ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
Πολυτεχνειούπολη, 731 00, Χανιά, Κρήτη
Τηλ. 28210-37255, 37301, 37305, Fax: 28210-06900

Χανιά, 6.11.2018
Aρ.Πρωτ.: 297
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π. ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΜΟΝΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Ο Κοσμήτορας της μονοτμηματικής Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου
Κρήτης και εκτελών χρέη Προέδρου Τμήματος, έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ΄ αρ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ Β΄3255) Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με
την υπ΄αρ. 191014/Ζ1 (ΦΕΚ Β΄3969/13-11-2017), με θέμα: «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών
διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και 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 Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του
ν. 4485/2017 (Α΄114)»,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 μέρους Β του Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ Α΄ 78/30-5-2017) ως ισχύει και
ιδίως της παραγράφου 1. «Η θητεία των μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης των
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), που λήγει την 31η Αυγούστου 2017, παρατείνεται
έως την 30ή Νοεμβρίου 2017».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α΄ 142/3-8-2018) ως ισχύει και ιδίως της
παραγράφου 6β. «Οι θητείες των μονομελών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. υπολογίζονται σε
ακαδημαϊκά έτη».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-7-2010 τ. Α’) «Ενίσχυση της
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών
και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
Προκηρύσσει
Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π και των αναπληρωτών τους στην Συνέλευση
Τμήματος της μονοτμηματικής Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου
Κρήτης. Η θητεία των εκπροσώπων που θα εκλεγούν αρχίζει την 1η Δεκεμβρίου 2018 και λήγει την
31η Αυγούστου 2019.
Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 με κάλπη κατά τα προβλεπόμενα από τις
διατάξεις του άρθρου του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114/4-8-2017) της ΥΑ με αρ. πρωτ.

153348Ζ1/15.09.2017 και της ΥΑ ΦΕΚ Β’3969/13-11-2017. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί από 09:00 έως
12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Σχολής.
Ορίζει
Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή για την διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας ως εξής:
Τακτικά μέλη: 1. Παπαδομανωλάκη Μαρία (Πρόεδρος), 2. Σηφαλάκης Αναστάσης, 3. Σπανουδάκης
Νικόλαος
Αναπληρωματικά μέλη: 1. Μαρινάκη Μαγδαληνή, 2. Τσιναράκης Γιώργος, 3. Κουλουριδάκης
Παύλος
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018 και ώρα
14:00. Η εκλογή θα πραγματοποιηθεί με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία κατά την ισχύουσα
νομοθεσία. Οι υποψηφιότητες, οι παραιτήσεις και οι ενστάσεις σχετικά με την ανακήρυξη των
υποψηφίων υποβάλλονται στην εφορευτική επιτροπή δια της αρμόδιας για θέματα προσωπικού Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος και πρωτοκολλώνται. Η εφορευτική επιτροπή λαμβάνει τους
εγκεκριμένους εκλογικούς καταλόγους από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και με την
ολοκλήρωση της διαδικασίας καταθέτει στη Γραμματεία της Σχολής το σχετικό πρακτικό εκλογής.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής ΜΠΔ
και εκτελών χρέη Προέδρου Τμήματος
(σφραγίδα)*

(υπογραφή)*
Καθηγητής Ν. Τσουρβελούδης

Κοινοποίηση:
- Πρύτανη ΠΚ,
- Αντιπρυτάνεις ΠΚ,
- Δ/νση Διοικητικού
- Μέλη ΕΔΙΠ Σχολής ΜΠΔ
- Ιστοσελίδα Σχολής ΜΠΔ

*Έχουν τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο της Σχολής

