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Π Ρ Ο Σ: 
Τους ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ των Ακαδημαϊκών Τμημάτων 
Τους ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και 
Τους ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ των Ακαδημαϊκών Τμημάτων 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
(δια  των  Γραμματειών  των  οικείων  Τμημάτων,  ως  έχει  ο  συνημμένος 
πίνακας αποδεκτών) 
Π Ρ Ο Σ: 
Τους  ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ  Προπτυχιακών Φοιτητών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων 
Τους  ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ  Μεταπτυχιακών Φοιτητών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων 
Τους  ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ  Υποψηφίων Διδακτόρων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων 
ΤΟΥ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  ΚΡΗΤΗΣ 
(δια  των  Γραμματειών  των  οικείων  Τμημάτων,    ως  έχει  ο  συνημμένος 
πίνακας αποδεκτών) 
Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο – Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο 

 
ΘΕΜΑ:  «Ενημέρωση για τη φοιτητική εκπροσώπηση στη ΣΥΓΚΛΗΤΟ του Πανεπιστημίου Κρήτης για το τρέχον ακαδημαϊκό 

έτος 2017‐2018 κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017)» 
ΣΧΕΤ.:   [α]  Ο  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» 
[β] Η υπ΄αριθμόν 144363/Ζ1/01.09.2017 διευκρινιστική εγκύκλιος περί ζητημάτων οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., 
μετά τη δημοσίευση του Ν. 4485 /2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017)  
[γ]  Η  υπ΄αριθμόν  153348/Ζ1/15.09.2017  Υπουργική Απόφαση  (Φ.Ε.Κ.  3255/τ.Β΄/15.09.2017)  η  οποία  εκδόθηκε 
κατ΄εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 84 του ν.4485 /2017 (Α΄114). 
[δ] Η υπ΄αριθμόν 191014/Ζ1/07.11.2017 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 3969/τ.Β΄/13.11.2017) με βάση την οποία 
τροποποιείται η αριθμ. 153348/Ζ1/15‐09‐2017 (Β΄3255) Υπουργική Απόφαση 

 
                                                                                                                                 

Α γ α π η τ ο ί   προπτυχιακοί,  μεταπτυχιακοί  φοιτητές  και υποψήφιοι διδάκτορες του Πανεπιστημίου Κρήτης,  
 

               Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1, περίπτωση α) έως ζ) του άρθρου 13 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,  η  Σύγκλητος  αποτελείται  από: «α)  τον  Πρύτανη,  β)  τους  Αντιπρυτάνεις,  γ)  τους  Κοσμήτορες  των  Σχολών,  δ)  τους 
Προέδρους των Τμημάτων, ε) τους εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό 10% του συνόλου των μελών της Συγκλήτου των 
περιπτώσεων  α΄  έως  δ΄.  Αν,  με  βάση  το  παραπάνω  ποσοστό,  προκύπτει  δεκαδικός  αριθμός,  αυτός  στρογγυλοποιείται  στην 
προηγούμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι κάτω του μισού (0,5) και στην επόμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι μισό (0,5) ή άνω 
του μισού.  

Οι εκπρόσωποι των φοιτητών είναι κατ’ ελάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος από την κατηγορία των προπτυχιακών και ένας (1) 
συνολικά από τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν. 

Οι ανωτέρω εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, για ετήσια θητεία από τους φοιτητές 
με  δικαίωμα  συμμετοχής  σύμφωνα με  την περίπτωση β’ του άρθρου  2  του  ν.  4485/2017  (Α΄  114)  της  οικείας 
κατηγορίας  (α)  προπτυχιακοί  φοιτητές  και  β)  μεταπτυχιακοί φοιτητές  και  υποψήφιοι  διδάκτορες,  με  άμεση, 
μυστική και καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των φοιτητών της οικείας κατηγορίας του  Ιδρύματος. στ) …., ζ) ….,».  
        Σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 13, παράγραφος 1, προτελευταίο εδάφιο, του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) ορίζεται ότι :Η 
Σύγκλητος συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχουν εκλεγεί οι εκπρόσωποι των φοιτητών, των μελών Ε.Ε.Π., 
Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και των διοικητικών υπαλλήλων. 
      Με  βάση  τις  διατάξεις  του  άρθρου  9  «ανάδειξη  εκπροσώπων φοιτητών»,  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Δ΄  της  υπ΄αριθμόν 
191014/Ζ1/07.11.2017  Υπουργικής  Απόφασης  (Φ.Ε.Κ.  3969/τ.Β΄/13.11.2017)  ορίζεται  ότι:  Η  εκλογική  διαδικασία 
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διεξάγεται  σε  ετήσια  βάση  και  σε  κοινή  ημερομηνία,  η  οποία  ορίζεται  και  προκηρύσσεται  από  τα  αρμόδια 
συνδικαλιστικά όργανα  των φοιτητών. Οι φοιτητές ψηφίζουν για την ανάδειξη των εκπροσώπων τους σε τρεις 
(3) διαφορετικές κάλπες, που αφορούν τη συμμετοχή τους στο τμήμα (Συνέλευση τμήματος και Γενική Συνέλευση 
Τομέα), τη Σχολή (Γενική Συνέλευση και Κοσμητεία)  και τη Σύγκλητο.  Σε περιπτώσεις όπου η σχολή έχει μόνο ένα 
τμήμα (άρθρο 9 παρ. 2 του ν. 4485/2017), η εκλογική διαδικασία διεξάγεται με δύο (2) κάλπες. Οι υποψήφιοι 
έχουν  δικαίωμα  συμμετοχής  σε  όλα  τα  ψηφοδέλτια  ανά  τμήμα,  Σχολή  και  Σύγκλητο  εφόσον  είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχο τμήμα. 
      Η εκλογή γίνεται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία, η οποία προκηρύσσεται από τα όργανα των 
φοιτητών, τα οποία είναι υπεύθυνα για τη συγκρότηση σχετικής εφορευτικής επιτροπής, ανά τμήμα, ανά Σχολή 
και ανά Ίδρυμα. Οι επιτροπές αποτελούνται από φοιτητές, με τους αναπληρωτές τους και είναι υπεύθυνες για 
την ομαλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας. Οι υποψηφιότητες, οι παραιτήσεις και οι ενστάσεις σχετικά με 
την ανακήρυξη των υποψηφίων, υποβάλλονται στη σχετική εφορευτική επιτροπή και  πρωτοκολλούνται. 

 
          Οι  διατάξεις  του  άρθρου  2  περίπτωση  β)  του  Ν.4485/2017  (Φ.Ε.Κ.  114/τ.Α΄/04.08.2017)  ορίζουν  ότι:  β)  «φοιτητές  με 
δικαίωμα  συμμετοχής»:  οι  φοιτητές  που  έχουν  δικαίωμα  συμμετοχής  στα  εκλεκτορικά  σώματα  για  την  εκλογή  οργάνων 
διοίκησης Α.Ε.Ι. και εκλογής τους στα όργανα αυτά, το δικαίωμα αυτό έχουν:  
αα) οι προπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για 
τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα,  
ββ) οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια του ενδεικτικού προγράμματος 
του δεύτερου κύκλου σπουδών, και  
γγ) οι υποψήφιοι διδάκτορες  που διανύουν τα πέντε (5) πρώτα έτη του τρίτου κύκλου  σπουδών. Για τους φοιτητές μερικής 
φοίτησης  ο  χρόνος  αυτός  είναι  διπλάσιος  του  ενδεικτικού  χρόνου  για  την  ολοκλήρωση  του  προγράμματος  σπουδών  που 
παρακολουθούν. 
 
         Διευκρινίζεται ότι η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ με βάση τα προαναφερόμενα, από 01ης Δεκεμβρίου 2017  
αποτελείται από εικοσιπέντε (25) μέλη.  
 
       Για την διευκόλυνσή τους οι φοιτητικοί σύλλογοι μπορούν να απευθυνθούν στις Γραμματείες των Ακαδημαϊκών Τμημάτων 
για την έκδοση των ονομαστικών καταλόγων, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν κατά την ψηφοφορία.  

 
      Σε εφαρμογή των ως άνω διατάξεων παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την υπόδειξη των εκπροσώπων σας (τακτικού και 
αναπληρωματικού), προκειμένου να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ του Πανεπιστημίου Κρήτης για το τρέχον 
ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018.  
       Η  ευθύνη  της  διαδικασίας  της  ανάδειξης  των  εκπροσώπων  των  φοιτητών  ως  άνω,  ανήκει  στα  αρμόδια  συνδικαλιστικά 
όργανα των φοιτητών, στους οποίους απευθύνεται η παρούσα.  

 
       Η  παρούσα  να  δημοσιευτεί  με  την  ευθύνη  της  Γραμματείας  της  Πρυτανείας  στην  Κεντρική  Ιστοσελίδα  του  Ιδρύματος. 
Επιπροσθέτως,  με  ευθύνη  των  Γραμματειών  των  Ακαδημαϊκών  Τμημάτων  και  Σχολών,  να  δημοσιευτεί  στον  ιστότοπο  που 
διαθέτει το κάθε Τμήμα και η Σχολή αντίστοιχα.   
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
‐Σχετική νομοθεσία 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
‐Γραφείο Πρύτανη 
‐Αντιπρυτάνεις 
‐Γραμματεία Πρυτανείας 

Ο  Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 
 
 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΟΔΥΣΣΕΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΖΩΡΑΣ 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
‐Γραμματεία Συγκλήτου 
‐Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου 
‐Διεύθυνση Διοικητικού 
‐Υποδιεύθυνση Διοικητικού 
‐Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών 
‐Ακαδημαϊκά Τμήματα [16] 
‐Κοσμητείες [5] 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 
‐Κεντρική Ιστοσελίδα U.O.C. 
‐Ιστοσελίδες Τμημάτων/Σχολών  
‐News U.O.C.   
‐Πίνακες Ανακοινώσεων 
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Α Π Ο Δ Ε Κ Τ Ω Ν – προς ενέργεια [*1 ] 
α/α  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Ε Σ   ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ‐ 2017 

Α.   ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

1.  Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας  
  

Σταυρούλα Κρητικάκη,  
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
kritikaki@phl.uoc.gr, history@phl.uoc.gr,  

2.  Τμήμα Φιλολογίας 
 

Χρυσούλα Κελαϊδή,  
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη,  
philology@phl.uoc.gr, kelaidi@uoc.gr  

3.  Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών,  Μαρία Μουζουράκη, 
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη, gram@fks.uoc.gr,   

Β.   ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

1.  Παιδαγωγικό Tμήμα  Δημοτικής Εκπαίδευσης 
 

Ελένη Μουντάκη, Προϊσταμένη 
emount@edc.uoc.gr,   gramptde@edc.uoc.gr, 

2.  Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης  Ευγενία Μυλωνά, Προϊσταμένη  
emilona@edc.uoc.gr,  Samson@edc.uoc.gr,  

Γ.   ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

1.  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 
 

Ελένη Καλογεράκη, Προϊσταμένη   
kalogeraki@econ.soc.uoc.gr, e.kalogeraki@uoc.gr, 

2.  Τμήμα Κοινωνιολογίας  
 

Μαρίνα Μουντριανάκη 
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
<moundrim@uoc.gr> 

3.  Τμήμα Ψυχολογίας, 
 

Χρυσούλα Κουταλά,  
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  
xkoutala@uoc.gr,  

4.  Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης,   Ουρανία Κορναράκη, Προϊσταμένη  
kornarao@uoc.gr, politiki_epistimi@pol.soc.uoc.gr,  

Α.   ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

1.  Τμήμα Βιολογίας, 
 

Μαρία Σμυρνάκη, Προϊσταμένη  
smyrnaki@biology.uoc.gr, 
secretariat@biology.uoc.gr,  

2.  Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών,  
 

Κατερίνα Παπαδουλάκη,  
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
<kapostol@math.uoc.gr> 

3.  Τμήμα Φυσικής,  
  

Ελένη Καντιδάκη,  
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
secretariat@physics.uoc.gr, ipp@physics.uoc.gr, 
kandida@physics.uoc.gr,  

4.  Τμήμα Χημείας, 
 

Άννα Παντελιδάκη, Προϊσταμένη 
pantelidaki@chemistry.uoc.gr, 
secrchem@chemistry.uoc.gr,  

5.  Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, 
 

Ειρήνη Καλαϊτζάκη, Προϊστάμενη  
rena@csd.uoc.gr, csd@csd.uoc.gr,  

6.   Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, 
 

Αιμιλία Σκουραδάκη, Προϊσταμένη  
skouradaki@materials.uoc.gr, 
secretariat@materials.uoc.gr,  

Β.   ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Mονοτμηματική Σχολή Π.Δ.96/2013) 

1.  Τμήμα Ιατρικής,   Ολυμπία Ξυλούρη, 
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη, medsec@med.uoc.gr,  

 
[ 1 ]* «Ο παρών πίνακας συνοδεύει την υπ΄ αριθμόν 16.776/28.11.2017 επιστολή του Πρύτανη του Ιδρύματος Καθηγητή Ο.Ι. Ζώρα 
αναφορικά με τη Φοιτητική εκπροσώπηση στη ΣΥΓΚΛΗΤΟ του Πανεπιστημίου Κρήτης για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2017‐
2018 κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017)» 

 


