
 
 
 
 

     
 
 
 
           
 
 
 

 

Πληρ: Χήτας Ευάγγελος 
Τηλ: 2810-379612 

email: ehitas@hmu.gr 

 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΕΚΛΟΓΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και 

Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α’/07-05-2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., 

πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και 

λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 29 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/4.8.2017) «Οργάνωση και 

λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 

όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 115 του Ν. 4692/2020 (Α’ 1110) «Αναβάθμιση του Σχολείου και 

άλλες διατάξεις» περί διαδικασίας ανάδειξης Διευθυντή Εργαστηρίου μέσω ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας. 

4. Τις διατάξεις της περ. α της παρ. 6 του άρθρου 18 του νόμου 4559/2018, οι οποίες ορίζουν ότι 

οι θητείες των μονομελών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. υπολογίζονται σε ακαδημαϊκά έτη, 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 4823/2021 (Α’ 136) με θέμα «Χρήση ηλεκτρονικών μέσων 

για τη διενέργεια εκλογικών διαδικασιών και συνεδριάσεων των οργάνων των Α.Ε.Ι.» 

6. Την υπό στοιχεία 147084/Ζ1/16-11-2021 Κ.Υ.Α. με θέμα «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 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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Ηράκλειο, 23-5-2022   
Αρ. Πρωτ.: 14068 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

 

ΑΔΑ: Ω5ΖΩ46ΜΗ2Ι-ΛΕ7



προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» 

7. Τις διατάξεις των άρθρων 75 έως 83 του Ν. 4727/2020 (Α΄ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση 

(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 

2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 

2018/1972) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Την με αρ. 27/30-04-2020 απόφαση της Συνεδρίασης της Συγκλήτου με θέμα «Θητεία 

Διευθυντών Εργαστηρίων ΕΛΜΕΠΑ». 

9. Την με αρ.1040/Φ20/26-02-2020 (ΦΕΚ 1030/Τεύχος Β/26-03-2020)  απόφαση του Πρύτανη του 

Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 1030/Τεύχος Β/26-03-2020) με θέμα Ίδρυση 

εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης (LAFIM)» του 

Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας 

του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και καθορισμός του Εσωτερικού του Κανονισμού 

και τη διόρθωση σφάλματος που δημοσιεύθηκε στη σελ.24353, στη στήλη β’ του Φύλλου 

Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 2411/Τεύχος  Β/18-06-2020. 

10. Τη με αρ.πρωτ.4466/Φ.20/22-06-2021 (ΦΕΚ 627/Τ.Υ.ΟΔ.Δ./03-08-2021) Διαπιστωτική πράξη του 

Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με θέμα «Εκλογή Προέδρου του Τμήματος 

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του 

Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου» με θητεία από 01-09-2019 έως 31-08-2022. 

11. Τη με αρ.67/Θ.1/20-5-2022 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής με θέμα «Προκήρυξη Εκλογών Διευθυντή Εργαστηρίου Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής Διοίκησης (LAFIM)». 

   

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ   

Εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Λογιστικής κα Χρηματοοικονομικής 

Διοίκησης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και 

Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), με τριετή θητεία, από 01-09-

2022 έως 31-08-2025. 

Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η Πέμπτη 23 Ιουνίου  2022 και για το χρονικό 

διάστημα από 10:00 έως 12:00. Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα 

πραγματοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022, με την ίδια 

εφορευτική επιτροπή και με την ίδια εκλογική διαδικασία.  

Α. Υποψηφιότητες 

Κάθε Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π., αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου, ο οποίος 

ανήκει στην ακαδημαϊκή μονάδα (Τομέα, Τμήμα), στην οποία ανήκει το Εργαστήριο. Η θητεία του 

Διευθυντή είναι τριών (3) ετών. Είναι δυνατή η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Διευθυντή για 

περισσότερες από μία θητείες. Η ιδιότητα του Διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα 

μονοπρόσωπου οργάνου ή μέλους συλλογικού οργάνου Α.Ε.Ι.. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και 
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να εκλεγούν εκείνοι που αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη 

διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης. 

Αιτήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση Διευθυντή Εργαστηρίου υποβάλλονται από τους 

ενδιαφερόμενους στον Πρόεδρο του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής 

Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας  διά της Γραμματείας του Τμήματος, το αργότερο μέχρι την 

Παρασκευή 3 Ιουνίου Μαΐου 2022 και ώρες από 8.30 έως 14.30, με έναν από τους παρακάτω 

τρόπους: 

 Αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, με κατάθεση υπογεγραμμένης 

αίτησης, βάσει του συνημμένου στην προκήρυξη υποδείγματος.  

 Επιστολικά, με συστημένη επιστολή προς τον Πρόεδρο του Τμήματος Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας, με την ένδειξη 

«Αίτηση Υποψηφιότητας για τη Θέση Διευθυντή του Εργαστηρίου “Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής Διοίκησης”  στη διεύθυνση Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, 

Σταυρωμένος, Τ.Κ.71004, Ηράκλειο Κρήτης. 

 Ηλεκτρονικά, στο email της Γραμματείας Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  

secretariat-accfin@hmu.gr 

 Επισημαίνεται ότι με την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας- βάσει του συνημμένου στην 

προκήρυξη υποδείγματος- κατατίθεται και: 

I. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ή διαβατηρίου, 

II. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, 

III. Υπεύθυνη δήλωση ότι: 

 Δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου κωλύματα εκλογιμότητας κατά το άρθρο 29 

του Ν. 4485/2017 

 Δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου ασυμβίβαστα και δεν τελεί σε αναστολή 

καθηκόντων σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4009/2011 όπως ισχύει. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους έως την έναρξη της 

διαδικασίας εκλογής. Η παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωση του υποψηφίου, η οποία υποβάλλεται 

στον Πρόεδρο του Τμήματος  διά του πρωτοκόλλου της  Γραμματείας Τμήματος. 

 

Β. Ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας 

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) που 

είναι ο επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία εντάσσεται και λειτουργεί το εργαστήριο 

ήτοι ο Πρόεδρος του Τμήματος. Το Ο.Δ.Ε. οφείλει να διασφαλίζει 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 το τελικό πρακτικό εκλογής.  
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Γ. Εκλεκτορικό Σώμα 

Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή του Διευθυντή του Εργαστηρίου απαρτίζεται από τα μέλη 

Δ.Ε.Π. της Συνέλευσης του Τμήματος. 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.  

Οι εκλογικοί κατάλογοι οριστικοποιούνται είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής 

των εκλογών. 

 

Δ.  Ηλεκτρονική Ψηφοφορία 

Η ηλεκτρονική ψηφοφορία της εκλογικής διαδικασίας 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. 

 Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων 

ψήφων. Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία 

επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίων, οπότε και 

εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, 

διενεργείται κλήρωση από τον επικεφαλής της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας παρουσία των 

ισοψηφισάντων. Για την εκλογή ή την κλήρωση συντάσσεται σχετικό πρακτικό και εκδίδεται σχετική 

διαπιστωτική πράξη από τον Πρύτανη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Η 

παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στον ιστότοπο του Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  και να 

καταχωρηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος 

(*υπογραφή) 

 

Χατζηαντωνίου Ιωάννης 

Αναπληρωτής Καθηγητής 

 

 

 

 

 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του Τμήματος 
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Συνημ

μένα: Υπόδειγμα αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας Αποδεκτών 

1. Αποδέκτες προς ενέργεια 

 Μέλη  Δ.Ε.Π.  του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

 

2. Κοινοποίηση   

 Πρυτανεία 

 Τμήμα Συλλογικών & Ατομικών Οργάνων & Επιτροπών 

 Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  

 Γραμματεία Σχολής 
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ΑΙΤΗΣΗ 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………………  

ΟΝΟΜΑ:…………………………………………………  

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:………………………………………  

ΙΔΙΟΤΗΤΑ:……………………………………………… 

……………………………………………………………… 

ΤΜΗΜΑ:………………………………………………..  

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:…………………………………….  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ……..…………………. 

………………………….………………………………… 

ΠΟΛΗ:…………………………………………………….  

Τ.Κ. ………………………………………………………..  

ΤΗΛ.:…………………………………………………….. 

Email:…………………………………………………….. 

 

 

 ΘΕΜΑ: «Υποψηφιότητα για τη θέση του 

Διευθυντή του Εργαστηρίου Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής του Τμήματος Λογιστικής 

και Χρηματοοικονομικής»  

 

 

 

 

Ηράκλειο ………./………./2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προς:  

Τον  Πρόεδρο του Τμήματος Λογιστικής  

Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών 

Διοίκησης και Οικονομίας. 

 

Με την αίτησή μου αυτή υποβάλλω 

υποψηφιότητα για τη θέση του Διευθυντή του 

Εργαστηρίου  Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Τμήματος  

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  του 

Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 

γνωρίζοντας τις προϋποθέσεις που ορίζει το 

άρθρο 29 του νόμου 4485/2017 για την υποβολή 

υποψηφιοτήτων, καθώς και το άρθρο 24 

«Ασυμβίβαστα – Αναστολή καθηκόντων του 

νόμου 4009/2011» 

Με την παρούσα αίτησή μου: 

Α. Επισυνάπτω πλήρες βιογραφικό  σημείωμα, 

το οποίο θα αποστείλω και ηλεκτρονικά στη 

διεύθυνση: secretariat-accfin@hmu.gr 

Β. Επισυνάπτω υπεύθυνη δήλωση ότι: 

α) Δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου κωλύματα 

εκλογιμότητας κατά το άρθρο 29 Ν. 4485/2017. 

β) Δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου 

ασυμβίβαστα και δεν τελώ σε  αναστολή 

άσκησης των καθηκόντων μου κατά το άρθρο 24 

του Ν. 4009/2011. 

NAI   OXI   


Γ. Επισυνάπτω αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου 

Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. 

NAI   OXI   

 

                                Ο/Η αιτών/αιτούσα 

 

 

                                          ……………………. 
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