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Θέμα: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη 

Διευθυντών Τομέων. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη: 
(1) τις διατάξεις των άρθρων 23, 24, 25, 27, 28, 29 και 34 του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α/7-5-2019), 
(2) τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α/6-9-2011), όσες ισχύουν, 
(3) τις διατάξεις του άρθρου 27 “Διευθυντής Τομέα” του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α/-4-8-2017): 

«1.α) Διευθυντής Τομέα εκλέγεται πλήρους απασχόλησης μέλος Δ.Ε.Π. μέχρι και τη βαθμίδα του επίκουρου του οικείου Τομέα για θητεία 
ενός (1) έτους. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, ο Διευθυντής του Τομέα ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος μεταξύ των μελών 
Δ.Ε.Π. του Τομέα. 
β) Επιτρέπεται η εκλογή Διευθυντή για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. 
γ) Διευθυντής δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν περάσουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του. Δεν επιτρέπεται η εκλογή 
Διευθυντή για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά. 
δ) Ο Διευθυντής Τομέα δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με 
εξαίρεση τη θέση Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου. 
2. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή Τομέα γίνεται από τον Πρόεδρο του οικείου Τμήματος τρεις (3) μήνες πριν από 
τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Διευθυντή. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία, η αρμοδιότητα της προκήρυξης περιέρχεται στον 
Κοσμήτορα της Σχολής. Ο Πρόεδρος ή ο Κοσμήτορας, κατά περίπτωση, μεριμνά για την ανάρτηση της προκήρυξης στο διαδικτυακό τόπο 
του Τμήματος ή της Σχολής και λαμβάνει κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίησή της. 
3. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή Τομέα απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. και των μελών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και 
Ε.Τ.Ε.Π. του οικείου Τομέα. Η εκλογή γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, που περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των υποψηφίων. Η ψηφοφορία 
είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με κάλπη. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψήφιους 
Διευθυντές δίπλα από το όνομά του. Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. 
Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται αμέσως, την ίδια ημέρα, μεταξύ 
των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες έγκυρες ψήφους. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο του Τμήματος ή τον Κοσμήτορα, κατά περίπτωση. Για την εκλογή ή την 
κλήρωση συντάσσεται σχετικό πρακτικό. Ο Πρύτανης εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
4. Ο Διευθυντής Τομέα έχει τις εξής αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, του Οργανισμού, 
του Εσωτερικού Κανονισμού, καθώς και τις λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας: 
α) συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση του Τομέα και καταρτίζει την ημερήσια διάταξή της, 
β) προεδρεύει των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει ορίσει ως εισηγητή άλλο 
μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα, 
γ) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα, 
δ) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων της αρμοδιότητας του Τομέα. 
5. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Διευθυντής Τομέα αναπληρώνεται από το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. του Τομέα. Επί ίδιας 
ημερομηνίας πράξεων διορισμού στην οικεία βαθμίδα, διενεργείται κλήρωση ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα.», 

(4) τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 84 “Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α’ και Ε’” του Ν. 
4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α/4-8-2017): 
«11. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου και έως την έκδοση του Εσωτερικού Κανονισμού κάθε Ιδρύματος, ζητήματα ως 
προς τη διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Δ.Ε.Π., των φοιτητών και κάθε είδους προσωπικού στα συλλογικά 
όργανα του Ιδρύματος, καθώς και ο τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων, 
ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι 
εκλογές προκηρύσσονται και διεξάγονται από τα υπηρετούντα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου όργανα, σύμφωνα με όσα 
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ειδικότερα ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος.», 
(5) τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 84 “Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α’ και Ε’” του Ν. 

4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α/4-8-2017): 
«13.α) Η θητεία των υπηρετούντων κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου μονομελών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. ολοκληρώνεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο εκλογής τους. …», 

(6) το 144363/Ζ1/1-9-2017 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ “Ζητήματα οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., μετά τη 
δημοσίευση του Ν. 4485/2017 (Α’114)”, 

(7) το άρθρο 1 “Πεδίο εφαρμογής” της 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255/τ.Β/15-9-2017) απόφασης 
“Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των 
Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε,ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των 
διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή 
του ν. 4485/2017 (Α΄114)” του ΥΠΠΕΘ, σύμφωνα με το οποίο: 
«1. Η παρούσα απόφαση ρυθμίζει τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων 
διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), καθώς και τα ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία ορισμού και ανάδειξης 
εκπροσώπων των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού 
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), του διοικητικού προσωπικού και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των ιδρυμάτων 
αυτών, κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α’114) και έως την έκδοση του Εσωτερικού Κανονισμού κάθε ιδρύματος. 
2. Για το σκοπό της παρούσας απόφασης νοούνται ως: 
α) «μονομελές όργανο διοίκησης του Α.Ε.Ι.»: ο Πρύτανης, ο Αντιπρύτανης, ο Κοσμήτορας, ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος 
Τμήματος και ο Διευθυντής Τομέα, 
β) «όργανα διενέργειας εκλογών»: τα όργανα που έχουν την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας, ήτοι: … 
ββ) η Εφορευτική Επιτροπή, η οποία συγκροτείται, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα της ψηφοφορίας, με απόφαση 
του οργάνου που είναι αρμόδιο για την προκήρυξη των εκλογών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4485/2017 και αποτελείται 
από τρία μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τομέα με ισάριθμους αναπληρωτές. … 
3. Τα όργανα διενέργειας εκλογών οφείλουν να διασφαλίζουν την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος και 
μπορούν για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διεξαγωγή της διαδικασίας να εξουσιοδοτούν εγγράφως άλλα μέλη του προσωπικού 
του ιδρύματος, ώστε αυτά να υποβοηθούν στην οργάνωση και διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Επίσης, τα όργανα διενέργειας εκλογών είναι 
αρμόδια να επιλύουν οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά την εφαρμογή των κάτωθι διαδικασιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 
τις διατάξεις της παρούσας και τις τηρούμενες πρακτικές των εκλογικών διαδικασιών κάθε ιδρύματος. 
4. Τα όργανα διενέργειας εκλογών χρησιμοποιούν για τη διενέργεια των εκλογών σφραγίδα, η οποία τους παραδίδεται για το σκοπό αυτό 
από τον Πρύτανη του ιδρύματος.», 

(8) το άρθρο 2 “Υποβολή υποψηφιοτήτων - Ανακήρυξη υποψηφίων - Εκλογικοί κατάλογοι” της 
153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255/τ.Β/15-9-2017) απόφασης του ΥΠΠΕΘ, σύμφωνα με το οποίο: 
«1. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στο αρμόδιο όργανο του Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 15, στην παρ. 4 
του άρθρου 19, στην παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 4485/2017 και στο όργανο που είναι αρμόδιο για την προκήρυξη των εκλογών για την 
ανάδειξη Διευθυντή Τομέα σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 του ίδιου νόμου, κατά περίπτωση, με αίτηση των ενδιαφερομένων 
προσωπικά, μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ηλεκτρονικά ή επιστολικά. 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. Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων και παραιτήσεων 
πρωτοκολλούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Α.Ε.Ι., ώστε να προκύπτει η ημερομηνία υποβολής τους. 
2. Για την ανακήρυξη των υποψηφίων, τα όργανα διενέργειας εκλογών εξετάζουν εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την 
υποβολή υποψηφιότητας, καθώς και αν συντρέχουν στο πρόσωπο τους κωλύματα εκλογιμότητας, και ανακηρύσσει τους υποψηφίους στις 
προθεσμίες που ο νόμος ορίζει. Η ανακήρυξη των υποψηφίων Διευθυντών Τομέα γίνεται μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη 
συγκρότηση της Εφορευτικής Επιτροπής. Με επιμέλεια του οργάνου διενέργειας των εκλογών αναρτάται σε ειδικό τμήμα στην κεντρική 
ιστοσελίδα του ιδρύματος ο πίνακας των υποψηφίων. 
3. 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 πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.», 

(9) το άρθρο 3 “Εκλογικά τμήματα και Εφορευτικές επιτροπές” της 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 
3255/τ.Β/15-9-2017) απόφασης του ΥΠΠΕΘ, σύμφωνα με το οποίο: 
«1. … Με εξαίρεση την εκλογή για την ανάδειξη Διευθυντή Τομέα, η οποία διενεργείται σε ένα εκλογικό τμήμα από την οικεία Εφορευτική 
Επιτροπή, … Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο αναπληρώνονται από ισάριθμα 
αναπληρωματικά μέλη. Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη των επιτροπών αυτών ορίζονται ύστερα από κλήρωση, η οποία 
διενεργείται από την Κ.Ε.Ε.. Η κλήρωση, κατά την οποία μπορούν να παρίστανται οι υποψήφιοι και οι αντιπρόσωποι τους, διενεργείται 
μεταξύ των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους. Για την ανάδειξη του προέδρου κάθε εφορευτικής επιτροπής διεξάγεται 
κλήρωση μεταξύ των μελών της. Αν η ψηφοφορία επαναληφθεί, οι εκλογές διεξάγονται με τα ίδια μέλη των εφορευτικών επιτροπών. 
2. Όσοι ορίστηκαν μέλη εφορευτικών επιτροπών, ειδοποιούνται με απόδειξη για τον ορισμό τους με επιμέλεια του οργάνου που τους 
όρισε. Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών είναι υποχρεωμένα να εκτελούν τα καθήκοντα τους ανεξαρτήτως αν ειδοποιήθηκαν εγκαίρως. 
Αν τα μέλη απουσιάζουν ή κωλύονται για οποιοδήποτε λόγο, αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη. Αν η αναπλήρωση είναι 
αδύνατη, η εκλογή διεξάγεται μόνο από τα παρόντα μέλη των εφορευτικών επιτροπών, με την προϋπόθεση ότι είναι τουλάχιστον δύο. Σε 
περίπτωση που παρίσταται ένα μόνο μέλος της εφορευτικής επιτροπής, τότε το μέλος αυτό διορίζει τυχαία, ως μέλη της επιτροπής δύο 
και σε περίπτωση αδυναμίας έναν από τους εκλογείς του εκλογικού τμήματος, οι οποίοι υποχρεούνται να εκτελούν τα καθήκοντά τους. 
3. Οι εφορευτικές επιτροπές διενεργούν την ψηφοφορία και ευθύνονται για την τοποθέτηση της κάλπης και τη διαμόρφωση του 
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κατάλληλου χώρου για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, μία ημέρα πριν από αυτήν, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία τεχνικής 
υποστήριξης του οικείου Α.Ε.Ι.», 

(10) το άρθρο 5 “Ψηφοφορία - Αντιπρόσωποι - Επαναληπτικές εκλογές” της 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 
3255/τ.Β/15-9-2017) απόφασης του ΥΠΠΕΘ, σύμφωνα με το οποίο: 
«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. Η ψηφοφορία διεξάγεται ενώπιον της οικείας εφορευτικής επιτροπής. … Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, η εφορευτική επιτροπή 
ελέγχει αν οι κάλπες είναι κενές και τις σφραγίζει με βουλοκέρι. 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. Η 
εφορευτική επιτροπή παραδίδει στον εκλογέα τα ψηφοδέλτια (ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψηφίων και λευκό ψηφοδέλτιο) μαζί με τον εκλογικό 
φάκελο, ο οποίος σφραγίζεται και μονογράφεται από τον πρόεδρο της, κατά το χρόνο που παραδίδεται στον εκλογέα. Οι εκλογείς 
αποσύρονται και ψηφίζουν, θέτοντας ένα σταυρό προτίμησης δίπλα από το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου της επιλογής τους, σε 
ιδιαίτερο χώρο που διαφυλάσσει τη μυστικότητα της ψηφοφορίας και έχει διαμορφωθεί κατάλληλα για το σκοπό αυτό με ευθύνη της 
οικείας εφορευτικής επιτροπής. Οι εκλογείς κλείνουν οι ίδιοι τον εκλογικό φάκελο και τον ρίχνουν ιδιοχείρως στην οικεία κάλπη, παρουσία 
του προέδρου της εφορευτικής επιτροπής. …  
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 Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων, 
Κοσμητόρων, 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.», 

(11) την απόφαση 6588/Φ20/10-12-2019 (ΦΕΚ 4954/τ.Β/31-12-2019) με την οποία γίνεται η ίδρυση των 
Τομέων του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού 
Πανεπιστημίου και ο καθορισμός των γνωστικών τους αντικειμένων, 

(12)Τη με αρ. 60944/Ζ1/28.05.2021 (Β’ 2358) Κ.Υ.Α. με θέμα «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της 
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης των εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ στα 
συλλογικά όργανα των Τμημάτων και Σχολών και των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., διοικητικών 
υπαλλήλων και φοιτητών, στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι., καθώς και στα συλλογικά όργανα των 
επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους.  

(13). Τη με αρ. 147084/Ζ1/16.11.2021 (Β’ 5364) Κ.Υ.Α. με θέμα «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της 
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών των οργάνων των Α.Ε.Ι.-Ρύθμιση των τεχνικών 
ή οργανωτικών μέτρων σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. 

προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων και στους 3 ενεργούς Τομείς του Τμήματος, 
δηλαδή στον Τομέα Ηλεκτρονικής & Εφαρμογών, στον Τομέα Πληροφορικής & Αυτοματισμού, και στον 
Τομέα Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων, με θητεία έως 31-8-2023. 
Καθορίζεται ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών η Δευτέρα 30 Μαϊου 2022 και ώρα από 09.00 
έως 13.00, με δυνατότητα παράτασης μέχρι και 2 ωρών σε περίπτωση που υπάρχουν ψηφοφόροι στο 
εκλογικό τμήμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών στα Χανιά.  Εφόσον 
προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 
ήτοι Τρίτη 31 Μαϊου 2022, με την ίδια εφορευτική επιτροπή και με την ίδια εκλογική διαδικασία,. 
Α. Υποψηφιότητες 
Για κάθε Τομέα υποψήφιοι μπορούν να είναι τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ πλήρους απασχόλησης του 
οικείου Τομέα, μέχρι και τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. 
Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, ο Διευθυντής κάθε Τομέα θα οριστεί από τη Συνέλευση του Τμήματος 
μεταξύ των μελών ΔΕΠ του Τομέα. 
Επιτρέπεται η εκλογή Διευθυντή για 2η συνεχόμενη θητεία. Διευθυντής δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν 
περάσουν 2 έτη από τη λήξη της 2ης θητείας του, ενώ δεν επιτρέπεται η εκλογή Διευθυντή για 
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περισσότερες από 4 θητείες συνολικά. 
Ο Διευθυντής Τομέα δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του 
οικείου ή άλλου ΑΕΙ, με εξαίρεση τη θέση Διευθυντή ΠΜΣ ή Εργαστηρίου. 
Οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τις προϋποθέσεις, θα πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους 
στον Πρόεδρο αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή  επιστολικά ή ηλεκτρονικά στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση elproto-dmp@hmu.gr,  βάσει του συνημμένου στην προκήρυξη υποδείγματος. Οι 
αιτήσεις υποψηφιότητας πρωτοκολλούνται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου και υποβάλλονται 
στην Εφορευτική Επιτροπή δια του Τμήματος ΔΕΠ  της Διεύθυνσης Διοικητικού το αργότερο μέχρι την 
Πέμπτη 19 Μαϊου 2022 και ώρα 15.00. 
Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητα τους έως την έναρξη της διαδικασίας 
εκλογής. Η παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωση που απευθύνεται στον Πρόεδρο του Τμήματος. 
Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων και παραιτήσεων πρωτοκολλούνται από τη Γραμματεία του Τμήματος, ώστε να 
προκύπτει η ημερομηνία υποβολής τους. 
Β. Εφορευτικές Επιτροπές 
Όργανο διενέργειας των εκλογών σε κάθε Τομέα είναι η οικεία Εφορευτική Επιτροπή, που έχει την ευθύνη 
διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας. 
H Εφορευτική Επιτροπή κάθε Τομέα, αποτελείται από 3 μέλη ΔΕΠ του οικείου Τομέα με ισάριθμους 
αναπληρωτές και συγκροτείται μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων και τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες 
πριν την ημέρα της ψηφοφορίας. 
Ο πρόεδρος κάθε εφορευτικής επιτροπής αναδεικνύεται μετά από κλήρωση μεταξύ των μελών της. 
Η Εφορευτική Επιτροπή κάθε Τομέα: 
• οφείλει να διασφαλίζει την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, 
• μπορεί για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της διαδικασίας να εξουσιοδοτεί εγγράφως άλλα μέλη του 

προσωπικού, ώστε αυτά να υποβοηθούν στην οργάνωση και διεξαγωγή της ψηφοφορίας, 
• είναι αρμόδια για την επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος προκύπτει κατά την εκλογική διαδικασία, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης 153348/Ζ1/15-9-2017 και 
τις τηρούμενες στο ΕΛΜΕΠΑ πρακτικές, 

• ορίζει τον χώρο διεξαγωγής των εκλογών, 
• εξετάζει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την υποβολή κάθε υποψηφιότητας και αν 

συντρέχουν κωλύματα εκλογιμότητας, 
• ανακηρύσσει τους υποψήφιους Διευθυντές Τομέα μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότηση της, 

και 
• επιμελείται την ανάρτηση του πίνακα των υποψηφίων σε ειδικό τμήμα στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 
Γ. Εκλεκτορικά Σώματα 
Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή Τομέα απαρτίζεται από το σύνολο των μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ 
και ΕΤΕΠ του οικείου Τομέα. 
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 πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών. 
Δ. Ψηφοφορία 
Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, για χρονικό διάστημα που θα 
καθοριστεί από το διαχειριστή της εκλογικής διαδικασίας και σύμφωνα με την υπ’ αρ. 60944/Ζ1/28.05.2021 
(Β’ 2358) Κ.Υ.Α. και την υπ’ αρ. 147084/Ζ1/16.11.2021 (Β’ 5364) Κ.Υ.Α.   
 
Η προκήρυξη αυτή να επιδοθεί σε όλους τους αποδέκτες με τη φροντίδα της Γραμματείας του Τμήματος και 
να αναρτηθεί στον ιστότοπο του Τμήματος και της Σχολής. 
 
 Ο Πρόεδρος του Τμήματος 
 
 Ιωάννης Χατζάκης 
                                                                                                                      Καθηγητής 
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ΑΙΤΗΣΗ 

ΕΠΩΝΥΜΟ:….……………..……………… 

ΟΝΟΜΑ:…………………….……………… 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:……………….……..……… 

ΒΑΘΜΙΔΑ:……………………..…………… 

ΤΟΜΕΑΣ:………………………..………….. 

 

 

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:..………………………. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:…..……………. 

………………………………..……………… 

ΠΡΟΣ 

Τον Πρόεδρο του 
Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΕΛΜΕΠΑ 

 

Με την αίτησή μου αυτή υποβάλλω υποψηφιότητα 
για Διευθυντής του Τομέα …………………………… 
……………………….. του Τμήματος Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών ΕΛΜΕΠΑ. 

 

 

 

 

Ο ΑΙΤΩΝ / Η ΑΙΤΟΥΣΑ 

Τ.Κ. ………………………………………….. 

ΠΟΛΗ:………………………………………. 

ΤΗΛ.: ……………………………………….. 

Email:……………………………………….. 

 

ΘΕΜΑ: 

Υποψηφιότητα για τη θέση του Διευθυντή 
του Τομέα ……………….……………………… 
………………………………….. του Τμήματος 
Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΕΛΜΕΠΑ 

 

 

Χανιά, …./5/2022 
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