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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Αριθμ. 15.962 
Εκλογή ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ του ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 

Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου 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 τινών 
αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ..., το ν. 259/1976 (ΦΕΚ 25 τ.Α΄/1976) 
περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Πανε-
πιστημίων 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 Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Το π.δ. 653/1976 (Φ.Ε.Κ. 241/τ.Α΄/10.09.1976) περί 
ιδρύσεως Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
ν.641/1977 (Φ.Ε.Κ.200/τ.Α΄/22.07.1977) περί ιδρύσεως 
και οργανώσεως Ιατρικών Σχολών κ.ά., άρθρο 11, το 
π.δ. 103/1983, (Φ.Ε.Κ. 48/15.04.1983, τ.Α΄) περί μετο-
νομασίας της Ιατρικής Σχολής και περί διάρθρωσης 
του Πανεπιστημίου Κρήτης σε Σχολές, Τμήματα, Το-
μείς (άρθρο 2, άρθρο 11), το υπ' αριθμόν π.δ. 96/2013
(ΦΕΚ 133/ τ.Α΄/05.06.2013) για την «Κατάργηση - συγ-
χώνευση τμημάτων - Μετονομασία Σχολής στο Πανε-
πιστήμιο Κρήτης», 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' αριθμ. 10.954/31.07.2013 (Φ.Ε.Κ. 1959/τ.
Β΄/12.08.2013). Την υπ' αριθμ. 441/14.01.2014 απόφαση 
του Πρύτανη (ΦΕΚ 291/τ.Β΄/10.02.2014) περί θεμάτων 
λειτουργίας της Μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

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 εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 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 Κοι-
νωνικής Ιατρικής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης, έτους 2016 περί εκλογής του υπηρετούντος 
Διευθυντή του Τομέα για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

7. Την υπ' αριθμ. 144363/Ζ1/01.09.2017 διευκρινιστική 
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' αριθμ. 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' αριθμ. 06/10.02.2016 απόφαση του Συμ-
βουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης (Συνεδρίαση 
20η/10.02.2016) για το διορισμό του εκλεγμένου κατά τη 
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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' 
αριθμ. 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’ αριθμ. Γενικού Πρωτοκόλλου 13.435/ 
13.10.2017 [ΑΔΑ: ΩΧΙ7469Β7Γ-ΦΦ0] προκήρυξη διε-
νέργειας, μέσω κάλπης, εκλογών την οποία απηύθυνε 
ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας για την 
ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής του 
Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας στις 
09.11.2017 και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για την υποβολή των υποψηφιοτήτων.

11. Την υπ’ αριθμ. 13.738/18.10.2017 υποβληθείσα 
προς τον Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας 
αίτηση υποψηφιότητας του μέλους Δ.Ε.Π. του Τομέα 
Κοινωνικής Ιατρικής Καθηγητή Χρήστου Λιονή για την 
εκλογή της 09.10.2017 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. 14.242/26.10.2017 
[ΑΔΑ: 7ΗΘ1469Β7Γ-Ρ4Ξ] απόφαση της αρμόδιας Εφο-
ρευτικής Επιτροπής στις 26.10.2017 δυνάμει της οποίας 
αποφασίστηκε η ανακήρυξη του υποψηφίου για το αξί-
ωμα του Διευθυντή του Τομέα, ως άνω.

12. Το πρακτικό εκλογής της 09ης Νοεμβρίου 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 Κοινω-
νικής Ιατρικής, στο Τμήμα Ιατρικής της Μονοτμηματικής 
Σχολής Επιστημών Υγείας 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, 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, διαπιστώνουμε:

Ότι η διεξαχθείσα εκλογική διαδικασία της 09ης
Νοεμβρίου 2017, ανέδειξε τον Καθηγητή του Τομέα Κοι-
νωνικής Ιατρικής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης Χρήστο Λιονή του Δημητρίου, με αριθμό 
Δελτίου Ταυτότητας -Α.Δ.Τ.: [AB 970534], ως Διευθυντή 
του Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής του Τμήματος Ιατρικής 
της Μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Υγείας (Σ.Ε.Υ.) 

του Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμφωνα 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 ΖΩΡΑΣ

 

 Αριθμ. 15.954 
   Εκλογή ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ του ΤΟΜΕΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-

ΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ του Τμήματος Ιατρικής της Σχο-

λής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρή-

της 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 διατά-
ξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ..., το ν. 259/1976
(ΦΕΚ 25 τ.Α΄/1976) περί τροποποιήσεως και συμπλη-
ρώσεως των περί Πανεπιστημίων  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 Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Το π.δ. 653/1976 (Φ.Ε.Κ. 241/τ.Α΄/10.09.1976) περί 
ιδρύσεως Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
ν.641/1977 (Φ.Ε.Κ.200/τ.Α΄/22.07.1977) περί ιδρύσε-
ως και οργανώσεως Ιατρικών Σχολών κ.ά., άρθρο 11, 
το  π.δ. 103/1983, (Φ.Ε.Κ. 48/15.04.1983, τ.Α΄) περί με-
τονομασίας της Ιατρικής Σχολής και περί διάρθρωσης 
του Πανεπιστημίου Κρήτης σε Σχολές, Τμήματα, Το-
μείς (άρθρο 2, άρθρο 11), το υπ' αριθμ. π.δ. 96/2013
(ΦΕΚ 133/ τ.Α΄/05.06.2013) για την «Κατάργηση - συγ-
χώνευση τμημάτων - Μετονομασία Σχολής στο Πανε-
πιστήμιο Κρήτης», 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' αριθμ. 10.954/31.07.2013 (Φ.Ε.Κ.1959/
τ.Β΄/12.08.2013). Την υπ' αριθμ. 441/14.01.2014 απόφαση 
του Πρύτανη (ΦΕΚ 291/τ.Β΄/10.02.2014) περί θεμάτων 
λειτουργίας της Μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

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



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3377Τεύχος ΥΟΔΔ 710/29.12.2017

4. Τις διατάξεις του ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 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».

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

7. Την υπ' αριθμ. 144363/Ζ1/01.09.2017 διευκρινιστική 
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’ αριθμ. 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’ αριθμ. 06/10.02.2016 απόφαση του Συμ-
βουλίου 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 Ια-
τρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, ως Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ 82/τ. ΥΟΔΔ/18.02.2016), 
με πλήρη θητεία από την έκδοση της διαπιστωτικής 
πράξης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, και την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου ΥΠΠΕΘ 
31460/Ζ1/23.02.2016 διαπιστωτική πράξη με [ΑΔΑ: 
ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ] και Γενικό Πρωτόκολλο Πανεπιστη-
μίου Κρήτης 1960/23.02.2016, της Αναπληρώτριας 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Αθ. 
Αναγνωστοπούλου, περί διορισμού του Καθηγητή του 
Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας Οδυσ-
σέα-Ιωάννη Ζώρα του Λύσανδρου, ΩΣ ΠΡΥΤΑΝΗ του 
Πανεπιστημίου Κρήτης.

10. Την υπ’ αριθμ. Γενικού Πρωτοκόλλου 12.549/ 
29.09.2017 [ΑΔΑ:6063469Β7Γ-ΓΣΔ] προκήρυξη διενέρ-
γειας, μέσω κάλπης, εκλογών την οποία απηύθυνε ο Κο-

σμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας για την ανάδει-
ξη, μεταξύ άλλων, Διευθυντή του Τομέα Εργαστηριακής 
Ιατρικής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας στις 31 Οκτωβρίου 2017 και πρόσκληση εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή των υποψηφι-
οτήτων.

11. Την υπ’ αριθμ. 13.069/10.10.2017 υποβληθείσα 
προς τον Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας αί-
τηση υποψηφιότητας του μέλους Δ.Ε.Π. του Τομέα Εργα-
στηριακής Ιατρικής Καθηγήτριας Μαρίας-Ελένης Καμπά 
για την εκλογή της 31ης.10.2017 για τη θέση του Διευθυ-
ντή του προαναφερόμενου Τομέα του Τμήματος Ιατρικής 
της Σχολής Επιστημών Υγείας, με θητεία από 01.12.2017 
έως 31.08.2018, καθώς και την αριθμ. 13.304/12.10.2017 
[ΑΔΑ: ΩΟΠΕ469Β7Γ-353] 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 Εφο-
ρευτική Επιτροπή διενέργειας των εκλογών, από τα οποία 
προκύπτει το αποτέλεσμα για την εκλογή του υποψήφιου 
στο αξίωμα του Διευθυντή του Τομέα Εργαστηριακής Ια-
τρικής, στο Τμήμα Ιατρικής της Μονοτμηματικής Σχολής 
Επιστημών Υγείας 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, 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, διαπιστώνουμε:

Ότι η διεξαχθείσα εκλογική διαδικασία της 31ης
Οκτωβρίου 2017, ανέδειξε την Αναπληρώτρια Καθηγή-
τρια του Τομέα Εργαστηριακής Ιατρικής του Τμήματος 
Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης Μαρία-Ελένη Καμπά 
του Νικολάου, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας - Α.Δ.Τ.: 
[ΑΕ 963989 ], ως Διευθύντρια του Τομέα Εργαστηριακής 
Ιατρικής του Τμήματος Ιατρικής της Μονοτμηματικής 
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 της Διευθύντριας ορίζεται για τη χρονική 
περίοδο από 01.12.2017 έως 31.08.2018, δεδομένου 
ότι η θητεία 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 ΖΩΡΑΣ
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  Αριθμ. 15.956 
    Εκλογή ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ του ΤΟΜΕΑ ΜΗΤΕΡΑΣ - 

ΠΑΙΔΙΟΥ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 

Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου 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 
τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ..., το ν. 259/1976 (ΦΕΚ 
25 τ.Α΄/1976) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως 
των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κειμέ-
νων διατάξεων, τις διατάξεις του π.δ. 103/1983, (Φ.Ε.Κ. 
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 (Φ.Ε.Κ. 241/τ.Α΄/10.09.1976) περί 
ιδρύσεως Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
ν.641/1977 (Φ.Ε.Κ. 200/τ.Α΄/22.07.1977) περί ιδρύσε-
ως και οργανώσεως Ιατρικών Σχολών κ.ά., άρθρο 11, 
το π.δ. 103/1983, (Φ.Ε.Κ. 48/15.04.1983, τ.Α΄) περί με-
τονομασίας της Ιατρικής Σχολής και περί διάρθρωσης 
του Πανεπιστημίου Κρήτης σε Σχολές, Τμήματα, Το-
μείς (άρθρο 2, άρθρο 11), το υπ’ αριθμ. π.δ. 96/2013
(ΦΕΚ 133/τ.Α΄/05.06.2013) για την «Κατάργηση - συγ-
χώνευση τμημάτων - Μετονομασία Σχολής στο Πανε-
πιστήμιο Κρήτης», 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’ αριθμ. 10.954/31.07.2013 (Φ.Ε.Κ.1959/
τ.Β΄/12.08.2013). Την υπ’ αριθμ. 441/14.01.2014 απόφαση 
του Πρύτανη (ΦΕΚ 291/τ.Β΄/10.02.2014) περί θεμάτων 
λειτουργίας της Μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

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 εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 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».

6. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα 
Μητέρας-Παιδιού του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης, έτους 2016 περί εκλογής του υπηρετούντος 
Διευθυντή του Τομέα για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

7. Την υπ’ αριθμ. 144363/Ζ1/01.09.2017 διευκρινιστική 
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’ αριθμ. 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’ αριθμ. 06/10.02.2016 απόφαση του Συμ-
βουλίου 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 
Σχολής Επιστημών Υγείας, ως Πρύτανη του Πανεπιστημί-
ου 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’ 
αριθμ. 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’ αριθμ. 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 Μητέρας-Παι-
διού του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγεί-
ας στις 31 Οκτωβρίου 2017 και πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την υποβολή των υποψηφιοτήτων.

11. Την υπ’ αριθμ. 12.977/06.10.2017 υποβληθείσα 
προς τον Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας 
αίτηση υποψηφιότητας του μέλους Δ.Ε.Π. του Τομέα 
Μητέρας-Παιδιού Καθηγητή Εμμανουήλ Γαλανάκη κα-
θώς και την υπ’ αριθμ. 13.098/10.10.2017 υποβληθείσα 
αίτηση του Καθηγητή Γεώργιου Μπριασούλη 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. 13.282/11.10.2017 
[ΑΔΑ: 7Φ8Ν469Β7Γ-ΖΤΩ] απόφαση της αρμόδιας Εφο-
ρευτικής Επιτροπής στις 11.10.2017 δυνάμει της οποί-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3379Τεύχος ΥΟΔΔ 710/29.12.2017

ας αποφασίστηκε η ανακήρυξη των υποψηφίων για το 
αξίωμα του Διευθυντή του Τομέα, ως άνω. Την υπ’ αριθμ. 
14.288/26.10.2017 [ΑΔΑ: Ω32Ζ469Β7Γ-6ΤΠ] επιστολή 
της αρμόδιας Εφορευτικής Επιτροπής των εκλογών που 
ακολουθεί περί παραίτησης του ανακηρυγμένου για τις 
εκλογές υποψήφιου Καθηγητή Γ. Μπριασούλη, την οποία 
και αποδέχεται.

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 Μητέ-
ρας-Παιδιού, στο Τμήμα Ιατρικής της Μονοτμηματικής 
Σχολής Επιστημών Υγείας 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, 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, διαπιστώνουμε:

Ότι η διεξαχθείσα εκλογική διαδικασία της 31ης
Οκτωβρίου 2017, ανέδειξε τον Καθηγητή του Τομέα 
Μητέρας-Παιδιού του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπι-
στημίου Κρήτης Εμμανουήλ Γαλανάκη του Γεωργίου, 
με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας -Α.Δ.Τ.: [ΑΕ 460538], ως 
Διευθυντή του Τομέα Μητέρας-Παιδιού του Τμήματος 
Ιατρικής της Μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Υγεί-
ας (Σ.Ε.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία και τα διαλαμβανόμενα στο πρα-
κτικό 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 ΖΩΡΑΣ

 

 Αριθμ. 15.957 
   Εκλογή ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ του ΤΟΜΕΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ 

του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 

Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμο-

γή 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 διατά-
ξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ..., το ν. 259/1976 
(ΦΕΚ 25 τ.Α΄/1976) περί τροποποιήσεως και συμπλη-
ρώσεως των περί Πανεπιστημίων 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 Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Το π.δ. 653/1976 (Φ.Ε.Κ. 241/τ.Α΄/10.09.1976) περί 
ιδρύσεως Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
ν.641/1977 (Φ.Ε.Κ.200/τ.Α΄/22.07.1977) περί ιδρύσεως 
και οργανώσεως Ιατρικών Σχολών κ.ά., άρθρο 11, το 
π.δ. 103/1983, (Φ.Ε.Κ. 48/15.04.1983, τ.Α΄) περί μετονο-
μασίας της Ιατρικής Σχολής και περί διάρθρωσης του 
Πανεπιστημίου Κρήτης σε Σχολές, Τμήματα, Τομείς 
(άρθρο 2, άρθρο 11), το υπ’ αριθμ. π.δ. 96/2013 (ΦΕΚ 
133/ τ.Α΄/05.06.2013) για την «Κατάργηση - συγχώνευ-
ση τμημάτων - Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο 
Κρήτης», 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’ 
αριθμ. 10.954/31.07.2013 (Φ.Ε.Κ. 1959/τ.Β΄/12.08.2013). 
Την υπ’ αριθμ. 441/14.01.2014 απόφαση του Πρύτανη 
(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 (Φ.Ε.Κ. 195/06.09.2011) 
τ.Α΄ «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 
σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 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
Νοεμβρίου 2017».

6. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα 
Μορφολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημί-
ου Κρήτης, έτους 2016 περί εκλογής του υπηρετούντος 
Διευθυντή του Τομέα για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.
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7. Την υπ’ αριθμ. 144363/Ζ1/01.09.2017 διευκρινιστική 
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’ αριθμ. 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’ αριθμ. 06/10.02.2016 απόφαση του Συμ-
βουλίου 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’ 
αριθμ. πρωτοκόλλου ΥΠΠΕΘ 31460/Ζ1/23.02.2016 δια-
πιστωτική πράξη με [ΑΔΑ:ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ] και Γενικό 
Ποωτόκολλο 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’ αριθμ. 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 Μορφολογίας 
του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
στις 31 Οκτωβρίου 2017 και πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την υποβολή των υποψηφιοτήτων.

11. Την υπ’ αριθμ. 12.823/05.10.2017 υποβληθείσα 
προς τον Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας 
αίτηση υποψηφιότητας του μέλους Δ.Ε.Π. του Τομέα 
Μορφολογίας Καθηγητή Γεώργιου Τζανακάκη καθώς 
και την υπ’ αριθμ. 12.844/05.10.2017 αίτηση 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. 13.358/12.10.2017 
[ΑΔΑ: Ω5ΗΚ469Β7Γ-ΩΝΙ] απόφαση της αρμόδιας Εφο-
ρευτικής Επιτροπής στις 12.10.2017 δυνάμει της οποίας 
αποφασίστηκε η ανακήρυξη των υποψηφίων 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 
Εφορευτική Επιτροπή διενέργειας των εκλογών, από τα 
οποία προκύπτει το αποτέλεσμα για την εκλογή του υπο-
ψήφιου στο αξίωμα του Διευθυντή του Τομέα Μορφο-
λογίας, στο Τμήμα Ιατρικής της Μονοτμηματικής Σχολής 
Επιστημών Υγείας 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, 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, διαπιστώνουμε:

Ότι η διεξαχθείσα εκλογική διαδικασία της 31ης
Οκτωβρίου 2017, ανέδειξε τον Καθηγητή του Τομέα 
Μορφολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημί-
ου Κρήτης Γεώργιος Τζανακάκη του Νικολάου, με αριθμό 
Δελτίου Ταυτότητας - Α.Δ.Τ.: [AM 964570], ως Διευθυ-
ντή του Τομέα Μορφολογίας του Τμήματος Ιατρικής 
της Μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Υγείας (Σ.Ε.Υ.) 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμφωνα 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 ΖΩΡΑΣ 
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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


		2018-01-03T11:56:48+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




