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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  
                                                                                              

 
 
Πληροφορίες : Γιώργος Μοτάκης 
Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου  
Τηλέφωνο : 28310-77266  
e-mail : motakis@uoc.gr   

EΞΑΙΡΕΤΙΚΑ  ΕΠΕΙΓΟΝ 

Ηράκλειο/Ρέθυμνο, 22 Νοεμβρίου 2017 
Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 16.313 
Αναρτητέα στο Διαδίκτυο 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  

 
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

 
ΘΕΜΑ: Καθορισμός του τόπου, χρόνου και της διαδικασίας διενέργειας της εκλογής 

εκπροσώπου, τακτικού και αναπληρωματικού μέλους Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π), στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου 
Κρήτης. 

 
Η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή που συγκροτήθηκε για το Ηράκλειο με την  με  ΑΓΠ 16.093/20-
11-2017 πράξη  του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης και η Τριμελής επιτροπή που 
συγκροτήθηκε για το Ρέθυμνο με την με ΑΓΠ 16.092/20-11-2017 πράξη του Πρύτανη με 
αντικείμενο την διεξαγωγή των εκλογών για την εκλογή εκπροσώπων του Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) στη Σύγκλητο, οι οποίες προκηρύχθηκαν αρμοδίως από 
τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, συνήλθαν σήμερα 22-11-2017 σε κοινή συνεδρίαση με 
θέμα «Καθορισμός του τόπου της διαδικασίας διενέργειας της εκλογής εκπροσώπου, τακτικού 
και αναπληρωματικού, στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης». 
 
Τα μέλη της Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψιν τη σχετική νομοθεσία  και ειδικότερα: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017  
2. Την Υ.Α 153348/Ζ1/15-09-2017 (ΦΕΚ 3255/τ.Β’/15-09-2017) : 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).  

3. Την Υ.Α 191014/Ζ1/07.11.2017 
4. Τις διατάξεις του Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78 τ. Α΄/30-5-2017). 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 
[1] ΟΡΙΖΟΥΜΕ ως χώρο διεξαγωγής των εκλογών για την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017, από 

09:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. 

[α] για τα μέλη που υπηρετούν στο Ηράκλειο, στην αίθουσα Κ107 / Ισόγειο 
Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών (Κτίριο Κ1). 

[β] για τα μέλη που υπηρετούν στο Ρέθυμνο, την Αίθουσα Εκδηλώσεων της Βιβλιοθήκης. 

Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα πραγματοποιηθεί την 
επόμενη εργάσιμη ημέρα, την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017 κατά τις ίδιες ώρες έναρξης 
και λήξης και στα ίδια εκλογικά τμήματα.  

[2] Για την εκλογή θα χρησιμοποιηθούν έντυπα, ορθογώνια ψηφοδέλτια από λευκό χαρτί τα 
οποία θα φέρουν τις ίδιες διαστάσεις. 
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Στα ψηφοδέλτια θα χρησιμοποιείται γραμματοσειρά μαύρης απόχρωσης. Οι εκλογικοί 
φάκελοι που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ομοιόμορφοι και από αδιαφανές χαρτί λευκής 
απόχρωσης. Εκτός από τα τυπωμένα ψηφοδέλτια θα δίνονται και λευκά. 

Η έκδοση των ψηφοδελτίων θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη των δυο επιτροπών.  

[3] Ο έλεγχος της ταυτοπροσωπίας θα γίνεται από το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο 
δημόσιο έγγραφο το οποίο πρέπει απαραίτητα τα προσκομίσουν τα μέλη του εκλογικού 
σώματος. 

 
Η παρούσα απόφαση, πέραν των προβλεπόμενων από τις σχετικές διατάξεις, θα αναρτηθεί 

στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης, και θα καταχωρηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια. 
 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
 

Οι Αναπληρωτές Πρόεδροι 
Κυριάκος Παπαδάκης 

Γεώργιος Μοτάκης 
Κοινοποίηση: 
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
 Γραμματεία Πρύτανη 
 Διεύθυνση και Υποδ/νση Διοικητικού 
 Τμήμα Παν/κών Αρχών 
 Μέλη Εφορευτικής Επιτροπής 
 Υποψηφίους 
 Ειδικό φάκελο εκλογών 

 
 


