
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

    ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
    ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ 

 
 

Ρέθυμνο, 23 Δεκεμβρίου 2021 
Αρ. Γεν. Πρωτ.: 30166 /262 

 
 

 
Προς τον:   

        Σύλλογο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και 
        Υποψήφιων Διδακτόρων  

 
 

Θέμα: Ενημέρωση για την εκλογή Εκπροσώπων των Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων 
Διδακτόρων στην Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.) για την εξωτερική αξιολόγηση των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και Διδακτορικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής. 

 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2604/12.3.2019 (Β΄ 1033) απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Κρήτης περί καθορισμού διαδικασίας για τη συγκρότηση, λειτουργία και διοικητική υποστήριξη των 
Επιστημονικών Συμβουλευτικών Επιτροπών (Ε.Σ.Ε.) των Σχολών του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και 
για την κατάρτιση και επικαιροποίηση των Μητρώων Αξιολογητών αυτών, κατ’ εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπό στοιχεία 
144363/Ζ1/01.09.2017 διευκρινιστικής εγκυκλίου, της υπό στοιχεία 153348/Ζ1/15.09.2017 (Β’ 3255) 
Υπουργικής Απόφασης, η οποία τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία  191014/Ζ1/7-11-2017 (Β’ 3969) 
Υπουργική Απόφαση, καλείσθε να προχωρήσετε  στην ανάδειξη ενός εκπροσώπου σας και του 
αναπληρωτή του στο εξαμελές Συλλογικό Όργανο της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, την Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.) για την εξωτερική αξιολόγηση των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και Διδακτορικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής. Η 
θητεία των εκπροσώπων σας είναι ετήσια. 
 
Στην ανωτέρω υπό στοιχεία 191014/Ζ1/7-11-2017 (Β΄ 3969) Υπουργική Απόφαση, στο ΚΕΦ. Δ, άρθρο 9 
με τίτλο: «Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών» αναφέρεται ότι: 
«1. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των ιδρυμάτων εκλέγονται με τους 
αναπληρωτές τους από το σύνολο των φοιτητών με δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με την περ. β’ 
του άρθρου 2 του ν. 4485/2017 της οικείας κατηγορίας, ήτοι μεταπτυχιακοί φοιτητές και Υποψήφιοι 
Διδάκτορες της Σχολής. 
2. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται σε ετήσια βάση και σε κοινή ημερομηνία, η οποία ορίζεται και 
προκηρύσσεται από τα αρμόδια συνδικαλιστικά όργανα των φοιτητών. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής σε όλα τα ψηφοδέλτια ανά Τμήμα, Σχολή και Σύγκλητο εφόσον είναι εγγεγραμμένοι σε 
αντίστοιχο Τμήμα.  
3. Η εκλογή γίνεται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία, η οποία προκηρύσσεται από τα 
όργανα των φοιτητών, τα οποία είναι υπεύθυνα για τη συγκρότηση σχετικής εφορευτικής 
επιτροπής, ανά Τμήμα. Οι επιτροπές αποτελούνται από φοιτητές, με τους αναπληρωτές τους και είναι 
υπεύθυνες για την ομαλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας. Οι υποψηφιότητες, οι παραιτήσεις 
και οι ενστάσεις σχετικά με την ανακήρυξη των υποψηφίων, υποβάλλονται στη σχετική εφορευτική 
επιτροπή και πρωτοκολλούνται.  
 
Στις διατάξεις του άρθρου 2, εδαφ. β του Ν.4485/2017 (Α΄ 114) αναφέρεται:  «Φοιτητές με δικαίωμα 
συμμετοχής»: οι φοιτητές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα εκλεκτορικά σώματα για την εκλογή 
οργάνων διοίκησης Α.Ε.Ι. και εκλογής τους στα όργανα αυτά. Το δικαίωμα αυτό έχουν: ββ) οι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια του 
ενδεικτικού προγράμματος του δεύτερου κύκλου σπουδών, και γγ) οι υποψήφιοι διδάκτορες που 
διανύουν τα πέντε (5) πρώτα έτη του τρίτου κύκλου σπουδών. Για τους φοιτητές μερικής φοίτησης ο 



χρόνος αυτός είναι διπλάσιος του ενδεικτικού χρόνου για την ολοκλήρωση του προγράμματος 
σπουδών που παρακολουθούν». 
 
Για τη διευκόλυνσή τους, οι Φοιτητικοί Σύλλογοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία της 
οικείας Σχολής για την έκδοση των ονομαστικών καταλόγων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την 
ψηφοφορία. 

 
 

Η Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής  
του Πανεπιστημίου Κρήτης 

 
 
 
 

Καθηγήτρια Σταυρούλα Τσινόρεμα 
 

 
 


