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Το σύνολο των μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)
α) του Τομέα Φιλοσοφίας και
β) του Τομέα Θεωρίας και Μεθοδολογίας των Κοινωνικών Επιστημών
του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Κρήτης
(με τη φροντίδα της Γραμματείας του οικείου Τμήματος)
ΡΕΘΥΜΝΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ
για την ανάδειξη ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ της ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ και
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την υποβολή υποψηφιοτήτων
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:
[1] Το Ν.Δ. 87/1973 (Φ.Ε.Κ. 159/27.07.1973, τ. Α΄) περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις
Κρήτην, το Π.Δ. 296/1973 (Φ.Ε.Κ. 239/27.09.1973 τ.Α΄) περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του
εν Κρήτη ιδρυθέντος Πανεπιστημίου, το Ν.Δ. 114/1974 (Φ.Ε.Κ. 310/23.10.1974 τ.Α΄) περί
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν.Δ. 87/1973 (Φ.Ε.Κ. 159/27.07.1973, τ. Α΄) «περί ιδρύσεως
Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ,
το Ν.259/1976 (Φ.Ε.Κ. 25/07.02.1976τ.Α΄) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί
Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κειμένων διατάξεων, το Π.Δ. 103/1983, (Φ.Ε.Κ. 48/15.04.1983, τ.Α΄)
περί διάρθρωσης σε Σχολές Τμήματα και Τομείς, περί αυτοδύναμης λειτουργίας του Πανεπιστημίου
Κρήτης, κ.ά...., καθώς και της λοιπής νομοθεσίας περί ιδρύσεως του Πανεπιστημίου Κρήτης κειμένων
διατάξεων, το Π.Δ. 103/1983, (Φ.Ε.Κ. 48/15.04.1983, τ.Α΄) περί διάρθρωσης σε Σχολές Τμήματα και
Τομείς, περί αυτοδύναμης λειτουργίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ.ά...., καθώς και της λοιπής
νομοθεσίας περί ιδρύσεως του Πανεπιστημίου Κρήτης.
[2]

Το Π.Δ. 103/1983, (Φ.Ε.Κ. 48/15.04.1983, τ. Α΄) περί διαδικασίας ένταξης καθηγητών, πλήρωσης
θέσεων ΔΕΠ, διάρθρωσης σε Σχολές Τμήματα και Τομείς και προϋποθέσεις για την αυτοδύναμη
λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Π.Δ. 655/1976 (Φ.Ε.Κ. 241/10.09.1976, τ.Α΄) «Περί ιδρύσεως
Φιλοσοφικής Σχολής εις το Πανεπιστήμιον Κρήτης, το Π.Δ. 1067/1980 (Φ.Ε.Κ. 270/28.11.1980,τ. Α΄)
«Περί ιδρύσεως Τομέων, Σπουδαστηρίων, Εργαστηρίων, Ινστιτούτων και συστάσεως θέσεων
Διδακτικού Προσωπικού παρά τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης»
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[3] Τις διατάξεις του άρθρου 1 «ΚΕΦ.Α΄-ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ», του άρθρου 2 «ΟΡΙΣΜΟΙ» και ειδικότερα του
άρθρου 27 «Διευθυντής Τομέα» του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017) περί οργάνωσης
και λειτουργίας της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
[4] Την υπ΄αριθμόν 153348/Ζ1/15.09.2017 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 3255/τ.Β΄/15.09.2017) για τον
τρόπο διεξαγωγής 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), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
[5] Την υπ’ αριθμόν Γενικού Πρωτοκόλλου 9550/10.07.2018 διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη για την
εκλογή Προέδρου στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής (Φ.Ε.Κ.
459/τ.ΥΟΔΔ/31.08.2016), με θητεία που λήγει στις 31.08.2020.
[6] Την υπ’ αριθμόν Γενικού Πρωτοκόλλου 10.517/26.07.2018 διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη για την
εκλογή Διευθυντή στον Τομέα Φιλοσοφίας και την υπ’ αριθμόν Γενικού Πρωτοκόλλου
10.518/26.07.2018 διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη για την εκλογή Διευθυντή στον Τομέα Θεωρίας και
Μεθοδολογίας των Κοινωνικών Επιστημών στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της
Φιλοσοφικής Σχολής (Φ.Ε.Κ. 11/τ.ΥΟΔΔ/16.01.2018), με θητεία που λήγει στις 31.08.2019.
[7] Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ.112 τ.Α ́/2010) 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 με το Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/τ.Α΄/21.11.2013), το Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ
237/τ.Α΄/31.10.2014) και το Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/τ.Α΄/23.03.2015), καθώς και την κατ’ εξουσιοδότηση
αυτού εκδοθείσα υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
[α] ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΚΛΟΓΕΣ, μέσω ΚΑΛΠΗΣ, προκειμένου να αναδειχθούν οι ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ στους κάτωθι, ΤΟΜΕΙΣ
του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, για τη
χρονική περίοδο, από 01 Σεπτεμβρίου 2019 έως 31 Αυγούστου 2020, δεδομένου ότι η θητεία των υπηρετούντων
Διευθυντών λήγει στις 31.08.2019:
- Τομέα Φιλοσοφίας
- Τομέα Θεωρίας και Μεθοδολογίας των Κοινωνικών Επιστημών
[β] ΟΡΙΖΟΥΜΕ ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Τετάρτη 15 Μαΐου 2019, από 09:00 π.μ. έως 12:00
μ.μ. και σε χώρο που θα οριστεί από την Εφορευτική Επιτροπή. Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής
ψηφοφορίας αυτή θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα Τετάρτη 15 Μαΐου 2019, από 13:00 έως 15:00 στο ίδιο
εκλογικό τμήμα και με την ίδια Εφορευτική Επιτροπή.
[γ] ΚΑΛΟΥΜΕ τους ενδιαφερόμενους/ενδιαφερόμενες υποψηφίους για τη θέση Διευθυντή στους ανωτέρω Τομείς του
Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, που
πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 27 του ν.4485/2017, να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους στη
Γραμματεία του οικείου Τμήματος, προσωπικά, μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ηλεκτρονικά ή
επιστολικά, μέχρι και την Δευτέρα 6 Μαΐου 2019 και ώρα 14.00.
Τη διαδικασία διενέργειας των εκλογών, ως εξής:

ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΜΕ

ΣΩΜΑ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ:
Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή Τομέα απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. του οικείου
Τομέα του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Σημειώνεται ότι στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών δεν υπηρετούν Λέκτορες και μέλη ΕΕΠ.
Στο εκλεκτορικό σώμα επιτρέπεται να συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. που απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως
του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των
καθηκόντων τους.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ:
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Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης του οικείου Τομέα μέχρι και
τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, οι οποίοι δεν κατέχουν συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου
του οικείου ή άλλου ΑΕΙ, εκτός αν είναι Διευθυντές Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Εργαστηρίου, Κλινικής
ή Μουσείου.
Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, ο Διευθυντής του Τομέα ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος μεταξύ των
μελών Δ.Ε.Π. του Τομέα.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:
Η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με κάλπη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Ν.
4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/4-08-2017) και στη με αριθμό 153348/Ζ1/15-09-2017 (ΦΕΚ 3255/τ.Β’/15-09-2017)
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Η Εφορευτική Επιτροπή, ως όργανο διενέργειας των εκλογών, συγκροτείται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες
ημέρες πριν την ημέρα της ψηφοφορίας με απόφαση του Προέδρου του Τμήματος, αποτελείται από τρία μέλη
Δ.Ε.Π. του οικείου Τομέα με ισάριθμους αναπληρωτές και έχει την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας
για την ανάδειξη του Διευθυντή του Τομέα.
Η Εφορευτική Επιτροπή εξετάζει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την υποβολή υποψηφιότητας,
καθώς και αν συντρέχουν στο πρόσωπο τους κωλύματα εκλογιμότητας, και ανακηρύσσει τους υποψηφίους στις
προθεσμίες που ο νόμος ορίζει. Η ανακήρυξη των υποψηφίων Διευθυντών Τομέα γίνεται μέσα σε δύο (2) εργάσιμες
ημέρες από τη συγκρότηση της Εφορευτικής Επιτροπής και με επιμέλεια αυτής αναρτάται ο πίνακας των
υποψηφίων σε ειδικό τμήμα στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος, του Τμήματος και της οικείας Σχολής.
Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, με βάση τους
οποίους διενεργούνται οι εκλογές. Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και τηρούνται από την αρμόδια υπηρεσία
προσωπικού του ιδρύματος και εγκρίνονται από τον Πρύτανη. Οι εκλογικοί κατάλογοι οριστικοποιούνται είκοσι
ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών και παραδίδονται στον Πρόεδρο του οικείου Τμήματος για την
Εφορευτική Επιτροπή.
Η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί την ψηφοφορία και ευθύνεται για την τοποθέτηση της κάλπης και τη
διαμόρφωση του κατάλληλου χώρου για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, μία ημέρα πριν από αυτήν, σε συνεργασία
με την αρμόδια υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης του οικείου Α.Ε.Ι.
Η εκλογή γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, που περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των υποψηφίων. Οι εκλογείς
σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψήφιους Διευθυντές δίπλα από το όνομά του.
Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν
κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται
αμέσως, την ίδια ημέρα, μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος που
συγκεντρώνει τις περισσότερες έγκυρες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο
του Τμήματος. Για την εκλογή ή την κλήρωση συντάσσεται σχετικό πρακτικό. Ο Πρύτανης εκδίδει σχετική
διαπιστωτική πράξη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τη γραμματειακή υποστήριξη στην Εφορευτική Επιτροπή και για τους δύο Τομείς του Τμήματος Φιλοσοφικών και
Κοινωνικών Σπουδών παρέχει, η κα Σοφία Γιαλεδάκη, Προϊσταμένη της Γραμματείας του Τμήματος Φιλοσοφικών
και Κοινωνικών Σπουδών, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, η κα Θεοδώρα Ροζάκη Αναπληρώτρια
Γραμματέας του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ:
1. Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών μπορεί να υποβάλει:
α) Κάθε εκλογέας εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του Ιδρύματος και
β) οι Υποψήφιοι ή κατ’ εξουσιοδότησή τους ορισμένοι αντιπρόσωποι.
2. Λόγους ένστασης θεμελιώνουν αποκλειστικά:
α) Η έλλειψη νόμιμων προσόντων και η συνδρομή κωλυμάτων σε υποψηφίους που έχουν ανακηρυχθεί και γενικά η
παραβίαση των διατάξεων του νόμου κατά την ανακήρυξη των υποψηφίων,
β) Η παραβίαση των διατάξεων του νόμου κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας ή κατά την εξαγωγή του
εκλογικού αποτελέσματος ή κατά την ανακήρυξη των εκλεγέντων υποψηφίων και
γ) η ακυρότητα ή η εσφαλμένη καταμέτρηση των ψήφων και η εσφαλμένη διαλογή των ψήφων.
3. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως, ενώπιον της οικείας εφορευτικής επιτροπής έως τη σύνταξη του
πρακτικού εκλογής, χωρίς να διακόπτεται η ψηφοφορία. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται αιτιολογημένα η
εφορευτική επιτροπή, στην οποία απευθύνονται. Ειδικώς οι ενστάσεις που εμπίπτουν στην περίπτωση α’ της
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προηγούμενης παραγράφου υποβάλλονται ενώπιον του οργάνου διενέργειας των εκλογών το αργότερο δύο (2)
εργάσιμες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Το όργανο αποφαίνεται αιτιολογημένα επί αυτών
το αργότερο μέσα σε μία (1) ημέρα από την υποβολή και επί αποδοχής τους αναμορφώνει τον πίνακα των
υποψηφίων και τον τοιχοκολλά σε εμφανές σημείο του Ιδρύματος, μέσα στην ίδια προθεσμία.
ΦΥΛΑΞΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ κ.ά.:
Το πρακτικό καταμέτρησης, το πρακτικό εκλογής και το λοιπό εκλογικό υλικό φυλάσσονται με ευθύνη του οργάνου
διενέργειας των εκλογών, σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία Τεχνικής υποστήριξης του οικείου ΑΕΙ.
Σημειώνεται ότι η παρούσα προκήρυξη, πέραν των προβλεπομένων από τις σχετικές διατάξεις, θα αναρτηθεί στην
Κεντρική Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, σε αυτή της Σχολής και του οικείου Τμήματος, θα διαβιβαστεί μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη ΔΕΠ των οικείων Τομέων και θα καταχωρηθεί στο πρόγραμμα
ΔΙ@ΥΓΕΙΑ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
-Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης
-Αντιπρυτάνεις
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)
-Γραμματεία Πρυτανείας
-Τμήμα ΦΚΣ
-Διευθυντές Τομέων Τμήματος ΦΚΣ
-Κοσμητεία Φιλοσοφικής Σχολής
-Διεύθυνση Διοικητικού
-Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών
-Ειδικό φάκελο εκλογών
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