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Π Ρ Ο Σ:
Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου
του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, ως εξής:
Το σύνολο των μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του οικείου Τμήματος ήτοι Καθηγητές
πρώτης βαθμίδας, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουροι Καθηγητές (μόνιμοι και επί θητεία) και τους
υπηρετούντες Λέκτορες
(με τη φροντίδα της Γραμματείας της οικείας Κοσμητείας)
ΡΕΘΥΜΝΟ
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν & Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη ΠΡΟΕΔΡΟΥ και ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για το χρονικό διάστημα από
01.09.2022 έως 31.08.2024

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:
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Το Ν.Δ. 87/1973 (Φ.Ε.Κ. 159/τ.Α΄/27.07.1973) περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην, όπως
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με το Ν.Δ. 114/1974 (Φ.Ε.Κ. 310/τ.Α΄/23.10.1974), και το
Ν.259/1976 (Φ.Ε.Κ. 25/τ.Α΄/07.02.1976), το Π.Δ. 296/1973 (Φ.Ε.Κ. 239/τ.Α΄/27.09.1973) περί καθορισμού του
τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος Πανεπιστημίου, το Π.Δ. 103/1983 (Φ.Ε.Κ. 48/τ.Α΄/15.04.1983)
περί διαδικασίας ένταξης καθηγητών, διάρθρωσης σε Σχολές Τμήματα και Τομείς και προϋποθέσεις για την
αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και τη λοιπή νομοθεσία περί ιδρύσεως του
Πανεπιστημίου Κρήτης, περί ιδρύσεως, μετονομασίας ακαδημαϊκών μονάδων αυτού.
Τις διατάξεις του Π.Δ. 156/1984 (Φ.Ε.Κ. 53/τ.Α΄/27.04.1984) περί ιδρύσεως Σχολής Κοινωνικών Επιστημών στο
Πανεπιστήμιο Κρήτης, το υπ΄αριθμόν Π.Δ. 96/2013 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/05.06.2013) για την «Κατάργηση συγχώνευση τμημάτων - Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
το υπ’ αριθμόν Π.Δ. 128/2013 (ΦΕΚ 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) «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού
Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις», παρ. 4, άρθρο 27
«Ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης».
Τις διατάξεις του άρθρου 1 «ΚΕΦ.Α΄-ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ», του άρθρου 2 «ΟΡΙΣΜΟΙ» και ειδικότερα του άρθρου 23
«Πρόεδρος Τμήματος», 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, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος κατ’ άρθρο 8, του Ν.4485/2017
(Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017).
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., κ.ά., η οποία
εκδόθηκε κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 84 του ν.4485 /2017 (Α΄114), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τις διατάξεις του άρθρου 18 «Ζητήματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» παρ. 6 περίπτωση α) του Ν.4559 (Φ.Ε.Κ.
142/τ.Α’/03.08.2018).
Τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111/ τ.Α’/12.6.2020) «Αναβάθμιση Σχολείου και άλλες
διατάξεις», με το οποίο τροποποιείται η παράγραφος 3, η παρ. 7, η παρ. 8, του άρθρου 23 του Ν. 4485/2017
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(Α΄ 114) και προστίθεται παρ. 12, ως και το άρθρο 128, και το άρθρο 131 αυτού.
Το γεγονός ότι στο εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ των μελών Δ.Ε.Π. απουσιάζουν
από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την
απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τα όσα ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 23, παρ. 3,
εδάφιο β) του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 εδάφιο β) του Ν.
4692/2020 (Φ.Ε.Κ. 111/τ.Α΄/12.06.2020).
Την υπ ΄αριθμόν 77561/Ζ1/22.06.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 2481/τ.Β΄/22.06.2020), κατά τα
οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 97 του Ν. 4692/2020 (Α΄ 111), με τίτλο: «Διαδικασία
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη ….., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των
Α.Ε.Ι., καθώς και άλλων ………, που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.».
Την υπό στοιχεία 5204/11.11.2021 (Φ.Ε.Κ. 5244/τ.Β΄/12.11.2021) απόφαση του Υπουργού Επικρατείας με
τίτλο: «Λειτουργία ψηφιακής κάλπης «ΖΕΥΣ».
Τις διατάξεις του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες
διατάξεις» ( Α ́136)- ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ -ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ειδικότερα το άρθρο 192
«Χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τη διενέργεια εκλογικών διαδικασιών και συνεδριάσεων των οργάνων των
Α.Ε.Ι.», και το άρθρο 205 «εξουσιοδοτικές διατάξεις».
Την υπό στοιχεία 147084/Ζ1/16.11.2021 απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, και
Επικρατείας «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 δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Β΄5364), η οποία εκδόθηκε κατ΄εξουσιοδότηση των
διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 192 του ν. 4823/2021 (Α΄136).
Την υπ΄αριθμόν Γενικού Πρωτοκόλλου 16936/17.08.2021 (Φ.Ε.Κ. 710/τ.ΥΟΔΔ/30.08.2021 & ΑΔΑ: ΡΡΝΒ469Β7ΓΠΚ9) πράξη του Πρύτανη του Ιδρύματος για την εκλογή του Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας του Τμήματος
Ψυχολογίας Γεώργιου Παναγή στη θέση του Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Κρήτης, με τριετή θητεία από 01.09.2021 έως 31.08.2024, όπου στο Φ.Ε.Κ. 710/2021 επιφέρεται διόρθωση
σφάλματος με το αριθμ. φύλλο Φ.Ε.Κ. 907/τ.ΥΟΔΔ/22.10.2021.
Τον Ν.3861/2010 (Α΄ 112) «ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 75 - 78 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση
(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία τη Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 184), καθώς και τις εγκυκλίους και αποφάσεις που έχουν εκδοθεί για το εν λόγω θέμα.
Τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τον οδηγό
συμμόρφωσης στο γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ./GDPR) που ακολούθησε από την
Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων του Πανεπιστημίου Κρήτης δικηγόρο κ. Ε. Βενεδίκτου, καθώς και τον Ν.
4624/2019 (Φ.Ε.Κ. 137/τ.Α΄/29.08.2019) «Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679…., και άλλες
διατάξεις».
Τον Ν. 4876/2021 (Α΄251) «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την
προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις», όπως ισχύει.
Το γεγονός ότι η θητεία του υπηρετούντος Προέδρου του Τμήματος Ψυχολογίας λήγει στις 31.8.2022 με βάση
την αριθμ. 8882/04.08.2020 διαπιστωτική πράξη εκλογής (Φ.Ε.Κ. 692/τ.ΥΟΔΔ/29.08.2020 και ΑΔΑ:
[6ΥΖΨ469Β7Γ-ΛΝΓ].
Το γεγονός ότι η θητεία του υπηρετούντος Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ψυχολογίας λήγει στις
31.8.2022 με βάση την αριθμ. 8885/04.08.2020 διαπιστωτική πράξη εκλογής (Φ.Ε.Κ.690/τ.ΥΟΔΔ/29.08.2020)
και ΑΔΑ:[ 6ΖΑ6469Β7Γ-ΣΜ0],
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε:

Προκηρύσσουμε εκλογές, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ»
της ανώνυμης εταιρείας του ελληνικού δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και
Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.), για την ανάδειξη Πρόεδρου και ο Αναπληρωτή Πρόεδρου του Τμήματος
Ψυχολογίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για διετή (2ετή) θητεία, με
ημερομηνία έναρξης 01 η .09.2022 και λήξη την 31η.08.2024, βάσει των διατάξεων του άρθρου 23 «Πρόεδρος
Τμήματος» του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017), όπως τροποποιούμενο ισχύει με το άρθρο 97 του Ν.
4692/2020 (ΦΕΚ 111 τ.Α’/12.6.2020), ως και το άρθρο 128 και το άρθρο 131 αυτού, σε συνδυασμό με την υπό στοιχεία
147084/Ζ1/16.11.2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄5364), η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων της
παρ. 4 του άρθρου 192 του ν. 4823/2021 (Α΄136), και τις διατάξεις των υπό στοιχεία 153348/Ζ1/15.09.2017 (Β΄3255) και
77561/Ζ1/22.06.2020 (Β΄ 2481) υπουργικών αποφάσεων, όπως ισχύουν.
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ΑΠΕΥΘΥΝΟΥΜΕ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του
Τμήματος Ψυχολογίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης .
Ορίζουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 2η του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη, από
τις 09:00 έως τις 14:00 και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας ορίζουμε την ακριβώς επόμενη
εργάσιμη ημέρα Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022, κατά τις ίδιες ώρες και με την ίδια εκλογική διαδικασία.
Καλούμε τα ενδιαφερόμενα μέλη Δ.Ε.Π. υποψηφίους/υποψήφιες, για τη θέση του Προέδρου και του Αναπληρωτή
Προέδρου του Τμήματος Ψυχολογίας, που πληρούν τις προϋποθέσεις των κείμενων διατάξεων, να υποβάλουν
αίτηση/ δήλωση υποψηφιότητας, (συνημμένα αίτηση και υπεύθυνη δήλωση) στη Γραμματεία της οικείας Κοσμητείας, για
τον Κοσμήτορα της οικείας Σχολής, αυτοπροσώπως, μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ηλεκτρονικά
(secrsocial@uoc.gr) ή επιστολικά από τις 12 Μαΐου 2022, ημέρα Πέμπτη μέχρι στις 23 Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα και
ώρα έως τις 14:30.
ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΜΕ
τη διαδικασία διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος
Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, ως εξής:
[α] ΣΩΜΑ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ:
Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής
Κοινωνικών Επιστημών απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των
επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία του οικείου Τμήματος.
Στο εκλεκτορικό σώμα επιτρέπεται να συμμετέχουν και όσα μέλη Δ.Ε.Π. απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του
λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.
Η Γραμματεία του Τμήματος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει σχετικά τα ευρισκόμενα σε άδεια μέλη του
Δ.Ε.Π. του Τμήματος, οι οποίοι μπορούν να συμμετάσχουν στις εκλογές.

[β] ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ - «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.).
Η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του
Ν.4485/2017 (Α΄ 114), όπως τροποποιούμενος ισχύει με το άρθρο 97 του Ν.4692/2020 (Α΄111), σε συνδυασμό με τις
διατάξεις της υπό στοιχεία 147084/Ζ1/16.11.2021 (Φ.Ε.Κ. 5364/τ.Β΄/19.11.2021) Κοινής Υπουργικής Απόφασης η οποία
εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 192 του ν. 4823/2021 (Α΄136), και τις διατάξεις των
υπό στοιχεία 153348/Ζ1/15.09.2017 (Β΄3255) και 77561/Ζ1/22.06.2020 (Β΄ 2481) υπουργικών αποφάσεων, όπως
ισχύουν.
Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική. Η εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική ψήφο πραγματοποιείται μέσω του
ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του ελληνικού
δημοσίου, με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). Η «Ψηφιακή
Κάλπη ΖΕΥΣ» βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά πρότυπα για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών,
τα οποία διασφαλίζουν το αδιάβλητο και το απόρρητο της εκλογικής διαδικασίας.
Η εκλογή του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου γίνεται με δύο (2) ξεχωριστά ενιαία ψηφοδέλτια, που
περιλαμβάνουν τα ονόματα όλων των υποψήφιων Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων, αντίστοιχα. Οι εκλογείς
σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψήφιους Προέδρους και για έναν μόνο από τους
υποψήφιους Αναπληρωτές Προέδρους δίπλα από το όνομά τους.
Πρόεδρος Τμήματος και Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγονται οι υποψήφιοι, οι οποίοι συγκέντρωσαν την απόλυτη
πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανείς από τους υποψήφιους 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 υποψήφιος, ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων.
Εάν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων
ψήφων.
Κάθε υποψήφιος μπορεί με γραπτή δήλωσή του, που απευθύνεται προς το Ο.Δ.Ε., να ορίσει το αργότερο δύο (2) ημέρες
πριν από την ψηφοφορία έναν (1) αντιπρόσωπο και έναν (1) αναπληρωτή του, οπότε και ενημερώνεται για τον χώρο στον
οποίο θα γίνει η εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι των υποψηφίων και οι αναπληρωτές τους
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μπορούν να παρίστανται κατά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, και μέχρι τη σύνταξη και υπογραφή του πρακτικού
εκλογής.
Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές τους δικαιούνται να υποβάλουν κάθε είδους ενστάσεις και να
λαμβάνουν αντίγραφο του πρακτικού εκλογής της παρ. 5, του άρθρου 4 παρ.2 της αριθμ. 77561/Z1/22.6.2020 Κ.Υ.Α.,
εφόσον το ζητήσουν.
Τη γραμματειακή υποστήριξη στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή παρέχει, η κα Χρυσούλα Κουταλά, α/α Προϊσταμένη
της Γραμματείας του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος,
η κ. Χαρίκλεια Μανουσάκη, υπάλληλος της Γραμματείας του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών.
[γ] ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ (Ο.Δ.Ε.) – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΚΕΕ)
Την ευθύνη της διεξαγωγής της εν λόγω εκλογικής διαδικασίας, θα έχει η τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, ως το
Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) κατ΄ άρθρο 2, παρ.1, περ. α) της υπ. αρ. 147084/Ζ1/16.11.2021 (Φ.Ε.Κ.
5364/τ.Β΄/19.11.2021) Κ.Υ.Α., με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, την οποία και θα ορίσει ο Κοσμήτορας της οικείας
Σχολής κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 23 του ν. 4485/2017, σε συνδυασμό με την αριθμ
153348/Ζ1/15.09.2017 (Β΄3255) και την αριθμ. 77561/Ζ1/22.06.2020 (Β΄ 2481) υπουργικές αποφάσεις, όπως ισχύουν. Η
επιτροπή θα αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του οικείου Τμήματος με τους αναπληρωτές τους.
Με απόφασή του, το οικείο Ο.Δ.Ε. ορίζει τον Διαχειριστή της συγκεκριμένης Εκλογικής Διαδικασίας. Ο Διαχειριστής
προμηθεύεται τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε., κατόπιν υποβολής
σχετικού αιτήματος το οποίο αποστέλλεται στην Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk@zeus.grnet.gr και
κοινοποιείται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση egovgram@minedu.gov.gr
Η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας τελεί υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης υπογραφής Συμφωνητικού
Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως ορίζεται στις κείμενες διατάξεις. Το Ο.Δ.Ε. είναι αποκλειστικά
υπεύθυνο για τη συλλογή, τήρηση και οποιασδήποτε μορφής επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που
σχετίζονται με την ψηφοφορία σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική του οικείου Πανεπιστημίου για την προστασία
προσωπικών δεδομένων, τον Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 και τον ν. 4624/2019 (Α΄ 134), και επιτελεί ρόλο υπεύθυνου επεξεργασίας από κοινού με το Πανεπιστήμιο
Κρήτης λειτουργώντας ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας. Μέσω του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ»,
αποστέλλεται από τον Διαχειριστή σε όλους τους εγγεγραμμένους εκλογείς ένα ειδικό-εξατομικευμένο ηλεκτρονικό
μήνυμα, το οποίο περιλαμβάνει την μοναδική εξατομικευμένη διαδικτυακή διεύθυνση (URL) στην οποία ο εκλογέας ασκεί
το εκλογικό του δικαίωμα.
Τα μέλη των Ο.Δ.Ε. οφείλουν να διασφαλίζουν την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των
μελών του εκλεκτορικού σώματος όπως αυτό εκάστοτε ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, να παρακολουθούν την ορθή
και ομαλή διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, να υποβοηθούν και να επιλύουν οιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά
τη διάρκεια αυτής, καθώς και να συντάσσουν και να υπογράφουν τα πρακτικά της εκλογικής διαδικασίας.
[δ] ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ - ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
i. Υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου ή του Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος μπορούν να υποβάλουν μέλη Δ.Ε.Π.
πλήρους απασχόλησης πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή του οικείου Τμήματος για θητεία δύο (2) ετών.
Αν δεν υπάρχουν μέλη Δ.Ε.Π. των δύο πρώτων βαθμίδων μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και Επίκουρος. Αν δεν
υπάρχουν υποψηφιότητες, ο Πρόεδρος του Τμήματος ορίζεται από τη Σύγκλητο μεταξύ των υπαρχόντων μελών Δ.Ε.Π.
του Τμήματος, με προτεραιότητα στις δύο πρώτες βαθμίδες και μέχρι τη βαθμίδα του Επίκουρου.
ii. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφια μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου
ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν συγχρόνως
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν συντρέχουν ασυμβίβαστα στο πρόσωπό τους. Οι
Καθηγητές μερικής απασχόλησης σημειώνεται ότι δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν.
iii Για την ανακήρυξη των υποψηφίων Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού
της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις το νόμου για την υποβολή
υποψηφιότητας, καθώς και αν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα εκλογιμότητας και ανακηρύσσει τους
υποψήφιους στις προθεσμίες που ο νόμος ορίζει.
Η ανακήρυξη των υποψηφίων θα γίνει, μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τον ορισμό της.
Προς τούτο, συντάσσει με αλφαβητική σειρά επωνύμου τον πίνακα των υποψηφίων μελών ΔΕΠ, που έχουν ανακηρυχθεί.
Με την επιμέλεια του οργάνου διενέργειας των εκλογών (Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή) αναρτάται σε ειδικό τμήμα
στην κεντρική ιστοσελίδα του ιδρύματος ο πίνακας των υποψηφίων μελών ΔΕΠ για τη θέση του Προέδρου και του
Αναπληρωτή Προέδρου του οικείου Τμήματος.
Οι υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος, πρέπει να υποβληθούν
από τους ενδιαφερόμενους, ενώπιον του Κοσμήτορος της οικείας Σχολής, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην
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προκήρυξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 23 του ν. 4485/2017, προσωπικά, μέσω
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ηλεκτρονικά ή επιστολικά (διαμέσου της Γραμματείας της Κοσμητείας – κος
Ευάγγελος Βανταράκης), μέχρι τις 23 του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα έως τις 14:30 μ.μ.
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.
Με επιμέλεια του οργάνου διενέργειας των εκλογών (Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή) αναρτάται σε ειδικό τμήμα στην
κεντρική ιστοσελίδα του ιδρύματος ο πίνακας των υποψηφίων.
[ε] ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ – ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ
Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο, με βάση τον οποίο διενεργούνται
οι εκλογές. Ο εκλογικός κατάλογος καταρτίζεται και τηρείται από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού του ιδρύματος, και
εγκρίνεται από τον Πρύτανη. Ο εκλογικός κατάλογος οριστικοποιείται είκοσι ημέρες (20) πριν από την ημέρα διεξαγωγής
των εκλογών. (υπ΄αρ. 153348/Ζ1/2017 Υ.Α. - άρθρο 2, παρ. 3). Εν προκειμένω η Διεύθυνση Διοικητικού του ιδρύματος
προβαίνει σε ενέργειες, μετά από αίτημα της οικείας Κοσμητείας, για την κατάρτιση και την έκδοση του καταλόγου, τον
οποίο και υποβάλλει εγκαίρως στον Πρύτανη του Ιδρύματος προκειμένου να εγκριθεί είκοσι ημέρες (20) πριν από την
ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, οπότε και οριστικοποιείται.
Μετά την έγκριση και οριστικοποίησή του ο κατάλογος θα παραδοθεί από τον Πρύτανη, δια αποφάσεως του, στον
Κοσμήτορα της οικείας Σχολής για την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.
Το Σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου απαρτίζεται από το σύνολο των μελών ΔΕΠ
του Τμήματος Ψυχολογίας.
Εφίσταται η προσοχή στην αρμόδια Υπηρεσία για την έγκαιρη αποστολή του εκλογικού καταλόγου, σε κάθε περίπτωση
πριν από την έγκρισή του από τον Πρύτανη.
Για τυχόν αλλαγές στον αριθμό των μελών του εκλογικού σώματος, π.χ. λόγω παραιτήσεων, μετά την οριστικοποίηση του
καταλόγου, θα ενημερώνεται έγκαιρα η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και η οικεία Κοσμητεία.
[στ] ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
1. Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών μπορεί να υποβάλει, βάσει των διατάξεων του άρθρου 7 της υπό στοιχεία
153348/Ζ1/2017 υπουργικής απόφασης (Β΄ 3255), όπως ισχύει:
α) κάθε εκλογέας εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του ιδρύματος και
β) ο υποψήφιος κατά την εκλογή αυτή στο οικείο ίδρυμα, ο αντιπρόσωπος ή ο αναπληρωτής του.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως, ενώπιον της οικείας εφορευτικής επιτροπής του τμήματος ή της Κ.Ε.Ε. έως τη
σύνταξη του πρακτικού εκλογής, χωρίς να διακόπτεται η ψηφοφορία. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται αιτιολογημένα
η εφορευτική επιτροπή, στην οποία απευθύνονται.
2. Ειδικώς οι ενστάσεις που εμπίπτουν στην περίπτωση α’ της επόμενης παραγράφου υποβάλλονται ενώπιον του
οργάνου διενέργειας των εκλογών ως εξής: α) για την ανακήρυξη των υποψηφίων Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων
υποβάλλονται το αργότερο έξι (6) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Το όργανο αποφαίνεται
αιτιολογημένα επί αυτών το αργότερο μέσα σε δύο (2) ημέρες από την υποβολή και επί αποδοχής τους αναμορφώνει
τον πίνακα των υποψηφίων και τον τοιχοκολλά σε εμφανές σημείο του ιδρύματος, μέσα στην ίδια προθεσμία, β) για
την ανακήρυξη των λοιπών υποψηφίων υποβάλλονται το αργότερο δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή
της ψηφοφορίας. Το όργανο αποφαίνεται αιτιολογημένα επί αυτών το αργότερο μέσα σε μία (1) ημέρα από την
υποβολή και επί αποδοχής τους αναμορφώνει τον πίνακα των υποψηφίων και τον τοιχοκολλά σε εμφανές σημείο του
Ιδρύματος, μέσα στην ίδια προθεσμία.
3. Λόγους ένστασης θεμελιώνουν ιδίως:
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.
γ) Η ακυρότητα ή η εσφαλμένη καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και η εσφαλμένη διαλογή των ψήφων.
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[ζ] ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) χρησιμοποιεί για τη διενέργεια των εκλογών σφραγίδα, η οποία της
παραδίδεται για το σκοπό αυτό από τον Πρύτανη του ιδρύματος.
[η] ΠΕΡΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΛΟΓΩΝ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Το σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» καταμετρά τα ψηφοδέλτια και εξάγει τα τελικά αποτελέσματα. Το Ο.Δ.Ε. μέχρι τη
στιγμή της εξαγωγής των αποτελεσμάτων παρακολουθεί την κανονική λειτουργία του συστήματος. Μετά τη λήξη της
εκλογικής διαδικασίας ανακοινώνει τα αποτελέσματα.
Το Ο.Δ.Ε. για την καταμέτρηση των ψήφων τηρεί πρακτικό καταμέτρησης ψήφων. Για την ανάδειξη του Προέδρου και του
Αναπληρωτή Προέδρου του οικείου Τμήματος, συντάσσουν το τελικό πρακτικό εκλογής το οποίο υποβάλλεται από το
Ο.Δ.Ε. στον Κοσμήτορα της οικείας Σχολής (ο έχων την αρμοδιότητα της προκήρυξης εκλογών) και στον Πρύτανη (ως το
αρμόδιο όργανο) για την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης προκειμένου για τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως. Ακολουθεί η γνωστοποίηση του πρακτικού στην ακαδημαϊκή κοινότητα, με την ανάρτηση του στην
Κεντρική Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Σημειώνεται ότι το Ο.Δ.Ε., έχει τη δυνατότητα να μεταθέσει το χρόνο λήξης της ψηφοφορίας, εφόσον κρίνει ότι αυτό
διευκολύνει την πληρέστερη εκτέλεση της εκλογικής διαδικασίας. Επίσης, μπορεί να ακυρώσει ή να επαναλάβει την
εκλογική διαδικασία, μετά από σχετική αιτιολογημένη απόφαση, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί κανονικά η έκδοση
αποτελεσμάτων, κατόπιν ηλεκτρονικής επικοινωνίας με την ΕΔΥΤΕ Α.Ε για τη διαθεσιμότητα ημερομηνιών διεξαγωγής και
σύμφωνη γνώμη αυτής, και χωρίς την εκ νέου υπογραφή Συμφωνητικού Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα.
[θ] ΦΥΛΑΞΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Το πρακτικό εκλογής, τα πρακτικά καταμέτρησης και το λοιπό εκλογικό υλικό φυλάσσονται με ευθύνη της Κ.Ε.Ε., σε
συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης του οικείου Α.Ε.Ι. (αριθμ. 153348/Ζ1/15.09.2017 Υ.Α. άρθρο
8 παρ.5)
[ι] ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την ηλεκτρονική ψηφοφορία συλλέγονται είτε μεμονωμένα είτε
ως αρχεία, τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας από το κατά περίπτωση Όργανο Διενέργειας Εκλογών, διατηρούνται
με ευθύνη του εν λόγω οργάνου και μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας. Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν
ενστάσεις τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα καταστρέφονται αμέσως μετά το πέρας του χρόνου υποβολής
ενστάσεων. Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα καταστρέφονται μετά την εξέταση
των ενστάσεων.
Σημειώνεται ότι το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, πέραν των προβλεπόμενων από τις σχετικές διατάξεις, θα αναρτηθεί
στην Κεντρική Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, σε αυτή της Σχολής και των οικείων Τμημάτων αυτής, και θα καταχωρηθεί
στο πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ.

Κ Ο Ι Ν Ο Π Ο Ι Η Σ Η:
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
-Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης
-Αντιπρυτάνεις
-Πρόεδρο Τμήματος Ψυχολογίας
Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α:
-Σχετική νομοθεσία
Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Η Δ Ι Α Ν Ο Μ Η:
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
-Τμήμα Γραμματεία Πρυτανείας
-Κοσμητεία Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
-Γενική Διεύθυνση Δ.ΟΙΚ.ΥΠ.
-Διεύθυνση Διοικητικού
-Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών
-Ειδικό φάκελο εκλογών

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ
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