Πρακτικό 3ης Συνεδρίασης Τριμελούς Επιτροπής με Θέμα την Οργάνωση των
Εκλογικών διαδικασιών του Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών
Επιστημών (ΣΘΤΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΠΚ).
Η Τριμελής Επιτροπή που ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 207/9-1-2013 πράξη
του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης και βάσει του Αρθρ. 3 παρ. 2 εδαφ. Β του
Ν. 4076/2012, συνεδρίασε σήμερα 6/3/13 μετά από την υπ. αριθμ. 2519/4-3-13
πρόσκληση του Προέδρου της επιτροπής κ. Κατερινόπουλου με σκοπό την οργάνωση
των Εκλογικών διαδικασιών του Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών
Επιστημών (ΣΘΤΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΠΚ) για θητεία που θα άρχεται από
της εκλογής του έως την 31.8.16.
Παρόντες στη συνεδρίαση, ήταν και τα τρία μέλη της Τριμελούς Επιτροπής
Πρακτικά κράτησε η Γραμματέας της Επιτροπής κ. Σκουραδάκη Αιμιλία.
Μετά από διεξοδική συζήτηση μεταξύ των μελών της επιτροπής και λαμβάνοντας
υπ’όψιν:
1.

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 τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4076/2012
Φ.Ε.Κ. 159/10.08.2012 τ.Α΄ «Ρυθμίσεις θεμάτων Α.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις», το Ν
4115/2013 «Θέματα ΑΕΙ και άλλες διατάξεις» το Ν. 4115/30-1-13 ΦΕΚ 24/30-12013«Θέματα ΑΕΙ» και ειδικότερα:

2.

Aπόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης Αρ.Πρ. 7/19-2-2013
ΑΔΑ:ΒΕΔΞ469Β7Γ-9PZ

3.

Την Υπ’αριθμ. Φ122.1/1035/164420/Β2 ανακοινοποίηση σχετικά με την εύρυθμη
λειτουργία των ΑΕΙ που αφορά στα μονομελή όργανα των οποίων η θητεία θα
ολοκληρωνόταν την 31-8-2012 και την παράταση αυτής έως την ανάδειξη νέων
οργάνων διοίκησης.
Το Ν. 4115/30-1-13 ΦΕΚ 24/30-1-2013«Θέματα ΑΕΙ» και το Αρθρο 34 παρ. 7 περί
εφαρμογής ηλεκτρονικής ψήφου για την ανάδειξη όλων των μονομελών οργάνων των
ΑΕΙ
Την Υ.Α ΦΕΚ 353/19-2013 Αρθρα 1,2,4 περί διαδικασίας ανάδειξης των μονομελών
οργάνων των ΑΕΙ μέσω εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο.

4.
5.

Oμόφωνα αποφασίζει και ορίζει
την παρακάτω διαδικασία διενέργειας των εκλογών
1. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ, 2. ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ, 3. ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ,
4.
ΗΜΕΡΟ-ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΚΛΟΓΩΝ,
5.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, 6. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
1. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ:
Τα όργανα διενέργειας εκλογών λογίζονται τα, κατά περίπτωση στην εκάστοτε νομοθεσία
οριζόμενα.(Υ.Α353/19-2-2013), εν προκειμένω η Τριμελής Επιτροπή που ορίσθηκε για το
σκοπό αυτό σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 207/9-1-2013 πράξη του Πρύτανη του

Πανεπιστημίου Κρήτης σύμφωνα το Αρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. Β του Ν. 4076/2012
απαρτίζεται από τους παρακάτω:
1. τον Καθηγητή Τμήματος Χημείας, κ. Χαράλαμπο Κατερινόπουλο (πρόεδρο
της επιτροπής),
2. τον Καθηγητή Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, κ. Παναγιώτη Τραχανιά
και
3. τον Καθηγητή Τμήματος Ιατρικής, κ. Αναστάσιο Φιλαλήθη,
Τα όργανα διενέργειας εκλογών σύμφωνα με την (Υ.Α ΦΕΚ 353 19-2-2013)
(i) οφείλουν να διασφαλίζουν την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του
εκλογικού δικαιώματος. Επίσης είναι αρμόδια να επιλύουν οποιοδήποτε
ζήτημα προκύπτει κατά την εφαρμογή της κάτωθι διαδικασίας, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, τις διατάξεις της προαναφερόμενης απόφασης και τις
τηρούμενες πρακτικές των εκλογικών διαδικασιών του Ιδρύματος.
(ii) Χρησιμοποιούν για τη διενέργεια των εκλογών σφραγίδα, η οποία τους
παραδίδεται για το σκοπό αυτό από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου.
2. ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ: (Ν. 4076/2012 Αρθρο 3 παρ. 2 (α))
(i)
(ii)

Ο Κοσμήτορας εκλέγεται από τους Καθηγητές (όλων των βαθμίδων) και τους
υπηρετούντες λέκτορες της Σχολής με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία.
Στο εκλεκτορικό σώμα μπορούν να μετέχουν και όσοι απουσιάζουν με εκπαιδευτική
ή άλλου είδους νόμιμη άδεια, χωρίς να υποβληθούν σε καμία ιδιαίτερη διοικητική
διαδικασία (οικειοθελώς και ατύπως – Γνωμοδότηση Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους (Γ.Ν.Σ.Κ.) υπ΄αριθμόν 441/2009). Όσοι τελούν σε αναστολή ή απαγόρευση
της άσκησης των καθηκόντων τους δεν μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους
δικαίωμα κατά τη διενέργεια των εκλογών αυτών (άρθρο 24, του Ν.4009/2011).

3. ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ: (Υ.Α ΦΕΚ 353 19-2-2013)
(i) Τα όργανα διενέργειας εκλογών αναρτούν σε ειδικό τμήμα στην κεντρική
ιστοσελίδα του Ιδρύματος των πίνακα των υποψηφίων.
(ii) Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους
εκλογικούς καταλόγους, με βάση τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές.
(iii)
Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και τηρούνται από την
αρμόδια υπηρεσία προσωπικού του Ιδρύματος εγκρίνονται από τον
Πρύτανη του Πανεπιστημίου, και οριστικοποιούνται πέντε (5) ημέρες
πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.
Οι εκλογικοί κατάλογοι παραδίδονται μέσω της Διεύθυνσης Διοικητικού η οποία διαβιβάζει,
τις ονομαστικές καταστάσεις των εκλεκτόρων, αρμοδίως υπογεγραμμένες, σφραγισμένες,
και έχοντας πρωτόκολλο της εν λόγω Ακαδημαϊκής μονάδας, ως και Γενικό Πρωτόκολλο του
Ιδρύματος, θα πρέπει να περιέλθουν στη Γραμματεία του Πρύτανη μέχρι τις 22
Μαρτίου 2013 το αργότερο, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30΄ και κατόπιν να
παραδοθούν στον Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Κατερινόπουλο δια μέσου της γραμματέως
της Επιτροπής κας Σκουραδάκη.
Τυχόν μεταβολές στον αριθμό των μελών του εκλεκτορικού σώματος, ήτοι (αύξηση-μείωση)
μετά από αυτοδίκαιες παραιτήσεις, κ.α., - μετά την οριστικοποίηση των καταλόγων- θα
ανακοινώνονται έγκαιρα στα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής.

4. ΗΜΕΡΟ-ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ:
[Γ.] Ημέρα διεξαγωγής και διάρκεια εκλογικής διαδικασίας.
Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 28 Μαρτίου 2013, ημέρα Πέμπτη , με ώρα έναρξης της
ψηφοφορίας τις 10:00 π.μ και ώρα λήξης τις 17:00 π.μ
5. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ :
Η εκλογική διαδικασία θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 4 της Υ.Α ΦΕΚ/353-19-2-2013. με
ηλεκτρονική ψήφο μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» του
Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α που υποστηρίζεται τεχνολογικά από το Εθνικό Δίκτυο Ερευνας και
Τεχνολογίας και βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά πρότυπα για τη
διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών που διασφαλίζουν το αδιάβλητο και απόρρητο της
εκλογικής διαδικασίας.
• Μέσω του συστήματος «ΖΕΥΣ» αποστέλλεται σε όλους του εγγεγραμμένους
εκλογείς, εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο περιλαμβάνει την ακριβή
εξατομικευμένη δια-δικτυακή διεύθυνση (UrL) στην οποία κάθε εκλογές ασκεί το
εκλογικό τους δικαίωμα, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία. Κάθε
εκλογέας μπορεί, πριν την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας, να απευθυνθεί στην
εφορευτική επιτροπή, σε περίπτωση που δεν παρέλαβε καθόλου ηλεκτρονικό μήνυμα
ή αν αυτό είναι εσφαλμένο ή ελλιπές ή αν ο εκλογέας έχει εσφαλμένως παραλειφθεί
από το εκλογικό σώμα. Τα όργανα διενέργειας εκλογών οφείλουν αμελλητί να
προβούν στην εξέταση και επίλυση όλων των ανωτέρω ζητημάτων.
• Ο ψηφοφόρος, αφού καταχωρήσει την ψήφο του στο ηλεκτρονικό σύστημα,
λαμβάνει μια ψηφιακή απόδειξη καταχώρησης ψήφου. Η απόδειξη αυτή αποτελεί
τεκμήριο της συμμετοχής του στην ψηφοφορία, και θα πρέπει να κατατίθεται μαζί με
κάθε τυχόν ένταση του εκλογέα.
• Κάθε υποψήφιος μπορεί με γραπτή δήλωσή του που απευθύνεται στα όργανα
διενέργειας των εκλογών, το αργότερο δύο (2) μέρες πριν την έναρξη της εκλογικής
διαδικασίας, να διορίσει έναν αντιπρόσωπο και έναν αναπληρωτή του, οι οποίοι
μπορούν να παρίστανται κατά τη διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων.
6. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ:
1. Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών μπορεί να υποβάλει:
Α) Κάθε εκλογέας εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του Ιδρύματος και
Β) οι Υποψήφιοι ή οι κατ’ εξουσιοδότηση τους ορισμένοι αντιπρόσωποι.
2. Λόγους ένστασης θεμελιώνουν αποκλειστικά:
Α) Η έλλειψη νόμιμων προσόντων και η συνδρομή κωλυμάτων σε υποψηφίους που έχουν
ανακηρυχθεί και γενικά η παραβίαση των διατάξεων του νόμου κατά την ανακήρυξη των
υποψηφίων,
Β) Η παραβίαση των διατάξεων του νόμου κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας ή κατά την
εξαγωγή του εκλογικού αποτελέσματος ή κατά την ανακήρυξη των εκλεγέντων υποψηφίων
και
Γ) η ακυρότητα ή η εσφαλμένη καταμέτρηση των ψήφων.
3. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως ενώπιον των οργάνων διενέργειας εκλογών έως τη
σύνταξη του πρακτικού εκλογής της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου. Επί των
ενστάσεων αποφαίνονται αιτιολογημένα τα όργανα διενέργειας εκλογών. Ειδικώς, οι
ενστάσεις που εμπίπτουν στην περίπτωση (Α) της προηγούμενης παραγράφου υποβάλλονται
ενώπιον των οργάνων διενέργειας εκλογών το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την
ημερομηνία έναρξης της ψηφοφορίας, τα οποία αποφαίνονται αιτιολογημένα επ΄αυτών το
αργότερο εντός τριών (3) ημερών από την υποβολή τους και επί αποδοχής αυτών
αναμορφώνει τον πίνακα των υποψηφίων.

Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Η Δ Ι Α Ν Ο Μ Η:

- Πρύτανη
-Γραμματεία Πρυτανείας
-Κοσμητεία Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών
-Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Α΄ Προσωπικού
-Υποδιεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Α΄ Προσωπικού
-Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών
Τα Μέλη της Επιτροπής

Χαράλαμπος
Κατερινόπουλος
Καθηγητής Τμήματος
Χημείας, (Πρόεδρος)

Παναγιώτης Τραχανιάς
Καθηγητής Τμήματος
Επιστήμης Υπολογιστών

Αναστάσιος Φιλαλήθης
Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής,

