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Π Ρ Ο Σ: 
Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου  

του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, ως εξής: 

α) Το σύνολο των μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του οικείου Τμήματος (πρώτη 
ομάδα εκλεκτόρων), ήτοι Καθηγητές πρώτης βαθμίδας, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουροι Καθηγητές  και 

υπηρετούντες Λέκτορες 
β) Το σύνολο των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), των μελών του Εργαστηριακού 

Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), και  των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.). 
του οικείου Τμήματος (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων). 

 
(με τη φροντίδα της Γραμματείας της οικείας Κοσμητείας)          

Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο 
 

 
Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η   Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η    Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ   Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν 

 
Για την ανάδειξη ΠΡΟΕΔΡΟΥ και ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  

του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου 
Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 01.12.2017 έως 31.08.2019 

  
 

Η ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
 

   Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η: 
[1] Το Π.Δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239 τ.Α΄/1973) περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος 

Πανεπιστημίου, το Ν.Δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310τ.Α/1974) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως το Ν.Δ. 87/1973 
(ΦΕΚ 159τ.Α΄/73) «περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων τινών 
αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ…, το Ν. 259/1976 (ΦΕΚ 25τ.Α΄/76) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί 
Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις του Π.Δ. 103/1983, (Φ.Ε.Κ. 48/15.04.1983, 
τ.Α΄) – Αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης..., καθώς και της λοιπής νομοθεσίας περί ίδρυσης του 
Πανεπιστημίου Κρήτης. 

[2] Το Π.Δ. 2/1995 (Φ.Ε.Κ. 1/τ.Α/10.01.1995) «Ίδρυση Σχολής Επιστημών Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», και τις 
διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.1268/82 και το Π.Δ. 320/1983 (Φ.Ε.Κ. 116/τ.Α/07.09.1983) «Οργάνωση και 
λειτουργία των Παιδαγωγικών Τμημάτων των Α.Ε.Ι.» 

[3] Τις διατάξεις του άρθρου 23 «Πρόεδρος Τμήματος», του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017) περί 
οργάνωσης και λειτουργίας της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις, σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις των παραγράφων 11, 12 και 13.α. του άρθρου 84 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις 
Κεφαλαίων Α΄ έως Ε΄». 

[4] Την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του Ν. 
Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017) καθώς και της παραγράφου 8 του άρθρου 15 του ιδίου νόμου, και για 
την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Ακαδημαϊκού Τμήματος. 

[5] Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος κατ΄αρθρο 8, του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 
114/τ.Α΄/04.08.2017).  

6] Την υπ΄αριθμόν 144363/Ζ1/01.09.2017 διευκρινιστική εγκύκλιο περί ζητημάτων οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., 
μετά τη δημοσίευση του Ν. 4485 /2017 (Α΄114). (Γενικό Πρωτόκολλο Π.Κ.: 11.010/04.09.2017) 

7] Την υπ΄αριθμόν 153348/Ζ1/15.09.2017 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 3255/τ.Β΄/15.09.2017) για τον τρόπο 
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διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και τη 
διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων 
και των φοιτητών, κ.ά, η οποία εκδόθηκε κατ΄εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 84 του 
ν.4485 /2017 (Α΄114). 

[8] Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 Φ.Ε.Κ. 195/06.09.2011 τ.Α΄ «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 
σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
Ν.4076/2012 Φ.Ε.Κ. 159/10.08.2012 τ.Α΄ «Ρυθμίσεις θεμάτων Α.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις», το Ν. 4115/2013 Φ.Ε.Κ. 
24/30.1.2013 τ.Α΄ «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού 
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις», και το Ν.4186/2013 ΦΕΚ 
193/17.09.2013, τ.Α΄ «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.  

[9] Τα διατάξεις του άρθρου 2 «θέματα διοίκησης των Α.Ε.Ι.» του Ν. 4473/2017 (Φ.Ε.Κ. 78/τ.Α΄/30.05.2017) «Μέτρα 
για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης» οι οποίες ορίζουν ότι: «2.1. 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. 2.2. ….» 

[10] Την υπ΄αριθμόν 10.939/31.08.2017 [ΑΔΑ Ψ4ΛΩ469Β7Γ-ΙΩΤ] προκήρυξη για τη διενέργεια εκλογών για την 
ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής 
Επιστημών Αγωγής, με τη σημείωση ότι θα ακολουθήσει κείμενο αναλυτικής προκήρυξης εκλογών.  

[11] Την υπ΄αριθμόν Γενικού Πρωτοκόλλου 239/12.01.2016 απόφαση του Πρύτανη (Φ.Ε.Κ. 69/τ.ΥΟΔΔ/11.02.2016) για 
το διορισμό της Καθηγήτριας του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης κας Ευφημίας Τάφα στη 
θέση του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης, μη θητεία που λήγει στις 31 
Αυγούστου 2019, 

[12] Την υπ΄αριθμόν Γενικού Πρωτοκόλλου 13.026/20.10.2015 διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη για την εκλογή 
Προέδρου στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής (Φ.Ε.Κ. 
966/τ.ΥΟΔΔ/31.12.2015), για το χρονικό διάστημα από 01.11.2015 έως 31.08.2017, μετά από παράταση που 
δόθηκε βάσει των διατάξεων του Ν. 4327/2015 (Φ.Ε.Κ. 966/τ.Α΄/31.12.2015), και την εκ νέου δοθείσα παράταση  
βάσει των διατάξεων Ν. 4473/2017 (Φ.Ε.Κ. 78/τ.Α΄/30.05.2017) έως τις 30.11.2017. 

[13] Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ.112 τ.Α /́2010) ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με το Ν.4210/2013 
(ΦΕΚ 254/τ.Α΄/21.11.2013), το Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31.10.2014) και το Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ 
34/τ.Α΄/23.03.2015), καθώς και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ Δ6 
1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση. 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε: 

ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΜΕ τη διαδικασία διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή 
Προέδρου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, της Σχολής Επιστημών Αγωγής, ως εξής : 
 

Δικαίωμα εκλέγειν - εκλέγεσθαι  - Εκλέκτορες -  Όργανο διενέργειας εκλογών – Ημερομηνία 
διεξαγωγής των εκλογών - ώρες ενάρξεως και λήξεως της ψηφοφορίας - Προθεσμία υποβολής 
υποψηφιοτήτων – Ανακήρυξη υποψηφίων - Εκλογικό Τμήμα – Εφορευτικές Επιτροπές -  Εφαρμοστέες 
διατάξεις για την εκλογική διαδικασία   

 
[Α] Ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών και διάρκεια εκλογικής διαδικασίας. 
Η ψηφοφορία διεξάγεται σε ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από το όργανο που είναι αρμόδιο 
για την προκήρυξη των εκλογών και σε χώρο που ορίζει το όργανο διενέργειας των εκλογών. (Υ.Α. 
153348/Ζ1/15.09.2017 - άρθρο 5 παρ.1). 
Οι εκλογές για την ανάδειξη του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης, της Σχολής Επιστημών Αγωγής θα διεξαχθούν στις 01.11.2017, ημέρα Τετάρτη. Ως 
ώρα έναρξης της ψηφοφορίας ορίστηκε η ενάτη  (9η)  πρωινή και ώρα λήξης η δεκάτη τετάρτη(14η) 
απογευματινή. Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας, οι εκλογές θα διεξαχθούν την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα  2.11.2017,  κατά τις ίδιες ώρες έναρξης και λήξης στο ίδιο εκλογικό τμήμα και με την ίδια 
Εφορευτική Επιτροπή. (Υ.Α. 153348/Ζ1/2017, άρθρο 5, παρ. 1) 
 
[Β] Όργανο διενέργειας εκλογών 
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.), ως όργανο διενέργειας των εκλογών, έχει την ευθύνη διεξαγωγής της 
εκλογικής διαδικασίας για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Παιδαγωγικό Τμήμα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 23 του ν. 4485/2017 και οφείλει να 
διασφαλίζει την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος και μπορεί για 
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την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διεξαγωγή της διαδικασίας να εξουσιοδοτεί εγγράφως 
άλλα μέλη του προσωπικού του ιδρύματος, ώστε αυτά να υποβοηθούν στην οργάνωση και 
διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Επίσης, είναι αρμόδια να επιλύει οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει 
κατά την εφαρμογή των κάτωθι διαδικασιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις διατάξεις 
της Υ.Α. 153348/Ζ1/2017 και τις τηρούμενες πρακτικές των εκλογικών διαδικασιών του Ιδρύματος. 
[Β.1] ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) χρησιμοποιεί για τη διενέργεια των εκλογών σφραγίδα, η 
οποία της παραδίδεται για το σκοπό αυτό από τον Πρύτανη του ιδρύματος. 
 
[Γ] Υποψηφιότητες – υποβολή υποψηφιοτήτων - ανακήρυξη υποψηφίων   
i. Υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου ή του Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος μπορούν να υποβάλουν 
μέλη Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή του οικείου Τμήματος 
για θητεία δύο (2) ετών.  
Αν δεν υπάρχουν μέλη Δ.Ε.Π. των δύο πρώτων βαθμίδων μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και Επίκουρος. Αν δεν 
υπάρχουν υποψηφιότητες, ο Πρόεδρος του Τμήματος ορίζεται από τη Σύγκλητο μεταξύ των υπαρχόντων μελών 
Δ.Ε.Π. του Τμήματος, με προτεραιότητα στις δύο πρώτες βαθμίδες και μέχρι τη βαθμίδα του Επίκουρου. 
ii. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του 
ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας. 
Oι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν συγχρόνως Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν 
συντρέχουν ασυμβίβαστα στο πρόσωπό τους.  
Οι Καθηγητές μερικής απασχόλησης σημειώνεται ότι δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν.  
Για την ανακήρυξη των υποψηφίων Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, 
αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις το νόμου 
για την υποβολή υποψηφιότητας, καθώς και αν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα εκλογιμότητας και 
ανακηρύσσει τους υποψήφιους στις προθεσμίες που ο νόμος ορίζει.   
Η ανακήρυξη των υποψηφίων θα γίνει, μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της, δηλαδή 
τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, ήτοι στις  27.10.2017.Με την επιμέλεια 
του οργάνου διενέργειας των εκλογών (Εφορευτική Επιτροπή) αναρτάται σε ειδικό τμήμα στην 
κεντρική ιστοσελίδα του ιδρύματος ο πίνακας των υποψηφίων. 
 
Οι υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος, 
πρέπει να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους, ενώπιον του Κοσμήτορος της οικείας 
Σχολής, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην προκήρυξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 
του άρθρου 23 του ν. 4485/2017, προσωπικά, μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ηλεκτρονικά ή 
επιστολικά (διαμέσου της Γραμματείας της Κοσμητείας - κα Ελένη Μουντάκη) με αίτηση των 
ενδιαφερομένων που θα κατατεθεί στο Γενικό Πρωτόκολλο της Κεντρικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου 
Κρήτης στο Ρέθυμνο, ή στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ιδρύματος στο Ηράκλειο, μέχρι την  3η Οκτωβρίου 
2017 , ημέρα  Τρίτη  τις 15:30΄ το απόγευμα. 
Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητα τους έως την έναρξη της 
διαδικασίας εκλογής. Η παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωση του υποψηφίου, η οποία 
απευθύνεται στο όργανο στο οποίο υποβάλλεται σύμφωνα με τα ανωτέρω η υποψηφιότητα. 
Με επιμέλεια του οργάνου διενέργειας των εκλογών (Εφορευτική Επιτροπή) αναρτάται σε ειδικό 
τμήμα στην κεντρική ιστοσελίδα του ιδρύματος ο πίνακας των υποψηφίων. 
 
[Δ] Εκλογή - Εκλέκτορες – δικαίωμα άσκησης εκλογικού δικαιώματος 
[i]Η εκλογή του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου γίνεται με δύο (2) ξεχωριστά ενιαία ψηφοδέλτια, 
που περιλαμβάνουν τα ονόματα όλων των υποψήφιων Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων, αντίστοιχα. Οι 
εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψήφιους Προέδρους και για έναν μόνο από 
τους υποψήφιους Αναπληρωτές Προέδρους δίπλα από το όνομά τους. 
[ii] Ο Πρόεδρος του Τμήματος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται α) από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. του 
οικείου Τμήματος (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και β) από το σύνολο των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του 
οικείου Τμήματος (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων), με άμεση μυστική ψηφοφορία μέσω κάλπης ταυτόχρονα για 
τους υποψήφιους Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους, σε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδος τέτοια που να 
επιτρέπει τη διεξαγωγή επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα. Σημειώνεται ότι 
στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, δεν υπηρετεί σήμερα  κανένας Λέκτορας.  
[iii] Ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος και Αναπληρωτής Πρόεδρος έχει θητεία από την 01.12.2017 έως τις 31.08.2019 
δεδομένης της παράτασης της θητείας που δόθηκε βάσει των διατάξεων του Ν. 4473/2017 (Φ.Ε.Κ. 
78/τ.Α΄/30.05.2017).  
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Σημειώνεται ότι οι ρυθμίσεις των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του Ν.4485/2017 
(Α΄114) ισχύουν  και για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου. 
 
Στο εκλεκτορικό σώμα επιτρέπεται να συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) που απουσιάζουν 
από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την 
απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. Δεν ισχύει το ίδιο και για τους εκλέκτορες της δεύτερης ομάδας 
της περίπτωσης α΄. 
Όσοι τελούν σε αναστολή ή απαγόρευση της άσκησης των καθηκόντων τους δεν μπορούν να ασκήσουν το 
εκλογικό τους δικαίωμα κατά τη διενέργεια των εκλογών αυτών (άρθρο 24, του Ν.4009/2011).  
 
Η Γραμματεία του Τμήματος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει σχετικά τα ευρισκόμενα  σε άδεια 
μέλη του Δ.Ε.Π. του Τμήματος, οι οποίοι μπορούν να συμμετάσχουν στις εκλογές. 
 
[Ε] ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ 
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, και εγκρίνονται από τον Πρύτανη. Οι 
εκλογικοί κατάλογοι οριστικοποιούνται είκοσι ημέρες (20) πριν από την ημέρα διεξαγωγής των 
εκλογών. (Υ.Α. 153348/Ζ1/2017 - άρθρο 2, παρ. 3) 
Εν προκειμένω η Διεύθυνση Διοικητικού/Υποδιεύθυνση Διοικητικού του ιδρύματος προβαίνει σε 
ενέργειες, μετά από αίτημα της οικείας Κοσμητείας, για την κατάρτιση και την έκδοση των 
καταλόγων για τις προβλεπόμενες από το νόμο κατηγορίες εκλεκτόρων, τους οποίους και 
υποβάλλει εγκαίρως στον Πρύτανη του Ιδρύματος προκειμένου να εγκριθούν είκοσι ημέρες (20) 
πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, οπότε και οριστικοποιούνται. Μετά την έγκριση 
και οριστικοποίησή των οι κατάλογοι θα παραδοθούν από τον Πρύτανη στην Εφορευτική 
Επιτροπή και στον Κοσμήτορα της οικείας Σχολής. 
 
Ειδικότερα, τα έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας μέσω της Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης 
Διοικητικού με τα οποία διαβιβάζει τις ονομαστικές καταστάσεις των εκλεκτόρων, ανά 
κατηγορία, (εις τριπλούν), αρμοδίως υπογεγραμμένες και φέροντας σφραγίδα της οικείας 
μονάδας και  Γενικό Πρωτόκολλο Ιδρύματος,  θα πρέπει να περιέλθουν στον Πρύτανη μέχρι τις  
11.10.2017 το αργότερο, ημέρα Tετάρτη    και ώρα 14.00 προκειμένου να εγκριθούν. Οι εν λόγω 
κατάλογοι, θα αποσταλούν και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση : Πρυτανείας rector@uoc.gr 
(κΓοργοράπτη, κα Τριγύρη).  
Μετά την έγκρισή των, δια αποφάσεως του Πρύτανη, θα παραδοθούν στην Εφορευτική 
Επιτροπή για τις ενέργειες της αρμοδιότητάς τους και θα κοινοποιηθούν στη Γραμματεία της 
οικείας Κοσμητείας της Σχολής.  
 
Εφιστάται η προσοχή στην αρμόδια Υπηρεσία για την έγκαιρη αποστολή των εκλογικών καταλόγων, σε κάθε 
περίπτωση πριν από την έγκρισή τους από τον Πρύτανη.  
 
Τυχόν μεταβολές στον αριθμό των μελών του εκλογικού σώματος, ήτοι αύξηση-μείωση λόγω παραιτήσεων, κ.ά. 
μετά την οριστικοποίηση των καταλόγων, θα ανακοινώνονται έγκαιρα στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και 
στην οικεία Κοσμητεία.  
 
[ΣΤ] ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ 
Η ψηφοφορία διεξάγεται σε ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από το όργανο που είναι αρμόδιο 
για την προκήρυξη των εκλογών και σε χώρο που ορίζει το όργανο διενέργειας των εκλογών. Με 
απόφαση του οργάνου διενέργειας των εκλογών ορίζονται τα εκλογικά τμήματα, το ιδιαίτερο 
κατάστημα ψηφοφορίας για κάθε εκλογικό τμήμα, καθώς και η κατανομή των εκλογέων στα 
εκλογικά τμήματα. Η ανωτέρω απόφαση τοιχοκολλείται σε εμφανές σημείο στο οικείο Α.Ε.Ι. και 
αναρτάται στην κεντρική ιστοσελίδα του ιδρύματος πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 
ψηφοφορία, εκτός δε από τα στοιχεία που προβλέπονται στα προηγούμενα εδάφια αναφέρει 
την ημέρα της ψηφοφορίας, τις ώρες έναρξης και λήξης της, καθώς και τον τόπο και το κατάστημα 
της ψηφοφορίας 
 
[Ζ] ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμους 
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αναπληρωτές, η οποία ορίζεται, με απόφαση του Κοσμήτορα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν 
από την ημέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος. Πρόεδρος της Κεντρικής 
Εφορευτικής Επιτροπής είναι το ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π.. Η Κεντρική Εφορευτική 
Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει 
τους υποψήφιους Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη 
συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον 
Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
(άρθρο 23, παρ.6 του ν.4485/2017 Α΄ 114) 
Εν προκειμένω, η εφορευτική επιτροπή θα ορισθεί στις 25.10.2017 
  

   [Η] ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ   
Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με κάλπη ταυτόχρονα για τους υποψήφιους Προέδρους 
και Αναπληρωτές Προέδρους, σε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδος τέτοια που να επιτρέπει τη διεξαγωγή 
επαναληπτικής ψηφοφορίας  την  ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα.  
Η εκλογή του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου γίνεται με δύο (2) ξεχωριστά ενιαία ψηφοδέλτια, που 
περιλαμβάνουν τα ονόματα όλων των υποψήφιων Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων, αντίστοιχα. Οι 
εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψήφιους Προέδρους και για έναν μόνο 
από τους υποψήφιους Αναπληρωτές Προέδρους δίπλα από το όνομά τους.  
Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων, σύμφωνα 
με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 23 του ν. 4485/2017. Αν κανείς από τους υποψήφιους 
Προέδρους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η 
εκλογή επαναλαμβάνεται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 15 του ιδίου νόμου. 
Αν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυ- 
ρων ψήφων της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων. 
Για την εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου, εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 8 του άρθρου 23 του ν. 
4485/2017 (Α΄114).  
 
Τη γραμματειακή υποστήριξη στην επιτροπή παρέχει, η κα Μουντάκη Ελένη Προϊσταμένη της Γραμματείας 
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής και σε περίπτωση 
απουσίας ή κωλύματος, η κα  Χουρδάκη Γεωργία, υπάλληλος της Γραμματείας του ιδίου Τμήματος.  

 
[Θ] Ψηφοφορία - Αντιπρόσωποι - Επαναληπτικές εκλογές 

1. Η ψηφοφορία διεξάγεται σε ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από το όργανο που είναι 
αρμόδιο για την προκήρυξη των εκλογών και σε χώρο που ορίζει το όργανο διενέργειας των 
εκλογών. Με απόφαση του οργάνου διενέργειας των εκλογών ορίζονται τα εκλογικά τμήματα, το 
ιδιαίτερο κατάστημα ψηφοφορίας για κάθε εκλογικό τμήμα, καθώς και η κατανομή των 
εκλογέων στα εκλογικά τμήματα. Η ανωτέρω απόφαση τοιχοκολλείται σε εμφανές σημείο στο 
οικείο Α.Ε.Ι. και αναρτάται στην κεντρική ιστοσελίδα του ιδρύματος πέντε τουλάχιστον ημέρες 
πριν από την ψηφοφορία, εκτός δε από τα στοιχεία που προβλέπονται στα προηγούμενα εδάφια 
αναφέρει την ημέρα της ψηφοφορίας, τις ώρες έναρξης και λήξης της, καθώς και τον τόπο και το 
κατάστημα της ψηφοφορίας. 
2. Οι εκλογείς προσέρχονται στο κατάστημα της ψηφοφορίας και παρουσιάζονται στην εφορευτική 
επιτροπή, η οποία αναγνωρίζει την ταυτότητα τους και επαληθεύει την εγγραφή τους στον 
εκλογικό κατάλογο. Η αναγνώριση των εκλογέων, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, γίνεται 
με βάση το δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο προκύπτει 
η ταυτότητα τους, το οποίο οφείλουν να προσκομίζουν στην εφορευτική επιτροπή. 
3. Κάθε υποψήφιος μπορεί με γραπτή δήλωση του, που απευθύνεται στο όργανο διενέργειας των 
εκλογών, να ορίσει το αργότερο δύο ημέρες πριν από την ψηφοφορία έναν αντιπρόσωπο και 
έναν αναπληρωτή του σε κάθε εκλογικό τμήμα. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι των υποψηφίων 
και οι αναπληρωτές τους μπορούν να παρίστανται κατά τη διάρκεια όλης της εκλογικής 
διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της ψηφοφορίας, καθώς και στην καταμέτρηση και διαλογή 
των ψήφων και μέχρι τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι και οι 
αναπληρωτές τους δικαιούνται να υποβάλουν κάθε είδους ενστάσεις.  
4. Σε περίπτωση μη συγκέντρωσης απόλυτης πλειοψηφίας ή σε περίπτωση ισοψηφίας για την 
εκλογή Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων Τμημάτων, η εκλογική διαδικασία 
επαναλαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 4485/2017. Στην 
πρώτη άγονη εκλογική διαδικασία με κάλπη, για άλλο λόγο πλην της ισοψηφίας ή της μη 
συγκέντρωσης απόλυτης πλειοψηφίας, η Κ.Ε.Ε. διεξάγει εκλογική διαδικασία μέσω ηλεκτρονικής 
ψήφου στις προθεσμίες που ορίζει ο νόμος. (Υ.Α. 153348/Ζ1/15.09.2017, ΦΕΚ 3255 Β΄) 
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[Ι] Ακυρότητες ψηφοδελτίων 
Το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο κατόπιν απόφασης της εφορευτικής επιτροπής στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 
α) Αν έχει σχήμα, διαστάσεις ή μορφή που διαφέρουν, κατά τρόπο εμφανή, από αυτά που ορίζονται 
ανωτέρω.  
β) Αν δεν είναι έντυπο, καθώς και αν έχει τυπωθεί σε χαρτί ή με μελάνι που το χρώμα του διαφέρει 
κατά τρόπο εμφανή από αυτά που ορίζονται ανωτέρω. 
γ) Αν φέρει σε οποιαδήποτε πλευρά του διαγραφές, εγγραφές, λέξεις, φράσεις, υπογραμμίσεις, 
στίγματα, ξύσματα, διορθώσεις ή άλλα σημεία που καθιστούν αμφίβολο το περιεχόμενο του ή 
αποτελούν διακριτικά γνωρίσματα που παραβιάζουν με τρόπο προφανή το απόρρητο της 
ψηφοφορίας. 
δ) Αν φέρει περισσότερους του ενός σταυρούς προ- τίμησης. 
ε) Αν βρεθεί στον ίδιο φάκελο μαζί με ένα ή περισσότερα άλλα έγκυρα ή άκυρα ή λευκά 
ψηφοδέλτια ή μαζί με οποιοδήποτε άλλο υλικό, καθώς και αν βρεθεί σε διαφορετικό φάκελο 
από αυτούς που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ψηφοφορία. Αν υπάρχουν σημειωμένα στο φάκελο 
στίγματα, σημεία ή λέξεις, το ψηφοδέλτιο που περιέχεται σ» αυτόν είναι άκυρο, εφόσον κριθεί 
ότι τα παραπάνω συνιστούν διακριτικά γνωρίσματα που παραβιάζουν προδήλως το απόρρητο 
της ψηφοφορίας.  
στ) Αν βρεθεί σε διαφορετική κάλπη από την προβλεπόμενη, σύμφωνα την παρ. 2 του άρθρου 5. 
Οι έγκυρες ψήφοι, όπου προβλέπονται δύο ομάδες εκλεκτόρων, υπολογίζονται σύμφωνα με 
τον εξής αλγόριθμο: 

Ψ = Α + (Σ Χ Β Χ 0,2) 

            Γ 

Για την εφαρμογή του ανωτέρω αλγορίθμου, νοείται ως:  
Ψ: ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος,  
Α: ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος από τα μέλη της πρώτης 

ομάδας εκλεκτόρων, Σ: το σύνολο των μελών της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων (ήτοι των μελών 
Δ.Ε.Π.),  

Β: ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος από τη δεύτερη  ομάδα 
εκλεκτόρων,  

Γ: το σύνολο των μελών της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων (σε περίπτωση εκλογής Πρυτάνεων 
και Αντιπρυτάνεων το σύνολο των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και των διοικητικών υπαλλήλων 
του ιδρύματος, ενώ σε περίπτωση εκλογής Κοσμήτορα, Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου 
Τμήματος το σύνολο των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της οικείας Σχολής ή Τμήματος, αντίστοιχα). 
 
[Κ] Ενστάσεις 

1. Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών μπορεί να υποβάλει: 
α) κάθε εκλογέας εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του ιδρύματος και β) ο υποψήφιος κατά την 

εκλογή αυτή στο οικείο ίδρυμα, ο αντιπρόσωπος ή ο αναπληρωτής του. 
Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως, ενώπιον της οικείας εφορευτικής επιτροπής του τμήματος ή της Κ.Ε.Ε. 

έως τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής, χωρίς να δια- κόπτεται η ψηφοφορία. Επί των ενστάσεων αποφαίνε- 
ται αιτιολογημένα η εφορευτική επιτροπή, στην οποία απευθύνονται. 

2. Ειδικώς οι ενστάσεις που εμπίπτουν στην περίπτωση α’ της επόμενης παραγράφου υποβάλλονται ενώπιον του 
οργάνου διενέργειας των εκλογών ως εξής: α) για την ανακήρυξη των υποψηφίων Πρυτάνεων και Αντιπρυτά- 
νεων υποβάλλονται το αργότερο έξι (6) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Το όργανο 
αποφαίνεται αιτιολογημένα επί αυτών το αργότερο μέσα σε δύο (2) ημέρες από την υποβολή και επί 
αποδοχής τους αναμορφώνει τον πίνακα των υποψηφίων και τον τοιχοκολλά σε εμφανές σημείο του 
ιδρύματος, μέσα στην ίδια προθεσμία, β) για την ανακήρυξη των λοιπών υποψηφίων υποβάλλονται το 
αργότερο δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Το όργανο αποφαίνεται 
αιτιολογημένα επί αυτών το αργότερο μέσα σε μία (1) ημέρα από την υποβολή και επί αποδοχής τους 
αναμορφώνει τον πίνακα των υποψηφίων και τον τοιχοκολλά σε εμφανές σημείο του Ιδρύματος, μέσα στην 
ίδια προθεσμία 

3.  Λόγους ένστασης θεμελιώνουν ιδίως: 
α) Η έλλειψη νόμιμων προσόντων και η συνδρομή κωλυμάτων σε υποψηφίους που έχουν ανακηρυχθεί και 

γενικά η παραβίαση των διατάξεων του νόμου κατά την ανακήρυξη των υποψηφίων. 
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β) Η παραβίαση των διατάξεων του νόμου κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας ή κατά την εξαγωγή του 
εκλογικού αποτελέσματος ή κατά την ανακήρυξη των εκλεγέντων υποψηφίων. 

γ) Η ακυρότητα ή η εσφαλμένη καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και η εσφαλμένη διαλογή των ψήφων. 
 
[Λ] ΠΕΡΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ  
Με τη λήξη του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος ψηφοφορίας και το πέρας της καταμέτρησης 
και διαλογής των ψήφων η οικεία εφορευτική επιτροπή υπογράφει το πρακτικό εκλογής, 
μονογράφει τους εκλογικούς καταλόγους και μεριμνά για την άμεση ανακοίνωση των 
αποτελεσμάτων των εκλογών στο αρμόδιο όργανο, στα προβλεπόμενα κατά περίπτωση στην 
ισχύουσα νομοθεσία όργανα για την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης και τη 
γνωστοποίηση τους στην ακαδημαϊκή κοινότητα, με την ανάρτηση σχετικού πίνακα στο οικείο 
ίδρυμα. 
Ακολούθως, ο Πρύτανης του Ιδρύματος εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής για την ανάδειξη του Προέδρου 
και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
 
[Μ] ΦΥΛΑΞΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ κ.ά.  
 Το πρακτικό εκλογής, τα πρακτικά καταμέτρησης και τα πρωτόκολλα ψηφοφορίας, τα ψηφοδέλτια 
με τη σειρά αρίθμησης τους, οι αριθμημένοι φάκελοι και το λοιπό εκλογικό υλικό φυλάσσονται με 
ευθύνη της Κ.Ε.Ε., σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης του οικείου Α.Ε.Ι. 
άρθρο 8 παρ. 5 της Υ.Α. 
 
Σημειώνεται ότι το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, πέραν των προβλεπόμενων από τις σχετικές διατάξεις, θα 
αναρτηθεί στην Κεντρική Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, σε αυτή της Σχολής και του οικείου Τμήματος, και θα 
καταχωρηθεί στο πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ.   
 
Κ Ο Ι Ν Ο Π Ο Ι Η Σ Η: 
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
-Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης 
-Αντιπρυτάνεις 
-Πρόεδρο Τμήματος (ΠΤΔΕ) 
Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α:  
-Σχετική νομοθεσία 
Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Η  Δ Ι Α Ν Ο Μ Η: 
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
-Γραμματεία Πρυτανείας 
-Νομική Υπηρεσία  
-Κοσμητεία Σχολής Επιστημών Αγωγής 
-Διεύθυνση Διοικητικού 
-Υποδιεύθυνση Διοικητικού  
-Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών 
-Ειδικό φάκελο εκλογών 
 
 

 
Η ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ 

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
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