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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ 
ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
 

Ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης 

Έχοντας υπ’ όψιν : 

1. Τις διατάξεις του Ν.545/1977 «Περί συστάσεως Τεχνολογικού Πανεπιστημίου υπό την 
επωνυμία Πολυτεχνείο Κρήτης και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 46/17-02-1977, τεύχος 
Α) 

2. Το π.δ. 73/2013 «Κατάργηση τμημάτων και ίδρυση Σχολών στο Πολυτεχνείο Κρήτης» 
(ΦΕΚ 119/28-5-2013, τεύχος Α), καθώς και την ΥΑ 59053/Ζ1/26-5-2021 "Μετονομασία 
της Σχολής και του ομώνυμου Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 2348/3-6-
2021, τεύχος Β) 

3. Τις διατάξεις του Ν.4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: 
Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την 
κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 141/21-07-2022, τεύχος Α), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 22, 24 παρ. 8, 32, 40 και 412 του ως άνω 
νόμου 

4. Την υπ’ αριθμό 119929/Ζ1/30-9-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων προς τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με θέμα «Παροχή 
διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4957/2022 για τη 
συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία συλλογικών οργάνων των Α.Ε.Ι. και των 
ακαδημαϊκών μονάδων τους, την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και 
των ακαδημαϊκών μονάδων τους και λοιπά θέματα» 

5. Την υπ’ αριθμό 5204/11-11-2021 Υπουργική Απόφαση «Λειτουργία ψηφιακής κάλπης 
ΖΕΥΣ» (ΦΕΚ 5244/12-11-2021, τεύχος Β) 

6. Την υπ’ αριθμό 123024/Ζ1/7-10-2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός της 
διαδικασίας ανάδειξης των μονομελών οργάνων των Μονοτμηματικών Σχολών, των 
Τμημάτων, των Τομέων και λοιπών μονομελών οργάνων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των εκπροσώπων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
(Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των 
φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι.» (ΦΕΚ 5220/7-10-2022, τεύχος Β) 

7. Την με αριθμό πρωτ. 4352/9-7-2021 διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Πολυτεχνείου 
Κρήτης περί του διορισμού της Καθηγήτριας Διονυσίας Κολοκοτσά του Σπυρίδωνος ως 
Κοσμήτορα της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του 
Πολυτεχνείου Κρήτης με θητεία από 1-9-2021 έως 31-8-2024 (ΦΕΚ 588/26-7-2021, 
τεύχος ΥΟΔΔ). 
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8. Την υπ’ αριθμό πρωτ. 1163/05.11.2022 διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του 
Πολυτεχνείου Κρήτης για τη συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πολυτεχνείου 
Κρήτης με θητεία των μελών του έως την 31-8-2026 (ΦΕΚ 1/4-1-2023, τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) 

9. Την υπ’ αριθμό πρωτ. 2018/3-1-2023 διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Πολυτεχνείου 
Κρήτης για την εκλογή Πρύτανη και τον ορισμό τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Πολυτεχνείου Κρήτης με θητεία έως την 31-8-2026 (ΦΕΚ 2/5-1-2023, τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) 

Προκηρύσσουμε   

Εκλογές για την ανάδειξη Αναπληρωτή Κοσμήτορα στη Σχολή Χημικών Μηχανικών και 
Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης με θητεία έως και την 31-8-2024. 

Ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας θα αναδειχθεί μέσω άμεσης και καθολικής εκλογής από το 
σύνολο των υπηρετούντων μελών Δ.Ε.Π. στη Μονοτμηματική Σχολή κατ’ αναλογική 
εφαρμογή της διαδικασίας ανάδειξης του Αντιπροέδρου Τμήματος του άρθρου 32 και 
σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ίδιου νόμου.  

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 6-3-2023 με καθολική, άμεση και μυστική 
ψηφοφορία, που θα διενεργηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη χρήση του ειδικού 
πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης 
εταιρείας του ελληνικού δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας 
και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). Κατά τη διενέργεια της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, κάθε 
εκλογέας δύναται να επιλέξει έναν (1) υποψήφιο. 

Αναπληρωτής Κοσμήτορας εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος θα συγκεντρώσει την απόλυτη 
πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανείς από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την 
απόλυτη πλειοψηφία ή αν υπάρχει ισοψηφία μεταξύ των υποψηφίων στην πρώτη (1η) θέση 
ή μεταξύ των υποψηφίων στη δεύτερη (2η) θέση, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται, ομοίως 
μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την Τρίτη 7-3-2023, 
μεταξύ των υποψηφίων που είτε ισοψηφούν στην πρώτη θέση είτε καταλαμβάνουν την 
πρώτη (1η) και τη δεύτερη (2η) θέση. Αν εξακολουθεί να υφίσταται ισοψηφία στη δεύτερη 
(2η) θέση, διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση με τη χρήση του συστήματος ΖΕΥΣ μεταξύ των 
υποψηφίων που ισοψηφούν στη δεύτερη (2η) θέση και επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία 
μεταξύ των δύο (2) πρώτων. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται, 
ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την Τετάρτη 8-
3-2023, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των 
έγκυρων ψήφων. Αν υπάρχει ισοψηφία, διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση με τη χρήση του 
συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» μεταξύ των υποψηφίων που ισοψήφησαν. Τόσο για την 
πρώτη εκλογική διαδικασία, όσο και για την περίπτωση τυχόν επαναληπτικών ψηφοφοριών, 
οι ώρες διενέργειας της ψηφοφορίας θα είναι ίδιες, από 09:00 έως 15:00. 

Α. Υποψηφιότητες 

Υποψηφιότητα για το αξίωμα του Αναπληρωτή Κοσμήτορα μπορούν να θέσουν μέλη Δ.Ε.Π. 
βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή της Σχολής Χημικών Μηχανικών και 
Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, τα οποία τελούν σε καθεστώς πλήρους 
απασχόλησης κατ’ ελάχιστον για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους κατά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων.    

Δεν επιτρέπεται να θέσουν υποψηφιότητα: α) μέλη Δ.Ε.Π., τα οποία αποχωρούν από την 
υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας της 
θέσης που προκηρύσσεται, β) μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν διατελέσει στο αξίωμα του Κοσμήτορα 
για τουλάχιστον δύο (2) θητείες σε Σχολή του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. 

Το αξίωμα είναι ασυμβίβαστο με το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου και ιδίως του 
Πρύτανη, Αντιπρύτανη, Προέδρου Τμήματος ή Διευθυντή Τομέα, καθώς και με την ιδιότητα 
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μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης. Είναι επιτρεπτή η κατοχή της θέσης Διευθυντή 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου και Ερευνητικού 
Ινστιτούτου. Η ιδιότητα του Αναπληρωτή Κοσμήτορα είναι ασυμβίβαστη με κάθε 
επαγγελματική ενασχόληση εκτός του Ιδρύματος, πλην της άσκησης διδακτικού ή 
ερευνητικού έργου προς Α.Ε.Ι. ή ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής. Η ύπαρξη ασυμβίβαστου ελέγχεται καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας και αν 
διαπιστωθεί η ύπαρξη τέτοιου, το εν λόγω πρόσωπο παύεται με απόφαση του Συμβουλίου 
Διοίκησης (Σ.Δ.). 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους έως την Παρασκευή 
10-2-2023 και ώρα 13.00μμ. 
 
Η υποβολή των υποψηφιοτήτων θα γίνει με ηλεκτρονική αίτηση, στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση του κεντρικού πρωτοκόλλου του Ιδρύματος (protocol@tuc.gr) και κοινοποίηση 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας της Σχολής (grammateia-chenveng@tuc.gr). 
Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση που θα επισυνάπτεται πρέπει να φέρει την υπογραφή του 
υποψηφίου. Η επιβεβαίωση της παραλαβής της υποψηφιότητας θα γίνεται με την αποστολή 
ηλεκτρονικά του αντίστοιχου αριθμού πρωτοκόλλου. Εάν ο/η υποψήφιος/α δεν έχει λάβει 
τον αντίστοιχο αρ. πρωτ. οφείλει να επικοινωνήσει πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 
υποψηφιοτήτων στο τηλ. 28210-37781. 
Ομοίως και η παραίτηση από υποβληθείσα υποψηφιότητα πραγματοποιείται αποκλειστικά 
με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων με γραπτή δήλωση, που υποβάλλεται στις ως άνω 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις και διαβιβάζεται άμεσα στο Όργανο Διενέργειας Εκλογών, το 
αργότερο έως τη δέκατη ημέρα πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. 
 
Δικαιολογητικά Υποβολής Υποψηφιότητας: 
 
1. Αίτηση υποψηφιότητας  
 
2. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου 

 
3. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα και γραπτή συναίνεση ανάρτησής του 

 
4. Υπεύθυνη δήλωση (με θεώρηση γνησίου υπογραφής ή μέσω του πληροφοριακού 

συστήματος gov.gr) ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του/της υποψηφίου/ιας κωλύματα 
εκλογιμότητας.  

Β. Ευθύνη Διεξαγωγής Ψηφοφορίας 

Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται από τριμελή εφορευτική επιτροπή με ισάριθμα 
αναπληρωματικά μέλη (Όργανο Διενέργειας Εκλογών). Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη 
της εφορευτικής επιτροπής είναι μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής, κατά προτεραιότητα της βαθμίδας 
του Καθηγητή και ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης της Σχολής, η οποία ως 
Μονοτμηματική Σχολή ασκεί και τις αρμοδιότητες της Συνέλευσης Τμήματος, τουλάχιστον 
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας. Στη 
συνεδρίαση της Συνέλευσης για τον ορισμό της εφορευτικής επιτροπής δεν συμμετέχουν 
μέλη που έχουν υποβάλλει υποψηφιότητα για το αξίωμα του Αναπληρωτή Κοσμήτορα. Ως 
Πρόεδρος της τριμελούς εφορευτικής επιτροπής ορίζεται το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π., το 
οποίο συμμετέχει σε αυτή. Η εφορευτική επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι 
υποψηφιότητες, εξετάζει αν οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας. Μετά 
την ολοκλήρωση του ελέγχου, ανακηρύσσει τους υποψήφιους και καταρτίζει εντός δύο (2) 
ημερών ενιαίο ψηφοδέλτιο με όλα τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά για το 
αξίωμα του Αναπληρωτή Κοσμήτορα. 
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Κάθε υποψήφιος μπορεί με γραπτή δήλωσή του, που απευθύνεται προς την τριμελή 
εφορευτική επιτροπή (Όργανο Διενέργειας Εκλογών), να ορίσει το αργότερο δύο (2) μέρες 
πριν από την ψηφοφορία έναν (1) αντιπρόσωπο και έναν (1) αναπληρωτή του, οπότε και 
ενημερώνεται για τον χώρο ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Οι υποψήφιοι, οι 
αντιπρόσωποι των υποψηφίων και οι αναπληρωτές τους μπορούν να παρίστανται κατά την 
εξαγωγή των αποτελεσμάτων και μέχρι τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής, εφόσον το 
ζητήσουν.  

Η τριμελής εφορευτική επιτροπή (Όργανο Διενέργειας Εκλογών) επιβλέπει τη διεξαγωγή της 
ψηφοφορίας, εξάγει τα αποτελέσματα της εκλογής και ανακηρύσσει τον εκλεγέντα 
Αναπληρωτή Κοσμήτορα, αποστέλλοντας το αποτέλεσμα προς τον Πρύτανη του 
Πολυτεχνείου Κρήτης για την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης εκλογής του. 

Γ. Εκλογικοί Κατάλογοι 

Ως μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) που απαρτίζουν τα εκλεκτορικά 
σώματα για την ανάδειξη του Αναπληρωτή Κοσμήτορα λογίζονται όλα τα υπηρετούντα μέλη 
Δ.Ε.Π. πλήρους και μερικής απασχόλησης ανεξαρτήτως βαθμίδας, συμπεριλαμβανομένων 
των υπηρετούντων λεκτόρων, της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών 
Περιβάλλοντος κατά το χρόνο διενέργειας των εκλογών, εξαιρουμένων όσων τελούν σε 
καθεστώς αναστολής καθηκόντων ή σε άδεια άνευ αποδοχών σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 40 του ν. 4957/2022. Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι 
στους εκλογικούς καταλόγους, με βάση τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές.  

Οι εκλογικοί κατάλογοι συντάσσονται με επιμέλεια της αρμόδιας διοικητικής υπηρεσίας του 
Πολυτεχνείου Κρήτης εντός πέντε (5) ημερών από την έκδοση της προκήρυξης και 
περιλαμβάνουν τα στοιχεία που προβλέπονται στην οικεία ΥΑ (ΦΕΚ 5220/7-10-2022, τεύχος 
Β), παραδίδονται στο Όργανο Διενέργειας Εκλογών και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της 
Σχολής, προκειμένου κάθε εκλογέας να δύναται να ελέγξει εάν συμπεριλαμβάνεται σε 
αυτούς. Εάν κάποιος εκλογέας διαπιστώσει ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στους εκλογικούς 
καταλόγους, ενώ έχει δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία, δύναται να υποβάλει 
αίτημα προς την αρμόδια υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών να 
συμπεριληφθεί στους εκλογικούς καταλόγους. Οι οριστικοί εκλογικοί κατάλογοι 
παραδίδονται στο Όργανο Διενέργειας Εκλογών. 

Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης, στην 
ιστοσελίδα της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, στο Πρόγραμμα 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και να κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής.  

 

        Ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης 

 

 

                Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης 

 
 
 
Κοινοποίηση: 
 

Πρυτανεία Πολυτεχνείου Κρήτης 
Γραμματεία Συγκλήτου 
Σχολές Πολυτεχνείου Κρήτης 
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Πολυτεχνείου Κρήτης 
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