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ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Αριθμ. Πράξη 549 
Εκλογή Διευθυντή του Τομέα Οργανικής Χημείας, 

Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας, Χημείας Τροφί-

μων, Βιοχημείας και Κλινικής Χημείας του Τμήμα-

τος Χημείας.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθ. 27 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 

114/2017, τ.Α') «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτα-
της εκπαίδευσης, ρυδμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 85/2013 (ΦΕΚ 124/2013, τ.Α') 
«Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και 
ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών».

3. Την υπ' αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255/
15-9-2017, τ.Β') υπουργική απόφαση «Τρόπος διεξαγω-
γής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μο-
νοπρόσωπων 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 εφαρ-
μογή του ν. 4485/2017 (Α' 114)».

4. Την υπ' αριθμ. 381/18-10-2017 προκήρυξη του 
Προέδρου του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών 
Επιστημών σχετικά με την εκλογή Διευδυντή του Τομέα 
Οργανικής Χημείας, Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας, 
Χημείας Τροφίμων, Βιοχημείας και Κλινικής Χημείας του 
ανωτέρω Τμήματος, για ετήσια θητεία από 1-12-2017.

5. Το από 13-11-2017 πρακτικό της εφορευτικής επι-
τροπής για την εκλογή Διευθυντή στον Τομέα Οργανι-
κής Χημείας, Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας, Χημείας 
Τροφίμων, Βιοχημείας και Κλινικής Χημείας του Τμήμα-
τος Χημείας, σύμφωνα με το οποίο εξελέγη ο Μαρίνος 
Πιτσικάλης, καδηγητής πρώτης βαδμίδας, στη θέση Δι-
ευθυντή του εν λόγω Τομέα.

6. Το υπ' αριθμ. 554/24-11-2017 έγγραφο του Προέ-
δρου του Τμήματος Χημείας.

7. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, διαπιστώνουμε: 

Την εκλογή του Μαρίνου Πιτσικάλη του Χαραλάμπους 
(Α.Δ.Τ.: Χ 109931), καθηγητή πρώτης βαθμίδας, σε θέση 
Διευθυντή του Τομέα Οργανικής Χημείας, Οργανικής 
Χημικής Τεχνολογίας, Χημείας Τροφίμων, Βιοχημείας και 
Κλινικής Χημείας του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετι-
κών Επιστημών, με θητεία ενός (1) έτους, από 1-12-2017.

  Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2017

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

 

Αριθμ. Πράξη 548 
    Εκλογή Διευθυντή του τομέα Θεωρητικής Χημεί-

ας - Φυσικοχημείας Ανόργανης Ανάλυσης, Ενόρ-

γανης Ανάλυσης, Οργανολογίας και Χημικής Μη-

χανικής του Τμήματος Χημείας.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

     Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθ. 27 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 

114/2017, τ.Α') «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτα-
της εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 85/2013 (ΦΕΚ 124/2013, τ.Α') 
«Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και 
ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών».

3. Την υπ' αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255/
15-9-2017, τ.Β') υπουργική απόφαση «Τρόπος διεξαγω-
γής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μο-
νοπρόσωπων 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 εφαρ-
μογή του ν. 4485/2017 (Α' 114)».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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4. Την υπ' αριθμ. 380/18-10-2017 προκήρυξη του 
Προέδρου του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών 
Επιστημών σχετικά με την εκλογή Διευδυντή του Τομέα 
Θεωρητικής Χημείας - Φυσικοχημείας Ανόργανης Ανά-
λυσης, Ενόργανης Ανάλυσης, Οργανολογίας και Χημικής 
Μηχανικής του ανωτέρω τμήματος, για ετήσια θητεία 
από 1-12-2017.

5. Το από 13-11-2017 πρακτικό της εφορευτικής επι-
τροπής για την εκλογή Διευθυντή στον τομέα Θεωρη-
τικής Χημείας - Φυσικοχημείας Ανόργανης Ανάλυσης, 
Ενόργανης Ανάλυσης, Οργανολογίας και Χημικής Μη-
χανικής του τμήματος Χημείας, σύμφωνα με το οποίο 
εξελέγη ο Ανδρέας Κούτσελος, αναπληρωτής καθηγητής, 
στη θέση Διευθυντή του εν λόγω Τομέα.

6. Το υπ' αριθμ. 553/24-11-2017 έγγραφο του Προέ-
δρου του Τμήματος Χημείας.

7. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, διαπιστώνουμε: 

Την εκλογή του Ανδρέα Κούτσελου του Δημητρίου 
(Α.Δ.Τ.: ΑΖ 047829), αναπληρωτή καθηγητή, σε θέση 
Διευθυντή του Τομέα Θεωρητικής Χημείας - Φυσικο-
χημείας Ανόργανης Ανάλυσης, Ενόργανης Ανάλυσης, 
Οργανολογίας και Χημικής Μηχανικής του τμήματος 
Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών, με θητεία ενός 
(1) έτους, από 1-12-2017.

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2017

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

      Αριθμ. 15.959 
Εκλογή Διευθυντή του τομέα Νευρολογίας και 

Αισθητηρίων Οργάνων του Τμήματος Ιατρικής 

της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστη-

μίου Κρήτης σε εφαρμογή των διατάξεων του 

ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017)».

   Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239/τ.Α΄/1973) περί καθορι-

σμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος 
Πανεπιστημίου, το ν.δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310/τ.Α΄/1974) 
περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως το ν.δ. 87/1973 
(ΦΕΚ 159/τ.Α΄/1973) «περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις 
θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων τι-
νών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ..., το ν. 259/1976 (ΦΕΚ 25/
τ.Α΄/76) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως 
των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κει-
μένων διατάξεων, τις διατάξεις του π.δ. 103/1983, 
(ΦΕΚ 48/15.04.1983, τ.Α') - Αυτοδύναμη λειτουργία του 
Πανεπιστημίου Κρήτης καθώς και της λοιπής νομοθεσίας 
περί Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Το π.δ. 653/1976 (ΦΕΚ 241/τ.Α΄/10.09.1976) περί 
ιδρύσεως Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 

ν. 641/1977 (ΦΕΚ 200/τ.Α΄/22.07.1977) περί ιδρύσεως 
και οργανώσεως Ιατρικών Σχολών κ.ά., άρθρο 11, το 
π.δ. 103/1983, (ΦΕΚ 48/15.04.1983, τ.Α') περί μετονο-
μασίας της Ιατρικής Σχολής και περί διάρθρωσης του 
Πανεπιστημίου Κρήτης σε Σχολές, Τμήματα, Τομείς (άρ-
θρο 2, άρθρο 11), το υπ'αριθμόν π.δ. 96/2013 (ΦΕΚ 133/
τ.Α΄/05.06.2013) για την «Κατάργηση - συγχώνευση τμη-
μάτων - Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρή-
της», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το υπ’ αριθμ. 
π.δ. 128/2013 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/17.09.2013) και την εκδοθεί-
σα μετ' αυτού Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη, υπ'α-
ριθμόν 10.954/31.07.2013 (ΦΕΚ 1959/τ.Β΄/12.08.2013). 
Την υπ'αριθμόν 441/14.01.2014 απόφαση  του Πρύτανη 
(ΦΕΚ 291/τ.Β΄/10.02.2014) περί θεμάτων λειτουργίας της 
Μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Υγείας του  Πανε-
πιστημίου Κρήτης.

3. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/06.09.2011) 
τ.Α' «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 
σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευ-
τικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/
04.08.2017) περί οργάνωσης και λειτουργίας της ανώ-
τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις και ειδικότερα: άρθρο 1 «Διάρθρωση της ανώ-
τατης εκπαίδευσης - Νομική μορφή των Α.Ε.Ι.» - άρθρο 
2 «Ορισμοί» - περίπτωση ι) - άρθρο 9 «Σχολές, Τμήματα, 
Τομείς» - άρθρο 22 «Διοικητικό Συμβούλιο» παράγρα-
φος 2, περίπτωση β)- άρθρο 25 «Όργανα του Τομέα» 
παράγραφος 1 περίπτωση β) - άρθρο 26 «Γενική Συνέ-
λευση Τομέα» παράγραφος 1 περίπτωση α) - άρθρο 27 
«Διευθυντής Τομέα» σε συνδυασμό με τις διατάξεις των 
παραγράφων 11, 12 και 13.α. του άρθρου 84 «Τελικές 
και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α' έως Ε'», και το 
άρθρο 88 «Καταργούμενες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 «θέματα διοίκησης των 
Α.Ε.Ι.» του ν. 4473/2017 (Φ.Ε.Κ. 78/τ.Α΄/30.05.2017) «Μέ-
τρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέ-
ματα εκπαίδευσης» οι οποίες ορίζουν ότι: «2.1. Η θητεία 
των μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης των 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), που λήγει 
την 31η Αυγούστου 2017, παρατείνεται έως την 30ή Νο-
εμβρίου 2017.2.2...».

6. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα 
Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων του Τμήματος 
Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, έτους 2016 περί 
εκλογής του υπηρετούντος Διευθυντή του Τομέα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

7. Την υπ'αριθμόν 144363/Ζ1/01.09.2017 διευκρινι-
στική εγκύκλιο περί ζητημάτων οργάνων διοίκησης των 
Α.Ε.Ι., μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α΄ 114). 
(Γενικό Πρωτόκολλο Π.Κ.: 11.010/04.09.2017)

8. Την υπ'αριθμόν 153348/Ζ1/15.09.2017 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 3255/τ.Β΄/15.09.2017) για τον τρόπο δι-
εξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη 
των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. κ.ά, η οποία εκ-
δόθηκε κατ'εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 
11 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

9. Την υπ'αριθμόν 06/10.02.2016 απόφαση του 
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης (Συνεδρίαση 
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20η/10.02.2016) για το διορισμό του εκλεγμένου κατά τη 
διαδικασία της 16ης.12.2015 Οδυσσέα-Ιωάννη Ζώρα του 
Λύσανδρου, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής της Σχο-
λής Επιστημών Υγείας, ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου 
Κρήτης (ΦΕΚ 82/τ.ΥΟΔΔ/18.02.2016), με πλήρη θητεία 
από την έκδοση της Διαπιστωτικής Πράξης του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και την υπ'α-
ριθμόν πρωτοκόλλου ΥΠΠΕΘ 31460/Ζ1 /23.02.2016 Δι-
απιστωτική Πράξη με [ΑΔΑ:ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ] και Γενικό 
Πρωτόκολλο Πανεπιστημίου Κρήτης 1960/23.02.2016, 
της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, Αθ. Αναγνωστοπούλου, περί διορισμού 
του Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστη-
μών Υγείας Οδυσσέα-Ιωάννη Ζώρα του Λύσανδρου, ως 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης.

10. Την υπ'αριθμόν Γενικού Πρωτοκόλλου 12.549/
29.09.2017 [ΑΔΑ:6063469Β7Γ-ΓΣΔ] προκήρυξη διενέρ-
γειας, μέσω κάλπης, εκλογών την οποία απηύθυνε ο 
Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας για την ανά-
δειξη, μεταξύ άλλων, Διευθυντή του Τομέα Νευρολογίας 
και Αισθητηρίων Οργάνων του Τμήματος Ιατρικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας στις 31 Οκτωβρίου 2017 και 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή 
των υποψηφιοτήτων.

11. Την υπ’ αριθμ. 13.066/09.10.2017 υποβληθείσα 
προς τον Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας 
αίτηση υποψηφιότητας του μέλους Δ.Ε.Π. του Τομέα 
Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων Καθηγητή Πα-
ναγιώτη Μήτσια για την εκλογή της 31ης.10.2017 για 
τη θέση του Διευθυντή του προαναφερόμενου Τομέα 
του Τμήματος Ιατρικής της  Σχολής Επιστημών Υγείας, 
με θητεία από 01.12.2017 έως 31.08.2018, καθώς και 
την αριθμ. 13.376/13.10.2017 [ΑΔΑ: 65ΡΕ469Β7Γ-Κ25] 
απόφαση της αρμόδιας Εφορευτικής Επιτροπής στις 
12.10.2017 δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η ανα-
κήρυξη του υποψηφίου για το αξίωμα του Διευθυντή 
του Τομέα, ως άνω.

12. Το πρακτικό εκλογής της 31ης Οκτωβρίου 2017 
και τον πίνακα αποτελεσμάτων που εξέδωσε η αρμό-
δια Εφορευτική Επιτροπή διενέργειας των εκλογών, από 
τα οποία προκύπτει το αποτέλεσμα για την εκλογή του 
υποψήφιου στο αξίωμα του Διευθυντή του Τομέα Νευ-
ρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων, στο Τμήμα Ιατρι-
κής της Μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης.

13. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 
112/τ.Α΄/2010) ενίσχυση της διαφάνειας με την υπο-
χρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνη-
τικών, 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 αυ-
τού εκδοθείσα υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/
30-09-2010 απόφαση.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ:
Ότι η διεξαχθείσα εκλογική διαδικασία της 31ης 

Οκτωβρίου 2017, ανέδειξε τον Καθηγητή του Τομέα 

Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων του Τμήματος 
Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης Παναγιώτη Μήτσια 
του Δημητρίου, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας - Α.Δ.Τ.: 
[ΑΝ 464068], ως Διευθυντή του Τομέα Νευρολογίας 
και Αισθητηρίων Οργάνων του Τμήματος Ιατρικής της 
Μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Υγείας (Σ.Ε.Υ.) του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμφωνα με την ισχύουσα νο-
μοθεσία και τα διαλαμβανόμενα στο πρακτικό της αρ-
μόδιας Εφορευτικής Επιτροπής.

Η θητεία του Διευθυντή ορίζεται για τη χρονική περίο-
δο από 01.12.2017 έως 31.08.2018, δεδομένου ότι η θη-
τεία του υπηρετούντος Διευθυντή λήγει στις 30.11.2017 
μετά από παράταση που δόθηκε βάσει των διατάξεων 
ν. 4473/2017 (Φ.Ε.Κ. 78/τ.Α΄/30.05.2017).

  Ρέθυμνο, 16 Νοεμβρίου 2017 

Ο Πρύτανης

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΖΩΡΑΣ

 

    Αριθμ.  15.960 
Εκλογή Διευθυντή του τομέα Παθολογίας του 

Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγεί-

ας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή 

των διατάξεων του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/

04.08.2017)».

   Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

  'Eχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239/τ.Α΄/1973) περί καθορι-

σμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος 
Πανεπιστημίου, το ν.δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310/τ.Α΄/1974) 
περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως το ν.δ. 87/1973 
(ΦΕΚ 159/τ.Α΄/1973) «περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις 
θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων τι-
νών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ..., το ν. 259/1976 (ΦΕΚ 25/
τ.Α΄/76) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως 
των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κειμέ-
νων διατάξεων, τις διατάξεις του π.δ. 103/1983, (ΦΕΚ 
48/15.04.1983, τ.Α') - Αυτοδύναμη λειτουργία του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης καθώς και της λοιπής νομοθεσίας 
περί Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Το π.δ. 653/1976 (ΦΕΚ 241/τ.Α΄/10.09.1976) περί 
ιδρύσεως Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
ν. 641/1977 (ΦΕΚ 200/τ.Α΄/22.07.1977) περί ιδρύσεως 
και οργανώσεως Ιατρικών Σχολών κ.ά., άρθρο 11, το 
π.δ. 103/1983, (ΦΕΚ 48/15.04.1983, τ.Α') περί μετονο-
μασίας της Ιατρικής Σχολής και περί διάρθρωσης του 
Πανεπιστημίου Κρήτης σε Σχολές, Τμήματα, Τομείς (άρ-
θρο 2, άρθρο 11), το υπ'αριθμόν π.δ. 96/2013 (ΦΕΚ 133/
τ.Α΄/05.06.2013) για την «Κατάργηση - συγχώνευση τμη-
μάτων - Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρή-
της», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το υπ’ αριθμ. 
π.δ. 128/2013 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/17.09.2013) και την εκδο-
θείσα μετ' αυτού Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη, υπ' 
αριθμόν 10.954/31.07.2013 (ΦΕΚ 1959/τ.Β΄/12.08.2013). 
την υπ'αριθμόν 441/14.01.2014 απόφαση του Πρύτανη 
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(ΦΕΚ 291/τ.Β΄/10.02.2014) περί θεμάτων λειτουργίας της 
Μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπι-
στημίου Κρήτης.

3. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/06.09.2011) 
τ.Α' «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 
σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευ-
τικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 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» - περίπτωση ι) - άρθρο 9 «Σχολές, 
Τμήματα, Τομείς» - άρθρο 22 «Διοικητικό Συμβούλιο» 
παράγραφος 2, περίπτωση β)- άρθρο 25 «Όργανα του 
Τομέα» παράγραφος 1 περίπτωση β) - άρθρο 26 «Γενική 
Συνέλευση Τομέα» παράγραφος 1 περίπτωση α) - άρθρο 
27 «Διευθυντής Τομέα» σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
των παραγράφων 11, 12 και 13.α. του άρθρου 84 «Τελικές 
και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α' έως Ε'», και το 
άρθρο 88 «Καταργούμενες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 «θέματα διοίκησης των 
Α.Ε.Ι.» του ν. 4473/2017 (Φ.Ε.Κ. 78/τ.Α΄/30.05.2017) «Μέ-
τρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέ-
ματα εκπαίδευσης» οι οποίες ορίζουν ότι: «2.1. Η θητεία 
των μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης των 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), που λήγει 
την 31η Αυγούστου 2017, παρατείνεται έως την 30ή Νο-
εμβρίου 2017.2.2.....».

6. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα 
Παθολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, έτους 2016 περί εκλογής του υπηρετούντος Δι-
ευθυντή του Τομέα για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

7. Την υπ'αριθμόν 144363/Ζ1/01.09.2017 διευκρινι-
στική εγκύκλιο περί ζητημάτων οργάνων διοίκησης των 
Α.Ε.Ι., μετά τη δημοσίευση του ν. 4485 /2017 (Α΄ 114). 
(Γενικό Πρωτόκολλο Π.Κ.: 11.010/04.09.2017)

8. 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 εκ-
δόθηκε κατ'εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 
11 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

9. Την υπ'αριθμόν 06/10.02.2016 απόφαση του 
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης (Συνεδρίαση 
20η/10.02.2016) για το διορισμό του εκλεγμένου κατά τη 
διαδικασία της 16ης.12.2015 Οδυσσέα-Ιωάννη Ζώρα του 
Λύσανδρου, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής της Σχο-
λής Επιστημών Υγείας, ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου 
Κρήτης (ΦΕΚ 82/τ.ΥΟΔΔ/18.02.2016), με πλήρη θητεία 
από την έκδοση της Διαπιστωτικής Πράξης του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και την υπ'α-
ριθμόν πρωτοκόλλου ΥΠΠΕΘ 31460/Ζ1/23.02.2016 Δια-
πιστωτική Πράξη με [ΑΔΑ:ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ] και Γενικό 
Πρωτόκολλο Πανεπιστημίου Κρήτης 1960/23.02.2016, 
της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
θρησκευμάτων, Αθ. Αναγνωστοπούλου, περί διορισμού 
του Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστη-
μών Υγείας Οδυσσέα-Ιωάννη Ζώρα του Λύσανδρου, ως 
πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης.

10. Την υπ'αριθμόν Γενικού Πρωτοκόλλου 12.549/
29.09.2017 [ΑΔΑ:6ο63469Β7Γ-ΓΣΔ] προκήρυξη διε-
νέργειας, μέσω κάλπης, εκλογών την οποία απηύθυνε 
ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας για την 
ανάδειξη, μεταξύ άλλων, Διευθυντή του Τομέα Παθο-
λογίας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας στις 31 Οκτωβρίου 2017 και πρόσκληση εκ-
δήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή των υπο-
ψηφιοτήτων.

11. Την υπ’ αριθμ. 13.133/10.10.2017 υποβληθείσα 
προς τον Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας 
αίτηση υποψηφιότητας του μέλους Δ.Ε.Π. του Τομέα 
Παθολογίας Καθηγητή Αχιλλέα Γκίκα για την εκλογή 
της 31 πς.10.2017 για τη θέση του Διευθυντή του προ-
αναφερόμενου Τομέα του Τμήματος Ιατρικής της Σχο-
λής Επιστημών Υγείας, με θητεία από 01.12.2017 έως 
31.08.2018, καθώς και την αριθμ. 13.357/12.10.2017 
[ΑΔΑ: 62Κ0469Β7Γ-ΒΝ8] απόφαση της αρμόδιας Εφο-
ρευτικής Επιτροπής στις 12.10.2017 δυνάμει της οποίας 
αποφασίστηκε η ανακήρυξη του υποψηφίου για το αξί-
ωμα του Διευθυντή του Τομέα, ως άνω.

12. Το πρακτικό εκλογής της 31ης Οκτωβρίου 2017 
και τον πίνακα αποτελεσμάτων που εξέδωσε η αρμό-
δια Εφορευτική Επιτροπή διενέργειας των εκλογών, από 
τα οποία προκύπτει το αποτέλεσμα για την εκλογή του 
υποψήφιου στο αξίωμα του Διευθυντή του Τομέα Παθο-
λογίας, στο Τμήμα Ιατρικής της Μονοτμηματικής Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

13. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 
112 τ.Α΄/2010) ενίσχυση της διαφάνειας με την υπο-
χρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνη-
τικών, 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 αυ-
τού εκδοθείσα υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-
09-2010 απόφαση.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ:
Ότι η διεξαχθείσα εκλογική διαδικασία της 31ης Οκτω-

βρίου 2017, ανέδειξε τον Καθηγητή του Τομέα Παθολο-
γίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης 
Αχιλλέα Γκίκα του Ηλία, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας - 
Α.Δ.Τ.: [ AH 961377], ως Διευθυντή του Τομέα Παθολογίας 
του Τμήματος Ιατρικής της Μονοτμηματικής Σχολής Επι-
στημών Υγείας (Σ.Ε.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμ-
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα διαλαμβανόμενα 
στο πρακτικό της αρμόδιας Εφορευτικής Επιτροπής.

Η θητεία του Διευθυντή ορίζεται για τη χρονική περίο-
δο από 01.12.2017 έως 31.08.2018, δεδομένου ότι η θη-
τεία του υπηρετούντος Διευθυντή λήγει στις 30.11.2017 
μετά από παράταση που δόθηκε βάσει των διατάξεων 
ν. 4473/2017 (Φ.Ε.Κ. 78/τ.Α΄/30.05.2017).

  Ρέθυμνο, 16 Νοεμβρίου 2017

Ο Πρύτανης

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΖΩΡΑΣ
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     Αριθμ. 15.961 
Εκλογή Διευθυντή του τομέα Χειρουργικής του 

Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγεί-

ας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή 

των διατάξεων του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/

04.08.2017)».

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239/τ.Α΄/1973) περί καθορι-

σμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος 
Πανεπιστημίου, το ν.δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310/τ.Α΄/1974) 
περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως το ν.δ. 87/1973 
(ΦΕΚ 159/τ.Α΄/1973) «περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις 
θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων τι-
νών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ..., το ν. 259/1976 (ΦΕΚ 25/
τ.Α΄/76) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως 
των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κειμέ-
νων διατάξεων, τις διατάξεις του π.δ. 103/1983, (ΦΕΚ 
48/15.04.1983, τ.Α') - Αυτοδύναμη λειτουργία του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης καθώς και της λοιπής νομοθεσίας 
περί Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Το π.δ. 653/1976 (ΦΕΚ 241/τ.Α΄/10.09.1976) περί 
ιδρύσεως Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
ν. 641/1977 (ΦΕΚ 200/τ.Α΄/22.07.1977) περί ιδρύσεως 
και οργανώσεως Ιατρικών Σχολών κ.ά., άρθρο 11, το 
π.δ. 103/1983, (ΦΕΚ 48/15.04.1983, τ.Α') περί μετονο-
μασίας της Ιατρικής Σχολής και περί διάρθρωσης του 
Πανεπιστημίου Κρήτης σε Σχολές, Τμήματα, Τομείς (άρ-
θρο 2, άρθρο 11), το υπ'αριθμόν π.δ. 96/2013 (ΦΕΚ 133/
τ.Α΄/05.06.2013) για την «Κατάργηση - συγχώνευση τμη-
μάτων - Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρή-
της», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το υπ’ αριθμ. π.δ. 
128/2013 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/17.09.2013) και την εκδοθείσα 
μετ' αυτού Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη, υπ'αριθμόν 
10.954/31.07.2013 (ΦΕΚ 1959/τ.Β΄/12.08.2013). Την υπ'α-
ριθμόν 441/14.01.2014 απόφαση του Πρύτανη (ΦΕΚ 291/
τ.Β΄/10.02.2014) περί θεμάτων λειτουργίας της Μονοτμημα-
τικής Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

3. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/06.09.2011) 
τ.Α' «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 
σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευ-
τικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/
04.08.2017) περί οργάνωσης και λειτουργίας της ανώ-
τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις, και ειδικότερα: άρθρο 1 «Διάρθρωση της ανώ-
τατης εκπαίδευσης - Νομική μορφή των Α.Ε.Ι.» - άρθρο 
2 «Ορισμοί» - περίπτωση ι) - άρθρο 9 «Σχολές, Τμήματα, 
Τομείς» - άρθρο 22 «Διοικητικό Συμβούλιο» παράγρα-
φος 2, περίπτωση β)- άρθρο 25 «Όργανα του Τομέα» 
παράγραφος 1 περίπτωση β) - άρθρο 26 «Γενική Συνέ-
λευση Τομέα» παράγραφος 1 περίπτωση α) - άρθρο 27 
«Διευθυντής Τομέα» σε συνδυασμό με τις διατάξεις των 
παραγράφων 11, 12 και 13.α. του άρθρου 84 «Τελικές 
και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α΄ έως Ε΄» και το 
άρθρο 88 «Καταργούμενες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 «θέματα διοίκησης των 
Α.Ε.Ι.» του ν. 4473/2017 (Φ.Ε.Κ. 78/τ.Α΄/30.05.2017) «Μέ-

τρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέ-
ματα εκπαίδευσης» οι οποίες ορίζουν ότι: «2.1. Η θητεία 
των μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης των 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), που λήγει 
την 31η Αυγούστου 2017, παρατείνεται έως την 30ή Νο-
εμβρίου 2017.2.2......».

6. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα 
Χειρουργικής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημί-
ου Κρήτης, έτους 2016 περί εκλογής του υπηρετούντος 
Διευθυντή του Τομέα για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

7. Την υπ'αριθμόν 144363/Ζ1/01.09.2017 διευκρινι-
στική εγκύκλιο περί ζητημάτων οργάνων διοίκησης των 
Α.Ε.Ι., μετά τη δημοσίευση του ν. 4485 /2017 (Α΄ 114). 
(Γενικό Πρωτόκολλο Π.Κ.: 11.010/04.09.2017)

8. 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 εκ-
δόθηκε κατ'εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 
11 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

9. Την υπ'αριθμόν 06/10.02.2016 απόφαση του 
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης (Συνεδρίαση 
20η/10.02.2016) για το διορισμό του εκλεγμένου κατά τη 
διαδικασία της 16ης.12.2015 Οδυσσέα-Ιωάννη Ζώρα του 
Λύσανδρου, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής της Σχο-
λής Επιστημών Υγείας, ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου 
Κρήτης (ΦΕΚ 82/τ.ΥΟΔΔ/18.02.2016), με πλήρη θητεία 
από την έκδοση της Διαπιστωτικής Πράξης του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και την υπ'α-
ριθμόν πρωτοκόλλου ΥΠΠΕΘ 31460/Ζ1/23.02.2016 Δια-
πιστωτική Πράξη με [ΑΔΑ:ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ] και Γενικό 
Πρωτόκολλο Πανεπιστημίου Κρήτης 1960/23.02.2016, 
της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
θρησκευμάτων, Αθ. Αναγνωστοπούλου, περί διορισμού 
του Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστη-
μών Υγείας Οδυσσέα-Ιωάννη Ζώρα του Λύσανδρου, ΩΣ 
ΠΡΥΤΑΝΗ του Πανεπιστημίου Κρήτης.

10. Την υπ'αριθμόν Γενικού Πρωτοκόλλου 12.549/
29.09.2017 [ΑΔΑ:6063469Β7Γ-ΓΣΔ] προκήρυξη διενέρ-
γειας, μέσω κάλπης, εκλογών την οποία απηύθυνε ο 
Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας για την ανά-
δειξη, μεταξύ άλλων, Διευθυντή του Τομέα Χειρουργικής 
του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
στις 31 Οκτωβρίου 2017 και πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την υποβολή των υποψηφιοτήτων.

11. Την υπ’ αριθμ. 12.792/04.10.2017 υποβληθείσα 
προς τον Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας 
αίτηση υποψηφιότητας του μέλους Δ.Ε.Π. του Τομέα 
Χειρουργικής Καθηγητή Εμμανουήλ Χρυσού για την 
εκλογή της 31ης.10.2017 για τη θέση του Διευθυντή 
του προαναφερόμενου Τομέα του Τμήματος Ιατρικής 
της Σχολής Επιστημών Υγείας, με θητεία από 01.12.2017 
έως 31.08.2018, καθώς και την αριθμ. 13.403/13.10.2017 
[ΑΔΑ: ΩΜΧ8469Β7Γ-ΙΡΜ] απόφαση της αρμόδιας Εφο-
ρευτικής Επιτροπής στις 12.10.2017 δυνάμει της οποίας 
αποφασίστηκε η ανακήρυξη του υποψηφίου για το αξί-
ωμα του Διευθυντή του Τομέα, ως άνω.

12. Το πρακτικό εκλογής της 31ης Οκτωβρίου 2017 
και τον πίνακα αποτελεσμάτων που εξέδωσε η αρμόδια 
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Εφορευτική Επιτροπή διενέργειας των εκλογών, από τα 
οποία προκύπτει το αποτέλεσμα για την εκλογή του υπο-
ψήφιου στο αξίωμα του Διευθυντή του Τομέα Χειρουρ-
γικής, στο Τμήμα Ιατρικής της Μονοτμηματικής Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

13. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 
112/τ.Α΄/2010) ενίσχυση της διαφάνειας με την υπο-
χρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνη-
τικών, 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 αυ-
τού εκδοθείσα υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/
30-09-2010 απόφαση.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ:
Ότι η διεξαχθείσα εκλογική διαδικασία της 31ης Οκτω-

βρίου 2017, ανέδειξε τον Καθηγητή του Τομέα Χειρουρ-
γικής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης 
Εμμανουήλ Χρυσό του Μιχαήλ, με αριθμό Δελτίου Ταυ-
τότητας - Α.Δ.Τ.: [ΑΖ 457721], ως Διευθυντή του Τομέα 
Χειρουργικής του Τμήματος Ιατρικής της Μονοτμηματι-
κής Σχολής Επιστημών Υγείας (Σ.Ε.Υ.) του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα 
διαλαμβανόμενα στο πρακτικό της αρμόδιας Εφορευ-
τικής Επιτροπής.

Η θητεία του Διευθυντή ορίζεται για τη χρονική περίο-
δο από 01.12.2017 έως 31.08.2018, δεδομένου ότι η θη-
τεία του υπηρετούντος Διευθυντή λήγει στις 30.11.2017 
μετά από παράταση που δόθηκε βάσει των διατάξεων 
ν. 4473/2017 (Φ.Ε.Κ. 78/τ.Α΄/30.05.2017).

  Ρέθυμνο, 16 Νοεμβρίου 2017 

Ο Πρύτανης 

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΖΩΡΑΣ

Ι

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

    Διαπιστωτική Πράξη No - 207  
Εκλογή Διευθυντών Τομέων των Τμημάτων της 

Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας 

Τροφίμων και Διατροφής του Αλεξάνδρειου Τεχνο-

λογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώ-

τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) άρθρα 27 και 84.

2. Την εγκύκλιο ΥΠ.Π.Ε.Θ. 144363/Ζ1/1-9-17 (ΑΔΑ: 
Ω6ΝΖ4653ΠΣ-9ΣΜ), Ζητήματα οργάνων διοίκησης των 
Α.Ε.Ι., μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

3. Την υπουργική απόφαση 153348/Ζ1/15-09-2017 
(ΦΕΚ 3255/τ.Β’/15-09-2017): Τρόπος διεξαγωγής των 
εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρό-
σωπων 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 εφαρ-
μογή του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 82/2013 «Συγχώνευση Σχο-
λών – Μετονομασία Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημά-
των – Κατάργηση Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών του 
Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 123/03-06-2013)

5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 
78/τ.Α΄/30-5-2017).

6. Την αριθμ. πρωτ. ΣΦ30/328/23-10-2017 Προκήρυξη 
εκλογών, του Κοσμήτορα της ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ, για ανάδειξη 
Διευθυντών Τομέων των Τμημάτων της Σχολής Τεχνολο-
γίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής 
του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύμα-
τος Θεσσαλονίκης.

7. Τα αριθμ. Πρωτ. ΣΦ 30/360/7-11-2017 και ΣΦ 
30/361/7-11-2017 έγγραφα του Κοσμήτορα της Σχολής 
σχετικά με τη Συγκρότηση Εφορευτικών Επιτροπών για 
τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανά-
δειξη Διευθυντών Τομέων των Τμημάτων Τεχνολογίας 
Τροφίμων και Διατροφής και Διαιτολογίας, της Σχολής 
Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και 
Διατροφής του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευ-
τικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης.

8. Τα αριθμ. Πρωτ. ΣΦ 30/375, 376, 377, 384, 385, 
386/22-11-2017 πρακτικά Εφορευτικών Επιτροπών 
εκλογής Διευθυντών Τομέων των Τμημάτων Τεχνολογί-
ας Τροφίμων και Διατροφής και Διαιτολογίας της Σχολή 
Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και 
Διατροφής του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευ-
τικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης, που διαβιβάσθηκαν με 
το αριθμ. Πρωτ. ΣΦ 30/397/24-11-2017 έγγραφο του 
Κοσμήτορα της Σχολής.

9. Την αριθμ. 193992/Ζ1/10-11-2017 Διαπιστωτική 
πράξη εκλογής Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων 
του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύ-
ματος (Α.Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλονίκης του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θητεία από 1-12-2017 
έως 30/11/2021 (ΦΕΚ 579/Υ.Ο.Δ.Δ./14-11-2017).

Διαπιστώνουμε
1. Ότι Διευθυντής του Τομέα Βασικών Μαθημάτων 

του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας της Σχολής 
Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και 
Διατροφής του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευ-
τικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης εκλέχθηκε ο Αθανάσι-
ος Παπαδόπουλος του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 314371, 
Καθηγητής του οικείου Τμήματος με θητεία ενός έτους 
από 1/12/2017.

2. Ότι Διευθύντρια του Τομέα Διατροφής-Διαιτολογίας 
του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας της Σχολής 
Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και 
Διατροφής του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευ-
τικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης εκλέχθηκε Σουσάνα 
Παπαδοπούλου του Κωνσταντίνου με Α.Δ.Τ. ΑΚ 910404 
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Επίκουρος Καθηγήτρια του οικείου Τμήματος με θητεία 
ενός έτους από 1/12/2017.

3. Ότι Διευθύντρια του Τομέα Τροφίμων-Διατροφής 
του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας της Σχολής 
Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και 
Διατροφής του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευ-
τικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης εκλέχθηκε η Ελισάβετ 
Βαρδάκα του Κωνσταντίνου με Α.Δ.Τ. ΑΕ 699394 Ανα-
πληρώτρια Καθηγήτρια του οικείου Τμήματος με θητεία 
ενός έτους από 1/12/2017.

4. Ότι Διευθύντρια του Τομέα Επιστήμης Τροφίμων 
του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Τε-
χνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Δι-
ατροφής του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος Θεσσαλονίκης εκλέχθηκε η Αμαλία Μωρίκη 
του Βασιλείου με Α.Δ.Τ. ΑΒ 697548 Αναπληρώτρια Κα-
θηγήτρια του οικείου Τμήματος με θητεία ενός έτους 
από 1/12/2017.

5. Ότι Διευθύντρια του Τομέα Μηχανική Διεργασιών 
και Τεχνολογιών Τροφίμων του Τμήματος Τεχνολογίας 

Τροφίμων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τε-
χνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Αλεξάνδρειου 
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης 
εκλέχθηκε η Μαρία Παπαγεωργίου του Δημητρίου με 
ΑΔΤ ΑΖ 692707 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του οικείου 
Τμήματος με θητεία ενός έτους από 1/12/2017.

6. Ότι Διευθυντής του Τομέα Βιομηχανικές Εφαρμο-
γές του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής 
Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και 
Διατροφής του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευ-
τικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης εκλέχθηκε ο Στυλιανός 
Ραφαηλίδης του Νικολάου με Α.Δ.Τ. ΑΖ184705 Καθη-
γητής του οικείου Τμήματος με θητεία ενός έτους από 
1/12/2017.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη 11 Δεκεμβρίου 2017

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ  
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 

του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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