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[ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ] 
                                                 
                                                  Ηράκλειο, 29 Ιουνίου 2021 

                                      Αριθμ. Πρωτ.: 12240/527 
 

  
 

Π  Ρ  Ο  Σ 

Τα Μέλη ΔΕΠ της Σχολής και τους εκλεγμένους εκπροσώπους των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ  

 της Γενικής Συνέλευσης της  ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
 

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

 
 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
 

για την ανάδειξη των ΠΕΝΤΕ (5) ΜΕΛΩΝ της ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
 
 

 
 

O ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ  ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ   
 

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:  
1.  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». 

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 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)», όπως τροποποιήθηκε, ως προς την ονομασία της Σχολής και άρθρων αυτής, με την υπ’ 
αριθμόν Γενικού Πρωτοκόλλου 6638/30.05.2019 (Φ.Ε.Κ. 2976/τ.Β’/19-07-2019) ) απόφαση του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Κρήτης. 

4.  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)». 

5.  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, ……………….». 

6.  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).  

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  
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7.  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. 

8.  Την υπ΄ αριθμόν Γενικού Πρωτοκόλλου 9201/03.07.2018 Διαπιστωτική Πράξη (ΑΔΑ: 6ΒΙΨ469Β7Γ-Π05) του 
Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής, Καθηγητή Γεώργιου Μ. Κοντάκη, για την εκλογή των πέντε (5) μελών της 
Κοσμητείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, η θητεία των οποίων παρατάθηκε με την υπ’ 
αριθμόν Γενικού Πρωτοκόλλου 6638/30.05.2019 (Φ.Ε.Κ. 2976/τ.Β’/19-07-2019) απόφαση του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Κρήτης. 

9.  Την υπ΄ αριθμόν Γενικού Πρωτοκόλλου 11918/16.10.2020 Διαπιστωτική Πράξη (ΑΔΑ: ΩΝΤ8469Β7Γ-ΕΘΔ) του 
Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής, Καθηγητή Γεώργιου Εμμ. Κοχιαδάκη, με την οποία τροποποιείται η με 
αριθμόν Γενικού Πρωτοκόλλου 9201/03.07.2018 Διαπιστωτική Πράξη (ΑΔΑ: 6ΒΙΨ469Β7Γ-Π05) του Κοσμήτορα 
της Ιατρικής Σχολής. 

 
 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 
 

 

[α] ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΚΛΟΓΕΣ, με ηλεκτρονική ψηφοφορία (ψηφιακή κάλπη ΖΕΥΣ του ΕΔΥΤΕ-ΑΕ), 

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 τριετή θητεία, από 01 Σεπτεμβρίου 2021 έως 31 Αυγούστου 2024. 
 

[β]  ΟΡΙΖΟΥΜΕ ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2021, από 10:00 π.μ. έως 

14:00 μ.μ. Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα πραγματοποιηθεί την επόμενη 

ημέρα από τις 10:00 έως 14:00, 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, 

αυτοπροσώπως ή ηλεκτρονικά ,  έως και τη Δευτέρα 05 Ιουλίου 2021 και ώρα 14.00. 
 

 

 

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

16775/28.11.2017 (Β’ 4472) 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 (Α’114)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμόν Γενικού Πρωτοκόλλου 

6638/30.05.2019 (Β’ 2976) απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνδυασμό και με την  αριθμ. 

60944/Ζ1/03-06-2021 ΚΥΑ (Β’ 2358). 

 

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 και των εκλεγμένων εκπροσώπων των 

λοιπών κατηγοριών του προσωπικού της Γενικής Συνέλευσης της  Ιατρικής Σχολής  του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Σημειώνεται ότι δεν έχουν εκλεγεί οι εκπρόσωποι των φοιτητών (άρθρο 2 αριθμ. 6648 30-05-2019 Β’2976). 

Στο εκλεκτορικό σώμα επιτρέπεται να συμμετέχουν μέλη και εκπρόσωποι 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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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. 
 

 

 

Η εκλογή για την ανάδειξη των πέντε (5) μελών της Κοσμητείας πραγματοποιείται με ηλεκτρονική ψήφο, 

σύμφωνα με την  αριθμ. 60944/Ζ1/03-06-2021 ΚΥΑ (Β’ 2358), 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. 

 

Κάθε εκλογέας διαθέτει μέχρι δυο (2) σταυρούς. 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.  
 

Το Όργανο Διενέργειας  Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για την ανάδειξη των εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ στα συλλογικά 

όργανα της Σχολής νοείται το όργανο, το οποίο έχει την ευθύνη διεξαγωγής και περάτωσης της εκλογικής 

διαδικασίας. 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμόν Γεν. Πρωτ. 16775/28.11.2017 (Β’ 4472) απόφαση του Πρύτανη 

του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμόν Γενικού Πρωτοκόλλου 6638/30.05.2019 

(Β’ 2976) απόφασή του, 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.  
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Με απόφασή του το οικείο κατά περίπτωση Ο.Δ.Ε., εν προκειμένω η Εφορευτική Επιτροπή, ορίζει τον 

Διαχειριστή της συγκεκριμένης Εκλογικής Διαδικασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 60944/Ζ1/ΦΕΚ 

2358/3.6.2021 Κ.Υ.Α.  

 

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. 
 

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, πέραν των προβλεπομένων από τις σχετικές διατάξεις,  θα αναρτηθεί στην 

Ιστοσελίδα της οικείας Σχολής, θα διαβιβαστεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη της Σχολής 

και θα καταχωρηθεί στο πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ.   

 

 
   

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
- Πρύτανη Πανεπιστημίου Κρήτης 
- Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών 

Υπηρεσιών 
-  Διεύθυνση και Υποδιεύθυνση Διοικητικού 
- Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών 
- Μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. Σχολής 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
- Κοσμητεία  Ιατρικής Σχολής 
- Γραμματείες Τομέων Σχολής 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
- Αίτηση Υποψηφιότητας 
- Υπεύθυνη Δήλωση 
- Έντυπο Προσωπικών Δεδομένων 
- Σχετική  Νομοθεσία 
 

    
Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ 

ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ  
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜ. ΚΟΧΙΑΔΑΚΗΣ  
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ 
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