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Α Π Ο Φ Α Σ Η  

 
ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ/ΟΣ της Φιλοσοφικής 

Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως ισχύει με το ν. 
4692/2020 (Α΄ 111) 

 
Η ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

                  Έχοντας υπόψη: 
[1] Το ν.δ. 87/1973 (Α΄ 159) περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην, όπως τροποποιήθηκε, 

συμπληρώθηκε και ισχύει με το ν.δ. 114/1974 (Α΄ 310), και το Ν.259/1976 (Α΄ 25), 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, καθώς και τη λοιπή νομοθεσία περί ιδρύσεως, 
μετονομασίας ακαδημαϊκών μονάδων αυτού. 

[2] Το π.δ. 655/1976 (Α΄ 241) «Περί ιδρύσεως Φιλοσοφικής Σχολής εις το Πανεπιστήμιον Κρήτης, το π.δ. 
1067/1980 (Α΄ 270) «Περί ιδρύσεως Τομέων, Σπουδαστηρίων, Εργαστηρίων, Ινστιτούτων και συστάσεως 
θέσεων Διδακτικού Προσωπικού παρά τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, το π.δ. 103/1983, (Α΄ 
48) περί διάρθρωσης του Πανεπιστημίου Κρήτης σε Σχολές, Τμήματα και Τομείς, κ.ά. . 

[3] Την υπ΄αριθμ. Γενικού Πρωτοκόλλου 8502/21.6.2018 (ΥΟΔΔ 429) πράξη του Πρύτανη του Ιδρύματος για την 
εκλογή της Καθηγήτριας Πρώτης Βαθμίδας του Τμήματος Φιλολογίας κας Αγγελικής Καστρινάκη στη θέση του 
Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, με τριετή θητεία από 01.09.2018 έως 
31.08.2021 . 

[4] Τις διατάξεις του άρθρου 1 του άρθρου 2 και ειδικότερα του άρθρου 19 «Κοσμήτορας» του ν.4485/2017 (Α’ 
114) περί οργάνωσης και λειτουργίας της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις όπως ισχύει. 

[5] Τις διατάξεις του ν. 4692/2020 (Α’ 111) με τίτλο: «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις», και ιδίως το 
άρθρο 96 «Διαδικασία εκλογής Κοσμήτορα» το οποίο αντικαθιστά την παρ. 2, την παρ. 6, και την παρ. 7,του 
άρθρου 19 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), και προσθέτει σε αυτό την παρ. 13. 
 

[6] Την υπ΄ αριθμόν 77561/Ζ1/22.6.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 2481), κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις 
της παρ. 4 του άρθρου 96 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.». 

[7] Την υπ’ αριθμόν 153348/Ζ1/15.9.2017 Υπουργική Απόφαση (Β΄ 3255) η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των 
διατάξεων της παρ. 11 του άρθρου 84 του ν. 4485 /2017 (Α΄114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

[8] Την υπ’ αριθμόν Γενικού Πρωτοκόλλου 8079/83/12.5.2021 [ΑΔΑ: ΩΓΚΚ469Β7Γ-ΤΩ4] προκήρυξη εκλογών για 
την ανάδειξη Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής. 

[9] Την υπ’ αριθμόν Γενικού Πρωτοκόλλου 8946/92/21.5.2021 υποβληθείσα προς την Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης Δήλωση/Αίτηση υποψηφιότητας της κ. Τσινόρεμα Σταυρούλας του Φωτίου 
και τη συνημμένη σε αυτή Υπεύθυνη Δήλωση της υποψηφίας για τη θέση της Κοσμήτορος της Φιλοσοφικής 
Σχολής  του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

[10] Τις διατάξεις του άρθρου 4 του 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, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 
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[11] Τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τα 27ης Απριλίου 
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι τα επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, τα ισχύει, και τον Οδηγό Συμμόρφωσης 
στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ/GDPR) που ακολούθησε από τη Υπεύθυνη Προστασίας 
Δεδομένων του Πανεπιστημίου Κρήτης, Δικηγόρο κα Ε. Βενεδίκτου, και το ν. 4624/2019 (Α’  137). 

[12] Τις διατάξεις του ν. 4682/2020 (Α’ 46) με τίτλο: «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του Κορωνοϊού (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 
Π.Ν.Π. «…» (Α΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «…» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν, ως και τις 
εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί μέχρι και σήμερα για εν λόγω θέμα. 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 
 

Ορίζουμε πενταμελή Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για την ανάδειξη ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ/ΟΣ της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, για τριετή θητεία, με ημερομηνία έναρξης την 1η Σεπτεμβρίου 2021 και λήξη την 31η Αυγούστου 
2024, η οποία θα απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. της οικείας Σχολής, τακτικά και αναπληρωματικά, ως ακολούθως: 
 
1. Την Παυλίνα Καραναστάση, Καθηγήτρια Πρώτης Βαθμίδας, του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ως τακτικό 
μέλος (Πρόεδρος) και τον Κωνσταντίνο Ανδρουλιδάκη, Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας του Τμήματος Φιλοσοφικών και 
Κοινωνικών Σπουδών, ως αναπληρωματικό μέλος.  
 
2. Την Ελένη Κατσαρού, Καθηγήτρια Πρώτης Βαθμίδας του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, ως 
τακτικό μέλος και την Παρασκευή Τσακάλη, Λέκτορα του Τμήματος Φιλολογίας, ως αναπληρωματικό μέλος. 
 
3. Τον Στυλιανό Παναγιωτάκη, Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας του Τμήματος Φιλολογίας, ως τακτικό μέλος και τον 
Κωνσταντίνο Αποστολάκη,  Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας, ως αναπληρωματικό μέλος. 
 
4. Την Χλόη Μπάλλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, ως τακτικό 
μέλος και την Άρτεμις Καρναβά, Επίκουρη Καθηγήτρια επί θητεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ως 
αναπληρωματικό μέλος.  
 
5. Τον Ιωάννη Δημητρακάκη, Μόνιμο Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας, ως τακτικό μέλος και τον Ηλία  
Κολοβό, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ως αναπληρωματικό μέλος. 

 
Σημειώνεται ότι Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι το ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. 
[άρθρο 19, παρ.5 εδάφιο 3 του ν.4485/2017 (Α΄ 114)], εν προκειμένω η κα Παυλίνα Καραναστάση, Καθηγήτρια Πρώτης 
Βαθμίδας, του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.  
 
Τη γραμματειακή υποστήριξη στην επιτροπή παρέχει η κα Αικατερίνη Αποστολάκη, γραμματέας της Κοσμητείας της 
Φιλοσοφικής Σχολής, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, η κα Σοφία Γιαλεδάκη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της 
Γραμματείας της Φιλοσοφικής Σχολής.  
 
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, 
ανακηρύσσει και γνωστοποιεί αρμοδίως τους/τις υποψήφιους Κοσμήτορες μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη 
συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο 
οποίος εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. [άρθρο 19, παρ.5 του 
ν.4485/2017 (Α΄ 114)] 
 
Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως, ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής έως τη σύνταξη του πρακτικού 
εκλογής, χωρίς να διακόπτεται η ψηφοφορία. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται αιτιολογημένα η Κεντρική Εφορευτική 
Επιτροπή, στην οποία απευθύνονται, (υπ’ αριθμόν 153348/Ζ1/15.9.2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 3255). 

 
Τα μέλη των Ο.Δ.Ε., εν προκειμένω τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής 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 το τελικό πρακτικό εκλογής. 
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Το Ο.Δ.Ε. είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για τη συλλογή, τήρηση και οποιαδήποτε μορφή επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την ψηφοφορία σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική κάθε Α.Ε.Ι. για την 
προστασία προσωπικών δεδομένων, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 και τον ν. 4624/2019 (Α΄ 134). 
Τέλος, διευκρινίζεται ότι 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 [(αριθμ. 77561/Ζ1/22.6.2020 Κ.Υ.Α. (Β’ 2481)]. 
 
Η παρούσα απόφαση, 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.   

 
 Η ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ 

ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
 
 

 
 
 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ  
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ  
Δ Ι Α Β Ι Β Α Σ Η: 
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
-Μέλη Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής 
Κ Ο Ι Ν Ο Π Ο Ι Η Σ Η: 
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
-Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης 
-Αντιπρυτάνεις 
-Οικεία Κοσμητεία 
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 

    -Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 
-Διεύθυνση Διοικητικού 
-Υποδιεύθυνση Διοικητικού  
-Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών 
-Ειδικό φάκελο εκλογών 
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