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Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΘΕΜΑ:

«ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, για τη διενέργεια της εκλογικής διαδικασίας για
την ανάδειξη εκπροσώπου

του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και του/της αναπληρωτή/ώτριάς
του/της στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)

Η ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:
Το ν.δ. 87/1973 (Α΄ 159) περι ιδρυσεως Πανεπιστημιων εις Θρακην και εις Κρητην, οπως
τροποποιηθηκε, συμπληρωθηκε και ισχυει 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 έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος
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.

[1]

[2]

Το π.δ. 655/1976 (Α΄ 241) «Περι ιδρυσεως Φιλοσοφικης Σχολης εις το Πανεπιστημιον Κρητης, το π.δ.
1067/1980 (Α΄ 270) «Περι ιδρυσεως Τομεων, Σπουδαστηριων, Εργαστηριων, Ινστιτουτων και
συστάσεως θέσεων Διδακτικού Προσωπικού παρά τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης.

[3]

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».

[4]

Την υπ΄αριθμ. Γενικου Πρωτοκολλου 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 της Κοσμήτορος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Κρήτης, με τριετή θητεία από 1.9.2018 έως 31.8.2021.
Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος κατ’ άρθρο 8, του
ν.4485/2017 (Α΄ 114).

[5]
[6]

Την υπο στοιχεια 153348/Ζ1/15.9.2017 Υπουργικη Αποφαση (Β΄ 3255) για τον τροπο διεξαγωγης
των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και τη
διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των
διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών, κ.ά, η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της
παραγράφου 11 του άρθρου 84 του ν.4485/2017 (Α΄114).

[1]
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Την υπό στοιχεία 191014/Ζ1/13.11.2017 (B’ 3969) Τροποποίηση της υπό στοιχεία
153348/Ζ1/15.9.2017 (Β΄3255) υπουργικης απόφασης, με θέμα «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών
διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και
ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των διοικητικών υπαλλήλων και των
φοιτητων στα συλλογικα οργανα των Α.Ε.Ι. κατα την πρωτη εφαρμογη του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».

[8]

Την υπο στοιχεια 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.

[9]

Τις διατάξεις 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, και τις
σχετικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί για το εν λόγω θέμα.

[10]

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/ωτριών τους στη Γενική Συνέλευση της
Φιλοσοφικής Σχολής και στην Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής.

[11]

Την αίτηση με αρ. Γεν. Πρωτοκόλλου 12107/125/28.6.2021 του Ιωάννη Μητροφάνη προς την
Εφορευτική Επιτροπή για την εκλογή του εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. στην Κοσμητεία και τη
Γενική Συνέλευση της Φιλοσοφικής Σχολής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΜΕ την κάτωθι ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, αποτελούμενη από τρία τακτικά μέλη
του Ε.ΔΙ.Π. της οικείας Σχολής και τρία αναπληρωματικά μέλη, η οποία θα αναλάβει τη
διενέργεια των εκλογικών διαδικασιών με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού

πληροφοριακού συστήματος «ψηφιακή κάλπη ΖΕΥΣ»για την ανάδειξη ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ του
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του/της αναπληρωτή/ώτριάς του/της
στη ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ του Πανεπιστημίου Κρήτης, για διετή θητεία κατ’ εφαρμογή

των

διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπό στοιχεία
153348/Ζ1/15.9.2017 Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 3255) όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία
191014/Ζ1/13.11.2017 (Β’ 3969) απόφαση, καθώς και της υπό στοιχεία 60944/Ζ1/28.5.2021 (Β΄
2358) κοινής υπουργικής απόφασης, ως ακολούθως:

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Αλέξανδρος Μαριδάκης, μέλος Ε.ΔΙ.Π. από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
2. Αριάδνη Γκαζή, μέλος Ε.ΔΙ.Π. από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
3. Γιώργος Ακουμιανάκης, μέλος Ε.ΔΙ.Π. από το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Ελένη Παπαδογιαννάκη, μέλος Ε.ΔΙ.Π. από το Τμήμα Φιλολογίας
2. Νεκταρία Λιοδάκη, μέλος Ε.ΔΙ.Π. από το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
3. Μαρίνα Αρετάκη, μέλος Ε.ΔΙ.Π. από το Τμήμα Φιλολογίας

Γραμματειακή υποστήριξη στην εφορευτική επιτροπή θα παρέχει η Γραμματέας της Κοσμητείας
της Φιλοσοφικής Σχολής, κ. Αικατερίνη Αποστολάκη.
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Η παρούσα απόφαση, πέραν των προβλεπομένων από τις σχετικές διατάξεις, θα αναρτηθεί στην
Ιστοσελίδα της οικείας Σχολής, θα διαβιβαστεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη του
Ε.ΔΙ.Π. της Φιλοσοφικής Σχολής και θα καταχωρηθεί στο πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ.

Η ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ
ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ

Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Η Δ Ι Α Ν Ο ΜΗ:
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
-Γραμματεία Πρύτανη
-Μέλη Εφορευτικής Επιτροπής
-Διεύθυνση Διοικητικού
-Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών
-Γραμματεία Φιλοσοφικής Σχολής
-Προέδρους Τμημάτων Φ.Σ
-Υποψήφιο
Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α:
-Σχετική νομοθεσία
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