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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

(Ως προς τη θητεία των εκπροσώπων
του προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και
Ε.Τ.Ε.Π. και των αναπληρωτών τους)
Ηράκλειο, 29/6/2021
[ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ]

Ηράκλειο, 28 Ιουνίου 2021
Αριθμ. Πρωτ.: 12079/516

Π Ρ Ο Σ
Τα Μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)
της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(με τη φροντίδα της Γραμματείας της οικείας Κοσμητείας)
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπων του ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π.)
στα Συλλογικά Όργανα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης,
κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017).

O ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:
[1]
Τις διατάξεις των άρθρων 17, 21 και 26 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, σε συνδυασμό με τις
διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 84 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α΄ έως Ε΄».
[2]

Τις διατάξεις των άρθρων 75 - 78 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).

[3]

Την αριθμ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (ΦΕΚ 3255/τ.Β’/15-09-2017) Υπουργική Απόφαση «Τρόπος διεξαγωγής των
εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και τη διαδικασία ορισμού και
ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα
συλλογικά όργανα των ΑΕΙ κατά την πρώτη εφαρμογή του ν.4485 /2017 (Α΄114)».
Την αριθμ. Β. Προτ. 191014/Ζ1/7-11-2017 (ΦΕΚ 3969/τ.Β’/13-11-2017) Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της
αριθμ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (ΦΕΚ 3255/τ.Β’/15-09-2017) υπουργικής απόφασης, ……………….».
Την Αριθμ. 60944/Ζ1/03/06/2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ2358/τ.Β’/03-06-2021) «Καθορισμός του
τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας …………………… των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους.»,
όπως συμπληρώνει τις διατάξεις της αριθμ. 153348/Ζ1/15-09-2017 Υπουργικής Απόφασης, κατ΄ εφαρμογή του
άρθρου 162 του Ν. 4763/2020 (τ.Α΄/254).
Την υπ΄ αριθμόν 10447/18.09.2020 Διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης (Φ.Ε.Κ. 823/
τ.ΥΟΔΔ/05.10.2020) σύμφωνα με την οποία διορίστηκε Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Κρήτης ο Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας κ. Γεώργιος Εμμ. Κοχιαδάκης.

[4]
[5]

[6]
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[7]

[8]

Την υπ ΄αριθμό 8706/5-7-2019 (ΑΔΑ: ΩΦΙΣ469Β7Γ-Ζ7Ν) Διαπιστωτική πράξη του Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής
περί εκλογής εκπροσώπων των μελών του Ε.Ε.Π, του Ε.ΔΙ.Π. και του Ε.Τ.Ε.Π. με τους αναπληρωτές τους στα
Συλλογικά Όργανα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του
Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017)».
Την υπ ΄αριθμό 8681/31-07-2020 (ΑΔΑ: 9Λ12469Β7Γ-ΨΤΛ) Διαπιστωτική πράξη του Κοσμήτορα της Ιατρικής
Σχολής περί εκλογής εκπροσώπων των μελών του Ε.Ε.Π, του Ε.ΔΙ.Π. και του Ε.Τ.Ε.Π. με τους αναπληρωτές τους
στα Συλλογικά Όργανα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του
Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017)».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
[α] ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΚΛΟΓΕΣ, με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος
«Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» για την ανάδειξη των εκπροσώπων του Προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και
των αναπληρωτών τους στα Συλλογικά Όργανα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ήτοι στην
Κοσμητεία, στη Γενική Συνέλευση και στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων (Ακτινολογίας, Βασικών
Ιατρικών Επιστημών, Εργαστηριακής Ιατρικής, Κοινωνικής Ιατρικής, Μητέρας – Παιδιού, Μορφολογίας,
Νευρολογίας & Αισθητηρίων Οργάνων, Παθολογίας και Χειρουργικής) της Ιατρικής Σχολής, κατ΄ εφαρμογή
των διατάξεων του ν. 4485/04.08.2017 (Α΄ 114).
Η θητεία των ανωτέρω εκπροσώπων του προσωπικού (Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.) και των αναπληρωτών
τους για την Κοσμητεία είναι διετής ενώ για τη Γενική Συνέλευση της Σχολής και τις Γενικές Συνελεύσεις
των Τομέων είναι ετήσια και με δυνατότητα επανεκλογής, αρχής γενομένης από 01 Σεπτεμβρίου 2021.
Ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους από το σύνολο των μελών της οικείας
κατηγορίας προσωπικού της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας (Σχολή/Τομέα) εκλέγεται ως εκπρόσωπος των
μελών του Ε.Ε.Π., του Ε.ΔΙ.Π., και των Ε.Τ.Ε.Π. αντίστοιχα και ο επόμενος σε ψήφους εκλέγεται
αναπληρωτής.
[β] ΟΡΙΖΟΥΜΕ ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών τη Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021, από τις 10:00
π.μ. έως τις 12:30 μ.μ. και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας ορίζουμε την ακριβώς
επόμενη εργάσιμη ημέρα, Τρίτη 20 Ιουλίου 2021, κατά τις ίδιες ώρες, με την ίδια εκλογική διαδικασία.
Η κάθε Εφορευτική Επιτροπή, ως όργανο διενέργειας των εκλογών με βάση το άρθρο 9 παρ. 4 της αριθμ.
153348/Ζ1/15.09.2017 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 3255/τ.Β΄/15.09.2017), σε συνδυασμό με το άρθρο 5
παρ. 1 της ιδίας απόφασης, θα ορίσει τον τόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας και το Εκλογικό Τμήμα, κατά
περίπτωση.
[γ] ΚΑΛΟΥΜΕ τους ενδιαφερόμενους/νες υποψηφίους/φίες του προσωπικού των κατηγοριών ως άνω, για την
εκπροσώπησή τους στα Συλλογικά Όργανα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, που πληρούν τις
προϋποθέσεις των κείμενων διατάξεων, να υποβάλλουν τη συνημμένη αίτηση/δήλωση υποψηφιότητας,
από σήμερα έως και 5 Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του
Ιδρύματος

(τηλέφωνο

επικοινωνίας

2810

393185),

προσωπικά

ή

ηλεκτρονικά

(protokol-

her@admin.uoc.gr).

Η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της υπ΄ αριθμόν 153348/Ζ1/15.09.2017 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ.
3255/τ.Β΄/15.09.2017), η οποία τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμόν Β. Προτ. 191014/Ζ1/7-11-2017 (ΦΕΚ
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3969/τ.Β’/13-11-2017) Υπουργική Απόφαση και συμπληρώθηκε από την Αριθμ.60944/Ζ1/03-06-2021 Κοινή
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2358/τ.Β’/03-06-2021).

Η εκλογική διαδικασία

πραγματοποιείται με ηλεκτρονική ψήφο, μέσω του ειδικού πληροφοριακού

συστήματος «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. Το σύστημα «ΖΕΥΣ» βασίζεται
σε διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά πρότυπα για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, τα οποία
διασφαλίζουν το αδιάβλητο και απόρρητο της εκλογικής διαδικασίας. Δια του συστήματος ΖΕΥΣ
πραγματοποιούνται οι εκλογές αποκλειστικά με ψηφιακά μέσα. Τα ψηφοδέλτια είναι ψηφιακά και η
διαδικασία της καταμέτρησης γίνεται μέσω κρυπτογραφικών αλγορίθμων, που εγγυώνται τόσο την ανωνυμία
του χρήστη, όσο και την εξασφάλιση ότι όλα τα ψηφοδέλτια καταμετρώνται σωστά.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις οι υποψήφιοι/ες μπορούν να παραιτηθούν από τη υποψηφιότητά τους
έως την έναρξη της διαδικασίας εκλογής. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Ε.Ε.Π. - Ε.Τ.Ε.Π. - Ε.Δ.Ι.Π.
που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας, κατά τη διάρκεια της
προκηρυσσόμενης θέσης, καθώς και μέλη που τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία.

Το εκλεκτορικό σώμα αποτελείται από το σύνολο των μελών ΕΕΠ - ΕΤΕΠ -ΕΔΙΠ της Σχολής. Οι εκλογικοί
κατάλογοι καταρτίζονται από το τμήμα Προσωπικού και εγκρίνονται από τον Πρύτανη.

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για την
ανάδειξη των εκπροσώπων Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι και των επιμέρους
συλλογικών μονάδων τους, και νοείται η προβλεπόμενη στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 της υπό
στοιχεία 153348/Ζ1/17 (Β 3́ 255) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει υπουργική απόφαση, τριμελή εφορευτική
επιτροπή ανά ακαδημαϊκή μονάδα (Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα), η οποία συγκροτείται με απόφαση του Κοσμήτορα,
τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα της ψηφοφορίας.

Με απόφασή του το οικείο κατά περίπτωση Ο.Δ.Ε. ορίζει τον Διαχειριστή της συγκεκριμένης Εκλογικής
Διαδικασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση ( 60944/Ζ1/ΦΕΚ 2358/3.6.2021).

Η εφορευτική επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει εάν πληρούνται οι
προϋποθέσεις του νόμου και ανακηρύσσει τους υποψηφίους μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες από τη
συγκρότησή τους.

Για την ανάδειξη των εκπροσώπων Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και

Ε.Τ.Ε.Π. συντάσσεται τελικό πρακτικό εκλογής, το

οποίο υποβάλλεται από το Ο.Δ.Ε. στον Κοσμήτορα της Σχολής, προκειμένου για την έκδοση της σχετικής
διαπιστωτικής πράξης και τη γνωστοποίησή της στην ακαδημαϊκή κοινότητα με την ανάρτησή της στην
ιστοσελίδα του οικείου Α.Ε.Ι.
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Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης θα αναρτηθεί στην Κεντρική Ιστοσελίδα της οικείας Σχολής, θα καταχωρηθεί
στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙ@ΥΓΕΙΑ και θα διαβιβαστεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα
μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της οικείας Σχολής.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
- Γραμματεία Πρύτανη
- Συλλόγους και μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.
- Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
- Διεύθυνση και Υποδιεύθυνση Διοικητικού
- Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
- Κοσμητεία Ιατρικής Σχολής
- Γραμματείες Τομέων Ιατρικής Σχολής
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
- Αίτηση/Δήλωση Υποψηφιότητας

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ
ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜ. ΚΟΧΙΑΔΑΚΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
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