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Π Ρ Ο Σ: 
[α] τους Κ Ο Σ Μ Η Τ Ο Ρ Ε Σ των Σχολών [ 5 ] 
[ως έχει ο συνημμένος πίνακας αποδεκτών.1] 
[β] τους Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ Σ των Ακαδημαϊκών Τμημάτων [ 16 ] 
[ως έχει ο συνημμένος πίνακας αποδεκτών.2] 
[γ] τους ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ και τους ΛΕΚΤΟΡΕΣ του  
Πανεπιστημίου Κρήτης   
[με τη φροντίδα των Γραμματειών των οικείων Τμημάτων, ως 
έχει ο συνημμένος πίνακας αποδεκτών.3] 
Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο – Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο  

 
ΘΕΜΑ:  «Εκλογές  για  την  ανάδειξη  των  μελών  της  Επιτροπής  Ερευνών  του  Ειδικού  Λογαριασμού  του 

Πανεπιστημίου Κρήτης για την επόμενη τριετία».  
ΣΧΕΤ.:  [α] Η υπ΄ αριθμόν 4308/24.05.2017 επιστολή  για τη λήξη της θητείας της Επιτροπής Ερευνών. 

[β]  Η  υπ΄αριθμόν  14.015/01.08.2014  [ΑΔΑ:Β512469Β7Γ‐ΝΗ4]  πράξη  με  βάση  την  οποία  συγκροτείται  η 
Επιτροπή  Ερευνών  του  Ειδικού  Λογαριασμού  του  Πανεπιστημίου  Κρήτης,  όπως  αυτή  στη  συνέχεια 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
[γ]  Η  απόφαση  της  Συγκλήτου  (αριθμ.  370η/25.05.0217  Συνεδρίαση)  για  την  ανάδειξη  των  μελών  της 
Επιτροπής Ερευνών για τη νέα θητεία.  

 
 
Α ξ ι ό τ ι μ ο ι  κ.κ.  Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι,  

 
Δυνάμει  της υπ’ αριθμόν 370ης/25.05.2017 απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, κινείται η 

διαδικασία και προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων των Σχολών του Πανεπιστημίου Κρήτης, για τη 
συγκρότηση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με την ακόλουθη 
διαδικασία λόγω της λήξης της θητείας της υφιστάμενης Επιτροπής, στις 30 Ιουλίου 2017: 
       Ο  ορισμός  του  εκπροσώπου  και  του  αναπληρωτή  του  θα  γίνει  με  μυστική  ψηφοφορία  των  μελών  της  Γενικής 
Συνέλευσης των Σχολών. 
      Οι  υποψηφιότητες  για  κάθε  Σχολή  θα  κατατεθούν  στο  Γενικό  Πρωτόκολλο  του  Πανεπιστημίου  Κρήτης  (Ρέθυμνο  – 
Ηράκλειο) έως τις 22 Ιουνίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 μ.μ. . 
 
      Η υπόλοιπη εκλογική διαδικασία κατά Σχολή θα οριστεί από τους Κοσμήτορες των οικείων Σχολών και θα πρέπει να 
έχει ολοκληρωθεί, έως την εβδόμη [7η] του μηνός Ιουλίου 2017 ημέρα Παρασκευή.  
     Τα αποτελέσματα θα διαβιβαστούν άμεσα στον Πρύτανη, προκειμένου να συγκροτηθεί το νέο Όργανο Διοίκησης του 
Ειδικού Λογαριασμού του Πανεπιστημίου Κρήτης.  
 
      Επισημαίνεται ότι για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ερευνών, σύμφωνα με τις παρ. 1 & 2 του άρθρου 4 της με αριθ. 
ΚΥΑ/679/22.08.1996  (ΦΕΚ  Β΄  826/1996)  «Τροποποίηση  και  αντικατάσταση  της  απόφασης  με  αριθμ.  Β1/819  “Σύσταση 
Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων … στα ΑΕΙ της χώρας»,  και την παρ. 17α του άρθρου 80 
του  Ν.4009/2011,  Φ.Ε.Κ.  195/06.09.2011  τ.Α΄  «Δομή,  λειτουργία,  διασφάλιση  της  ποιότητας  των  σπουδών  και 
διεθνοποίηση  των  ανώτατων  εκπαιδευτικών  ιδρυμάτων»,  ο  εκπρόσωπος  κάθε  Σχολής  μαζί  με  τον  αναπληρωτή  του 
ορίζεται με εκλογή και για τριετή θητεία από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής.  
       Ειδικότερα,  τα  μέλη  της  Επιτροπής  Ερευνών πρέπει  να ανήκουν  κατά προτεραιότητα στις  βαθμίδες  του  Καθηγητή 
(πρώτης  βαθμίδας)  και  του  Αναπληρωτή  Καθηγητή,  με  εκτεταμένη  εκπαιδευτική  και  ερευνητική  πείρα  που 
τεκμηριώνεται  από  δημοσιεύσεις  σε  περιοδικά  κύρους,  βιβλία  και  μονογραφίες  και  από  αυτοδύναμη  ανάπτυξη  και 
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εκτέλεση  έργων  και  πείρα  σε  ζητήματα  σχεδιασμού,  διοίκησης  και  διαχείρισης  έργων  στον  Ειδικό  Λογαριασμό  του 
Πανεπιστημίου  Κρήτης.  Ειδικά  τα  μέλη  της  Επιτροπής  θα  πρέπει  να  έχουν  δημοσιεύσει  σε  περιοδικά  διεθνούς 
κυκλοφορίας τα τρία (3) τελευταία χρόνια τουλάχιστον τέσσερις (4) επιστημονικές εργασίες. 

 
     Κατόπιν  αυτών  παρακαλούμε  τους  Κοσμήτορες  των  Σχολών  του  Πανεπιστημίου  Κρήτης  για  τις  ενέργειες  της 
αρμοδιότητάς τους, καθώς και για την έγκαιρη ενημέρωση των Καθηγητών (Καθηγητών πρώτης βαθμίδας, Αναπληρωτών 
Καθηγητών,  Επίκουρων Καθηγητών)  και Λεκτόρων  των  Σχολών,  για  την  εκλογική διαδικασία ανάδειξης  των μελών  της 
Επιτροπής . 
 
 
 
 
Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Η  Δ Ι Α Ν Ο Μ Η  
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο): 
‐ Γραφείο Πρύτανη 
‐ Αναπληρωτές Πρύτανη 
‐ Γραμματεία Πρυτανείας 
‐ Πρόεδρο Επιτροπής Ερευνών 
‐ Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών 
‐ Γραμματεία Συγκλήτου 
‐ Διεύθυνση/Υποδιεύθυνση Διοικητικού 
‐ Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών 
‐ Ειδικό φάκελο εκλογών 

Με εκτίμηση,  
Ο  Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ   
 
 
 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ‐ ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΖΩΡΑΣ  

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΧΕΤΙΚΑ:  
[α]  Οι  διατάξεις  του  Π.Δ.  432/1981  ΦΕΚ  Α  118  περί 
συστάσεως  Ειδικών  Λογαριασμών…  στα  Α.Ε.Ι.,  όπως 
ισχύει σήμερα. 
[β]Οι  διατάξεις  της  υπ΄αριθμόν  ΚΥΑ‐ΚΑ  679/22.08.1996 
(ΦΕΚ Β΄  826/1996),  όπως κυρώθηκε με  το άρθρο 36  του 
Ν.3749/2009  (ΦΕΚ Α΄156/2009), και όπως  ισχύει σήμερα 
μετά  και  την  τροποποίησή  της  με  το  άρθρο  36  του  Ν. 
3848/2010 (ΦΕΚ Α΄ 71/2010) 
[γ]Οι  διατάξεις  της  παραγράφου  17  εδάφιο  α΄  του 
άρθρου 80 του Ν.4009/2011 Φ.Ε.Κ. Α΄ 195/06.09.2011 . 
[δ]  Ο  Οδηγός  Χρηματοδότησης  και  Διαχείρισης  του 
Ειδικού  Λογαριασμού  του  Πανεπιστημίου  Κρήτης  (ΟΧΔ), 
όπως τούτος έχει εγκριθεί με την απόφαση της 309ης/20‐
12‐2012  συνεδρίασης  της  Συγκλήτου  (αριθμ.  πρωτ.: 
521/17.01.2013,  [ΑΔΑ  ΒΕΙΨ469Β7Γ‐653],  κατόπιν 
απόφασης  της  Ολομέλειας  της  Επιτροπής  Ερευνών 
(Συνεδρία  υπ΄αριθμ.  387/14.12.2012),  έχει  τροποποιηθεί 
με τις αποφάσεις της Συγκλήτου, και ισχύει σήμερα.  
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