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Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 
 

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ   Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι ΑΣ   ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

  (Κατά τη  συνεδρίασή της, στις 23  Μαΐου 2019) 

 
ΘΕΜΑ:  Ανακήρυξη υποψηφίων, για τις εκλογές για την ανάδειξη του Διευθυντή του Τομέα Βιολογίας Οργανισμών, Πληθυσμών 

και Περιβάλλοντος και Θαλάσσιας Βιολογίας στο Τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, για το χρονικό διάστημα από 01.09.2019 έως 31.08.2020. 

 
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,  το  Π.Δ.  103/1983,  (Φ.Ε.Κ.  48/15.04.1983,  τ.Α΄)  περί  διάρθρωσης  σε  Σχολές  Τμήματα  και  Τομείς,  περί 
αυτοδύναμης  λειτουργίας  του  Πανεπιστημίου  Κρήτης,  κ.ά....,  καθώς  και  της  λοιπής  νομοθεσίας  περί  ιδρύσεως  του 
Πανεπιστημίου Κρήτης. 

[2]  Το Π.Δ. 654/1976 (Φ.Ε.Κ. 241/τ.Α/10.09.1976) περί ιδρύσεως της Φυσικομαθηματικής Σχολής εις το Πανεπιστήμιον 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.  209/1992  (Φ.Ε.Κ.  179/06.09.1999  τ.Α΄)  περί  ιδρύσεως  Τμημάτων  στη  Σχολή  Θετικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και κατάργηση του Τμήματος Γεωλογίας, το Π.Δ. 134/2002 (Φ.Ε.Κ. 111/20.05.2002, τ.Α΄) 
περί μετονομασίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. 
Το υπ’ αριθμόν Π.Δ. 96/2013  (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α΄/05.06.2013) όπως  τροποποιήθηκε και  ισχύει με  το υπ’ αριθμόν Π.Δ. 128/2013 
(Φ.Ε.Κ.  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).  Το  Ν.  4452/2017  (Φ.Ε.Κ. 
17/τ.Α/15.02.2017) «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, … και άλλες διατάξεις», άρθρο 27 παρ. 4. 

[3]  Τις διατάξεις του Νόμου 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, σε συνδυασμό με τις διατάξεις. 

[4]  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).  

[5]  Την  υπ’  αριθμόν  153348/Ζ1/15.09.2017  Υπουργική  Απόφαση  (Φ.Ε.Κ.  3255/τ.Β΄/15.09.2017)  για  τον  τρόπο  διεξαγωγής  των 
εκλογικών  διαδικασιών  για  την  ανάδειξη  των  μονοπρόσωπων  οργάνων  των  Α.Ε.Ι.  και  τη  διαδικασία  ορισμού  και  ανάδειξης 
εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών,  κ.ά, η οποία εκδόθηκε κατ’ 
εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 84 του ν.4485 /2017 (Α΄114). 

[6]  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.  

[7]  Τις   διατάξεις   του   άρθρου  27  «Διευθυντής  Τομέα»  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,  σε  συνδυασμό  με  τις  διατάξεις  των 
παραγράφων 11, 12 και 13.α. του άρθρου 84 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α΄ έως Ε΄». 

[8]  Την  υπ’  αριθμόν  Γενικού  Πρωτοκόλλου  10.521/26.7.2018  διαπιστωτική  πράξη  του  Πρύτανη  για  την  εκλογή  Διευθυντή  του 
Τομέα  Βιολογίας  Οργανισμών,  Πληθυσμών  και  Περιβάλλοντος  και  Θαλάσσιας  Βιολογίας  Τμήματος  Βιολογίας  της  Σχολής 
Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (Φ.Ε.Κ. 573/τ.ΥΟΔΔ /09‐10‐2018), με θητεία που λήγει στις 31.08.2019. 

[9]  Την υπ’ αριθμόν Γενικού Πρωτοκόλλου 4963/06.05.2019  (ΑΔΑ: Ω08Ω469Β7Γ‐ΨΤΓ) προκήρυξη   για την ανάδειξη ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 
ΤΟΜΕΩΝ  του  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ  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  6056/21‐05‐2019  (ΑΔΑ:  6Δ0Υ469Β7Γ‐8Δ7)  απόφαση,  με  βάση  την  οποία  ορίστηκε  η 
Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών.  

[11]   Την  υπ’  αριθμόν  Γενικού  Πρωτοκόλλου  5529/13‐05‐2019  υποβληθείσα  προς  τον  Πρόεδρο  του  Τμήματος  Βιολογίας 
Δήλωση/Αίτηση  υποψηφιότητας  του  κ.  Γεωργίου  Κουμουνδούρου  του  Εμμανουήλ  και  τη  συνημμένη  σε  αυτή  Υπεύθυνη 
Δήλωση του υποψηφίου για  τη θέση  του Διευθυντή  του Τομέα Βιολογίας Οργανισμών, Πληθυσμών και Περιβάλλοντος και 
Θαλάσσιας Βιολογίας του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. 
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[12]  Την  απόφαση  της  Συνεδρίασης  της  Εφορευτικής  Επιτροπής  στις  23  Μαΐου  2019  δυνάμει  της  οποίας  αποφασίστηκε  η 
ανακήρυξη των υποψηφίων για το αξίωμα του Διευθυντή του Τομέα Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας και Βιολογίας Κυττάρου 
και Ανάπτυξης του Τμήματος Βιολογίας, για τις εκλογές της 30ης Μαΐου 2019, καθώς και άλλα θέματα επί της διαδικασίας των 
εκλογών. 

[13]  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 Δ6 1127865/ΕΞ2010/30‐09‐2010 απόφαση. 

[14]  Τον  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ  (ΕΕ)  2016/679  ΤΟΥ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΙ  ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  της  27ης  Απριλίου  2016  για  την 
προστασία  των φυσικών  προσώπων  έναντι  της  επεξεργασίας  των  δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα  και  για  την  ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 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. 

 
 

Ι. ΑΦΟΥ  Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Σ Α Μ Ε 
 
[α] Ότι μέχρι την ημερομηνία λήξης της ταχθείσης προθεσμίας, 14 Μαΐου 2019 και ώρα 14.00, η νομίμως  και  εμπροθέσμως  υποβληθείσα,  
στον  Πρόεδρο  του  Τμήματος  Βιολογίας  της  Σχολής  Θετικών  και  Τεχνολογικών  Επιστημών  του  Πανεπιστημίου  Κρήτης,  αίτηση 
υποψηφιότητας  με  αριθμό  Γενικού Πρωτοκόλλου  5529/13‐05‐2019,  είναι  αυτή    του    μέλους    ΔΕΠ    του    Τομέα    Βιολογίας Οργανισμών, 
Πληθυσμών και Περιβάλλοντος και Θαλάσσιας Βιολογίας του   Τμήματος   Βιολογίας της   Σχολής   Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών κ. 
Γεωργίου Κουμουνδούρου του Εμμανουήλ, Αναπληρωτή Καθηγητή του εν λόγω Τομέα. 
 
[β] Ότι η ως άνω υποψηφιότητα πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017) και 
δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου τα περιγραφόμενα σε αυτήν κωλύματα εκλογιμότητας. 
 

ΙΙ. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 

Α Ν Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  ΩΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΟ 
 
[α]  με  βάση  την  ημερομηνία  υποβολής  της  αίτησης  υποψηφιότητάς  του  και  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  νομοθεσία,  για  τις  επικείμενες 
εκλογές  της  30ης  Μαΐου  2019,  για  την  ανάδειξη  του  Διευθυντή  του  Τομέα  Βιολογίας  Οργανισμών,  Πληθυσμών  και  Περιβάλλοντος  και 
Θαλάσσιας  Βιολογίας  του  Τμήματος  Βιολογίας  της  Σχολής  Θετικών  και  Τεχνολογικών  Επιστημών  του  Πανεπιστημίου  Κρήτης,  τον 
Αναπληρωτή  Καθηγητή  του  ανωτέρω  Τομέα  του  Τμήματος  Βιολογίας  της  Σχολής  Θετικών  και  Τεχνολογικών  Επιστημών,  κ.  Γεώργιο 
Κουμουνδούρο του Εμμανουήλ. 
 
[β]  ΟΡΙΖΟΥΜΕ  ως  χώρο  διεξαγωγής  των  εκλογών  για  την  Πέμπτη  30  Μαΐου  2019,  από  10:00  π.μ.  έως  12:00  μ.μ.,  την  Αίθουσα 
συνεδριάσεων  Γραμματείας  (Γ325α)  του  Γ΄  ορόφου  του  Τμήματος  Βιολογίας  της  Σχολής  Θετικών  και  Τεχνολογικών  Επιστημών  στο 
Ηράκλειο. Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα πραγματοποιηθεί την ίδια  ημέρα Πέμπτη 30 Μαΐου 2019,  από 
13:00 έως 15:00 στο ίδιο εκλογικό τμήμα και με την ίδια Εφορευτική Επιτροπή. 
 
[γ]  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  για  την  εκλογή  να  χρησιμοποιηθούν    έντυπα,  ορθογώνια  ψηφοδέλτια  από  λευκό  χαρτί,  που  να  φέρουν  τις  ίδιες 
διαστάσεις  και  συγκεκριμένα  το  ψηφοδέλτιο  να  είναι  το  μισό  σε  μέγεθος  του  Α4.  Στα  ψηφοδέλτια  να  χρησιμοποιείται  γραμματοσειρά 
μαύρης απόχρωσης. Οι εκλογικοί φάκελοι που θα χρησιμοποιηθούν να είναι ομοιόμορφοι και από αδιαφανές χαρτί λευκής απόχρωσης. 
 
Η  παρούσα  απόφαση,  πέραν  των  προβλεπόμενων  από  τις  σχετικές  διατάξεις,  θα  αναρτηθεί  στις  ιστοσελίδες  της  Σχολής  Θετικών  και 
Τεχνολογικών Επιστημών και του Τμήματος Βιολογίας, και θα καταχωρηθεί στο πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ.   

 
 
 
      ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Η  Δ Ι Α Ν Ο Μ Η:                                                               
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)        Η  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ 
‐ Γραμματεία Πρύτανη 
‐ Κοσμητεία Σχολής Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών 
‐ Διεύθυνση και Υποδιεύθυνση Διοικητικού 
‐ Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΛΥΚΑ 
‐ Μέλη Εφορευτικής Επιτροπής                      ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
‐ Μέλη Τομέα Βιολογίας Οργανισμών, Πληθυσμών και Περιβάλλοντος 
   και Θαλάσσιας Βιολογίας του Τμήματος Βιολογίας 
‐ Υποψήφιο 
‐ Ειδικό φάκελο εκλογών 
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		2019-05-23T13:32:54+0300
	Athens




