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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Αρ. Φύλλου 517
26 Αυγούστου 2014

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Αριθμ. 13.462/12.07.2014
Εκλογή προέδρου στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχο−
λής Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστη−
μών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239 τ.Α΄/1973) περί καθορισμού
του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος
Πανεπιστημίου, το Ν.Δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310τ.Α/1974) περί
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως το Ν.Δ. 87/1973 (ΦΕΚ
159τ.Α΄/1973) «περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θράκην
και εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων τινών αυτού
εις άπαντα τα ΑΕΙ..., το Ν. 259/1976 (ΦΕΚ 25τ.Α΄/1976) περί
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Πανεπι−
στημίων Θράκης και Κρήτης κειμένων διατάξεων, τις
διατάξεις του Π.Δ. 103/1983, (Φ.Ε.Κ. 48/15.04.1983, τ.Α΄)
− Αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης...,
καθώς και της λοιπής νομοθεσίας περί ίδρυσης του
Πανεπιστημίου Κρήτης.
2. 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 εκπαιδευτι−
κών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το
Ν. 4076/2012 (Φ.Ε.Κ. 159/10.08.2012 τ.Α΄) «Ρυθμίσεις θε−
μάτων Α.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις», το Ν. 4115/2013 (Φ.Ε.Κ.
24/30.1.2013 τ.Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος
Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσα−
νατολισμού και άλλες διατάξεις» και το Ν. 4186/2013
(ΦΕΚ 193/17.09.2013, τ.Α΄) «Αναδιάρθρωση της Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».
3. Τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 10, παρά−
γραφοι 1 και 2 του Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06.09.2011
τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις
του άρθρου 4 παράγραφος 1, περίπτωση 1 και 2 του
Ν. 4076/2012 (Φ.Ε.Κ. 159/10.08.2012 τ.Α΄) και συμπληρώθη−
καν με την παράγραφο 7 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013
(Φ.Ε.Κ. 193/17.9.2013, τ.Α΄), τις διατάξεις του εδαφίου α΄

της παρ. 6 του άρθρου 10 του Ν. 4009/2011, τις διατάξεις
της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν. 4076/2012, ως
και τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του
Ν. 4076/2012, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο
16 του άρθρου 44Α του Ν. 4115/2013 (Φ.Ε.Κ. 24/30.1.2013.
4. Την υπ’ αριθμόν Φ.122.1/759/109090/Β2/18.09.2012
[ΑΔΑ:Β4ΘΗΓ9−ΣΩΓ] εγκύκλιο εφαρμογής του Ν. 4009/2011
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 195/06.09.2011), όπως τροποποιήθηκε με τον
Ν. 4076/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 159/10.08.2012 τ.Α΄).
5. Τις διατάξεις του Πρότυπου Γενικού Εσωτερικού
Κανονισμού Λειτουργίας των ΑΕΙ, Π.Δ. 160/2008, (ΦΕΚ
220/03.11.2008 τ. Α), Κεφ. ΙΣΤ, σχετικά με τις εκλογικές
διαδικασίες ανάδειξης μονοπρόσωπων οργάνων διοίκη−
σης στο Πανεπιστήμιο, σε συνδυασμό με τις διατάξεις
του άρθρου 4 παρ. 1 και 5 του Ν. 4076/2012 και του
άρθρου 80 παρ. 22 του Ν. 4009/2011.
6. Τη με αριθμό Φ.122.1/184/16376/Β2 (Φ.Ε.Κ. 353/19.02.2013,
τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού «Διαδικασία ανάδει−
ξης των μονομελών οργάνων των ΑΕΙ μέσω εκλογικής
διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο», η οποία εκδόθηκε
κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 4076/2012 άρθρο 3 παρ. 1
περίπτωση 2γ.
7. Την υπ’ αριθμόν Φ.120.61/19/Β2/64578/20.07.2011 με
(Φ.Ε.Κ. 241/29.07.2011, τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) διαπιστωτική
πράξη της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων περί εκλογής του Καθηγητή Ευριπίδη
Στεφάνου ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης με
θητεία τεσσάρων (4) ετών, από 01.09.2011 έως 31.08.2015.
8. Το υπ’ αριθμόν Π.Δ. 96/2013 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/05.06.2013)
για την «Κατάργηση − συγχώνευση τμημάτων − Μετο−
νομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει με το υπ’ αριθμόν Π.Δ. 128/2013
(ΦΕΚ 195/τ.Α΄/17.09.2013), και την εκδοθείσα μετ’ αυτού
σχετική Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του Πανε−
πιστημίου Κρήτης (υπ’ αριθμόν 10.955/31.07.2014 − ΦΕΚ
1959/τ.Β΄/12.08.2013).
9. Το γεγονός ότι η θητεία της υπηρετούσης Προέ−
δρου του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου
Κρήτης, λήγει στις 31.08.2014, με βάση την αναφερόμε−
νη στο Φ.Ε.Κ. με αριθμό 166/16.04.2013, τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.,
διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου
Κρήτης (υπ’ αριθμόν 15.294/28.12.2012) περί εκλογής Προ−
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έδρων Ακαδημαϊκών Τμημάτων Σχολών του Ιδρύματος.
10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9588/15.05.2014 [ΑΔΑ: ΒΙΦ5469Β7Γ−
ΣΒΨ] προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη
Προέδρου στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοι−
νωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (ΣΚΟΠΕ)
του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το χρονικό διάστημα από
01.09.2014 έως 31.08.2016, με τη διενέργεια της εκλογι−
κής διαδικασίας μέσω κάλπης, (υπ’ αριθμ. 285η/07.05.2014
συνεδρίαση Συνέλευσης Τμήματος, δυνάμει της οποίας
προκηρύχθηκαν οι εκλογές ως άνω).
11. Το γεγονός ότι με βάση τη με αριθμό 10.895/06.06.2014
(με ΑΔΑ: ΒΙΥ0469Β7Γ−ΛΨΛ) απόφαση της, η Συνέλευση
κατά την υπ’ αριθμ. 286η/04.06.2014 συνεδρίασή της,
ανακήρυξε την υποψήφια για το αξίωμα της Προέδρου
στο ως άνω αναφερόμενο Τμήμα του Ιδρύματος, αφού
έλαβε υπόψη της την υποβληθείσα αίτηση υποψη−
φιότητας, τη συνημμένη σε αυτή Υπεύθυνη Δήλωση
(Ν. 1599/1986) και την ισχύουσα νομοθεσία.
12. Το πρακτικό της αρμόδιας Εφορευτικής Επιτρο−
πής της 18ης Ιουνίου 2014, από το οποίο προκύπτει το
αποτέλεσμα για την εκλογή της υποψήφιας στο αξίωμα
της Προέδρου, στο ως άνω Τμήμα του Πανεπιστημίου
Κρήτης.
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 κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ
254/τ.Α΄/21.11.2013), καθώς και την κατ’ εξουσιοδότηση
αυτού εκδοθείσα υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ Δ61127865/ΕΞ2010/
30−09−2010 απόφαση.
14. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσης
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, ποσού 2.520,00 € ετησίως η οποία επιβαρύνει
τον Κ.Α.Ε. 0259 «Έξοδα παράστασης», διαπιστώνουμε:
Ότι η διεξαχθείσα εκλογική διαδικασία της Τετάρτης
18 Ιουνίου 2014, ανέδειξε την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,
του Πανεπιστημίου Κρήτης Αλίκη Λαβράνου του Γεωρ−
γίου, με Α.Δ.Τ.: [ΑΚ 231647], ως Πρόεδρο του Τμήματος
Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών, Οικονομικών
και Πολιτικών Επιστημών (ΣΚΟΠΕ) του Πανεπιστημίου
Κρήτης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα
διαλαμβανόμενα στο πρακτικό της αρμόδιας Εφορευ−
τικής Επιτροπής.
Η θητεία της Προέδρου είναι διετής και ορίζεται για
το χρονικό διάστημα από 01ης Σεπτεμβρίου 2014 έως
31ης Αυγούστου 2016.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ρέθυμνο−Ηράκλειο, 22 Ιουλίου 2014
Ο Πρύτανης
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
F
Αριθμ. 13.478/22.07.2014
Διορισμός Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας,
του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239 τ.Α΄/1973) περί καθορισμού
του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος Πα−

νεπιστημίου, το Ν.Δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310τ.Α/1974) περί τρο−
ποπουήσεως και συμπληρώσεως το Ν.Δ. 87/1973 (ΦΕΚ
159τ.Α΄/1973) «περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θράκην
και εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων τινών αυτού
εις άπαντα τα ΑΕΙ., το Ν. 259/1976 (ΦΕΚ 25τ.Α΄/1976) περί
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Πανεπι−
στημίων Θράκης και Κρήτης κειμένων διατάξεων, τις
διατάξεις του Π.Δ. 103/1983, (Φ.Ε.Κ. 48/15.04.1983, τ.Α΄)
− Αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης...,
καθώς και της λοιπής νομοθεσίας περί ίδρυσης του
Πανεπιστημίου Κρήτης.
2. 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 εκπαιδευ−
τικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
το Ν. 4076/2012 Φ.Ε.Κ. 159/10.08.2012 τ.Α΄ «Ρυθμίσεις θε−
μάτων Α.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις», και το Ν. 4115/2013
Φ.Ε.Κ. 24/30.01.2013 τ.Α΄ «Οργάνωση και Λειτουργία
Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνι−
κού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγ−
γελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» και
την υπ’ αριθμ. Φ.122.1/184/16376/Β2/06.02.2013 υπουργική
απόφαση (Φ.Ε.Κ. 353/19.02.2013, τ.Β΄) ΑΔΑ: ΒΕΔ19−Λ22
«Διαδικασία ανάδειξης μονομελών οργάνων των ΑΕΙ
μέσω εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο», η
οποία εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση του Ν. 4076/2012
(Φ.Ε.Κ. 159/10.08.2012 τ.Α), άρθρο 3 παρ. 1 περίπτωση 2γ.
3. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρ−
θρου 9 «Όργανα της Σχολής» του Ν. 4009/2011, Φ.Ε.Κ.
195/06.09.2011 τ.Α΄, όπως η δεύτερη τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου
3 του Ν. 4076/2012, Φ.Ε.Κ. 159/10.08.2012 τ.Α΄, και τις δι−
ατάξεις της παραγράφου 10 και της παραγράφου 16
του άρθρου 44Α «Επείγοντα θέματα Υπουργείου Παι−
δείας....» του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/30.01. 2013), ως και
τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 9 του Ν.
4009/2011 (Α 195), όπως αναριθμήθηκε και ισχύει με την
παράγραφο 5 του άρθρου 3 του Ν. 4076/2012 (Α΄ 159).
4. Το υπ’ αριθμ. Π.Δ. 96/2013 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/05.06.2013)
για την «Κατάργηση − συγχώνευση τμημάτων − Μετονο−
μασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», όπως τροπο−
πουήθηκε και ισχύει με το υπ’ αριθμόν Π.Δ. 128/2013 (ΦΕΚ
195/τ.Α΄/17.09.2013), και την εκδοθείσα μετ’ αυτού Διαπι−
στωτική Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης
(υπ’ αριθμ. 10.954/31.07.2013 με ΦΕΚ 1959/τ.Β΄/12.08.2013).
5. Το υπ’ αριθμ. Φ.Ε.Κ. 642/τ.ΥΟΔΔ/24.12.2013 περί διο−
ρισμού του Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας του Τμήματος
Ιατρικής, Ανδρέα Μαργιωρή του Νικολάου, ως Κοσμήτο−
ρα της Μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Υγείας του
Πανεπιστημίου Κρήτης, με θητεία η οποία λήγει στις
31.08.2017. (υπ’ αριθμ. 15.193/02.12.2013 [ΑΔΑ: ΒΙΨΡ469Β7Γ−
ΤΛΦ] σχετική απόφαση).
6. Το γεγονός ότι με βάση την υπ’ αριθμόν
15.130/29.11.2013 πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου
Κρήτης (υπ’ αριθμ. Φ.Ε.Κ. 1467/τ.Γ/16.12.2013), διαπιστώ−
νεται ότι αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία στις
31 Αυγούστου 2014 ο ήδη εκλεγμένος Κοσμήτορας της
Σχολής Επιστημών Υγείας του Ιδρύματος, Καθηγητής
του Τμήματος Ιατρικής Ανδρέας Μαργιωρής του Νικο−
λάου.
7. Την υπ’ αριθμ. 8964/02.05.2014 [ΑΔΑ: ΒΙΦ8469Β7Γ−
10Χ] πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπο−
βολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη του Κοσμήτορα
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της Σχολής Επιστημών Υγείας [Σ.Ε.Υ.] του Πανεπιστη−
μίου Κρήτης.
8. Την υπ’ αριθμ. γενικού πρωτοκόλλου 9069/05.05.2014
(ΑΔΑ:ΒΙΙΟ469Β7Γ−Δ55) πράξη ορισμού της τριμελούς
επιτροπής για τη διαδικασία διενέργειας των εκλογών
για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών
Υγείας [Σ.Ε.Υ.] του Πανεπιστημίου Κρήτης.
9. Το υπ’ αριθμ. 64/24.06.2014 έγγραφο του Προέδρου
του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ομότιμου
Καθηγητή Γρηγορίου Σηφάκη, περί των υποβληθεισών
υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Κοσμήτορα της
Σχολής Επιστημών Υγείας [Σ.Ε.Υ.], κατά την IB΄ Τακτική
Συνεδρίαση του Συμβουλίου, στις 23.06.2014.
(Σχετικά: α. υπ’ αριθμ. 10.083/26.05.2014 και 1/26.05.2014,
β. υπ’ αριθμ. 10.173/27.05.2014 και 2/27.05.2014, και γ. υπ’
αριθμ. 10.255/28.05.2014 και 3/28.05.2014 Δηλώσεις Υπο−
ψηφιότητας και τα συνημμένα σε αυτές Βιογραφικά
Σημειώματα των υποψηφίων).
10. Το πρακτικό της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής
στις 25.06.2014 για την ανακήρυξη των υποψηφίων και
την οργάνωση των εκλογικών διαδικασιών για την ανά−
δειξη του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας
του Ιδρύματος, με βάση το οποίο ορίσθηκε ως ημέρα
διεξαγωγής των εκλογών η 01η Ιουλίου 2014, (σχετική
υπ’ αριθμ. 11.912/25.06.2014 απόφαση ανακήρυξης υπο−
ψηφίων).
11. Το πρακτικό της 3ης συνεδρίασης της Τριμελούς
Επιτροπής για τη μετάθεση της ημερομηνίας διενέρ−
γειας των εκλογών, σης 04 Ιουλίου 2014. (υπ’ αριθμ.
12.142/27.06.2014).
12. Το πρακτικό εκλογής της 04ης Ιουλίου 2014 και
τον πίνακα αποτελεσμάτων που εξέδωσε η Τριμελής
Επιτροπή διενέργειας των εκλογών, σύμφωνα με τα
οποία ο Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας Γεώργιος Κο−
ντάκης εξελέγη ως Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, με τετραετή θητεία
η οποία άρχεται στις 01.09.2014 και λήγει στις 31.08.2018.
13. Την υπ’ αριθμόν Φ.120.61/19/Β2/64578/20.07.2011
με (Φ.Ε.Κ. 241/29.07.2011, τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) διαπιστωτική
πράξη της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων περί εκλογής του Καθηγητή Ευριπίδη
Γ. Στεφάνου ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης με
θητεία τεσσάρων (4) ετών, από 01.09.2011 έως 31.08.2015.
14. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ
112 τ.Α/2010) ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεω−
τική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδί−
κτοο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/
τ.Α΄/21.11.2013), καθώς και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού
εκδοθείσα υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30−09−2010
απόφαση.
15. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παράγραφος 1 περί−
πτωση 2β΄ του Ν. 4076/2012 σε συνδυασμό με τις δι−
ατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 2 της υπ’ αριθμ.
Φ.122.1./184/16376/Β2/19.02.2012 σχετικής υπουργικής
απόφασης (ΦΕΚ 353/19.02.2013 τ.Β΄), τις διατάξεις του
άρθρο 5, παρ. 2, εδ. ιβ) και τις διατάξεις του άρθρου 7,
παρ. 6 εδ. γ, του Ν. 3469/2006 (Φ.Ε.Κ. 131/28.06.2006 τ.Α΄)
«Δημοσιευτέα σε Φ.Ε.Κ. ύλη».
16. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσης
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, ποσού 2.520,00 € ετησίως η οποία επιβαρύνει
τον Κ.Α.Ε. 0259 «Έξοδα παράστασης», διορίζουμε:
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Ως Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας [Σ.Ε.Υ.]
του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον Γεώργιο Κοντάκη του
Μιχαήλ με Α.Δ.Τ.: ΑΒ 955581, Καθηγητή Πρώτης Βαθ−
μίδας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας [Σ.Ε.Υ.] του Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία και τα διαλαμβανόμενα στο
πρακτικό της αρμόδιας Τριμελούς Επιτροπής διενέρ−
γειας της διαδικασίας εκλογής του Κοσμήτορα ως άνω.
Η θητεία του Κοσμήτορος είναι τετραετής, και άρχε−
ται στις 01 Σεπτεμβρίου 2014 και λήγει στις 31 Αυγού−
στου 2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ρέθυμνο−Ηράκλειο, 22 Ιουλίου 2014
Ο Πρύτανης
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
F
Αριθμ. 13.460/22.07.2014
Εκλογή προέδρου στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογί−
ας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239 τ.Α΄/1973) περί καθορισμού
του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος
Πανεπιστημίου, το Ν.Δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310τ.Α/1974) περί
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως το Ν.Δ. 87/1973 (ΦΕΚ
159τ.Α΄/1973) «περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θράκην
και εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων τινών αυτού
εις άπαντα τα ΑΕΙ..., το Ν. 259/1976 (ΦΕΚ 25τ.Α΄/1976) περί
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Πανεπι−
στημίων Θράκης και Κρήτης κειμένων διατάξεων, τις
διατάξεις του Π.Δ. 103/1983, (Φ.Ε.Κ. 48/15.04.1983, τ.Α΄)
− Αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης...,
καθώς και της λοιπής νομοθεσίας περί ίδρυσης του
Πανεπιστημίου Κρήτης.
2. 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 εκπαιδευτι−
κών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το
Ν. 4076/2012 (Φ.Ε.Κ. 159/10.08.2012 τ.Α΄) «Ρυθμίσεις θε−
μάτων Α.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις», το Ν. 4115/2013 (Φ.Ε.Κ.
24/30.1.2013 τ.Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος
Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσα−
νατολισμού και άλλες διατάξεις» και το Ν. 4186/2013
(ΦΕΚ 193/17.09.2013, τ.Α΄) «Αναδιάρθρωση της Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».
3. Τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 10, παρά−
γραφοι 1 και 2 του Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06.09.2011
τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατά−
ξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1, περίπτωση 1 και 2
του Ν. 4076/2012 (Φ.Ε.Κ. 159/10.08.2012 τ.Α΄) και συμπλη−
ρώθηκαν με την παράγραφο 7 του άρθρου 39 του Ν.
4186/2013 (Φ.Ε.Κ. 193/17.9.2013, τ.Α΄), τις διατάξεις του
εδαφίου α΄ της παρ. 6 του άρθρου 10 του Ν. 4009/2011,
τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν.
4076/2012, ως και τις διατάξεις της παραγράφου 7 του
άρθρου 12 του Ν. 4076/2012, όπως αυτή προστέθηκε με
την παράγραφο 16 του άρθρου 44Α του Ν. 4115/2013
(Φ.Ε.Κ. 24/30.1.2013 τ.Α΄).
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4. Την υπ’ αριθμόν Φ.122.1/759/109090/Β2/18.09.2012 (με
ΑΔΑ:Β4ΘΗΓ9−ΣΩΓ) εγκύκλιο εφαρμογής του Ν. 4009/2011
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 195/06.09.2011), όπως τροποποιήθηκε με τον
Ν. 4076/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 159/10.08.2012 τ.Α΄).
5. Τις διατάξεις του Πρότυπου Γενικού Εσωτερικού
Κανονισμού Λειτουργίας των ΑΕΙ, Π.Δ. 160/2008, (ΦΕΚ
220/03.11.2008 τ. Α), Κεφ. ΙΣΤ, σχετικά με τις εκλογικές
διαδικασίες ανάδειξης μονοπρόσωπων οργάνων διοίκη−
σης στο Πανεπιστήμιο, σε συνδυασμό με τις διατάξεις
του άρθρου 4 παρ. 1 και 5 του Ν. 4076/2012 και του
άρθρου 80 παρ. 22 του Ν. 4009/2011.
6. Τη με αριθμό Φ.122.1/184/16376/Β2 (Φ.Ε.Κ. 353/19.02.2013,
τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμά−
των, Πολιτισμού & Αθλητισμού «Διαδικασία ανάδειξης
των μονομελών οργάνων των ΑΕΙ μέσω εκλογικής δι−
αδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο», η οποία εκδόθηκε
κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 4076/2012 άρθρο 3 παρ. 1
περίπτωση 2γ.
7. Την υπ’ αριθμόν Φ.120.61/19/Β2/64578/20.07.2011 με
(Φ.Ε.Κ. 241/29.07.2011, τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) διαπιστωτική
πράξη της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων περί εκλογής του Καθηγητή Ευριπίδη
Στεφάνου ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης με
θητεία τεσσάρων (4) ετών, από 01.09.2011 έως 31.08.2015.
8. Το γεγονός ότι η θητεία του υπηρετούντος Προ−
έδρου του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του
Πανεπιστημίου Κρήτης, λήγει στις 31.08.2014, με βάση
την αναφερόμενη στο Φ.Ε.Κ. με αριθμό 166/16.04.2013,
τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ., διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Κρήτης (υπ’ αριθμ. 15.294/28.12.2012) περί
εκλογής Προέδρων Ακαδημαϊκών Τμημάτων Σχολών
του Ιδρύματος.
9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9732/20.05.2014[ΑΔΑ:ΒΙΙΩ469Β7Γ−
9ΣΗ]προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη
Προέδρου στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, για
το χρονικό διάστημα από 01.09.2014 έως 31.08.2016, με
τη διενέργεια της εκλογικής διαδικασίας μέσω κάλπης.
(σχετικά: η από 14.05.2014 συνεδρίαση Συνέλευσης Τμή−
ματος, δυνάμει της οποίας προκηρύχθηκαν οι εκλογές
ως άνω).

10. Το γεγονός ότι με βάση τη με αριθμό 11.176/12.06.2014
απόφαση της, η Συνέλευση στην συνεδρίαση της στις
11 Ιουνίου 2014, ανακήρυξε την υποψήφια για το αξίωμα
της Προέδρου στο ως άνω αναφερόμενο Τμήμα του
Ιδρύματος, αφού έλαβε υπόψη της την υποβληθείσα
αίτηση υποψηφιότητας, τη συνημμένη σε αυτή Υπεύθυνη
Δήλωση (Ν. 1599/1986) και την ισχύουσα νομοθεσία.
11. Το πρακτικό της αρμόδιας Εφορευτικής Επιτροπής
της 18ης Ιουνίου 2014, από το οποίο προκύπτει το απο−
τέλεσμα για την εκλογή της υποψήφιας στο αξίωμα του
Προέδρου, στο ως άνω Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης.
12. 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 κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ
254/τ.Α΄/21.11.2013), καθώς και την κατ’ εξουσιοδότηση
αυτού εκδοθείσα υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/
30−09−2010 απόφαση.
13. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσης
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, ποσού 2.520,00 € ετησίως η οποία επιβαρύνει
τον Κ.Α.Ε. 0259 «Έξοδα παράστασης», διαπιστώνουμε:
Ότι η διεξαχθείσα εκλογική διαδικασία της Τετάρτης
18 Ιουνίου 2014, ανέδειξε την Καθηγήτρια Πρώτης Βαθ−
μίδας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Αντωνία Κιουσοπού−
λου του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ.: [ΑΕ 039213], ως Πρόεδρο του
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία και τα διαλαμβανόμενα στο πρα−
κτικό της αρμόδιας Εφορευτικής Επιτροπής.
Η θητεία της Προέδρου είναι διετής και ορίζεται για
το χρονικό διάστημα από 01ης Σεπτεμβρίου 2014 έως
31ης Αυγούστου 2016.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ρέθυμνο−Ηράκλειο, 22 Ιουλίου 2014
Ο Πρύτανης
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
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