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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ  
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος  (ΜΗΠΕΡ) του Πολυτεχνείου Κρήτης 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το ΦΕΚ 607/23-11-2017 (τ. ΥΟΔΔ) περί «διορισμού του κ. Λαζαρίδη Μιχαήλ του Νικολάου ως 
Κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος  του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 μέρους Β του Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ Α΄ 78/30-5-2017) ως ισχύει και ιδίως της 
παραγράφου 1. Η θητεία των μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης των Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), που λήγει την 31η Αυγούστου 2017, παρατείνεται έως την 30ή 
Νοεμβρίου 2017. 

3. Την με αριθμό Πρωτ. 153348Ζ1/15.09.2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων με θέμα «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των 
μονοπρόσωπων οργάνων των ΑΕΙ και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών ΕΕΠ, 
ΕΔΙΠ και ΤΕΠ, των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των ΑΕΙ κατά την  
πρώτη εφαρμογή του Ν. 4485/2017 (Α’114)». 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017). 

5. Την Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ Β’3969/13-11-2017. 

6. Το ΦΕΚ 4154/28-11-2017 (τ. Β’) περί «λειτουργίας των μονοτμηματικών Σχολών κατ’ άρθρο 18 παρ. 2 
του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017/τ.Α’) στο Πολυτεχνείο Κρήτης».  

Προκηρύσσει  

Εκλογές για την ανάδειξη πέντε (5) μελών της Κοσμητείας της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του 
Πολυτεχνείου Κρήτης που έχουν την ιδιότητα του μέλους ΔΕΠ της Σχολής. Η θητεία των μελών αυτών 
λήγει στις 30-11-2020. 

Οι εκλογές θα διεξαχθούν  σε εκλογική συνεδρίαση της ΓΣ της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος την 
Τετάρτη 10/1/2018 με κάλπη και είναι μυστική κατά τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου του 
Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114/4-8-2017) της ΥΑ με αρ. πρωτ. 153348Ζ1/15.09.2017  και της ΥΑ ΦΕΚ 
Β’3969/13-11-2017 και του ΦΕΚ 4154/28-11-2017. Κατά την εκλογική συνεδρίαση της ΓΣ οι υποψήφιοι 
τοποθετούνται με συντομία επί των ζητημάτων της Σχολής ΜΗΠΕΡ. και απαντούν σε ερωτήματα των 
μελών της Συνέλευσης. 

Η εκλογική συνεδρίαση της ΓΣ κατά την διάρκεια της οποίας θα γίνει και η ψηφοφορία θα διεξαχθεί από  
10:00 έως 12:00 π.μ. και θα λάβει χώρα στην αίθουσα Συνεδριάσεων (Κ2 Α.7) της Σχολής Μηχανικών 
Περιβάλλοντος , στο κτίριο Κ.2. 

Οι υποψηφιότητες, οι παραιτήσεις και οι ενστάσεις σχετικά με την ανακήρυξη των υποψηφίων 
υποβάλλονται στον  Κοσμήτορα, δια της Γραμματείας της Σχολής ΜΗΠΕΡ. και πρωτοκολλούνται. 



Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 12:00. 

Η ανακήρυξη των υποψηφίων θα γίνει με απόφαση του Κοσμήτορα η οποία εκδίδεται την επομένη 
εργάσιμη ημέρα από την προθεσμία λήξης των υποψηφιοτήτων. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη 
ΔΕΠ που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπληρώσεως του ανωτάτου ορίου ηλικίας κατά την 
διάρκεια της θητείας των μελών της Κοσμητείας. 

Το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή των πέντε (5) αυτών μελών της Κοσμητείας απαρτίζεται από το 
σύνολο των μελών της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ΜΗΠΕΡ (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, εκπρόσωποι 
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων) σύμφωνα με την τελευταία 
συγκρότηση της.  

Οι εκλογές θα διεξαχθούν από τριμελή εφορευτική επιτροπή από μέλη ΔΕΠ που θα προταθούν στην 
εκλογική συνεδρίαση από τον Κοσμήτορα και θα εκλεγούν με φανερή ψηφοφορία από την Γενική 
Συνέλευση. 

 

              Ο Κοσμήτορας  

        της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος 

 

 

               Καθηγητής Μιχαήλ Ν. Λαζαρίδης 

 
Εσωτερική Διανομή: 
Πρυτανεία Πολυτεχνείου Κρήτης. 
Μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικού Προσωπικού Σχολής ΜΗΠΕΡ. 
Ιστοσελίδα Πολυτεχνείου Κρήτης. 
Ιστοσελίδα Σχολής ΜΗΠΕΡ. 

 
 


