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Π Ρ Ο Σ:
ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ
για την εκλογή Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, ως εξής:
Τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της οικείας Σχολής,
ήτοι Καθηγητές πρώτης βαθμίδας, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές (μόνιμους και επί θητεία), και τους
υπηρετούντες Λέκτορες
(με τη φροντίδα του Τμήματος Πανεπιστημιακών Αρχών)
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν & Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης
κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του N. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 114), όπως ισχύει με το Ν. 4692/2020 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 111)
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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, όπως
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με το Ν.Δ. 114/1974 (Φ.Ε.Κ. 310/τ.Α΄/23.10.1974), και το Ν.259/1976 (Φ.Ε.Κ.
25/τ.Α΄/07.02.1976), 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 Π.Δ. 103/1983 (Φ.Ε.Κ. 48/τ.Α΄/15.04.1983) περί διαδικασίας ένταξης καθηγητών,
διάρθρωσης σε Σχολές Τμήματα και Τομείς και προϋποθέσεις για την αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπιστημίου
Κρήτης, καθώς και τη λοιπή νομοθεσία περί ιδρύσεως του Πανεπιστημίου Κρήτης, περί ιδρύσεως, μετονομασίας
ακαδημαϊκών μονάδων αυτού.
Τις διατάξεις του Π.Δ. 156/1984 (Φ.Ε.Κ. 53/τ.Α΄/27.04.1984) περί ιδρύσεως Σχολής Κοινωνικών Επιστημών στο
Πανεπιστήμιο Κρήτης, 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 (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 Γενικού Πρωτοκόλλου 8500/21.06.2018 [Φ.Ε.Κ. 429/τ.ΥΟΔΔ/27.07.2018 & ΑΔΑ: 9Ψ4Υ469Β7Γ‐ΖΞ6]
πράξη του Πρύτανη του Ιδρύματος για την εκλογή του Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας του Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών κου Δημητρίου Μυλωνάκη στη θέση του Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Κρήτης, με τριετή θητεία από 01.09.2018 έως 31.08.2021 .
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, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Τις ειδικότερες διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 19 «Κοσμήτορας» του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017),
όπως ισχύει.
Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 72 του Ν. 4690/2020 (Φ.Ε.Κ. 104/τ.Α΄/30.05.2020) με τίτλο: «Κύρωση: α) της από
13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID‐19
και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 90)…., και άλλες διατάξεις.»
Τις διατάξεις του Ν. 4692/2020 (Φ.Ε.Κ. 111/τ.Α΄/12.06.2020) με τίτλο: «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις»,
και ιδίως το άρθρο 96 «Διαδικασία εκλογής Κοσμήτορα» το οποίο αντικαθιστά την παρ. 2, την παρ. 6, και την παρ. 7,
του άρθρου 19 του Νόμου 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 114), και προσθέτει σε αυτό την παρ. 13, καθώς και το άρθρο 127
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«Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Δ΄), παράγραφος 1, και το άρθρο 128 «Καταργούμενες διατάξεις Κεφαλαίου Α΄»
του νέου νόμου.
Το γεγονός ότι στο εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ των μελών Δ.Ε.Π. απουσιάζουν από
τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση
άσκησης των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τα όσα ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 96, εδάφιο β΄ του Ν. 4692/2020
(Φ.Ε.Κ. 111/τ.Α΄/12.06.2020).
Την υπ’ αριθμόν 153348/Ζ1/15.9.2017 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3255) η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων της παρ. 11 του άρθρου 84 του ν.4485 /2017 (Α΄114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Την υπ΄ αριθμόν 77561/Ζ1/22.06.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 2481/τ.Β΄/22.6.2020), κατά τα οριζόμενα στις
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 96 του Ν. 4692/2020 (Α΄111), με τίτλο: «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την
ανάδειξη …, των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και άλλων…, που λειτουργούν στο
πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.».
Τις διατάξεις του άρθρου 18 «Ζητήματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» παρ. 6 περίπτωση α) του Ν. 4559/2018 (Φ.Ε.Κ.
142/τ.Α΄/03.08.2018) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις», οι οποίες ορίζουν ότι οι
θητείες των μονομελών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. υπολογίζονται σε ακαδημαϊκά έτη.
Την υπ΄αριθμόν 146408/Ζ1/20.09.2019 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 783/τ.ΥΟΔΔ/26.09.2019) – [ΑΔΑ: Ω5ΣΣ4653ΠΣ‐ΞΗ5]
με τίτλο: «Διαπιστωτική πράξη περί άσκησης καθηκόντων Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης» από τον Αναπληρωτή
Πρύτανη και εκτελών χρέη Αντιπρύτανη, Καθηγητή κ. Παναγιώτη Τσακαλίδη του Χρήστου, με θητεία από 12.09.2019
έως 31.08.2020, στην οποία επιφέρεται διόρθωση σφάλματος με το Φ.Ε.Κ. 896/τ.ΥΟΔΔ/29.10.2019.
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.
Τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τα 27ης Απριλίου 2016 για
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι τα επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, τα ισχύει, και τον Οδηγό Συμμόρφωσης στο Γενικό Κανονισμό
Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ/GDPR) που ακολούθησε από τη Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων του Πανεπιστημίου
Κρήτης, Δικηγόρο κα Ε. Βενεδίκτου, και το Ν.4624/2019 (Φ.Ε.Κ. 137/τ.Α/29.08.2019).
Τις διατάξεις του Ν. 4682/2020 (Φ.Ε.Κ.46/τ.Α/03‐04‐2020) με τίτλο: «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π.
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του Κορωναιού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π.
«…» (Α΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «…» (Α΄ 64)» και άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν, ως και τις εγκυκλίους που
έχουν εκδοθεί μέχρι και σήμερα για εν λόγω θέμα.
Την υπ΄ αριθμόν 9478/27.08.2020 επιστολή παραίτησης του κου Δημητρίου Μυλωνάκη, Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, από τη θέση του
Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, ενόψει της επικείμενης ανάληψης
καθηκόντων του ως Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, από 01.09.2020.
Την υπ΄ αριθμόν 9531/28.08.2020 διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη περί παραίτησης του Κοσμήτορα της Σχολής
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας κου Δημητρίου Μυλωνάκη, από τη
θέση του Κοσμήτορα της οικείας Σχολής, ενόψει της επικείμενης ανάληψης καθηκόντων του ως Αντιπρύτανης του
Πανεπιστημίου Κρήτης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Κρήτης για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Κοσμήτορα.
2. Ορίζουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 15η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη
από τις 08:00 έως τις 15:00 και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας ορίζουμε ως ημερομηνία
διεξαγωγής την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020, κατά τις ίδιες ώρες και με την ίδια εκλογική διαδικασία.
3. Καλούμε τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ για τη θέση του Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Κρήτης, που πληρούν τις προϋποθέσεις των κείμενων διατάξεων, να υποβάλουν δήλωση
υποψηφιότητας, (συνημμένη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση) στο Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών της
Διεύθυνσης Διοικητικού του Ιδρύματος, ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: deptauthorities@admin.uoc.gr
κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα
Παρασκευή και έως τις 14:30.
ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΜΕ
τη διαδικασία διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη του Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Κρήτης, ως εξής:
Δικαίωμα εκλέγειν ‐ εκλέγεσθαι, προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων, ημεροχρονολογία διεξαγωγής
εκλογών, Ώρες ενάρξεως και λήξεως της ψηφοφορίας, εφαρμοστέες διατάξεις εκλογικής διαδικασίας
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ΣΩΜΑ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ:
Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Κοσμήτορα απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας,
των αναπληρωτών καθηγητών και των επίκουρων καθηγητών (μόνιμων και επί θητεία), και των υπηρετούντων
Λεκτόρων της οικείας Σχολής. Στο εκλεκτορικό σώμα επιτρέπεται να συμμετέχουν και όσα μέλη Δ.Ε.Π.
απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την
αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ‐ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
i. Υποψηφιότητα για τη θέση του Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών μπορούν να υποβάλουν μέλη
Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή της οικείας Σχολής.
ii. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του
ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης.
Ο Κοσμήτορας δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή
άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστήριου και Μουσείου.
Επισημαίνεται ότι οι Καθηγητές που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς μερικής απασχόλησης δεν μπορούν να είναι
υποψήφιοι.
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν συγχρόνως Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία θα βεβαιώνεται
ότι δεν συντρέχουν ασυμβίβαστα στο πρόσωπό τους.
iii. Για την ανακήρυξη των υποψηφίων Κοσμητόρων, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι
αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις το νόμου για την υποβολή
υποψηφιότητας, καθώς και αν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα εκλογιμότητας και ανακηρύσσει τους
υποψήφιους στις προθεσμίες που ο νόμος ορίζει.
Η ανακήρυξη των υποψηφίων θα γίνει, ε ν τ ό ς δ ύ ο ( 2 ) ε ρ γ α σ ί μ ω ν η μ ε ρ ώ ν από τη συγκρότηση της
Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Με την επιμέλεια του οργάνου διενέργειας των εκλογών (Κεντρική
Εφορευτική Επιτροπή) αναρτάται σε ειδικό τμήμα στην κεντρική ιστοσελίδα του ιδρύματος ο πίνακας των
υποψηφίων.
Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητα τους έως την προηγουμένη ημέρα της
διαδικασίας της εκλογής. Η παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωση του υποψηφίου, η οποία απευθύνεται στον
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
α. Η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, όπως προβλέπει η
κείμενη νομοθεσία, ήτοι με ηλεκτρονική ψήφο μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ»)
του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.), η πρόσβαση στο οποίο πραγματοποιείται
από την ηλεκτρονική διεύθυνση: https://zeus.grnet.gr και υποστηρίζεται τεχνολογικά από το ως άνω Δίκτυο, και
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμόν 77561/Ζ1/19.6.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2481).
β. Κάθε υποψήφιος, μπορεί να ορίσει έναν αντιπρόσωπο και με τον αναπληρωτή του, με έγγραφη δήλωσή του
προς την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, το αργότερο δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία
εκλογής.
ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΕΝΕΡΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ
α. Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει πενταμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με
ισάριθμους αναπληρωτές, η οποία ορίζεται, με απόφαση του Πρύτανη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες
ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής. Πρόεδρος της
Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι το ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π.. Η Κεντρική
Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα,
ανακηρύσσει τους υποψήφιους Κοσμήτορες μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της,
επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος
εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (άρθρο 19, παρ.5
του ν.4485/2017 Α΄ 114)
β. Τα μέλη των Κ.Ε.Ε. οφείλουν να διασφαλίζουν την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού
δικαιώματος των μελών του εκλεκτορικού σώματος, όπως αυτό εκάστοτε ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, να
παρακολουθούν την ορθή και ομαλή διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, να υποβοηθούν και να επιλύουν
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οιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά τη διάρκεια αυτής, καθώς και να συντάσσουν και να υπογράφουν το τελικό
πρακτικό εκλογής.
ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) χρησιμοποιεί για τη διενέργεια των εκλογών σφραγίδα, η οποία της
παραδίδεται για το σκοπό αυτό από τον Πρύτανη του ιδρύματος.
ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο, με βάση τον οποίο
διενεργούνται οι εκλογές. Ο εκλογικός κατάλογος καταρτίζεται και τηρείται από την αρμόδια υπηρεσία
προσωπικού του ιδρύματος, και εγκρίνεται από τον Πρύτανη.
ΕΚΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
α) Υποψήφιος εκλέγεται αυτός που θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων.
β) Αν κανείς από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψήφων ή σε
περίπτωση ισοψηφίας, επαναλαμβάνεται, με την ίδια διαδικασία (ηλεκτρονική ψηφοφορία), την επόμενη
εργάσιμη ημέρα. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, επαναλαμβάνεται αυτή, την επόμενη εργάσιμη ημέρα,
οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων.
Αν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, Κοσμήτορας εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει τουλάχιστον το
ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
α) Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών μπορεί να υποβάλει:
i) κάθε εκλογέας εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του ιδρύματος και ii) ο υποψήφιος ή ο
αντιπρόσωπος.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως, ενώπιον της Κ.Ε.Ε. έως τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής, χωρίς να
διακόπτεται η ψηφοφορία. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται αιτιολογημένα η K.E.E. , στην οποία απευθύνονται.
β) Λόγους ένστασης θεμελιώνουν ιδίως:
i) Η έλλειψη νόμιμων προσόντων και η συνδρομή κωλυμάτων σε υποψηφίους των συνδυασμών που έχουν
ανακηρυχθεί και γενικά η παραβίαση των διατάξεων του νόμου κατά την ανακήρυξη των υποψηφίων
συνδυασμών.
ii) Η παραβίαση των διατάξεων του νόμου κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας ή κατά την εξαγωγή του εκλογικού
αποτελέσματος ή κατά την ανακήρυξη του εκλεγέντος συνδυασμού.
iii) Η ακυρότητα ή η εσφαλμένη καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και η εσφαλμένη διαλογή των ψήφων.
γ) Ειδικώς οι ενστάσεις που αφορούν στην περίπτωση έλλειψης νόμιμων προσόντων και συνδρομής κωλυμάτων
σε υποψηφίους που έχουν ανακηρυχθεί και γενικά η παραβίαση των διατάξεων του νόμου κατά την ανακήρυξη
των υποψηφίων υποβάλλονται ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, το αργότερο έξι (6) εργάσιμες
ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Το όργανο αποφαίνεται αιτιολογημένα επί αυτών το αργότερο
μέσα σε δύο (2) ημέρες από την υποβολή και επί αποδοχής τους αναμορφώνει τον πίνακα των υποψηφίων
συνδυασμών και την απόφασή του αναρτά στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, μέσα στην ίδια προθεσμία.
ΛΗΞΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
Με τη λήξη του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος ψηφοφορίας και το πέρας της καταμέτρησης και
διαλογής των ψήφων μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος ΖΕΥΣ η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή
υπογράφει τα πρακτικά εκλογών, μονογράφει τους εκλογικούς καταλόγους και μεριμνά για την άμεση
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εκλογών στο αρμόδιο όργανο για την έκδοση της σχετικής
διαπιστωτικής πράξης (ΠΡΥΤΑΝΗΣ) και τη γνωστοποίηση τους στην ακαδημαϊκή κοινότητα, με την ανάρτηση
σχετικού πίνακα στο οικείο ίδρυμα.
Μετά το πέρας της διαδικασίας εκλογής δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως διαπιστωτική πράξη του
Πρύτανη για την εκλογή του Κοσμήτορα
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ΦΥΛΑΞΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ κ.ά.
Το πρακτικό εκλογής, το πρακτικό καταμέτρησης και το λοιπό εκλογικό υλικό φυλάσσονται με ευθύνη του Ο.Δ.Ε.,
σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης.
Σημειώνεται ότι το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, πέραν των προβλεπόμενων από τις σχετικές διατάξεις, θα
αναρτηθεί στην Κεντρική Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, σε αυτή της οικείας Σχολής και θα καταχωρηθεί στο
πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ.

Καθηγητής Παναγιώτης Τσακαλίδης
Πρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης

Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α:
‐Σχετική νομοθεσία
Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι ΚΗΔ Ι Α Ν Ο ΜΗ:
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
‐Γραφείο Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων
‐Τμήμα Γραμματεία Πρυτανείας
‐Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
‐Διεύθυνση Διοικητικού
‐Υποδιεύθυνση Διοικητικού
‐Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών
‐Ειδικό φάκελο εκλογών
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