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Ανάδειξης Διευθυντή/ Διευθύντριας του Εργαστηρίου «Εφαρμοσμένων Μαθηματικών» του Τμήματος Μαθηματικών 

και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης 
 

ΘΕΜΑ: Ανακήρυξη υποψηφίου, για τις εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντή/ Διευθύντριας του Εργαστηρίου 
«Εφαρμοσμένων Μαθηματικών» με τριετή θητεία από τις 01.09.2022 έως τις 31.08.2025. 

 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
 

 
Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η: 

 
[1] Το Π.Δ. 654/1976 (Φ.Ε.Κ. 241/τ.Α΄/10.09.1976) περι ιδρυσεως της Φυσικομαθηματικης Σχολης εις το 

Πανεπιστημιον Κρητης, το Π.Δ. 103/1983 (Φ.Ε.Κ. 48/τ.Α΄/15.04.1983), το Π.Δ. 452/1984                                   
(Φ.Ε.Κ. 162/τ.Α΄/22.10.1984) περι μετονομασιας της Σχολης. Το Π.Δ. 209/1992 (Φ.Ε.Κ. 179/τ.Α΄/06.09.1999) 
περι ιδρυσεως Τμηματων στη Σχολη, κ.α., το Π.Δ. 134/2002 (Φ.Ε.Κ. 111/τ.Α΄/20.05.2002) περι εκ νεου 
μετονομασίας της Σχολης, το υπ΄αριθμον Π.Δ. 96/2013 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/05.06.2013) για την «Καταργηση - 
συγχώνευση τμημάτων - Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
το υπ’ αριθμον Π.Δ. 128/2013 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/17.09.2013), και τις εκδοθεισες μετ΄αυτου Διαπιστωτικες 
Πραξεις του Πρυτανη (Φ.Ε.Κ. 1959/τ.Β΄/12.08.2013). 

 
[2] 

Το Ν.Δ. 87/1973 (Φ.Ε.Κ. 159/τ.Α΄/27.07.1973) περι ιδρυσεως Πανεπιστημιων εις Θρακην και εις Κρητην, 
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με το Ν.Δ. 114/1974 (Φ.Ε.Κ. 310/τ.Α΄/23.10.1974), και το 
Ν.259/1976  (Φ.Ε.Κ. 25/τ.Α΄/07.02.1976), το Π.Δ. 296/1973 (Φ.Ε.Κ. 239/τ.Α΄/27.09.1973) περι καθορισμου 
του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος Πανεπιστημίου, το Π.Δ. 103/1983                                          
(Φ.Ε.Κ. 48/τ.Α΄/15.04.1983) περι διαδικασιας ενταξης καθηγητων, διαρθρωσης σε Σχολες Τμηματα και Τομεις 
και προϋποθέσεις για την αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και τη λοιπή νομοθεσία 
περί ιδρύσεως, μετονομασίας ακαδημαϊκών μονάδων αυτού. 

[3] Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης - Νομική μορφή των Α.Ε.Ι.», του άρθρου 2 
«Ορισμοί», του άρθρου 9 «Σχολές, Τμήματα, Τομείς» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 29 «Διευθυντής 
Εργαστηρίου και Μουσείου» του Νόμου 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017) περι οργανωσης και 
λειτουργίας της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 84 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαιων Α΄ 
εως Ε΄» και το αρθρο 88 «Καταργουμενες διαταξεις» του ιδιου νομου, καθως και το γεγονος οτι δεν εχει 
εκδοθει ο Εσωτερικος Κανονισμος του Ιδρυματος κατ΄αρθρο 8, του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 
114/τ.Α΄/04.08.2017). 

[4] Την υπό στοιχεία 77561/Ζ1/22.06.2020 (Φ.Ε.Κ. 2481/τ.Β΄/22.06.2020) Κοινη Υπουργικη Αποφαση με τιτλο: 
«Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των 
μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, 
Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.», κατά τα 
οριζομενα στις διαταξεις του αρθρου 115 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111). 

[5] Τις διατάξεις του άρθρου 18 «Ζητήματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» παρ. 6, περίπτωση α) του   
ν. 4559/2018 (Φ.Ε.Κ. 142/τ.Α΄/03.08.2018) «Πανεπιστημιο Ιωαννινων, Ιονιο Πανεπιστημιο και αλλες 
διατάξεις», οι οποίες ορίζουν ότι οι θητείες των μονομελών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. υπολογίζονται σε 
ακαδημαϊκά έτη. 

[6] Τον ν. 4823/2021 (Α΄ 136) «Αναβαθμιση του Σχολειου, ενδυναμωση των εκπαιδευτικων και αλλες διαταξεις», 
ιδίως το άρθρο 192 «Χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τη διενέργεια εκλογικών διαδικασιών και συνεδριάσεων 
των οργάνων των Α.Ε.Ι.», παρ. 1, παρ. 2 περίπτωση α), παρ. 4, και το άρθρο 205 «Εξουσιοδοτικές διατάξεις». 
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[7] Την υπο στοιχεια 147084/Ζ1/16.11.2021 (Φ.Ε.Κ. 5364/τ.Β΄/19.11.2021) Αποφαση των Υπουργων Παιδειας 
και Θρησκευμάτων, και Επικρατείας «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 
των εκλογικών διαδικασιών των οργάνων των Α.Ε.Ι.-Ρύθμιση των τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων σχετικά 
με τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», η οποία εκδόθηκε 
κατ΄ εξουσιοδοτηση των διαταξεων της παρ. 4 του αρθρου 192 του ν. 4823/2021 (Α΄136), και τις διατάξεις 
των υπο στοιχεια 153348/Ζ1/15.09.2017 (Β΄3255) και 77561/Ζ1/22.06.2020 (Β΄ 2481) υπουργικών 
αποφάσεων, όπως ισχύουν. 

[8] Την υπ’αριθμόν 16943/17.08.2021 πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης με την οποία 
διαπιστώθηκε η εκλογή του Καθηγητή κου Θεόδουλου Γαρεφαλάκη του Στυλιανού, ως Προέδρου του 
Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, με θητεία από 01 Σεπτεμβρίου 2021 έως 31 
Αυγούστου 2023 (Φ.Ε.Κ. 779/τ.ΥΟΔΔ/17-09-2021). 

[9] Την υπ’ αριθμόν Γενικού Πρωτοκόλλου 12252/31.5.2022 προκήρυξη  για την ανάδειξη Διευθυντή/Διευθύντριας 
Εργαστηρίου «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων 
Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης  

[10] Την υπ΄αρ. 10.042/26.07.2019 πραξη (Φ.Ε.Κ. 689/τ.ΥΟΔΔ & ΑΔΑ:ΨΔ9Σ469Β7Γ-646) περί εκλογής Διευθυντή 
του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένων Μαθηματικών - Ε.Ε.Μ του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων 
Μαθηματικών, με τριετή θητεία έως 31.08.2022, και το γεγονός ότι ο Καθ. Γεώργιος Κοσιώρης υπέβαλε την 
παραίτησή του από τη θέση αυτή λόγω της εκλογής του σε θέση Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, με 
βάση την αριθμ. 13719/13.07.2021 σχετική πράξη (Φ.Ε.Κ. 600/28-7-2021 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) 

[11] Την υπ.αριθμ. 18261/6.9.2021 (6ΝΧΩ469Β7Γ-Υ2Α) διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Τμήματος 
Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης για τη μη κατάθεση 
υποψηφιοτήτων για τη θέση του Διευθυντή  Εργαστηρίου Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Τμήματος 
Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 

[12] Το υπ΄αρ. Π.Δ. 1082/1980 (Φ.Ε.Κ. 274/τ.Α΄/03.12.1980) περι ιδρυσεως Τομεων, Εργαστηριων, 
Σπουδαστηρίων, Μουσείου και συστάσεως θέσεων Διδακτικού Προσωπικού παρά τη Φυσικομαθηματική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, εν προκειμένω περί ιδρύσεως του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένων 
Μαθηματικών – (Ε.Ε.Μ.) στον Τομέα Μαθηματικών Επιστημών της Φυσικομαθηματικής Σχολής, μετά από 
γνώμη της Επιτροπής Προσωρινής Διοικήσεως και Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης 
(Συνεδρίες : 22.01.1979 και 26.01.1980). 

[13] Το αποσπασμα πρακτικων της υπ΄αρ. 127ης/10-07-2018 Συνέλευσης του Τμήματος Μαθηματικών και 
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών σχετικά με την έγκριση του κανονισμού του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένων 
Μαθηματικών, και τη σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης που λήφθηκε κατά την υπ’ 
αριθμόν 391η/19-7-2018 τακτική συνεδρίασή της και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 3965/12-9-2018 τ.Β. 

[14] Τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τον 
οδηγό συμμόρφωσης στο γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ./GDPR) που ακολούθησε από 
την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων του Πανεπιστημίου Κρήτης δικηγόρο κ. Ε. Βενεδίκτου, καθώς και το Ν. 
4624/2019 (Φ.Ε.Κ. 137/τ.Α΄/29.08.2019) «Μετρα εφαρμογης του Κανονισμου (ΕΕ) 2016/679…., και αλλες 
διατάξεις». 

[15] 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 κυβερνητικών, 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 αυτού εκδοθείσα υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-
09-2010 απόφαση. 

[16] Τον Ν. 4876/2021 (Α΄251) «Ρυθμισεις για την αντιμετωπιση της πανδημιας του κορωνοϊου COVID-19 και την 
προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις», όπως ισχύει, μέχρι σήμερα για το εν λόγω 
θέμα. 

[17] Την υποβληθείσα στον Πρόεδρο του Τμήματος αιτήση υποψηφιοτήτας του μέλους ΔΕΠ: Γεώργιος Ζουράρης  
Καθηγητής (13690/16.06.2022) για την θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου «Εφαρμοσμένων 
Μαθηματικών»  

 
 

Ι. ΑΦΟΥ  Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Σ Α Μ Ε 
 
[α] Ότι μέχρι την ημερομηνία λήξης της ταχθείσης προθεσμίας, 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 14.30, η νομίμως  και  
εμπροθέσμως  υποβληθείσα,  στον  Πρόεδρο του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  
της  Σχολής  Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, αίτηση υποψηφιότητας με αριθμό 
Γενικού Πρωτοκόλλου 13690/15.06.2022, είναι αυτή του μέλους ΔΕΠ κ. Γεώργιου Ζουράρη του  Εμμανουήλ,  
 
[β] Ότι δεν υποβλήθηκαν άλλες εκπρόθεσμες ή μη σύννομες αιτήσεις δηλώσεις υποψηφιότητας 
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[γ] Ότι η ως άνω υποψηφιότητα πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 
114/τ.Α΄/04.08.2017), τις διατάξεις του άρθρου 115 του Ν.4692/20 (ΦΕΚ 111/12-6-2020), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις  της αριθμ.147084/Ζ1/16.11.2021 (Φ.Ε.Κ. 5364/τ.Β΄/19.11.2021) Κ.Υ.Α., και δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του 
υποψηφίου τα περιγραφόμενα σε αυτήν 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  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  ΩΣ   Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο 
 
[α] με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητάς του και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για 
τις επικείμενες εκλογές της 29ης Ιουνίου 2022, για την ανάδειξη του Διευθυντή Εργαστηρίου «Εφαρμοσμένων 
Μαθηματικών», τον Καθηγητή κ. Γεώργιου Ζουράρη του Εμμανουήλ. 
 
[β] ΟΡΙΖΟΥΜΕ ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 από 9:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. 
μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του 
ελληνικού δημοσίου, με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). 
 
Η παρούσα απόφαση, πέραν των προβλεπόμενων από τις σχετικές διατάξεις, θα αναρτηθεί στην Κεντρική Ιστοσελίδα 
του Τμήματος, και θα καταχωρισθεί στο πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ.   
 

       Το Όργανο Διενέργειας των Εκλογών 
Ο  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ 

ΤΟΥ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 
 
 
 

ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

 
 
 
Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Η  Δ Ι Α Ν Ο Μ Η:                                                              
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)     
- Τμήμα Γραμματείας Πρυτανείας         
- Κοσμητεία Σχολής Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών     
- Γενική Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 
- Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών        
- Ειδικό φάκελο εκλογών 




