
  ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ    
Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

              

   
  
 

 
                                                                                                Ηράκλειο, 10 Ιουνίου 2022 

                                                     Αρ. Πρωτ. 13439/358 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.biology.uoc.gr  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 
Πληροφορίες  : Μαρία Σμυρνάκη 
Τηλέφωνο:2810394401 * FAX:2810394404 
E-mail: msmyrnaki@uoc.gr  
 
 
 
 

ΠΡΑΞΗ  
 
ΘΕΜΑ: «Διαπίστωση για την μη κατάθεση υποψηφιοτήτων στους Τομείς του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής 
Θετικών και Τεχνολογικών  Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης».  
 
 
 

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

 
 

             Έχοντας υπόψη:  
 
[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, 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/τ.Α΄/15.04.1983) 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. 103/1983, (Φ.Ε.Κ. 48/τ.Α΄/15.04.1983), 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  άρθρου  27  «Διευθυντής Τομέα»  του  ν. 4485/2017  (Α΄ 114)  περί οργάνωσης και 
λειτουργίας της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Εσωτερικός Κανονισμός του 
Ιδρύματος κατ΄ άρθρο 8, του ν. 4485/2017 (Α΄ 114). 

[4] Τις διατάξεις του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) με τίτλο «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις», και 
ιδίως το άρθρο 98 «Διαδικασία εκλογής Διευθυντή Τομέα», με βάση το οποίο αντικαθίσταται η 
παράγραφος 3 του άρθρου 27 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114). 

[5] Το γεγονός ότι στο εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ των μελών Δ.Ε.Π. 
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απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται 
την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τα όσα ορίζουν οι 
διατάξεις του άρθρου 98, εδάφιο β΄ του ν. 4692/2020 (Α΄ 111). 

[6] Την υπ΄ αριθμόν 153348/Ζ1/15.9.2017 Υπουργική Απόφαση (Β΄ 3255) κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της 
παραγράφου 11 του άρθρου 84 του ν.4485 /2017 (Α΄ 114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με νεότερη 
απόφαση, και όπως ισχύει με τις αντίστοιχες τροποποιήσεις που προκύπτουν από το άρθρο 98 του ν.  
4692/2020. 

[7] Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύουν. 

[8] Τις διατάξεις του άρθρου 18 «Ζητήματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» παρ. 6, περίπτωση α) του 
ν.4559/2018 (Α΄ 142), οι οποίες ορίζουν ότι οι θητείες των μονομελών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. 
υπολογίζονται σε ακαδημαϊκά έτη. 

[9] Τον ν. 4823/2021 (Α΄ 136) «Αναβάθμιση του Σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες 
διατάξεις», ιδίως το άρθρο 192 «Χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τη διενέργεια εκλογικών διαδικασιών και 
συνεδριάσεων των οργάνων των Α.Ε.Ι.», παρ. 1, παρ. 2 περίπτωση α), παρ. 4, και το άρθρο 205 
«Εξουσιοδοτικές διατάξεις». 

[10] Την υπό στοιχεία 147084/Ζ1/16.11.2021 (Β΄ 5364) 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», η οποία εκδόθηκε 
κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 192 του ν. 4823/2021 (Α΄136), και τις διατάξεις 
της υπό στοιχεία 153348/Ζ1/15.9.2017 (Β΄3255) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει. 

[11] Τις διατάξεις του άρθρου 4 του 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, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 

[12] 
 
 

Την υπ’ αριθμόν Γενικού Πρωτοκόλλου 8887/04.08.2020 απόφαση του Πρύτανη (Φ.Ε.Κ. 695/τ.ΥΟΔΔ/29-
08-2020) [ΑΔΑ: ΩΡ6Β469Β7Γ-51Ξ] για το διορισμό του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος 
Βιολογίας κ. Γεωργίου Γαρίνη στη θέση του Προέδρου του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών και 
Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης με διετή θητεία, από 01.09.2020 έως 31.08.2022. 

[13] Το γεγονός ότι η θητεία του υπηρετούντος Διευθυντή  στο Τομέα Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας και 
Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης λήγει στις 31.8.2022, με βάση την υπ’ αριθμόν Γενικού Πρωτοκόλλου 
17394/27.08.2021 πράξη εκλογής  (Φ.Ε.Κ.805/τ.ΥΟΔΔ /25-09-2021). 

[14] Το γεγονός ότι η θητεία του υπηρετούντος Διευθυντή στο Τομέα Βιολογίας Οργανισμών, Πληθυσμών και 
Περιβάλλοντος και Θαλάσσιας Βιολογίας λήγει στις 31.8.2022, με βάση την υπ’ αριθμόν Γενικού 
Πρωτοκόλλου 17395/27.08.2021 πράξη εκλογής  (Φ.Ε.Κ.805/τ.ΥΟΔΔ /25-09-2021). 

[15] Την υπ΄αριθμόν Γενικού Πρωτοκόλλου 12277/326/31-05-2022 (ΑΔΑ: Ψ9Β5469Β7Γ-0ΛΟ) προκήρυξη 
διενέργειας εκλογών και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις υποψηφιότητες για την υποβολή 
υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
ΘΕΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

[16] Την καταληκτική ημερομηνία της Τετάρτης 8 Ιουνίου 2022 και ώρα 14:30 για την κατάθεση 
υποψηφιοτήτων 

 
 
 

Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Ν Ε Ι 
 

Ότι μέχρι την ημερομηνία λήξης της ταχθείσης προθεσμίας για την κατάθεση δήλωσης υποψηφιότητας, και 
ειδικότερα την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022 και ώρα 14:30, για την ανάδειξη Διευθυντή των παρακάτω Τομέων του 
Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για τη 
χρονική περίοδο από τις 01.09.2022 έως τις 31.08.2023, κατόπιν γνωστοποίησης της αριθμ. 12277/326/31-05-
2022 (ΑΔΑ: Ψ9Β5469Β7Γ-0ΛΟ) προκήρυξης διενέργειας εκλογών και πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για την υποβολή υποψηφιοτήτων προκειμένου για την πλήρωση των θέσεων που προαναφέρθηκαν, ως εξής: 
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 Για την θέση του Διευθυντή του Τομέα Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας και Βιολογίας Κυττάρου και 
Ανάπτυξης δεν κατατέθηκε καμία δήλωση υποψηφιότητας 
 Για την θέση του Διευθυντή του Τομέα Βιολογίας Οργανισμών, Πληθυσμών και Περιβάλλοντος και 
Θαλάσσιας Βιολογίας δεν κατατέθηκε καμία δήλωση υποψηφιότητας 
 
ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ,  στους προαναφερόμενους Τομείς που δεν κατατέθηκαν υποψηφιότητες θα ακολουθήσουν 
ενέργειες για τον ορισμό του Διευθυντή Τομέα από τη Συνέλευση του Τμήματος μεταξύ των μελών Δ.Ε.Π. του 
οικείου Τομέα, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 παράγραφος 1 περίπτωση α) εδάφιο β΄ του Ν. 
4485/2017. 
 
Η παρούσα πράξη να δημοσιευτεί  στην ιστοσελίδα του Τμήματος και της οικείας Σχολής και να καταχωρηθεί 
στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙ@ΥΓΕΙΑ».  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κ Ο Ι Ν Ο Π Ο Ι Η Σ Η: 
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)  
-Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης 
-Αντιπρυτάνεις 
Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Η  Δ Ι Α Ν Ο Μ Η: 
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
-Τμήμα Γραμματεία Πρυτανείας 
-Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 
-Τμήμα Βιολογίας 
-Διευθυντές Τομέων 
-Κοσμητεία Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών 
-Διεύθυνση Διοικητικού 
-Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών 
-Ειδικό φάκελο εκλογών 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΙΝΗΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ 
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