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Π Ρ Ο Σ: 

Τους ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ των Ακαδηµαϊκών Τµηµάτων 

Τους ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ των Ακαδηµαϊκών Τµηµάτων 

Τους ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΕΣ 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 ∆ιδακτόρων 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: «Υπόδειξη του εκπροσώπου των Προπτυχιακών Φοιτητών, του εκπροσώπου των Μεταπτυχιακών 

Φοιτητών και του εκπροσώπου των Υποψηφίων ∆ιδακτόρων του Πανεπιστηµίου Κρήτης για 
συµµετοχή τους στη Σύγκλητο του Πανεπιστηµίου Κρήτης, καθώς και υπόδειξη δύο (2) 
εκπροσώπων των Μεταπτυχιακών Φοιτητών για συµµετοχή τους στη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης 
του Πανεπιστηµίου Κρήτης για το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος».  

                                                                                                  
 
Α γ α π η τ ο ί   φ ο ι τ η τ έ ς,  

 
              Σύµφωνα µε τη διάταξη του εδαφίου δ της παραγράφου 19 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 
195/06.09.2011 τ. Α΄) «∆οµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων»-ΚΕΦ.∆΄ «ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΤΟΥΣ», «Όργανα του Ιδρύµατος», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, η Σύγκλητος αποτελείται από: «α) ….., β) ….., γ) …. δ) έναν εκπρόσωπο των 
προπτυχιακών φοιτητών, έναν εκπρόσωπο των µεταπτυχιακών φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των υποψήφιων 
διδακτόρων, όπου υπάρχουν, οι οποίοι εκλέγονται για ετήσια θητεία χωρίς δυνατότητα επανεκλογής, ε)….». 

Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 11 περίπτωση α’ του άρθρου 80 του Ν.4009/2011 
Φ.Ε.Κ. Α΄ 195/06.09.2011, όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις της παραγράφου γ΄ του άρθρου 47 του 
Ν.4025/2011 Φ.Ε.Κ. 228 Α΄, συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του 
Ν.4076/2012 Φ.Ε.Κ. Α’ 159/10.08.2012, και τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 
34 του 4115/2013 Φ.Ε.Κ. 24/30.01.2013 τ.Α’, ορίζεται ότι: «2.«11.α) Μέχρι την έκδοση των Οργανισµών των 
Ιδρυµάτων για τα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και την εκπόνηση των διδακτορικών διατριβών 
εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του N. 3685/2008 (Α΄148), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει……..». 

Ειδικότερα οι διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3685/2008 Φ.Ε.Κ. Α΄ 148/16.07.2008 «Θεσµικό πλαίσιο για 
τις µεταπτυχιακές σπουδές», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ορίζουν ότι στη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης 
συµµετέχουν τα µέλη ∆.Ε.Π., που µε οποιαδήποτε ιδιότητα είναι µέλη της Συγκλήτου, καθώς και δύο (2) 
εκπρόσωποι των µεταπτυχιακών φοιτητών, κατά τη συζήτηση θεµάτων διοικητικού ή οργανωτικού χαρακτήρα 

που σχετίζεται µε τις µεταπτυχιακές σπουδές. 
 
Σε εφαρµογή των ως άνω διατάξεων παρακαλούµε όπως µεριµνήσετε για την υπόδειξη των εκπροσώπων 

σας, προκειµένου να συµµετέχουν στις συνεδριάσεις της ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, καθώς και στις συνεδριάσεις της 
ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ του Πανεπιστηµίου Κρήτης για το τρέχον  ακαδηµαϊκό έτος 2016 – 2017, 
ήτοι από 01ης Σεπτεµβρίου 2016 έως τις 31 Αυγούστου 2017 .  
 
         Η ευθύνη της διαδικασίας της ανάδειξης των εκπροσώπων των φοιτητών ανήκει στα ∆ιοικητικά Συµβούλια 
των οικείων φοιτητικών συλλόγων, στους οποίους διαβιβάζεται επίσης η παρούσα πρόσκληση. 
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        Υποψήφιοι µπορούν να είναι οι προπτυχιακοί φοιτητές που έχουν διανύσει το πρώτο έτος σπουδών και 
βρίσκονται εντός του ενδεικτικού προγράµµατος σπουδών, καθώς και οι µεταπτυχιακοί φοιτητές κατά το πρώτο 
έτος της φοίτησής τους και οι υποψήφιοι διδάκτορες που διανύουν τα τρία πρώτα έτη από την εγγραφή τους ως 
υποψήφιοι διδάκτορες (άρθρο 49, παραγρ. 2 εδάφιο β΄ Ν.4009/2011). Οι εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται 
για ετήσια θητεία χωρίς δυνατότητα επανεκλογής (άρθρο 8, παραγρ. 19 εδάφιο δ΄ Ν.4009/2011). 

           
          Οι εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται από το σύνολο των αντίστοιχων ενεργών φοιτητών, µε ενιαίο 
ψηφοδέλτιο και άµεση, καθολική και µυστική ψηφοφορία, ενώ η ψηφοφορία µπορεί να διεξαχθεί και 
ηλεκτρονικά (άρθρο 49, παραγρ. 2 εδάφιο β΄ Ν.4009/2011). 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.  
 

Σας γνωρίζουµε ότι η πρώτη Συνεδρίαση της Συγκλήτου προγραµµατίζεται να διεξαχθεί εντός µηνός 
Σεπτεµβρίου 2016, και ως εκ τούτου η διαδικασία για την υπόδειξη του εκπροσώπου σας θα πρέπει να 
ολοκληρωθεί σε εύλογο χρονικό διάστηµα.  
 
         Το παρόν να δηµοσιευτεί µε την ευθύνη του Τµήµατος Πανεπιστηµιακών Αρχών στην Κεντρική Ιστοσελίδα 
του Ιδρύµατος και να καταχωριστεί στον ιστότοπο του προγράµµατος «∆Ι@ΥΓΕΙΑ». Επιπροσθέτως, µε ευθύνη των 
Γραµµατειών των Ακαδηµαϊκών Τµηµάτων, να δηµοσιευτεί στον ιστότοπο που διαθέτει το κάθε Τµήµα.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

-Σχετική νοµοθεσία 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

(µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) 

-Γραφείο Πρύτανη 
-Αναπληρωτές Πρύτανη 
-Γραµµατεία Πρυτανείας 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 

(µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) 

-Γραµµατεία Συγκλήτου 
-∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού 
-Υποδιεύθυνση ∆ιοικητικού 
-Τµήµα Πανεπιστηµιακών Αρχών 
-Ακαδηµαϊκά Τµήµατα [16] 
-Κοσµητείες [5] 
 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 

-Πρόγραµµα ∆Ι@ΓΕΙΑ 
-Κεντρική Ιστοσελίδα U.O.C. 
-Ιστοσελίδες Τµηµάτων  
-News U.O.C.   
-Πίνακες Ανακοινώσεων 

Ο  Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 

 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Ο∆ΥΣΣΕΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΖΩΡΑΣ 
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