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Ρέθυμνο/Ηράκλειο, 24 Ιουνίου 2019
Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 8089

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ- ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΘΕΜΑ:

Καθορισμός του τόπου, της διαδικασίας, της μορφής των ψηφοδελτίων και άλλα θέματα
επί της διαδικασίας των εκλογών διενέργειας εκπροσώπου του Διοικητικού Προσωπικού,,
τακτικού και αναπληρωματικού, στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης

Η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή που συγκροτήθηκε για το Ρεθύμνου με την με ΑΓΠ υπ΄ αριθμόν
7805/19.06.2019 απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης και η Τριμελής επιτροπή που
συγκροτήθηκε για το Ηράκλειο με την με ΑΓΠ υπ΄ αριθμόν 7806/19.06.2019 απόφαση του Πρύτανη με
αντικείμενο τη διεξαγωγή των εκλογών για την εκλογή εκπροσώπων των Διοικητικών Υπαλλήλων στη
Σύγκλητο, οι οποίες προκηρύχθηκαν αρμοδίως από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, συνήλθαν
σήμερα 21-6-2019 σε κοινή συνεδρίαση με θέμα «Καθορισμός του τόπου, της διαδικασίας, της μορφής
των ψηφοδελτίων και άλλα θέματα επί της διαδικασίας των εκλογών διενέργειας εκπροσώπου του
Διοικητικού Προσωπικού, 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 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017) περί οργάνωσης και λειτουργίας της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει.
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 υπ΄αριθμόν 191014/Ζ1/07.11.2017 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 3969/τ.Β΄/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, της εν λόγω απόφασης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
[1]

ΟΡΙΖΟΥΜΕ ως χώρο διεξαγωγής των εκλογών για την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019, από 09:00 π.μ. έως
15:00 μ.μ.
[α] για τα μέλη του διοικητικού προσωπικού που υπηρετούν στο Ηράκλειο, στην Αίθουσα 108,
Διοικητήριο 1 (Αίθουσα διαγωνιστικών διαδικασιών Τμήματος.
[β] για τα μέλη του διοικητικού προσωπικού που υπηρετούν στο Ρέθυμνο, στην Αίθουσα
Πολλαπλών Χρήσεων της Βιβλιοθήκης.
1
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Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα πραγματοποιηθεί την επόμενη
εργάσιμη ημέρα, την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 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.
Στα ψηφοδέλτια θα χρησιμοποιείται γραμματοσειρά μαύρης απόχρωσης. Επίσης θα διατίθενται και
λευκά ψηφοδέλτια, τα οποία κατασκευάζονται από το ίδιο λευκό χαρτί και έχουν τις ίδιες διαστάσεις
με τα λοιπά ψηφοδέλτια. Οι εκλογικοί φάκελοι που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ομοιόμορφοι και
από αδιαφανές χαρτί λευκής απόχρωσης.
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 από το οποίο προκύπτει η ταυτότητά τους, το οποίο οφείλουν να προσκομίσουν στην
Εφορευτική Επιτροπή.

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 Πρόεδροι:
Βασιλική Καλαθά

Ελένη Κωβαίου

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