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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 

 
  
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΚΑΙ  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
 

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 23, 24, 27, 28, 29, 34 και 55 του Ν. 4610/2019 (Α΄  70) «Συνέργειες 

Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, 

Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις   των άρθρων  1, 2, 8, 9, 19 και 84 παρ. 11 του Ν. 4485/2017 (Α΄  114) 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 

διατάξεις» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 

σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

4. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος κατ’ άρθρο 8, του 

Ν.4485/2017 (A’   114). 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 96 και της παρ. 2 του άρθρου 114 του Ν. 4692/2020 (Α’  111). 

6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 72 του Ν. 4690/2020 (Α’  104). 

7. Τη με αρ. πρωτ. 75/Φ.20/29.06.2020 (ΑΔΑ: 6ΑΨΙ46ΜΗ2Ι-ΓΟΗ) απόφαση ανάκλησης της με 

αρ. πρωτ. 65/Φ.20/28.05.2020 (ΑΔΑ: ΨΔΙ746ΜΗ2Ι-5ΔΑ) προκήρυξης εκλογών για την 

ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού 

Πανεπιστημίου. 

8. Τη με αρ. 153348/Ζ1/15.09.2017 (B’ 3255) υπουργική απόφαση  με θέμα «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. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 
 

Ηράκλειο    29.06.2020 
Αριθμ. Πρωτ. : 76/Φ.20 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  

Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος,71004 Ηράκλειο 
Τ.Θ. 1939 

Πληροφορίες: Περβολαράκη Μαρία 

Τηλέφωνο:  2810379510 

E-mail: secr-shs@hmu.gr 
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κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α’  114)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 

την υπ’ αρ.  Β/191014/Ζ1/07.11.2017 (B’  3969) Υ.Α.  

9. Τη με αρ. 77561/Ζ1/19.06.2020 (Β’ 2481) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Διαδικασία 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., 

των  μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών 

Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων 

των Α.Ε.Ι.» 

10. Τη με αρ. 3268/Φ.20/09.09.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ’ 746) απόφαση του Πρύτανη του Ελληνικού 

Μεσογειακού Πανεπιστημίου  με θέμα «Ορισμός Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας 

του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου».  

11. Τις διατάξεις της περ. α της παρ. 6  του άρθρου 18 του Ν.4559 (Α’   142), οι οποίες ορίζουν 

ότι οι θητείες των μονομελών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. υπολογίζονται σε ακαδημαϊκά 

έτη.  

12. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του Ν. 3861/2010 (Α’  112 ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με 

την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις», 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4210/2013 (Α’ 254) «Ρυθμίσεις Υπουργείου 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες Διατάξεις». 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

I. Προκηρύσσουμε  εκλογές για την ανάδειξη  Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας του 

Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για  θητεία τριών (3)  ετών  από 01.09.2020  έως 

31.08.2023. 

II. Ορίζουμε  ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Τετάρτη 22 Ιουλίου  2020 και 

ώρα από 09:00 έως 14:00. Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικών ψηφοφοριών αυτές 

θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες εργάσιμες ημέρες, ήτοι Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020 και 

Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, με την ίδια κεντρική 

εφορευτική επιτροπή και με την ίδια εκλογική διαδικασία.  

III. Καλούμε τα ενδιαφερόμενα μέλη Δ.Ε.Π. για τη θέση του/της Κοσμήτορα της Σχολής 

Επιστημών Υγείας του ΕΛΜΕΠΑ, που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την 

ισχύουσα νομοθεσία, να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους (συνημμένη αίτηση) στη 

Γραμματεία της οικείας Κοσμητείας, αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου 

αντιπροσώπου,  ή ηλεκτρονικά (secr-shs@hmu.gr) ή επιστολικά, έως και τη Δευτέρα 6 

Ιουλίου και ώρα 15.00. 

 

Α.  ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ 

Υποψήφιοι/ες για τη θέση του/της Κοσμήτορα  μπορούν να είναι πλήρους απασχόλησης μέλη 

Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του/της Αναπληρωτή/τριας, της οικείας Σχολής. 

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι/ες μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω 

συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας. 

Επιτρέπεται η εκλογή Κοσμήτορα για δεύτερη συνεχομένη θητεία και έως δύο (2) θητείες 

συνολικά. 
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Ο/Η Κοσμήτορας δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου 

οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή/ντριας Π.Μ.Σ., 

Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου. 

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητα τους έως την έναρξη της 

διαδικασίας εκλογής. Η παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωση του/της υποψήφιου/φιας, η οποία 

υποβάλλεται στον Κοσμήτορα της Σχολής διά  του πρωτοκόλλου της Γραμματείας της  Σχολής. 

Β.  ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει πενταμελής Κεντρική Εφορευτική 

Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, 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. της Σχολής. 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/τις υποψήφιους/ες Κοσμήτορες μέσα σε δύο (2) 

εργάσιμες ημέρες από την συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το 

αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη ο οποίος εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη εκλογής, 

που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Γ. ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ 

Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Κοσμήτορα απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών 

πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί 

θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων της οικείας Σχολής.  

Στο εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από 

τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την 

αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. 

Δ. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί  αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, μέσω του 

ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών 

Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αρ.  77561/Ζ1/19.06.2020 

(Β’ 2481) κοινή υπουργική απόφαση. 

Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι/όσες είναι εγγεγραμμένοι/ες στους εκλογικούς 

καταλόγους, με βάση τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές. Οι εκλογικοί κατάλογοι 

καταρτίζονται και τηρούνται από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού του Ιδρύματος, ήτοι τη 

Διεύθυνση Διοικητικού του Ιδρύματος και εγκρίνονται από τον Πρύτανη του Ελληνικού 

Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Οι εκλογικοί κατάλογοι οριστικοποιούνται είκοσι (20) ημέρες πριν 

από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Μετά την έγκριση, οι εκλογικοί κατάλογοι 

παραδίδονται στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. 

Σε όλους τους/τις  εγγεγραμμένους/νες εκλογείς, μέσω του συστήματος «ΖΕΥΣ»,  αποστέλλεται 

ειδικό - εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο περιλαμβάνει την ακριβή εξατομικευμένη 

διαδικτυακή διεύθυνση (URL) στην οποία ο/η εκλογέας ασκεί το εκλογικό του/της δικαίωμα, 

καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία. Κάθε εκλογέας μπορεί, πριν την έναρξη της 

εκλογικής διαδικασίας, να απευθυνθεί στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή,  σε περίπτωση που 
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δεν παρέλαβε καθόλου ηλεκτρονικό μήνυμα ή αν αυτό είναι εσφαλμένο ή ελλιπές ή αν ο/η 

εκλογέας έχει εσφαλμένως παραλειφθεί από το εκλογικό σώμα. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή 

οφείλει αμελλητί να προβεί στην εξέταση και επίλυση όλων των ανωτέρω ζητημάτων. 
 

Ο/Η ψηφοφόρος, αφού καταχωρίσει την ψήφο του/της στο ηλεκτρονικό σύστημα, λαμβάνει μια 

ψηφιακή απόδειξη καταχώρισης ψήφου. Η απόδειξη αυτή αποτελεί μοναδικό κρυπτογραφικό 

τεκμήριο της συμμετοχής του/της στη ψηφοφορία, και θα πρέπει να κατατίθεται μαζί με κάθε 

τυχόν ένσταση του/της  προς την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. 

Κοσμήτορας εκλέγεται ο/η υποψήφιος/α, ο/η οποίος/α συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία 

των έγκυρων ψήφων.  

Αν κανείς από τους/τις υποψήφιους/ιες Κοσμήτορες δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία 

των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη 

εργάσιμη ημέρα. Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται κατά 

την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο/η υποψήφιος/α, ο/η οποίος/α συγκεντρώνει τη 

σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων.  

Εάν υπάρχει ένας/μία μόνο υποψήφιος/α, αυτός/ή εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το 

ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων . 

 

Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ, στο διαδικτυακό τόπο της Σχολής  

Επιστημών Υγείας και του Ιδρύματος. 

 

Ο  Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας 

 

 

Γεώργιος Μαρκάκης 

                                                                              Καθηγητής                                                         
 
 
 
 
Συνημμένα: 
Υπόδειγμα  αίτησης  υποψηφιότητας 
Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας Αποδεκτών 
1. Αποδέκτες προς ενέργεια 

o Μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής Επιστημών Υγείας 
2. Εσωτερική Διανομή  

o Γραμματεία Πρύτανη ΕΛΜΕΠΑ 
o Γραμματείες Τμημάτων  Σχολής Επιστημών Υγείας 
o Διεύθυνση Διοικητικού 
o Τμήμα Συλλογικών και  Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών 
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