµήµα Πανεπιστηµιακών Αρχών 
 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 
-Πρόγραµµα ∆Ι@ΓΕΙΑ 
-Κεντρική Ιστοσελίδα U.O.C. 
-Ιστοσελίδες Τµηµάτων  
-News U.O.C.   
-Πίνακες Ανακοινώσεων 
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