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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ηράκλειο: 21-01-2019
Αρ. Πρωτ.: 81/Φ.20
ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
«Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Ευφυΐας»
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ
Ο Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τεχνολογικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος του ΤΕΙ Κρήτης έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α/06-09-2011) και τις διατάξεις του
Ν. 1404/1983 όσες ισχύουν,
2) Τις διατάξεις των άρθρων 16, 17, 18, 19, 28, 29, 84, 88 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ
114/τ.Α/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,
3) Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010 «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 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες Διατάξεις»,
4) Το με αρ. 104/2013 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 137/τ. Α/05-06-2013) περί
«Μετονομασία Σχολής-Μετονομασία Τμημάτων-Συγχώνευση ΤμημάτωνΚατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων-Ίδρυση Σχολής-Ίδρυση ΤμήματοςΣυγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Κρήτης»,
5) Το με αρ. πρωτ. 144363/Ζ1/01-09-2017 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ζητήματα οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι.
μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017»,
6) Την με αρ. 153348/Ζ1/15-09-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων και την τροποποίηση αυτής σύμφωνα με την με αρ.
191014/Ζ1/07-11-2017 απόφασή του,
7) Τη με αρ.πρωτ.212825/Ζ1/05-12-2017(ΑΔΑ 60ΙΝ4653ΠΣ-ΗΞΟ) Εγκύκλιο του
Υ.Π.Π.Ε.Θ με θέμα «Διευκρινήσεις σχετικά με την Εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 19 του ν. 4485/2017»,
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8) Τη με αρ. 5376/Φ120/03-11-2015 (ΦΕΚ 2461/τ. Β/16-11-2015) απόφαση του
Προέδρου του ΤΕΙ Κρήτης περί Ίδρυσης του «Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής
Επιχειρηματικής Ευφυΐας»,
9) Τη με Αρ.Πρ. 4008/Φ120/30-08-2016 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΙ Κρήτης
με την οποία ο κ. Ιωάννης Κοπανάκης ορίζεται Διευθυντής του «Εργαστηρίου
Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Ευφυΐας»,
10) Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος
σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ. Α/04-08-2017),
11) Τη με αριθμ. πρωτ. 4385/Φ.20/06-06-2018 Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του
Τ.Ε.Ι. Κρήτης, (ΦΕΚ 372/τ. Υ.Ο.Δ.∆./02-07-2018 με την οποία διορίστηκε
Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Κρήτης, ο κ.
Στυλιανός Παπαδάκης, με θητεία από 01-09-2018 μέχρι και 31-08-2021.
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του «Εργαστηρίου
Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Ευφυΐας» της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης με θητεία τριών ετών (3)
από την 21-03-2019 έως 31-08-2022.
Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η 14η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα
Πέμπτη και από τις 09:00 έως 12:00, με δυνατότητα παράτασης μέχρι και δύο (2)
ωρών σε περίπτωση που υπάρχουν ψηφοφόροι στο εκλογικό τμήμα, στην αίθουσα
συνεδριάσεων της ΣΔΟ.
Α. Υποψηφιότητες
Υποψήφιοι για τη θέση του Διευθυντή μπορούν να είναι μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής
Διοίκησης και Οικονομίας αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου με το αντικείμενο
του Εργαστηρίου.
Η θητεία του Διευθυντή είναι τριών (3) ετών. Είναι δυνατή η εκλογή του ίδιου
προσώπου ως Διευθυντή για περισσότερες από μία θητείες. Η ιδιότητα του Διευθυντή
δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου οργάνου ή μέλους συλλογικού
οργάνου Α.Ε.Ι. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν εκείνοι που
αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της
προκηρυσσόμενης θέσης.
Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή υποβάλλονται στη
Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, το αργότερο
μέχρι τις 01-02-2019 και ώρες από 09:00 έως 15:00, με έναν από τους παρακάτω
τρόπους:





Αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου με κατάθεση
υπογεγραμμένης αίτησης.
Επιστολικά, με συστημένη επιστολή προς τον Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης
και Οικονομίας του ΤΕΙ Κρήτης, με την ένδειξη «Αίτηση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για τη θέση Διευθυντή του «Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής
Επιχειρηματικής Ευφυΐας», στη διεύθυνση: ΤΕΙ Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και
Οικονομίας – Κοσμητεία, Σταυρωμένος, Τ.Θ. 71004, Ηράκλειο Κρήτης.
Ηλεκτρονικά, στο email:secrsdo@staff.teicrete.gr
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Επισημαίνεται ότι με την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας κατατίθενται
και:
I. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
II. Βιογραφικό σημείωμα
III. Υπεύθυνη δήλωση ότι:


Δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου ασυμβίβαστα και δεν τελεί σε
αναστολή καθηκόντων σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4009/2011 όπως ισχύει.
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 στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής.
Β. Εκλεκτορικό Σώμα
1. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή απαρτίζεται από το σύνολο των
μελών Δ.Ε.Π. της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
2. Στο εκλεκτορικό σώμα επιτρέπεται να συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. που
απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία
δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.
Γ. Εκλογική διαδικασία
Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Εφορευτική
Επιτροπή με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία ορίζεται με απόφαση του
Κοσμήτορα της Σχολής και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής Διοίκησης και
Οικονομίας, Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής είναι το ανώτερης βαθμίδας
αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π.
Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις εκδήλωσης
ενδιαφέροντος των υποψηφίων, εξετάζει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου
μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της, ανακηρύσσει τους
υποψήφιους Διευθυντές, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, συντάσσει σχετικό
πρακτικό με το αποτέλεσμα της εκλογής ή της κλήρωσης και το υποβάλλει στον
Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Δ. Ψηφοφορία
Η εκλογή του Διευθυντή γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει τα ονόματα
όλων των υποψηφίων Διευθυντών. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για
έναν μόνο από τους υποψήφιους Διευθυντές δίπλα από το όνομά τους. Η ψηφοφορία
είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με κάλπη. Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος
που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανένας
υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία
επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίων,
οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους. Σε
περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από τον επικεφαλής της οικείας
ακαδημαϊκής μονάδας παρουσία των ισοψηφισάντων σύμφωνα με όσα ορίζονται
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στην παράγραφο 2 του άρθρου 29 του Ν. 4485/2017. Οι εκλέκτορες ψηφίζουν με
επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου από το οποίο
προκύπτει η ταυτότητα τους.
Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Σχολής Διοίκησης και
Οικονομίας, στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Κρήτης και να καταχωρηθεί στο πρόγραμμα
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Εσωτερική Διανομή:

Ο Κοσμήτορας της Σχολής

Πρυτανεία
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Πληροφορικής της Διοίκησης

Στυλιανός Παπαδάκης

Μέλη ΔΕΠ ΣΔΟ

Καθηγητής

Γραμματείες Τμημάτων ΣΔΟ

