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Π  Ρ  Ο  Σ: 

τους Καθηγητές και τους υ̟ηρετούντες Λέκτορες των Ακαδηµαϊκών Τµηµάτων  
της ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ του Πανε̟ιστηµίου Κρήτης  

 
µε τη φροντίδα των  Γραµµατειών των οικείων Τµηµάτων της Σχολής: 

 [Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκ̟αίδευσης, Παιδαγωγικού Τµήµατος Προσχολικής Εκ̟αίδευσης] 
Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο 

 
 

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

Για την ανάδειξη ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ της Σχολής Ε̟ιστηµών Αγωγής του Πανε̟ιστηµίου Κρήτης  

 
 
 

Η  ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
(Συνεδρίαση 345η/13-11-2015) 

 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/06.09.2011,τ.Α’) ό̟ως αυτό τρο̟ο̟οιήθηκε 
µε το άρθρο 3 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/10.08.2012/ τ.Α’), το άρθρο 44Α ̟αρ.10 του Ν.4115/ 2013 (ΦΕΚ 
24/30.01.2013, τ.Α΄) και µε το άρθρο 6 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχόµενου «Ρύθµιση κατε̟ειγόντων 
θεµάτων των Υ̟ουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµίας, 
Ανά̟τυξης και Τουρισµού, Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Υ̟οδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων 
και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων» (ΦΕΚ 127/08.10.2015/τ.Α’), τις διατάξεις της Υ.Α. 
Φ.122.1/908/144145/Β2 «Κωδικο̟οίηση διαδικασιών ανάδειξης των οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. και 
σύστηµα ταξινοµικής ψήφου» (ΦΕΚ 3048/16.11.2012/τ.Β’) και τις διατάξεις της Υ.Α. Φ.122.1/184/16376/Β2 
«∆ιαδικασία ανάδειξης των µονοµελών οργάνων των ΑΕΙ µέσω εκλογικής διαδικασίας µε ηλεκτρονική ψήφο» 
(ΦΕΚ 353/19.02.2013/τ.Β΄).  

 
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

 
Εκλογές για το αξίωµα του Κοσµήτορα της Σχολής Ε̟ιστηµών Αγωγής του Πανε̟ιστηµίου Κρήτης ̟ου θα 
λάβουν χώρα τη [δεκάτη ̟έµ̟τη] 15η ∆εκεµβρίου 2015, ηµέρα Τρίτη, µε ώρα έναρξης της ψηφοφορίας τη 
δεκάτη (10η)  ̟ρωινή και ώρα λήξης τη δεκάτη ογδόη (18η) α̟ογευµατινή, σύµφωνα µε όσα διαλαµβάνονται 
στο άρθρο 9 του Ν.4009/2011 (Α’ 195), ό̟ως αυτό τρο̟ο̟οιήθηκε µε το άρθρο 3 του Ν.4076/2012 (Α’ 159), το 
άρθρο 44Α  του Ν.4115/2013 (Α΄ 24) και µε το άρθρο 6 της ΠΝΠ της 08.10.2015 (ΦΕΚ Α’ 127).  

 
Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ  
Οι υ̟οψήφιοι δέον ό̟ως διαθέτουν τα ̟ροσόντα ̟ου αναφέρονται στην ̟ερί̟τωση α΄ της ̟αραγράφου 2 του 
άρθρου 9 του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06.09.2011, τ.Α΄), ό̟ως αυτό τρο̟ο̟οιήθηκε µε την ̟ερί̟τωση α΄ της 
̟αραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 4076/2012 (Φ.Ε.Κ. 159/10.08.2012, τ.Α΄).  
Ειδικότερα, για την εκλογή Κοσµήτορα ο υ̟οψήφιος θα ̟ρέ̟ει να είναι αναγνωρισµένου κύρους Καθηγητής 
Πρώτης Βαθµίδας της Σχολής Ε̟ιστηµών Αγωγής µε διοικητική εµ̟ειρία.  
 
Οι ενδιαφερόµενοι θα ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλλουν την υ̟οψηφιότητά τους ενώ̟ιον της Συγκλήτου του Ιδρύµατος το 
αργότερο έως την 27η Νοεµβρίου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.  
 
Η υ̟οβολή των υ̟οψηφιοτήτων θα γίνει µε έναν α̟ό τους ακόλουθους τρό̟ους:  
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[α] Αυτο̟ροσώ̟ως ή δια εξουσιοδοτηµένου εκ̟ροσώ̟ου, µε κατάθεση υ̟ογεγραµµένης αίτησης - βάσει του 
συνηµµένου στην ̟ροκήρυξη υ̟οδείγµατος - στη Γραµµατεία της Συγκλήτου στο Ρέθυµνο [Υ̟εύθυνη κα 
Ιωάννα Τζανταρολάκη] 
[β]Με συστηµένη ε̟ιστολή στη Γραµµατεία της Συγκλήτου του Ιδρύµατος στο Ρέθυµνο. Στην ̟ερί̟τωση αυτή η 
ε̟ιστολή θα ̟ρέ̟ει να ̟εριέλθει στην ως άνω  Γραµµατεία ̟ριν α̟ό την ως άνω καταληκτική της ̟ροθεσµίας 
ηµέρα και ώρα.  
[γ] Με ηλεκτρονική αίτηση στο email: syglhtos@admin.uoc.gr  Στην ̟ερί̟τωση αυτή θα ̟ρέ̟ει να α̟οσταλεί 
ε̟ίσης έντυ̟η αίτηση µε όλα τα ̟ροβλε̟όµενα έγγραφα σε έντυ̟η µορφή.  
 
Την αίτηση υ̟οψηφιότητας θα ̟ρέ̟ει να συνοδεύουν: 
1. Αντίγραφο ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο ∆ιαβατηρίου.  
2. Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα.  
3. Υ̟εύθυνη δήλωση για το ότι δεν συντρέχουν στο ̟ρόσω̟ο του  υ̟οψηφίου/της υ̟οψήφιας κωλύµατα 
εκλογιµότητας.  
 
Οι υ̟οψήφιοι µ̟ορούν να ̟αραιτηθούν α̟ό την υ̟οψηφιότητά τους έως την έναρξη της διαδικασίας εκλογής. 
Η ̟αραίτηση γίνεται µε γρα̟τή δήλωση του υ̟οψηφίου, η ο̟οία υ̟οβάλλεται στη Σύγκλητο του Ιδρύµατος. 
Για την καταγραφή των υ̟οψηφιοτήτων και των ̟αραιτήσεων τηρείται ειδικό ̟ρωτόκολλο στη Γραµµατεία της 
Συγκλήτου του Ιδρύµατος, α̟ό το ο̟οίο ̟ροκύ̟τει η ηµεροµηνία υ̟οβολής της υ̟οψηφιότητας και 
̟αραίτησης α̟ό αυτή.  
 
Β. ΕΥΘΥΝΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ  
Την ευθύνη διεξαγωγής της ψηφοφορίας έχει τριµελής Κεντρική Εφορευτική Ε̟ιτρο̟ή, µε ισάριθµα 
ανα̟ληρωµατικά µέλη, η ο̟οία θα συγκροτηθεί µε α̟όφαση της Συγκλήτου του Ιδρύµατος την 1η ∆εκεµβρίου 

2015 ηµέρα Τρίτη.  
 
Για την ανακήρυξη των υ̟οψηφίων η Κεντρική Εφορευτική Ε̟ιτρο̟ή εξετάζει αν ̟ληρούνται οι ̟ροϋ̟οθέσεις 
του νόµου για την υ̟οβολή υ̟οψηφιότητας, καθώς και αν συντρέχουν στο ̟ρόσω̟ό τους κωλύµατα 
εκλογιµότητας.  
 
Η ανακήρυξη των υ̟οψηφίων για το αξίωµα του Κοσµήτορα θα γίνει α̟ό την Κεντρική Εφορευτική Ε̟ιτρο̟ή 
µέσα σε δύο ηµέρες α̟ό τη συγκρότησή της. Με ε̟ιµέλεια της Κεντρικής Εφορευτικής Ε̟ιτρο̟ής αναρτάται 
στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύµατος ο ̟ίνακας των υ̟οψηφίων και σύντοµα βιογραφικά σηµειώµατα 
αυτών, εφόσον οι υ̟οψήφιοι συναινούν στην ανάρτηση των βιογραφικών τους σηµειωµάτων. Το σύντοµο 
βιογραφικό σηµείωµα και η γρα̟τή συναίνεση ανάρτησής του συνοδεύουν την αίτηση υ̟οψηφιότητας. 
 
Γ. ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ  
Ο Κοσµήτορας εκλέγεται α̟ό τους Καθηγητές και τους υ̟ηρετούντες Λέκτορες της Σχολής, µε άµεση, καθολική 
και µυστική ψηφοφορία και διορίζεται α̟ό τον Πρύτανη µε α̟όφασή του η ο̟οία δηµοσιεύεται στην 
Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, µε θητεία η ο̟οία λήγει στις 31.08.2019 .  
 
Το εκλογικό δικαίωµα ασκούν µόνο όσοι είναι εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους, µε βάση τους 
ο̟οίους διενεργούνται οι εκλογές. Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και τηρούνται α̟ό την αρµόδια 
υ̟ηρεσία ̟ροσω̟ικού του Ιδρύµατος, ήτοι τη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού, και εγκρίνονται α̟ό τον Πρύτανη του 
Πανε̟ιστηµίου. Οι εκλογικοί κατάλογοι οριστικο̟οιούνται είκοσι (20) ηµέρες ̟ριν α̟ό την ηµεροµηνία 
διεξαγωγής των εκλογών.  
 
Μετά την έγκριση, οι εκλογικοί κατάλογοι θα ̟αραδοθούν στην Κεντρική Εφορευτική Ε̟ιτρο̟ή. Για τυχόν 
αλλαγές στον αριθµό των µελών του εκλογικού σώµατος, ̟.χ. λόγω ̟αραιτήσεων, µετά την οριστικο̟οίηση των 
καταλόγων, θα ενηµερώνεται έγκαιρα η Κεντρική Εφορευτική Ε̟ιτρο̟ή.  
 
∆. ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ  
Η ψηφοφορία διεξάγεται ενώ̟ιον της Κεντρικής Εφορευτικής Ε̟ιτρο̟ής. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου κατά την εκλογική 
διαδικασία της Τρίτης 15ης ∆εκεµβρίου 2015 κανείς α̟ό τους υ̟οψηφίους δεν συγκεντρώσει την α̟όλυτη 
̟λειοψηφία των εγκύρων ψήφων, η εκλογή θα ε̟αναληφθεί την ε̟όµενη ηµέρα (Τετάρτη 16 ∆εκεµβρίου 2015) 
µεταξύ των δύο ̟λειοψηφούντων υ̟οψηφίων. Σε ̟ερί̟τωση δύο (2) διαδοχικών άγονων εκλογικών 
διαδικασιών, η Κεντρική Εφορευτική Ε̟ιτρο̟ή θα διεξάγει την εκλογική διαδικασία µέσω ηλεκτρονικής 
ψήφου, την Πέµ̟τη 17 ∆εκεµβρίου 2015. 
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Σε ̟ερί̟τωση ̟ου κατά την εκλογική διαδικασία µέσω ηλεκτρονικής ψήφου κατά την ηµεροµηνία αυτή 
(Πέµ̟τη, 17 ∆εκεµβρίου 2015) κανείς α̟ό τους υ̟οψηφίους δεν συγκεντρώσει την α̟όλυτη ̟λειοψηφία των 
εγκύρων ψήφων, η εκλογή θα ε̟αναληφθεί την ε̟όµενη ηµέρα, Παρασκευή 18 ∆εκεµβρίου 2015, µεταξύ των 
δύο ̟λειοψηφούντων υ̟οψηφίων. 
 
Ε. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  
Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών µ̟ορεί να υ̟οβάλει: α) κάθε εκλογέας εγγεγραµµένος στους 
εκλογικούς καταλόγους του Ιδρύµατος και β) οι υ̟οψήφιοι ή κατ’ εξουσιοδότησή τους ορισµένοι 
αντι̟ρόσω̟οι.  
 
Οι ενστάσεις υ̟οβάλλονται εγγράφως ενώ̟ιον της Κεντρικής Εφορευτικής Ε̟ιτρο̟ής έως τη σύνταξη του 
̟ρακτικού εκλογής, χωρίς να διακό̟τεται η ψηφοφορία. Ε̟ί των ενστάσεων α̟οφαίνεται αιτιολογηµένα η 
Κεντρική Εφορευτική Ε̟ιτρο̟ή, στην ο̟οία α̟ευθύνονται.  
 
Ειδικώς, οι ενστάσεις ̟ου εµ̟ί̟τουν στην ̟ερί̟τωση (α) της ε̟όµενης ̟αραγράφου υ̟οβάλλονται ενώ̟ιον της 
Κεντρικής Εφορευτικής Ε̟ιτρο̟ής το αργότερο δέκα (10) ηµέρες ̟ριν α̟ό τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, η 
ο̟οία α̟οφαίνεται αιτιολογηµένα ε̟’ αυτών το αργότερο µέσα σε τέσσερις (4) ηµέρες α̟ό την υ̟οβολή τους 
και ε̟ί α̟οδοχής αυτών αναµορφώνει τον ̟ίνακα των υ̟οψηφίων και τον τοιχοκολλά σε εµφανές σηµείο του 
Ιδρύµατος, µέσα στην ίδια ̟ροθεσµία.  
 
Λόγους ένστασης θεµελιώνουν α̟οκλειστικά:  
α) Η έλλειψη νόµιµων ̟ροσόντων και η συνδροµή κωλυµάτων σε υ̟οψηφίους ̟ου έχουν ανακηρυχθεί και 
γενικά η ̟αραβίαση των διατάξεων του νόµου κατά την ανακήρυξη των υ̟οψηφίων,  
β) η ̟αραβίαση των διατάξεων του νόµου κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας ή κατά την εξαγωγή του 
εκλογικού α̟οτελέσµατος ή κατά την ανακήρυξη των εκλεγέντων υ̟οψηφίων και  
γ) η ακυρότητα ή η εσφαλµένη καταµέτρηση των ψηφοδελτίων και η εσφαλµένη διαλογή των ψήφων.  

 
Η ̟αρούσα ̟ροκήρυξη να αναρτηθεί στον ιστότο̟ο του ̟ρογράµµατος ∆Ι@ΓΕΙΑ, να καταχωρηθεί στην 
κεντρική ιστοσελίδα του Πανε̟ιστηµίου Κρήτης, στην ιστοσελίδα της οικείας Σχολής και των Τµηµάτων αυτής, 
στον ιστότο̟ο του Υ̟ουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, να ανακοινωθεί σε όλη την 
Πανε̟ιστηµιακή Κοινότητα µέσω του NEWS UNIVERSITY OF CRETE, και να αναρτηθεί στους ̟ίνακες 
ανακοινώσεων σε όλα τα εµφανή σηµεία της Σχολής Ε̟ιστηµών Αγωγής.  

 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
-Υ̟ουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:  
(µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) 
-Συµβούλιο Πανε̟ιστηµίου Κρήτης  
-Γραφείο Πρύτανη 
-Ανα̟ληρωτές Πρύτανη 
-Κοσµητεία Σχολής Ε̟ιστηµών Αγωγής 
-Νοµική Υ̟ηρεσία 
-∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού 
-Τµήµα Πανε̟ιστηµιακών Αρχών 
-Υ̟οδιεύθυνση ∆ιοικητικού 
-Γραµµατεία Πρυτανείας 

Ο    Π Ρ Ο Ε ∆ Ρ Ο Σ 
Τ Η Σ   Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Υ 

ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 
 
 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΡΟΥ∆ΑΚΗΣ 
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