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Α		Π		Ο		Φ		Α		Σ		Η	
	

Η					Σ	Υ	Ν	Ε	Λ	Ε	Υ	Σ	Η			Τ	Ο	Υ			Τ	Μ	Η	Μ	Α	Τ	Ο	Σ			Φ	Υ	Σ	Ι	Κ	Η	Σ	
		(Κατά	τη		συνεδρίασή	της,	στις		12		Οκτωβρίου	2015)	

	
ΘΕΜΑ:	 Ανακήρυξη	υποψηφίων,	για	τις	εκλογές	για	την	ανάδειξη	Προέδρου	στο	Τμήμα	Φυσικής		της	

Σχολής		Θετικών	και	Τεχνολογικών	Επιστημών,	του	Ιδρύματος,	για	το	χρονικό	διάστημα	από	
1/11/2015	έως	31/8/2017.	

	
Έ	χ	ο	ν	τ	α	ς		υ	π	ό	ψ	η:		
[1]	 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	 εκπαιδευτικών	 ιδρυμάτων»,	 όπως	 τροποποιήθηκε	 και	 ισχύει	 με	 το	
Ν.4076/2012	Φ.Ε.Κ.	 159/10.08.2012	 τ.Α΄	 «Ρυθμίσεις	 θεμάτων	 Α.Ε.Ι.	 και	 άλλες	 διατάξεις»,	 το	Ν.4025/2011	Φ.Ε.Κ.	
228/02.11.0211	 τ.	Α΄	«Ανασυγκρότηση	Φορέων	Κοινωνικής	Αλληλεγγύης,	 Κέντρα	Αποκατάστασης,	Αναδιάρθρωση	
Ε.Σ.Υ.	 και	 άλλες	 διατάξεις»,	 και	 το	 Ν.	 4115/2013	Φ.Ε.Κ.	 24/30.1.2013	 τ.Α’	 «Οργάνωση	 και	 λειτουργία	 Ιδρύματος	
Νεολαίας	 και	 Δια	 Βίου	 Μάθησης	 και	 Εθνικού	 Οργανισμού	 Πιστοποίησης	 Προσόντων	 και	 Επαγγελματικού	
Προσανατολισμού	 και	 άλλες	 διατάξεις»,	 το	 Ν.4186/2013	 Φ.Ε.Κ.	 193/17.09.2013	 τ.Α’,	 «Αναδιάρθρωση	 της	
Δευτεροβάθμιας	Εκπαίδευσης	και	λοιπές	διατάξεις»,	 το	Ν.4327/2015	Φ.Ε.Κ.	50/14.05.2015	τ.Α’	«Επείγοντα	μέτρα	
για	την	Πρωτοβάθμια	Δευτεροβάθμια	και	Τριτοβάθμια	Εκπαίδευση	και	άλλες	διατάξεις».	
	
[2]	 Τις	 διατάξεις	 του	 Πρότυπου	 Γενικού	 Εσωτερικού	 Κανονισμού	 Λειτουργίας	 των	 Α.Ε.Ι.,	 Π.Δ.	 160/2008,	
(Φ.Ε.Κ.	 Α’	 220/03.11.2008),	 Κεφ.	 ΙΣΤ,	 σχετικά	 με	 τις	 εκλογικές	 διαδικασίες	 ανάδειξης	 μονοπρόσωπων	
οργάνων	διοίκησης	στο	Πανεπιστήμιο,	όπως	ισχύει	σε	συνδυασμό	με	τις	διατάξεις	του	άρθρου	4	παρ.	1	και	5	του	
Ν.4076/2012	και	του	άρθρου	80	παρ.	22	του	Ν.4009/2011	.		
	
[3]	 Τη	 με	 αριθμό	 Φ.122.1/184/16376/Β2	 (Φ.Ε.Κ.	 	 Β΄	 353/19.02.2013)	 απόφαση	 του	 Υπουργού	 Παιδείας	 και	
Θρησκευμάτων,	Πολιτισμού	&	Αθλητισμού	«Διαδικασία	ανάδειξης	των	μονομελών	οργάνων	των	ΑΕΙ	μέσω	εκλογικής	
διαδικασίας	με	ηλεκτρονική	ψήφο»,	η	οποία	εκδόθηκε	κατ΄	εξουσιοδότηση	του	Ν.	4076/2012,	άρθρο	3,	παρ.1,	περ.	
2γ.	
	
[4]	Τις	διατάξεις	του	άρθρου	4	του	Ν.	3861/2010	(Φ.Ε.Κ.	Α’	112	/2010)	ενίσχυση	της	διαφάνειας	με	την	υποχρεωτική	
ανάρτηση	 νόμων	 και	 πράξεων	 των	 κυβερνητικών,	 διοικητικών	 και	 αυτοδιοικητικών	 οργάνων	 στο	 διαδίκτυο	
«Πρόγραμμα	 Διαύγεια»	 και	 άλλες	 διατάξεις,	 όπως	 τροποποιήθηκε	 και	 ισχύει	 με	 το	 Ν.	 4210/2013	 (Φ.Ε.Κ.	
254/τ.Α/21-11-2013),	καθώς	και	την	κατ’	εξουσιοδότηση	αυτού	εκδοθείσα	υπ’	αριθ.	ΥΠΟΙΚ	Δ6	1127865/ΕΞ2010/30-
09-2010	απόφαση.	
	
[5]	 Την	 απόφαση	 της	 Συνέλευσης	 του	 Τμήματος	 Φυσικής,	 (συνεδρίαση	 14.9.2015)	 δυνάμει	 της	 οποίας	
αποφασίστηκε	η	προκήρυξη	 των	 εκλογών	 για	 την	ανάδειξη	Προέδρου	 του	 Τμήματος,	 για	 θητεία	που	θα	άρχεται	
από	1-11-2015	έως	31-8-2017.	
	
	[6]	 Την	 υπ΄αριθμόν	 γενικού	 πρωτοκόλλου	 12.364/7-10-2015	 υποβληθείσα	 προς	 τη	 Συνέλευση	 δήλωση	
υποψηφιότητας	 και	 τη	 συνημμένη	 σε	 αυτή	 Υπεύθυνη	 Δήλωση	 του	 υποψήφιου	 για	 τη	 θέση	 του	 Προέδρου	 του		
Τμήματος	 Φυσικής	 της	 Σχολής	 Θετικών	 και	 Τεχνολογικών	 Επιστημών	 του	 Πανεπιστημίου	 Κρήτης,	 κ.	 Αλέξανδρου	
Γεωργακίλα		Καθηγητή	και		
	
[7]	 Την	 υπ΄αριθμόν	 γενικού	 πρωτοκόλλου	 12.282/6-10-2015	 υποβληθείσα	 προς	 τη	 Συνέλευση	 δήλωση	
υποψηφιότητας	 και	 τη	 συνημμένη	 σε	 αυτή	 Υπεύθυνη	 Δήλωση	 του	 υποψήφιου	 για	 τη	 θέση	 του	 Προέδρου	 του		
Τμήματος	 Φυσικής	 της	 Σχολής	 Θετικών	 και	 Τεχνολογικών	 Επιστημών	 του	 Πανεπιστημίου	 Κρήτης,	 	 κ.	 Ιωσήφ	
Παπαδάκη		Καθηγητή.	
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[8]	 Την	 απόφαση	 της	 Συνέλευσης	 του	 Τμήματος	 Φυσικής,	 (12-10-2015)	 δυνάμει	 της	 οποίας	 αποφασίστηκε	 η	
ανακήρυξη	των	υποψηφίων	για	τη	θέση	του	Προέδρου	του	Τμήματος,	για	τις	εκλογές	της	19ης	Οκτωβρίου	2015.		

	
Ι.	ΑΦΟΥ		Δ	Ι	Α	Π	Ι	Σ	Τ	Ω	Σ	Α	Μ	Ε	

[α]	Ότι	μέχρι	την	ημερομηνία	λήξης	της	ταχθείσης	προθεσμίας,	η	νομίμως	και	εμπροθέσμως	υποβληθείσα	
στη	 Συνέλευση	 του	 Τμήματος	Φυσικής	 	 του	 Πανεπιστημίου	 Κρήτης	 δήλωση	 υποψηφιότητας	 με	 αριθμό	
γενικού	πρωτοκόλλου	12.364/7-10-2015	και	η	συνημμένη	σε	αυτή	Υπεύθυνη	Δήλωση	του	υποψήφιου	για	
το	αξίωμα	του	Προέδρου	του	Τμήματος	Φυσικής,	είναι	αυτή	του	κ.	Αλέξανδρου	Γεωργακίλα	 	Καθηγητή,	
του	εν	λόγω	Τμήματος,	επίσης	
	
[β]	Ότι	μέχρι	την	ημερομηνία	λήξης	της	ταχθείσης	προθεσμίας,	η	νομίμως	και	εμπροθέσμως	υποβληθείσα	
στη	 Συνέλευση	 του	 Τμήματος	Φυσικής	 	 του	 Πανεπιστημίου	 Κρήτης	 δήλωση	 υποψηφιότητας	 με	 αριθμό	
γενικού	πρωτοκόλλου	12.282/6-10-2015	και	η	συνημμένη	σε	αυτή	Υπεύθυνη	Δήλωση	του	υποψήφιου	για	
το	αξίωμα	του	Προέδρου	του	Τμήματος	Φυσικής,	είναι	αυτή	του	κ.	 Ιωσήφ	Παπαδάκη	 	Καθηγητή,	του	εν	
λόγω	Τμήματος.	
	
[γ]	Ότι	οι	ως	άνω	υποψηφιότητες	πληρούν	τις	προϋποθέσεις	 των	διατάξεων	του	Ν.4009/2011	Φ.Ε.Κ.	Α’	
195/06.09.2011,	 όπως	 τροποποιήθηκε	 και	 ισχύει	 με	 το	Ν.4076/2012	Α’	Φ.Ε.Κ.159/10.08.2012,	 και	 το	Ν.	
4115/2013	Φ.Ε.Κ.	24/30.1.2013	τ.Α’,	το	Ν.	4186/2013	ΦΕΚ	193/17.09.2013	τ.Α’,	και	το	Ν.	4327/2015	ΦΕΚ	
50/14.05.2015	 τ.Α’,	 σε	 συνδυασμό	 με	 τις	 διατάξεις	 του	 Π.Δ.	 160/2008,	 (Φ.Ε.Κ.	 Α’	 220/03.11.2008),	
όπως	 ισχύει,	 ως	 και	 τις	 διατάξεις	 της	 με	 αριθμό	 Φ.122.1/184/16376/Β2	 (Φ.Ε.Κ.	 	 Β΄	 353/19.02.2013)	
απόφασης	του	Υπουργού	Παιδείας	και	Θρησκευμάτων,	Πολιτισμού	&	Αθλητισμού	«Διαδικασία	ανάδειξης	
των	 μονομελών	 οργάνων	 των	 ΑΕΙ	 μέσω	 εκλογικής	 διαδικασίας	 με	 ηλεκτρονική	ψήφο»	 για	 την	 υποβολή	
υποψηφιότητας,	και	δεν	συντρέχουν	στο	πρόσωπο	των	υποψηφίων	τα	περιγραφόμενα	σε	αυτή	κωλύματα	
εκλογιμότητας,		

ΙΙ.	Α	Π	Ο	Φ	Α	Σ	Ι	Ζ	Ο	Υ	Μ	Ε		
	

Α	Ν	Α	Κ	Η	Ρ	Υ	Σ	Σ	Ο	Υ	Μ	Ε			ΩΣ			Υ	Π	Ο	Ψ	Η	Φ	Ι	Ο	Υ	Σ		
με	βάση	 την	ημερομηνία	υποβολής	 της	δήλωσης	υποψηφιότητας	 των	υποψηφίων	και	σύμφωνα	με	 την	
ισχύουσα	 νομοθεσία,	 για	 τις	 επικείμενες	 εκλογές	 της	 19ης	 Οκτωβρίου	 2015,	 για	 την	 ανάδειξη	 του	
Προέδρου	του	ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΦΥΣΙΚΗΣ	της	Σχολής	Θετικών	και	Τεχνολογικών	Επιστημών	του	Πανεπιστημίου	
Κρήτης,		

τον		Καθηγητή	του	Τμήματος,	κ.	Αλέξανδρο	Γεωργακίλα	και	
	

τον	Καθηγητή	του	Τμήματος,	κ.	Ιωσήφ	Παπαδάκη	
	

Η	παρούσα	απόφαση	να	δημοσιευτεί	με	την	ευθύνη	της	Γραμματείας	του	οικείου	Τμήματος,	στον	
Ιστότοπο	 του	 εν	 λόγω	 Τμήματος,	 στην	 Κεντρική	 Ιστοσελίδα	 του	 Ιδρύματος	 και	 να	 καταχωρισθεί	 στον	
ιστότοπο	του	προγράμματος	«ΔΙ@ΥΓΕΙΑ».		
	
	
	
	
	
	

	
	

ΓΙΑ	ΤΗ	ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ	
Ο			Α	Ν	Α	Π	Λ	Η	Ρ	Ω	Τ	Η	Σ			Π	Ρ	Ο	Ε	Δ	Ρ	Ο	Σ	

	
	

ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΤΟΜΑΡΑΣ	
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ	

																																										
Ε	Σ	Ω	Τ	Ε	Ρ	Ι	Κ	Η		Δ	Ι	Α	Ν	Ο	Μ	Η:	
-Πρύτανη	
-Ειδικό	φάκελο	εκλογών	
-Διεύθυνση/Υποδιεύθυνση	Διοικητικού		
-Τμήμα	Πανεπιστημιακών	Αρχών		
-Υποψήφιους	
-Κοσμητεία	Σ.Θ.Τ.Ε.	

	

 


