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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
(Κατά τη συνεδρίασή της, στις 9 Ιουνίου 2021)
ΘΕΜΑ:

Ανακήρυξη υποψηφίου για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Κρήτης, για τριετή θητεία, με ημερομηνία έναρξης την 1η Σεπτεμβρίου 2021 και λήξη
την 31η Αυγούστου 2024, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως ισχύει με
το ν. 4692/2020 (Α΄ 111).

Έχοντας υπόψη:
[1]
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[4]

[5]

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.
Τις διατάξεις του Π.Δ. 156/1984 (Φ.Ε.Κ. 53/τ.Α΄/27.04.1984) περί ιδρύσεως Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, το υπ΄ αριθμόν Π.Δ. 96/2013 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/05.06.2013) για την «Κατάργηση ‐
συγχώνευση τμημάτων ‐ Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με το υπ’ αριθμόν Π.Δ. 128/2013 (ΦΕΚ 195/τ.Α/17.09.2013), και τις εκδοθείσες μετ΄ αυτού Διαπιστωτικές
Πράξεις του Πρύτανη (Φ.Ε.Κ. 1959/τ.Β΄/12.08.2013). Το Ν. 4452/2017 (Φ.Ε.Κ. 17/τ.Α΄/15.02.2017) «Ρύθμιση
θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες
διατάξεις», παρ. 4, άρθρο 27 «Ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ‐ Μετονομασία
Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης».
Την υπ΄ αριθμόν Γενικού Πρωτοκόλλου 10449/18.9.2020 (ΥΟΔΔ 823 & ΑΔΑ:6Β5Μ469Β7Γ‐ΝΤΗ) πράξη του
Πρύτανη του Ιδρύματος για την εκλογή του Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας του Τμήματος Ψυχολογίας κ.
Γεώργιου Παναγή στη θέση του Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης,
με θητεία από τη δημοσίευση της πράξης στο Φ.Ε.Κ. έως τις 31.08.2021.
Τις διατάξεις του άρθρου 1 του άρθρου 2 και ειδικότερα του άρθρου 19 «Κοσμήτορας» του ν.4485/2017
(Α’ 114) περί οργάνωσης και λειτουργίας της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις όπως ισχύει.
Τις διατάξεις του ν. 4692/2020 (Α’ 111) με τίτλο: «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις», και
ιδίως το άρθρο 96 «Διαδικασία εκλογής Κοσμήτορα» το οποίο αντικαθιστά την παρ. 2, την παρ. 6, και
την παρ. 7,του άρθρου 19 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), και προσθέτει σε αυτό την παρ. 13.
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Την υπ’ αριθμόν 153348/Ζ1/15.09.2017 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 3255/τ.Β΄/15.09.2017) κατ’ εφαρμογή
των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 84 του ν.4485 /2017 (Α΄114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με νεότερη απόφαση, και όπως ισχύει με τις αντίστοιχες τροποποιήσεις που προκύπτουν από το άρθρο 96
του ν.4692/2020 .
Την υπ΄ αριθμόν 77561/Ζ1/22.6.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 2481), κατά τα οριζόμενα στις
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 96 του ν. 4692/2020 (Α΄111), με τίτλο: «Διαδικασία ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας για την ανάδειξη …, των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.,
καθώς και άλλων…, που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.».
Την υπ’ αριθμόν Γενικού Πρωτοκόλλου 9188/144/24.5.2021 [ΑΔΑ: 6ΥΕΒ469Β7Γ‐ΔΘΝ] προκήρυξη εκλογών για
την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών.
Την υπ’ αριθμόν Γενικού Πρωτοκόλλου 10478/160/8.06.2021 (ΑΔΑ: ΩΖΛΡ469Β7Γ‐ΜΛ7) απόφαση του
Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με βάση την οποία ορίστηκε
η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών.
Την υπ’ αριθμόν Γενικού Πρωτοκόλλου 9481/149/26.5.2021 υποβληθείσα Δήλωση/Αίτηση υποψηφιότητας
του κ. Παναγή Γεώργιου του Θεόφιλου και τη συνημμένη σε αυτή Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου για τη
θέση του Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Την απόφαση της Συνεδρίασης της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής στις 9 Ιουνίου 2021 δυνάμει της
οποίας αποφασίστηκε η ανακήρυξη του υποψηφίου για το αξίωμα Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, για τις εκλογές της 16ης Ιουνίου 2021, καθώς και άλλα θέματα
επί της διαδικασίας των εκλογών.
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.
Τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τα 27ης Απριλίου
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 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 την
Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων του Πανεπιστημίου Κρήτης, Δικηγόρο κα Ε. Βενεδίκτου, και το ν.
4624/2019 (Α’ 137).
Τις διατάξεις του ν. 4682/2020 (Α’ 76) με τίτλο: «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του Κορωνοϊού (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «…» (Α΄ 55) και
γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «…» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν, ως και τις εγκυκλίους που έχουν
εκδοθεί μέχρι και σήμερα για το εν λόγω θέμα.

Ι. ΑΦΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΑΜΕ
[α] Ότι μέχρι την ημερομηνία λήξης της ταχθείσης προθεσμίας, η νομίμως και εμπροθέσμως υποβληθείσα αίτηση
υποψηφιότητας με αριθμό γενικού πρωτοκόλλου 9481/149/26.5.2021 και η συνημμένη σε αυτή Υπεύθυνη
Δήλωση του ν.1599/1986, του υποψηφίου για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Κρήτης, είναι αυτή του Καθηγητή κ. Γεωργίου Παναγή του Θεόφιλου.
[β] ότι η υποψηφιότητα του ανωτέρω Καθηγητή πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’
114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με το ν. 4692/2020 (Α΄ 111), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπ΄ αριθμόν
77561/Ζ1/22.6.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 2481), και την υπ’ αριθμόν 153348/Ζ1/15.9.2017
Υπουργική Απόφαση (Β’ 3255) για την υποβολή υποψηφιότητας, και δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του
υποψηφίου τα αναφερόμενα σε αυτή κωλύματα εκλογιμότητας.
ΙΙ. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΩΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟ
με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητάς τoυ και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
για τις επικείμενες εκλογές στις 16 Ιουνίου 2021, για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης,
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τον Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών κ. Γεώργιο
Παναγή του Θεόφιλου, ως υποψήφιο Κοσμήτορα.
Η παρούσα απόφαση, πέραν των προβλεπόμενων από τις σχετικές διατάξεις, θα αναρτηθεί στην Κεντρική
Ιστοσελίδας του Ιδρύματος και σε αυτή της οικείας Σχολής και θα καταχωρηθεί στο πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
‐Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης
‐Αντιπρυτάνεις
‐Οικεία Κοσμητεία
‐Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
‐Διεύθυνση Διοικητικού και Υποδιεύθυνση Διοικητικού
‐Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών
‐Εκλεκτορικό Σώμα (Μέλη ΔΕΠ Σχολής Κοινωνικών Επιστημών)
‐Μέλη Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής
‐Ειδικό φάκελο εκλογών
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