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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Αριθμ. 3667 
   Εκλογή Διευθυντή της Πανεπιστημιακής Οφθαλ-

μολογικής Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής της 

Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιω-

αννίνων. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.  2 του άρθρου 29Α του 

ν.  4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτα-
της εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 114), όπως προστέθηκε με το άρθρο 51 
του ν. 4559/2018 (Α΄ 142) και τροποποιήθηκε με τον 
ν. 4692/2020.

2. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 4559/2018 
«Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες 
διατάξεις».

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 4690/2020.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 114 και 115 του ν. 4692/2020 

«Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις».
5. Την υπό στοιχεία 77561/Ζ1/19.06.2020 κοινή υπουρ-

γική απόφαση (Β’ 2481).
6. Την υπό στοιχεία Α3/οικ. 12681 κοινή υπουργική 

απόφαση «Περί λειτουργίας Πανεπιστημιακών Κλινικών 
και Εργαστηρίων στο Γενικό Νοσοκομείου Ιωαννίνων 
’’Γ. Χατζηκώστα’’» (Β΄ 986/1980) και την υπό στοιχεία 
Α3β/οικ. 12800 υπουργική απόφαση «Εγκατάσταση και 
λειτουργία Πανεπιστημιακών κλινικών, εργαστηρίων και 
ειδικών μονάδων του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων στο Περιφερειακό Πανεπιστημιακό 
Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων» (Β΄ 635/1989).

7. Την υπ’ αρ. 131955/Ζ1/03.08.2018 (ΥΟΔΔ 465) δια-
πιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και τριών (3) Αντι-
πρυτάνεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων του Υπουργού 
Παιδείας, έρευνας και Θρησκευμάτων.

8. Το υπ’ αρ. 141/28.08.2020 έγγραφο με θέμα «Προ-
κήρυξη θέσης Διευθυντή Πανεπιστημιακής Οφθαλμο-
λογικής Κλινικής» του Διευθυντή του Τομέα Νευρικού 
Συστήματος και Αισθητηρίων.

9. Το υπ’ αρ. 436/05.10.2020 έγγραφο με θέμα «Εκλογή 
Διευθυντού Οφθαλμολογικής Κλινικής» του Διευθυντή 
του Τομέα Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων και 
συνημμένα σε αυτό τα Πρακτικά εκλογής με το σύστημα 
Zeus και το Απόσπασμα Πρακτικών της Γενικής Συνέ-
λευσης Τομέα.

10. Το υπ’ αρ. 3667/22.10.2020 έγγραφο με θέμα «Εκλο-
γή στη θέση Διευθυντή της Πανεπιστημιακής Οφθαλμο-
λογικής Κλινικής» της Γραμματείας του Τμήματος Ιατρι-
κής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων.

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
διαπιστώνει ότι:

Ως Διευθυντής της Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής 
Κλινικής του Τομέα Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρί-
ων του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, εκλέχθηκε ο Χρήστος 
Καλογερόπουλος του Δημητρίου με Α.Δ.Τ. ΑΒ 619327, 
Καθηγητής του οικείου Τμήματος, με τριετή θητεία, από 
29.11.2020 έως 28.11.2023.

Η διαπιστωτική πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 26 Οκτωβρίου 2020 

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Αριθμ. 10856 
    Εκλογή Διευθυντή του Τομέα «ΑΝΑΛΥΣΗ» του 

Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μα-

θηματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών 

Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρ-

μογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114), 

όπως ισχύει με τον ν. 4690/2020 (Α’ 104) και τον 

ν. 4692/2020 (A’ 111). 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το ν.δ. 87/1973 περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις 

Θράκην και εις Κρήτην (Α’ 159), όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει, με το ν.δ. 114/1974 (Α’ 310), 
και τον ν. 259/1976 (Α’ 25), το π.δ. 296/1973 (Α’ 239) 
περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρή-
τη ιδρυθέντος Πανεπιστημίου, το π.δ. 103/1983 (Α’ 48), 
περί διαδικασίας ένταξης καθηγητών, πλήρωσης θέ-
σεων ΔΕΠ, διάρθρωσης σε Σχολές Τμήματα και Τομείς, 
και προϋποθέσεις για την αυτοδύναμη λειτουργία του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και τη λοιπή νομοθεσία 
περί ιδρύσεως, μετονομασίας ακαδημαϊκών μονάδων 
του Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Το π.δ. 654/1976 περί ιδρύσεως της Φυσικομαθη-
ματικής Σχολής εις το Πανεπιστήμιον Κρήτης (Α’ 241), 
το π.δ. 452/1984 περί μετονομασίας της Φυσικομαθη-
ματικής Σχολής (Α’ 162), το π.δ. 209/1999 περί ιδρύσεως 
Τμημάτων στη Σχολή Θετικών Επιστημών (Α’ 179), το 
π.δ. 134/2002 περί μετονομασίας της Σχολής Θετικών 
Επιστημών (Α’ 111), το π.δ. 96/2013 για την «Κατάργη-
ση - συγχώνευση τμημάτων - Μετονομασία Σχολής στο 
Πανεπιστήμιο Κρήτης» (Α’ 133), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με το π.δ. 128/2013 (Α’  195), και τις εκδο-
θείσες μετ’ αυτού διαπιστωτικές πράξεις του Πρύτα-
νη, υπ’ αρ. 10.953/31.07.2013, 10.954/31.07.2013 και 
10.955/31.07.2013 (Β’ 1959).

3. Την υπ’ αρ. 16.925/30.11.2017 απόφαση (Β’4374 και 
ΑΔΑ: ΩΣΛ3469Β7Γ‐ΥΗΤ) περί της ίδρυσης Τομέων στο 
Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 
της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης και του καθορισμού των γνω-
στικών τους αντικειμένων, κατόπιν της σύμφωνης γνώ-
μης της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος (υπ’ αριθμόν 
112/11.10.2017 και 114/01.11.2017 Συνεδριάσεις) και της 
απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης 
(υπ’αριθμόν 379η/23.11.2017 Συνεδρίαση).

4. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 περί οργάνωσης και 
λειτουργίας της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις (Α’ 114), και ειδικότερα: άρ-
θρο 1 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης ‐ Νομική 
μορφή των Α.Ε.Ι.», - άρθρο 2 «Ορισμοί», περ. ι) ‐ άρθρο 9

«Σχολές, Τμήματα, Τομείς» ‐ άρθρο 22 «Διοικητικό Συμ-
βούλιο» περ. β, παρ. 2 ‐ άρθρο 25 «Όργανα του Τομέα» 
περίπτωση β) παρ. 1 - άρθρο 26 «Γενική Συνέλευση Το-
μέα» περ. α, παρ. 1, και κυρίως το άρθρο 27 «Διευθυντής 
Τομέα», όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
άρθρου 84 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαί-
ων Α’ έως Ε’», και το άρθρο 88 «Καταργούμενες διατάξεις» 
του ιδίου νόμου, όπως τούτος τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 4690/2020 
(Α’ 104) με τίτλο: «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώ-
πιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID‐19 και άλλες κατεπείγουσες διατά-
ξεις» (Α’ 84) και β) της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α’ 90)..., και άλλες διατάξεις.

7. Τις διατάξεις του ν. 4692/2020 με τίτλο «Αναβάθμι-
ση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 111), και ιδίως 
το άρθρο 98 «Διαδικασία εκλογής Διευθυντή Τομέα» 
το οποίο αντικαθιστά την παρ. 3, του άρθρου 27 του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114), καθώς και το άρθρο 127 «Μετα-
βατικές διατάξεις Κεφαλαίου Δ’), παρ. 3 του νέου νόμου.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 18 «Ζητήματα Τριτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης» περ. α), παρ.  6 του ν. 4559/2018 
«Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 142), οι οποίες ορίζουν ότι οι θητείες των 
μονομελών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. υπολογίζονται 
σε ακαδημαϊκά έτη.

9. Την υπ’ αρ. 10.007/26.07.2019 (ΥΟΔΔ 657 και ΑΔΑ: 
Ψ597469Β7Γ‐ΜΕΠ) διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη 
του Ιδρύματος περί εκλογής Διευθυντή στον Τομέα «Ανά-
λυση» του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων 
Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με ετήσια θητεία.

10. Την υπό στοιχεία 153348/Ζ1/15.09.2017 υπουργική 
απόφαση (Β’ 3255) η οποία εκδόθηκε κατ’εφαρμογή των 
διατάξεων της παρ. 11 του άρθρου 84 του ν.4485/2017 
(Α’ 114), όπως τούτη τροποποιήθηκε και ισχύει με την 
υπό στοιχεία Β. Προτ. 191014/Ζ1/2017 υπουργική από-
φαση (Β’ 3969).

11. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) 
ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει.

12. Την υπό στοιχεία 108169/Ζ1/21.08.2020 διαπιστω-
τική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
Νίκης Κεραμέως (ΥΟΔΔ 677) σύμφωνα με τα οριζόμενα 
των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 70 «Εκλο-
γική διαδικασία» του ν. 4692/2020 (Α’ 111) για την εκλογή 
Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων στο Πανεπι-
στήμιο Κρήτης, με τετραετή θητεία από 01.09.2020 έως 
31.08.2024.

13. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 9 του ν. 3469/2006 
(Α’ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο κ.ά.» ‐ «Δημοσιευτέα σε 
Φ.Ε.Κ. ύλη», όπως ισχύει.

14. Τις διατάξεις του ν. 4682/2020 (Α’  46) με τίτλο 
«Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού 
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Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και πε-
ριορισμού της διάδοσης του Κορωναιού» (Α’ 42), β) της 
από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. «...» 
(Α’ 55) και γ) της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου «...» (Α’ 64)» και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύουν, ως και τις εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί μέχρι 
και σήμερα για το εν λόγω θέμα.

15. Την υπ’ αρ. 6673/30.06.2020 (ΑΔΑ:ΩΗΕΤ469Β7Γ‐
Ψ3Ι) προκήρυξη διενέργειας μέσω κάλπης, εκλογών και 
ταυτόχρονη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την 
οποία απηύθυνε ο Πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματι-
κών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετι-
κών και Τεχνολογικών Επιστημών του Ιδρύματος για την 
υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη, μεταξύ άλ-
λων, Διευθυντή του Τομέα «Ανάλυση» με ετήσια θητεία.

16. Την υπ’ αρ. 7006/02.07.2020 απόφαση του Πρύτα-
νη του Ιδρύματος περί έγκρισης των ονομαστικών κα-
ταλόγων των εκλεκτόρων που θα συμμετάσχουν στην 
ψηφοφορία των εκλογών για την ανάδειξη ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 
του Τομέα «Ανάλυση» του Τμήματος Μαθηματικών και 
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και 
Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε 
εφαρμογή των διατάξεων του ν.4485/2017 (Α’ 114) σε 
συνδυασμό με την υπό στοιχεία 153348/Ζ1/15.09.2017 
υπουργική απόφαση (Β’ 3255), όπως ισχύουν.

17. Την υπ’ αρ. 7351/8.07.2020 υποβληθείσα προς τον 
Πρόεδρο του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμέ-
νων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών 
Επιστημών αίτηση υποψηφιότητας του μέλους Δ.Ε.Π. του 
Τομέα «Ανάλυση» Μ. Παπαδημητράκη για την ανάδειξή 
του για τη θέση του Διευθυντή του Τομέα «Ανάλυση», με 
ετήσια θητεία από 01.09.2020 έως 31.08.2021.

18. Την υπ’ αρ. 7353/8.07.2020 (ΑΔΑ:6ΚΘ5469Β7Γ‐ΗΛΚ) 
απόφαση περί συγκρότησης Εφορευτικών Επιτροπών για 
την ανάδειξη Διευθυντών των Τομέων του Τμήματος Μα-
θηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής 
Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Ιδρύματος με 
ετήσια θητεία, κατ’ άρθρο 27 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) σε 
συνδυασμό με την υπό στοιχεία 153348/Ζ1/15.09.2017 
υπουργική απόφαση (Β’ 3255), όπως ισχύουν.

19. Το γεγονός ότι με βάση την υπ’ αρ. 7552/10.07.2020 
(ΑΔΑ: ΩΕΣΣ469Β7Γ‐ΕΚΔ) απόφασή της, η αρμόδια Εφο-
ρευτική Επιτροπή (Ε.Ε.), ανακήρυξε τον υποψήφιο για 
το αξίωμα του Διευθυντή στον ως άνω αναφερόμενο 
Τομέα του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων 
Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών 
Επιστημών του Ιδρύματος, αφού έλαβε υπόψη της την 
υποβληθείσα αίτηση υποψηφιότητας, και την ισχύουσα 
νομοθεσία.

20. Τα πρακτικά εκλογών της 22ας Ιουλίου 2020 ήτοι, 
αυτό της καταμέτρησης των ψηφοδελτίων, το πρωτόκολλο 
ψηφοφορίας, το πρακτικό εκλογής, και τον πίνακα αποτε-
λεσμάτων που εξέδωσε η αρμόδια Εφορευτική Επιτροπή 
διενέργειας των εκλογών, από τα οποία προκύπτει το απο-
τέλεσμα για την εκλογή του υποψηφίου στο αξίωμα του 
Διευθυντή του Τομέα «Ανάλυση» του Τμήματος Μαθηματι-
κών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών 
και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης 

σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) σε 
συνδυασμό με την υπό στοιχεία 153348/Ζ1/15.09.2017 
υπουργική απόφαση (Β’ 3255), όπως ισχύουν.

21. Τις διατάξεις της παρ.  3 του άρθρου 27 του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114), όπως ισχύει με τις διατάξεις του 
άρθρου 98 του ν. 4692/2020 (Α’ 111), σε συνδυασμό 
με την παρ. 5 του άρθρου 8 της υπό στοιχεία 153348/
Ζ1/15.09.2017 υπουργικής απόφασης (Β’ 3255) περί έκ-
δοσης διαπιστωτικής πράξης εκλογής για τη θέση του 
Διευθυντή του Τομέα, ως άνω.

22. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, ούτε του τακτικού προϋπολογισμού 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, διαπιστώνουμε ότι:

Η διεξαχθείσα εκλογική διαδικασία της 22ας Ιουλίου 
2020, ανέδειξε από το σώμα των εκλεκτόρων, το μέ-
λος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) 
του Τομέα «Ανάλυση» του Τμήματος Μαθηματικών και 
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και 
Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
Μιχαήλ Παπαδημητράκη του Δημητρίου, Καθηγητή 
Πρώτης Βαθμίδας με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) 
ΑΙ 436734 ως Διευθυντή του ΤΟΜΕΑ «ΑΝΑΛΥΣΗ», του 
Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθημα-
τικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία και τα διαλαμβανόμενα στο πρακτικό της αρ-
μόδιας Εφορευτικής Επιτροπής διενέργειας των εκλογών 
ανάδειξης του Διευθυντή, ως άνω. 

Η θητεία του Διευθυντή είναι ετήσια, και άρχεται στις 
01 Σεπτεμβρίου 2020 και λήγει στις 31 Αυγούστου 2021.

Η διαπιστωτική πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Ρέθυμνο, 25 Σεπτεμβρίου 2020

  Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ

 

Αριθμ. 10857 
    Εκλογή Διευθυντή του Τομέα «ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ  - 

ΑΛΓΕΒΡΑ» του Τμήματος Μαθηματικών και 

Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θε-

τικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανε-

πιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή των διατάξε-

ων του ν.4485/2017 (Α’ 114), όπως ισχύει με τον 

ν. 4690/2020 (Α’ 104) και τον ν. 4692/2020 (Α’ 111). 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το ν.δ. 87/1973 περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις 

Θράκην και εις Κρήτην (Α’ 159), όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει, με το ν.δ. 114/1974 (Α’ 310), 
και τον ν. 259/1976 (Α’ 25), το π.δ. 296/1973 (Α’ 239) 
περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρή-
τη ιδρυθέντος Πανεπιστημίου, το π.δ. 103/1983 (Α’ 48), 
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περί διαδικασίας ένταξης καθηγητών, πλήρωσης θέ-
σεων ΔΕΠ, διάρθρωσης σε Σχολές Τμήματα και Τομείς, 
και προϋποθέσεις για την αυτοδύναμη λειτουργία του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και τη λοιπή νομοθεσία 
περί ιδρύσεως, μετονομασίας ακαδημαϊκών μονάδων 
του Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Το π.δ. 654/1976 περί ιδρύσεως της Φυσικομαθη-
ματικής Σχολής εις το Πανεπιστήμιον Κρήτης (Α’ 241), 
το π.δ. 452/1984 περί μετονομασίας της Φυσικομαθη-
ματικής Σχολής (Α’ 162), το π.δ. 209/1999 περί ιδρύσεως 
Τμημάτων στη Σχολή Θετικών Επιστημών (Α’ 179), το 
π.δ. 134/2002 περί μετονομασίας της Σχολής Θετικών 
Επιστημών (Α’ 111), το π.δ. 96/2013 για την «Κατάργη-
ση - συγχώνευση τμημάτων - Μετονομασία Σχολής στο 
Πανεπιστήμιο Κρήτης» (Α’ 133), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με το π.δ. 128/2013 (Α’  195), και τις εκδο-
θείσες μετ’ αυτού διαπιστωτικές πράξεις του Πρύτα-
νη, υπ’ αρ. 10.953/31.07.2013, 10.954/31.07.2013 και 
10.955/31.07.2013 (Β’ 1959).

3. Την υπ’ αρ. 16.925/30.11.2017 απόφαση (Β’4374 και 
ΑΔΑ: ΩΣΛ3469Β7Γ‐ΥΗΤ) περί της ίδρυσης Τομέων στο 
Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 
της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης και του καθορισμού των γνω-
στικών τους αντικειμένων, κατόπιν της σύμφωνης γνώ-
μης της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος (υπ’ αριθμόν 
112/11.10.2017 και 114/01.11.2017 Συνεδριάσεις) και της 
απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης 
(υπ’αριθμόν 379η/23.11.2017 Συνεδρίαση).

4. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 περί οργάνωσης και 
λειτουργίας της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις (Α’ 114), και ειδικότερα: 
άρθρο 1 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης ‐ Νομι-
κή μορφή των Α.Ε.Ι.», - άρθρο 2 «Ορισμοί», περ. ι) ‐ άρθρο 
9 «Σχολές, Τμήματα, Τομείς» ‐ άρθρο 22 «Διοικητικό Συμ-
βούλιο» περ. β, παρ. 2 ‐ άρθρο 25 «Όργανα του Τομέα» 
περ. β) παρ. 1 - άρθρο 26 «Γενική Συνέλευση Τομέα» 
περ. α, παρ. 1, και κυρίως το άρθρο 27 «Διευθυντής Το-
μέα», όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρ-
θρου 84 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων 
Α’ έως Ε’», και το άρθρο 88 «Καταργούμενες διατάξεις» 
του ιδίου νόμου, όπως τούτος τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 4690/2020 
(Α’ 104) με τίτλο: «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώ-
πιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID‐19 και άλλες κατεπείγουσες διατά-
ξεις» (Α’ 84) και β) της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α’ 90)..., και άλλες διατάξεις.

7. Τις διατάξεις του ν. 4692/2020 με τίτλο: «Αναβάθμι-
ση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 111), και ιδίως 
το άρθρο 98 «Διαδικασία εκλογής Διευθυντή Τομέα» 
το οποίο αντικαθιστά την παρ. 3, του άρθρου 27 του 

ν. 4485/2017 (Α’ 114), καθώς και το άρθρο 127 «Μετα-
βατικές διατάξεις Κεφαλαίου Δ’), παρ. 3 του νέου νόμου.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 18 «Ζητήματα Τριτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης» περ. α), παρ.  6 του ν. 4559/2018 
«Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 142), οι οποίες ορίζουν ότι οι θητείες των 
μονομελών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. υπολογίζονται 
σε ακαδημαϊκά έτη.

9. Την υπ’ αρ. 10.008/26.07.2019 (ΥΟΔΔ 657 και ΑΔΑ: 
9ΓΟ3469Β7Γ‐ΙΨΨ) διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη 
του Ιδρύματος περί εκλογής Διευθυντή στον Τομέα 
«Γεωμετρία ‐ Άλγεβρα» του Τμήματος Μαθηματικών και 
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και 
Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
με ετήσια θητεία.

10. Την υπό στοιχεία 153348/Ζ1/15.09.2017 υπουργική 
απόφαση (Β’3255) η οποία εκδόθηκε κατ’εφαρμογή των 
διατάξεων της παρ. 11 του άρθρου 84 του ν.4485/2017 
(Α’ 114), όπως τούτη τροποποιήθηκε και ισχύει με την 
υπό στοιχεία Β. Προτ. 191014/Ζ1/2017 υπουργική από-
φαση (Β’ 3969).

11. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) 
ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει.

12. Την υπό στοιχεία 108169/Ζ1/21.08.2020 διαπιστω-
τική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
Νίκης Κεραμέως (ΥΟΔΔ 677) σύμφωνα με τα οριζόμενα 
των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 70 «Εκλογική διαδι-
κασία» του ν. 4692/2020 (Α’ 111) για την εκλογή Πρύτανη 
και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήμιο Κρή-
της, με τετραετή θητεία από 01.09.2020 έως 31.08.2024.

13. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 9 του ν. 3469/2006 
(Α’ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο κ.ά.» ‐ «Δημοσιευτέα σε 
Φ.Ε.Κ. ύλη», όπως ισχύει.

14. Τις διατάξεις του ν. 4682/2020 (Α’  46) με τίτλο 
«Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και πε-
ριορισμού της διάδοσης του Κορωναιού» (Α’ 42), β) της 
από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. «...» 
(Α’ 55) και γ) της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου «...» (Α’ 64)» και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύουν, ως και τις εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί μέχρι 
και σήμερα για το εν λόγω θέμα.

15. Την υπ’ αρ. 6673/30.06.2020 (ΑΔΑ: ΩΗΕΤ469Β7Γ‐
Ψ3Ι) προκήρυξη διενέργειας μέσω κάλπης, εκλογών και 
ταυτόχρονη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την 
οποία απηύθυνε ο Πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματι-
κών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θε-
τικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Ιδρύματος για 
την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη, μεταξύ 
άλλων, Διευθυντή του Τομέα «Γεωμετρία ‐ Άλγεβρα» με 
ετήσια θητεία.

16. Την υπ’ αρ. 7008/02.07.2020 απόφαση του Πρύτανη 
του Ιδρύματος περί έγκρισης των ονομαστικών καταλό-
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γων των εκλεκτόρων που θα συμμετάσχουν στην ψηφο-
φορία των εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Το-
μέα «Γεωμετρία ‐ Άλγεβρα» του Τμήματος Μαθηματικών 
και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών 
και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης 
σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) σε 
συνδυασμό με την υπό στοιχεία 153348/Ζ1/15.09.2017 
υπουργική απόφαση (Β’ 3255), όπως ισχύουν.

17. Τις υπ’  αρ. 7348/08.07.2020 και υπ’  αρ. 7349/
08.07.2020 υποβληθείσες προς τον Πρόεδρο του Τμήμα-
τος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της 
Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών αιτήσεις 
υποψηφιότητας των μελών Δ.Ε.Π. του Τομέα «Γεωμετρία ‐ 
Άλγεβρα», Μ. Λουκάκη και Δ. Νταή για την ανάδειξή τους 
για τη θέση του Διευθυντή του Τομέα «Γεωμετρία ‐ Άλγε-
βρα», με ετήσια θητεία από 01.09.2020 έως 31.08.2021.

18. Την υπ’ αρ. 7353/8.07.2020 (ΑΔΑ: 6ΚΘ5469Β7Γ‐
ΗΛΚ) απόφαση περί συγκρότησης Εφορευτικών Επι-
τροπών για την ανάδειξη Διευθυντών των Τομέων του 
Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθημα-
τικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστη-
μών του Ιδρύματος με ετήσια θητεία, κατ’ άρθρο 27 του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114) σε συνδυασμό με την υπό στοιχεία 
153348/Ζ1/15.09.2017 υπουργική απόφαση (Β’ 3255), 
όπως ισχύουν.

19. Το γεγονός ότι με βάση την υπ’ αρ. 7553/10.07.2020 
(ΑΔΑ: ΩΓ7Η469Β7Γ‐0Υ6) απόφασή της, η αρμόδια Εφο-
ρευτική Επιτροπή (Ε.Ε.), ανακήρυξε τους υποψήφιους 
για το αξίωμα του Διευθυντή στον ως άνω αναφερόμενο 
Τομέα του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων 
Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών 
Επιστημών του Ιδρύματος, αφού έλαβε υπόψη της τις 
υποβληθείσες αιτήσεις υποψηφιότητας, και την ισχύ-
ουσα νομοθεσία.

20. Τα πρακτικά εκλογών της 22ας Ιουλίου 2020 ήτοι, 
αυτό της καταμέτρησης των ψηφοδελτίων, το πρωτό-
κολλο ψηφοφορίας, το πρακτικό εκλογής, και τον πίνακα 
αποτελεσμάτων που εξέδωσε η αρμόδια Εφορευτική 
Επιτροπή διενέργειας των εκλογών, από τα οποία προ-
κύπτει το αποτέλεσμα για την εκλογή του υποψηφίου 
στο αξίωμα του Διευθυντή του Τομέα «Γεωμετρία ‐ Άλ-
γεβρα» του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων 
Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) σε συνδυασμό 
με την υπό στοιχεία 153348/Ζ1/15.09.2017 υπουργική 
απόφαση (Β’ 3255), όπως ισχύουν.

21. Τις διατάξεις της παρ.  3 του άρθρου 27 του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114), όπως ισχύει με τις διατάξεις του 
άρθρου 98 του ν. 4692/2020 (Α’ 111), σε συνδυασμό 
με την παράγραφο 5 του άρθρου 8 της υπό στοιχεία 
153348/Ζ1/15.09.2017 υπουργικής απόφασης (Β’ 3255) 
περί έκδοσης διαπιστωτικής πράξης εκλογής για τη θέση 
του Διευθυντή του Τομέα, ως άνω.

22. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, ούτε του τακτικού προϋπολογισμού 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, διαπιστώνουμε ότι:

Η διεξαχθείσα εκλογική διαδικασία της 22ας Ιουλίου 
2020, ανέδειξε από το σώμα των εκλεκτόρων, το μέλος 
του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του 
Τομέα «Γεωμετρία ‐ Άλγεβρα» του Τμήματος Μαθηματι-
κών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θε-
τικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, Μαρία Λουκάκη του Ιωάννη, Μόνιμη Επίκου-
ρη Καθηγήτρια με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) 
ΑΑ 367099, ως Διευθύντρια του Τομέα «ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ - 
ΑΛΓΕΒΡΑ», του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμέ-
νων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία και τα διαλαμβανόμενα στο πρα-
κτικό της αρμόδιας Εφορευτικής Επιτροπής διενέργειας 
των εκλογών ανάδειξης του Διευθυντή, ως άνω.

Η θητεία της Διευθύντριας είναι ετήσια, και άρχεται 
στις 01 Σεπτεμβρίου 2020 και λήγει στις 31 Αυγούστου 
2021.

Η διαπιστωτική πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ρέθυμνο, 25 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ

 

Αριθμ. 10858 
    Εκλογή Διευθυντή του Τομέα «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕ-

ΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ» του Τμήματος Μαθημα-

τικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχο-

λής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή των διατά-

ξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114), όπως ισχύει με τον 

ν. 4690/2020 (Α’ 104) και τον ν. 4692/2020 (Α’ 111). 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το ν.δ. 87/1973 περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις 

Θράκην και εις Κρήτην (Α’ 159), όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει, με το ν.δ. 114/1974 (Α’ 310), 
και τον ν. 259/1976 (Α’ 25), το π.δ. 296/1973 (Α’ 239) 
περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρή-
τη ιδρυθέντος Πανεπιστημίου, το π.δ. 103/1983 (Α’ 48), 
περί διαδικασίας ένταξης καθηγητών, πλήρωσης θέ-
σεων ΔΕΠ, διάρθρωσης σε Σχολές Τμήματα και Τομείς, 
και προϋποθέσεις για την αυτοδύναμη λειτουργία του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και τη λοιπή νομοθεσία 
περί ιδρύσεως, μετονομασίας ακαδημαϊκών μονάδων 
του Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Το π.δ. 654/1976 περί ιδρύσεως της Φυσικομαθη-
ματικής Σχολής εις το Πανεπιστήμιον Κρήτης (Α’ 241), 
το π.δ. 452/1984 περί μετονομασίας της Φυσικομαθη-
ματικής Σχολής (Α’ 162), το π.δ. 209/1999 περί ιδρύσεως 
Τμημάτων στη Σχολή Θετικών Επιστημών (Α’ 179), το 
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π.δ. 134/2002 περί μετονομασίας της Σχολής Θετικών 
Επιστημών (Α’ 111), το π.δ. 96/2013 για την «Κατάργη-
ση - συγχώνευση τμημάτων - Μετονομασία Σχολής στο 
Πανεπιστήμιο Κρήτης» (Α’ 133), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με το π.δ. 128/2013 (Α’  195), και τις εκδο-
θείσες μετ’ αυτού διαπιστωτικές πράξεις του Πρύτα-
νη, υπ’ αρ. 10.953/31.07.2013, 10.954/31.07.2013 και 
10.955/31.07.2013 (Β’ 1959).

3. Την υπ’ αρ. 16.925/30.11.2017 απόφαση (Β’4374 και 
ΑΔΑ: ΩΣΛ3469Β7Γ-ΥΗΤ) περί της ίδρυσης Τομέων στο 
Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 
της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης και του καθορισμού των γνω-
στικών τους αντικειμένων, κατόπιν της σύμφωνης γνώ-
μης της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος (υπ’ αριθμόν 
112/11.10.2017 και 114/01.11.2017 Συνεδριάσεις) και της 
απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης 
(υπ’αριθμόν 379η/23.11.2017 Συνεδρίαση).

4. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 περί οργάνωσης και 
λειτουργίας της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις (Α’ 114), και ειδικότερα: 
άρθρο 1 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης - Νομι-
κή μορφή των Α.Ε.Ι.», - άρθρο 2 «Ορισμοί», περ. ι) - άρθρο 
9 «Σχολές, Τμήματα, Τομείς» - άρθρο 22 «Διοικητικό Συμ-
βούλιο» περ. β, παρ. 2 - άρθρο 25 «Όργανα του Τομέα» 
περ. β) παρ. 1 - άρθρο 26 «Γενική Συνέλευση Τομέα» 
περ. α, παρ. 1, και κυρίως το άρθρο 27 «Διευθυντής Το-
μέα», όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρ-
θρου 84 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων 
Α’ έως Ε’», και το άρθρο 88 «Καταργούμενες διατάξεις» 
του ιδίου νόμου, όπως τούτος τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 4690/2020 
(Α’ 104) με τίτλο: «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώ-
πιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατά-
ξεις» (Α’ 84) και β) της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α’ 90)..., και άλλες διατάξεις.

7. Τις διατάξεις του ν. 4692/2020 με τίτλο «Αναβάθμι-
ση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 111), και ιδίως 
το άρθρο 98 «Διαδικασία εκλογής Διευθυντή Τομέα» 
το οποίο αντικαθιστά την παρ. 3, του άρθρου 27 του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114), καθώς και το άρθρο 127 «Μετα-
βατικές διατάξεις Κεφαλαίου Δ’), παρ. 3 του νέου νόμου.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 18 «Ζητήματα Τριτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης» περ. α), παρ.  6 του ν. 4559/2018 
«Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 142), οι οποίες ορίζουν ότι οι θητείες των 
μονομελών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. υπολογίζονται 
σε ακαδημαϊκά έτη.

9. Την υπ’αρ. 10.009/26.07.2019 (ΥΟΔΔ 657 και ΑΔΑ: 
Ψ3ΛΟ469Β7Γ-25Ξ) διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη 
του Ιδρύματος περί εκλογής Διευθυντή στον Τομέα 

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: Διαφορικές Εξισώσεις και 
Αριθμητική Ανάλυση του Τμήματος Μαθηματικών και 
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και 
Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
με ετήσια θητεία.

10. Την υπό στοιχεία 153348/Ζ1/15.09.2017 υπουργική 
απόφαση (Β’3255) η οποία εκδόθηκε κατ’εφαρμογή των 
διατάξεων της παρ. 11 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 
(Α’ 114), όπως τούτη τροποποιήθηκε και ισχύει με την 
υπό στοιχεία Β. Προτ. 191014/Ζ1/2017 υπουργική από-
φαση (Β’ 3969).

11. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) 
ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει.

12. Την υπό στοιχεία 108169/Ζ1/21.08.2020 διαπιστω-
τική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
Νίκης Κεραμέως (ΥΟΔΔ 677) σύμφωνα με τα οριζόμε-
να των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 70 «Εκλογική 
διαδικασία» του ν. 4692/2020 (Α’ 111) για την εκλογή 
Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων στο Πανε-
πιστήμιο Κρήτης, με τετραετή θητεία από 01.09.2020 
έως 31.08.2024.

13. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 9 του ν. 3469/2006 
(Α’ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο κ.ά.» - «Δημοσιευτέα σε 
Φ.Ε.Κ. ύλη», όπως ισχύει.

14. Τις διατάξεις του ν. 4682/2020 (Α’  46) με τίτλο 
«Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και πε-
ριορισμού της διάδοσης του Κορωναιού» (Α’ 42), β) της 
από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. «...» 
(Α’ 55) και γ) της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου «...» (Α’ 64)» και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύουν, ως και τις εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί μέχρι 
και σήμερα για το εν λόγω θέμα.

15. Την υπ’ αρ. 6673/30.06.2020 (ΑΔΑ: ΩΗΕΤ469Β7Γ-
Ψ3Ι) προκήρυξη διενέργειας μέσω κάλπης, εκλογών και 
ταυτόχρονη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την 
οποία απηύθυνε ο Πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματι-
κών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θε-
τικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Ιδρύματος για 
την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη, μεταξύ 
άλλων, Διευθυντή του Τομέα «Εφαρμοσμένα Μαθημα-
τικά: Διαφορικές Εξισώσεις και Αριθμητική Ανάλυση» 
με ετήσια θητεία.

16. Την υπ’ αρ. 7010/02.07.2020 απόφαση του Πρύτανη 
του Ιδρύματος περί έγκρισης των ονομαστικών καταλό-
γων των εκλεκτόρων που θα συμμετάσχουν στην ψηφο-
φορία των εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Το-
μέα «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: Διαφορικές Εξισώσεις 
και Αριθμητική Ανάλυση» του Τμήματος Μαθηματικών 
και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών 
και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης 
σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) σε 
συνδυασμό με την υπό στοιχεία 153348/Ζ1/15.09.2017 
υπουργική απόφαση (Β’ 3255), όπως ισχύουν.
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17. Την υπ’ αρ. 7350/8.07.2020  υποβληθείσα προς τον 
Πρόεδρο του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμέ-
νων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών 
Επιστημών αίτηση υποψηφιότητας του μέλους Δ.Ε.Π. 
του Τομέα «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: Διαφορικές 
Εξισώσεις και Αριθμητική Ανάλυση» Α. ΤΕΡΣΕΝΟΒ για 
την ανάδειξή του για τη θέση του Διευθυντή του Τομέα 
«Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: Διαφορικές Εξισώσεις και 
Αριθμητική Ανάλυση», με ετήσια θητεία από 01.09.2020 
έως 31.08.2021.

18. Την υπ’ αρ. 7353/8.07.2020 (ΑΔΑ: 6ΚΘ5469Β7Γ-
ΗΛΚ) απόφαση περί συγκρότησης Εφορευτικών Επι-
τροπών για την ανάδειξη Διευθυντών των Τομέων του 
Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθημα-
τικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστη-
μών του Ιδρύματος με ετήσια θητεία, κατ’ άρθρο 27 του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114) σε συνδυασμό με την υπό στοιχεία 
153348/Ζ1/15.09.2017 υπουργική απόφαση (Β’ 3255), 
όπως ισχύουν.

19. Το γεγονός ότι με βάση την υπ’ αρ. 7554/10.07.2020 
(ΑΔΑ: 6ΑΓΕ469Β7Γ-ΩΓΥ) απόφασή της, η αρμόδια Εφο-
ρευτική Επιτροπή (Ε.Ε.), ανακήρυξε τον υποψήφιο για 
το αξίωμα του Διευθυντή στον ως άνω αναφερόμενο 
Τομέα του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων 
Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών 
Επιστημών του Ιδρύματος, αφού έλαβε υπόψη της την 
υποβληθείσα αίτηση υποψηφιότητας, και την ισχύουσα 
νομοθεσία.

20. Τα πρακτικά εκλογών της 22ας Ιουλίου 2020 ήτοι, 
αυτό της καταμέτρησης των ψηφοδελτίων, το πρωτό-
κολλο ψηφοφορίας, το πρακτικό εκλογής, και τον πίνακα 
αποτελεσμάτων που εξέδωσε η αρμόδια Εφορευτική 
Επιτροπή διενέργειας των εκλογών, από τα οποία προ-
κύπτει το αποτέλεσμα για την εκλογή του υποψηφίου 
στο αξίωμα του Διευθυντή του Τομέα «Εφαρμοσμένα 
Μαθηματικά: Διαφορικές Εξισώσεις και Αριθμητική Ανά-
λυση» του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων 
Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) σε συνδυασμό 
με την υπό στοιχεία 153348/Ζ1/15.09.2017 υπουργική 
απόφαση (Β’ 3255), όπως ισχύουν.

21. Τις διατάξεις της παρ.  3 του άρθρου 27 του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114), όπως ισχύει με τις διατάξεις του 
άρθρου 98 του ν. 4692/2020 (Α’ 111), σε συνδυασμό 
με την παράγραφο 5 του άρθρου 8 της υπό στοιχεία 
153348/Ζ1/15.09.2017 υπουργικής απόφασης (Β’ 3255) 
περί έκδοσης διαπιστωτικής πράξης εκλογής για τη θέση 
του Διευθυντή του Τομέα, ως άνω.

22. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, ούτε του προϋπολογισμού του Πανε-
πιστημίου Κρήτης, διαπιστώνουμε ότι:

Η διεξαχθείσα εκλογική διαδικασία της 22ας Ιουλίου 
2020, ανέδειξε από το σώμα των εκλεκτόρων, το μέλος 
του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του 
Τομέα «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: Διαφορικές Εξι-
σώσεις και Αριθμητική Ανάλυση» του Τμήματος Μαθη-

ματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής 
Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημί-
ου Κρήτης, Άλκη Τερσένοβ του Σάββα, Καθηγητή Πρώ-
της Βαθμίδας με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) 
ΑΕ 967597, ως Διευθυντή του Τομέα «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ 
ΑΝΑΛΥΣΗ» του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμέ-
νων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία και τα διαλαμβανόμενα στο πρα-
κτικό της αρμόδιας Εφορευτικής Επιτροπής διενέργειας 
των εκλογών ανάδειξης του Διευθυντή, ως άνω.

Η θητεία του Διευθυντή είναι ετήσια, και άρχεται στις 
01 Σεπτεμβρίου 2020 και λήγει στις 31 Αυγούστου 2021.

Η διαπιστωτική πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ρέθυμνο, 25 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ

 

Αριθμ. 10859 
    Εκλογή Διευθυντή του Τομέα «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ» του Τμήματος Μαθημα-

τικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχο-

λής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή των διατά-

ξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114), όπως ισχύει με τον 

ν. 4690/2020 (Α’ 104) και τον ν. 4692/2020 (Α’ 111). 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το ν.δ. 87/1973 περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις 

Θράκην και εις Κρήτην (Α’ 159), όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει, με το ν.δ. 114/1974 (Α’ 310), 
και τον ν. 259/1976 (Α’ 25), το π.δ. 296/1973 (Α’ 239) 
περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρή-
τη ιδρυθέντος Πανεπιστημίου, το π.δ. 103/1983 (Α’ 48), 
περί διαδικασίας ένταξης καθηγητών, πλήρωσης θέ-
σεων ΔΕΠ, διάρθρωσης σε Σχολές Τμήματα και Τομείς, 
και προϋποθέσεις για την αυτοδύναμη λειτουργία του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και τη λοιπή νομοθεσία 
περί ιδρύσεως, μετονομασίας ακαδημαϊκών μονάδων 
του Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Το π.δ. 654/1976 περί ιδρύσεως της Φυσικομαθη-
ματικής Σχολής εις το Πανεπιστήμιον Κρήτης (Α’ 241), 
το π.δ. 452/1984 περί μετονομασίας της Φυσικομαθη-
ματικής Σχολής (Α’ 162), το π.δ. 209/1999 περί ιδρύσεως 
Τμημάτων στη Σχολή Θετικών Επιστημών (Α’ 179), το 
π.δ. 134/2002 περί μετονομασίας της Σχολής Θετικών 
Επιστημών (Α’ 111), το π.δ. 96/2013 για την «Κατάργη-
ση - συγχώνευση τμημάτων - Μετονομασία Σχολής στο 
Πανεπιστήμιο Κρήτης» (Α’ 133), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με το π.δ. 128/2013 (Α’  195), και τις εκδο-
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θείσες μετ’ αυτού Διαπιστωτικές Πράξεις του Πρύτα-
νη, υπ’ αρ. 10.953/31.07.2013, 10.954/31.07.2013 και 
10.955/31.07.2013 (Β’ 1959).

3. Την υπ’ αρ. 16.925/30.11.2017 απόφαση (Β’4374 και 
ΑΔΑ: ΩΣΛ3469Β7Γ-ΥΗΤ) περί της ίδρυσης Τομέων στο 
Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 
της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης και του καθορισμού των γνω-
στικών τους αντικειμένων, κατόπιν της σύμφωνης γνώ-
μης της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος (υπ’ αριθμόν 
112/11.10.2017 και 114/01.11.2017 Συνεδριάσεις) και της 
απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης 
(υπ’αριθμόν 379η/23.11.2017 Συνεδρίαση).

4. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 περί οργάνωσης και 
λειτουργίας της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις (Α’ 114), και ειδικότερα: 
άρθρο 1 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης - Νομι-
κή μορφή των Α.Ε.Ι.», - άρθρο 2 «Ορισμοί», περ. ι) - άρθρο 
9 «Σχολές, Τμήματα, Τομείς» - άρθρο 22 «Διοικητικό Συμ-
βούλιο» περ. β, παρ. 2 - άρθρο 25 «Όργανα του Τομέα» 
περ. β) παρ. 1 - άρθρο 26 «Γενική Συνέλευση Τομέα» 
περ. α, παρ. 1, και κυρίως το άρθρο 27 «Διευθυντής Το-
μέα», όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρ-
θρου 84 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων 
Α’ έως Ε’», και το άρθρο 88 «Καταργούμενες διατάξεις» 
του ιδίου νόμου, όπως τούτος τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 4690/2020 
(Α’ 104) με τίτλο «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώ-
πιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατά-
ξεις» (Α’ 84) και β) της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α’ 90)..., και άλλες διατάξεις.

7. Τις διατάξεις του ν. 4692/2020 με τίτλο: «Αναβάθμι-
ση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 111), και ιδίως 
το άρθρο 98 «Διαδικασία εκλογής Διευθυντή Τομέα» 
το οποίο αντικαθιστά την παρ. 3, του άρθρου 27 του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114), καθώς και το άρθρο 127 «Μετα-
βατικές διατάξεις Κεφαλαίου Δ’), παρ. 3 του νέου νόμου.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 18 «Ζητήματα Τριτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης» περ. α), παρ.  6 του ν. 4559/2018 
«Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 142), οι οποίες ορίζουν ότι οι θητείες των 
μονομελών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. υπολογίζονται 
σε ακαδημαϊκά έτη.

9. Την υπ’αρ. 10.010/26.07.2019 (ΥΟΔΔ 657 και ΑΔΑ: 
6ΟΗ4469Β7Γ-ΧΙΗ) διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του 
Ιδρύματος περί εκλογής Διευθυντή στον Τομέα Εφαρ-
μοσμένα Μαθηματικά: Επιστημονικοί Υπολογισμοί 
και Μοντελοποίηση του Τμήματος Μαθηματικών και 
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και 
Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης,με 
ετήσια θητεία.

10. Την υπό στοιχεία 153348/Ζ1/15.09.2017 υπουργική 
απόφαση (Β’3255) η οποία εκδόθηκε κατ’εφαρμογή των 
διατάξεων της παρ. 11 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 
(Α’ 114), όπως τούτη τροποποιήθηκε και ισχύει με την 
υπό στοιχεία Β. Προτ. 191014/Ζ1/2017 υπουργική από-
φαση (Β’ 3969).

11. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) 
ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει.

12. Την υπό στοιχεία 108169/Ζ1/21.08.2020 διαπιστω-
τική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
Νίκης Κεραμέως (ΥΟΔΔ 677) σύμφωνα με τα οριζόμε-
να των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 70 «Εκλογική 
διαδικασία» του ν. 4692/2020 (Α’ 111) για την εκλογή 
Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων στο Πανε-
πιστήμιο Κρήτης, με τετραετή θητεία από 01.09.2020 
έως 31.08.2024.

13. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 9 του ν. 3469/2006 
(Α’ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο κ.ά.» - «Δημοσιευτέα σε 
Φ.Ε.Κ. ύλη», όπως ισχύει.

14. Τις διατάξεις του ν. 4682/2020 (Α’  46) με τίτλο 
«Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και πε-
ριορισμού της διάδοσης του Κορωναιού» (Α’ 42), β) της 
από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. «...» 
(Α’ 55) και γ) της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου «...» (Α’ 64)» και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύουν, ως και τις εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί μέχρι 
και σήμερα για το εν λόγω θέμα.

15. Την υπ’ αρ. 6673/30.06.2020 (ΑΔΑ: ΩΗΕΤ469Β7Γ-
Ψ3Ι) προκήρυξη διενέργειας μέσω κάλπης, εκλογών και 
ταυτόχρονη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την 
οποία απηύθυνε ο Πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματι-
κών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θε-
τικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Ιδρύματος για 
την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη, μεταξύ 
άλλων, Διευθυντή του Τομέα «Εφαρμοσμένα Μαθημα-
τικά: Επιστημονικοί Υπολογισμοί και Μοντελοποίηση» 
με ετήσια θητεία.

16. Την υπ’ αρ. 7012/02.07.2020 απόφαση του Πρύτα-
νη του Ιδρύματος περί έγκρισης των ονομαστικών κα-
ταλόγων των εκλεκτόρων που θα συμμετάσχουν στην 
ψηφοφορία των εκλογών για την ανάδειξη ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 
του Τομέα «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: Επιστημονι-
κοί Υπολογισμοί και Μοντελοποίηση» του Τμήματος 
Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της 
Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114) σε συνδυασμό με την υπό στοιχεία 
153348/Ζ1/15.09.2017 υπουργική απόφαση (Β’ 3255), 
όπως ισχύουν.

17. Την υπ’ αρ. 7352/8.07.2020 υποβληθείσα προς τον 
Πρόεδρο του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμέ-
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νων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών 
Επιστημών αίτηση υποψηφιότητας του μέλους Δ.Ε.Π. 
του Τομέα «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: Επιστημονικοί 
Υπολογισμοί και Μοντελοποίηση» Μ. Πλεξουσάκη για 
την ανάδειξή του για τη θέση του Διευθυντή του Το-
μέα «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: Επιστημονικοί Υπο-
λογισμοί και Μοντελοποίηση», με ετήσια θητεία από 
01.09.2020 έως 31.08.2021.

18. Την υπ’ αρ. 7353/8.07.2020 (ΑΔΑ: 6ΚΘ5469Β7Γ-
ΗΛΚ) απόφαση περί συγκρότησης Εφορευτικών Επι-
τροπών για την ανάδειξη Διευθυντών των Τομέων του 
Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθημα-
τικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστη-
μών του Ιδρύματος με ετήσια θητεία, κατ’ άρθρο 27 του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114) σε συνδυασμό με την υπό στοιχεία 
153348/Ζ1/15.09.2017 υπουργική απόφαση (Β’ 3255), 
όπως ισχύουν.

19. Το γεγονός ότι με βάση την υπ’ αρ. 7555/10.07.2020 
(ΑΔΑ: ΩΩΨΡ469Β7Γ-ΚΗΖ) απόφασή της, η αρμόδια Εφο-
ρευτική Επιτροπή (Ε.Ε.), ανακήρυξε τον υποψήφιο για 
το αξίωμα του Διευθυντή στον ως άνω αναφερόμενο 
Τομέα του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων 
Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών 
Επιστημών του Ιδρύματος, αφού έλαβε υπόψη της την 
υποβληθείσα αίτηση υποψηφιότητας, και την ισχύουσα 
νομοθεσία.

20. Τα πρακτικά εκλογών της 22ας Ιουλίου 2020 ήτοι, 
αυτό της καταμέτρησης των ψηφοδελτίων, το πρωτό-
κολλο ψηφοφορίας, το πρακτικό εκλογής, και τον πίνακα 
αποτελεσμάτων που εξέδωσε η αρμόδια Εφορευτική 
Επιτροπή διενέργειας των εκλογών, από τα οποία προ-
κύπτει το αποτέλεσμα για την εκλογή του υποψηφίου 
στο αξίωμα του Διευθυντή του Τομέα «Εφαρμοσμένα 
Μαθηματικά: Επιστημονικοί Υπολογισμοί και Μοντελο-
ποίηση» του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμέ-
νων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) σε συνδυασμό με 
την υπό στοιχεία 153348/Ζ1/15.09.2017 υπουργική από-
φαση (Β’ 3255), όπως ισχύουν.

21. Τις διατάξεις της παρ.  3 του άρθρου 27 του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114), όπως ισχύει με τις διατάξεις του 
άρθρου 98 του ν. 4692/2020 (Α’ 111), σε συνδυασμό 
με την παράγραφο 5 του άρθρου 8 της υπό στοιχεία 
153348/Ζ1/15.09.2017 υπουργικής απόφασης (Β’ 3255) 
περί έκδοσης διαπιστωτικής πράξης εκλογής για τη θέση 
του Διευθυντή του Τομέα, ως άνω.

22. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, ούτε του τακτικού προϋπολογισμού 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, διαπιστώνουμε ότι:

Η διεξαχθείσα εκλογική διαδικασία της 22ας Ιουλίου 
2020, ανέδειξε από το σώμα των εκλεκτόρων, το μέ-
λος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) 
του Τομέα «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: Επιστημονικοί 
Υπολογισμοί και Μοντελοποίηση» του Τμήματος Μαθη-
ματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής 
Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημί-
ου Κρήτης, Μιχαήλ Πλεξουσάκη του Ιωάννη, Μόνιμο Επί-
κουρο Καθηγητή με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) 
ΑΜ 951128, ως Διευθυντή του ΤΟΜΕΑ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕ-
ΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ 
ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ» του Τμήματος Μαθηματικών και 
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και 
Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα διαλαμβα-
νόμενα στο πρακτικό της αρμόδιας Εφορευτικής Επιτρο-
πής διενέργειας των εκλογών ανάδειξης του Διευθυντή, 
ως άνω.

Η θητεία του Διευθυντή είναι ετήσια, και άρχεται στις 
01 Σεπτεμβρίου 2020 και λήγει στις 31 Αυγούστου 2021.

Η διαπιστωτική πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ρέθυμνο, 25 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: 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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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