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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.
ΚΡΗΤΗΣ:
Α) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ
Β) ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ
Γ)ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Ο Κοσμήτορας της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών, έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν. 1404/1983 όσες ισχύουν.
2) Την υπ αρ. 136346 π.ε./Ε5/24-01-2007 Απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων κ. Σ. Ταλιαδούρου, περί «Σύστασης Τομέων του Τμήματος Μουσικής
Τεχνολογίας και Ακουστικής, του Παραρτήματος Ρεθύμνου, του ΤΕΙ Κρήτης».
3) Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄/06.09.2011) όσες ισχύουν.
4) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 25, 27 του Ν. 4485/4.8.2017 (ΦΕΚ Α΄ τ. 114) «Οργάνωση
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
καθώς και τις παραγρ. 11 και 13 του άρθρου 84 του ιδίου Νόμου.
5) Το με αρ. πρωτ. Βαθμός προτ.144363/Ζ1/1-9-2017 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ζητήματα οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., μετά τη
δημοσίευση του Ν. 4485/2017 (Α’114)».
6) Την παρ. ββ του άρθρου 1 καθώς και τα άρθρα 2, 3 και 5 της υπ.αρίθμ 153348/Ζ1/15-92017 (ΦΕΚ 3255/τ.Β/15-9-2017) Υ.Α. «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)».

Σελίδα 1 από 4

7) Τη με Αριθμ. Β .Προτερ. 191014/Ζ1/07-11-2017 (ΦΕΚ 3969/τ.Β΄/13-9-2017) Υ.Α. με
θέμα «Τροποποίηση της με αρ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255/τ.Β΄/15-9-2017) Υ.Α.
«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)».
8) Την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78/τ. Α΄/30.5.2017) σύμφωνα με την
οποία παρατείνεται η θητεία των μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης των
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), έως 30/11/2017.
9) Το με αρ.2989/Φ.20/04-05-2018 έγγραφο με θέμα αποδοχή παραίτησης του Προέδρου
του Τμήματος κ. Μπακαρέζου Ευθύμιου, Αναπληρωτή Καθηγητή και του Αναπληρωτή
Προέδρου του Τμήματος κ. Ποταμίτη Ηλία, Καθηγητή.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντών των τριών Τομέων του Τμήματος Μηχανικών
Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, με ετήσια θητεία. Καθορίζει ως
ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 30η Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα από
10.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ., στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος, με δυνατότητα
παράτασης μέχρι και μίας (1) ώρας σε περίπτωση που υπάρχουν ψηφοφόροι στο εκλογικό
τμήμα.
Α. Υποψηφιότητες
Υποψήφιοι για τη θέση του Διευθυντή των Τομέων Α: Επεξεργασίας Μουσικοακουστικού
Σήματος, Β: Εφαρμοσμένης Ακουστικής και Τεχνολογίας Ήχου και Γ: Επιστημονικής
Υποδομής, μπορεί να είναι οποιοδήποτε μέλος Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης του οικείου
Τομέα, μέχρι και την βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.
Αν δεν υπάρξουν υποψηφιότητες, ο Διευθυντής του Τομέα ορίζεται από την Συνέλευση του
Τμήματος μεταξύ των μελών Δ.Ε.Π. του οικείου Τομέα.
Επιτρέπεται η εκλογή Διευθυντή Τομέα για 2η συνεχόμενη θητεία. Διευθυντής δεν μπορεί να
επανεκλεγεί πριν περάσουν 2 χρόνια από τη λήξη της δεύτερης θητείας του. Δεν επιτρέπεται
εκλογή Διευθυντή για περισσότερες από τέσσερεις θητείες.
Επίσης ο Διευθυντής του Τομέα δεν πρέπει να κατέχει αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου
οργάνου του οικείου ή άλλου ΑΕΙ, με εξαίρεση τη θέση Διευθυντή ΠΜΣ ή Εργαστηρίου.
Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι:
α) Μέλη Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του οικείου Τομέα, που αποχωρούν
από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της
προκηρυσσόμενης θέσης.
β) Μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τομέα που τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία.
Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις θα πρέπει να υποβάλουν την
υποψηφιότητά τους μέσω του πρωτοκόλλου του Τμήματος, από 16/05/2018 μέχρι 21/05/2018
και ώρες από 10.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ., με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
 Αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, με κατάθεση
υπογεγραμμένης αίτησης, βάσει του συνημμένου στην προκήρυξη υποδείγματος.
 Επιστολικά, με συστημένη επιστολή προς τον Κοσμήτορα της Σχολής Εφαρμοσμένων
Επιστημών, με την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ…… ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε.» στη διεύθυνση ΤΕΙ Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών,
Ρωμανού 3, Τ.Κ. 73133, Χανιά Κρήτης.

 Ηλεκτρονικά, στο email της Γραμματείας της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών
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Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους έως την έναρξη της
διαδικασίας εκλογής. Η παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωση του υποψηφίου, η οποία
υποβάλλεται στον Κοσμήτορα μέσω του πρωτοκόλλου της Σχολής Εφαρμοσμένων
Επιστημών.
Β. Ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας
Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Εφορευτική Επιτροπή με τα
ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία ορίζεται με απόφαση του Κοσμήτορα της Σχολής
Εφαρμοσμένων Επιστημών πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα της ψηφοφορίας και
αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τομέα.
Η Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων,
εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψήφιους Διευθυντές του Τομέα και
συντάσσει μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της, με αλφαβητική σειρά
επωνύμου τους πίνακες των υποψηφίων. Με επιμέλεια της τριμελούς Εφορευτικής
Επιτροπής αναρτώνται σε ειδικό τμήμα στην κεντρική ιστοσελίδα του Τμήματος οι
παραπάνω πίνακες.
Η Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή οργανώνει, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, και
εκδίδει το αποτέλεσμα άμεσα.
Γ. Εκλεκτορικό Σώμα
Το Εκλεκτορικό Σώμα απαρτίζεται μόνο από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. του οικείου Τομέα,
καθώς τα μέλη Ε.ΤΕ.Π. και Ε.Δ.Ι.Π.του Τμήματος δεν έχουν κατανεμηθεί σε Τομείς.
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, εγκρίνονται από τον
Πρύτανη του ΤΕΙ Κρήτης, και οριστικοποιούνται είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία
διεξαγωγής των εκλογών.
Δ. Ψηφοφορία
Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με κάλπη. Η εκλογή γίνεται με ενιαίο
ψηφοδέλτιο, που περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των υποψηφίων. Οι εκλογείς σημειώνουν
την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψήφιους δίπλα στο όνομά του. Διευθυντής
εκλέγεται εκείνος που θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων.
Οι Εκλέκτορες ψηφίζουν με επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλου δημόσιου
εγγράφου.
Σε περίπτωση που κανένας από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη
πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την ίδια μέρα, μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε
ψήφους υποψηφίων. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από τον Κοσμήτορα
της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών.
Κάθε σχετική λεπτομέρεια ως προς τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας θα καθοριστεί από την
Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή.
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Η προκήρυξη αυτή να επιδοθεί σε όλους τους αποδέκτες με τη φροντίδα της Γραμματείας της
Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών.
Ο Κοσμήτορας της Σχολής
Δρ Αντωνιδάκης Εμμανουήλ
Καθηγητής
* «Υπογραφή δια χειρός υπογράφοντος έχει τεθεί
στο πρωτότυπο έντυπο το οποίο φυλάσσεται στο
αρχείο της Σχολής»

Εσωτερική διανομή:
Κοσμητεία Σχολής
Μέλη Δ.Ε.Π. Τμήματος ΜΜΤΑ
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ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ
Τον Κοσμήτορα της Σχολής

ΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………………..

Εφαρμοσμένων Επιστημών του ΤΕΙ

ΟΝΟΜΑ: …………………………………...

Κρήτης

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ……………………………
ΒΑΘΜΙΔΑ: …………………………………

Με

ΤΟΜΕΑΣ: ………………………………….

υποψηφιότητα για τη θέση του Διευθυντή του

………………………………………………

την

αίτησή

μου

αυτή,

υποβάλλω

Τομέα ……………………………………………
……………………………………………………
του Τμήματος, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:
………………………………………………
Τ.Κ…..………………………………………

205/16-05-2018 προκήρυξη εκλογών για την
ανάδειξη Διευθυντών Τομέων.
Ο ΑΙΤ…

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

……………………………………………

Email: ………………………………………

ΘΕΜΑ: «Υποψηφιότητα για τη θέση του
Διευθυντή του Τομέα ……………………..
………………………………………………
Του Τμήματος Μηχανικών Μουσικής
Τεχνολογίας και Ακουστικής ΤΕ του ΤΕΙ
Κρήτης.

Χανιά, ……./……/2018
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