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[ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ] 
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                                      Αριθμ.  Γενικού Πρωτ.: 7991  
 

  
 

Π  Ρ  Ο  Σ 

Μέλη ΔΕΠ της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ  του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
 

(με τη φροντίδα της Γραμματείας  της οικείας Κοσμητείας) 
Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο  

 
 

 
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 

 

για την ανάδειξη των ΠΕΝΤΕ (5) ΜΕΛΩΝ της ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ  
 

της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
 

και    
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η   Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 
 
 
 

O   ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ   ΤΗΣ    ΙΑΤΡΙΚΗΣ   ΣΧΟΛΗΣ 

 
 
 

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:  
[1] Το Π.Δ. 653/1976 (ΦΕΚ 241/τ.Α’/10-09-1976) περί Ιδρύσεως της Ιατρικής Σχολής, το Π.Δ 103/83 (ΦΕΚ 

48/τ.Α’/15-04-1983)  περί μετονομασίας της Ιατρικής Σχολής και άλλα και το Π.Δ. 361/1983 (ΦΕΚ 129/τ.Α’/22-
09-1983) «Οργάνωση του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης», και 
διόρθωση σφαλμάτων με το ΦΕΚ 185/τ.Α’/21-12-1983, όπως τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση 
Β1/370 (ΦΕΚ 303/τ.Β’/19-05-1988). 

[2] 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, την με αριθμό 10.954 (ΦΕΚ 
τ.Β΄/1959/12.8.2013) διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης για την κατάργηση 
Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και τη συγκρότηση της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης με μόνο το Τμήμα Ιατρικής. 

[3] Την υπ΄ αριθμόν Γενικού Πρωτοκόλλου 16775/28.11.2017 (Φ.Ε.Κ. 4472/τ.Β’/19-12-2017) απόφαση του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης «Θέματα λειτουργίας της Μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 18 του Νόμου 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 
114/τ.Α΄/04.08.2017)». 

[4] Την υπ΄ αριθμόν 6678/23.05.2017 απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης (Φ.Ε.Κ. 
265/τ.ΥΟΔΔ/07.06.2017) σύμφωνα με την οποία διορίστηκε ως Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, ο Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας του Τμήματος Ιατρικής της ιδίας Σχολής, κ. Γεώργιος 
Κοντάκης, για το υπόλοιπο της αναφερόμενης, στην αριθμ. 8964/02-05-2014 πρόσκληση θητείας, χρονική 
περίοδο (01.09.2014 έως 31.08.2018), ήτοι από της εκλογής του έως τις 31.08.2018. 

[5] Την υπ’ αριθμ. 57356/Ζ1/12-04-2018 (ΦΕΚ 1413/τ.Β’/25-04-2018) Υπουργική Απόφαση για τη μετονομασία της 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  
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Σχολής Επιστημών Υγείας σε Ιατρική Σχολή. 
[6] 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 και ειδικότερα την παρ. 2 του άρθρου 18 
«Κοσμητεία», το άρθρο 84 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α΄ έως Ε΄» και το άρθρο 88 
«Καταργούμενες διατάξεις».  

[7] Την αριθμ. 144363/Ζ1/1-9-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ζητήματα 
Οργάνων Διοίκησης των ΑΕΙ, μετά τη δημοσίευση του ν.4485/2017». 

[8] Την υπ΄ αριθμόν 153348/Ζ1/15.09.2017 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 3255/τ.Β΄/15.09.2017) για τον τρόπο 
διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι., κ.ά., η οποία 
εκδόθηκε κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 84 του ν.4485 /2017 (Α΄114), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμόν 191014/Ζ1/07.11.2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3969/13.11.2017). 

[9] Τις διατάξεις του Ν .4009/2011 Φ.Ε.Κ. 195/06.09.2011 τ.Α ́ «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 
σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

[10] 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 με το 
Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/τ.Α΄/21.11.2013), το Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31.10.2014) και το Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ 
34/τ.Α΄/23.03.2015), καθώς και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ Δ6 
1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση. 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 

 

[α] ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΚΛΟΓΕΣ, μέσω ΚΑΛΠΗΣ, προκειμένου να αναδειχθούν τα πέντε  (5) μέλη της Κοσμητείας 

της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε εφαρμογή της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 18 του 

Νόμου 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017), για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, από 01 Σεπτεμβρίου 

2018 έως 31 Αυγούστου 2019. 
 

[β]  ΟΡΙΖΟΥΜΕ  ως  ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών τη Δευτέρα 02 Ιουλίου 2018, από 09:00 π.μ. 

έως 15:00 στην αίθουσα «Κρανίδη» της Ιατρικής Σχολής στο Ηράκλειο. Εφόσον προκύψει ανάγκη 

επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα από τις 09:00 π.μ. έως 15:00, 

στην ίδια αίθουσα, με την ίδια ορισθείσα εφορευτική επιτροπή και με την ίδια εκλογική διαδικασία.  
 

[γ] ΚΑΛΟΥΜΕ τους ενδιαφερόμενους/ενδιαφερόμενες υποψηφίους - Μέλη ΔΕΠ των βαθμίδων Α’, Β’ και Γ’ να 

υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους (συνημμένη αίτηση) στη Γραμματεία της οικείας Κοσμητείας, 

προσωπικά ή ηλεκτρονικά, έως και την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 και ώρα 14.00. 
 

 

 

ΣΩΜΑ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ:  

Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή των πέντε (5) μελών Δ.Ε.Π. της Κοσμητείας της Ιατρικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Κρήτης απαρτίζεται από το σύνολο των μελών ΔΕΠ της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής 

(Ολομέλεια) του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Στο εκλεκτορικό σώμα επιτρέπεται να συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. που απουσιάζουν από τη θέση τους, 

ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση 

άσκησης των καθηκόντων τους.   
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ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ: 

Εκλόγιμοι είναι οι Καθηγητές, οι Αναπληρωτές Καθηγητές και οι Επίκουροι Καθηγητές της Ιατρικής Σχολής. 

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εντός πενθήμερης (5) προθεσμίας από την προκήρυξη των εκλογών, οι δε 

υποψήφιοι ανακηρύσσονται με απόφαση του Κοσμήτορα, η οποία εκδίδεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα από 

τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.  
 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ:   

Η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμόν Γεν. Πρωτ. 

16775/28.11.2017 (Φ.Ε.Κ. 4472/τ.Β’/19-12-2017) απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης «Θέματα 

λειτουργίας της Μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή της 

διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 18 του Νόμου 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017)». 
 

Ο Κοσμήτορας συγκροτεί τριμελή εφορευτική επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, από μέλη ΔΕΠ 

της Σχολής, η οποία οργανώνει και επιβλέπει το σύνολο της εκλογικής διαδικασίας, εκδίδει το αποτέλεσμα της 

ψηφοφορίας και το ανακοινώνει στον Κοσμήτορα. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ανακοινώνεται στον 

Πρύτανη, στα μέλη της Σχολής και αναρτάται στον Ιστότοπο αυτής.  
 

Η εκλογή για την ανάδειξη των πέντε (5) μελών της Κοσμητείας γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο και κάθε μέλος 

της Γενικής Συνέλευσης διαθέτει μέχρι δυο (2) ψήφους. 

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με κάλπη.  

Εκλέγονται οι υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες έγκυρες ψήφους.  

Επί ισοψηφίας εκλέγεται το μέλος ΔΕΠ που κατέχει την υψηλότερη βαθμίδα και μεταξύ των ισοψηφούντων της 

ίδιας βαθμίδας εκλέγεται αυτός που έχει το παλαιότερο ΦΕΚ διορισμού στη συγκεκριμένη βαθμίδα, με 

προβάδισμα εκείνου που έχει διορισθεί στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.  

Σε περίπτωση που η εφαρμογή του παραπάνω κριτηρίου αρχαιότητας αποβεί ατελέσφορη, η αρχαιότητα 

καθορίζεται αναλόγως το ΦΕΚ διορισμού στην προηγούμενη βαθμίδα.  

Όσοι δεν εκλέγονται αποτελούν τον κατάλογο των αναπληρωματικών μελών με τη σειρά των ψήφων που 

έλαβαν και μπορούν να αντικαταστήσουν οιονδήποτε από τους πέντε (5) εκλεγμένους σε περίπτωση κένωσης 

θέσης για οιονδήποτε λόγο. Η αντικατάσταση γίνεται με διαπιστωτική πράξη του Κοσμήτορα.  

Διαπιστωτική πράξη για τους εκλεγέντες εκδίδει αμελλητί ο Κοσμήτορας, μετά την παράδοση σε αυτόν του 

πρακτικού εκλογής από την Εφορευτική Επιτροπή. Η εν λόγω διαπιστωτική πράξη κοινοποιείται στον Πρύτανη 

του Ιδρύματος. 
 
 
 
 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: 

1. Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών μπορεί να υποβάλει: 

α) Κάθε εκλογέας εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του Ιδρύματος και  

β) οι Υποψήφιοι ή κατ’ εξουσιοδότησή τους ορισμένοι αντιπρόσωποι.  

2. Λόγους ένστασης θεμελιώνουν αποκλειστικά: 
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α) Η έλλειψη νόμιμων προσόντων και η συνδρομή κωλυμάτων σε υποψηφίους που έχουν ανακηρυχθεί και 

γενικά η παραβίαση των διατάξεων του νόμου κατά την ανακήρυξη των υποψηφίων,  

β) Η παραβίαση των διατάξεων του νόμου κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας ή κατά την εξαγωγή του 

εκλογικού αποτελέσματος ή κατά την ανακήρυξη των εκλεγέντων υποψηφίων και  

γ) η ακυρότητα ή η εσφαλμένη καταμέτρηση των ψήφων και η εσφαλμένη διαλογή των ψήφων. 

3. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως, ενώπιον της οικείας εφορευτικής επιτροπής έως τη σύνταξη του 

πρακτικού εκλογής, χωρίς να διακόπτεται η ψηφοφορία. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται αιτιολογημένα η 

εφορευτική επιτροπή, στην οποία απευθύνονται. Ειδικώς οι ενστάσεις που εμπίπτουν στην περίπτωση α’ της 

προηγούμενης παραγράφου υποβάλλονται ενώπιον του οργάνου διενέργειας των εκλογών το αργότερο δύο 

(2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Το όργανο αποφαίνεται αιτιολογημένα επί 

αυτών το αργότερο μέσα σε μία (1) ημέρα από την υποβολή και επί αποδοχής τους αναμορφώνει τον πίνακα 

των υποψηφίων και τον τοιχοκολλά σε εμφανές σημείο του Ιδρύματος, μέσα στην ίδια προθεσμία. 
  

 

Σημειώνεται ότι η παρούσα προκήρυξη, πέραν των προβλεπομένων από τις σχετικές διατάξεις,  θα αναρτηθεί 

στην Ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής, θα διαβιβαστεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη ΔΕΠ 

της Σχολής και θα καταχωρηθεί στο πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ.   

 
   

Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Η  Δ Ι Α Ν Ο Μ Η: 
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
- Γραμματεία Πρύτανη 
- Κοσμητεία Ιατρικής Σχολής  
- Διεύθυνση και Υποδιεύθυνση Διοικητικού 
- Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών  
- Ειδικό φάκελο εκλογών 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
- Η Αίτηση Υποψηφιότητας 
 

    
Ο   Κ Ο Σ Μ Η Τ Ο Ρ Α Σ 
ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ  

 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΝΤΑΚΗΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ 
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