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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ  

 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών του Ελληνικού Μεσογειακού 

Πανεπιστημίου έχοντας υπόψη:  

1) Τα άρθρα 23, 24, 25, 27, 28, 29, 34 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α/07-05-2019), 

2) Τις διατάξεις των άρθρων 1β, 2, 11, 15, 17, 18, τις παρ. 11, 12 και την περ. α της παρ. 13 του άρθρου 84 του Ν. 

4485/04-08-2017 (ΦΕΚ Α΄ τ. 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 

και άλλες διατάξεις»,  

3) 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), 

4) Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄/06-09-2011) όσες ισχύουν,  

5) Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «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 (ΦΕΚ 254 

Α΄) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες Διατάξεις», 

6) Τη 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 απόφαση του, 

7) Την με αρ.206997/Ζ1/27-11-2017 πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 

633/τ.Υ.O.Δ.Δ/30-11-2017) με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ 

Κρήτης, 

8) Τη με Αρ. Πρ. 2996/Φ20/(ΦΕΚ 680/Υ.Ο.Δ.Δ/31-8-2019) διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Ελληνικού 

Μεσογειακού Πανεπιστημίου περί της εκλογής του κ. Μπακαρέζου Ευθύμιου του Αθανασίου, Αναπληρωτή 

 

Αριθ. Πρωτ.: 5/03-10-2019 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Διεύθυνση : Ε. Δασκαλάκη 1,                                                        

  74133, Ρέθυμνο                                                                                

Πληροφορίες : Ζυμβραγού Ελένη                                    

Τηλέφωνο : 2821023006 

E mail :zema@chania.teicrete.gr 
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Καθηγητή, στη θέση του Κοσμήτορα της Σχολής Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών του Ελληνικού 

Μεσογειακού Πανεπιστημίου με θητεία από 1/9/2019 έως και τις 31-08-2022 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

εκλογές για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 

Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) της Σχολής Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών του Ελληνικού Μεσογειακού 

Πανεπιστημίου στην Κοσμητεία της Σχολής και ενός εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, στη Γενική Συνέλευση 

της Σχολής με διετή θητεία από την ημερομηνία ανακοίνωσης του αποτελέσματος των εκλογών έως 31-08-2021. 

Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η 16η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα από 11:00 έως 

13:00 σε χώρο που θα οριστεί από την Εφορευτική Επιτροπή και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής 

ψηφοφορίας ορίζεται η 17η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη κατά τις ίδιες ώρες και στον ίδιο χώρο.  

Α. Υποψηφιότητες  

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι: , 

α) Μέλη Ε.Τ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη 

διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας. 

β) Μέλη Ε.Τ.Ε.Π. που τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία.  

Αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην Εφορευτική Επιτροπή δια της αρμόδιας 

για θέματα προσωπικού υπηρεσίας του Ιδρύματος, το αργότερο μέχρι τις 9 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 14:30, με έναν 

από τους παρακάτω τρόπους:  

 Αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, με κατάθεση υπογεγραμμένης αίτησης, βάσει του 

συνημμένου στην προκήρυξη υποδείγματος, επιστολικά ή ηλεκτρονικά. 

 Επισημαίνεται ότι με την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας - βάσει του συνημμένου στην προκήρυξη 

υποδείγματος – κατατίθενται και:  

I. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου  

II. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου κωλύματα εκλογιμότητας.  

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 διά του 

πρωτοκόλλου της Κοσμητείας της Σχολής.  

Β. 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 τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες 

ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται κατά περίπτωση από μέλη της κατηγορίας των μελών 

Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών και αν δεν επαρκούν από μέλη της οικείας 

κατηγορίας προσωπικού άλλης ακαδημαϊκής μονάδας του Ιδρύματος, άλλως από μέλη άλλης κατηγορίας 

προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 10 της με Αριθμ. Β. Προτ. 191014/Ζ1/07-11-2017 υπουργική απόφαση. 

Η 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 πρόσωπό τους κωλύματα 

εκλογιμότητας, ανακηρύσσει τους υποψήφιους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της, 

επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Κοσμήτορα. 

Γ. Εκλεκτορικό Σώμα  
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I. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή ενός εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στην 

Κοσμητεία της Σχολής απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολή Μουσικής και 

Οπτοακουστικών Τεχνολογιών ς  

II. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή ενός εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη 

Γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής Μουσικής και 

Οπτοακουστικών Τεχνολογιών. 

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.  

Δ. Ψηφοφορία  

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με κάλπη για τον εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή του. Η 

εκλογή του εκπροσώπου και του αναπληρωτή του διεξάγεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, ανά κατηγορία, το οποίο 

περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των υποψηφίων εκπροσώπων των μελών, των προαναφερόμενων κατηγοριών. Οι 

εκλέκτορες σημειώνουν την προτίμηση τους για έναν μόνο από τους υποψήφιους και ψηφίζουν με επίδειξη 

δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου από το οποίο προκύπτει η ταυτότητα τους.  

Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στον ιστότοπο του Ιδρύματος, της Σχολής Μουσικής και Οπτοακουστικών 

Τεχνολογιών, των τμημάτων της Σχολής και να καταχωρηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής 

Ευθύμιος Μπακαρέζος 

Αναπληρωτής Καθηγητής 

 

Συνημμένα: 

Υπόδειγμα αίτησης υποψηφιότητας 

 

Εσωτερική Διανομή: 

Πρυτανεία 

Διεύθυνση Διοικητικού 

Τμήμα Πληροφορικής της Διοίκησης  

Τμήματα Σχολής Moυσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών 

Μέλη Ε.Τ.Ε.Π. Σχολής Moυσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών 
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