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Π  Ρ  Ο  Σ 

- τους ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ (όλων των βαθμίδων) και τους υπηρετούντες  ΛΕΚΤΟΡΕΣ  
των Τμημάτων της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης 

             - τους ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ)  

στη Γενική Συνέλευση της Σχολής 
(με τη φροντίδα της Γραμματείας της οικείας Σχολής) 

Ρ Ε Θ Υ Μ Ν 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 του εκπροσώπου της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου 

Κρήτης  
 

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 

              Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η 
[1] Tο Π.Δ. 156/1984 (ΦΕΚ 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 την εκδοθείσα μετά αυτού διαπιστωτική 
πράξη του Πρύτανη, υπ΄αριθμόν 10.955/31.07.2013 (ΦΕΚ 1959/τ.Β΄/12.08.2013) περί μετονομασίας  της 
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε Σχολή Κοινωνικών, Οικονομικών και 
Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, και 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», δια του οποίου η Σχολή Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 
μετονομάζεται σε Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. 

[2] 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 με το 
Ν.4076/2012 Φ.Ε.Κ. 159/10.08.2012 τ.Α΄ «Ρυθμίσεις θεμάτων Α.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις», το Ν. 4115/2013 
Φ.Ε.Κ. 24/30.1.2013 τ.Α’ «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού 
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» και το 
Ν.4186/2013 ΦΕΚ 193/17.09.2013, τ.Α΄ «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές 
διατάξεις», το Ν. 4310/2014 Φ.Ε.Κ. Α΄ 258/08.12.2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και 
άλλες διατάξεις», και το Ν. 4386/2016, Φ.Ε.Κ. 83/11.05.2016 τ.Α΄ «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύουν.  

[3] Τις διατάξεις της υπ΄αριθμόν ΚΥΑ-ΚΑ 679/22.08.1996 (ΦΕΚ Β΄ 826/1996), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 36 
του Ν.3749/2009 (ΦΕΚ Α΄156/2009), και όπως ισχύει σήμερα μετά και την τροποποίησή της με το άρθρο 36 
του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α΄ 71/2010), ως και τις διατάξεις  της παραγράφου 17 εδάφιο α΄ του άρθρου 
80 του Ν.4009/2011 Φ.Ε.Κ. Α΄ 195/06.09.2011. 

[4] Την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του Πρότυπου Γενικού Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των 
ΑΕΙ, Π.Δ. 160/2008 (Φ.Ε.Κ. 220/03-11-2008 τ.Α΄) Κεφ. ΙΣΤ, σχετικά με τις εκλογικές διαδικασίες ανάδειξης 
μονοπρόσωπων οργάνων διοίκησης στο Πανεπιστήμιο, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 
και 5 του Ν. 4076/2012 και του άρθρου 80 παρ. 22 του Ν. 4009/2011. 

[5] Την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της με αριθμό Φ.122.1/184/16376/Β2 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 353/19.02.2013) 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, περί της διαδικασίας 
ανάδειξης των μονομελών οργάνων των ΑΕΙ μέσω εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο, η οποία 
εκδόθηκε κατ΄εξουσιοδότηση του Ν. 4076/2012, άρθρο 3 παρ. 1, περ. 2γ .  

[6] Την υπ΄αριθμόν  175039/Ζ1/03.11.2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ σχετικά με την εφαρμογή των  διατάξεων 
του  άρθρου 6 της με ημερομηνία 07.10.2015 Πράξης [ΠΝΠ], (ΦΕΚ  127/τ.Α΄/8.10.2015) με [ΑΔΑ: 
6ΟΤΛ4653ΠΣ-ΙΤ2], όπως ισχύει. (περί επιστημονικών αδειών) 
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[7] Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης (υπ΄αριθμόν 325η/08.05.2014) συνεδρίαση περί 
ανάδειξης εκπροσώπων των Σχολών του Ιδρύματος, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ερευνών, πρώτη 
εφαρμογή με βάση το Ν.4009/2011, και την υπ΄αριθμόν ΚΥΑ-ΚΑ 679/22.08.1996 (ΦΕΚ Β΄ 826/1996), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

[8] Το υπ’ αρ. πρωτ 1617/Φ.1.2 με ημερομηνία 28-2-2017 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών 
Καθηγητή κ. Τσιρώνη Γ. με θέμα διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων στην Επιτροπή 
Ερευνών. 

[9] Το γεγονός ότι ο εκπρόσωπος της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών στην Επιτροπή Ερευνών, Επίκουρος 
Καθγητής Χ. Γαγάνης θα βρίσκεται σε επιστημονική άδεια από 01.03.2017 (Πρυτανική Πράξη 10585/4-8-16) 

[10] Την απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών (84η/2.3.2017) για την ανάδειξη του νέου 
εκπροσώπου της Σχολής στην Επιτροπή Ερευνών με θητεία έως 30 Ιουλίου 2017.  

[11] Την περίπτωση α΄ της παραγράφου 11, η οποία αναριθμείται σε 10, του άρθρου 9 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), 
όπως τροποποιείται με την παράγραφο 8 του άρθρου 3 του Ν.4076/2012 (Α΄159) σχετικά με τη σύνθεση της 
Γενικής Συνέλευσης της Σχολής.   

[12] Την υπ΄αριθμόν 13.480/22.07.2014 (Φ.Ε.Κ. 532/τ.ΥΟΔΔ/29.08.2014) απόφαση του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Ευριπίδη Γ. Στεφάνου, σύμφωνα με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή του 
Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, κ. Δημητρίου Μυλωνάκη ως Κοσμήτορα της Σχολής 
ΣΚΟΠΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης, με τετραετή θητεία, από 01.09.2014 έως 31.08.2018. 

[13] 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: 

- Tην προκήρυξη εκλογών προκειμένου να αναδειχθεί ο τακτικός και ο αναπληρωματικός εκπρόσωπος 
της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ του 
Ιδρύματος, για το χρονικό διάστημα από την εκλογή τους έως τις 30 Ιουλίου 2017, οπότε και λήγει η 
τριετής θητεία της υπηρετούσης επιτροπής, με βάση την υπ΄αριθμόν 14.015/01.08.2014 
[ΑΔΑ:Β512469Β7Γ-ΝΗ4] διαπιστωτική πράξη συγκρότησης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
- Ορίζουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, τη 15η του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα 
Τετάρτη, με ώρα έναρξης της ψηφοφορίας τη εννάτη (9η)  πρωινή  και ώρα λήξης τη δεκάτη πέμπτη (15η) 
απογευματινή, και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας την επόμενη ημέρα Πέμπτη, 16 Μαρτίου 
2017, τις ίδιες ώρες και με την ίδια ορισθείσα Εφορευτική επιτροπή.  
- Η διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας θα γίνει με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού 
πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ». 
 
ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ 
Εκλέκτορες είναι οι Καθηγητές όλων των βαθμίδων (Καθηγητές Πρώτης Βαθμίδας, Αναπληρωτές καθηγητές, 
Επίκουροι καθηγητές) και οι υπηρετούντες Λέκτορες της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, καθώς και οι εκπροσώποι 
των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
(ΕΔΙΠ) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) που είναι μέλη της Γενικής 
Συνέλευσης της Σχολής. 
 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ 
Τα μέλη της Επιτροπής Ερευνών πρέπει να ανήκουν κατά προτεραιότητα στις βαθμίδες του Καθηγητή (πρώτης 
βαθμίδας) και του Αναπληρωτή Καθηγητή, με εκτεταμένη εκπαιδευτική και ερευνητική πείρα που τεκμηριώνεται από 
δημοσιεύσεις σε περιοδικά κύρους, βιβλία και μονογραφίες και από αυτοδύναμη ανάπτυξη και εκτέλεση έργων και 
πείρα σε ζητήματα σχεδιασμού, διοίκησης και διαχείρισης έργων στον Ειδικό Λογαριασμό του Πανεπιστημίου Κρήτης. 
Ειδικά τα μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να έχουν δημοσιεύσει σε περιοδικά διεθνούς κυκλοφορίας τα τρία (3) 
τελευταία χρόνια τουλάχιστον τέσσερις (4) επιστημονικές εργασίες. 
 
Οι υποψηφιότητες κατατίθενται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Κρήτης, για την Κοσμητεία της 
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, έως και τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017 και ώρα έως τις 12:00 το μεσημέρι.  
 
Η ανακήρυξη των υποψηφίων θα γίνει από την Εφορευτική Επιτροπή η οποία θα συνεδριάσει για το σκοπό αυτό την 
Τρίτη 14 Μαρτίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ. .  
 
 
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
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Την Εφορευτική επιτροπή, που ορίστηκε με βάση την απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών 
Επιστημών στις 2 Μαρτίου 2017 αποτελούν οι παρακάτω:  
 
1. Τμήμα Κοινωνιολογίας: Τζανάκης Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής 
2. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης: Μαυρομούστακου Ήβη-Αγγελική, Καθηγήτρια  
3. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών: Νικολίτσα Δάφνη, Επίκουρη Καθηγήτρια 
 
Γραμματειακή υποστήριξη στην επιτροπή θα παρέχει η Προϊσταμένη της Γραμματείας της Σχολής 
Κοινωνικών Επιστημών κ. Καλογεράκη Ελένη. 
 
Σημειώνεται ότι τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής υποχρεούνται να βρίσκονται την Τετάρτη 15 Μαρτίου και ώρα 
8.30 π.μ. στον τόπο συνεδρίασης της επιτροπής και σε περίπτωση διενέργειας επαναληπτικών εκλογών την Πέμπτη 16 
Μαρτίου  την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.  
Τα τακτικά μέλη των εφορευτικών επιτροπών πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, διεξάγουν κλήρωση μεταξύ τους, 
για την ανάδειξη του Προέδρου της οικείας Εφορευτικής Επιτροπής.  
Η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί την ψηφοφορία και ευθύνεται για την παραλαβή των κωδικών πρόσβασης του 
Συστήματος «ΖΕΥΣ» του Υπουργείου Παιδείας για ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ, με βάση το οποίο και θα 
διεξαχθούν οι εκλογές, όπως τούτο αποφασίστηκε από το αρμόδιο όργανο διενέργειας το εκλογών.  
 
ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ/ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ   
Η επιτροπή θα συνεδριάσει στην Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στην 
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου (περιοχή Γάλλου).  
 
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  
 
Η ψηφοφορία είναι μυστική και ως τακτικός εκπρόσωπος της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει, κατά την πρώτη ψηφοφορία 15 Μαρτίου την απόλυτη 
πλειοψηφία των ψήφων των ψηφισάντων μελών, ήτοι το 50% συν ένα (1), στις οποίες δεν συνυπολογίζονται εκτός 
των άκυρων ψήφων, οι λευκές ψήφοι και οι αποχές.  Αναπληρωματικός εκπρόσωπος εκλέγεται ο συνυποψήφιος κατά 
την ως άνω εκλογική διαδικασία. 
Εάν προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας, ήτοι σε περίπτωση που κατά την πρώτη ψηφοφορία κανείς από 
τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία ή αν υπάρξει ισοψηφία, η ψηφοφορία θα 
επαναληφθεί την επόμενη ημέρα, 16 Μαρτίου τις ίδιες ώρες.  
Στην περίπτωση αυτή, ως τακτικός εκπρόσωπος της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών εκλέγεται ο υποψήφιος που θα 
συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους, και ως αναπληρωματικός εκπρόσωπος εκλέγεται ο συνυποψήφιός του. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται  κλήρωση.  
 
Σημειώνεται ότι η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 και το άρθρο 5 της 
με αριθμό Φ.122.1/184/16376/Β2 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 353/19-2-2013) απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού & Αθλητισμού, με ηλεκτρονική ψήφο μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος, [σύστημα 
«ΖΕΥΣ»] του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, που υποστηρίζεται τεχνολογικά από το Εθνικό 
Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Δ.Ε.Τ.) και βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά πρότυπα για τη 
διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών που διασφαλίζουν το αδιάβλητο και απόρρητο της εκλογικής διαδικασίας. 

 Μέσω του συστήματος «ΖΕΥΣ» αποστέλλεται σε όλους τους εγγεγραμμένους εκλογείς, εξατομικευμένο ηλεκτρονικό 
μήνυμα, το οποίο περιλαμβάνει την ακριβή εξατομικευμένη διαδικτυακή διεύθυνση (UrL)  στην οποία κάθε εκλογέας 
ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία. Κάθε εκλογέας μπορεί πριν από την 
έναρξη της εκλογικής διαδικασίας να απευθυνθεί  στην εφορευτική επιτροπή σε περίπτωση που δεν παρέλαβε καθόλου 
ηλεκτρονικό μήνυμα ή, αν αυτό είναι εσφαλμένο ή ελλιπές, ή, αν ο εκλογέας έχει εσφαλμένως παραλειφθεί από το 
εκλογικό σώμα. Τα όργανα διενέργειας εκλογών οφείλουν αμελλητί να προβούν στην εξέταση και επίλυση όλων των 
ανωτέρω ζητημάτων.  

 Ο ψηφοφόρος, αφού καταχωρήσει την ψήφο του στο ηλεκτρονικό σύστημα, λαμβάνει μια ψηφιακή Απόδειξη 
Καταχώρησης Ψήφου. Η Απόδειξη αυτή αποτελεί τεκμήριο της συμμετοχής του στην ψηφοφορία και θα πρέπει να 
κατατίθεται μαζί με κάθε τυχόν ένσταση του εκλογέα. 

 Κάθε υποψήφιος μπορεί με γραπτή δήλωσή του που απευθύνεται στα όργανα διενέργειας των εκλογών το αργότερο 
δύο (2) μέρες πριν την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας να διορίσει έναν αντιπρόσωπο και έναν αναπληρωτή του, οι 
οποίοι μπορούν να παρίστανται κατά τη διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων. 
 
Τα όργανα διενέργειας των εκλογών, σύμφωνα με την ως άνω Υ.Α. με Φ.Ε.Κ. Β΄ 353/19-2-2013 οφείλουν να 
διασφαλίζουν την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος. Επίσης, είναι αρμόδια να επιλύουν 
οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά την εφαρμογή της εν λόγω διαδικασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις 
διατάξεις της προαναφερόμενης απόφασης και τις τηρούμενες πρακτικές των εκλογικών διαδικασιών  του Ιδρύματος. 
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ΠΕΡΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Με τη λήξη του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος ψηφοφορίας το σύστημα «ΖΕΥΣ» παύει να δέχεται και να 
καταχωρεί νέες ψήφους. Το αργότερο εντός προθεσμίας μίας (1) ημέρας από τη λήξη της ψηφοφορίας, τα όργανα 
διενέργειας εκλογών εισάγουν όλους τους απαραίτητους απόρρητους κωδικούς ψηφοφορίας, προκειμένου να προβούν 
στην εξαγωγή των αποτελεσμάτων.  
Το σύστημα «ΖΕΥΣ» καταμετρά τα τελικά αποτελέσματα και εξάγει όλα τα ψηφοδέλτια. Η εφορευτική επιτροπή τηρεί 
πρακτικό καταμέτρησης ψήφων, όπως αυτό περιγράφεται στην Υ.Α./Φ.122.1/184/16376/Β2 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 
353/19.02.2013), άρθρο 5, παρ. 2. Για την εκλογή δε του υποψηφίου η εφορευτική επιτροπή συντάσσει τελικό 
πρακτικό (πρακτικό εκλογής) και μεριμνά για την άμεση ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εκλογών στον Πρύτανη, 
στη Σύγκλητο, στην Επιτροπή Ερευνών και τη γνωστοποίησή τους στην ακαδημαϊκή κοινότητα με την ανάρτηση του 
σχετικού πίνακα.  
 
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: 
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. 
3. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως ενώπιον των οργάνων διενέργειας εκλογών έως τη σύνταξη του πρακτικού 
εκλογής της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου. Επί των ενστάσεων αποφαίνονται αιτιολογημένα τα όργανα 
διενέργειας εκλογών. Ειδικώς, οι ενστάσεις που εμπίπτουν στην περίπτωση (α) της προηγούμενης παραγράφου 
υποβάλλονται ενώπιον των οργάνων διενέργειας εκλογών το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία 
έναρξης της ψηφοφορίας, τα οποία αποφαίνονται αιτιολογημένα επ΄ αυτών το αργότερο εντός τριών (3) ημερών από 
την υποβολή τους και επί αποδοχής αυτών αναμορφώνει τον πίνακα των υποψηφίων.  
 
ΦΥΛΑΞΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ κ.ά.  
Το πρακτικό καταμέτρησης, το πρακτικό εκλογής και το λοιπό εκλογικό υλικό φυλάσσονται με ευθύνη των οργάνων 
διενέργειας των εκλογών, σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία Τεχνικής υποστήριξης του οικείου ΑΕΙ. 
Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα της Σχολής και στην Κεντρική Ιστοσελίδα του 
Πανεπιστημίου. 
 
Σημειώνεται ότι το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, πέραν των προβλεπομένων από τις σχετικές διατάξεις, θα 
αναρτηθεί στην Κεντρική Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και σε αυτή των Τμημάτων της Σχολής, και θα καταχωρηθεί 
στο πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ.   
 

 
 
Κ Ο Ι Ν Ο Π Ο Ι Η Σ Η 
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
-Καθηγητή Οδυσσέα-Ιωάννη Ζώρα 
 Πρύτανη Πανεπιστημίου Κρήτης 
-Προέδρους Τμημάτων οικείας Σχολής 
-Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής  
 
Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Η   Δ Ι Α Ν Ο Μ Η 
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
- Γραμματεία Πρυτανείας 
- Αναπληρωτές Πρύτανη 
- Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών 
- Νομική Υπηρεσία  
- Κοσμητεία Σχολής Κοινωνικών Επιστημών 
- Διεύθυνση/Υποδιεύθυνση Διοικητικού  
- Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών 

 
Ο    Κ Ο Σ Μ Η Τ Ο Ρ Α Σ 

 
 
 

ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
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