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E Ξ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Α  ΕΠΕΙΓΟΝ 

  Ηράκλειο, 21 Ιουλίου 2021 
  Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 14497/552 

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 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
  (Κατά τη  συνεδρίασή της, στις 21ης Ιουλίου 2021) 

 
ΘΕΜΑ:  Ανακήρυξη  υποψηφίων,  για  τις  εκλογές  ανάδειξης εκπροσώπου  και  αναπληρωτή  του  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ε.ΔΙ.Π.  στη  Συνέλευση  Τμήματος  και  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 01.09.2021 έως 
31.08.2022. 

 
Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η: 
 

[1]  Το Ν.Δ. 87/1973 (Φ.Ε.Κ. 159/τ.Α΄/27.07.1973) περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην, όπως 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με το Ν.Δ. 114/1974 (Φ.Ε.Κ. 310/23.10.1974 τ.Α΄), και το Ν.259/1976 
(Φ.Ε.Κ. 25/07.02.1976τ.Α΄), το Π.Δ. 296/1973 (Φ.Ε.Κ. 239/τ.Α΄/27.09.1973) περί καθορισμού του τίτλου και της 
έδρας  του  εν  Κρήτη  ιδρυθέντος  Πανεπιστημίου,  το  Π.Δ.  103/1983,  (Φ.Ε.Κ.  48/15.04.1983,  τ.  Α΄)  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  του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, περί ιδρύσεως, μετονομασίας ακαδημαϊκών μονάδων αυτού. 

[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, 
(Φ.Ε.Κ. 1959/τ.Β΄/12.08.2013). 

[3]  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).  

[4]  Την  υπ’  αριθμόν  153348/Ζ1/15.09.2017  Υπουργική  Απόφαση  (Φ.Ε.Κ.  3255/τ.Β΄/15.09.2017) όπως 
τροποποιήθηκε  με  την  υπ’  αριθμόν  191014/Ζ1/13.11.2017  (B’  3969)  Υπουργική  Απόφαση  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 N.4485 /2017 (Α΄114). 

[5]  Την  υπ’  αριθμόν  60944/Ζ1/3.6.2021  Κ.Υ.Α.  (Β ́ 2358)  για  τον  καθορισμό του  τρόπου  διεξαγωγής  της 
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας  της  εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης  των εκπροσώπων  των μελών Ε.Ε.Π.,  Ε.Δ.Ι.Π. 
και Ε.Τ.Ε.Π. στα συλλογικά όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι. 

[6]  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 
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13, παράγραφος 15, και άρθρο 88 «Καταργούμενες διατάξεις». 

[7]  Την  υπ’  αριθμόν  Γενικού  Πρωτοκόλλου  12544/484/01.07.2021  (ΑΔΑ:  9ΔΨ9469Β7Γ‐ΚΡΚ)  προκήρυξη    για  την 
ανάδειξη  εκπροσώπου  και  αναπληρωτή  του  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  Ε.ΔΙ.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 01.09.2021 έως 31.08.2022. 

[8]  Την υπ’ αριθμόν Γενικού Πρωτοκόλλου14240/545/19‐07‐2021 (ΑΔΑ: Ω04Λ469Β7Γ‐ΧΕ5) απόφαση, με βάση την 
οποία ορίστηκε η Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών.  

[9]  Την  υπ΄  αριθμόν  Γενικού  Πρωτοκόλλου  13123/511/07‐07‐2021  υποβληθείσα  αίτηση  υποψηφιότητας  του 
μέλους Ε.ΔΙ.Π.  κ. Ελένης Κουιμτζόγλου του Σταύρου Τμήματος Βιολογίας, προς  τον Πρόεδρο  του Τμήματος 
Βιολογίας, για την εκλογή της ως εκπρόσωπος  στη Συνέλευση Τμήματος, του Τμήματος Βιολογίας, της Σχολής 
Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

[10]  Την  υπ΄  αριθμόν  Γενικού  Πρωτοκόλλου  13114/509/07‐07‐2021  υποβληθείσα  αίτηση  υποψηφιότητας  του 
μέλους  Ε.ΔΙ.Π.  κ.  Αναστασίας‐Πολυξένης  Παπαδάκη  του  Κωνσταντίνου  Τμήματος  Βιολογίας,  προς  τον 
Πρόεδρο  του  Τμήματος  Βιολογίας,  για  την  εκλογή  της  ως  εκπρόσωπος    στη  Συνέλευση  Τμήματος  του 
Τμήματος Βιολογίας, της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

[11]  Την  υπ΄  αριθμόν  Γενικού  Πρωτοκόλλου  13214/515/08‐07‐2021  υποβληθείσα  αίτηση  υποψηφιότητας  του 
μέλους  Ε.ΔΙ.Π.  κ.  Αθανασίου  Γκομπόιτσου  του  Δημητρίου  Τμήματος  Βιολογίας,  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. 

[12]  Την  υπ΄  αριθμόν  Γενικού  Πρωτοκόλλου  13130/512/07/07‐2021  υποβληθείσα  αίτηση  υποψηφιότητας  του 
μέλους Ε.ΔΙ.Π. κ. Ελευθερίας Φανουράκη του Άγγελου Τμήματος Βιολογίας, προς τον Πρόεδρο του Τμήματος 
Βιολογίας,  για  την  εκλογή  της  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. 

[13]  Την  απόφαση  της  Συνεδρίασης  της  Εφορευτικής  Επιτροπής  στις  21 Ιουλίου  2021    δυνάμει  της  οποίας 
αποφασίστηκε  η  ανακήρυξη  των  υποψηφίων  για  την  ανάδειξη  εκπροσώπου  και  αναπληρωτή  του 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση Τμήματος και στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Βιολογίας Οργανισμών, 
Πληθυσμών  και  Περιβάλλοντος  και Θαλάσσιας  Βιολογίας  του  Τμήματος  Βιολογίας,  για  τις  εκλογές  της  29ης  
Ιουλίου 2021, καθώς και άλλα θέματα επί της διαδικασίας των εκλογών.  

[14]  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. 

[15]  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,  όπως  ισχύει,  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,  και  το Ν.  4624/2019  (Φ.Ε.Κ. 
137/τ.Α/29.08.2019). 

[16]  Τις  διατάξεις  του Ν.  4682/2020  (Φ.Ε.Κ.  46/τ. Α/03‐04‐2020) με  τίτλο: «Κύρωση: α)  της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης  των αρνητικών συνεπειών  της  εμφάνισης  του  κορωνοϊού COVID‐19  και 
της  ανάγκης  περιορισμού  της  διάδοσής  του»  (A  55)  και  γ)  της  από  14.3.2020  Π.Ν.Π.  «Κατεπείγοντα  μέτρα 
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID‐19» (Α 64) και άλλες διατάξεις, 
όπως ισχύουν. 

 
 

Ι. ΑΦΟΥ  Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Σ Α Μ Ε 
 
[α] Ότι  μέχρι  την  ημερομηνία  λήξης  της  ταχθείσης  προθεσμίας,  έως  08  Ιουλίου  2021  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  13123/511/07‐07‐2021,  είναι 
αυτή  του  μέλους  Ε.ΔΙ.Π.  στη  Συνέλευση  Τμήματος,  του  Τμήματος  Βιολογίας  της  Σχολής  Θετικών  και  Τεχνολογικών 
Επιστημών, κας Ελένης Κουιμτζόγλου του Σταύρου. 
[β  ] Ότι μέχρι  την ημερομηνία λήξης  της  ταχθείσης προθεσμίας,  έως 08  Ιουλίου 2021 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  13114/509/07‐07‐2021,  είναι 
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αυτή  του  μέλους  Ε.ΔΙ.Π.  στη  Συνέλευση  Τμήματος,  του  Τμήματος  Βιολογίας  της  Σχολής  Θετικών  και  Τεχνολογικών 
Επιστημών, κας Αναστασίας‐Πολυξένης Παπαδάκη του Κωνσταντίνου. 
[γ] Ότι  μέχρι  την  ημερομηνία  λήξης  της  ταχθείσης  προθεσμίας,  έως  08  Ιουλίου  2021  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  13214/515/08‐07‐2021,  είναι 
αυτή του μέλους Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Βιολογίας Οργανισμών, Πληθυσμών και Περιβάλλοντος και 
Θαλάσσιας  Βιολογίας,  του  Τμήματος  Βιολογίας  της  Σχολής  Θετικών  και  Τεχνολογικών  Επιστημών,  κ.  Αθανασίου 
Γκομπόιτσου του Δημητρίου. 
[δ] Ότι  μέχρι  την  ημερομηνία  λήξης  της  ταχθείσης  προθεσμίας,  έως  08  Ιουλίου  2021  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  13130/512/07/07‐2021,  είναι 
αυτή του μέλους Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Βιολογίας Οργανισμών, Πληθυσμών και Περιβάλλοντος και 
Θαλάσσιας  Βιολογίας,  του  Τμήματος  Βιολογίας  της  Σχολής  Θετικών  και  Τεχνολογικών  Επιστημών,  κ.  Ελευθερίας 
Φανουράκη του Άγγελου. 
 
[ε] Ότι οι ως άνω υποψηφιότητες πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 
114/τ.Α΄/04.08.2017)  και  δεν  συντρέχουν  στα  πρόσωπα  των  υποψηφίων  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  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 
 
[α] με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητάς των και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για 
τις επικείμενες εκλογές της 29ης Ιουλίου 2021, για την ανάδειξη εκπροσώπου και αναπληρωτή του ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.ΔΙ.Π. 
στη Συνέλευση Τμήματος και 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 την Συνέλευση Τμήματος, του Τμήματος Βιολογίας, 
το μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Βιολογίας κ. Ελένη Κουιμτζόγλου του Σταύρου και 

το μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Βιολογίας κ. Αναστασία‐Πολυξένη Παπαδάκη του Κωνσταντίνου 
 

για τη Γενική Συνέλευση του Τομέα Βιολογίας Οργανισμών, Πληθυσμών και Περιβάλλοντος και Θαλάσσιας 
Βιολογίας, του Τμήματος Βιολογίας, 

το μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Βιολογίας κ. Αθανάσιο Γκομπόιτσο του Δημητρίου και 
το μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Βιολογίας κ. Ελευθερία Φανουράκη του Άγγελου 

 
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 
‐ Τμήμα Γραμματεία Πρυτανείας 
‐ Κοσμητεία Σχολής Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών 
‐Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 
‐ Διεύθυνση και Υποδιεύθυνση Διοικητικού 

‐ Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών            ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 
‐ Μέλη Εφορευτικής Επιτροπής                              ΜΕΛΟΣ Ε.ΔΙ.Π. 
‐ Μέλη ΕΔΙΠ Τμήματος Βιολογίας  
‐ Υποψηφίους 
‐ Ειδικό φάκελο εκλογών 

ΑΔΑ: ΨΔΕ2469Β7Γ-ΒΩΒ
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