
ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟ-ΕΚΛΕΓΕΙΣΑΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 

Ευχαριστούμε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας που με την ψήφο τους 
αποφάσισαν να μας εμπιστευθούν την πρυτανική αρχή για την επόμενη τετραετία, αρχής 
γενομένης από 1/9/2011. Χαιρετίζουμε επίσης τη μεγάλη συμμετοχή των μελών του 
Πανεπιστημίου στην εκλογική διαδικασία. 

Σε μια δύσκολη για την Ανώτατη Εκπαίδευση περίοδο, το Πανεπιστήμιο Κρήτης στέλνει 
μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας. Σε μια περίοδο που η αυτοδιοίκηση των πανεπιστημίων 
αμφισβητείται, το Πανεπιστήμιο Κρήτης επιλέγει να επιβεβαιώσει την αυτοτέλειά του και 
την ανεξαρτησία του από οποιαδήποτε κέντρα εξωπανεπιστημιακής εξουσίας. Σε μια περίοδο 
που ευνοεί την ιδιώτευση και τον ατομικισμό, το Πανεπιστήμιο Κρήτης επιλέγει τη 
συλλογικότητα και την αλληλεγγύη, επιλέγει να επαναθεμελιώσει τη λειτουργία του πάνω 
στις ακαδημαϊκές αρχές και την αξιοκρατία. 

Η εντολή που πήραμε από την πανεπιστημιακή κοινότητα είναι εντολή ενότητας, ηρεμίας, 
εμπιστοσύνης και συνυπευθυνότητας. Η εντολή μάς δεσμεύει σε διαρκή διάλογο και 
καθημερινή παρουσία για να υπερασπισθούμε τις θεμελιώδεις πανεπιστημιακές αρχές και το 
έργο ενός ενιαίου Πανεπιστημίου που στηρίζει όλες τις επιστήμες. Έχουμε εντολή να 
φροντίσουμε τις ανάγκες και τις προσδοκίες του προσωπικού του πανεπιστημίου, με σεβασμό 
στην προσφορά όλων και στην ενεργοποίησή τους στην υπηρεσία του πανεπιστημίου. 

Θέλουμε ιδιαίτερα να απευθυνθούμε στη φοιτητική κοινότητα για να τονίσουμε για άλλη μια 
φορά πως φιλοδοξούμε η δική μας θητεία να φέρει το φοιτητή στο κέντρο του 
πανεπιστημίου. Η σχέση μας με τους φοιτητές θα σεβαστεί όλες τις συλλογικότητες και τις 
ομάδες που δραστηριοποιούνται στο χώρο τους. Η σχέση αυτή δεν θα είναι διαμεσολαβημένη 
και δημαγωγική, αλλά θα αναδεικνύει την ευθύνη των φοιτητών και θα απαντά στις ανάγκες 
το υς για μόρφωση και παιδεία σε ένα πλαίσιο  κοινωνικής συνοχής και στήριξης των πιο 
αδύνατων. 

Καλούμε όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα να συνδράμει σε μια προσπάθεια που θα δώσει 
νέα δυναμική στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. 

Ευριπίδης Στεφάνου, Καθηγητής Τμήματος Χημείας 

Γιώργος Σταθάκης, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 
Κώστας Τζανάκης, Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης  
Γιώργος Τζιρίτας, Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών 
 



ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
(συντελεστής βαρύτητας: 0,5) 
 
Εγγεγραμμένοι 532  
Ψηφίσαντες 409 
Έγκυρα 377 
Λευκά 27 
Άκυρα 5 
Ψηφοδέλτιο κ. Ζώρα 161 42,71% 
Ψηφοδέλτιο κ. Στεφάνου 216 57,29% 
 

Φοιτητές (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) 
(συντελεστής βαρύτητας: 0,4) 
 
Εγγεγραμμένοι 16626  
Ψηφίσαντες 1541 
Έγκυρα 1430 
Λευκά 43 
Άκυρα 68 
Ψηφοδέλτιο κ. Ζώρα 887 62,03% 
Ψηφοδέλτιο κ. Στεφάνου 543 37,97% 
 

Μέλη ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικού προσωπικού 
(συντελεστής βαρύτητας: 0,1) 
 
Εγγεγραμμένοι 511  
Ψηφίσαντες 414 
Έγκυρα 392 
Λευκά 17 
Άκυρα 5 
Ψηφοδέλτιο κ. Ζώρα 141 35,97% 
Ψηφοδέλτιο κ. Στεφάνου 251 64,03% 
 

Με βάση τη στάθμιση το τελικό αποτέλεσμα είναι 

Ψηφοδέλτιο κ. Ζώρα 49,76% 

Ψηφοδέλτιο κ. Στεφάνου 50,24% 
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