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Α Π Ο Φ Α Σ Η  

 
ΘΕΜΑ:  Συγκρότηση  Τριμελούς Εφορευτικής  Επιτροπής  για  την  ανάδειξη  εκπροσώπου  με  τον  αναπληρωτή  του, 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ 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, κατ’  άρθρα 21 και 26 του Ν. 4485/2017 (Α΄114).  

  
                      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  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  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 1 περίπτωση 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». 

4  Τις διατάξεις  του Ν. 4763/2020  (Α΄ 254) «Εθνικό  Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης  και Διά 
Βίου Μάθησης, … και άλλες διατάξεις», ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 162 περί διεξαγωγής εκλογικών 
διαδικασιών  στα  Α.Ε.Ι.  μέσω  ηλεκτρονικής  ψηφοφορίας,  σε  συνδυασμό  με  το  άρθρο  95  του  Ν.  4790/2021 
«Κατεπείγουσες  ρυθμίσεις  για  την  προστασία  της  δημόσιας  υγείας  από  τις  συνεχιζόμενες  συνέπειες  της 
πανδημίας  του κορωνοϊού COVID‐19  ,  την ανάπτυξη,  την κοινωνική προστασία και  την επαναλειτουργία των 
δικαστηρίων και άλλα ζητήματα» (Α΄48). 

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  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 
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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) 

7  Την  υπό  στοιχεία  60944/Ζ1/28.05.2021  (Β΄  2358)  κοινή  υπουργική  απόφαση  περί  καθορισμού  του  τρόπου 
διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης των εκπροσώπων των μελών 
ΔΕΠ στα συλλογικά όργανα των Τμημάτων και Σχολών και των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., διοικητικών 
υπαλλήλων και φοιτητών, στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι., καθώς και στα συλλογικά όργανα των επιμέρους 
ακαδημαϊκών μονάδων τους, η οποία εκδόθηκε κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 162 του 
Ν.  4763/2020  (Α΄254),  όπως  συμπληρώνει  τις  διατάξεις  της  υπό  στοιχεία  153348/Ζ1/15‐09‐2017  (Β΄3255) 
Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιούμενη  ισχύει. 

8  Την  υπ’  αριθμόν  Γενικού Πρωτοκόλλου  8887/04.08.2020 απόφαση  του  Πρύτανη  (Φ.Ε.Κ.  695/τ.ΥΟΔΔ/29‐08‐
2020) 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. 

9  Την  υπ’  αριθμόν  Γενικού  Πρωτοκόλλου  12544/484/01.07.2021 (ΑΔΑ: 9ΔΨ9469Β7Γ‐ΚΡΚ)  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 01.09.2021 έως 31.08.2022. 

10  Την υπ’ αριθμόν 191014/Ζ1/13.11.2017 (Φ.Ε.Κ.3969/τ.Β΄/13.11.2017) Τροποποίηση της αριθμ. 153348/Ζ1/15‐
09‐2017  (Β΄3255)  υπουργικής απόφασης,  με  θέμα «Τρόπος  διεξαγωγής  των  εκλογικών  διαδικασιών  για  την 
ανάδειξη  των  μονοπρόσωπων  οργάνων  των  Α.Ε.Ι.  και  διαδικασία  ορισμού  και  ανάδειξης  εκπροσώπων  των 
μελών Ε.Ε.Π.,  Ε.ΔΙ.Π.  και  Ε.Τ.Ε.Π.  των  διοικητικών υπαλλήλων  και  των φοιτητών στα συλλογικά όργανα  των 
Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».  

11  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’  αριθμ.  ΥΠΟΙΚ  Δ6 
1127865/ΕΞ2010/30‐09‐2010 απόφαση. 

12  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). 

13  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. 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  

 
Ορίζουμε Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή για την ανάδειξη εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΔΙΠ και 
ΕΤΕΠ 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,  ως 
ακολούθως : 
 
Για την εκλογή εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΔΙΠ στη Συνέλευση Τμήματος και στη Γενική 
Συνέλευση των Τομέων του Τμήματος Βιολογίας 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
1. Αικατερίνη Σιακαβάρα, μέλος ΕΔΙΠ Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης. 
2. Σεβαστή Παπαδογιωργάκη, μέλος ΕΔΙΠ Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών  Πανεπιστημίου Κρήτης. 
3. Δέσποινα Δοκιανάκη, μέλος ΕΔΙΠ Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης. 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
1. Ιάσμη Στάθη, μέλος ΕΔΙΠ  Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών  Πανεπιστημίου Κρήτης. 
2. Απόστολος Τριχάς, μέλος ΕΔΙΠ Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών  Πανεπιστημίου Κρήτης. 
3. Σταύρος Ξηρουχάκης, μέλος ΕΔΙΠ  Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών  Πανεπιστημίου Κρήτης. 
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Για την εκλογή εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΠ στη Συνέλευση Τμήματος του Τμήματος 
Βιολογίας 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
1. Γεώργιος Παπαδάκης, μέλος ΕΤΕΠ Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης. 
2. Κωνσταντίνος Ευθυμίου, μέλος ΕΤΕΠ Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης. 
3. Ελευθερία Παττακού, μέλος ΕΤΕΠ Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Κρήτης. 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
1. Εμμανουήλ Αβραμάκης, μέλος ΕΤΕΠ Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης. 
2. Μιχαήλ Δρετάκης, μέλος ΕΤΕΠ Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης. 
3. Ασημίνα Τρικάλη, μέλος ΕΤΕΠ Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης. 

 
Σημειώνεται  ότι  για  την  ανάδειξη  Προέδρου  της  Εφορευτικής  Επιτροπής  διεξάγεται  κλήρωση  μεταξύ  των  μελών  της 
Εφορευτικής  Επιτροπής  (άρθρο  3,  παρ.1  προτελευταίο  εδάφιο  της  υπ’  αριθμόν  153348/Ζ1/15.09.2017  Υπουργικής 
Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 3255/τ.Β΄/15.09.2017)). 
 
Τη  γραμματειακή  υποστήριξη  στην  επιτροπή,  θα  παρέχει  η  κα Μαρία  Σμυρνάκη,  Προϊσταμένη  της  Γραμματείας  του 
Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, η κα 
Γεωργία Παπαδάκη, Υπάλληλος της Γραμματείας  του Τμήματος Βιολογίας. 
 
Η  Εφορευτική  Επιτροπή,  αφού  της  παραδοθούν  οι  αιτήσεις  των  ενδιαφερομένων,  εξετάζει  την  εκλογιμότητα, 
ανακηρύσσει και γνωστοποιεί αρμοδίως τους υποψήφιους εκπροσώπους με τον αναπληρωτή του, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΔΙΠ 
και  ΕΤΕΠ  μέσα  σε  δύο  (2)  εργάσιμες  ημέρες  από  τη  συγκρότησή  της  (άρθρο  2,  παρ.2  της  υπ’  αριθμόν 
153348/Ζ1/15.09.2017 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 3255/τ.Β΄/15.09.2017)), επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, 
εκδίδει  το  αποτέλεσμα  και  το  υποβάλλει  στον  Πρύτανη,  ο  οποίος  εκδίδει  σχετική  διαπιστωτική  πράξη  εκλογής,  που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 27, παρ.3 τελευταίο εδάφιο του ν.4485/2017 Α΄ 114). 
 
Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως, ενώπιον της οικείας Eφορευτικής Eπιτροπής του Tμήματος, έως τη σύνταξη του 
πρακτικού εκλογής, χωρίς να διακόπτεται η ψηφοφορία. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται αιτιολογημένα η Εφορευτική 
Επιτροπή,  στην  οποία  απευθύνονται  (υπ’  αριθμόν  153348/Ζ1/15.09.2017  Υπουργική  Απόφαση  (Φ.Ε.Κ. 
3255/τ.Β΄/15.09.2017). 
 
Η παρούσα απόφαση, πέραν των προβλεπόμενων από τις σχετικές διατάξεις, θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της Σχολής 
και του οικείου Τμήματος, και θα καταχωρηθεί στο πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ.   
 

 
 
Δ Ι Α Β Ι Β Α Σ Η: 
‐Μέλη Εφορευτικής Επιτροπής 
Κ Ο Ι Ν Ο Π Ο Ι Η Σ Η: 
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
‐Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης 
‐Αντιπρυτάνεις 
‐Πρόεδρο Τμήματος Βιολογίας 
Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α:  
‐Σχετική νομοθεσία 
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 Διοικητικού 
‐Υποδιεύθυνση Διοικητικού  
‐Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών 
‐Ειδικό φάκελο εκλογών 

 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 
 

 
 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΙΝΗΣ  
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