
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ενόψει των επικείμενων εκλογών για την ανάδειξη 

εκπροσώπων του Προσωπικού των κατηγοριών των μελών του Ε.Ε.Π., των μελών του Ε.ΔΙ.Π., των μελών 

του Ε.Τ.Ε.Π. και των Διοικητικών Υπαλλήλων στη ΣΥΓΚΛΗΤΟ του Πανεπιστημίου Κρήτης 

 

-Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι/ενδιαφερόμενες υποψήφιες του προσωπικού των κατηγοριών ως άνω, 

για την εκπροσώπησή τους στη Σύγκλητο του Ιδρύματος, που πληρούν τις προϋποθέσεις των 

κείμενων διατάξεων, οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση/δήλωση υποψηφιότητας, προσωπικά, μέσω 

εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ηλεκτρονικά ή επιστολικά το αργότερο έως τις 20 Νοεμβρίου 2017, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα έως τις  15:00 μ.μ., στην Εφορευτική Επιτροπή δια της αρμόδιας για θέματα 

προσωπικού υπηρεσίας του Ιδρύματος, ως ακολούθως: 

 

-Αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, με κατάθεση υπογεγραμμένης αίτησης στο 

Τμήμα Πρωτοκόλλου και Αρχείου της Διεύθυνσης Διοικητικού στο Ρέθυμνο (κτήριο Διοίκησης - 1
ος

 

όροφος) – Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου στου Γάλλου, (τηλέφωνα επικοινωνίας: 28310.77920, 77918) ή 

στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας-Γραφείο Πρωτοκόλλου της Υποδιεύθυνσης Διοικητικού στο Ηράκλειο 

(ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Ι – Ισόγειο) – Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου στις Βούτες, (τηλέφωνα επικοινωνίας: 

2810.393185, 393184), είτε  

 

-Επιστολικά, με συστημένη επιστολή προς την Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών, με την ένδειξη 

«ΑΙΤΗΣΗ/ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΤΗ 

ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ», Διεύθυνση Διοικητικού Πανεπιστημίου Κρήτης (Τμήμα Α΄ 

Προσωπικού – Τμήμα Β΄ Προσωπικού), Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου (περιοχή Γάλλου) 74 100 Ρέθυμνο, 

Υποδιεύθυνση Διοικητικού Πανεπιστημίου Κρήτης (Τμήμα Α΄ Προσωπικού – Τμήμα Β΄ Προσωπικού), 

Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου (περιοχή Βουτών) 70 013 Ηράκλειο.  

Τα τηλέφωνα για την επιβεβαίωση της λήψης των αιτήσεων, έχουν ως εξής: 2831.0.77923, 2831.0.77937 

κ.κ.  

Ε. Λιανοπούλου & Ε. Περάκη (για το Ρέθυμνο) και 281.0.393186, 281.0393188 κ.κ. Μ. Παπαδογιαννάκη & 

Μ. Καλουτσάκη (για το Ηράκλειο). 

 

-Ηλεκτρονικά, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, των Τμημάτων Α΄ Προσωπικού και Τμημάτων Β΄ 

Προσωπικού της Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης Διοικητικού αντίστοιχα, ως εξής: lianop@admin.uoc.gr, 

peraki@uoc.gr, papad@admin.uoc.gr, kalouts@admin.uoc.gr 

 

Οι ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ για την ανάδειξη των εκπροσώπων του Προσωπικού, υποβάλλονται έως τις 

20.11.2017 όπως τούτο προαναφέρθηκε, για τη ΣΥΓΚΛΗΤΟ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ως εξής:  

I. Οι υποψηφιότητες για την ανάδειξη του εκπροσώπου των μελών του Ε.Ε.Π. και του αναπληρωτή του 

στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης 

II. Οι υποψηφιότητες για την ανάδειξη του εκπροσώπου των μελών του Ε.ΔΙ.Π. και του αναπληρωτή του 

στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης 

III. Οι υποψηφιότητες για την ανάδειξη του εκπροσώπου των μελών του Ε.Τ.Ε.Π. και του αναπληρωτή 

του στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης 

 

Οι υποψήφιοι δύνανται να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους με γραπτή αίτηση/δήλωση, η οποία 

θα υποβληθεί στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ιδρύματος για την ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ των εκλογών, έως 

την έναρξη της διαδικασίας εκλογής. Οι αιτήσεις των υποψηφιοτήτων και των παραιτήσεων 

πρωτοκολλώνται από το Τμήμα Πρωτοκόλλου και Αρχείου του Πανεπιστημίου Κρήτης (σε Ρέθυμνο και 

Ηράκλειο), ώστε να προκύπτει η ημεροχρονολογία της υποβολής τους. 

Oι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν συγχρόνως Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα 

βεβαιώνεται ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο τους κωλύματα εκλογιμότητας.  

 


