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ΘΕΜΑ:

«Ορισμός Αναπληρωτή της Προέδρου του Τμήματος Κοινωνιολογίας για το χρονικό διάστημα που θα
ξεκινά από τις 1/9/2015 έως τις 31/8/2016, μετά την λήξη της θητείας του ορισθέντος στην εν λόγω θέση,
Αναπληρωτή Καθηγητή κου Ιωάννη Ζαϊμάκη».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
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Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:
Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 Φ.Ε.Κ. Α΄ 195/06.09.2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το
Ν.4076/2012 Φ.Ε.Κ. Α’ 159/10.08.2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων Α.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις», το Ν.4115/2013 Φ.Ε.Κ.
24/30.01.2013 τ.Α’ «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις», το
Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/17.09.2013, τ.Α΄) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές
διατάξεις» και το Ν. 4310/2015 Φ.Ε.Κ. 258/τ.Α΄/08.12.2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και
άλλες διατάξεις».
Τις διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος 4, του Ν.4009/2011, περί απόφασης ορισμού του Αναπληρωτή του
Διευθυντή του Τμήματος, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν.4076/2012 οι
οποίες ορίζουν ότι: «Όπου στο Ν.4009/2011 γίνεται αναφορά σε (προπτυχιακά) «Προγράμματα Σπουδών»
νοούνται εφεξής τα Τμήματα, ενώ όπου γίνεται αναφορά σε διευθυντές τους νοούνται εφεξής οι Πρόεδροι».
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 την εκδοθείσα μετ΄αυτού σχετική Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Κρήτης (υπ΄αριθμόν 10.955/31.07.2014 - ΦΕΚ 1959/τ.Β΄/12.08.2013).
Το γεγονός ότι διενεργήθηκαν εκλογές κατά το μήνα Ιούνιο του έτους 2014 για την ανάδειξη Προέδρου του
Τμήματος Κοινωνιολογίας, λόγω της λήξης της θητείας της υπηρετούσης Προέδρου, στις 31.08.2014, με βάση την
αναφερόμενη στο Φ.Ε.Κ. με αριθμό 166/16.04.2013, τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ., διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Κρήτης (υπ΄αριθμόν 15.294/28.12.2012) περί εκλογής Προέδρων Ακαδημαϊκών Τμημάτων Σχολών
του Ιδρύματος.
Την υπ΄ αριθμόν γενικού πρωτοκόλλου 13.462/22.07.2014 [ΑΔΑ:ΒΖΡΑ469Β7Γ-ΗΑΖ] πράξη του Πρύτανη του
Ιδρύματος, Καθηγητή Ευριπίδη Γ.Στεφάνου η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμόν Φ.Ε.Κ. 517/τ.ΥΟΔΔ/26.08.2014
με βάση την οποία διαπιστώνεται η εκλογή, μεταξύ άλλων, της Προέδρου του Τμήματος Κοινωνιολογίας της
Σχολής Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, για το χρονικό διάστημα από 01.9.2014 έως
31.08.2016 .
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 και ισχύει με το Ν.4210/2013 (ΦΕΚ
254/τ.Α΄/21.11.2013), καθώς και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ Δ6
1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.
Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε:
Ο ρ ί ζ ο υ μ ε τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνιολογίας, κο Γεώργιο Τσιώλη του Κωνσταντίνου
(ΑΔΤ: ΑΕ428553) ως Αναπληρωτή της Προέδρου σε όλα τα καθήκοντά της Προέδρου του Τμήματος Kοινωνιολογίας,
επειδή στις 31/8/2015 έληξε η θητεία του προηγούμενου αναπληρωτή προέδρου κ. Ιωάννη Ζαϊμάκη, σε περίπτωση
απουσίας ή κωλύματός της, για το χρονικό διάστημα που θα ξεκινά από τις 1/9/2015 έως τις 31/8/2016 βάσει των
ισχυουσών διατάξεων του νόμου οι οποίες ορίζουν ότι ο Πρόεδρος του Τμήματος, σε περίπτωση απουσίας η
κωλύματός του αναπληρώνεται από καθηγητή, πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτή καθηγητή και λαμβάνοντας υπόψη
το γεγονός ότι υπάρχει ολοένα και αυξημένο διοικητικό έργο, ενώ παράλληλα ανακύπτουν ζητήματα τα οποία
απαιτούν συνεχή παρουσία της Διοίκησης του Τμήματος και δη όταν χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Αλίκη Λαβράνου

Κ Ο Ι Ν Ο Π Ο Ι Η Σ Η:
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
-Πρύτανη, Αναπληρωτές Πρύτανη
-Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών, Δ.Δ.
-Τμήμα Μισθοδοσίας, Δ.Ο.Δ.
-Γραμματεία Συγκλήτου
-Κοσμητεία Σχολής ΣΚΟΠΕ
-Συνέλευση Τμήματος

