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Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ Η 
 

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ 
 (Κατά τη  συνεδρίασή της, στις 6 Ιουλίου 2022) 

 
 

ΘΕΜΑ: «ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ - ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ για τις εκλογές 
για την ανάδειξη εκπροσώπου του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του/της 

αναπληρωτή/ώτριάς του/της στη Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας και στη Γενική Συνέλευση του 
Τομέα Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής κατ’ εφαρμογή των 

διατάξεων του ν.4485/2017 (Α’ 114)»  
 

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η: 

[1] Το ν.δ. 87/1973 (Α  ́ 159) περι= ιδρυ= σεως Πανεπιστημι=ων εις Θρα= κην και εις Κρήτην, όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρω= θηκε και ισχυ= ει 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 τι=τλου και της ε=δρας του εν Κρη= τη ιδρυθε=ντος Πανεπιστημι=ου, 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) «Περι= ιδρυ= σεως Τομε=ων, Σπουδαστηρι=ων, Εργαστηρι=ων, Ινστιτου= των και συστα= σεως 
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] Τις  διατα= ξεις  του  ν.4485/2017  (Α  ́114)  περι=  οργα= νωσης  και  λειτουργι=ας  της  ανω= τατης εκπαι=δευσης, 
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 10 «Ίδρυση  και  
μεταβολές  Σχολής,  Τμήματος  και  Τομέα»,  άρθρο 20 «Όργανα του Τμήματος»  περίπτωση α) και περίπτωση 
β), άρθρο 21 «Συνέλευση Τμήματος» παράγραφος 1 περίπτωση δ) εδάφιο α και εδάφιο β), άρθρο 25 «Όργανα 
του Τομέα» παράγραφος 1 περίπτωση α), άρθρο 26 «Γενική Συνέλευση Τομέα» παράγραφος  1,  περίπτωση  δ)  
και  εδάφιο  1  και  εδάφιο  2,  άρθρο  84  «Τελικε=ς  και  μεταβατικε=ς  διατα= ξεις Κεφαλαι=ων Α  ́ ε=ως Ε »́ 
παράγραφος 8, παράγραφος 11, παράγραφος 12, παράγραφος 13, παράγραφος 15, και άρθρο 88 
«Καταργούμενες διατάξεις». 

[4] Το γεγονο= ς ο= τι δεν ε=χει εκδοθει= ο Εσωτερικο= ς Κανονισμο= ς του Ιδρυ= ματος κατ άρθρο 8, του ν.4485/2017 (Α  ́
114). 

[5] Την υπο=  στοιχει=α 147084/Ζ1/16.11.2021 (Β  ́5364) Απο= φαση των Υπουργω= ν Παιδει=ας και Θρησκευμα= των, και 
Επικρατείας «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών 
των οργάνων των Α.Ε.Ι.‐Ρύθμιση των τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων σχετικά με τη διεξαγωγή της 
διαδικασι=ας και την προστασι=α δεδομε=νων προσωπικου=  χαρακτη= ρα», η οποι=α εκδο= θηκε κατ  ́ εξουσιοδο= τηση 
των διατα= ξεων της παρ. 4 του α= ρθρου 192 του ν. 4823/2021 (Α 1́36). 

[6] Την υπό στοιχεία 153348/Ζ1/15.9.2017 Υπουργική Απόφαση (Β' 3255) 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 
φοιτητω= ν, κ.α= , η οποι=α εκδο= θηκε κατ  ́ εφαρμογη=  των διατα= ξεων της παραγρα= φου 11 του α= ρθρου 84 του 
ν.4485 /2017 (Α 1́14), ο= πως τροποποιη= θηκε με την 191014/Ζ1/13.11.2017 (Β  ́3969) 

[7] Την υπ  ́ αριθμ. 5204/11.11.2021 (B  ́ 5244) Απο= φαση του Υπουργείου Επικρατείας με τίτλο: «Λειτουργία 
ψηφιακής κάλπης «ΖΕΥΣ» 

[8] Τον ν. 4823/2021 (Α  ́136) «Αναβα= θμιση του Σχολει=ου, ενδυνα= μωση των εκπαιδευτικω= ν και α= λλες διατα= ξεις», 
ιδίως το άρθρο 192 «Χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τη διενέργεια εκλογικών διαδικασιών και συνεδριάσεων 
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των οργάνων των Α.Ε.Ι.», παρ. 1, παρ. 2 περίπτωση α), παρ. 4, και το άρθρο 205 «Εξουσιοδοτικές διατάξεις». 
[9] Την υπ άριθμ. Γενικου=  Πρωτοκο= λλου 8867/4.8.2020 (ΥΟΔΔ’ 694 & ΑΔΑ: 9Ν3Ξ469Β7Γ‐Π60) πράξη του 

Πρύτανη του Ιδρύματος για την εκλογή του μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Φιλολογίας κ. Στυλιανού Παναγιωτάκη 
στη θέση του Πρόεδρου του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, με 
θητεία που λήγει στις 31.8.2022. 

[10] Την υπ’ αρ. Γενικού Πρωτοκόλλου 14755/504/27.6.2022 [ΑΔΑ: 6Η97469Β7Γ‐72Ε] Προκήρυξη Διενέργειας 
Εκλογών και Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. και 
του/της αναπληρωτή/ώτριάς του/της στη Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας και στη Γενική Συνέλευση του 
Τομέα Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

[11] Την αρ. Γεν. Πρωτ. 15681/536/5.7.2022 [ΑΔΑ: Ψ7ΙΚ469Β7Γ‐Η3Ω] απόφαση του Προέδρου του Τμήματος 
Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής δυνάμει της οποίας συγκροτήθηκε η Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών. 

[12] Την υπ  ́ αριθμο= ν Γενικου=  Πρωτοκόλλου 15596/4.7.2022 υποβληθείσα αίτηση υποψηφιότητας του μέλους 
Ε.ΔΙ.Π. κας Μαρίνας Αρετάκη του Νικολάου του Τμήματος Φιλολογίας, προς την Εφορευτική Επιτροπή, για την 
εκλογή του ως εκπρόσωπος  στη Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Κρήτης. 

[13] Την υπ  ́ αριθμο= ν Γενικου=  Πρωτοκόλλου 15584/4.7.2022 υποβληθείσα αίτηση υποψηφιότητας του μέλους 
Ε.ΔΙ.Π. κ. Δημητρίου Περοδασκαλάκη του Εμμανουήλ του Τομέα Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας, 
προς την Εφορευτική Επιτροπή, για την εκλογή του ως εκπρόσωπος  στη Γενική Συνέλευση του Τομέα 
Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

[14] 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.  

[15] 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, όπως 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).  

[16] Τον ν. 4876/2021 (Α 2́51) «Ρυθμι=σεις για την αντιμετω= πιση της πανδημι=ας του κορωνοϊου=  COVID‐19 και την 
προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις», όπως ισχύει.  

[17] Την απόφαση της Συνεδρίασης της Εφορευτικής Επιτροπής στις 6.7.2022, δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η 
ανακήρυξη των υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τμήματος 
Φιλολογίας και στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας, για τις 
εκλογές της 21ης  Ιουλίου 2022, καθώς και άλλα θέματα επί της διαδικασίας των εκλογών. 

 
Ι. ΑΦΟΥ  Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Σ Α Μ Ε 

 
[α] Ότι μέχρι την ημερομηνία λήξης της ταχθείσης προθεσμίας, έως 5 Ιουλίου 2022 και ώρα 12:00, η νομίμως 
και εμπροθέσμως υποβληθείσα, στην Εφορευτική Επιτροπή δια μέσου του Τμήματος Α’ Προσωπικού του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, αίτηση υποψηφιότητας με αριθμό Γενικού Πρωτοκόλλου 15596/4.7.2022, είναι αυτή 
του μέλους Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, κας Μαρίνας Αρετάκη του 
Νικολάου. 
[β] Ότι μέχρι την ημερομηνία λήξης της ταχθείσης προθεσμίας, έως 5 Ιουλίου 2022 και ώρα 12:00, η νομίμως 
και εμπροθέσμως υποβληθείσα, στην Εφορευτική Επιτροπή δια μέσου του Τμήματος Α’ Προσωπικού του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, αίτηση υποψηφιότητας με αριθμό Γενικού Πρωτοκόλλου 15584/4.7.2022, είναι αυτή 
του μέλους Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας της 
Φιλοσοφικής Σχολής, κ. Δημητρίου Περοδασκαλάκη του Εμμανουήλ. 
 [γ] Ότι οι ως άνω υποψηφιότητες πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 21 και 26 του 
ν.4485/2017 (Α  ́ 114) και δεν συντρέχουν στα πρόσωπα των υποψηφίων τα περιγραφόμενα σε αυτές 
κωλύματα εκλογιμότητας. 
 

ΙΙ. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 

Με βάση το εμπρόθεσμο της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων και τα συνοδευτικά σε 
αυτές δικαιολογητικά, βάσει των κείμενων διατάξεων για τις επικείμενες εκλογές της 21ης  Ιουλίου 2022 
 

Α Ν Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  ΩΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟ 
 

 με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητάς των και σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία, για τις επικείμενες εκλογές της 21ης Ιουλίου 2022, για την θέση του εκπροσώπου των μελών ΕΔΙΠ 
στη Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας και στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Κλασικών Σπουδών του 
Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης,   
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για την Συνέλευση Τμήματος του Τμήματος Φιλολογίας, 
το μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Φιλολογίας κα Μαρίνα Αρετάκη του Νικολάου  

 
 

για τη Γενική Συνέλευση του Τομέα Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας, 
το μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τομέα Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας κ. Δημήτριο Περοδασκαλάκη του 

Εμμανουήλ. 
 
Η παρούσα απόφαση, πέραν των προβλεπόμενων από τις σχετικές διατάξεις, θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες 
της Φιλοσοφικής Σχολής και του Τμήματος Φιλολογίας, και θα καταχωρηθεί στο πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ.   
 
 

   ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
   ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ 

Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Η  Δ Ι Α Ν Ο Μ Η:                                                              
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)     Η  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ 
‐ Τμήμα Γραμματεία Πρυτανείας 
‐ Κοσμητεία Φιλοσοφικής Σχολής 
‐Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 
- Διεύθυνση και Υποδιεύθυνση Διοικητικού 

- Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών           ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗ 

- Μέλη Εφορευτικής Επιτροπής                         ΜΕΛΟΣ Ε.ΔΙ.Π. 
- Μέλη ΕΔΙΠ Τμήματος Φιλολογίας  

- Υποψηφίους 

- Ειδικό φάκελο εκλογών 
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