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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ. Α΄/7.5.2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., 

πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και 

λοιπές διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 98  και 114 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111/τ.Α/12-06-2020), «Αναβάθμιση του 

Σχολείου και άλλες διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 72 ν.4690/2020 (ΦΕΚ 104/τ.Α/30-05-2020), «Κύρωση: 

α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της  από 

1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την  αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της  

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» 

(Α΄ 90) και άλλες διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις του Ν.4485/4.8.2017 (ΦΕΚ114/τ.Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 

εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

5. Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄/06-09-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 

ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

6. 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) . 

7. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 5 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112/13-07-2010) «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 (Α’ 254) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες Διατάξεις». 

 

 Ηράκλειο :02-07-2020 

Αριθμ.Πρωτ.:188/Φ.20 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Διεύθυνση      :  Εσταυρωμένος,                                                        

                             71004, Ηράκλειο                                                                                

Ταχ. Θυρίδα   :   1939  

Πληροφορίες :   Πετράκη Αικατερίνη                                    

Τηλέφωνο      :    2810-379879 

E mail   : secr-sceng@hmu.gr 
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8. Τη με αρ. πρωτ. 1559/Φ.20/05-07-2019 Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του Ελληνικού 
Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 3068/τ. Β./31-07-2019) με θέμα «Ίδρυση Τομέων του Τμήματος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού 
Μεσογειακού Πανεπιστημίου και καθορισμός των γνωστικών τους αντικειμένων». 

9. 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»  

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντή Τομέα Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, 
με ετήσια θητεία, από 01-09-2020 έως 31-08-2021. 

Καθορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 22η Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα από 11:00 
έως 13:00 π.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού 
Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο. 

Α. Υποψηφιότητες  

Υποψήφιοι για τη θέση του Διευθυντή Τομέα μπορεί να είναι πλήρους απασχόλησης μέλος Δ.Ε.Π. μέχρι και 
τη βαθμίδα του Επίκουρου του οικείου Τομέα με θητεία ενός (1) έτους. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, ο 
Διευθυντής του Τομέα ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος μεταξύ των μελών Δ.Ε.Π. του Τομέα. 

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα, που αποχωρούν από την Υπηρεσία, λόγω 
συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης καθώς και μέλη 
Δ.Ε.Π. του Τομέα που τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία. 

Επιτρέπεται η εκλογή Διευθυντή για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Ο Διευθυντής δεν μπορεί να επανεκλεγεί 
πριν παρέλθουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του. Δεν επιτρέπεται η εκλογή  Διευθυντή για 
περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά. 

Ο Διευθυντής Τομέα δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του 
οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τη θέση Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής ή Μουσείου. 

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις θα πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους 
στον Κοσμήτορα διά του πρωτοκόλλου της Γραμματείας της Σχολής Μηχανικών το αργότερο μέχρι την 10η 
Ιουλίου 2020 ημέρα Παρασκευή από 8.30 έως 15.00, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:  

 Αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, με κατάθεση υπογεγραμμένης αίτησης, 
βάσει του συνημμένου στην προκήρυξη υποδείγματος  

 Επιστολικά, με συστημένη επιστολή προς τον Κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικών, με την ένδειξη « 
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ 
ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ στη διεύθυνση Ελληνικό 
Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Σταυρωμένος, Τ.Κ.71410, Ηράκλειο Κρήτης. 

 Ηλεκτρονικά, στο email της Γραμματείας της Σχολής Μηχανικών secr-sceng@hmu.gr 

Επισημαίνεται ότι με την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας- βάσει του συνημμένου στην προκήρυξη 
υποδείγματος- κατατίθεται και: 

I. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ή διαβατηρίου, 

II. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, 

III. Υπεύθυνη δήλωση ότι: 

 Δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου κωλύματα εκλογιμότητας κατά το άρθρο 27 του Ν. 
4485/2017. 

 Δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου ασυμβίβαστα και δεν τελεί σε αναστολή καθηκόντων 
σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4009/2011 όπως ισχύει. 
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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 της 
Σχολής διά του πρωτοκόλλου της Γραμματείας  της Σχολής Μηχανικών . 

Β. Ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας  

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει η Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή με ισάριθμα 
αναπληρωματικά μέλη, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Κοσμήτορα της Σχολής τουλάχιστον πέντε (5) 
εργάσιμες ημέρες πριν από 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 εάν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την υποβολή υποψηφιότητας καθώς και αν συντρέχουν στο 
πρόσωπο τους κωλύματα εκλογιμότητας και ανακηρύσσει τους υποψήφιους Διευθυντές Τομέα στις 
προθεσμίες που ο νόμος ορίζει δηλαδή μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της.  

Με επιμέλεια της Τριμελής Εφορευτικής Επιτροπής αναρτάται σε ειδικό τμήμα στην κεντρική ιστοσελίδα του 
ιδρύματος ο πίνακας των υποψηφίων. 

Γ. Εκλογικό Σώμα  

Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή Τομέα απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης 
βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των 
υπηρετούντων λεκτόρων του οικείου Τομέα. Στο εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ 
των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν 
συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. 

Δ. Ψηφοφορία  

Η εκλογή γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, που περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των υποψηφίων. Η ψηφοφορία 
είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με κάλπη. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνο 
από τους υποψήφιους Διευθυντές δίπλα από το όνομά του. Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που 
συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την 
απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται αμέσως, την ίδια ημέρα, μεταξύ των δύο (2) 
πρώτων σε ψήφους υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες 
έγκυρες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από τον Κοσμήτορα της Σχολής 
Μηχανικών. Για την εκλογή ή την κλήρωση συντάσσεται σχετικό πρακτικό. Ο Πρύτανης εκδίδει σχετική 
διαπιστωτική πράξη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι εκλέκτορες ψηφίζουν με 
επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.  

Η προκήρυξη αυτή να επιδοθεί σε όλους τους αποδέκτες και να αναρτηθεί στον ιστότοπο  της Σχολής, του 
Τμήματος και να καταχωρηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

 
Ο Κοσμήτορας της Σχολής 

Υπάρχει υπογραφή στο πρωτότυπο 

 
Εμμανουήλ Καραπιδάκης 
Αναπληρωτής Καθηγητής 

Εσωτερική διανομή:  
Πρυτανεία 
Διεύθυνση Διοικητικού 
Τμήμα Πληροφορικής της Διοίκησης 
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών 
Πρόεδρο Τμήματος 
Μέλη ΔΕΠ Τμήματος  
Γραμματεία Τμήματος 

Συνημμένα  
Υπόδειγμα αίτησης υποψηφιότητας  
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ΑΙΤΗΣΗ 

ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………… 

ΟΝΟΜΑ:………………………………………………… 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:……………………………………… 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ:……………………………………………… 

……………………………………………………………… 

ΤΜΗΜΑ:……………………………………………….. 

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:……………………………………. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:………………………….. 

……………………………………………………………… 

ΠΟΛΗ:……………………………………………………. 

Τ.Κ. ……………………………………………………….. 

ΤΗΛ.: …………………………………………………….. 

Email:…………………………………………………….. 

 

ΘΕΜΑ: 

«Υποψηφιότητα για τη θέση Διευθυντή Τομέα 

Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τμήματος 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του 

Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου» 

 

Ηράκλειο ………./………./2020 

 

 

ΠΡΟΣ 

Τον Κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικών του 

Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 

Με την αίτησή μου αυτή υποβάλλω υποψηφιότητα 

για τη θέση: 

Διευθυντή Τομέα Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας 

του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του 

Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου γνωρίζοντας 

τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 27 του Ν. 

4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) για την υποβολή 

υποψηφιοτήτων, καθώς και το άρθρο 24 

«Ασυμβίβαστα – Αναστολή καθηκόντων του Ν. 

4009/2011 ΦΕΚ 195 Α΄» 

Με την παρούσα αίτησή μου: 

Α. Επισυνάπτω πλήρες βιογραφικό σημείωμα, το 

οποίο θα αποστείλω και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: 

secr-sceng@hmu.gr 

Β. Επισυνάπτω υπεύθυνη δήλωση ότι: 

α) Δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου κωλύματα 

εκλογιμότητας κατά το άρθρο 27, Ν. 4485/2017. 

β) Δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου ασυμβίβαστα 

και δεν τελώ σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων 

μου κατά το άρθρο 24 του Ν. 4009/2011.  

NAI        OXI      

Γ. Επισυνάπτω αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου 

Ταυτότητας ή  Διαβατηρίου 

NAI        OXI     

Ο Aιτών/Η Αιτουσα 
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