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Πολυτεχνείο Κρήτης 

Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 
 

Όργανο Διενέργειας Εκλογών για την Εκλογή Αναπληρωτή 
Κοσμήτορα στην Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

του Πολυτεχνείου Κρήτης 
 

Χανιά, 15 Φεβρουαρίου 2023 

 

Προς : Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

Κοιν. :  Κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

 Πρυτανεία του Πολυτεχνείου Κρήτης 
 

Θέμα: Πρακτικό ανακήρυξης υποψηφιοτήτων για την θέση του Αναπληρωτή Κοσμήτορα 

της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης (εκλογική 

διαδικασία για την Δευτέρα 06.03.2023) 

 

Σύμφωνα με την Προκήρυξη με υπ. Αρ. Πρωτ 2255/26-1-2023 και τίτλο «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» προκηρύχθηκαν οι 

εκλογές για την ανάδειξη του Αναπληρωτή Κοσμήτορα στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής 

και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης με θητεία έως και την 31-8-2024. 

 

Εν συνεχεία, και σύμφωνα με την 8
η
 ΓΣ/7.2.2023 της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και 

Διοίκησης του Πολυτεχνείο Κρήτης ορίσθηκε το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (OΔΕ) το 

οποίο αποτελείται από τους κάτωθι: 

 

1. Κονσολάκης Μιχαήλ, Καθηγητής  

2. Ατσαλάκης Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής  

3. Ιψάκης Δημήτριος, Επ. Καθηγητής 

 

Ως Πρόεδρος της τριμελούς εφορευτικής επιτροπής (δηλαδή της ΟΔΕ) ορίζεται το 

αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ, το οποίο συμμετέχει σε αυτή και ως εκ τούτου ορίζεται ο Καθηγητής 

Μ. Κονσολάκης.  

 

Στις 14.02.2023 η ανωτέρω Επιτροπή παρέλαβε τους φακέλους υποψηφιοτήτων, οι οποίοι 

είχαν κατατεθεί εμπρόθεσμα και σύμφωνα με την υπ. Αρ. Πρωτ. 2255/26-1-2023 Προκήρυξη 

για Εκλογή Αναπληρωτή Κοσμήτορα στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του 

Πολυτεχνείου Κρήτης.  

 

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος για την ανακήρυξη των υποψηφίων, η Επιτροπή 

έλαβε υπόψιν της, τη σχετική νομοθεσία και τις λοιπές διατάξεις όπως αναφέρονται 

αναλυτικά στην υπ. Αρ. Πρωτ 2255/26-1-2023 προκήρυξη: 

 

i. Υποψηφιότητα για το αξίωμα του Αναπληρωτή Κοσμήτορα μπορούν να θέσουν μέλη 

Δ.Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών 

Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, τα οποία τελούν σε καθεστώς 

πλήρους απασχόλησης κατ’ ελάχιστον για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους κατά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων. 

 

ii. Δεν επιτρέπεται να θέσουν υποψηφιότητα : α) μέλη Δ.Ε.Π., τα οποία αποχωρούν από 

την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της 

θητείας της θέσης που προκηρύσσεται, β) μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν διατελέσει στο 
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αξίωμα του Κοσμήτορα για τουλάχιστον δύο (2) θητείες σε Σχολή του ίδιου ή άλλου 

Α.Ε.Ι.  

 

iii. Το αξίωμα είναι ασυμβίβαστο με το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου και ιδίως 

του Πρύτανη, Αντιπρύτανη, Προέδρου Τμήματος ή Διευθυντή Τομέα, καθώς και με 

την ιδιότητα μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης. Είναι επιτρεπτή η κατοχή της θέσης 

Διευθυντή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου 

και Ερευνητικού Ινστιτούτου. Η ιδιότητα του Αναπληρωτή Κοσμήτορα είναι 

ασυμβίβαστη με κάθε επαγγελματική ενασχόληση εκτός του Ιδρύματος, πλην της 

άσκησης διδακτικού ή ερευνητικού έργου προς Α.Ε.Ι. ή ερευνητικούς και 

τεχνολογικούς φορείς της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Η ύπαρξη ασυμβίβαστου ελέγχεται 

καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας και αν διαπιστωθεί η ύπαρξη τέτοιου, το εν λόγω 

πρόσωπο παύεται με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.). 

 

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή συνεδρίασε στις 15.02.2023 και διαπίστωσε ότι 

υποψηφιότητα για τη θέση του Αναπληρωτή Κοσμήτορα κατέθεσε εμπρόθεσμα ένας (1) 

υποψήφιος. Ειδικότερα, ο κ. Βασίλειος Κουϊκόγλου, Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών 

Παραγωγής και Διοίκησης κατέθεσε υποψηφιότητα που έλαβε Αρ. Πρωτ 519/08-02-2023. 

Συνημμένα κατατέθηκαν: αίτηση υποψηφιότητας, αντίγραφο δελτίου σστυνομικής 

ταυτότητας, πλήρες βιογραφικό σημείωμα και γραπτή συναίνεση ανάρτησής του, και τέλος 

υπεύθυνη δήλωση (μέσω του πληροφοριακού συστήματος gov.gr) ότι δεν συντρέχουν στο 

πρόσωπο του υποψηφίου κωλύματα εκλογιμότητας. 

 

Η Επιτροπή διαπιστώνει πως για τον υποψήφιο πληρούνται και τηρούνται όλες οι 

προυποθέσεις του νόμου για την υποβολή υποψηφιότητας καθότι o κ. Κουϊκόγλου:  

 

i) βρίσκεται στη βαθμίδα του Καθηγητή με πλήρη απασχόληση από το 2004 στη 

Σχολή ΜΠΔ. 

ii) δεν κατέχει αξίωμα σε άλλο μονοπρόσωπο όργανο διοίκησης Ανώτατου 

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) ούτε θέση ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του 

Αναπληρωτή Κοσμήτορα 

iii) δεν έχει διατελέσει Κοσμήτορας σε Σχολή ΑΕΙ  

iv) δεν πρόκειται να αποχωρήσει από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του 

ανώτατου ορίου ηλικίας μέχρι τη λήξη της θητείας, την 31-8-2024.  

 

 

Με βάση τα παραπάνω, ανακηρύσσεται ως υποψήφιος για τη θέση του Αναπληρωτή 

Κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης στο Πολυτεχνείο Κρήτης ο κ. 

Βασίλειος Κουϊκόγλου, Καθηγητής της  Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, 

Πολ. Κρήτης. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

 

Κονσολάκης Μιχαήλ, Καθηγητής  

 

ΤΑ ΜΕΛΗ   

 

 

 

 

Ατσαλάκης Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής                  Ιψάκης Δημήτριος, Επ. Καθηγητής 
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