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Π  Ρ  Α  Ξ  Η 
 

ΘΕΜΑ:  «Τοποθέτηση  εκπροσώπων  του  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  (Ε.ΔΙ.Π.,  Ε.Τ.Ε.Π.)  του  Τμήματος  Βιολογίας  της 

Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης στη Γενική Συνέλευση 

των  Τομέων  Βιοχημείας,  Μοριακής  Βιολογίας  και  Βιολογίας  Κυττάρου  και  Ανάπτυξης  και 

Βιολογίας Οργανισμών, Πληθυσμών και Περιβάλλοντος και Θαλάσσιας Βιολογίας, ως μοναδικά 

μέλη (Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π.) των Τομέων, για το χρονικό διάστημα από 01.09.2019 έως 31.08.2020». 

  

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ      

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η: 

[1]  Το Ν.Δ. 87/1973 (Φ.Ε.Κ. 159/27.07.1973, τ. Α΄) περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις 
Κρήτην, το Π.Δ. 296/1973 (Φ.Ε.Κ. 239/27.09.1973 τ.Α΄) περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας 
του  εν  Κρήτη  ιδρυθέντος  Πανεπιστημίου,  το  Ν.Δ.  114/1974  (Φ.Ε.Κ.  310/  23.10.1974  τ.Α΄)  περί 
τροποποιήσεως  και  συμπληρώσεως  του  Ν.Δ.  87/1973  (Φ.Ε.Κ.  159/27.07.1973,  τ.  Α΄)  «περί 
ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων τινών αυτού εις 
άπαντα τα ΑΕΙ, το Ν.259/1976 (Φ.Ε.Κ. 25/07.02.1976τ.Α΄) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως 
των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κειμένων διατάξεων.  

[2]  Το Π.Δ. 654/1976,  (Φ.Ε.Κ. 241/10.09.1976, τ. Α΄) περί  ιδρύσεως της Φυσικομαθηματικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Κρήτης,  τις διατάξεις  του Π.Δ.1082/1980,  (Φ.Ε.Κ. 274/03.12.1980,  τ.Α΄) περί 
ιδρύσεως Τομέων Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Μουσείου και συστάσεως θέσεων Διδακτικού 
Προσωπικού παρά τη Φυσικομαθηματική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, τις διατάξεις του Π.Δ. 
103/1983,  (Φ.Ε.Κ.  48/15.04.1983,  τ.Α΄)  περί  διάρθρωση  σε  Σχολές  –  Τμήματα  και  Τομείς  και 
προϋποθέσεις    για  την  Αυτοδύναμη  λειτουργία  του  Πανεπιστημίου  Κρήτης,  το  Π.Δ.  452/1984 
(Φ.Ε.Κ.  162/22.10.1984  τ.Α΄)  περί  μετονομασίας  της  Φυσικομαθηματικής  Σχολής  του 
Πανεπιστημίου Κρήτης σε Σχολή Θετικών Επιστημών, το Π.Δ. 209/1999 (Φ.Ε.Κ. 179/6‐9‐1999 τ. Α΄) 
περί ίδρυση Τμημάτων στη Σχολή Θετικών Επιστημών και κατάργηση Τμήματος, το Π.Δ. 134/2002 
(Φ.Ε.Κ. 111/20.05.2002, τ.Α΄) περί μετονομασίας της Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Κρήτης  σε  Σχολή  Θετικών  και  Τεχνολογικών  Επιστημών,  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 
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195/τ.Α’/17.09.2013),  και  τις  εκδοθείσες  μετ’  αυτού  Διαπιστωτικές  Πράξεις  του  Πρύτανη,  υπ’ 
αριθμόν  10.953/31.07.2013,  10.954/31.07.2013  και  10.955/31.07.2013  (Φ.Ε.Κ. 
1959/τ.Β΄/12.08.2013). 

[3]  Τις  διατάξεις  του  Ν.4009/2011 Φ.Ε.Κ.  195/06.09.2011  τ.Α΄  «Δομή,  λειτουργία,  διασφάλιση  της 
ποιότητας  των  σπουδών  και  διεθνοποίηση  των  ανώτατων  εκπαιδευτικών  ιδρυμάτων»,  όπως 
ισχύουν. 

[4]  Τις  διατάξεις  του  Ν.4485/2017  (Φ.Ε.Κ.  114/τ.Α΄/04.08.2017)  περί  οργάνωσης  και  λειτουργίας  
της  ανώτατης εκπαίδευσης, 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 1περίπτωση 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  «Τελικές  και  μεταβατικές  διατάξεις Κεφαλαίων Α΄ έως 
Ε΄» παράγραφος 8, παράγραφος 11, παράγραφος 12, παράγραφος 13, παράγραφος 15, και άρθρο 
88 «Καταργούμενες διατάξεις». 

[5]  Το  γεγονός  ότι  δεν  έχει  εκδοθεί  ο  Εσωτερικός  Κανονισμός  του  Ιδρύματος  κατ’  άρθρο  8,  του 
Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017). 

[6]  Την  υπ’  αριθμόν  Γενικού  Πρωτοκόλλου  10.494/26.07.2018 απόφαση  του  Πρύτανη  (Φ.Ε.Κ. 
495/τ.ΥΟΔΔ/04‐09‐2018)  για  το  διορισμό  του  Καθηγητή  του  Τμήματος  Βιολογίας  κ.  Μιχαήλ 
Παυλίδη στη θέση του Προέδρου του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης με διετή θητεία, από 01.09.2018 έως 31.08.2020. 

[7]  Την υπ’ αριθμόν Γενικού Πρωτοκόλλου 4974/06.05.2019 (ΑΔΑ: ΩΙΑΣ469Β7Γ‐ΑΔ1) προκήρυξη  για 
την ανάδειξη εκπροσώπων του ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π.) στη Συνέλευση Τμήματος και στη 
Γενική  Συνέλευση  των  Τομέων  του  Τμήματος  Βιολογίας  της  Σχολής  Θετικών  και  Τεχνολογικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 01.09.2019 έως 31.08.2020. 

 
[8] 

Τα  πρακτικά  εκλογής  της  30η.05.2019 καθώς  και  τον  πίνακα  αποτελεσμάτων  που  εξέδωσαν οι
αρμόδιες εφορευτικές επιτροπές για την ανάδειξη εκπροσώπων του ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π.) 
στη  Συνέλευση  Τμήματος  και  στη  Γενική  Συνέλευση  των  Τομέων  του  Τμήματος  Βιολογίας  της 
Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για το χρονικό διάστημα 
από 01.09.2019 έως 31.08.2020. 

[9]  Την  υπ’  αριθμόν  Γενικού  Πρωτοκόλλου  5262/09.05.2019  υποβληθείσα  μοναδική  αίτηση 
υποψηφιότητας  από  το  μοναδικό  μέλος  Ε.ΔΙ.Π.  του  Τομέα  Βιοχημείας, Μοριακής  Βιολογίας  και 
Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης  κ. ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΙΜΤΖΟΓΛΟΥ του ΣΤΑΥΡΟΥ, προς τον Πρόεδρο του 
Τμήματος  Βιολογίας,  για  την  εκλογή  της  ως  εκπρόσωπος    στη  Γενική  Συνέλευση  του  Τομέα 
Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας και Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης του Τμήματος Βιολογίας, 
της  Σχολής  Θετικών  και  Τεχνολογικών  Επιστημών  του  Πανεπιστημίου  Κρήτης  για  το  χρονικό 
διάστημα από 01.09.2019 έως 31.08.2020. 

[10]  Την  υπ’  αριθμόν  Γενικού  Πρωτοκόλλου  5259/09.05.2019  υποβληθείσα  μοναδική  αίτηση 
υποψηφιότητας από το μοναδικό μέλος ΕΤ.Ε.Π. κ. ΜΑΡΙΑ ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ του Τομέα 
Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας και Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης Τμήματος Βιολογίας, προς 
τον Πρόεδρο του Τμήματος Βιολογίας, για την εκλογή της ως εκπρόσωπος  στη Γενική Συνέλευση 
του Τομέα Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας και Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης του Τμήματος 
Βιολογίας,  της  Σχολής  Θετικών  και  Τεχνολογικών  Επιστημών  του  Πανεπιστημίου  Κρήτης  για  το 
χρονικό διάστημα από 01.09.2019 έως 31.08.2020. 

[11]  Την  υπ’  αριθμόν  Γενικού  Πρωτοκόλλου  5214/09.05.2019 υποβληθείσα  μοναδική  αίτηση 
υποψηφιότητας από το μοναδικό μέλος ΕΤ.Ε.Π. του Τομέα Βιολογίας Οργανισμών, Πληθυσμών και 
Περιβάλλοντος και Θαλάσσιας Βιολογίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΔΑΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, προς τον Πρόεδρο 
του Τμήματος Βιολογίας,  για  την  εκλογή  του ως  εκπρόσωπος   στη  Γενική  Συνέλευση  του Τομέα 
Βιολογίας Οργανισμών, Πληθυσμών και Περιβάλλοντος και Θαλάσσιας Βιολογίας    του Τμήματος 
Βιολογίας,  της  Σχολής  Θετικών  και  Τεχνολογικών  Επιστημών  του  Πανεπιστημίου  Κρήτης  για  το 
χρονικό διάστημα από 01.09.2019 έως 31.08.2020. 
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[12]  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, συμπληρώθηκε και  ισχύει με το Ν.4210/2013  (ΦΕΚ 254/τ.Α΄/21.11.2013),  το Ν. 
4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31.10.2014) και το Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/τ.Α΄/23.03.2015),   καθώς   και   
την   κατ’   εξουσιοδότηση   αυτού   εκδοθείσα   υπ’   αριθ.   ΥΠΟΙΚ   Δ61127865/ΕΞ2010/ 30‐09‐
2010 απόφαση.  

 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 
  Τ ο π ο θ  ε  τ  ο ύ μ  ε    στις  Γενικές  Συνελεύσεις  των Τομέων Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας  και Βιολογίας 

Κυττάρου και Ανάπτυξης και Βιολογίας Οργανισμών, Πληθυσμών και Περιβάλλοντος και Θαλάσσιας Βιολογίας 

του Τμήματος Βιολογίας  του Πανεπιστημίου Κρήτης ως μοναδικούς υποψηφίους και μοναδικά μέλη  (Ε.ΔΙ.Π., 

Ε.Τ.Ε.Π.) των παραπάνω Τομέων  για το χρονικό διάστημα από 01.09.2019 έως τις 31.08.2020, ως εξής: 

 [1] Στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας και Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης 

απαρτίζεται από:  

Α)  τη  μοναδική  εκπρόσωπο  των Μελών  Ε.ΔΙ.Π.    του  Τομέα    Βιοχημείας, Μοριακής  Βιολογίας  και  Βιολογίας 

Κυττάρου και Ανάπτυξης κ. Έλενα Κουϊμτζόγλου  ως τακτικό μέλος.  

Β)  τη  μοναδική  εκπρόσωπο  των Μελών  Ε.Τ.Ε.Π.  του  Τομέα    Βιοχημείας,  Μοριακής  Βιολογίας  και  Βιολογίας 

Κυττάρου και Ανάπτυξης κ. Μαρία Δραμουντάκη  ως τακτικό μέλος. 

 [2] Η Γενική Συνέλευση του Τομέα Βιολογίας Οργανισμών, Πληθυσμών και Περιβάλλοντος και Θαλάσσιας 

Βιολογίας απαρτίζεται από:  

Α) το μοναδικό εκπρόσωπο των Μελών Ε.Τ.Ε.Π.  κ. Γεώργιο Παπαδάκη  ως τακτικό μέλος. 

Η παρούσα πράξη θα  καταχωρηθεί  στο πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ,  θα αναρτηθεί  στην Κεντρική  Ιστοσελίδα  του 

Ιδρύματος, και στις ιστοσελίδες της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και του Τμήματος Βιολογίας. 

 

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:  

(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)  
‐Πρυτανεία  
‐Κοσμητεία ΣΘΕΤΕ 
Τμήμα Βιολογίας 
‐Διευθύνσεις, Υποδιευθύνσεις  
‐Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών 
‐Γραμματεία Συγκλήτου  
‐Οριζόμενα μέλη 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΥΛΙΔΗΣ  
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