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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ
Ρέθυμνο, Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022
Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 28292/16.11.2022

ΠΡΟΣ:
τους ΦΟΙΤΗΤΕΣ
του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, ως εξής:
α)φοιτητές του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών πρώτου κύκλου (Π.Π.Σ.) - (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ)
β) φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) δεύτερου κύκλου - (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ)
γ) φοιτητές Διδακτορικών Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Π.Σ.) τρίτου κύκλου - (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ)
(δια της Γραμματείας του οικείου Ακαδημαϊκού Τμήματος)
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ & Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, και του αναπληρωτή τους, στη Συνέλευση του Τμήματος - ν. 4957/2022 (Α΄141)

1.

2.

3.

4.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:
Το ν.δ. 87/1973 (Α΄159) περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην, όπως τροποποιήθηκε, το π.δ.
296/1973 (Α΄239) περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος Πανεπιστημίου, το π.δ. 103/1983
(Α΄48) περί διαδικασίας ένταξης καθηγητών, διάρθρωσης σε Σχολές Τμήματα και Τομείς και προϋποθέσεις για την
αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης, το π.δ. 96/2013 (Α΄133) για την «Κατάργηση - συγχώνευση
τμημάτων - Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», όπως τροποποιήθηκε, καθώς και τη λοιπή νομοθεσία
περί ιδρύσεως, μετονομασίας ακαδημαϊκών μονάδων του Πανεπιστημίου Κρήτης.
α) Το π.δ. 156/1984 (Α΄ 53) περί ιδρύσεως Σχολής Κοινωνικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, το π.δ. 96/2013
«Κατάργηση - συγχώνευση τμημάτων - Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης» (Α΄ 133), όπως τροποποιήθηκε
με το π.δ. 128/2013 (Α΄ 195) και την εκδοθείσα μετ΄ αυτού υπ΄αρ. 10.955/31.7.2013 (Β΄1959) διαπιστωτική πράξη του
Πρύτανη περί μετονομασίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε Σχολή Κοινωνικών,
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.
β) Τον ν. 4452/2017 «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 17), όπου με την παρ. 4 του άρθρου 27 «Ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης» του νόμου επέρχεται μετονομασία της
Σχολής Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε Σχολή Κοινωνικών
Επιστημών.
Τον ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας
και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α΄141) και τα άρθρα αυτού, ως εξής: Άρθρο 28
«Όργανα Τμήματος», Άρθρο 29 «Συνέλευση Τμήματος – Συγκρότηση», Άρθρο 40 «Γενικές διατάξεις για την εκλογή,
οργάνωση και λειτουργία των οργάνων διοίκησης», Άρθρο 42 «Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών σε όργανα των
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» – παρ. 3, Άρθρο 43 «Συμβούλιο Φοιτητών», Άρθρο 63 «Διάρθρωση σπουδών σε
κύκλους», Άρθρο 75 «χρονική διάρκεια σπουδών», Άρθρο 76 «Ανώτατη διάρκεια φοίτησης και μερική φοίτηση», σε
συνδυασμό με το Άρθρο 412 «Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄» παρ. 1.γ, το Άρθρο 413 «Εξουσιοδοτικές
διατάξεις Κεφαλαίου Δ΄» παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 191 του ν. 4964/2022 (Α΄150), και το
Άρθρο 450 «μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Δ΄».
Τον ν. 4964/2022 (Φ.Ε.Κ. 150/τ.Α΄/30.07.2022) με τίτλο: «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής
αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της
ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις», όπου με βάση την παρ. 1 του άρθρου
191 αυτού τροποποιείται η παρ. 7 του άρθρου 42 του ν. 4957/2022 (Α΄141), και με την παρ. 3 του ιδίου άρθρου
τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 413 του ν. 4957/2022.
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Τον ν. 4975/2022 (ΦΕΚ 187/τ.Α΄/30.09.2022) με τίτλο: «Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου
με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ε.Τ.Α.Α.Ε.), ρυθμίσεις για την
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις.»,
όπου με την παρ. 5 του άρθρου 75 αυτού καταργείται η παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4957/2022 (Α΄141).
Τον ν. 4823/2021 (Α΄ 136) «Αναβάθμιση του Σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», ιδίως το
άρθρο 192 «Χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τη διενέργεια εκλογικών διαδικασιών και συνεδριάσεων των οργάνων των
Α.Ε.Ι.», παρ. 1 και παρ. 3 .
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».
Την υπό στοιχεία 108169/Ζ1/21.08.2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διαπιστωτική πράξη
εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης» (ΥΟΔΔ 677 και ΑΔΑ: 62ΙΠ46ΜΤΛΗ-1Μ2)
με τετραετή θητεία από 01.09.2020 έως 31.08.2024, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 70
του ν. 4692/2020 (Α΄111).
Τις διατάξεις των άρθρων 75-80 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), και την παρ. 5 του άρθρου 108 του ιδίου νόμου περί
κατάργησης άρθρων του ν. 3861/2010 (Α΄ 112).
Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 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 και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ ΕΚ (Γενικός Κανονισμός
Προστασίας Δεδομένων - ΓΚΠΔ/ General Data Protection Regulation - GDPR), όπως ισχύει, καθώς και τον Οδηγό
Συμμόρφωσης στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ/GDPR) που ακολούθησε από την Υπεύθυνη
Προστασίας Δεδομένων του Πανεπιστημίου Κρήτης, Δικηγόρο κα Ε. Βενεδίκτου.
Τον Ν. 4624/2019 (Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική
νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και
άλλες διατάξεις».
Την υπό στοιχεία 123024/Ζ1/06.10.2022 (Φ.Ε.Κ. 5220/τ.Β΄/07.10.2022) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων και του Υπουργού Επικρατείας, με τίτλο: «Καθορισμός της διαδικασίας ανάδειξης των μονομελών
οργάνων των Μονοτμηματικών Σχολών, των Τμημάτων, των Τομέων και λοιπών μονομελών οργάνων των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των εκπροσώπων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι.», η οποία εκδόθηκε
κατ΄εξουσιοδότηση των διατάξεων των άρθρων 412 «Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄» παρ. 1.γ και 413
«Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Δ΄» παρ. 2,

Αποφασίζουμε :
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 εκπροσώπων των φοιτητών (1ου κύκλου, 2ου κύκλου και 3ου κύκλου σπουδών) του Τμήματος
Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης με τους αναπληρωτές τους, προκειμένου για τη
συμμετοχή τους στη Συνέλευση του Τμήματος, με ετήσια θητεία, βάσει των διατάξεων του άρθρου 42 του ν. 4957/2022
(Α΄141), σε συνδυασμό με την υπό στοιχεία 123024/Ζ1/06.10.2022 (Φ.Ε.Κ. 5220/τ.Β΄/07.10.2022) κοινή υπουργική απόφαση,
η οποία εκδόθηκε κατ΄εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 1.γ του άρθρου 412 και της παρ. 2 του άρθρου 413 του ν.
4957/2022 (Α΄141), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η θητεία των εκπροσώπων και του αναπληρωτών τους, άρχεται στις 01 Ιανουαρίου 2023 και λήγει βάσει νόμου στις 31
Δεκεμβρίου 2023 .
ΑΠΕΥΘΥΝΟΥΜΕ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων εκπροσώπων των φοιτητών των προγραμμάτων
σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου του οικείου Τμήματος, και των αναπληρωτών τους, στη Συνέλευση του
Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
-Ορίζουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 20η Δεκεμβρίου 2022 [20η.12.2022], ημέρα Τρίτη, και για το
χρονικό διάστημα από τις 09:00΄ το πρωί έως τις 15:00΄ το απόγευμα, και εφόσον η διαδικασία αποβεί άγονη, αυτή
επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2022 [21η.12.2022], κατά τις ίδιες ώρες, και με την
ίδια εκλογική διαδικασία, κατόπιν ηλεκτρονικής επικοινωνίας με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. για τη διαθεσιμότητα ημερομηνιών
διεξαγωγής και χωρίς την εκ νέου υπογραφή Συμφωνητικού Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
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Για την περίπτωση όπου υφίσταται ισοψηφία μεταξύ των υποψηφίων, διενεργείται κλήρωση αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη
χρήση του συστήματος «ΖΕΥΣ» μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν.
-Καλούμε τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους φοιτητές/υποψήφιες φοιτήτριες του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, για την εκπροσώπησή τους στη Συνέλευση του Τμήματος, που
πληρούν τις προϋποθέσεις των κείμενων διατάξεων, να υποβάλουν αίτηση/δήλωση υποψηφιότητας, από τις 16
Νοεμβρίου 2022 [16.11.2022] έως τις 30 Νοεμβρίου 2022 [30.11.2022], ημέρα Τετάρτη και ώρα έως τις 14:30 μ.μ., στην
Γραμματεία του Τμήματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον ιδρυματικό λογαριασμό τους σε αυτόν της
Γραμματείας, ήτο: psychology_registry@uoc.gr, [σημειώνεται ότι οι υποψηφιότητες υποβάλλονται ενώπιον του αρμόδιου
οργάνου για την έκδοση της προκήρυξης, εν προκειμένω του Πρύτανη του Ιδρύματος, και διαβιβάζονται στο Όργανο
Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.)].
Εκλόγιμες θέσεις – σταυροί προτίμησης
Η εκλογή των εκπροσώπων πραγματοποιείται από ενιαίο ψηφοδέλτιο το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των υποψηφίων
φοιτητών ανά κύκλο σπουδών (πρώτο, δεύτερο και τρίτο κύκλο).
Ο ανώτατος αριθμός των σταυρών προτίμησης ανά εκλογέα δεν δύναται να υπερβαίνει το ήμισυ του αριθμού των εκλόγιμων
θέσεων των εκπροσώπων των φοιτητών.
Ως εκπρόσωποι εκλέγονται αυτοί που έλαβαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων έως τη συμπλήρωση του αριθμού των
εκλόγιμων θέσεων και σε κάθε περίπτωση ένας (1) από κάθε κύκλο σπουδών, εφόσον το Τμήμα οργανώνει προγράμματα
σπουδών κάθε κύκλου, και εφόσον είχαν υποβληθεί υποψηφιότητες από υποψηφίους και για τους τρεις κύκλους σπουδών.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4957/2022 (Α΄141), η Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής
Κοινωνικών Επιστημών αποτελείται από: α) τον Πρόεδρο του Τμήματος, β) τον Αντιπρόεδρο του Τμήματος, γ) τους
Διευθυντές των Τομέων, εφόσον υφίστανται Τομείς στο Τμήμα (στο εν λόγω Τμήμα δεν υφίστανται), δ) όλα τα μέλη
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος, ήτοι: είκοσι (20) μέλη Δ.Ε.Π., δεδομένου ότι ο συνολικός
αριθμός που υπηρετεί σε αυτό δεν υπερβαίνει τον αριθμό σαράντα (40), ε) έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε κατηγορία των
μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος, εφόσον υπηρετεί μέλος της αντίστοιχης κατηγορίας και στ)
εκπροσώπους των φοιτητών που αντιστοιχούν σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνόλου των μελών της
Συνέλευσης του Τμήματος των περ. α) έως δ), δηλαδή εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό 15% των είκοσι (20) μελών, με
ελάχιστη εκπροσώπηση ενός (1) φοιτητή ανά κύκλο σπουδών, εφόσον το Τμήμα οργανώνει προγράμματα σπουδών και για
τους τρεις κύκλους.
Οι ανωτέρω εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, για ετήσια θητεία από τους φοιτητές, με
δικαίωμα συμμετοχής, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των φοιτητών της οικείας κατηγορίας του
Τμήματος.
Με βάση τα προαναφερόμενα για τη Συνέλευση του Τμήματος προκύπτουν συνολικά τρεις (3) εκλόγιμες θέσεις και για τους
τρεις (3) κύκλους σπουδών.
Αναπληρωματικοί εκπρόσωποι εκλέγονται οι λοιποί υποψήφιοι κατά τη σειρά του αριθμού των ψήφων που έλαβαν κατά την
εκλογική διαδικασία.
Η Συνέλευση του Τμήματος συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν οι εκπρόσωποι των περιπτώσεων ε) και στ) της
παρ. 1 του άρθρου 29 «Συνέλευση Τμήματος – Συγκρότηση» του ν. 4957/2022 (Α΄141) δεν έχουν εκλεγεί, σύμφωνα με όσα
προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 40 «Γενικές διατάξεις για την εκλογή, οργάνωση και λειτουργία των οργάνων
διοίκησης», του ιδίου νόμου.
ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΜΕ
τη διαδικασία διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, και του αναπληρωτή τους, στη Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας, ως
εξής:
[α]Υποψηφιότητες
[ι] Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του εκπροσώπου των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας
έχουν όλοι οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη
διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας δεν υπερβαίνουν την ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος σπουδών σύμφωνα με
την απόφαση ίδρυσής του.
Ειδικά οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια της
προκηρυσσόμενης θητείας δεν συμπληρώνεται η ελάχιστη διάρκεια των τριών (3) ετών από την ημερομηνία εγγραφής τους.
[ιι] Διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας

3

ΑΔΑ: Ψ747469Β7Γ-Ζ37

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους προς τη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής
Κοινωνικών Επιστημών, εντός της προθεσμίας που ορίζεται από την παρούσα προκήρυξη, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
από τον ιδρυματικό τους λογαριασμό σε αυτόν της Γραμματείας του οικείου Τμήματος, από τις 16.11.2022 έως και τις
30.11.2022 και ώρα έως τις 14:30 μ.μ.
Ακολούθως οι υποψηφιότητες διαβιβάζονται στον Πρύτανη για το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), και κοινοποιούνται
στο Τμήμα Γραμματείας Πρυτανείας και στο Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών.
Κάθε υποψήφιος μπορεί να παραιτηθεί από την υποψηφιότητά του. Η παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωση η οποία
υποβάλλεται ενώπιον του αρμόδιου οργάνου για την έκδοση της προκήρυξης σύμφωνα με τους όρους αυτής, δηλαδή στον
Πρύτανη του Ιδρύματος και διαβιβάζεται άμεσα στο Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), το αργότερο έως τη δέκατη ημέρα
πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, ήτοι στις 09 Δεκεμβρίου 2022 [09.12.2022] ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30΄μ.μ. .
Για την καταγραφή των υποψηφιοτήτων και των παραιτήσεων των προηγούμενων περιπτώσεων με επιμέλεια του Ο.Δ.Ε.
τηρείται ειδικό πρωτόκολλο από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία υποβολής της υποψηφιότητας και παραίτησης από αυτήν.
Κάθε υποψήφιος μπορεί με γραπτή δήλωσή του, που απευθύνεται προς το Ο.Δ.Ε. να ορίσει το αργότερο δύο (2) μέρες πριν
από την ψηφοφορία έναν (1) αντιπρόσωπο και έναν (1) αναπληρωτή του, οπότε και ενημερώνεται για τον χώρο ανακοίνωσης
των αποτελεσμάτων. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι των υποψηφίων και οι αναπληρωτές τους μπορούν να παρίστανται
κατά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και μέχρι τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται, στο
άρθρο 11 παρ. 2 της υπό στοιχεία 123024/Ζ1/06.10.2022 (Φ.Ε.Κ. 5220/τ.Β΄/07.10.2022) κοινής υπουργικής απόφασης,
εφόσον το ζητήσουν.
[β] Εκλεκτορικό Σώμα – εκλογικοί κατάλογοι
Α. Το εκλεκτορικό σώμα για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από:
α) το σύνολο των φοιτητών των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου (Π.Π.Σ.) του Τμήματος που δεν έχουν υπερβεί την
ανώτατη διάρκεια φοίτησης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4957/2022,
β) το σύνολο των φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος, που δεν έχουν υπερβεί την
ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος σπουδών, σύμφωνα με την απόφαση ίδρυσής του, και
γ) το σύνολο των υποψήφιων διδακτόρων του Τμήματος που δεν έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη από την εγγραφή τους.
Ως προγράμματα σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου λογίζονται αυτά που οργανώνονται αποκλειστικά από το Τμήμα ή
σε συνεργασία του Τμήματος με άλλα Τμήματα του ίδιου ή άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), εφόσον το
Τμήμα αναλαμβάνει τη διοικητική τους υποστήριξη.
Β) Οι εκλογικοί κατάλογοι συντάσσονται με επιμέλεια του οικείου Τμήματος και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό Μητρώου φοιτητή, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Τμήμα και τον κύκλο
προγράμματος σπουδών που φοιτά ο εκλογέας (πρώτο, δεύτερο ή τρίτο).
Οι εκλογικοί κατάλογοι παραδίδονται στο Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) και δύνανται να αναρτώνται
ανωνυμοποιημένοι στην ιστοσελίδα της ακαδημαϊκής μονάδας προκειμένου κάθε εκλογέας να δύναται να ελέγξει εάν
συμπεριλαμβάνεται σε αυτούς. Εάν κάποιος εκλογέας διαπιστώσει ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στους εκλογικούς
καταλόγους, ενώ έχει δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία, δύναται να υποβάλει αίτημα ενώπιον του Ο.Δ.Ε.
προκειμένου να συμπεριληφθεί στον εκλογικό κατάλογο. Το Ο.Δ.Ε. με απόφασή του αποδέχεται ή απορρίπτει αιτιολογημένα
το αίτημα.
[γ] Όργανο Διενέργειας Εκλογών – (Ο.Δ.Ε.)
Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.). Ως Όργανο Διενέργειας
Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) ορίζεται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή αποτελούμενη από τρία (3) τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά
μέλη. Με επιμέλεια του αρμόδιου οργάνου για την έκδοση της προκήρυξης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8, της υπ΄αρ.
123024/Ζ1/06.10.2022 (Φ.Ε.Κ. 5220/τ.Β΄/07.10.2022) Κ.Υ.Α., διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη των μελών
της Εφορευτικής Επιτροπής μεταξύ του συνόλου των φοιτητών που απαρτίζουν το εκλεκτορικό σώμα, εξαιρουμένων όσων
φοιτητών έχουν ήδη υποβάλει υποψηφιότητα κατά τον χρόνο διενέργειας της κλήρωσης.
Αν κάποιο από τα μέλη που κληρώθηκαν υποβάλλει υποψηφιότητα, τη θέση του λαμβάνει το αναπληρωματικό μέλος. Aν τα
μέλη της εφορευτικής επιτροπής που κληρώθηκαν αρνηθούν ή κωλύονται να ασκήσουν τα καθήκοντά τους ή έχουν υποβάλει
υποψηφιότητα, η διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης επαναλαμβάνεται εκ νέου και από την κληρωτίδα εξαιρούνται οι
φοιτητές που αρνήθηκαν ή δήλωσαν κώλυμα ή έχουν υποβάλει υποψηφιότητα.
Το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) συγκροτείται πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων, δηλ.
πριν από τις 30.11.2022 .
Το Ο.Δ.Ε. δύναται να υποστηρίζεται από τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες του Α.Ε.Ι. για θέματα προσωπικού ή φοιτητών και
ψηφιακής διακυβέρνησης σχετικά με την υποβολή των στοιχείων στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ». Με τη δημιουργία
της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, για κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις εκλογών, κάθε μέλος του Ο.Δ.Ε. δημιουργεί μέσω
του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» ένα αυστηρώς απόρρητο, ατομικό Κρυπτογραφικό Κλειδί Ψηφοφορίας και
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ευθύνεται προσωπικά, πειθαρχικώς για τη διαφύλαξή του από τυχόν διαρροή ή απώλεια, δεδομένου ότι τα Κρυπτογραφικά
Κλειδιά Ψηφοφορίας είναι απαραίτητα για την παραγωγή των αποτελεσμάτων και δεν υπάρχει η δυνατότητα
αντικατάστασής τους μετά την οριστικοποίηση της ψηφοφορίας.
Έργο Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.):
Η Εφορευτική Επιτροπή μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, ως το αρμόδιο Ο.Δ.Ε. ελέγχει τις
υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί, και του έχουν παραδοθεί, προκειμένου να διαπιστώσει αν συντρέχουν στο πρόσωπο
κάθε υποψηφίου οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας και δεν υφίστανται κωλύματα εκλογιμότητας.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, το Ο.Δ.Ε. ανακηρύσσει τους υποψηφίους και συντάσσει ενιαίο ψηφοδέλτιο που
περιλαμβάνει με αλφαβητική σειρά τους υποψηφίους για κάθε αξίωμα ή για κάθε προκηρυσσόμενη θέση.
Στην ιστοσελίδα του Α.Ε.Ι. ή της επιμέρους ακαδημαϊκής μονάδας που αφορά η εκλογική διαδικασία, εφόσον υφίσταται,
δύναται να αναρτάται σύντομο βιογραφικό σημείωμα κάθε υποψηφίου, εφόσον το επιθυμεί ο ίδιος ο υποψήφιος.
Το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), όπως αυτό καθορίζεται στην παρούσα για κάθε εκλογική διαδικασία, οφείλει να
διασφαλίζει την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος του μελών του εκλεκτορικού σώματος, να
παρακολουθεί την ορθή και ομαλή διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, να υποβοηθά και να επιλύει οιοδήποτε ζήτημα
προκύπτει κατά τη διάρκεια αυτής, καθώς και να συντάσσει και να υπογράφει το τελικό πρακτικό εκλογής.
Το Ο.Δ.Ε. έχει τη δυνατότητα να μεταθέσει τον 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 Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. για τη διαθεσιμότητα ημερομηνιών διεξαγωγής και σύμφωνη γνώμη αυτής
και χωρίς την εκ νέου υπογραφή Συμφωνητικού Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Τυχόν ενστάσεις επί της εκλογικής διαδικασίας, υποβάλλονται εγγράφως ενώπιον του Οργάνου Διενέργειας Εκλογών.
Διαχειριστής εκλογικής Διαδικασίας
Με βάση την παρ. 1 του άρθρου 10 της υπό στοιχεία 123024/Ζ1/06.10.2022 (Φ.Ε.Κ. 5220/τ.Β΄/07.10.2022) κοινής υπουργικής
απόφασης, ορίζεται ότι: Με απόφασή του το οικείο κατά περίπτωση Ο.Δ.Ε. ορίζει ένα από τα μέλη του, ως Διαχειριστή της
συγκεκριμένης Εκλογικής Διαδικασίας. Ο Διαχειριστής προμηθεύεται τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα «Ψηφιακή
Κάλπη ΖΕΥΣ» από την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος το οποίο θα αποστέλλεται στην Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.
στην ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk@zeus.grnet.gr και θα κοινοποιείται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση
egovgram@minedu.gov.gr
Για τον καθορισμό της ακριβούς ημερομηνίας διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας απαιτείται η προηγούμενη
επικοινωνία με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., σε συνέχεια υποβολής του αντίστοιχου αιτήματος. Η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας τελεί υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης υπογραφής Συμφωνητικού Επεξεργασίας, όπως ορίζεται στην
παρούσα. Μέσω των ανωτέρω κωδικών πρόσβασης ο Διαχειριστής καταχωρίζει στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» τα
απαραίτητα στοιχεία για τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (τίτλο και περιγραφή ψηφοφορίας, τα ονοματεπώνυμα
και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών του ανά περίπτωση Ο.Δ.Ε., τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων, τα
ονοματεπώνυμα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των εκλογέων, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο) και καθορίζει σε
συμφωνία με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. και του ανά περίπτωση Ο.Δ.Ε. το ακριβές χρονικό διάστημα για την προαναφερθείσα
ημερομηνία, κατά το οποίο οι εκλογείς θα έχουν τη δυνατότητα να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα.
[δ] Εκλογική Διαδικασία
Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού
πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ΕΔΥΤΕ ΑΕ. Η εκλογή των εκπροσώπων πραγματοποιείται από ενιαίο
ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει το σύνολο των υποψηφίων φοιτητών ανά κύκλο σπουδών.
Ο ανώτατος αριθμός των σταυρών προτίμησης ανά εκλογέα δεν δύναται να υπερβαίνει το ήμισυ του αριθμού των εκλόγιμων
θέσεων των εκπροσώπων των φοιτητών.
Ως εκπρόσωποι εκλέγονται αυτοί που έλαβαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων έως τη συμπλήρωση του αριθμού των
εκλόγιμων θέσεων και σε κάθε περίπτωση ένας (1) από κάθε κύκλο σπουδών, εφόσον το Τμήμα οργανώνει προγράμματα
σπουδών κάθε κύκλου και έχουν υποβληθεί υποψηφιότητες από υποψηφίους και από τους τρεις κύκλους σπουδών.
Ως αναπληρωματικοί εκπρόσωποι εκλέγονται οι λοιποί υποψήφιοι που δεν κατέλαβαν εκλόγιμη θέση, κατά τη σειρά του
αριθμού των ψήφων που έλαβαν κατά την εκλογική διαδικασία. Αν υπάρχει ισοψηφία μεταξύ των υποψηφίων, διενεργείται
αποκλειστικά με ηλεκτρονική κλήρωση με τη χρήση του συστήματος ΖΕΥΣ μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν.
Πέρας εκλογικής διαδικασίας - Πρακτικό εκλογής – Αποτελέσματα
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Όσον αφορά στην διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, την σύνταξη των πρακτικών καταμέτρησης και εκλογής, και τα
αποτελέσματα των υποψήφιων, το αρμόδιο Όργανο Διενέργειας Εκλογών προβαίνει σε ενέργειες για την εφαρμογή των όσων
αναφέρονται στο άρθρο 11 της υπ΄αρ. 123024/Ζ1/06.10.2022 (Φ.Ε.Κ. 5220/τ.Β΄/07.10.2022) κοινής υπουργικής απόφασης.
Το πρακτικό εκλογής υποβάλλεται από το Ο.Δ.Ε. προς το αρμόδιο όργανο για την έκδοση διαπιστωτικής πράξης εκλογής,
όπου απαιτείται, δηλ. τον Πρύτανη και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων στην ακαδημαϊκή κοινότητα με την ανάρτησή
τους στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης
Σημειώνεται ότι το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, θα καταχωρηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙ@ΥΓΕΙΑ και θα
αναρτηθεί στην Κεντρική Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Επιπροσθέτως, θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του οικείου Τμήματος,
καθώς και στους πίνακες ανακοινώσεων (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) με τη μέριμνα της Γραμματείας της οικείας
μονάδας και θα σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους τους Φοιτητές του οικείου Τμήματος, δια της οικείας
Γραμματείας.
(Α) ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
-Σχετική νομοθεσία, υπουργικές αποφάσεις
(Β) ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
- Ακαδημαϊκό Τμήμα
-Κοσμητεία Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
-Γραμματεία οικείας Ακαδημαϊκής Μονάδας
(Γ) ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
-Γραφείο Πρύτανη, Γραφείο Αντιπρυτάνεων
-Τμήμα Γραμματείας Πρυτανείας
(Δ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
-Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
-Διεύθυνση Διοικητικού
-Υποδιεύθυνση Διοικητικού
-Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών
-Γραμματεία Συγκλήτου
-Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου
-Σύλλογο των προπτυχιακών φοιτητών και τον Σύλλογο των
μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων του
Τμήματος Ψυχολογίας
Ε) ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΧΕΤΙΚΑ:
α. Ο ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της
σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α΄141)
β. Ο ν. 4964/2022 (Α΄ 150) άρθρο 191 παρ. 1, παρ. 3
γ. Ο ν. 4975/2022 (Α΄187) άρθρο 75 παρ. 5
δ. Ο ν. 4823/2021 (Α΄136), ιδίως το άρθρο 192 με τίτλο: «Χρήση
ηλεκτρονικών μέσων για τη διενέργεια εκλογικών διαδικασιών και
συνεδριάσεων των οργάνων των Α.Ε.Ι.»
ε. Η υπό στοιχεία 123024/Ζ1/06.10.2022 κοινή υπουργική απόφαση, η
οποία εκδόθηκε κατ΄εξουσιοδότηση των διατάξεων των άρθρων 412
«Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄» παρ. 1.γ και 413
«Εξουσιοδοτικές
διατάξεις
Κεφαλαίου
Δ΄»
(Φ.Ε.Κ.
5220/τ.Β΄/07.10.2022)
(Στ) ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ:
-α. Κεντρική Ιστοσελίδα U.O.C. : https://www.uoc.gr
-β. Ιστοσελίδα οικείου Ακαδημαϊκού Τμήματος/Σχολής
-γ. News University of Crete <press@admin.uoc.gr>
-δ. Πίνακα Ανακοινώσεων οικείας ακαδημαϊκής μονάδας

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΝΤΑΚΗΣ
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