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Π Ρ Ο Σ:
ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ
Τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Κρήτης
(με τη φροντίδα της Γραμματείας του Τμήματος Φιλολογίας)
ΡΕΘΥΜΝΟ
Π ΡΟ Κ Η ΡΥ Ξ Η Δ Ι ΕΝ Ε ΡΓ Ε Ι Α Σ Ε ΚΛ Ο ΓΩ Ν & Π Ρ ΟΣ Κ Λ Η ΣΗ ΕΚ Δ Η ΛΩ Σ Η Σ ΕΝ Δ Ι ΑΦ Ε ΡΟ Ν Τ ΟΣ
για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
του ΤΟΜΕΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ της ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ του Πανεπιστημίου Κρήτης για
το χρονικό διάστημα από 1.9.2022 έως 31.8.2025:
Α) ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Β) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
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Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:
Το ν.δ. 87/1973 (Α΄ 159) περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην, όπως
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) περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος
Πανεπιστημίου, 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.
Το π.δ. 655/1976 (Α΄ 241) «Περί ιδρύσεως Φιλοσοφικής Σχολής εις το Πανεπιστήμιον Κρήτης, 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 άρθρου 1 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης - Νομική μορφή των Α.Ε.Ι.», του
άρθρου 2 «Ορισμοί», του άρθρου 9 «Σχολές, Τμήματα, Τομείς» και ειδικότερα τις διατάξεις του
άρθρου 29 «Διευθυντής Εργαστηρίου και Μουσείου» του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) περί οργάνωσης και
λειτουργίας της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 84 «Τελικές και μεταβατικές
διατάξεις Κεφαλαίων Α΄ έως Ε΄» και το άρθρο 88 «Καταργούμενες διατάξεις» του ιδίου νόμου, καθώς
και το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος κατ΄ άρθρο 8, του
ν.4485/2017 (Α΄ 114).
Τις διατάξεις του ν. 4692/2020 (Α´ 111) «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις», ειδικότερα
το άρθρο 115 «Ανάδειξη Διευθυντή Κλινικής, Εργαστηρίου και Μουσείου» με το οποίο προβλέπεται η
διαδικασία εκλογής για την ανάδειξη Διευθυντή Κλινικής, Εργαστηρίου και Μουσείου μέσω
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
Τις διατάξεις του άρθρου 18 «Ζητήματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» παρ. 6, περίπτωση α) του
ν.4559/2018 (Α΄ 142), οι οποίες ορίζουν ότι οι θητείες των μονομελών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι.
υπολογίζονται σε ακαδημαϊκά έτη.
Την υπό στοιχεία 77561/Ζ1/22.6.2020 (Β΄ 2481) Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο: «Διαδικασία
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των
μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών,
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Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.», κατά τα
οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 115 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111).
Τις διατάξεις του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 136)- ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ -ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ειδικότερα
το άρθρο 192 «Χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τη διενέργεια εκλογικών διαδικασιών και
συνεδριάσεων των οργάνων των Α.Ε.Ι.», και το άρθρο 205 «εξουσιοδοτικές διατάξεις».
Την υπό στοιχεία 147084/Ζ1/16.11.2021 (Β΄ 5364) Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευμάτων, 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 διαδικασίας και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», η
οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 192 του ν. 4823/2021
(Α΄136), και τις διατάξεις των υπό στοιχεία 153348/Ζ1/15.9.2017 (Β΄3255) και 77561/Ζ1/22.6.2020 (Β΄
2481) υπουργικών αποφάσεων, όπως ισχύουν.
Την υπ’ αριθμόν Γενικού Πρωτοκόλλου 17385/27.8.2021 Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη για την
εκλογή Διευθυντή στον Τομέα Γλωσσολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής (ΥΟΔΔ’
841), με θητεία που λήγει στις 31.8.2022.
Την υπ’ αριθμ. 30491/30.12.2021 Απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης για την Ίδρυση
του Ερευνητικού Εργαστηρίου Υπολογιστικής Γλωσσολογίας και Γλωσσικής Τεχνολογίας της
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης - Τομέας Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας και
έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6767/τ.
Β’/31.12.2021 και ΦΕΚ 894/τ.Β΄/25.2.2022, διόρθωση σφάλματος
Το π.δ. 261/4.8.1998 για την Ίδρυση του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης - Τομέας Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας και
έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 193/τ. Α’/19.8.1998.
Την υπ’ αριθμόν Γενικού Πρωτοκόλλου 920/28.1.2020 Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη για την
Εκλογή της κυρίας Ιωάννας Κάππα στη θέση της διευθύντριας του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ του
Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης
(ΥΟΔΔ 90/7.2.2020) με θητεία που λήγει 31.8.2022.
Τον 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», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 75 - 78 του ν. 4727/2020
«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία τη Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184), καθώς και τις εγκυκλίους και αποφάσεις που έχουν
εκδοθεί για το εν λόγω θέμα.
Τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 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
τροποποιήθηκε και 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).
Τον ν. 4876/2021 (Α΄251) «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις», όπως ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
[α] ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΚΛΟΓΕΣ, με ηλεκτρονική ψηφοφορία, μέσω του ειδικού πληροφοριακού
συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ΕΔΥΤΕ ΑΕ, μ ε βάση τις κείμενες διατάξεις
για την ανάδειξη ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ του Τομέα Γλωσσολογίας του
Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ως εξής:
Α) ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Β) ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ
με τριετή θητεία για το χρονικό διάστημα από 1.9.2022 έως 31.8.2025.
[β] ΟΡΙΖΟΥΜΕ ως ημερομηνία διεξαγωγής τ ω ν ε κ λ ο γ ώ ν ανάδειξης Διευθυντών/Διευθυντριών των
ως άνω δύο [2] Εργαστηρίων, την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022 και για το χρονικό διάστημα από 10:00 π.μ.
έως 14:00 μ.μ. .
[γ] ΚΑΛΟΥΜΕ τους/τις ενδιαφερόμενους/ενδιαφερόμενες υποψηφίους/υποψήφιες για τις θέσεις των
Διευθυντών/Διευθυντριών ως άνω, που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 29 του ν.4485/2017, να
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υποβάλουν αίτηση/δήλωση υποψηφιότητας (συνημμένη αίτηση, υπεύθυνη δήλωση και έντυπο ενημέρωσης
για τα προσωπικά δεδομένα) στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, προς τον Διευθυντή του οικείου Τομέα,
αυτοπροσώπως ή ηλεκτρονικά (philology@phl.uoc.gr), από την Πέμπτη 19 Μαΐου μέχρι και την Τετάρτη 1
Ιουνίου 2022 και ώρα 12:00 μ.
ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΜΕ
Τη διαδικασία διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη των Διευθυντών/ντριών των προαναφερόμενων
Εργαστηρίων του Τομέα Γλωσσολογίας ως εξής:
[Α] ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:
Η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.
4485/2017 (Α΄ 114), στις διατάξεις του άρθρου 115 του ν.4692/20 (Α΄ 111), και στην υπό στοιχεία
147084/Ζ1/16.11.2021 (Β΄ 5364) Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, και Επικρατείας η
οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 192 του ν. 4823/2021 (Α΄136),
και τις διατάξεις των υπό στοιχεία 153348/Ζ1/15.9.2017 (Β΄3255) και 77561/Ζ1/22.6.2020 (Β΄
2481) υπουργικών αποφάσεων, όπως ισχύουν.
Με απόφαση του/της επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκει το Εργαστήριο,
προκηρύσσεται υποχρεωτικά η θέση του Διευθυντή/ της Διευθύντριας. Η απόφαση κοινοποιείται στα μέλη
του εκλεκτορικού σώματος, το οποίο απαρτίζεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. που μετέχουν στη Γενική Συνέλευση
του Τομέα του οικείου Τμήματος.
Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της
κοινοποίησης της προκήρυξης υποβάλλονται στη Γραμματεία της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας οι αιτήσεις
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή/της Διευθύντριας. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου καλείται, από
τον/την επικεφαλής της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας, το εκλεκτορικό σώμα, προκειμένου να προβεί στην
εκλογή Διευθυντή/Διευθύντριας, με ηλεκτρονική ψηφοφορία.
Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψήφο, την
καθορισμένη κατά τα ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος
«Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.).
Η Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά πρότυπα για τη διεξαγωγή
ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, τα οποία διασφαλίζουν το αδιάβλητο και απόρρητο της εκλογικής διαδικασίας.
Ο/Η επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας, ως το όργανο διενέργειας των εκλογών, έχει την ευθύνη της
εκλογικής διαδικασίας για την εκλογή του Διευθυντή/της Διευθύντριας. Οφείλει να διασφαλίζει την
ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των μελών του εκλεκτορικού σώματος, όπως
αυτό εκάστοτε ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, να παρακολουθεί την ορθή και ομαλή διεξαγωγή της
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, να υποβοηθά και να επιλύει οιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά τη διάρκεια
αυτής, καθώς και να συντάσσει και να υπογράφει το τελικό πρακτικό εκλογής.
Ο Διαχειριστής/Η Διαχειρίστρια προμηθεύεται τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη
ΖΕΥΣ» από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε., κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος το οποίο αποστέλλεται στην Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.
στην ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk@zeus.grnet.gr και κοινοποιείται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση egovgram@minedu.gov.gr
Η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας τελεί υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης υπογραφής
Συμφωνητικού Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως ορίζεται στις κείμενες διατάξεις. Το
Ο.Δ.Ε. είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για τη συλλογή, τήρηση και οποιασδήποτε μορφής επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την ψηφοφορία σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική
του οικείου Πανεπιστημίου για την προστασία προσωπικών δεδομένων, τον Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και τον ν. 4624/2019 (Α΄ 134), και
επιτελεί ρόλο υπεύθυνου επεξεργασίας από κοινού με το Πανεπιστήμιο Κρήτης λειτουργώντας ως από
κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας. Μέσω του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», αποστέλλεται από τον
Διαχειριστή/την Διαχειρίστρια σε όλους τους εγγεγραμμένους εκλογείς ένα ειδικό-εξατομικευμένο
ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο περιλαμβάνει την μοναδική εξατομικευμένη διαδικτυακή διεύθυνση (URL)
στην οποία ο εκλογέας ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα.
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Διευθυντής/Διευθύντρια εκλέγεται ο υποψήφιος/η υποψήφια που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία
των έγκυρων ψήφων. Αν κανένας/καμία υποψήφιος/υποψήφια δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη
πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την ίδια εργάσιμη ημέρα, μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε
ψήφους υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος/ η υποψήφια που συγκεντρώνει τις περισσότερες
ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από τον/την επικεφαλής της οικείας ακαδημαϊκής
μονάδας παρουσία των ισοψηφισάντων/ισοψηφουσών, με βάση τα όσα ορίζουν οι διατάξεις της παρ. 2 του
άρθρου 29 του ν. 4485/2017.
Ο Διευθυντής/Η Διευθύντρια αναπληρώνεται, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, από μέλη Δ.Ε.Π.
αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου, του ίδιου Εργαστηρίου , και ειδικότερα από το αρχαιότερο μέλος
Δ.Ε.Π. ξεκινώντας από την πρώτη βαθμίδα και εξαντλώντας τις βαθμίδες μέχρι και τη βαθμίδα του
επίκουρου.
Μέχρι την εκλογή και την ανάληψη καθηκόντων του νέου Διευθυντή/της νέας Διευθύντριας εξακολουθεί να
ασκεί τα καθήκοντά του ο/η έως τότε Διευθυντής/Διευθύντρια, ακόμη και αν έχει λήξει η θητεία του/της. Αν
ο Διευθυντής/η Διευθύντρια εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο, ο/η επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας
στην οποία ανήκει το Εργαστήριο αναθέτει καθήκοντα προσωρινού Διευθυντή/προσωρινής Διευθύντριας
στον/στην Αναπληρωτή Διευθυντή / Αναπληρώτρια Διευθύντρια και προκηρύσσει αμέσως τη θέση του
Διευθυντή/της Διευθύντριας.
[Β] ΣΩΜΑ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ:
Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντών/Διευθυντριών των Εργαστηρίων α)Υπολογιστικής
Γλωσσολογίας και Γλωσσικής Τεχνολογίας και β) Γλωσσολογίας απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π.
που μετέχουν στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας, όπου και ανήκουν
τα Εργαστήρια.
[Γ] ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ:
Υποψηφιότητα για τη θέση των Διευθυντών/Διευθυντριών των Εργαστηρίων α)Υπολογιστικής Γλωσσολογίας
και Γλωσσικής Τεχνολογίας και β) Γλωσσολογίας μπορούν να υποβάλουν μέλη Δ.Ε.Π. της οικείας
ακαδημαϊκής μονάδας, πλήρους απασχόλησης του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου.
Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι/υποψήφιες και να εκλεγούν εκείνοι/εκείνες που αποχωρούν λόγω
συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης.
Είναι δυνατή η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Διευθυντή/Διευθύντριας για περισσότερες από μία
θητείες. Η ιδιότητα του Διευθυντή/της Διευθύντριας δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα
μονοπρόσωπου οργάνου ή μέλους συλλογικού οργάνου ΑΕΙ.
Οι υποψηφιότητες για το αξίωμα των Διευθυντών/ Διευθυντριών των Εργαστηρίων, πρέπει να
υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους/τις ενδιαφερόμενες μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10)
εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της κοινοποίησης της προκήρυξης και
υποβάλλονται στη Γραμματεία της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας, με αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για τις θέσεις των Διευθυντών/Διευθυντριών.
[Δ] ΠΕΡΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
Το σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» καταμετρά τα ψηφοδέλτια και εξάγει τα τελικά αποτελέσματα. Το
Ο.Δ.Ε. μέχρι τη στιγμή της εξαγωγής των αποτελεσμάτων παρακολουθεί την κανονική λειτουργία του
συστήματος. Μετά τη λήξη της εκλογικής διαδικασίας ανακοινώνει τα αποτελέσματα.
Το Ο.Δ.Ε. για την καταμέτρηση των ψήφων τηρεί πρακτικό καταμέτρησης ψήφων. Για την ανάδειξη του
Διευθυντή / της Διευθύντριας του Εργαστηρίου ως άνω, συντάσσει το τελικό πρακτικό εκλογής το οποίο
υποβάλλεται από το Ο.Δ.Ε. στον Πρύτανη (ως τον αρμόδιο όργανο) για την έκδοση της σχετικής
διαπιστωτικής πράξης προκειμένου για τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ακολουθεί
η γνωστοποίηση του πρακτικού στην ακαδημαϊκή κοινότητα, με την ανάρτηση του στην Κεντρική
Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Σημειώνεται ότι το Ο.Δ.Ε., έχει τη δυνατότητα να μεταθέσει το χρόνο λήξης της ψηφοφορίας, εφόσον
κρίνει ότι αυτό διευκολύνει την πληρέστερη εκτέλεση της εκλογικής διαδικασίας. Επίσης, μπορεί να
ακυρώσει ή να επαναλάβει την εκλογική διαδικασία, μετά από σχετική αιτιολογημένη απόφαση, εφόσον
δεν έχει ολοκληρωθεί κανονικά η έκδοση αποτελεσμάτων, κατόπιν ηλεκτρονικής επικοινωνίας με την
ΕΔΥΤΕ Α.Ε για τη διαθεσιμότητα ημερομηνιών διεξαγωγής και σύμφωνη γνώμη αυτής, και χωρίς την εκ
νέου υπογραφή Συμφωνητικού Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
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[Ε] ΤΗΡΗΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την ηλεκτρονική ψηφοφορία συλλέγονται είτε
μεμονωμένα είτε ως αρχεία, τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας από το κατά περίπτωση Όργανο
Διενέργειας Εκλογών, διατηρούνται με ευθύνη του εν λόγω οργάνου και μετά το πέρας της εκλογικής
διαδικασίας. Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν ενστάσεις τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
καταστρέφονται αμέσως μετά το πέρας του χρόνου υποβολής ενστάσεων. Σε περίπτωση υποβολής
ενστάσεων, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα καταστρέφονται μετά την εξέταση των ενστάσεων.
Σημειώνεται ότι το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, πέραν των προβλεπόμενων από τις σχετικές διατάξεις,
θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος και θα καταχωρισθεί στο πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ.
Κ Ο Ι Ν Ο Π Ο Ι Η Σ Η:
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
-Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης
-Αντιπρυτάνεις

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Η Δ Ι Α Ν Ο Μ Η:
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
-Τμήμα Γραμματείας Πρυτανείας
-Κοσμητεία Φιλοσοφικής Σχολής
-Τομέας Γλωσσολογίας
-Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών
-Διεύθυνση Διοικητικού
-Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών
-Ειδικό φάκελο εκλογών

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ
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