
 
 

  

 

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο  Κ Ρ Η Τ Η Σ  

Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης 

Πολυτεχνειούπολη, 731 00, Χανιά, Κρήτη 

Τηλ. 28210-37255, 37301, 37305, Fax: 28210-06900 

 

 

Χανιά, 09 .07.2021 

                            Αρ. Πρωτ.: 953 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Δ.Ι.Π. 

ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΜΟΝΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ  

ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 

 

  Ο Κοσμήτορας της μονοτμηματικής Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) και 

εκτελών χρέη Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Το ΦΕΚ 607/23-11-2017 (τ. ΥΟΔΔ) περί «διορισμού του κ. Νικολάου Τσουρβελούδη του Χρήστου ως 

Κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

2. Το ΦΕΚ 907/30-10-2020 (τ. ΥΟΔΔ) περί «παράτασης της θητείας του Κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικών 

Παραγωγής & Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης» όπου ορίζεται η παράταση της θητείας του 

Κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης έως την 31η 

Αυγούστου 2021. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/τ.Α΄/03-08-2018) ως ισχύει και ιδίως της 

παραγράφου 6β «Οι θητείες των μονομελών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. υπολογίζονται σε ακαδημαϊκά 

έτη». 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄/2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 

εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως του άρθρου 18 «Η Κοσμητεία 

αποτελείται από … (παρ. δ)… Τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. 

και Ε.Τ.Ε.Π.  της Σχολής, οι οποίοι εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, με άμεση, μυστική και 

καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού της Σχολής, για διετή θητεία και 

δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία». 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 162 του Ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254/τ. Α΄/21-12-2020) με θέμα «Διεξαγωγή 

εκλογικών διαδικασιών στα Α.Ε.Ι. μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 95 

του Ν. 4790/2021 (ΦΕΚ 48/τ. Α΄/31-03-2021). 

6. Την υπ’ αριθμ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (ΦΕΚ 3255/τ. B’/15-09-2017) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων 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)», όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση υπ’ 

αριθμ. 191014/Ζ1/07-11-2017 (ΦΕΚ 3969/τ. B΄/13-11-2017) του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων. 

7. Την υπ’ αριθμ. 60944/Ζ1/28-05-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2358/τ. Β΄/03-06-2021) με θέμα «Καθορισμός του 

τρόπου διεξαγωγής ψηφοφορίας της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης των εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ 



 
 

  

στα συλλογικά όργανα των Τμημάτων και Σχολών και των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., 

διοικητικών υπαλλήλων και φοιτητών, στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι., καθώς και των επιμέρους 

ακαδημαϊκών μονάδων τους». 

Προκηρύσσει : 

 

Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Δ.Ι.Π. και των αναπληρωτών τους: 

Α. στη Κοσμητεία με διετή θητεία από από 01.09.2021 έως 31.08.2023. 

Β. στη Γενική Συνέλευση Σχολή ΜΠΔ με διετή θητεία από 01.09.2021 έως 31.08.2023. 

Γ. στη Συνέλευση Τμήματος με ετήσια θητεία από 01.09.2021 έως 31.08.2022 

 

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Δευτέρα 19.07.2021 με ηλεκτρονική ψηφοφορία, κατά τα προβλεπόμενα από 

τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 και της ΥΑ με Αριθ. Πρωτ./Β. Προτ. 153348/Ζ1/15.09.2017 και της ΥΑ με 

αριθμ. 191014/Ζ1/07.11.2017 και ιδίως της υπ’ αριθμ. 60944/Ζ1/28.05.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2358/τ. 

Β΄/03.06.2021). 

Σε περίπτωση που χρειαστεί δεύτερη επαναληπτική ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ανάδειξη των 

εκπροσώπων, αυτή θα διεξαχθεί την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την Τρίτη 20.07.2021, με την ίδια 

Εφορευτική Επιτροπή και την ίδια εκλογική διαδικασία. 

Τόσο για την πρώτη εκλογική διαδικασία, όσο και για την περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, οι ώρες 

διενέργειας της ψηφοφορίας θα είναι από 10:00 έως 12:00 και θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά, μέσω του 

ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ». 

Οι υποψηφιότητες, οι παραιτήσεις και οι ενστάσεις σχετικά με την ανακήρυξη των υποψηφίων υποβάλλονται 

στην εφορευτική επιτροπή δια της αρμόδιας για θέματα προσωπικού Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του 

Ιδρύματος και πρωτοκολλώνται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ιδρύματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται 

συμπληρωματικά οι διατάξεις της ΥΑ 153348/Ζ1/15-09-2017 (ΦΕΚ Β΄ 3255) όπως έχει τροποποιηθεί. 

 

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: Πέμπτη 15-07-2021 και ώρα 12:00. 

 

Το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή εκπροσώπων στα συλλογικά όργανα της Σχολής ΜΠΔ απαρτίζεται 

από το σύνολο των μελών Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής. 

Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, με βάση τους 

οποίους διενεργούνται οι εκλογές. Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και τηρούνται από την αρμόδια 

υπηρεσία προσωπικού και εγκρίνονται από τον Πρύτανη του Ιδρύματος. Μετά την έγκριση, οι εκλογικοί 

κατάλογοι θα παραδοθούν στην Εφορευτική Επιτροπή. 

Κάθε υποψήφιος μπορεί, με γραπτή δήλωσή του, που απευθύνεται προς το Όργανο Διενέργειας Εκλογών να 

ορίσει το αργότερο δύο (2) μέρες πριν την ψηφοφορία, έναν (1) αντιπρόσωπο και έναν (1) αναπληρωτή του, 

οπότε και ενημερώνεται για το χώρο εξαγωγής των αποτελεσμάτων. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι και οι 

αναπληρωτές τους, μπορούν να παρίστανται κατά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και μέχρι τη σύνταξη του 

πρακτικού εκλογής, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται κατωτέρω, εφόσον το ζητήσουν. 

 

Ορίζει 

Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, η οποία λογίζεται και ως Όργανο 

Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) και η οποία απαρτίζεται από τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη 

ως εξής: 

 

Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά μέλη 



 
 

  

1 Χαιρέτης Νεκτάριος 1 Πιπερίδης Σάββας 

2 Μπακατσάκη Μαρία 2 Τσιναράκης Γιώργος 

3 Κρασαδάκη Ευαγγελία 

 

3 Λιαδάκη Αγγελική 

 

Με απόφασή του το Ο.Δ.Ε. ορίζει τον Διαχειριστή της συγκεκριμένης Εκλογικής Διαδικασίας. 

 

Τα μέλη του Ο.Δ.Ε. οφείλουν να διασφαλίζουν την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού 

δικαιώματος των μελών του εκλεκτορικού σώματος, όπως αυτό εκάστοτε ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, να 

παρακολουθούν την ορθή και ομαλή διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 

της ΥΑ 60944/Ζ1/28-05-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2358/τ.Β΄/03-06-2021), να υποβοηθούν και να υπογράφουν το 

τελικό πρακτικό εκλογής. 

Μετά την εκλογική διαδικασία και την ανάδειξη των εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. κατά τα ως άνω 

αναφερόμενα, το Δ.Ο.Ε. πρέπει να καταθέσει στον Κοσμήτορα, διά της Γραμματείας της Σχολής ΜΠΔ, το 

σχετικό πρακτικό εκλογής, υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη του, προκειμένου για την έκδοση της σχετικής 

διαπιστωτικής πράξης και την γνωστοποίησή της στην ακαδημαϊκή κοινότητα με την ανάρτησή της στην 

ιστοσελίδα του Ιδρύματος. Το πρακτικό εκλογής και το λοιπό εκλογικό υλικό, φυλάσσονται με ευθύνη του 

Ο.Δ.Ε. σε συνεργασία με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης του Ιδρύματος. 

 

O Κοσμήτορας της Σχολής 
 

 

 

 

Καθηγητής Ν. Τσουρβελούδης 

 

 

 
Κοινοποίηση: 

Πρυτανεία Πολυτεχνείου Κρήτης 

Γραμματείες Σχολών Πολυτεχνείου Κρήτης 

Μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., Διοικητικού Προσωπικού Σχολής ΜΠΔ 

Ιστοσελίδα Πολυτεχνείου Κρήτης 

Ιστοσελίδα Σχολής ΜΠΔ 
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