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Π Ρ Α Ξ Η
ΘΕΜΑ: «Διαπίστωση για την μη κατάθεση υποψηφιοτήτων για την εκπροσώπηση του Ε.Ε.Π. και του Ε.Τ.Ε.Π.
στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης».

Η ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:
[1]

[2]

[3]

[4]
[5]

[6]

Το ν.δ. 87/1973 (Α΄ 159) περι ιδρυσεως Πανεπιστημιων εις Θρακην και εις Κρητην, οπως
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) περι καθορισμου του τιτλου και της εδρας του εν Κρητη ιδρυθεντος
Πανεπιστημιου, το π.δ. 103/1983 (Α΄ 48) περι διαδικασιας ενταξης καθηγητων, διαρθρωσης 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.
Το π.δ. 655/1976 (Α΄ 241) «Περι ιδρυσεως Φιλοσοφικης Σχολης εις το Πανεπιστημιον Κρητης, 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.
Τις διατάξεις του ν.4485/2017 (Α΄ 114) περι οργανωσης και λειτουργιας της ανωτατης εκπαιδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις, και ειδικότερα: άρθρο 1 «Διάρθρωση της ανώτατης
εκπαίδευσης - Νομική μορφή των Α.Ε.Ι.», άρθρο 2 «Ορισμοί», άρθρο 9 «Σχολές, Τμήματα, Τομείς»,
άρθρο 16 «Όργανα της Σχολής», περίπτωση α), περίπτωση β), άρθρο 17 «Γενική Συνέλευση Σχολής»,
παράγραφος 1, περίπτωση δ) εδάφιο α και εδάφιο β), άρθρο 18 «Κοσμητεία» παράγραφος 1,
περιπτωση δ), εδαφιο α και εδαφιο β, αρθρο 84 «Τελικες και μεταβατικες διαταξεις Κεφαλαιων Α΄
εως Ε΄»και αρθρο 88 «Καταργουμενες διαταξεις».
Την υπό στοιχεία 60944/Ζ1/3.6.2021 Κ.Υ.Α. (Β΄ 2358) για τον καθορισμο του τροπου διεξαγωγης της
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης των εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π.,
Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στα συλλογικά όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.
Την υπ’ αρ. Γενικού Πρωτοκόλλου 11418/116/22.6.2021 [ΑΔΑ: 6ΕΗΘ469Β7Γ-Τ5Λ] Προκήρυξη
Διενέργειας Εκλογών και Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη εκπροσώπων του
προσωπικού (Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π.) και των αναπληρωτών/τριών τους στη Γενική Συνέλευση της
Φιλοσοφικής Σχολής και στην Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής.
Την καταληκτική ημερομηνία της 28ης Ιουνίου 2021 για την κατάθεση υποψηφιοτήτων και το γεγονός ότι
δεν κατατέθηκαν υποψηφιότητες για την εκπροσώπηση του Ε.Ε.Π. και του Ε.Τ.Ε.Π. στη Γενική
Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ
Ότι μέχρι την ημερομηνία λήξης της ταχθείσης προθεσμίας για την κατάθεση δήλωσης υποψηφιότητας, και ειδικότερα
την 28η Ιουνίου 2021, για την ανάδειξη εκπροσώπων του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της
Φιλοσοφικής Σχολής για τη χρονική περίοδο από τις 1.9.2021 έως τις 31.8.2022, δεν κατατέθηκε καμία δήλωση
υποψηφιότητας.

[1]

Η Κοσμητεία και η Γενική Συνέλευση συγκροτούνται και λειτουργούν νόμιμα χωρίς τους εκπροσώπους των μελών
του Ε.Ε.Π. και του Ε.Τ.Ε.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18, παράγραφος 1 και του άρθρου 17, παράγραφος
1 του ν. 4485/2017 αντίστοιχα.
Η παρούσα πράξη να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της οικείας Σχολής.
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ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ
Δ Ι Α Β Ι Β Α Σ Η:
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
-Γενική Συνέλευση Φιλοσοφικής Σχολής
-Κοσμητεία Φιλοσοφικής Σχολής
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΔΙΑΝΟΜΗ
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
-Γραφείο Πρύτανη
-Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
-Διεύθυνση Διοικητικού
-Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών
-Ειδικό φάκελο εκλογικής διαδικασίας
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