
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

 

 

                                                                                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ    
                                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

 

 
                                              
 
                                                                                                 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Κ.Ε.Ε.) 
Διενέργειας εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη 
ΠΡΟΕΔΡΟΥ και ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΉ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ της ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Α  ΕΠΕΙΓΟΝ 
 Ηράκλειο 20 Μαΐου 2022 

Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 11248/302 

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 
Πληροφορίες  : Μαρία Σμυρνάκη 
Τηλέφωνο:2810394401  
E-mail: msmyrnaki@uoc.gr 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http:// www.biology.uoc.gr 

 

 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 
 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ                        
Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ   Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι ΑΣ   ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

  (Κατά τη  συνεδρίασή της, στις 19 Μαΐου 2022) 
 

ΘΕΜΑ: Ανακήρυξη υποψηφίων, για τις εκλογές για την ανάδειξη του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου 
στο Τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, για το χρονικό διάστημα 
από 01.09.2022 έως 31.08.2024. 

 
Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 

                 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/τ.Α΄/22.10.1984) περί μετονομασίας της 
Σχολής. Το Π.Δ. 209/1992 (Φ.Ε.Κ. 179/τ.Α΄/06.09.1999) περί ιδρύσεως Τμημάτων στη Σχολή, κ.ά., το 
Π.Δ. 134/2002 (Φ.Ε.Κ. 111/τ.Α΄/20.05.2002) περί εκ νέου μετονομασίας της Σχολής, 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 τις εκδοθείσες μετ΄ αυτού Διαπιστωτικές Πράξεις του 
Πρύτανη (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 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. 

[5] Τις διατάξεις του άρθρου 97  του Ν. 4692/2020  (ΦΕΚ 111 τ.Α’/12-6-2020) «Αναβάθμιση 
Σχολείου και άλλες διατάξεις», με το οποίο τροποποιείται η παράγραφος 3, η παρ. 7, η παρ. 8, 
του άρθρου 23 του Ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και προστίθεται παρ. 12, ως και το άρθρο  127 του Ν. 
4692/20 παρ. 2,  και το άρθρο 131 αυτού. 

[6] 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).  

[7] 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., κ.ά., η οποία εκδόθηκε κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 84 του 
ν.4485 /2017 (Α΄114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

[8] Την υπ ΄αριθμόν 77561/Ζ1/22.06.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 2481/τ.Β΄/22.06.2020), 
κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 97 του Ν. 4692/2020  (Α΄ 111), με τίτλο: 
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«Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη ….., των μονομελών οργάνων των 
ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και άλλων ………, που λειτουργούν στο πλαίσιο 
ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.». 

[9] Την υπό στοιχεία  5204/11.11.2021 (Φ.Ε.Κ. 5244/τ.Β΄/12.11.2021) απόφαση του Υπουργού 
Επικρατείας με τίτλο: «Λειτουργία ψηφιακής κάλπης «ΖΕΥΣ». 

[10] Τις διατάξεις του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και 
άλλες διατάξεις» ( Α ́136)- ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ -ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ειδικότερα 
το άρθρο 192 «Χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τη διενέργεια εκλογικών διαδικασιών και 
συνεδριάσεων των οργάνων των Α.Ε.Ι.», και το άρθρο 205 «εξουσιοδοτικές διατάξεις». 

[11] Την υπό στοιχεία 147084/Ζ1/16.11.2021 απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, και 
Επικρατείας «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών 
διαδικασιών των οργάνων των Α.Ε.Ι.-Ρύθμιση των τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων σχετικά με τη 
διεξαγωγή της διαδικασίας και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Β΄5364), η 
οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 192 του ν. 4823/2021 
(Α΄136). 

[12] Την υπ’ αριθμόν Γενικού Πρωτοκόλλου 9409/06-05-2022 (ΑΔΑ: 6ΦΧ1469Β7Γ-ΗΝ3) προκήρυξη  για 
την ανάδειξη ΠΡΟΕΔΡΟΥ και ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών 
και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 01.09.2022 
έως 31.08.2024. 

[13] Την υπ’ αριθμόν Γενικού Πρωτοκόλλου 10969/18-05-2022 (ΑΔΑ:Ψ5ΕΡ469Β7Γ-ΑΙ5) απόφαση, με 
βάση την οποία ορίστηκε η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών.  

[14] Την υπ’ αριθμόν Γενικού Πρωτοκόλλου 9755/09-05-2022 υποβληθείσα προς το Κοσμήτορα 
Δήλωση/Αίτηση υποψηφιότητας του κ. Κρίτωνα Καλαντίδη του Ιωάννη και τη συνημμένη σε αυτή 
Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής 
Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

[15] Την υπ’ αριθμόν Γενικού Πρωτοκόλλου 9980/11-05-2022 υποβληθείσα προς το Κοσμήτορα 
Δήλωση/Αίτηση υποψηφιότητας του κ. Εμμανουήλ Λαδουκάκη του Δημητρίου και τη συνημμένη σε 
αυτή Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος 
Βιολογίας της Σχολής Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

[16] Το Ν.3861/2010 (Α΄ 112) «ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 75 - 78 του ν. 4727/2020 
«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία τη Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184), καθώς και τις εγκυκλίους και αποφάσεις που 
έχουν εκδοθεί για το εν λόγω θέμα. 

[17] Τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τον οδηγό συμμόρφωσης στο γενικό κανονισμό προστασίας 
δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ./GDPR) που ακολούθησε από την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων του 
Πανεπιστημίου Κρήτης δικηγόρο κ. Ε. Βενεδίκτου, καθώς και τον Ν. 4624/2019 (Φ.Ε.Κ. 
137/τ.Α΄/29.08.2019) «Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679…., και άλλες διατάξεις». 

[18] Τον Ν. 4876/2021 (Α΄251) «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 
και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις», όπως ισχύει. 

[19] Την απόφαση της Συνεδρίασης της Εφορευτικής Επιτροπής στις 19 Μαΐου 2022 δυνάμει της οποίας 
αποφασίστηκε η ανακήρυξη των υποψηφίων για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή 
Προέδρου του Τμήματος Βιολογίας, για τις εκλογές της 30ης Μαΐου 2022, καθώς και άλλα θέματα επί 
της διαδικασίας των εκλογών,  

 
Ι. ΑΦΟΥ  Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Σ Α Μ Ε 

 
[α] Ότι μέχρι την ημερομηνία λήξης της ταχθείσης προθεσμίας, ήτοι έως 16 Μαΐου 2022 και ώρα 14:30  η 
νομίμως και εμπροθέσμως υποβληθείσα στον Κοσμήτορα αίτηση υποψηφιότητας με αριθμό γενικού 
πρωτοκόλλου 9755/09-05-2022 και η συνημμένη σε αυτή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, του 
υποψήφιου για το αξίωμα του Προέδρου του Τμήματος Βιολογίας, είναι αυτή του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας 
κ. Κρίτωνα Καλαντίδη του Ιωάννη, του εν λόγω Τμήματος,  
  
[β] επίσης, μέχρι την ημερομηνία λήξης της ταχθείσης προθεσμίας όπως προαναφέρθηκε, η νομίμως και 
εμπροθέσμως υποβληθείσα στον Κοσμήτορα δήλωση/αίτηση υποψηφιότητας με αριθμό γενικού 
πρωτοκόλλου 9980/11-05-2022 και η συνημμένη σε αυτή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, του 
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υποψήφιου για το αξίωμα του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Βιολογίας, είναι αυτή του Αναπληρωτή 
Καθηγητή κ. Εμμανουήλ Λαδουκάκη του Δημητρίου, του εν λόγω Τμήματος,  
  
[γ] ότι οι υποψηφιότητες του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας κ. Καλαντίδη και του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. 
Λαδουκάκη πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 23 «Πρόεδρος Τμήματος» του Ν. 
4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017), όπως τροποποιούμενο ισχύει με το άρθρο 97 του Ν. 4692/2020  
(ΦΕΚ 111 τ.Α’/12.6.2020), ως και το άρθρο 128 και το άρθρο 131 αυτού, σε συνδυασμό με την υπό στοιχεία 
147084/Ζ1/16.11.2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄5364), η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση των 
διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 192 του ν. 4823/2021 (Α΄136) και αφορά τον καθορισμό του τρόπου 
διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, και τις διατάξεις των υπό στοιχεία 153348/Ζ1/15.09.2017 (Β΄3255) 
και 77561/Ζ1/22.06.2020 (Β΄ 2481)  υπουργικών αποφάσεων, όπως ισχύουν για την υποβολή υποψηφιότητας, 
και δεν συντρέχουν στο πρόσωπο των υποψηφίων τα αναφερόμενα σε αυτές κωλύματα εκλογιμότητας. 

 
 

ΙΙ. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
Με βάση το εμπρόθεσμο της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων και τα συνοδευτικά σε 
αυτές δικαιολογητικά, βάσει των κείμενων διατάξεων για τις επικείμενες εκλογές της 30 Μαΐου 2022 

 
Α Ν Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  ΩΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ: 

 
[α1] με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητάς του και σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία, για τις επικείμενες εκλογές της 30ης Μαΐου 2022, για την ανάδειξη του Προέδρου του Τμήματος 
Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον Καθηγητή πρώτης 
βαθμίδας του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, κύριο Κρίτωνα 
Καλαντίδη του Ιωάννη ως υποψήφιο Πρόεδρο. 
 
[α2] με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητάς του και σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία, για τις επικείμενες εκλογές της 30ης Μαΐου 2022, για την ανάδειξη του Αναπληρωτή Προέδρου του 
Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον 
Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών κύριο  
Εμμανουήλ Λαδουκάκη του Δημητρίου ως υποψήφιο Αναπληρωτή Προέδρου. 
 
Η παρούσα απόφαση, πέραν των προβλεπόμενων από τις σχετικές διατάξεις, θα αναρτηθεί στη ιστοσελίδα 
του Ιδρύματος, σε αυτή της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και του Τμήματος Βιολογίας, και θα 
καταχωρηθεί στο πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ.   

 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 
 

Ο  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΕΠΑΚΗΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ 

 
 
Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Η  Δ Ι Α Ν Ο Μ Η:                                                              
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)               
- Τμήμα Γραμματεία Πρυτανείας 
- Κοσμητεία Σχολής Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών 
-Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 
- Διεύθυνση και Υποδιεύθυνση Διοικητικού 
- Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών         
- Μέλη Εφορευτικής Επιτροπής   
- Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Βιολογίας 
- Υποψήφιοι 
- Ειδικό φάκελο εκλογών 
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