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            ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   
(Κατά τη συνεδρίασή της, στις 21 Μαΐου 2019) 

  Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο 
 

ΘΕΜΑ: Καθορισμός του τόπου, χρόνου και της διαδικασίας διενέργειας της εκλογής εκπροσώπου Ε.ΔΙ.Π., τακτικού και 
αναπληρωματικού, στη Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης 

 
   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. 655/1976 (Φ.Ε.Κ. 241/10.09.1976, τ.Α΄) το Π.Δ. 1067/1980 (Φ.Ε.Κ. 270/28.11.1980,τ. Α΄), τις διατάξεις του 
άρθρου 46 του Ν. 1268/1982 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 1987) «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», το Π.Δ. 320/1983 (Φ.Ε.Κ. 
116/τ.Α΄/07.09.1983) και  το Π.Δ. 2/1995 (Φ.Ε.Κ.1/τ.Α/10.01.1995) ως και το Π.Δ. 318/2001 (Φ.Ε.Κ. 217/18-9-2001, 
τ. Α΄), τις διατάξεις του Π.Δ. 156/1984 (Φ.Ε.Κ. 53/τ.Α΄/27.04.1984), το Π.Δ. 452/1984 (Φ.Ε.Κ. 162/22.10.1984 τ.Α΄), 
και το Π.Δ. 134/2002 (Φ.Ε.Κ. 111/20.05.2002, τ.Α΄). Το Π.Δ. 209/1992 (Φ.Ε.Κ. 179/06.09.1999 τ.Α΄).Το Π.Δ. 653/1976 
(Φ.Ε.Κ. 241/τ.Α/10.09.1976), το Ν.641/1977 (Φ.Ε.Κ.200/τ.Α΄/22.07.1977), το Π.Δ. 103/1983, (Φ.Ε.Κ. 48/15.04.1983, 
τ.Α΄) περί ιδρύσεως Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπως ισχύουν με το υπ΄αριθμόν Π.Δ. 
96/2013 (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α΄/05.06.2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το υπ’ αριθμόν Π.Δ. 128/2013 (Φ.Ε.Κ. 
195/τ.Α’/17.09.2013), και τις εκδοθείσες μετ΄ αυτού Διαπιστωτικές Πράξεις του Πρύτανη, υπ΄αριθμόν 
10.953/31.07.2013, 10.954/31.07.2013 και 10.955/31.07.2013 (Φ.Ε.Κ. 1959/τ.Β΄/12.08.2013).  Το Ν. 4452/2017 
(Φ.Ε.Κ. 17/τ.Α/15.02.2017). Την αριθμ. 441/14.01.2014 απόφαση (ΦΕΚ 291/τ.Β΄/10.02.2014) περί θεμάτων 
λειτουργίας της Μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατ΄αρθρο 9 του 
Ν.4009/2011 Φ.Ε.Κ. 195/06.09.2011 τ.Α΄. Το Ν. 4452/2017 (Φ.Ε.Κ. 17/τ.Α/15.02.2017).   

[3] Τις διατάξεις 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, και ειδικότερα το άρθρο 20 «Όργανα του Τμήματος» 
περίπτωση α) και περίπτωση β) και άρθρο 21 «Συνέλευση Τμήματος» παράγραφος 1 περίπτωση δ) εδάφιο α και 
εδάφιο β), και άρθρο 84 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α΄ έως Ε΄» παράγραφος 8, παράγραφος 
11, παράγραφος 12, παράγραφος 13, παράγραφος 15, και άρθρο 88 «Καταργούμενες διατάξεις». 

[4] 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).  

[5] 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) 

[6] Την υπ΄αριθμόν 153348/Ζ1/15.09.2017 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 3255/τ.Β΄/15.09.2017) για τον τρόπο 
διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και τη διαδικασία 

[1] 
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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). 

[7] 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 ισχύουν.  

[8] Την υπ’ αριθμόν Γενικού Πρωτοκόλλου 5312/10.05.2019 περί πρόσκλησης εκδήλωσης για την υποβολή 
υποψηφιοτήτων και προκήρυξης διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων της κατηγορίας των μελών 
του Ε.ΔΙ.Π, και των μελών του Ε.Τ.Ε.Π του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης 

[9] Την υπ’ αριθμόν Γενικού Πρωτοκόλλου  5820/17.05.2019 [ΑΔΑ: Ω4ΦΤ469Β7Γ-1Κ6]  απόφαση σύμφωνα με την 
οποία ορίστηκαν οι Εφορευτικές Επιτροπές για τη διεξαγωγή εκλογών με σκοπό την ανάδειξη εκπροσώπου 
τακτικού και αναπληρωματικού των μελών της κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.ΔΙ.Π) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης 
Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης 

[10] Την υπ΄ αριθμόν Γενικού Πρωτοκόλλου 5751 / 16.05.2019 αίτηση υποψηφιότητας του Μάριου Πιτικάκη του Μηνά 
και την υπ΄ αριθμόν Γενικού Πρωτοκόλλου 7007 /20.05.2019 αίτηση υποψηφιότητας της Νικολάου Κομοντάκη 
του Γεωργίου  προς τον Πρόεδρο του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, για την 
εκλογή τους ως εκπροσώπων του Ε.ΔΙ.Π στη Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών. 

[11] Την απόφαση της Συνεδρίασης της Εφορευτικής Επιτροπής στις 21 Μαΐου 2019 δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε 
η ανακήρυξη των υποψηφίων για τη θέση του εκπροσώπου του Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης 
Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, για τις εκλογές της 23ης Μαΐου 2019, καθώς και άλλα θέματα επί της 
διαδικασίας των εκλογών. 

[12] 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 

[1] ΟΡΙΖΟΥΜΕ ως χώρο διεξαγωγής των εκλογών για την Πέμπτη 23 Μαΐου 2019, από 09:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. 
την αίθουσα Ε302 στον 1ο όροφο του κτιρίου του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών. 

 
Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι 
Παρασκευή 24  Μαΐου 2019, κατά τις ίδιες ώρες έναρξης και λήξης και στο ίδιο εκλογικό τμήμα. 

 
[2] ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΜΕ ότι για την εκλογή θα χρησιμοποιηθούν έντυπα, ορθογώνια ψηφοδέλτια από λευκό χαρτί τα οποία 
θα φέρουν τις ίδιες διαστάσεις, και συγκεκριμένα το ψηφοδέλτιο θα είναι το μισό χαρτί του Α4. Στα ψηφοδέλτια 
να χρησιμοποιείται γραμματοσειρά μαύρης απόχρωσης. Οι εκλογικοί φάκελοι που  θα χρησιμοποιηθούν θα είναι 
ομοιόμορφοι και από αδιαφανές χαρτί λευκής απόχρωσης. 

 
Η έκδοση των ψηφοδελτίων θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη της επιτροπής. 

 
Η παρούσα απόφαση, πέραν των προβλεπόμενων από τις σχετικές διατάξεις, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, και θα καταχωρηθεί στο πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ. 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

  
Η  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ 

 
 
 

ΜΑΡΙΑ ΜΑΜΑΛΑΚΗ - ΣΤΡΑΤΗΓΗ 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
- Πρόεδρο του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών 
-Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών 
- Μέλη Εφορευτικής Επιτροπής 
-Υποψηφίους 
-Ειδικό φάκελο εκλογών 
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	[5]
	Την υπ΄αριθμόν 153348/Ζ1/15.09.2017 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 3255/τ.Β΄/15.09.2017) για τον τρόπο 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).
	[6]
	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 ισχύουν. 
	[7]
	Την υπ’ αριθμόν Γενικού Πρωτοκόλλου 5312/10.05.2019 περί πρόσκλησης εκδήλωσης για την υποβολή υποψηφιοτήτων και προκήρυξης διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων της κατηγορίας των μελών του Ε.ΔΙ.Π, και των μελών του Ε.Τ.Ε.Π του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης
	[8]
	Την υπ’ αριθμόν Γενικού Πρωτοκόλλου  5820/17.05.2019 [ΑΔΑ: Ω4ΦΤ469Β7Γ-1Κ6]  απόφαση σύμφωνα με την οποία ορίστηκαν οι Εφορευτικές Επιτροπές για τη διεξαγωγή εκλογών με σκοπό την ανάδειξη εκπροσώπου τακτικού και αναπληρωματικού των μελών της κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης
	[9]
	Την υπ΄ αριθμόν Γενικού Πρωτοκόλλου 5751 / 16.05.2019 αίτηση υποψηφιότητας του Μάριου Πιτικάκη του Μηνά και την υπ΄ αριθμόν Γενικού Πρωτοκόλλου 7007 /20.05.2019 αίτηση υποψηφιότητας της Νικολάου Κομοντάκη του Γεωργίου  προς τον Πρόεδρο του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, για την εκλογή τους ως εκπροσώπων του Ε.ΔΙ.Π στη Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών.
	[10]
	Την απόφαση της Συνεδρίασης της Εφορευτικής Επιτροπής στις 21 Μαΐου 2019 δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η ανακήρυξη των υποψηφίων για τη θέση του εκπροσώπου του Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, για τις εκλογές της 23ης Μαΐου 2019, καθώς και άλλα θέματα επί της διαδικασίας των εκλογών.
	[11]
	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.
	[12]
	Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
	[1] ΟΡΙΖΟΥΜΕ ως χώρο διεξαγωγής των εκλογών για την Πέμπτη 23 Μαΐου 2019, από 09:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ.
	την αίθουσα Ε302 στον 1ο όροφο του κτιρίου του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών.
	Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι Παρασκευή 24  Μαΐου 2019, κατά τις ίδιες ώρες έναρξης και λήξης και στο ίδιο εκλογικό τμήμα.
	[2] ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΜΕ ότι για την εκλογή θα χρησιμοποιηθούν έντυπα, ορθογώνια ψηφοδέλτια από λευκό χαρτί τα οποία θα φέρουν τις ίδιες διαστάσεις, και συγκεκριμένα το ψηφοδέλτιο θα είναι το μισό χαρτί του Α4. Στα ψηφοδέλτια να χρησιμοποιείται γραμματοσειρά μαύρης απόχρωσης. Οι εκλογικοί φάκελοι που  θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ομοιόμορφοι και από αδιαφανές χαρτί λευκής απόχρωσης.
	Η έκδοση των ψηφοδελτίων θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη της επιτροπής.
	Η παρούσα απόφαση, πέραν των προβλεπόμενων από τις σχετικές διατάξεις, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, και θα καταχωρηθεί στο πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ.
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	Η  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ
	ΜΑΡΙΑ ΜΑΜΑΛΑΚΗ - ΣΤΡΑΤΗΓΗ
	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
	(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
	- Πρόεδρο του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών
	-Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών
	- Μέλη Εφορευτικής Επιτροπής
	-Υποψηφίους
	-Ειδικό φάκελο εκλογών
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