
 
 
 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ 
 
 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π) ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π.)  ΣΤΗΝ 

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  

 

 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου έχοντας 

υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 

σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1β, 2, 9, 16 , της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 17, της περ. δ της  

παρ. 1  του άρθρου 18,  της παρ. 11 του άρθρου 84 του Ν. 4485/2017 (Α’ 114) «Οργάνωση 

και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 

όπως ισχύουν.  

3. Τις διατάξεις των άρθρων 23, 24, 25, 27, 28, 29, και 34 του Ν. 4610/2019 (Α΄  70) «Συνέργειες 

Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, 

Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» όπως ισχυούν. 

4. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος κατ’ άρθρο 8, του 

Ν.4485/2017 (Α’  114). 

5. Τη με αρ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (Β΄3255) υπουργική απόφαση 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.ΤΕ.Π των 

διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι, κατά την πρώτη 

εφαρμογή του Ν.4485/2017 (Α΄114)» του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

και την τροποποίηση αυτής σύμφωνα με την με αρ. 191014/Ζ1/07-11-2017 υπουργικής 

απόφασης.(Β’ 3969) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
 

Ηράκλειο     14.06.2021 
Αριθμ. Πρωτ. :358 /Φ.20 Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος,71004, Ηράκλειο 

Τ.Θ. 1939 
Πληροφορίες: Πετράκη Αικατερίνη 

Τηλέφωνο:  2810379879 

E-mail: secr-sceng@hmu.gr 
 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  
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6. Τις διατάξεις των άρθρων 75 έως 83 του Ν. 4727/2020 (Α΄ 184)  «Ψηφιακή Διακυβέρνηση 

(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 

2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 

2018/1972) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

7. Την με αριθ. πρωτ. 1542/Φ.20 (ΦΕΚ 457/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./22-07-2019), Διαπιστωτική Πράξη του 

Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με θέμα «Εκλογή Κοσμήτορα της 

Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου»  

8. Τις διατάξεις του άρθρου 162 του Ν. 4763/2020 (Α’ 254) με θέμα «Διεξαγωγή εκλογικών 

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

95 του Ν. 4790/2021 (Α’  48). 

9. Τη με αρ. 60944/Ζ1/28.05.2021 (Β’ 2358) Κ.Υ.Α. με θέμα «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής 

της ηλεκτρονικής 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 

στα συλλογικά όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους. 

 

Προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη  

 

 εκπροσώπων των μελών του Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και των  αναπληρωτών  τους στην 

Κοσμητεία και στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού 

Πανεπιστημίου για το χρονικό διάστημα από 01.09.2021 έως 31.08.2023. 

 

Ορίζεται  ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Τρίτη 06 Ιουλίου 2021 . Η εκλογική 

διαδικασία θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, για χρονικό διάστημα που θα 

καθοριστεί από το διαχειριστή της εκλογικής διαδικασίας και σύμφωνα με την υπ’ αρ. 

60944/Ζ1/28.05.2021 (Β’ 2358) Κ.Υ.Α. Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας 

αυτή θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι Τετάρτη 07 Ιουλίου 2021, με την 

ίδια εφορευτική επιτροπή και με την ίδια εκλογική διαδικασία.  

 

 

 

 Α .   Υ  Π  Ο  Ψ  Η  Φ  Ι  Ο  Τ  Η  Τ  Ε  Σ  

          

  Υποψηφιότητες υποβάλλονται έως την  23η  Ιουνίου  2021, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 14:00, με 

αίτηση των ενδιαφερομένων αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή  

επιστολικά ή ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση elproto-dmp@hmu.gr,  βάσει των 

συνημμένων στην προκήρυξη υποδείγματων. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας   πρωτοκολλούνται 

στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου και υποβάλλονται στην εφορευτική επιτροπή 

δια του Τμήματος Διοικητικού και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού της 

Διεύθυνσης Διοικητικού. 

Επισημαίνεται ότι με την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας - βάσει των συνημμένων 

στην προκήρυξη υποδειγμάτων – κατατίθενται και: 

mailto:elproto-dmp@hmu.gr
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I. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου  

II. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου κωλύματα 

εκλογιμότητας 

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους έως την έναρξη της 

διαδικασίας εκλογής.  

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

στην Εφορευτική Επιτροπή  δια της αρμόδιας για θέματα προσωπικού υπηρεσίας του ιδρύματος 

και πρωτοκολλούνται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου. 

 

Β .   Ε Φ Ο Ρ Ε Υ Τ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η / Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Η  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α  

 

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή με 

ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία ορίζεται με απόφαση του Κοσμήτορα της Σχολής 

τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας. 

Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει 

εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την υποβολή υποψηφιότητας, καθώς και αν 

συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα εκλογιμότητας, ανακηρύσσει τους υποψήφιους μέσα 

σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, 

εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Κοσμήτορα. 

 

Γ .  Ε Κ Λ Ε Κ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο  Σ Ω Μ Α  

 

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 του Ιδρύματος, ήτοι τη 

Διεύθυνση Διοικητικού του Ιδρύματος και εγκρίνονται από τον Πρύτανη του Ελληνικού 

Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Οι εκλογικοί κατάλογοι οριστικοποιούνται είκοσι (20) ημέρες πριν 

από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Μετά την έγκριση, οι εκλογικοί κατάλογοι 

παραδίδονται στην  Εφορευτική Επιτροπή. 
 
Δ .  Ψ Η Φ Ο Φ Ο Ρ Ι Α  

Η εκλογή των εκπροσώπων των μελών του Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.  και των αναπληρωτών τους 

γίνεται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας 

προσωπικού της Σχολής, για διετή θητεία και δυνατότητα επανεκλογής. 

 

Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν/μια μόνο από τους/τις υποψήφιους/ιες . 

 

Επισημαίνεται ότι, τα Συλλογικά  Όργανα της Σχολής συγκροτούνται και λειτουργούν νόμιμα, 

έστω και αν δεν έχουν εκλεγεί οι ως άνω εκπρόσωποι. 
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Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ, στο διαδικτυακό τόπο του 

Ιδρύματος, της Σχολής και των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών, Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανολόγων Μηχανικών. 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής 
(*)  

 
Καραπιδάκης Εμμανουήλ 

 
Αναπληρωτής Καθηγητής 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο της Κοσμητείας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Συνημμένα:  

 Υπόδειγματα αιτήσεων/δηλώσεων  υποψηφιοτήτων 

Πίνακας Αποδεκτών 
1. Αποδέκτες προς ενέργεια 

 Μέλη  Ε.Τ.Ε.Π.  και Ε.ΔΙ.Π της Σχολής Μηχανικών 
2. Εσωτερική Διανομή   

 Πρυτανεία ΕΛΜΕΠΑ 
 Τμήματα  Σχολής Μηχανικών 
 Σύλλογο   Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π 
 Διεύθυνση Διοικητικού  
 Τμήμα Διοικητικού και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
 Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου 
 Διεύθυνση Πληροφορικής & Βιβλιοθήκης 
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ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 
 

Προς την Εφορευτική Επιτροπή  
(διά της αρμόδιας για θέματα προσωπικού υπηρεσίας του ιδρύματος) 

 

Για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών του Ε.ΔΙ.Π  

Υποψηφιότητα για τη θέση του εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π στην Κοσμητεία/Γενική Συνέλευση της 

Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 
 

 
 
 
 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ:                                                                                       

ΟΝΟΜΑ: 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:                                                                                   

ΒΑΘΜΙΔΑ:                                                                                          

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:………………………….. 

ΠΟΛΗ:…………………………………………………….                             

Τ.Κ. ……………     ΤΗΛ.: …………………….….……                               

e-mail:……………………………………………..……..                                
 

 

 

 

 
 
 
Ηράκλειο   ……./……../2021 
 

 

 

 

ΠΡΟΣ 

Την Εφορευτική Επιτροπή  

διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων του 

Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού της Σχολής Μηχανικών 

του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου στην 

Κοσμητεία και στη Γενική Συνέλευση της Σχολής.  

Με την αίτησή μου αυτή υποβάλλω  υποψηφιότητα για 

τη θέση του εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π της Σχολής 

Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου  

στην Κοσμητεία της Σχολής     

στη Γενική Συνέλευση της Σχολής   

Με την παρούσα αίτησή μου επισυνάπτω αντίγραφο 

Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και 

υπεύθυνη δήλωση ότι δεδομένου ότι πληρώ τις 

προϋποθέσεις που ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία 

για την υποβολή υποψηφιότητας, δεν συντρέχουν στο 

πρόσωπό μου κωλύματα εκλογιμότητας.  

 

 Ο Αιτών/Η Αιτούσα 

 

………………………………………………………... 
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ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 
 

Προς την Εφορευτική Επιτροπή  
(διά της αρμόδιας για θέματα προσωπικού υπηρεσίας του ιδρύματος) 

 

Για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών του Ε.Τ.Ε.Π.  

Υποψηφιότητα για τη θέση του εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π στην Κοσμητεία/Γενική Συνέλευση της 

Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 
 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ:                                                                                       

ΟΝΟΜΑ: 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:                                                                                   

ΒΑΘΜΙΔΑ:                                                                                          

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:………………………….. 

ΠΟΛΗ:…………………………………………………….                             

Τ.Κ. ……………     ΤΗΛ.: …………………….….……                               

e-mail:……………………………………………..……..                                
 

 

 

 

 
 
 
Ηράκλειο   ……./……../2021 
 

 

 

 

ΠΡΟΣ 

Την Εφορευτική Επιτροπή  

διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων του 

Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού της Σχολής 

Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου 

στην Κοσμητεία και στη Γενική Συνέλευση της Σχολής.  

Με την αίτησή μου αυτή υποβάλλω  υποψηφιότητα για 

τη θέση του εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π της Σχολής 

Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου  

στην Κοσμητεία της Σχολής     

στη Γενική Συνέλευση της Σχολής   

Με την παρούσα αίτησή μου επισυνάπτω αντίγραφο 

Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και 

υπεύθυνη δήλωση ότι δεδομένου ότι πληρώ τις 

προϋποθέσεις που ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία 

για την υποβολή υποψηφιότητας, δεν συντρέχουν στο 

πρόσωπό μου κωλύματα εκλογιμότητας.  

.  

 

 Ο Αιτών/Η Αιτούσα 

 

………………………………………………………... 
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