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Π Ρ Ο Σ : 

τους ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και της Μονοτμηματικής Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ως εξής: 
α)φοιτητές του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών πρώτου κύκλου (Π.Π.Σ.) - (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ) 

β) φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) δεύτερου κύκλου - (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ) 
γ) φοιτητές Διδακτορικών Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Π.Σ.) τρίτου κύκλου - (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ) 

 
(δια των Γραμματειών των οικείων ακαδημαϊκών μονάδων (Σχολή/Τμήμα) 

Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο – Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο  
 

 
ΘΕΜΑ: Απόφαση ανάκλησης προκηρύξεων διενέργειας εκλογών και προσκλήσεων εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος  για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών και 
των αναπληρωτών τους στις Συνελεύσεις των δεκαπέντε (15) Τμημάτων και της Μονοτμηματικής 
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.  

 
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

Αφού έλαβε υπόψη του: 
 

α. Τις διατάξεις των άρθρων 42, 449 παρ. 6 και 450 του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄141).  
β. Τις διατάξεις των άρθρων 75-80 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία τη Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184), και την παρ. 5 του άρθρου 108 
του ιδίου νόμου περί κατάργησης άρθρων του ν. 3861/2010  (Α΄ 112). 
γ. Την εκδοθείσα με αριθμό γενικού πρωτοκόλλου 14580/23.06.2022 επιστολή με θέμα: «Ενημέρωση για την 
εκπροσώπηση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης στη Σύγκλητο και στο Πρυτανικό Συμβούλιο του 
Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023 κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των νόμων  ν. 
4485/2017 (Α΄ 114) και  4823/2021 (Α΄136)». 
δ. Τις εκδοθείσες στις 16.11.2022 προκηρύξεις διενέργειας εκλογών και προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος  
για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών τους στις 
Συνελεύσεις των δεκαπέντε (15) Τμημάτων και της Μονοτμηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
ε. Την υπό στοιχεία 123024/Ζ1/06.10.2022 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του 
Υπουργού Επικρατείας, με τίτλο: «Καθορισμός της διαδικασίας ανάδειξης των μονομελών οργάνων των 
Μονοτμηματικών Σχολών, των Τμημάτων, των Τομέων και λοιπών μονομελών οργάνων των Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των εκπροσώπων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), 
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι.» (Β΄5220). 
στ. Την υπό στοιχεία 108169/Ζ1/21.08.2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διαπιστωτική 
πράξη εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης» (ΥΟΔΔ 677 και ΑΔΑ: 
62ΙΠ46ΜΤΛΗ-1Μ2) με τετραετή θητεία από 01.09.2020 έως 31.08.2024, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 70 του ν. 4692/2020 (Α΄111). 
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ζ. Το δυσερμήνευτο των σχετικών διατάξεων και το γεγονός ότι η διενέργεια της ως άνω εκλογικής διαδικασίας 
εκκρεμούσης της από τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους (2022) διαδικασίας, είναι δυνατόν να δημιουργήσει  
δυσλειτουργίες και προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος και των Ακαδημαϊκών Τμημάτων.  
η.Το γεγονός ότι στις από 16.11.2022 προκηρύξεις διενέργειας εκλογών και προσκλήσεις εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος  για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών και των 
αναπληρωτών τους στις Συνελεύσεις των δεκαπέντε (15) Τμημάτων και της Μονοτμηματικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, από παραδρομή η ορισθείσα εναρκτήρια ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων 
είναι εσφαλμένη και συνακόλουθα η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων καθίσταται μικρότερη αυτής των 
δεκαπέντε (15) ημερών που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις. 
θ. Το γεγονός ότι ενημερώθηκε αναλυτικά για το συγκεκριμένο θέμα η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης κατά 
τη διάρκεια της 492ης/24.11.2022 τακτικής συνεδρίασης της και ακολούθησε διεξοδική συζήτηση.   

 
Επειδή, με βάση τα ανωτέρω και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διενέργεια της εκλογικής διαδικασίας για 
την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στα συλλογικά όργανα του Ιδρύματος και των ακαδημαϊκών μονάδων 
του και γενικότερα για να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του, κρίνεται απαραίτητη η αποστολή επιστολής 
προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με συγκεκριμένα ερωτήματα αναφορικά με επί μέρους θέματα 
της εν λόγω εκλογικής διαδικασίας προκειμένου να μας αποσταλούν αρμοδίως σχετικές διευκρινίσεις.   
 

Αποφασίζει 
 

Την ανάκληση των με αριθμών πρωτ. 28278/16.11.2022, 28280/16.11.2022, 28282/16.11.2022, 
28284/16.11.2022, 28286/16.11.2022, 28288/16.11.2022, 28290/16.11.2022, 28292/16.11.2022, 
28294/16.11.2022, 28296/16.11.2022, 28298/16.11.2022, 28300/16.11.2022, 28302/16.11.2022, 
28304/16.11.2022, 28306/16.11.2022, 28308/16.11.2022  προκηρύξεων διενέργειας εκλογών και προσκλήσεων 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών και 
των αναπληρωτών τους στις Συνελεύσεις των δεκαπέντε (15) Τμημάτων και της Μονοτμηματικής Ιατρικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Κρήτης.  
 

Η παρούσα να αναρτηθεί στην Κεντρική Ιστοσελίδα του Ιδρύματος και στους ιστότοπους των οικείων 
ακαδημαϊκών μονάδων.  

 
(Α) ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
-Ακαδημαϊκά Τμήματα 
-Κοσμητείες Σχολών  
-Γραμματείες οικείων Ακαδημαϊκών Μονάδων 
(Β) ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
-Γραφείο Πρύτανη, Γραφείο Αντιπρυτάνεων 
-Τμήμα Γραμματείας Πρυτανείας 
(Γ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
-Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών  
-Διεύθυνση Διοικητικού 
-Υποδιεύθυνση Διοικητικού 
-Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών 
-Γραμματεία Συγκλήτου 
-Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου 
-Φοιτητικούς Συλλόγους οικείων ακαδημαϊκών μονάδων 

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

 
 
 

 
 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΝΤΑΚΗΣ 

(Δ) ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ: 
-α. Κεντρική Ιστοσελίδα U.O.C. : https://www.uoc.gr 
-β. Ιστοσελίδα οικείων Ακαδημαϊκών Τμημάτων/Σχολής   
-γ. News University of Crete <press@admin.uoc.gr> 
-δ. Πίνακες Ανακοινώσεων οικείων ακαδημαϊκών μονάδων 
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