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Π  Ρ  Ο  Σ: 
τους Καθηγητές όλων των βαθμίδων και τους υπηρετούντες Λέκτορες του Τμήματος Ιατρικής  

της Μονοτμηματικής ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ του Πανεπιστημίου Κρήτης  
 

με τη φροντίδα της  Γραμματείας της οικείας Σχολής 
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  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ  Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν  
Για την ανάδειξη ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης,  με θητεία το υπόλοιπο της 
θητείας που περιγράφεται στην υπ΄ αριθμόν 13.478/22.07.2014 απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης 

(Φ.Ε.Κ. 517/τ.ΥΟΔΔ/26.08.2014) [ΑΔΑ:ΒΘΑΕ469Β7Γ‐ΙΑΛ], και θα άρχεται από της εκλογής του  
 

Η   ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 

 (Στην  1η συνεδρίασή της,  στις 12 Μαΐου 2017) 
              Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η: 

[1]  Το Π.Δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239 τ.Α΄/1973) περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος 
Πανεπιστημίου,  το  Ν.Δ.  114/1974  (ΦΕΚ  310τ.Α/1974)  περί  τροποποιήσεως  και  συμπληρώσεως  το  Ν.Δ. 
87/1973 (ΦΕΚ 159τ.Α΄/73) «περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως δια‐
τάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ…, το Ν. 259/1976 (ΦΕΚ 25τ.Α΄/76) περί τροποποιήσεως και συμπλη‐
ρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις του Π.Δ. 653/1976 
(ΦΕΚ 241/τ.Ά/10.09.1976) και του Π.Δ. 361/1983 (ΦΕΚ 129/τ.Α΄/22.09.1983), όπως ισχύουν, περί ιδρύσεως 
Ιατρικής Σχολής εις το Πανεπιστήμιον Κρήτης κ.ά., τις διατάξεις του Π.Δ. 103/1983, (Φ.Ε.Κ. 48/15.04.1983, 
τ.Α΄) – Αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης..., καθώς και της λοιπής νομοθεσίας περί Πανε‐
πιστημίου Κρήτης. Την υπ’ αριθμόν Φ.120.61/10/11490/Β2/28‐1‐2013 διαπιστωτική Υπουργική Πράξη για 
τη συγκρότηση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ 37/τ.ΥΟΔΔ/01.02.2013), όπως έχει τροπο‐
ποιηθεί και ισχύει.  

[2]  Το υπ΄αριθμόν Π.Δ. 96/2013 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/05.06.2013) για την «Κατάργηση ‐ συγχώνευση τμημάτων ‐  Με‐
τονομασία  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  μετ΄αυτού  διαπιστωτική  πράξη  του  Πρύτανη 
(υπ΄αριθμόν 10.954/31.07.2017 με Φ.Ε.Κ. 1959/τ.Β΄/12.08.2013). 

[3]  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», και   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 διατά‐
ξεις».  

[4]  Τις  διατάξεις  των  παραγράφων  1  και  2  του  άρθρου  9  «Όργανα  της  Σχολής» του  Ν.  4009/2011,  Φ.Ε.Κ. 
195/06.09.2011  τ.Α΄,  όπως η  δεύτερη  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  με  τις  διατάξεις  της  παραγράφου 1  του 
άρθρου 3  του Ν.4076/2012, Φ.Ε.Κ. 159/10.08.2012 τ.Α΄, και τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 
44A «Επείγοντα θέματα Υπουργείου Παιδείας….» του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α’/30.01. 2013).  

[5]  Τις διατάξεις  της παραγράφου 7  του άρθρου 12  του Ν.4076/2012 Φ.Ε.Κ. 159/10.08.2012  τ.Α΄ όπως αυτή 
προστέθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 44Α  του νόμου 4115/2013 Φ.Ε.Κ. 24/30.01.2013 τ.Α’ . 

[7]  Τις  διατάξεις  της  παραγράφου  9  [8]  του  άρθρου  9  «Όργανα  της  Σχολής»  του  Ν.4009/2011  Φ.Ε.Κ. 
195/06.09.2011 τ.Α΄.  

[8]  Την υπ΄αριθμόν 441/14.01.2014 απόφαση περί θεμάτων λειτουργίας της Μονοτμηματικής Σχολής Επιστη‐
μών  Υγείας  του  Πανεπιστημίου  Κρήτης    κατ΄άρθρο  9  παράγραφος  8  του  Ν.  4009/2011,  Φ.Ε.Κ. 
195/06.09.2011 τ.Α΄, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 291/τ.Β΄/10.02.2014. 

[9]  Την  με  ημερομηνία 07.10.2015  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου  (Φ.Ε.Κ. 127/τ.Α΄/08.10.2015)  με  τίτλο: 
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«Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων  των Υπουργείων Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και  Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης,  Οικονομίας, Ανάπτυξης    και  Τουρισμού, Εσωτερικών  και  Διοικητικής  Ανασυγκρότησης, 
Υποδομών Μεταφορών   και  Δικτύων  και  Παιδείας,  Έρευνας  και  Θρησκευμάτων», όπως κυρώθηκε με το 
άρθρο 12 του Ν. 4350/2015 (Φ.Ε.Κ. 161/τ.Α΄/30.11.2015) «Κύρωση πράξεων ΠΝΠ και της από 07.10.2015 
(ΦΕΚ Α΄127/08.10.2015)», όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει με το Ν. 4386/2016, Φ.Ε.Κ. 83/11.05.2016  τ.Α΄ 
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».  

[10]  Τις διατάξεις του άρθρου 26 «Διοικητικά θέματα των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ», ΚΕΦ. Β΄ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»  του Ν. 4386/2016, Φ.Ε.Κ. 83/11.05.2016  τ.Α΄ οι  οποίες ορίζουν ότι: «3.  Στο 
τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παρ. 16  του άρθρου 8  του ν. 4009/2011  (Α΄ 195), όπως η παρά‐
γραφος αυτή αντικαταστάθηκε τελικώς τροποποιήθηκε με την παρ. 8  του άρθρου 2 του ν. 4076/2012  (Α΄ 
159), με το άρθρο 6 της με ημερομηνία 7.10.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 127) η οποία κυ‐
ρώθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4350/2015 (Α΄ 161) διαγράφονται οι λέξεις «και κοσμήτορες». 

[11]  Την  υπ΄αριθμόν  Φ.122.1/184/16376/Β2  (Φ.Ε.Κ.  353/19.02.2013  τ.Β΄)  Υπουργική  Απόφαση,  «Διαδικασία 
ανάδειξης  των μονομελών  οργάνων των Α.Ε.Ι. μέσω εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο», η οποία 
εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του Ν.4076/2012 άρθρο 3 παρ. 1 περίπτωση 2γ . 

[12]  Την  υπ΄αριθμόν  13.478/22.07.2014  απόφαση  του  Πρύτανη  του  Πανεπιστημίου  Κρήτης  (Φ.Ε.Κ. 
517/τ.ΥΟΔΔ/26.08.2014)  [ΑΔΑ:ΒΘΑΕ469Β7Γ‐ΙΑΛ]  σύμφωνα  με  την  οποία  διορίστηκε  ως  Κοσμήτορας  της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας του Τμήματος Ιατρι‐
κής της ιδίας Σχολής, κ. Γεώργιος Κοντάκης, με τετραετή θητεία από 01.09.2014 έως 31.08.2018 . 

[13]  Την υπ΄ αριθμόν  954/2017  απόφαση  του  Συμβουλίου  της  Επικρατείας/Τμήμα  Γ΄[ΣτΕ],  δια  της  ο‐
ποίας  ακυρώνεται η υπ΄αριθμόν 13.478/22.07.2014  απόφαση  του Πρύτανη  του Πανεπιστημίου Κρήτης 
(Φ.Ε.Κ.  517/τ.ΥΟΔΔ/26.08.2014)  [ΑΔΑ:ΒΘΑΕ469Β7Γ‐ΙΑΛ]  σύμφωνα  με  την  οποία  διορίστηκε  ο  υπηρετών 
σήμερα Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας, με τετραετή θητεία από 01.09.2014 έως 31.08.2018 . 

[14]  Την  υπ΄αριθμόν  Γενικού  Πρωτοκόλλου 8964/02.05.2014 [ΑΔΑ:ΒΙΦ8469Β7Γ‐10Χ]  πρόσκληση  εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης.  

[15]  Την υπ΄αριθμόν Γενικού Πρωτοκόλλου 6065/10.05.2017 [ΑΔΑ:ΨΜ0Γ469Β7Γ‐85Ε] πράξη ορισμού της Τριμε‐
λούς  Επιτροπής  για  τη  διαδικασία  των  επαναληπτικών  εκλογών  για  την ανάδειξη  Κοσμήτορα  της  Σχολής 
Επιστημών Υγείας, κατόπιν της υπ΄αριθμόν 954/ απόφασης του ΣτΕ.  

[16]  Τις υποβληθείσες Δηλώσεις Υποψηφιότητας και τα συνημμένα σε αυτές Βιογραφικά Σημειώματα των υπο‐
ψηφίων, κατά τη διαδικασία της προηγηθείσης στις 04.07.2014 εκλογής για την ανάδειξη Κοσμήτορα στη 
Σχολή ΣΕΥ, σύμφωνα με το αριθμ. 10.371/30.05.2014 και το αριθμ. 263/30.05.2014 έγγραφο. 

[17]  Τα πρακτικά της Τριμελούς Επιτροπής των εκλογών ως άνω, στις 12.05.2017 σχετικά με την οργάνωση των 
επαναληπτικών εκλογών για την ανάδειξη του Κοσμήτορα στη Σχολή Επιστημών Υγείας 

[18]  Την υπ΄ αριθμόν Γενικού Πρωτοκόλλου 6184/12.05.2017 επιστολή του Προέδρου της Τριμελούς Επιτροπής 
Διενέργειας των εκλογών ως άνω, προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,  και προς το 
Ε.Δ.Ε.Τ. για τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» στην επικείμενη εκλογική διαδικασί‐
α. 

[19]  Την υπ ΄αριθμόν 92/10.05.2017 παροχή γνώμης της Νομικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος, σχετικά με τη δια‐
δικασία συμμόρφωσης του Πανεπιστημίου Κρήτης με την αριθμ. 954/2017 απόφαση του ΣτΕ.   

[20]  Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ.112 τ.Α /2010) ενίσχυση της διαφάνειας με την υπο‐
χρεωτική 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. 

[21]  Την απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής, στις 12.05.2017 δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η προκήρυξη 
των  επαναληπτικών  εκλογών  για  την  ανάδειξη  Κοσμήτορα  στη  Σχολή  Επιστημών  Υγείας,  κατόπιν  της 
υπ΄αριθμόν 954/2017 απόφασης του ΣτΕ.  

[22]  Το με αρ. Γενικού Πρωτ: 6156/12.05.2017 έγγραφο της προϊσταμένης του Τμήματος Πανεπιστημιακών Αρ‐

χών του Πανεπιστημίου Κρήτης με τη διαβίβαση του φακέλου των υποψηφιοτήτων. 

[23]  Την από 11.05.2017 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης περί της καταρτίσε‐

ως του πίνακα των Εκλεκτόρων  

[24]  Την με αρ. Γενικού Πρωτ: 6181/12.05.2017 επιστολή του κ. Χρήστου Λιονή Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας του 

Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

‐Την  προκήρυξη  επαναληπτικών  εκλογών,  προκειμένου  να  αναδειχθεί  ο  Κοσμήτορας  της  Σχολής  Επι‐
στημών  Υγείας  του  Πανεπιστημίου  Κρήτης  για  το υπόλοιπο  της αναφερόμενης,  στην αριθμ. 8964/02.05.2014 
πρόσκληση  [ΑΔΑ:ΒΙΦ8469Β7Γ‐10Χ]  θητείας,  χρονική περίοδο  [01.09.2014 – 31.08.2018],  ήτοι από  της  εκλογής  του 
έως τις 31.08.2018, κατόπιν της υπ΄ αριθμόν 954/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας/Τμήμα Γ΄ 
ΣτΕ,  δια  της  οποίας  ακυρώνεται  η  υπ΄αριθμόν  13.478/22.07.2014  απόφαση  του  Πρύτανη  του  Πανεπιστημίου 
Κρήτης  (Φ.Ε.Κ. 517/τ.ΥΟΔΔ/26.08.2014) [ΑΔΑ:ΒΘΑΕ469Β7Γ‐ΙΑΛ] σύμφωνα με την οποία διορίστηκε ο υπηρετών σή‐
μερα Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας, με τετραετή θητεία από 01.09.2014 έως 31.08.2018 . 
 
Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» του Υπουργείου Παιδεί‐
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με ηλεκτρονική ψήφο.  
‐Ο ρ  ί  ζ ο υ μ ε   ως   ημερομηνία διεξαγωγής  των εκλογών  την 22α του μηνός Μαΐου του έτους 2017, ημέρα 
Δευτέρα, με ώρα έναρξης της ψηφοφορίας την ογδόη πρωινή (08:00) και ώρα λήξης τη δέκατη έκτη (16:00).  
 

Κ Α Θ Ο Ρ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε: 
την παρακάτω αναλυτικά περιγραφόμενη διαδικασία διενέργειας των εκλογών: 

Δικαίωμα εκλέγειν – εκλέγεσθαι ‐ Ημεροχρονολογία διεξαγωγής των εκλογών ‐ ώρες ενάρξεως και λή‐
ξεως  της  ψηφοφορίας  ‐  Εκλέκτορες‐Εκλογικοί  Κατάλογοι  ‐  Τόπος  συνεδρίασης  επιτροπής    ‐  Εφαρμο‐
στέες διατάξεις για την εκλογική διαδικασία ‐ Ενστάσεις  

 
1. Οι υποψηφιότητες  οι οποίες υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και νομότυπα, μετά των Βιογραφικών Σημειωμάτων στην 
Τριμελή Επιτροπή Διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα στη Σχολή Επιστημών Υγείας, κατόπιν της 
αριθμ. 8964/02.05.2014  [ΑΔΑ:  ΒΙΦ8469Β7Γ‐10Χ]  πρόσκλησης  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  υποβολή  υποψη‐
φιοτήτων για την ανάδειξη του Κοσμήτορα, ως άνω, με σειρά ημερομηνίας κατάθεσης, έχουν ως εξής: 
[1] Του Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, κου Γεωργίου ΚΟΝΤΑΚΗ 
του Μιχαήλ (αριθμός Γενικού Πρωτοκόλλου 10.083/26.05.2014 και αριθμός Ειδικού Πρωτοκόλλου 1/26.05.2014) .  
[2] Του Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, κου Γεωργίου ΧΑΛΚΙΑΔΑ‐
ΚΗ  του  Ελευθερίου  (αριθμός  Γενικού  Πρωτοκόλλου  10.173/27.05.2014  και  αριθμός  Ειδικού  Πρωτοκόλλου 
2/27.05.2014) .  
[3] Του Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, κου Χρήστου ΛΙΟΝΗ του 
Δημητρίου (αριθμός Γενικού Πρωτοκόλλου 10.255/28.05.2014 και αριθμός Ειδικού Πρωτοκόλλου 3/28.05.2014) .  
 
Ο κ. Χρήστος Λιονής με την με ημερομηνία 12/05/2017 επιστολή του (αρ. Γενικού Πρωτ: 6181/12.05.2017) παραιτεί‐
ται από την υποψηφιότητά του. Η Επιτροπή ομόφωνα αποδέχεται την παραίτηση του κ. Λιονή και προχωρεί στη δια‐
δικασία λαμβάνοντας υπόψη τις άλλες δύο υποψηφιότητες.  Ως εκ τούτου υποψήφιοι για την επαναληπτική εκλογι‐
κής διαδικασία είναι, με αλφαβητική σειρά:  

 Γεώργιος Κοντάκης του Μιχαήλ 

 Γεώργιος Χαλκιαδάκης του Ελευθερίου 
 
2. Ημερομηνία διενέργειας των εκλογών και διάρκεια εκλογικής διαδικασίας : 
Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 22 Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα, με ώρα έναρξης της ψηφοφορίας την ογδόη πρωινή 
(08:00) και ώρα λήξης τη δεκάτη έκτη  (16:00) απογευματινή, και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφο‐
φορίας την Τρίτη 23 Μαΐου 2017, τις ίδιες ώρες, με την ίδια ορισθείσα τριμελή επιτροπή, και με την ίδια εκλογική 
διαδικασία. 
 

3. Εκλέκτορες – Εκλογικοί κατάλογοι: (Ν. 4076/2012  άρθρο 3 παρ.1, περίπτωση 2 (α), και Φ.Ε.Κ. Β΄ 353/19.02.2013)  

(i)  Ο  Κοσμήτορας  εκλέγεται  από  τους  Καθηγητές  (όλων  των  βαθμίδων)  και  τους 

υπηρετούντες Λέκτορες του Τμήματος  της Σχολής με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία και διορίζεται από 

τον Πρύτανη, με θητεία το υπόλοιπο της θητείας που περιγράφεται στην υπ΄ αριθμόν 13.478/22.07.2014 απόφαση 

του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης (Φ.Ε.Κ. 517/τ.ΥΟΔΔ/26.08.2014) [ΑΔΑ:ΒΘΑΕ469Β7Γ‐ΙΑΛ], αρχόμενη από της 

εκλογής του.  

(ii) Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, με βάση τους οποί‐

ους διενεργούνται οι εκλογές, συμπεριλαμβανομένων και όσων ευρίσκονται σε νόμιμη άδεια, σύμφωνα με την κεί‐

μενη νομοθεσία και τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (11.05.2017). 

(iii)  Όσοι τελούν σε αναστολή ή απαγόρευση της άσκησης των καθηκόντων τους δεν μπορούν να ασκήσουν το 

εκλογικό τους δικαίωμα κατά τη διενέργεια των εκλογών αυτών (άρθρο 24, του Ν.4009/2011, όπως ισχύει). 
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(iv) Οι εκλογικοί κατάλογοι για την ως άνω εκλογική διαδικασία, καταρτίζονται από την αρμόδια υπηρεσία προσωπι‐

κού του Ιδρύματος, ήτοι τη Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Α΄ Προσωπικού, για την προβλεπόμενη από το νόμο κατη‐

γορία εκλεκτόρων, και υποβάλλονται στον Πρύτανη για σχετική έγκριση, οπότε και παραδίδονται στο Πρόεδρο της 

Επιτροπής.  
(v)  Τυχόν μεταβολές στον αριθμό  των μελών  του  εκλεκτορικού σώματος,  ήτοι  (αύξηση‐μείωση)  μετά από αυτοδί‐
καιες παραιτήσεις, κ.α., ‐ μετά την οριστικοποίηση των καταλόγων ‐ ανακοινώνονται έγκαιρα στα μέλη της Τριμελούς 
Επιτροπής. 
 
4.Τόπος συνεδρίασης της τριμελούς επιτροπής: 
Κατά την ημέρα των εκλογών τη τριμελής επιτροπή θα συνεδριάσει αίθουσα Συνεδριάσεων της πτέρυγας μεταπτυ‐
χιακών σπουδών του Τμήματος Ιατρικής, της οικείας Σχολής, στην Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου.  
 
5. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ :  
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΄ 353/19.02.2013)  απόφασης  του  Υπουργού  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων,  Πολιτι‐
σμού & Αθλητισμού, με ηλεκτρονική ψήφο μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος,  [σύστημα «ΖΕΥΣ»]  του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  (ΥΠΠΕΘ), 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, ως εξής : 

 Μέσω του συστήματος «ΖΕΥΣ» αποστέλλεται σε όλους του 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  την 
έναρξη της εκλογικής διαδικασίας, να απευθυνθεί  στην εφορευτική επιτροπή, σε περίπτωση που δεν παρέλαβε κα‐
θόλου 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 αργότε‐
ρο 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 εκλογών λογίζονται τα, κατά περίπτωση στην εκάστοτε νομοθεσία οριζόμενα. Εν προκειμένω 
η  Τριμελής  Επιτροπή  που  ορίσθηκε  για  το  σκοπό  αυτό  σύμφωνα  με  την  υπ΄αριθμόν  γενικού  πρωτοκόλλου 
6065/10.05.2017  [ΑΔΑ:ΨΜ0Γ469Β7Γ‐85Ε]  πράξη  ορισμού  της  Τριμελούς  Επιτροπής  για  τη  διαδικασία  εκλογών  για 
την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας, (Άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. β΄ του Ν. 4076/2012, και άρθρο 13 του 
Ν. 2690/1999) απαρτίζεται από τους παρακάτω:  
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

1. Ηλία Καστανά, Καθηγητή Π.Β., Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, ως Πρόεδρο,  
2. Νικόλαο Τζανάκη, Καθηγητή Π.Β., Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας 
3. Δημήτριο Πλεξουσάκη, Καθηγητή Π.Β., Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, της Σχολής Θετικών 

και Τεχνολογικών Επιστημών 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

1. Απόστολο Καραντάνα, Καθηγητή Π.Β., Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας 
2. Ιωάννη Μουζά, Καθηγητή Π.Β., Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας 
3. Αντώνιο Σαββίδη, Καθηγητή Π.Β., Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, της Σχολής Θετικών και Τε‐

χνολογικών Επιστημών 
 
Τα όργανα διενέργειας των εκλογών   σύμφωνα με την ως άνω Υ.Α. με Φ.Ε.Κ. Β΄ 353/19.02.2013 οφείλουν να δια‐
σφαλίζουν την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος. Επίσης, είναι αρμόδια να επιλύουν ο‐
ποιοδήποτε 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 Ιδρύμα‐
τος. Χρησιμοποιούν δε για τη διενέργεια των εκλογών σφραγίδα, η οποία τους παραδίδεται για το σκοπό αυτό από 
τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου.  
 
Τη γραμματειακή υποστήριξη στην επιτροπή θα παρέχει η κα Ειρήνη Καλαϊτζάκη, Προϊσταμένη της Γραμματείας του 
Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών  της Σχολής Θετικών και  Τεχνολογικών Επιστημών,  με αναπληρώτριά  της  την κα 

ΑΔΑ: Ψ88Ι469Β7Γ-8ΝΠ



  5

Ολυμπία Ξυλούρη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη   της Γραμματείας του Τμήματος  Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υ‐
γείας. 
 
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 προ‐
βούν 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 πρα‐
κτικό  (πρακτικό εκλογής), και μεριμνά για την άμεση ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εκλογών στον Πρύτανη  
και τη γνωστοποίησή τους στην ακαδημαϊκή κοινότητα, με την ανάρτηση του σχετικού πίνακα στο οικείο Ίδρυμα.  
Η Επιτροπή δε, έχει τη δυνατότητα να μεταθέσει τον χρόνο  λήξης της ψηφοφορίας, εφόσον κρίνει ότι αυτό διευκο‐
λύνει την πληρέστερη εκτέλεση  της εκλογικής διαδικασίας.  
 
Μετά το πέρας της διαδικασίας εκλογής δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η σχετική απόφαση διορι‐
σμού Κοσμήτορα ως άνω, από τον Πρύτανη του Ιδρύματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 3, παράγραφος 1 
περίπτωση  2β΄  του  Ν.4076/2012  σε  συνδυασμό  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  5  παράγραφος  2  της  υπ΄αριθμόν 
Φ.122.1./184/16376/Β2/19.02.2012 σχετικής Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 353/19.02.2013 τ.Β΄). 

 
6.  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 υ‐
ποβάλλονται  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. 
 
7. ΦΥΛΑΞΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ κ.ά.  
Το πρακτικό καταμέτρησης, το πρακτικό εκλογής και το λοιπό εκλογικό υλικό φυλάσσονται με ευθύνη των οργάνων 
διενέργειας εκλογών, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης του Πανεπιστημίου.  
 
Σημειώνεται ότι το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, πέραν των προβλεπομένων από τις σχετικές διατάξεις, θα αναρ‐
τηθεί στην Κεντρική Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, και σε αυτή της Σχολής και του Τμήματος αυτής, και θα καταχω‐
ρισθεί  στο πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ.   
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διενέργειας των επαναληπτικών Κοσμητορικών εκλογών  

της Σχολής Επιστημών Υγείας 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΤΑΝΑΣ 
Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)   
‐Καθηγητή κ. Οδυσσέα‐Ιωάννη Ζώρα 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης 
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
‐ Συμβούλιο Πανεπιστήμιου Κρήτης  
‐ Αναπληρωτές Πρύτανη  
‐ Γραμματεία Πρυτανείας 
‐ Νομική Υπηρεσία  
‐ Κοσμητεία Σχολής Επιστημών Υγείας 
‐ Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Α' Προσωπικού  
‐ Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών 
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