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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Π.
ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
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 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».
3. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 23, των άρθρων 24, 25, 27, 29, της υποπερ. ββ της περ.
β. της παρ.1 του άρθρου 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».
4. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος κατ’ άρθρο 8, του
Ν.4485/2017 (Α’ 114).
5. Τις διατάξεις της με αριθμό 153348/Ζ1/15.09.2017 (B’ 3255) υπουργικής απόφασης 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 και ισχύει με την αριθμ. Β/191014/Ζ1/07.11.2017 (B’ 3969) Υ.Α.
6. Τη με αρ. πρωτ. 4385/Φ.20/06-06-2018 πράξη Διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Τ.Ε.Ι.
Κρήτης (ΦΕΚ 372/τ. Υ.Ο.Δ.∆./02-07-2018 με θέμα «Εκλογή Κοσμήτορα της Σχολής
Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Κρήτης», με θητεία από 01-09-2018 μέχρι και 31-082021.
7. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του Ν. 3861/2010 (Α’ 112 ) «Ενίσχυση της διαφάνειας
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4210/2013 (Α’ 254) «Ρυθμίσεις
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες
Διατάξεις».
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Προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη
1. ενός εκπροσώπου των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)
και του αναπληρωτή του, στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και
Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, με διετή θητεία από 01.09.2019
έως 31.08.2021 και
2. ενός εκπροσώπου των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)
και του αναπληρωτή του, στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, με διετή θητεία από 01.09.2019 έως 31.08.2021.
Καθορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 25η Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη, ώρα
11.00 έως 12.00 και σε χώρο που θα οριστεί από την Εφορευτική Επιτροπή.
Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας ορίζουμε ακριβώς την επόμενη εργάσιμη
ημέρα Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019, κατά τις ίδιες ώρες, 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
Αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην Εφορευτική
Επιτροπή δια της αρμόδιας για θέματα προσωπικού υπηρεσίας του ιδρύματος, έως και την 18η
Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30.
Η υποβολή των υποψηφιοτήτων θα γίνει αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου
αντιπροσώπου, ηλεκτρονικά ή επιστολικά με κατάθεση υπογεγραμμένης αίτησης βάσει του
συνημμένου στην προκήρυξη υποδείγματος.
Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητα τους έως την έναρξη της
διαδικασίας εκλογής. Η παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωση του υποψηφίου, η οποία
υποβάλλεται στην εφορευτική επιτροπή δια της αρμόδιας για θέματα προσωπικού υπηρεσίας του
ιδρύματος, ώστε να προκύπτει η ημερομηνία υποβολής της.
Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι:
1.
Μέλη Ε.Τ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου
ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας.
2.
Μέλη Ε.Τ.Ε.Π. που τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία.
Β . Ε ΥΘΥΝΗ Δ ΙΕΞ ΑΓ ΩΓΗ Σ Ψ ΗΦ ΟΦ Ο ΡΙ ΑΣ
Ο Κοσμήτορας της Σχολής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας συγκροτεί τριμελή
Εφορευτική Επιτροπή με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, ως εξής:
Τακτικά μέλη
1. Τσατσάκης Αναστάσιος, πρόεδρος
2. Στεφανάκης Ιωάννης, μέλος
3. Σαριδάκης Ιωάννης, μέλος
Αναπληρωματικά μέλη
1. Τζαγκαράκη Ελευθερία
2. Κυρμιζάκη Στυλιανή
3. Ψαρρού Μαρία
Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει
εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την υποβολή υποψηφιότητας, ανακηρύσσει τους
υποψήφιους, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, συντάσσει πρακτικό εκλογής και το
υποβάλλει στον Κοσμήτορα.
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Γ. Ε Κ Λ Ε Κ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο Σ Ω Μ Α
1. 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.
2. Οι εκλογικοί κατάλογοι οριστικοποιούνται είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία
διεξαγωγής των εκλογών.
3. Μετά την έγκριση, οι εκλογικοί κατάλογοι θα παραδοθούν στην Εφορευτική Επιτροπή.
Δ. ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
Η εκλογή του εκπροσώπου των μελών του Ε.Τ.Ε.Π. και του αναπληρωτή του γίνεται με
άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού της
Σχολής, για διετή θητεία και δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο.
Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψήφιους δίπλα από το
όνομά του.
Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο διαδικτυακό τόπο της
Σχολής.
Ο Κοσμήτορας της Σχολής

Στυλιανός Παπαδάκης
Καθηγητής

Πίνακας Αποδεκτών
1. Αποδέκτες προς ενέργεια
- Μέλη Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας
- Μέλη Εφορευτικής Επιτροπής
2. Εσωτερική Διανομή
- Πρυτανεία ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.
- Τμήματα Σχολής
- Σύλλογο Ε.Τ.Ε.Π.
- Διεύθυνση Διοικητικού
- Τμήμα Διοικητικού και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού

Συνημμένα: υπόδειγμα αίτησης
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ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Την Εφορευτική Επιτροπή διενέργειας
εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των
Επώνυμο:…………………………………
μελών Ε.Τ.Ε.Π. με τους αναπληρωτές τους στην
Κοσμητεία και στη Γενική Συνέλευση της
Όνομα:……………………………………... Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας
του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
Πατρώνυμο: ……………………………...
Τμήμα: …………………………………….
Τηλέφωνο: ………………………………..
e-mail: …………..……………………..….

Με την αίτησή αυτή υποβάλλω την
υποψηφιότητα μου για τη θέση του εκπροσώπου
των μελών Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής Επιστημών
Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού
Μεσογειακού Πανεπιστημίου:
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