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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ) 
73100 - Πολυτεχνειούπολη - Χανιά Κρήτη 
Τηλ (28210) 37650 - Fax (28210) 06901 – email: emanout@mred.tuc.gr  
 

      

Χανιά, 20/5/2021 
                                                                                                                                                                Αρ. Πρωτ.: 529 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ  

ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης 

 

 Έχοντας υπόψη:  

1. Το ΦΕΚ 607/23-11-2017/τ.Υ.Ο.Δ.Δ. περί «διορισμού του κ. Εμμανουήλ Μανούτσογλου ως Κοσμήτορα 
της Σχολής ΜΗΧΟΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης,  

2. Το ΦΕΚ 907/30-10-2020, τ.Υ.Ο.Δ.Δ. περί «παράτασης της θητείας του Κοσμήτορα της Σχολής ΜΗΧΟΠ 
του Πολυτεχνείου Κρήτης» έως την 31η Αυγούστου 2021,  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 19 «Κοσμήτορας» του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017, τ.Α΄) όπως ισχύει και 
ιδίως της παραγράφου 3 κατά την οποία «Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα γίνεται 
από τον υπηρετούντα Κοσμήτορα τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του»,  

4. Τις διατάξεις του άρθρου 72, παράγραφος 2, του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104/30-05-2020 τ.Α΄), 
«Προκήρυξη εκλογών», 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111/12-06-2020 τ.Α΄), «Διαδικασία εκλογής 
Κοσμήτορα», 

6. Την Υ.Α. 77561/Ζ1/22-06-2020 (ΦΕΚ 2481/22-06-2020 τ.Β΄), «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.»  

 

Προκηρύσσουμε 

Εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα στη Σχολή ΜΗΧΟΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης για τα ακαδημαϊκά έτη 
2021-2022, 2022-2023 και 2023-2024. Η θητεία του Κοσμήτορα αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2021 και 
λήγει την 31η Αυγούστου 2024.  

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021 αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία κατά 
την Υ.Α. 77561/Ζ1/22-06-2020 (ΦΕΚ 2481/22-06-2020 τ.Β΄), ως ισχύει.  

Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 96 του Ν. 4692/2020, Κοσμήτορας εκλέγεται ο υποψήφιος ο 
οποίος θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανείς από τους υποψηφίους 
δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων, ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή 
επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021. Σε 
περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη 
ημέρα, ήτοι την Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος ο οποίος συγκεντρώνει τη 
σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Εάν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται εάν 
συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων.  
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Τόσο για την πρώτη εκλογική διαδικασία, όσο και για την περίπτωση επαναληπτικών ψηφοφοριών, οι 
ώρες διενέργειας θα είναι ίδιες, από 09:00 έως 14:00.  

Α. Υποψηφιότητες  

Υποψηφιότητα για τη θέση του Κοσμήτορα μπορούν να θέσουν μέλη Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της 
βαθμίδας του αναπληρωτή καθηγητή της Σχολής ΜΗΧΟΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης.  

Δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα τα μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω 
συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης.  

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις υποψηφιότητες τους έως και την Δευτέρα 31 Μαΐου 
2021 και ώρα 13:00.  

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων θα γίνει αποκλειστικά με ηλεκτρονική αίτηση, στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση του Κοσμήτορα της Σχολής emanout@mred.tuc.gr και κοινοποίηση στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση της Γραμματείας irini@dpem.tuc.gr. Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση που θα επισυνάπτεται 
πρέπει να φέρει την ηλεκτρονική υπογραφή της/του υποψηφίας/ου. Η επιβεβαίωση της παραλαβής της 
υποψηφιότητας θα γίνεται με την αποστολή ηλεκτρονικά του αντίστοιχου αριθμού πρωτοκόλλου. Εάν ο/η 
υποψήφιος/α δεν έχει λάβει τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου οφείλει να επικοινωνήσει πριν τη λήξη 
της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων στo τηλ. 28210-37657.  

Δικαιολογητικά Υποβολής Υποψηφιότητας:  

1. Αίτηση υποψηφιότητας για το αξίωμα του Κοσμήτορα  

2. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου  

3. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα και γραπτή συναίνεση ανάρτησής του  

4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου κωλύματα εκλογιμότητας  

 

Β. Ευθύνη Διεξαγωγής Ψηφοφορίας  

Το Όργανο Διενέργειας των Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) που έχει την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας 
είναι πενταμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 19 του Ν. 4485/2017 και την Υ.Α. 77561/Ζ1/22-06-2020 (ΦΕΚ 
2481/22-06-2020 τ.Β΄). Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής 
είναι μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής και ορίζονται με απόφαση του Κοσμήτορα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.  

Κάθε υποψήφιος μπορεί, με γραπτή δήλωσή του που απευθύνεται στο Ο.Δ.Ε., να ορίσει το αργότερο δύο 
(2) ημέρες πριν την ψηφοφορία, έναν (1) αντιπρόσωπο και έναν (1) αναπληρωτή του, οπότε και 
ενημερώνεται για τον χώρο στον οποίο θα γίνει η εξαγωγή των αποτελεσμάτων και η καταμέτρηση των 
ψήφων. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι των υποψηφίων και οι αναπληρωτές τους μπορούν να 
παρίστανται κατά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, την καταμέτρηση των ψήφων και μέχρι τη σύνταξη 
και υπογραφή του πρακτικού εκλογής. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές τους 
δικαιούνται να υποβάλλουν κάθε είδους ενστάσεις και να λαμβάνουν αντίγραφο του πρακτικού εκλογής 
της παραγράφου 5 του άρθρου 4 της Υ.Α. 77561/Ζ1/22-06-2020 (ΦΕΚ 2481/22-06-2020 τ.Β΄), εφόσον το 
ζητήσουν.  

Γ. Εκλογικοί Κατάλογοι  

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.  
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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.  

Η Γραμματεία της Σχολής, καλείται όπως συντάξει τους εκλογικούς καταλόγους σύμφωνα με το 
διαμορφωθέν δυναμικό της Σχολής.  

Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Σχολής MHXOP και να κοινοποιηθεί σε όλα τα 
μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής.  

 

                         Ο Κοσμήτορας 

 

 

 

         Καθηγητής Εμμανουήλ Μανούτσογλου 

 

Κοινοποίηση:  

Πρυτανεία Πολυτεχνείου Κρήτης  

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Πολυτεχνείου Κρήτης  

Σχολές Πολυτεχνείου Κρήτης  

Ιστοσελίδα Πολυτεχνείου Κρήτης 
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