
                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

      ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ
                              ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ
                    

Ταχ. Δ/νση      :     Γραμματεί�α Κοσμητεί�ας
                                  Πανεπίστημίού� πολη
                                  Ρε�θύμνο, 74150
Πληροφορί�ες  :      Κ. Αποστολα� κη
Τηλε�φωνο       :      2831077780
Email                :      dean@phl.uoc.gr
Ιστοσελί�δα      :      www.phl.uoc.gr

[ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ]
Ρέθυμνο, 1 Σεπτεμβρίου 2021
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Π  Ρ  Α  Ξ  Η

ΘΕΜΑ: «Σύγκρο� τηση Κοσμητεί�ας  της Φίλοσοφίκη� ς  Σχολη� ς  τού Πανεπίστημί�ού  Κρη� της γία το
ακαδημαί@κο�  ε�τος 2021-2022».

 

Η    ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ     

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:

[1] Το ν.δ.  87/1973 (Α΄  159) περί�  ίδρύ� σεως Πανεπίστημί�ων είς  Θρα� κην καί  είς  Κρη� την,
ο� πως τροποποίη� θηκε, σύμπληρω� θηκε καί ίσχύ� εί με το ν.δ. 114/1974 (Α΄ 310), καί το
Ν.259/1976 (Α΄ 25),  το π.δ.  296/1973 (Α΄ 239) περί�  καθορίσμού�  τού τί�τλού καί της
ε�δρας  τού  εν  Κρη� τη  ίδρύθε�ντος  Πανεπίστημί�ού,  το  π.δ.  103/1983  (Α΄  48)  περί�
δίαδίκασί�ας  ε�νταξης  καθηγητω� ν,  δία� ρθρωσης  σε  Σχολε�ς  Τμη� ματα  καί  Τομεί�ς  καί
πρού@ ποθε�σείς γία την αύτοδύ� ναμη λείτούργί�α τού Πανεπίστημί�ού Κρη� της, καθω� ς καί τη
λοίπη�  νομοθεσί�α περί� ίδρύ� σεως, μετονομασί�ας ακαδημαί@κω� ν μονα� δων αύτού� .

[2] Τίς δίατα� ξείς τού ν.4009/2011 (Α΄ 195) «Δομη� , λείτούργί�α, δίασφα� λίση της ποίο� τητας των
σπούδω� ν καί δίεθνοποί�ηση των ανω� τατων εκπαίδεύτίκω� ν ίδρύμα� των», ο� πως ίσχύ� ούν.

[3] Τίς δίατα� ξείς τού ν.4485/2017 (Α΄ 114) περί�  οργα� νωσης καί λείτούργί�ας της ανω� τατης
εκπαί�δεύσης,  ρύθμί�σείς  γία  την  ε�ρεύνα  καί  α� λλες  δίατα� ξείς,  καί  είδίκο� τερα:  α� ρθρο  1
«Δία� ρθρωση της ανω� τατης εκπαί�δεύσης - Νομίκη�  μορφη�  των Α.Ε.Ι.», α� ρθρο 2 «Ορίσμοί�»,
α� ρθρο 9 «Σχολε�ς, Τμη� ματα, Τομεί�ς», α� ρθρο 10 «Ίδρύση καί μεταβολε�ς Σχολη� ς, Τμη� ματος
καί  Τομε�α,  α� ρθρο  16  «Όργανα  της  Σχολη� ς,  α� ρθρο  18  «Κοσμητεί�α»  παρα� γραφος  1,
περί�πτωση α-δ) παρ. 3, α� ρθρο 84 «Τελίκε�ς καί μεταβατίκε�ς δίατα� ξείς Κεφαλαί�ων Α΄ ε�ως
Ε΄» καί α� ρθρο 88 «Καταργού� μενες δίατα� ξείς».

[4] Την ύπο�  στοίχεί�α  60944/Ζ1/3.6.2021 Κ.Υ.Α.  (Β΄  2358) γία τον καθορίσμο�  τού τρο� πού
δίεξαγωγη� ς  της  ηλεκτρονίκη� ς  ψηφοφορί�ας  της  εκλογίκη� ς  δίαδίκασί�ας  ανα� δείξης  των
εκπροσω� πων των μελω� ν Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. καί Ε.Τ.Ε.Π. στα σύλλογίκα�  ο� ργανα των επίμε�ρούς
ακαδημαί@κω� ν μονα� δων των Α.Ε.Ι.

[5] Την ύπ΄  αρίθμο� ν  153348/Ζ1/15.9.2017 Υπούργίκη�  Απο� φαση  (Β΄  3255) γία  τον  τρο� πο
δίεξαγωγη� ς των εκλογίκω� ν δίαδίκασίω� ν γία την ανα� δείξη των μονοπρο� σωπων οργα� νων
των Α.Ε.Ι., κ.α� ., η οποί�α εκδο� θηκε κατ’ εφαρμογη�  των δίατα� ξεων της παραγρα� φού 11 τού
α� ρθρού  84  τού  ν.4485  /2017  (Α΄114),  ο� πως  τροποποίη� θηκε  με  την  ύπ’  αρίθμο� ν
191014/Ζ1/7.11.2017 απο� φαση τού Υπούργού�  Παίδεί�ας, Έρεύνας καί Θρησκεύμα� των (Β΄
3969).

[6] Τίς  δίατα� ξείς  των α� ρθρων 13,  14 καί  15 τού ν.  2690/1999 (Α΄  4599) –  «Κύ� ρωση τού
Κω� δίκα Δίοίκητίκη� ς Δίαδίκασί�ας καί α� λλες  δίατα� ξείς» - Συλλογικά Όργανα της Διοίκησης-
(Συγκρότηση-Σύνθεση-Συνεδριάσεις-Λειτουργία-Αποφάσεις),  ο� πως  ίσχύ� εί.  Τίς  δίατα� ξείς
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τού α� ρθρού 19 [Κανο� νες λείτούργί�ας σύλλογίκω� ν οργα� νων] τού ν. 1599/1986 (Α΄ 75).
[7] Το γεγονο� ς ο� τί δεν ε�χεί εκδοθεί�  ο Εσωτερίκο� ς Κανονίσμο� ς τού Ιδρύ� ματος κατ’ α� ρθρο 8,

τού ν.4485/2017 (Α΄ 114).
[8] Την  ύπ΄αρίθμο� ν  Γενίκού�  Πρωτοκο� λλού  16932/17.8.2021  [(ΥΟΔΔ’  710)  &  ΑΔΑ:

9ΠΣ5469Β7Γ-ΧΞ8] πρα� ξη τού Πρύ� τανη τού Ιδρύ� ματος γία την εκλογη�  της Καθηγη� τρίας
Πρω� της Βαθμί�δας τού Τμη� ματος Φίλοσοφίκω� ν καί Κοίνωνίκω� ν Σπούδω� ν κας Σταύρού� λας
Τσίνο� ρεμα στη  θε�ση  της  Κοσμη� τορος  της  Φίλοσοφίκη� ς  Σχολη� ς  τού  Πανεπίστημί�ού
Κρη� της, με τρίετη�  θητεί�α απο�  1.9.2021 ε�ως 31.8.2024 .

[9] Τα ΦΕΚ εκλογη� ς των Προε�δρων των Τμημα� των της Φίλοσοφίκη� ς Σχολη� ς
[10] Την ύπ’ αρίθμο� ν Γενίκού�  Πρωτοκο� λλού 11418/116/22.6.2021  (ΑΔΑ: 6ΕΗΘ469Β7Γ-Τ5Λ)

προκη� ρύξη   γία  την  ανα� δείξη  εκπροσω� πού  καί  αναπληρωτη�  τού  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.,
Ε.ΔΙ.Π. καί Ε.Τ.Ε.Π.) στη Γενίκη�  Σύνε�λεύση της Φίλοσοφίκη� ς Σχολη� ς καί στην Κοσμητεί�α.

[11] Τίς  ανακοίνω� σείς  των αποτελεσμα� των της  ηλεκτρονίκη� ς ψηφοφορί�ας  της Φίλοσοφίκη� ς
Σχολη� ς γία την ανα� δείξη εκπροσω� πων τού προσωπίκού�  Ε.ΔΙ.Π. στη Γενίκη�  Σύνε�λεύση καί
την Κοσμητεί�α της Φίλοσοφίκη� ς Σχολη� ς.

 [12] Την ύπ’ αρίθμο� ν Γενίκού�  Πρωτοκο� λλού 14700/147/22.7.2021 δίαπίστωτίκη�  πρα� ξη γία τη
μη κατα� θεση ύποψηφίοτη� των γία την εκπροσω� πηση τού Ε.Ε.Π. καί τού Ε.ΤΕ.Π. στη Γενίκη�
Σύνε�λεύση καί στην Κοσμητεί�α της Φίλοσοφίκη� ς Σχολη� ς τού Πανεπίστημί�ού Κρη� της.

 [13] Το ύπ’ αρίθμο� ν  Γενίκού�  Πρωτοκο� λλού 13909/142/15.7.2021 ε�γγραφο της Κοσμη� τορος
της  Φίλοσοφίκη� ς  Σχολη� ς  προς  ο� λούς  τούς  Προπτύχίακού� ς  Φοίτητε�ς,  τούς
Μεταπτύχίακού� ς Φοίτητε�ς καί τούς Υποψη� φίούς Δίδα� κτορες της Φίλοσοφίκη� ς Σχολη� ς τού
Πανεπίστημί�ού Κρη� της, το οποί�ο αφορα�  σε ενημε�ρωση γία τη φοίτητίκη�  εκπροσω� πηση
στα σύλλογίκα�  ο� ργανα της Φίλοσοφίκη� ς  Σχολη� ς  γία το τρε�χον ακαδημαί@κο�  ε�τος 2021-
2022 κατ’ εφαρμογη�  των δίατα� ξεων τού ν.4485/2017 (Α΄ 114).

[14] Την ύπο�  στοίχεί�α Φ.122.1./42/23076/Β2/24.2.2011 (B’ 433) Κοίνη�  Υπούργίκη�  Απο� φαση
περί� Σύνεδρί�ασης σύλλογίκω� ν οργα� νων Πανεπίστημί�ων καί Τ.Ε.Ι. με τηλεδία� σκεψη καί την
ύπο�  στοίχεί�α ΔΙΑΔΠ/Α/7841/21.5.2005 Δίύπούργίκη�  απο� φαση (Β’ 539) περί� σύνεδρί�ασης
σύλλογίκω� ν οργα� νων της δίοί�κησης με τηλεδία� σκεψη, ο� πως αύτη�  αντίκαταστα� θηκε καί
ίσχύ� εί ση� μερα με την ύπο�  στοίχεί�α 429/12.3.2020 (Β’ 850) κοίνη�  ύπούργίκη�  απο� φαση.

[15] Τίς δίατα� ξείς τού ν.  4682/2020 «Κύ� ρωση: α) της απο�  25.2.2020 Π.Ν.Π.  «Κατεπεί�γοντα
με�τρα  αποφύγη� ς  καί  περίορίσμού�  της  δία� δοσης  τού  Κορωνοί@ού� »  (Α΄  42),  β)  της  απο�
11.3.2020  Π.Ν.Π.  «Κατεπεί�γοντα  με�τρα  αντίμετω� πίσης  των  αρνητίκω� ν  σύνεπείω� ν  της
εμφα� νίσης τού κορωνοί@ού�  COVID-19 καί της ανα� γκης περίορίσμού�  της δία� δοση� ς τού» (Α΄
55) καί γ) της απο�  14.3.2020 Π.Ν.Π.  «Κατεπεί�γοντα με�τρα αντίμετω� πίσης της ανα� γκης
περίορίσμού�  της δίασπορα� ς τού κορωνοί@ού�  COVID-19» (Α’ 64)» καί α� λλες δίατα� ξείς» (Α΄
76), καί τίς εγκύκλί�ούς πού ακολού� θησαν.

[16] Τίς δίατα� ξείς τού ν. 3861/2010 «Ενί�σχύση της δίαφα� νείας με την ύποχρεωτίκη�  ανα� ρτηση
νο� μων καί πρα� ξεων των κύβερνητίκω� ν, δίοίκητίκω� ν καί αύτοδίοίκητίκω� ν οργα� νων στο
δίαδί�κτύο  «Προ� γραμμα  Δίαύ� γεία»  καί  α� λλες  δίατα� ξείς»  (Α΄  112),  ο� πως  εξελί�χθηκε
δίαχρονίκα�  καί  ίσχύ� εί  ση� μερα με  τίς δίατα� ξείς  των α� ρθρων 75 -  78 τού ν.  4727/2020
«Ψηφίακη�  Δίακύβε�ρνηση  (Ενσωμα� τωση  στην  Ελληνίκη�  Νομοθεσί�α  τη  Οδηγί�ας  (ΕΕ)
2016/2102 καί της Οδηγί�ας (ΕΕ) 2019/1024 - Ηλεκτρονίκε�ς Επίκοίνωνί�ες (Ενσωμα� τωση
στο Ελληνίκο�  Δί�καίο της Οδηγί�ας (ΕΕ) 2018/1972) καί α� λλες δίατα� ξείς» (Α΄ 184), καθω� ς
καί τίς εγκύκλί�ούς καί αποφα� σείς πού ακολού� θησαν.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Σ ύ γ κ ρ ο τ ο ύ�  μ ε  την  ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ της Φίλοσοφίκη� ς Σχολη� ς  τού Πανεπίστημί�ού Κρη� της γία το
ακαδημαί@κο�  ε�τος 2021 – 2022 με την παρακα� τω σύ� νθεση.

Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής απαρτί�ζεταί απο� : 

Α) την  Κοσμη� τορα  της  Φίλοσοφίκη� ς  Σχολη� ς  Καθηγη� τρία  τού  Τμη� ματος  Φίλοσοφίκω� ν  καί
Κοίνωνίκω� ν Σπούδω� ν κ. Σταύρού� λα Τσίνο� ρεμα.

Β) τούς Προε�δρούς  των Τμημα� των της Φίλοσοφίκη� ς Σχολη� ς, ως εξη� ς:
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Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Τμήμα

1.Στύλίανο� ς
Παναγίωτα� κης

Καθηγητη� ς Φίλολογί�ας

2.Παύλί�να Καραναστα� ση Καθηγη� τρία Ιστορί�ας καί Αρχαίολογί�ας
3.Ελε�νη Κατσαρού� Καθηγη� τρία Φίλοσοφίκω� ν καί Κοίνωνίκω� ν Σπούδω� ν

Γ) Τον εκπρο� σωπο των Ε.ΔΙ.Π. κ. Ιωα� ννη Μητροφα� νη, με�λος Ε.ΔΙ.Π. τού Τμη� ματος Φίλολογί�ας

Δ) Δεν  έχει  εκλεγεί  εκπρόσωπος  των  Ε.Ε.Π.,  σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθμόν  Γενικού  Πρωτοκόλλου
14700/147/22.7.2021 διαπιστωτική πράξη .   

Ε) Δεν ε�χεί εκλεγεί�  εκπρο� σωπος των Ε.Τ.Ε.Π., σύ� μφωνα με την  ύπ’ αρίθμο� ν Γενίκού�  Πρωτοκο� λλού
14700/147/22.7.2021 δίαπίστωτίκη�  πρα� ξη .   

ΣΤ) Τούς εκπροσω� πούς (α) των προπτύχίακω� ν φοίτητω� ν καί (β) των μεταπτύχίακω� ν φοίτητω� ν καί
των ύποψη� φίων δίδακτο� ρων, οί οποί�οί δεν ε�χούν ύποδεί�ξεί εκπροσω� πούς τούς ε�ως καί ση� μερα.

Η Κοσμητεί�α σύγκροτεί�ταί καί λείτούργεί� νο� μίμα ε�στω καί αν οί εκπρο� σωποί των περίπτω� σεων (Γ),
(Δ),  (Ε) καί (ΣΤ)  δεν ε�χούν εκλεγεί�, σύ� μφωνα με το α� ρθρο 18 τού ν. 4485/2017.

Γραμματε�ας  της  Κοσμητεί�ας  της  Φίλοσοφίκη� ς  Σχολη� ς,   ορί�ζεταί  η  δίοίκητίκη�  ύπα� λληλος  της
Γραμματεί�ας της Κοσμητεί�ας κ. Αίκατερί�νη Αποστολα� κη. 

Η  παρού� σα  πρα� ξη  θα  καταχωρηθεί�  στο  προ� γραμμα  ΔΙ@ΥΓΕΙΑ, θα  αναρτηθεί�  στην  Κεντρίκη�
Ιστοσελί�δα  τού  Ιδρύ� ματος,  στην  Ιστοσελί�δα  της  Φίλοσοφίκη� ς  Σχολη� ς  καί  στίς  ίστοσελί�δες  των
Τμημα� των της Φίλοσοφίκη� ς Σχολη� ς.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
-Πρύτανεί�α
-Ορίζο� μενα με�λη
-Κοσμητεί�α  Φ.Σ.
-Δίεύ� θύνση Δίοίκητίκού�
-Τμη� μα Πανεπίστημίακω� ν Αρχω� ν

Η ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ
ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΣΙΝΟΡΕΜΑ
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