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 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ/26.11.2013 

 

Πρακτικό 3θσ υνεδρίαςθσ τθσ Σριμελοφσ Επιτροπισ για τθ διοργάνωςθ των Εκλογικϊν 

διαδικαςιϊν για τθν ανάδειξθ του Κοςμιτορα τθσ χολισ Επιςτθμϊν Τγείασ του 

Πανεπιςτθμίου Κριτθσ . 

 

 

Θ Σριμελισ Επιτροπι που ορίςκθκε ςφμφωνα με τθν υπ' αρικμόν 13.374/24-10-2013 πράξθ του 

Πρφτανθ του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ και βάςει του άρκρου 3 παρ. 2 εδαφ. βϋ του Ν. 4076/2012 

(Φ.Ε.Κ. 159/10.08.2012 τ.Αϋ), ςυνεδρίαςε ςιμερα 22/11/2013 μετά τθ με θμερομθνία 16.11.2013 

πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ επιτροπισ Κακθγθτι κ. Δθμθτρίου Γεωργόπουλου με ςκοπό τθν 

ανακιρυξθ των υποψθφίων και τθν οργάνωςθ των Εκλογικϊν διαδικαςιϊν του Κοςμιτορα τθσ 

χολισ Επιςτθμϊν Τγείασ (.Ε.Τ.) του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ (ΠΚ) για κθτεία που κα άρχεται από τθσ 

εκλογισ του ζωσ τθν 31.08.2017 . 

Παρόντεσ ςτθ ςυνεδρίαςθ, ιταν και τα τρία μζλθ τθσ Σριμελοφσ Επιτροπισ ιτοι :  

(α) Ο Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ, Κακθγθτισ του Σμιματοσ Ιατρικισ τθσ χολισ Επιςτθμϊν Τγείασ, 

Κακθγθτισ κ. Δθμιτριοσ Γεωργόπουλοσ και  

(β) Σα μζλθ τθσ Επιτροπισ : ( i ) Ο Κακθγθτισ του Σμιματοσ Ιατρικισ τθσ χολισ Επιςτθμϊν Τγείασ κ. 

Δθμιτριοσ Μαυρουδισ και (ii) O Κακθγθτισ του Σμιματοσ Επιςτιμθσ Τπολογιςτϊν τθσ χολισ 

Θετικϊν & Σεχνολογικϊν Επιςτθμϊν κ. Παναγιϊτθσ Σραχανιάσ . 

 

Πρακτικά τιρθςε θ Γραμματζασ τθσ Επιτροπισ κ. Δερμιτηάκθ Μαριζττα. 

 

Μετά από διεξοδικι ςυηιτθςθ μεταξφ των μελϊν τθσ επιτροπισ και αφοφ λιφκθκαν υπόψθ τα εξισ:  

1. Οι διατάξεισ του Ν.4009/2011 Φ.Ε.Κ. 195/06-09-2011 τ.Αϋ «Δομή, λειτουργία, διαςφάλιςη τησ 
ποιότητασ των ςπουδϊν και διεθνοποίηςη των ανϊτατων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων», όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει με το Ν.4076/2012 Φ.Ε.Κ.  159/10.08.2012 τ.Αϋ «Ρυκμίςεισ 
κεμάτων Α.Ε.Ι. και άλλεσ διατάξεισ» και το Ν. 4115/2013 Φ.Ε.Κ. 24/30.1.2013 τ.Αϋ 
«Οργάνωςη και λειτουργία Ιδρφματοσ Νεολαίασ και Δια Βίου Μάθηςησ και Εθνικοφ 
Οργανιςμοφ Πιςτοποίηςησ Προςόντων και Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ και άλλεσ 
διατάξεισ» και ειδικότερα: 

2.  Θ  υποβολι των υποψθφιοτιτων για το αξίωμα του Κοςμιτορα τθσ χολισ Επιςτθμϊν Τγείασ 
από τουσ κ.κ. :  
(α) Ανδρζα Μαργιωρι, Κακθγθτι του Σμιματοσ Ιατρικισ τθσ χολισ Επιςτθμϊν Τγείασ και  
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(β) Γεϊργιο Χαλκιαδάκθ, Κακθγθτι του Σμιματοσ Ιατρικισ τθσ χολισ Επιςτθμϊν Τγείασ 

3. Σο με αρικμό πρωτοκόλλου 44/15-11-2013 ζγγραφο του Προζδρου του υμβουλίου του 
Πανεπιςτθμίου Κριτθσ, Ομότιμου Κακθγθτι κ. Γρθγορίου θφάκθ . 

4.  Θ με αρικμό πρωτοκόλλου 543/14-11-2013 Γνωμοδότθςθ τθσ Νομικισ Τπθρεςίασ του 
Πανεπιςτθμίου Κριτθσ . 

5. Θ με αρικμό πρωτοκόλλου 558/22-11-2013 απόφαςθ του Πρφτανθ του Πανεπιςτθμίου 
Κριτθσ περί επικφρωςθσ των εκλογικϊν καταλόγων τθσ χολισ Επιςτθμϊν Τγείασ του 
Πανεπιςτθμίου Κριτθσ.  

6. Ο Νόμοσ Ν. 4115/2013 Φ.Ε.Κ. 24/30.1.2013 τ.Αϋ και το άρκρο  44Α παρ. 16 περί εφαρμογισ 
θλεκτρονικισ ψιφου για τθν ανάδειξθ όλων των μονομελϊν οργάνων των ΑΕΙ . 

7. Θ με αρικμό Φ.122.1/184/16376/Β2 (Φ.Ε.Κ. Βϋ 353/19.02.2013) απόφαςθ του Τπουργοφ 
Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ & Ακλθτιςμοφ «Διαδικαςία ανάδειξησ των 
μονομελϊν οργάνων των ΑΕΙ μζςω εκλογικήσ διαδικαςίασ με ηλεκτρονική ψήφο». 

8. Οι  διατάξεισ του άρκρου  9 «Όργανα τθσ χολισ» του Ν.4009/2011 Φ.Ε.Κ. 195/06.09.2011 
τ.Αϋ όπωσ ιςχφει και μεταξφ άλλων οι διατάξεισ τθσ παραγράφου *8+ οι οποίεσ ορίηουν ότι: 
«Αν η ςχολή οργανϊνει ζνα μόνο πρόγραμμα ςπουδϊν, η κοςμητεία αποτελείται από τον 
κοςμήτορα, ο οποίοσ εκτελεί και χρζη διευθυντή τμήματοσ από τρεισ εκλεγμζνουσ από τη 
γενική ςυνζλευςη τησ ςχολήσ καθηγητζσ και από ζναν εκπρόςωπο των φοιτητϊν….». 

9. Σο υπϋαρικμόν Π.Δ. 96/2013 (ΦΕΚ 133/τ.Αϋ/05.06.2013) για τθν «Κατάργθςθ - ςυγχϊνευςθ 
τμθμάτων -  Μετονομαςία χολισ ςτο Πανεπιςτιμιο Κριτθσ», όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει με το υπ’ αρικμόν Π.Δ. 128/2013 (ΦΕΚ 195/τ.Α’/17.09.2013). 

10. Θ  υπϋ αρικμόν 10.954 (ΦΕΚ 1959/12.08.2013, τ.Βϋ) «Διαπιςτωτικι πράξθ του Πρφτανθ του 
Πανεπιςτθμίου Κριτθσ για τθν κατάργθςθ Σμθμάτων τθσ χολισ Επιςτθμϊν Τγείασ του 
Πανεπιςτθμίου Κριτθσ και ςυγκρότθςθ τθσ χολισ Επιςτθμϊν Τγείασ του Πανεπιςτθμίου 
Κριτθσ με μόνο το Σμιμα Ιατρικισ».  

 

Ομόφωνα αποφαςίηει 

για τθν ανακιρυξθ των υποψθφίων για το αξίωμα του Κοςμιτορα τθσ χολισ Επιςτθμϊν Τγείασ του 

Πανεπιςτθμίου Κριτθσ και ορίηει τθν παρακάτω αναλυτικά περιγραφόμενθ διαδικαςία διενζργειασ 

των εκλογϊν : 

 

1. Ανακιρυξθ υποψθφίων. 

2. Ημζρα διενζργειασ τθσ εκλογικισ διαδικαςίασ.  

3. Εκλζκτορεσ – εκλογικοί κατάλογοι. 

4. Εκλογικι διαδικαςία – Σόποσ ςυνεδρίαςθσ τθσ επιτροπισ  

5. Ενςτάςεισ 

 

1.  Ανακιρυξθ υποψθφίων 

Θ Σριμελισ Επιτροπι αφοφ ζλαβε γνϊςθ των με αρικμό (3) και (4) ςχετικϊν εγγράφων αποφάςιςε 

να ανακθρφξει ωσ υποψιφιουσ για το αξίωμα του Κοςμιτορα τθσ χολισ Επιςτθμϊν Τγείασ τουσ 

παρακάτω, οι οποίοι ιταν και οι μοναδικοί που υπζβαλαν υποψθφιότθτα  :  

(α) Ανδρζα Μαργιωρι, Κακθγθτι του Σμιματοσ Ιατρικισ τθσ χολισ Επιςτθμϊν Τγείασ και  

(β) Γεϊργιο Χαλκιαδάκθ, Κακθγθτι του Σμιματοσ Ιατρικισ τθσ χολισ Επιςτθμϊν Τγείασ . 
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    Θ επιτροπι ζκρινε ότι και οι δφο υποψιφιοι πλθροφν τισ ταςςόμενεσ από το νόμο προχποκζςεισ 

για τθν ανακιρυξι τουσ για τουσ εξισ λόγουσ :  

( i ) Και οι δφο υποψιφιοι είναι Κακθγθτζσ πρϊτθσ βακμίδασ τθσ χολισ Επιςτθμϊν Τγείασ του 

Πανεπιςτθμίου Κριτθσ. 

( ii ) Και οι δφο υποψιφιοι ζχουν διοικθτικι εμπειρία δεδομζνου ότι ο μεν Κακθγθτισ κ. Ανδρζασ 

Μαργιωρισ είναι ο Πρόεδροσ του Σμιματοσ Ιατρικισ του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ μζχρι και ςιμερα ο 

δε Κακθγθτισ κ. Γεϊργιοσ Χαλκιαδάκθσ, είναι από το ζτοσ 29.08.2006 Διευκυντισ τθσ 

Πανεπιςτθμιακισ Κλινικισ Γενικισ Χειρουργικισ (από τισ 15.12.2005 με τθν ιδιότθτα του 

Αναπλθρωτι Κακθγθτι) και από τισ 09.11.2009 Διευκυντισ τθσ Κλινικισ Θϊρακοσ Αγγείων του 

Γενικοφ Πανεπιςτθμιακοφ Νοςοκομείου Θρακλείου (Πα.ΓΝΘ).  

( iii ) Όςον αφορά τθν απαιτοφμενθ εκ του νόμου ιδιότθτα ωσ πρόςωπα «εγνωςμζνου κφρουσ», θ 

επιτροπι διαπιςτϊνει ότι και ςτουσ δφο υποψθφίουσ μπορεί να αποδοκεί το ωσ άνω 

χαρακτθριςτικό. Παράλλθλα οφείλει να επιςθμάνει ότι θ γενικόλογθ αναφορά ςτο νόμο του όρου 

«εγνωςμζνου κφρουσ»,  χωρίσ περαιτζρω εξειδίκευςθ δεδομζνου δε και του γεγονότοσ ότι για 

πρϊτθ φορά τίκεται ωσ προχπόκεςθ για τθν εκλογι οργάνων Διοίκθςθσ των Α.Ε.Ι., δεν επιτρζπει 

ςτθν Επιτροπι να ερμθνεφςει τθν ζννοια αυτι για τθν υπό κρίςθ περίπτωςθ (για τθν ανάδειξθ 

δθλαδι ι μθ υποψθφιοτιτων) και ςτθ ςυνζχεια να αξιολογιςει υπό τον όρο αυτό τισ υποβλθκείςεσ 

υποψθφιότθτεσ.  

2. Ημερομθνία διενζργειασ των εκλογϊν : 

Οι εκλογζσ κα διεξαχκοφν ςτισ 29 Νοεμβρίου 2013, θμζρα Παραςκευι, με ϊρα ζναρξθσ τθσ 

ψθφοφορίασ τισ 10:00 π.μ και ϊρα λιξθσ τισ 17:00 π.μ 

3. Εκλζκτορεσ – Εκλογικοί κατάλογοι : (Ν. 4076/2012  άρκρο 3 παρ.1, περίπτωςθ 2 (α), και Φ.Ε.Κ. Βϋ 

353/19.02.2013) .  

(i) Ο Κοςμιτορασ εκλζγεται από τουσ Κακθγθτζσ (όλων των βακμίδων) και τουσ 

υπθρετοφντεσ Λζκτορεσ τθσ χολισ με άμεςθ, μυςτικι και κακολικι ψθφοφορία. 

(ii) Σο εκλογικό δικαίωμα αςκοφν μόνο όςοι είναι εγγεγραμμζνοι ςτουσ 

εκλογικοφσ καταλόγουσ, με βάςθ τουσ οποίουσ διενεργοφνται οι εκλογζσ. 

(iii) το εκλεκτορικό ςϊμα μποροφν να μετζχουν και όςοι απουςιάηουν με εκπαιδευτικι ι άλλου 

είδουσ νόμιμθ άδεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςε καμία ιδιαίτερθ διοικθτικι διαδικαςία (οικειοκελϊσ 

και ατφπωσ - Γνωμοδότθςθ Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ (Γ.Ν..Κ.) υπ'αρικμόν 441/2009). Όςοι 

τελοφν ςε αναςτολι ι απαγόρευςθ τθσ άςκθςθσ των κακθκόντων τουσ δεν μποροφν να αςκιςουν 

το εκλογικό τουσ δικαίωμα κατά τθ διενζργεια των εκλογϊν αυτϊν (άρκρο 24, του Ν.4009/2011).  

(iv) Οι εκλογικοί κατάλογοι για τθν ωσ άνω εκλογικι διαδικαςία, ζχουν υποβλθκεί με το ωσ άνω (5) 

ςχετικό ζγγραφο του Πρφτανθ του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ. Συχόν μεταβολζσ ςτον αρικμό των μελϊν 

του εκλεκτορικοφ ςϊματοσ, ιτοι (αφξθςθ-μείωςθ) μετά από αυτοδίκαιεσ παραιτιςεισ, κ.α., - μετά 
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τθν οριςτικοποίθςθ των καταλόγων- κα ανακοινϊνονται ζγκαιρα ςτα μζλθ τθσ Σριμελοφσ 

Επιτροπισ. 

4. Εκλογικι διαδικαςία  : 

Θ εκλογικι διαδικαςία κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 1 ζωσ και 6 τθσ υπϋαρικμόν 

Φ.122.1/184/16376/Β2 - Τ.Α. ΦΕΚ/353/τ. Βϋ/19.02.2013 με θλεκτρονικι ψιφο μζςω του ειδικοφ 

πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ «ΗΕΤ» του Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α που υποςτθρίηεται τεχνολογικά από το Εκνικό 

Δίκτυο Ζρευνασ και Σεχνολογίασ και βαςίηεται ςε διεκνϊσ αναγνωριςμζνα τεχνολογικά πρότυπα για 

τθ διεξαγωγι θλεκτρονικϊν ψθφοφοριϊν που διαςφαλίηουν το αδιάβλθτο και απόρρθτο τθσ 

εκλογικισ διαδικαςίασ. 

• Μζςω του ςυςτιματοσ «ΗΕΤ» αποςτζλλεται ςε όλουσ του εγγεγραμμζνουσ εκλογείσ, 

εξατομικευμζνο θλεκτρονικό μινυμα το οποίο περιλαμβάνει τθν ακριβι εξατομικευμζνθ δια-

δικτυακι διεφκυνςθ (UrL) ςτθν οποία κάκε εκλογζσ αςκεί το εκλογικό τουσ δικαίωμα, κακϊσ και 

κάκε άλλθ απαραίτθτθ πλθροφορία. Κάκε εκλογζασ μπορεί, πριν τθν ζναρξθ τθσ εκλογικισ 

διαδικαςίασ, να απευκυνκεί ςτθν εφορευτικι επιτροπι, ςε περίπτωςθ που δεν παρζλαβε κακόλου 

θλεκτρονικό μινυμα ι αν αυτό είναι εςφαλμζνο ι ελλιπζσ ι αν ο εκλογζασ ζχει εςφαλμζνωσ 

παραλειφκεί από το εκλογικό ςϊμα. Σα όργανα διενζργειασ εκλογϊν οφείλουν αμελλθτί να 

προβοφν ςτθν εξζταςθ και επίλυςθ όλων των ανωτζρω ηθτθμάτων. 

• Ο ψθφοφόροσ, αφοφ καταχωριςει τθν ψιφο του ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα, λαμβάνει μια 

ψθφιακι απόδειξθ καταχϊρθςθσ ψιφου. Θ απόδειξθ αυτι αποτελεί τεκμιριο τθσ ςυμμετοχισ του 

ςτθν ψθφοφορία, και κα πρζπει να κατατίκεται μαηί με κάκε τυχόν ζνταςθ του εκλογζα. 

• Κάκε υποψιφιοσ μπορεί με γραπτι διλωςι του που απευκφνεται ςτα όργανα διενζργειασ των 

εκλογϊν, το αργότερο δφο (2) μζρεσ πριν τθν ζναρξθ τθσ εκλογικισ διαδικαςίασ, να διορίςει ζναν 

αντιπρόςωπο και ζναν αναπλθρωτι του, οι οποίοι μποροφν να παρίςτανται κατά τθ διαδικαςία 

καταμζτρθςθσ των ψιφων. 

Σόποσ ςυνεδρίαςθσ τθσ τριμελοφσ επιτροπισ: 

Κατά τθν θμζρα των εκλογϊν θ τριμελισ επιτροπι κα ςυνεδριάςει ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων 

Αγγελου Κρανίδθ, τθσ χολισ Επιςτθμϊν Τγείασ του Σμιματοσ Ιατρικισ 

 

5. Ενςτάςεισ : 

1. Ενςτάςεισ κατά του κφρουσ των εκλογϊν μπορεί να υποβάλει: 

Α) Κάκε εκλογζασ εγγεγραμμζνοσ ςτουσ εκλογικοφσ καταλόγουσ του Ιδρφματοσ και Β) οι Τποψιφιοι 

ι οι κατ' εξουςιοδότθςθ τουσ οριςμζνοι αντιπρόςωποι. 

2. Λόγουσ ζνςταςθσ κεμελιϊνουν αποκλειςτικά: 

Α) Θ ζλλειψθ νόμιμων προςόντων και θ ςυνδρομι κωλυμάτων ςε υποψθφίουσ που ζχουν 

ανακθρυχκεί και γενικά θ παραβίαςθ των διατάξεων του νόμου κατά τθν ανακιρυξθ των 

υποψθφίων, 



 5 

Β) Θ παραβίαςθ των διατάξεων του νόμου κατά τθ διεξαγωγι τθσ ψθφοφορίασ ι κατά τθν εξαγωγι 

του εκλογικοφ αποτελζςματοσ ι κατά τθν ανακιρυξθ των εκλεγζντων υποψθφίων και 

Γ) θ ακυρότθτα ι θ εςφαλμζνθ καταμζτρθςθ των ψιφων. 

3. Οι ενςτάςεισ υποβάλλονται εγγράφωσ ενϊπιον των οργάνων διενζργειασ εκλογϊν ζωσ τθ 

ςφνταξθ του πρακτικοφ εκλογισ τθσ παραγράφου 2 του προθγοφμενου άρκρου. Επί των ενςτάςεων 

αποφαίνονται αιτιολογθμζνα τα όργανα διενζργειασ εκλογϊν. Ειδικϊσ, οι ενςτάςεισ που εμπίπτουν 

ςτθν περίπτωςθ (Α) τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου υποβάλλονται  

ενϊπιον των οργάνων διενζργειασ εκλογϊν το αργότερο πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία 

ζναρξθσ τθσ ψθφοφορίασ, τα οποία αποφαίνονται αιτιολογθμζνα επ’ αυτϊν το αργότερο εντόσ 

τριϊν (3) θμερϊν από τθν υποβολι τουσ και επί αποδοχισ αυτϊν αναμορφϊνει τον πίνακα των 

υποψθφίων. 

 

ΣΑ ΜΕΛΘ ΣΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ  

 

   

Κακθγθτισ, 
 Δημήτριοσ Γεωργόπουλοσ,   

(ΠΡΟΕΔΡΟ) 

Κακθγθτισ,  
Δημήτριοσ Μαυρουδήσ 

Κακθγθτισ,  
Παναγιϊτησ Τραχανιάσ 

 

 

 

 

 

Εςωτερικι διανομι : 
- Πρφτανθ 
- Αναπλθρωτζσ Πρφτανθ, Αντιπρφτανθ  
- Γραμματεία Πρυτανείασ 
- υμβοφλιο Πανεπιςτθμίου Κριτθσ  
- Σμιμα Ιατρικισ 
- Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ, Σμιμα Α' Προςωπικοφ  
- Τποδιεφκυνςθ Διοικθτικοφ, Σμιμα Α' Προςωπικοφ  
- Σμιμα Πανεπιςτθμιακϊν Αρχϊν 

 


