
                         
 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
               ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ 

              ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη των 

μελών της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) του Ελληνικού Μεσογειακού 

Πανεπιστημίου 

 

Ο Πρύτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 και 15 του ν. 4485/04-08-2017 (ΦΕΚ Α΄ τ. 114) «Οργάνωση 

και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 

2. 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». 

3. Τις διατάξεις του άρθρο 33 του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/τ.Α/29.01.2019) «Συνέργειες Εθνικού 

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό 

Ταμείο και άλλες διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 75 έως 83 του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 τ. Α΄/23-9-2020) «Ψηφιακή 

Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 

Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Την απόφαση της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στη συνεδρίαση 

με αρ. πράξης 55/Θ16/13-05-2021 με θέμα «Επιτροπή Ισότητας Φύλων» με την οποία 

συγκροτείται η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και ορίζεται η Επιτροπή Αξιολόγησης των 

υποψηφιοτήτων. 

6. Την με αρ. 206997/Ζ1/27-11-2017 Πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 633/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./30-11-2017) με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή 

Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ Κρήτης. 

Προσκαλεί 

Τους ενδιαφερόμενους/ες υποψήφιους/ες, ήτοι τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού 

Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), τα μέλη 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Ηράκλειο     03-06-2021 

Αριθ. Πρωτ.  3159/Φ20        

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

 

 

Ταχ. Διεύθυνση 

Ταχ. Θυρίδα 

Πληροφορίες 

Τηλέφωνα 

Fax 

email 

: Σταυρωμένος  

: 1939 Τ.Κ. 71004, Ηράκλειο 

: Μ. Μούντη 

: 2810379348 

: 2810314501 

: gram_synglitou@hmu.gr 

ΑΔΑ: 9Ε8Δ46ΜΗ2Ι-ΡΜΚ



του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού 

Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), τους Διοικητικούς Υπαλλήλους, και τους 

Προπτυχιακούς φοιτητές, Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και τους Υποψήφιους Διδάκτορες του 

Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου που επιθυμούν να ορισθούν ως μέλη της Επιτροπής 

Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, να υποβάλουν 

έως 25-06-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα έως τις 15:00΄μ.μ., ηλεκτρονικά στο Τμήμα 

Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου του Ιδρύματος (elproto-dmp@hmu.gr), τα εξής 

δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση υποψηφιότητας υπογεγραμμένη 

2. Βιογραφικό Σημείωμα, από το οποίο να προκύπτει το έργο και γενικότερα η συνεισφορά 

του/της υποψηφίου/ας στα πεδία της ισότητας των φύλων, της καταπολέμησης των 

ανισοτήτων και διακρίσεων και της αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού. 

 

Παρακαλείσθε να ενημερωθείτε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το 

επισυναπτόμενο σχετικό αρχείο. 

 

           

 

Ο Πρύτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 

 

 

Νικόλαος Κατσαράκης 

Καθηγητής 
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
 
 
ΘΕΜΑ: «Υποψηφιότητα για τη θέση μέλους 
της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) 
του Ελληνικού Μεσογειακού 
Πανεπιστημίου».  
 

Π Ρ Ο Σ:   
Την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για τη 
θέση του μέλους της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) 
του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου  
 

 

 

ΟΝΟΜΑ: …………………………………….……... 

ΕΠΩΝΥΜΟ: …………………………….…….……. 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: …………………………….………. 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ: ………………………………………..… 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ………………………………………… 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: …………………….. 

 

 
  
 
 
 
 
(Τόπος), (Ημερομηνία) __   /__  / 2021 
 

Με την παρούσα αίτηση υποβάλλω την υποψηφιότητά μου για  

την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) του Ελληνικού 

Μεσογειακού Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται 

στο άρθρο 33 του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/τ.Α/29.01.2019) για 

την υποβολή υποψηφιότητας, και σύμφωνα με την αριθμ. 

55/15-05-2021 απόφαση της Συγκλήτου του Ελληνικού 

Μεσογειακού Πανεπιστημίου και την με αρ. πρωτ. 

3159/Φ20/03-06-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 

ως:  

o Μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 

(Δ.Ε.Π.) 

o Μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)  

o Μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 

(Ε.ΔΙ.Π.)  

o Μέλος του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 

Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) 

o Διοικητικός Υπάλληλος  

o Προπτυχιακός Φοιτητής, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, 

Υποψήφιος Διδάκτορας 

    

 
Ο ΑΙΤΩΝ / Η ΑΙΤΟΥΣΑ  

 
 
Σ υ ν η μ μ έ ν α:  
Βιογραφικό Σημείωμα 

 

 

ΑΔΑ: 9Ε8Δ46ΜΗ2Ι-ΡΜΚ



 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

(Κατ’ άρθρον 13 ΓΚΠΔ Ε.Ε. 2016/679) 

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας : Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγει, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται 

το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο "ΕΛΜΕΠΑ", με έδρα, Εσταυρωμένος Ηράκλειο, 71410, Κρήτη, e-mail 

dpo@hmu.gr, τηλ. 2810-379200. 

2. Σκοπός Επεξεργασίας : Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται για την αξιολόγηση της αίτησής σας 

για την ανάδειξη μέλους της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Ε.Ι.Φ.). 

3. Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε : Όνομα, Επώνυμο, Τηλ. Επικοινωνίας, Δ/νση Κατοικίας, 

Στοιχεία Βιογραφικού 

4. Νομική Βάση Επεξεργασίας των δεδομένων: Οι νομικές βάσεις σύμφωνα με τις οποίες επεξεργαζόμαστε 

τα προσωπικά σας δεδομένα είναι οι εξής : 

α) Άρθρο 6 Παρ. 1 Εδ. γ’ ΓΚΠΔ: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση 

του Οργανισμού μας  

β) Άρθρο 6 Παρ. 1 Εδ. ε’ ΓΚΠΔ: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που 

εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον 

Οργανισμό μας 

γ) Άρθρο 9 Παρ. Περ. ζ’ ΓΚΠΔ: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημόσιου 

συμφέροντος 

5. Χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων σας : Ο Οργανισμός μας διατηρεί τα στοιχεία σας έως 

την ολοκλήρωση της ανωτέρω εκλογής και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την τήρηση αρχείου 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

6. Αποδέκτες : Κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων θα είναι το 

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου καθώς επίσης και τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής 

Αξιολόγησης. 

7. Τα δικαιώματά σας : Τα δικαιώματα σας, που μπορείτε να υποβάλετε στον Οργανισμό μας ή στους κατά 

περίπτωση αποδέκτες, για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, είναι : α) υποβολή αιτήματος 

για πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας 

τους β) εναντίωση στην επεξεργασία τους, γ) φορητότητα των δεδομένων σας.  

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να 

επικοινωνήσετε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Οργανισμού μας εταιρεία 

«Προωθημένα Συστήματα Εξυπηρέτησης Ε.Π.Ε.» στο e-mail dpo@hmu.gr τηλ. 2106216997.   

Για οποιαδήποτε παράβαση αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα 

υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,  Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 

115 23, Αθήνα, τηλ.: +30-210 6475600, www.dpa.gr. 

Για την πλήρη ενημέρωσή σας αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τον Οργανισμό 

μας παρακαλούμε ανατρέξτε στο https://www.hmu.gr/el/hmu/16346. 

Με την αίτησή μου δηλώνω ότι έχω ενημερωθεί πλήρως για τους όρους της επεξεργασίας των 

προσωπικών μου δεδομένων κατά τις επιταγές του Κανονισμού ΕΕ (2016/679). 
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