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ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

ΘΕΜΑ:  Απόφαση μερικής ανάκλησης και τροποποίησης της υπ΄ αριθμόν 14.848/03.11.2017 πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων και προκήρυξης διενέργειας εκλογών 
για την ανάδειξη εκπροσώπων του ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ της κατηγορίας των μελών του Ε.Ε.Π., των μελών 
του  Ε.ΔΙ.Π.,  και  των  μελών  του  Ε.Τ.Ε.Π.,  του  Πανεπιστημίου  Κρήτης  στα  συλλογικά  όργανα  του 
Ιδρύματος,  και  τροποποίηση  της  υπ΄  αριθμόν  14.850/03.11.2017  πρόσκλησης  εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος  για  την  υποβολή  υποψηφιοτήτων  και  προκήρυξης  διενέργειας  εκλογών  για  την 
ανάδειξη εκπροσώπων των διοικητικών υπαλλήλων στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

 
 

Ο    Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ   Τ Ο Υ   Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ    Κ Ρ Η Τ Η Σ 
 

          Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η: 

[1]  Την υπ΄ αριθμόν 14.848/03.11.2017  προκήρυξη διενέργειας εκλογών και πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος  για  την  υποβολή  υποψηφιοτήτων  για  την  ανάδειξη  των  εκπροσώπων  του 
προσωπικού  της  κατηγορίας  των  μελών  του  Ε.Ε.Π.,  των  μελών  του  Ε.ΔΙ.Π.,  και  των  μελών  του  
Ε.Τ.Ε.Π., του Πανεπιστημίου Κρήτης στα συλλογικά όργανα του Ιδρύματος. 

[2]  Την  υπ΄ αριθμόν 14.850/03.11.2017 προκήρυξη διενέργειας εκλογών και πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος  για  την  υποβολή  υποψηφιοτήτων  για  την  ανάδειξη  των  εκπροσώπων  των 
διοικητικών υπαλλήλων στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

[3]  Τις  διατάξεις  του  Ν.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. 

[4]  Την  υπ΄  αριθμόν  153348/Ζ1/15.09.2017  απόφαση  του  Υπουργού  Παιδείας,  Έρευνας  και 
Θρησκευμάτων  (Φ.Ε.Κ.  Β’  3255/15.09.2017)  για  τον  τρόπο  διεξαγωγής  των  εκλογικών 
διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και τη διαδικασία ορισμού 
και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και 
των φοιτητών,  κ.α.,  η  οποία  εκδόθηκε  κατ’    εφαρμογή  των διατάξεων  της  παραγράφου 11  του 
άρθρου 84 του ν.4485 /2017 (Α΄114). 

[5]  Την  υπ΄  αριθμόν  191014/Ζ1/07.11.2017  απόφαση  του  Υπουργού  Παιδείας,  Έρευνας  και 
Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. Β 3969/13.11.2017) με τίτλο: «Τροποποίηση της  αριθμ. 153348/Ζ1/15‐09‐
2017 (Β΄3255) Υπουργικής Απόφασης, με θέμα «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών 
για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης 
εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών 
στα  συλλογικά  όργανα  των  Α.Ε.Ι.  κατά  την  πρώτη  εφαρμογή  του  ν.  4485/2017  (Α΄  114)»,  και 
ειδικότερα το άρθρο 10, παράγραφος 1, παράγραφος 2, παράγραφος 3, άρθρο 11, άρθρο 12 της 
εν λόγω απόφασης. 

[6]  Την  υπ΄αριθμόν  06/10.02.2016  απόφαση  του  Συμβουλίου  του  Πανεπιστημίου  Κρήτης  (Συνεδρίαση 
20η/10.02.2016)  για  το  διορισμό  του  εκλεγμένου  κατά  τη  διαδικασία  της  16ης.12.2015  Οδυσσέα‐
Ιωάννη  Ζώρα  του  Λύσανδρου,  Καθηγητή  του  Τμήματος  Ιατρικής  της  Σχολής  Επιστημών  Υγείας,  ως 
Πρύτανη  του  Πανεπιστημίου  Κρήτης    (ΦΕΚ  82/τεύχος  ΥΟΔΔ/18.02.2016),  με  πλήρη  θητεία  από  την 
έκδοση  της  Διαπιστωτικής  Πράξης  του  Υπουργού  Παιδείας,  Έρευνας  και  Θρησκευμάτων,  και  την 
υπ΄αριθμόν  πρωτοκόλλου  ΥΠΠΕΘ  31460/Ζ1/23.02.2016  Διαπιστωτική  Πράξη  με  [ΑΔΑ:ΨΡΙ24653ΠΣ‐
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Υ1Κ]  &  Γενικό  Πρωτόκολλο  Πανεπιστημίου  Κρήτης  1960/23.02.2016,  της  Αναπληρώτριας  Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κας Αθ. Αναγνωστοπούλου, περί διορισμού του Καθηγητή του 
Τμήματος  Ιατρικής  της  Σχολής  Επιστημών  Υγείας  κ.  Οδυσσέα‐Ιωάννη  Ζώρα  του  Λύσανδρου,  ΩΣ 
ΠΡΥΤΑΝΗ του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

[7]  Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ.112 τ.Α /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  με  το  Ν.4210/2013  (ΦΕΚ  254/τ.Α΄/21.11.2013),  το  Ν.  4305/2014  (ΦΕΚ 
237/τ.Α΄/31.10.2014)  και  το  Π.Δ.  28/2015  (ΦΕΚ  34/τ.Α΄/23.03.2015),  καθώς  και  την  κατ’ 
εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30‐09‐2010 απόφαση. 

 
Αποφασίζουμε  

[ i ] Ανακαλούμε λόγω αναρμοδιότητας την υπ’ αριθμόν 14.848/03.11.2017 προκήρυξη διενέργειας 
εκλογών  και  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  υποβολή  υποψηφιοτήτων  για  την 
ανάδειξη των εκπροσώπων του προσωπικού της κατηγορίας των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού ( Ε.Ε.Π.), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), και των μελών 
του  Ειδικού  Τεχνικού  Εργαστηριακού  Προσωπικού  (Ε.Τ.Ε.Π.),  του  Πανεπιστημίου  Κρήτης  κατά  το 
μέρος που αφορά την εκλογική διαδικασία των λοιπών πλην της Συγκλήτου συλλογικών οργάνων 
του Ιδρύματος . 

 
[  ii ] Tροποποιούμε την ίδια ως άνω απόφασή μας (με αριθμό 14.848/03.11.2017)  κατά το μέρος 
του  αρμόδιου  οργάνου  για  την  υποβολή  των  υποψηφιοτήτων,  οι  οποίες  κατατίθενται  στην 
ορισθείσα  εφορευτική  επιτροπή  δια  της  αρμόδιας  για  θέματα  προσωπικού  υπηρεσίας  του 
Ιδρύματος. 

 
[  iii  ]  Tροποποιούμε  την  υπ΄  αριθμόν  14.850/03.11.2017  προκήρυξη  διενέργειας  εκλογών  και 
πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  υποβολή  υποψηφιοτήτων  για  την  ανάδειξη  των 
εκπροσώπων  των  διοικητικών  υπαλλήλων  στη  Σύγκλητο  του  Ιδρύματος  κατά  το  μέρος  του 
αρμόδιου οργάνου για  την υποβολή  των υποψηφιοτήτων, οι οποίες  κατατίθενται στην ορισθείσα 
εφορευτική επιτροπή δια της αρμόδιας για θέματα προσωπικού υπηρεσίας του Ιδρύματος. 

 
Ειδικότερα    οι  υποψήφιοι/υποψήφιες  των  προαναφερόμενων  κατηγοριών  του  προσωπικού  που 
αναφέρονται  στις  ως  άνω  δύο  προκηρύξεις,  θα  πρέπει  να  υποβάλλουν  τη  δήλωση  της 
υποψηφιότητάς  τους  προσωπικά,  μέσω  εξουσιοδοτημένου  αντιπροσώπου,  ηλεκτρονικά  ή 
επιστολικά,  το  αργότερο  έως  τις  20  Νοεμβρίου  2017,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  15:00,  στην 
Εφορευτική  Επιτροπή  των  εκλογών  δια  της  αρμόδιας  για  θέματα  προσωπικού  υπηρεσίας  του 
Ιδρύματος, δηλαδή στη Διεύθυνση Διοικητικού και Υποδιεύθυνση Διοικητικού. 

 
Κατά τα λοιπά οι ως άνω προκηρύξεις ισχύουν ως έχουν.  

                                                                                            
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

‐Η αριθμ. 144363/Ζ1/01.09.2017 εγκύκλιος  
‐Η αριθμ. 153348/Ζ1/15.09.2017 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.Β΄3255) 
‐Η αριθμ. 159165/Ζ1/25.09.2017 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.Β΄3453) 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
‐Γραφείο Πρύτανη 
‐Αντιπρυτάνεις 
‐Γραμματεία Πρυτανείας 
‐Συλλόγους  ανά κατηγορία Προσωπικού 
‐Γραμματεία Συγκλήτου 
‐Διεύθυνση Διοικητικού 

 
Ο  Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
 
 
 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΟΔΥΣΣΕΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΖΩΡΑΣ 
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‐Υποδιεύθυνση Διοικητικού 
‐Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών 
‐Ακαδημαϊκά Τμήματα [16] 
‐Κοσμητείες [5] 

 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 
‐Πρόγραμμα ΔΙ@ΓΕΙΑ 
‐Κεντρική Ιστοσελίδα U.O.C. 
‐Ιστοσελίδες Τμημάτων  
‐Ιστοσελίδες Σχολών 
‐News U.O.C.   
‐Πίνακες Ανακοινώσεων 
‐Ειδικό φάκελο εκλογών 
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