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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Για τη διενέργειας της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης
εκπροσώπων των μελών του Ε.Τ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Κρήτης
Στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης
Εκλογικό Τμήμα Ρεθύμνου
Εκλογικό Τμήμα Ηρακλείου

Ρέθυμνο, Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019
Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 8000/21.06.2019

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ-ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
(κατά την συνεδρίασή της, στις 21.06.2019)
ΘΕΜΑ:
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2.
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4.
5.

6.

7.

«Ανακήρυξη υποψηφίων για τις εκλογές ανάδειξης του εκπροσώπου των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού [Ε.Τ.Ε.Π.] του Πανεπιστημίου Κρήτης, με τον αναπληρωτή του, στη ΣΥΓΚΛΗΤΟ του Πανεπιστημίου Κρήτης
κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017)».
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:
Το Ν.Δ. 87/1973 (Φ.Ε.Κ. 159/τ.Α΄/27.07.1973) περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην, το Π.Δ. 296/1973
(Φ.Ε.Κ. 239/τ.Α΄/27.09.1973) περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος Πανεπιστημίου, το Ν.Δ.
114/1974 (Φ.Ε.Κ. 310/23.10.1974 τ.Α΄) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν.Δ. 87/1973 (Φ.Ε.Κ.
159/27.07.1973, τ. Α΄) «περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων τινών
αυτού εις άπαντα τα Α.Ε.Ι., το Ν.259/1976 (Φ.Ε.Κ. 25/07.02.1976τ.Α΄) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί
Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κειμένων διατάξεων, το Π.Δ. 103/1983, (Φ.Ε.Κ. 48/15.04.1983, τ. Α΄) περί διαδικασίας
ένταξης καθηγητών, πλήρωσης θέσεων ΔΕΠ, διάρθρωσης σε Σχολές Τμήματα και Τομείς και προϋποθέσεις για την
αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ.ά...., καθώς και της λοιπής νομοθεσίας περί ιδρύσεως του
Πανεπιστημίου Κρήτης, περί ιδρύσεως, μετονομασίας ακαδημαϊκών μονάδων αυτού.
Το υπ΄αριθμόν Π.Δ. 96/2013 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/05.06.2013) για την «Κατάργηση - συγχώνευση τμημάτων - Μετονομασία
Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το υπ’ αριθμόν Π.Δ. 128/2013 (ΦΕΚ
195/τ.Α’/17.09.2013), και τις εκδοθείσες μετ΄ αυτού Διαπιστωτικές Πράξεις του Πρύτανη, υπ΄αριθμόν 10.953/31.07.2013,
10.954/31.07.2013 και 10.955/31.07.2013 (Φ.Ε.Κ. 1959/τ.Β΄/12.08.2013). Το Ν. 4452/2017 (Φ.Ε.Κ. 17/τ.Α/15.02.2017)
«Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες
διατάξεις», παρ. 4, άρθρο 27 «Ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Μετονομασία Σχολής στο
Πανεπιστήμιο Κρήτης». Την υπ΄ αριθμόν 16.775/28.11.2017 (Φ.Ε.Κ. 4472/τ.Β/19.12.2017) απόφαση «Μονοτμηματική
Σχολή Επιστημών Υγείας του Ιδρύματος - Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017)». Την υπ΄αριθμόν
57356/Ζ1/12.04.2018 (Φ.Ε.Κ. 1413/τ.Β΄/25.04.2018) Υπουργική Απόφαση περί μετονομασίας της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε Ιατρική Σχολή.
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, ειδικότερα: άρθρο 1 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης - Νομική
μορφή των Α.Ε.Ι.», άρθρο 2 «Ορισμοί», άρθρο 9 «Σχολές, Τμήματα, Τομείς», άρθρο 12 «Όργανα του Ιδρύματος» περίπτωση α), κυρίως το άρθρο 13 «Σύγκλητος» παράγραφος 1, άρθρο 84 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων
Α΄ έως Ε΄» και άρθρο 88 «Καταργούμενες διατάξεις», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπ΄αριθμόν
153348/Ζ1/15.09.2017 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 3255/τ.Β΄/15.09.2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τις διατάξεις 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», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Την υπ΄αριθμόν 153348/Ζ1/15.09.2017 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 3255/τ.Β΄/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.ά, η οποία
εκδόθηκε κατ΄εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 84 του ν.4485 /2017 (Α΄114).
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.
Την υπ΄αριθμόν 6296/24.05.2019 Γενικού Πρωτοκόλλου προκήρυξη διενέργειας εκλογών και πρόσκληση εκδήλωσης
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ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπων του ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π.,
Ε.Τ.Ε.Π.) στη Σύγκλητο του Ιδρύματος κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017), σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της υπ΄αριθμόν 153348/Ζ1/15.09.2017 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 3255/τ.Β΄/15.09.2017),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. Β/191014/Ζ1/07.11.2017 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ.
3969/τ.Β΄/13.11.2017).
Η υπ΄αριθμόν7801/19.06.2019 απόφαση περί συγκρότησης τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή των
εκλογών για την ανάδειξη του εκπροσώπου των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού [Ε.Τ.Ε.Π.] του
Πανεπιστημίου Κρήτης, με τον αναπληρωτή του, στη ΣΥΓΚΛΗΤΟ του Πανεπιστημίου Κρήτης κατ΄εφαρμογή των διατάξεων
του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017), για την Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου – Γάλλος».
Η υπ΄αριθμόν 7803/19.06.2019 απόφαση και η υπ΄αριθμόν Συγκρότηση τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη
διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη του εκπροσώπου των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
[Ε.Τ.Ε.Π.] του Πανεπιστημίου Κρήτης, με τον αναπληρωτή του, στη ΣΥΓΚΛΗΤΟ του Πανεπιστημίου Κρήτης κατ΄εφαρμογή
των διατάξεων του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017), για την Πανεπιστημιούπολη Ηράκλείου – Βούτες».
Το υπ άριθμόν 7914/20.06.2019 έγγραφο με βάση το οποίο διαβιβάστηκαν οι αιτήσεις υποψηφιότητας των μελών του
Ε.Τ.Ε.Π. κ.κ. Παπαδάκη Γεώργιου του Νικολάου και Τσαγκαράκη Μαρίας του Μηνά για την εκλογή τους ως εκπροσώπου
των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού του Ιδρύματος στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Την απόφαση της συνεδρίασης των Εφορευτικών Επιτροπών δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η ανακήρυξη των
υποψηφίων για τη θέση του εκπροσώπου των μελών του ΕΤΕΠ του Ιδρύματος στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης,
για τις εκλογές της 27ης Ιουνίου 2019, καθώς και άλλα θέματα επί της διαδικασίας των εκλογών.
Τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και τον Οδηγό Συμμόρφωσης στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας
Δεδομένων (ΓΚΠΔ/GDPR) που ακολούθησε από την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων του Πανεπιστημίου Κρήτης,
Δικηγόρο κα Ε. Βενεδίκτου.
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, και την αριθμ.
πρωτ. ΥΑΠ/Φ.40/3404/02.06.2014 [ΑΔΑ: ΒΙΥΚΧ-3ΦΔ] εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Ι. ΑΦΟΥ Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Σ Α Μ Ε
[α] Ότι μέχρι την ημερομηνία λήξης της ταχθείσης προθεσμίας, ήτοι έως 17 Ιουνίου 2019 και ώρα 15.00, η νομίμως
και εμπροθέσμως υποβληθείσα, στην Εφορευτική Επιτροπή, διαμέσου των αρμοδίων δια θέματα προσωπικού
υπηρεσιών του Ιδρύματος, αίτηση/δήλωση υποψηφιότητας και η συνημμένη σε αυτή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.
1599/1986 είναι εκείνη του μέλους των Ε.Τ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Κρήτης Παπαδάκη Γεώργιου του Νικολάου (
αριθμ. 7619/14.06.2019).
[β] Ότι μέχρι την ημερομηνία λήξης της ταχθείσης προθεσμίας, ήτοι έως 17 Ιουνίου 2019 και ώρα 15.00 , η νομίμως
και εμπροθέσμως υποβληθείσα στην Εφορευτική Επιτροπή, διαμέσου των αρμοδίων δια θέματα προσωπικού
υπηρεσιών του Ιδρύματος, αίτηση/δήλωση υποψηφιότητας και η συνημμένη σε αυτή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.
1599/1986 είναι εκείνη του μέλους των Ε.Τ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Κρήτης Τσαγκαράκη Μαρίας του Μηνά ( αριθμ.
7681/18.06.2019).
[γ] Ότι οι ως άνω υποψηφιότητες πληρούν τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και δεν συντρέχουν στο
πρόσωπο των υποψηφίων τα περιγραφόμενα σε αυτές κωλύματα εκλογιμότητας
ΙΙ. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
με βάση την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για τις
επικείμενες εκλογές της 27ης Ιουνίου 2019, και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας της 28ης
Ιουνίου 2019, για την ανάδειξη του εκπροσώπου των μελών του Ε.Τ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Κρήτης, και του
αναπληρωτή του στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/04.08.2017 (Α΄
114) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπ΄αριθμόν 153348/Ζ1/15.09.2017 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ.
3255/τ.Β΄/15.09.2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. Β/191014/Ζ1/07.11.2017 Υπουργική Απόφαση
(Φ.Ε.Κ. 3969/τ.Β΄/13.11.2017).
Α Ν Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Ο Μ Ο Φ Ω Ν Ω Σ ΩΣ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι ΟΥΣ:
για την ανάδειξη τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου των μελών του Ε.Τ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Κρήτης
στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης, τους παρακάτω:
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[α] Γεώργιος Παπαδάκης του Νικολάου
[β] Μαρία Τσαγκαράκη του Μηνά
Σημειώνεται ότι η παρούσα απόφαση, πέραν των προβλεπόμενων από τις σχετικές διατάξεις, θα αναρτηθεί στην
κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης, θα διαβιβαστεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη
Ε.Τ.Ε.Π. του Ιδρύματος, και θα καταχωρισθεί στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙ@ΥΓΕΙΑ.

Ρέθυμνο / Ηράκλειο, 21 Ιουνίου 2019
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κωνσταντίνα Μεταξά

Καλλιόπη-Χαραλαμπία Κοντολέτα

Δ Ι Α Β Ι Β Α Σ Η:
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
-Υποψηφίους
-Μέλη Ε.Τ.Ε.Π. Πανεπιστημίου Κρήτης
Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α:
Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Η Δ Ι Α Ν Ο Μ Η:
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
-Γραφείο Πρύτανη
-Γραφείο Αντιπρυτάνεων
-Τμήμα Γραμματείας Πρυτανείας
-Διεύθυνση Διοικητικού
-Υποδιεύθυνση Διοικητικού
-Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών
-Ειδικό φάκελο εκλογών
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