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ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ 

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΜΜΥ) 
ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 
Ο Κοσμήτορας της Σχολής ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το ΦΕΚ 607/23-11-2017 (τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) περί «διορισμού του κ. Αθανασίου Λιάβα του Πέτρου ως 
Κοσμήτορα της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου 
Κρήτης». 

2. Το ΦΕΚ 907/30-10-2020 (τ. ΥΟΔΔ) περί «παράτασης της θητείας του Κοσμήτορα της Σχολής 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης» όπου ορίζεται η 
παράταση της θητείας του Κοσμήτορα έως την 31η Αυγούστου 2021. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/τ.Α΄/03-08-2018) ως ισχύει και ιδίως της 
παραγράφου 6β «Οι θητείες των μονομελών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. υπολογίζονται σε 
ακαδημαϊκά έτη». 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄/2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 

5. Το ΦΕΚ 4154/28-11-2017 (τ. Β΄) περί «λειτουργίας των μονοτμηματικών Σχολών κατ’ άρθρο 18 παρ. 2 
του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017/τ.Α΄) στο Πολυτεχνείο Κρήτης». 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 162 του Ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254/τ. Α΄/21-12-2020) με θέμα «Διεξαγωγή 
εκλογικών διαδικασιών στα Α.Ε.Ι. μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
95 του Ν. 4790/2021 (ΦΕΚ 48/τ. Α΄/31-03-2021). 

7. Την υπ’ αριθμ. 60944/Ζ1/28-05-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2358/τ. Β΄/03-06-2021) με θέμα «Καθορισμός του τρόπου 
διεξαγωγής ψηφοφορίας της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης των εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ στα 
συλλογικά όργανα των Τμημάτων και Σχολών και των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., διοικητικών 
υπαλλήλων και φοιτητών, στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι., καθώς και των επιμέρους ακαδημαϊκών 
μονάδων τους». 

 

Δ ι α π ι σ τ ώ ν ε ι 

ότι για την εκλογή πέντε (5) μελών ΔΕΠ για την Κοσμητεία της Σχολής ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης, 
υπέβαλλαν υποψηφιότητα οι παρακάτω: 

1. Κουτρούλης Ευτύχιος, Αναπληρωτής Καθηγητής (αριθμ. πρωτ. 719/19-7-2021) 
2. Μπεκιάρης-Λυμπέρης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής (αριθμ. πρωτ. 720/19-7-2021) 
3. Χριστόπουλος Διονύσιος, Καθηγητής (αριθμ. πρωτ. 721/19-7-2021) 
4. Σαμολαδάς Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής (αριθμ. πρωτ. 722/19-7-2021) 
5. Μπλέτσας Άγγελος, Καθηγητής (αριθμ. πρωτ. 723/19-7-2021). 
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Ολα τα παραπάνω μέλη ΔΕΠ πληρούν τις προυποθέσεις εκλογιμότητας και ως εκ τούτου: 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

ότι υποψήφιοι για τις πέντε (5) θέσεις μελών ΔΕΠ της Κοσμητείας της Σχολής HMMY του Πολυτεχνείου 
Κρήτης ανακηρύσσονται κατά αλφαβητική σειρά οι: 

1. Κουτρούλης Ευτύχιος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
2. Μπεκιάρης-Λυμπέρης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής 
3. Μπλέτσας Άγγελος, Καθηγητής 
4. Σαμολαδάς Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
5. Χριστόπουλος Διονύσιος, Καθηγητής 

Ενστάσεις σχετικά με την ανακήρυξη των υποψηφίων υποβάλλονται στον Κοσμήτορα δια της Γραμματείας 
της Σχολής ΗΜΜΥ και πρωτοκολλούνται μέχρι την ώρα έναρξης της εκλογικής συνεδρίασης. 

Οι εκλογές θα διεξαχθούν σε εκλογική συνεδρίαση της ΓΣ της Σχολής ΗΜΜΥ την Παρασκευή 23 Ιουλίου 
2021, με ώρα έναρξης στις 10:00 π.μ. και ώρα λήξης στις 15:00, με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του 
συστήματος «ΖΕΥΣ», κατά τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 όπως ισχύουν σε 
συνδυασμό με την ΥΑ με αριθμ. 60944/Ζ1/28.05.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2358/τ. Β΄/03.06.2021). 

Σε περίπτωση που η εκλογική διαδικασία δεν τελειώσει στην παραπάνω ημερομηνία η εκλογική συνεδρίαση 
θα συνεχιστεί στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021 με τις ίδιες ώρες 
έναρξης και λήξης της συνεδρίασης χωρίς να κοινοποιηθεί νέα πρόσκληση. 

Κατά την διάρκεια της εκλογικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ΗΜΜΥ οι υποψήφιοι 
τοποθετούνται σύντομα επί των ζητημάτων της Σχολής και απαντούν σε ερωτήματα των μελών της 
Συνέλευσης. 

Η εκλογική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω του συστήματος 
e:Presence. 

Το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή των πέντε (5) μελών της Κοσμητείας απαρτίζεται από το σύνολο 
των μελών της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ΗΜΜΥ (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, εκπρόσωποι προπτυχιακών 
και μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων) σύμφωνα με την τελευταία συγκρότηση της. 

Η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα διεξαχθεί από τριμελή εφορευτική επιτροπή, που θα λογίζεται κατά τα 
ισχύοντα σαν το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), από μέλη ΔΕΠ της Σχολής ΗΜΜΥ που θα προταθούν 
στην εκλογική συνεδρίαση από τον Κοσμήτορα και θα εκλεγούν με φανερή ψηφοφορία από την Γενική 
Συνέλευση. 

Κατά την ψηφοφορία για την ανάδειξη των πέντε μελών ΔΕΠ της Κοσμητείας κάθε μέλος της Γενικής 
Συνέλευσης της Σχολής ΗΜΜΥ έχει την δυνατότητα να ψηφίσει μέχρι 5 ψήφους. 

 
 

 
Ο Κοσμήτορας της Σχολής ΗΜΜΥ 
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