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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ
[ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ]

Ηράκλειο, 18 Ιουνίου 2018
Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 8280

ΠΡΟΣ
Τα μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων
1. Βιολογίας
2. Επιστήμης Υπολογιστών
3. Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών
4. Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
5. Φυσικής
6. Χημείας
της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Κρήτης
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
(με τη φροντίδα της Γραμματείας της οικείας Σχολής)
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ
Για την ανάδειξη ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ του ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για το χρονικό διάστημα από
01.09.2018 έως 31.08.2021 και
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την υποβολή υποψηφιοτήτων

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:
[1]
Το Ν.Δ. 87/1973 (Φ.Ε.Κ. 159/27.07.1973, τ. Α΄) περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην,
το Π.Δ. 296/1973 (Φ.Ε.Κ. 239/27.09.1973 τ.Α΄) περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη
ιδρυθέντος Πανεπιστημίου, το Ν.Δ. 114/1974 (Φ.Ε.Κ. 310/23.10.1974 τ.Α΄) περί τροποποιήσεως και
συμπληρώσεως του Ν.Δ. 87/1973 (Φ.Ε.Κ. 159/27.07.1973, τ. Α΄) «περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις
Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ, το Ν.259/1976
(Φ.Ε.Κ. 25/07.02.1976τ.Α΄) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης
και Κρήτης κειμένων διατάξεων, το Π.Δ. 103/1983, (Φ.Ε.Κ. 48/15.04.1983, τ.Α΄) περί διάρθρωσης σε
Σχολές Τμήματα και Τομείς, περί αυτοδύναμης λειτουργίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ.ά...., καθώς
και της λοιπής νομοθεσίας περί ιδρύσεως του Πανεπιστημίου Κρήτης.
[2]
Το Π.Δ. 654/1976 (Φ.Ε.Κ. 241/τ.Α/10.09.1976) περί ιδρύσεως της Φυσικομαθηματικής Σχολής εις το
Πανεπιστήμιον Κρήτης, το Π.Δ. 452/1984 (Φ.Ε.Κ. 162/22.10.1984 τ.Α΄) περί μετονομασίας της
Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης σε Σχολή Θετικών Επιστημών, το Π.Δ. 209/1992
(Φ.Ε.Κ. 179/06.09.1999 τ.Α΄) περί ιδρύσεως Τμημάτων στη Σχολή Θετικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Κρήτης και κατάργηση του Τμήματος Γεωλογίας, το Π.Δ. 134/2002 (Φ.Ε.Κ.
111/20.05.2002, τ.Α΄) περί μετονομασίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε
Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Το υπ΄αριθμόν Π.Δ. 96/2013 (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α΄/05.06.2013)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το υπ’ αριθμόν Π.Δ. 128/2013 (Φ.Ε.Κ. 195/τ.Α’/17.09.2013), και τις
εκδοθείσες μετ΄ αυτού Διαπιστωτικές Πράξεις του Πρύτανη, υπ΄αριθμόν 10.953/31.07.2013,
10.954/31.07.2013 και 10.955/31.07.2013 (Φ.Ε.Κ. 1959/τ.Β΄/12.08.2013). Το Ν. 4452/2017 (Φ.Ε.Κ.
17/τ.Α/15.02.2017) «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, … και άλλες
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διατάξεις», άρθρο 27 παρ. 4.
Το Π.Δ.1082/1980 (Φ.Ε.Κ. 274/τ.Α/03.12.1980) περί ιδρύσεως Τομέων Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων,
Μουσείου και συστάσεως θέσεων Διδακτικού Προσωπικού παρά τη Φυσικομαθηματική Σχολή του
Πανεπιστημίου Κρήτης.
Τις διατάξεις του άρθρου 29 «Διευθυντής Εργαστηρίου και Μουσείου», του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ.
114/τ.Α΄/04.08.2017) περί οργάνωσης και λειτουργίας της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 40 του Ν. 2817/2000, του άρθρου 28 της παρ.22 του Ν.2083/1992, του
άρθρου 2 παρ.5 του Ν. 3685/2008, του άρθρου 80 παρ. 5α και 22α του Ν.4009/2011, του άρθρου 7 του
Ν. 1268/1982, το Π.Δ.46/1989 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 265/1990.
Τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης του Πανεπιστημίου
Κρήτης μετά από απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης (Συνεδρίαση 379 η/23.11.2017) η
οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 2198/τ.Β/13.06.2018.
Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος κατ’ άρθρο 8, του Ν.4485/2017
(Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017)
Το υπ’ αριθμόν ΦΕΚ 460/τ.ΥΟΔΔ/1-9-2016 του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
σύμφωνα με το οποίο διαπιστώθηκε η εκλογή του Καθηγητή του Τμήματος Χημείας, κ. Νικολάου
Χανιωτάκη ως Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης,
με τετραετή θητεία, από 01.09.2016 έως 31.08.2020.
Την υπ’ αριθμόν Γενικού Πρωτοκόλλου 15445/04-12-2015 πράξη του Κοσμήτορα για την ανανέωση
θητείας του κ. Μυλωνά στη θέση του Διευθυντή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας της Σχολής Θετικών
και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (συνεδρίαση
14.06.2018) δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη του
Διευθυντή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης του Πανεπιστημίου Κρήτης.
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.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε:
[A1] Προκηρύσσουμε εκλογές, μέσω κάλπης, προκειμένου να αναδειχθεί ο Διευθυντής του
Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Κρήτης για τριετή θητεία, με ημερομηνία έναρξης την 01 η .09.2018 και λήξη την 31η
.08.2021.

[A2] Ορίζουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Τρίτη 10η του μηνός Ιουλίου του έτους 2018,
ημέρα Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών με μοναδικό θέμα
την εκλογή του Διευθυντή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας από τις 10:00 έως τις 13:00 και σε περίπτωση μη
απαρτίας αυτή θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018, από 10:00 έως τις 13:00 στην
αίθουσα συνεδριάσεων της Κοσμητείας στο κτίριο Διοίκησης Β΄
[A3] Καλούμε τους ενδιαφερόμενους/ενδιαφερόμενες υποψηφίους, για το αξίωμα του Μουσείου Φυσικής
Ιστορίας Κρήτης της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών που πληρούν τις προϋποθέσεις των
κείμενων διατάξεων, να υποβάλουν δήλωση υποψηφιότητας και Βιογραφικό Σημείωμα, ενώπιον του
Κοσμήτορος της οικείας Σχολής δια της Γραμματείας της οικείας Κοσμητείας αυτοπροσώπως ή ηλεκτρονικά, από
τις 19 Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη μέχρι στις 2 Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα έως τις 14:00 μ.μ..
ΣΩΜΑ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ
Το Σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή Μουσείου απαρτίζεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. που μετέχουν στη
Γενική Συνέλευση της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου και ανήκει
το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης του Πανεπιστημίου Κρήτης.
ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΜΕ
Τη διαδικασία διενέργειας των εκλογών, ως εξής:
[Β] ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

[2]
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Η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.
4485/2017 (Α΄1140, ως εξής:
Τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Διευθυντή, με απόφαση του επικεφαλής της
ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκει το Εργαστήριο, προκηρύσσεται υποχρεωτικά η θέση του Διευθυντή. Η
απόφαση κοινοποιείται στα μέλη του εκλεκτορικού σώματος, το οποίο απαρτίζεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. που
μετέχουν στη Γενική Συνέλευση του Τομέα ή στη Συνέλευση του Τμήματος ή στη Γενική Συνέλευση της Σχολής,
ανάλογα με το αν το Εργαστήριο ανήκει σε Τομέα, Τμήμα ή Σχολή. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10)
εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της κοινοποίησης της προκήρυξης υποβάλλονται στη
Γραμματεία της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή.
Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας του προηγούμενου
εδαφίου καλείται, από τον επικεφαλής της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας, το εκλεκτορικό σώμα, προκειμένου να
προβεί στην εκλογή του Διευθυντή, με άμεση και μυστική ψηφοφορία. Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που
συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την
απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε
ψήφους υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση
ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από τον επικεφαλής της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας παρουσία των
ισοψηφισάντων.
Ο νεοεκλεγείς Διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας έχει θητεία από την 01.09.2018 έως τις 31.08.2021.
[Γ] ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Υποψηφιότητα για τη θέση του Διευθυντή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας μπορούν να υποβάλουν μέλη Δ.Ε.Π.
πλήρους απασχόλησης στην βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του Αναπληρωτή Καθηγητή και του
Επίκουρου Καθηγητή του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου. Ως Διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας
Κρήτης εκλέγεται Καθηγητής πρώτης βαθμίδας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι Καθηγητές πρώτης
βαθμίδας εκλέγεται Αναπληρωτής Καθηγητής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι Αναπληρωτές
Καθηγητές εκλέγεται Επίκουρος Καθηγητής.
Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν εκείνοι που αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου
ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης.
Οι υποψηφιότητες για το αξίωμα του Διευθυντή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, πρέπει να υποβληθούν από
τους ενδιαφερόμενους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της
ημερομηνίας της κοινοποίησης της προκήρυξης και υποβάλλονται στη Γραμματεία της οικείας ακαδημαϊκής
μονάδας οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή.
[Δ] ΠΕΡΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
Για την εκλογή ή την κλήρωση συντάσσεται σχετικό πρακτικό και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τον
Πρύτανη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Σημειώνεται ότι το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, πέραν των προβλεπόμενων από τις σχετικές διατάξεις, θα
αναρτηθεί στην Κεντρική Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, σε αυτή της Σχολής και των οικείων Τμημάτων αυτής,
και θα καταχωρηθεί στο πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ.
Κ Ο Ι Ν Ο Π Ο Ι Η Σ Η:
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
-Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης
-Αντιπρυτάνεις
-Ακαδημαϊκά Τμήματα ΣΘΕΤΕ
Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α:
-Σχετική νομοθεσία
Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Η Δ Ι Α Ν Ο Μ Η:
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
-Γραμματεία Πρυτανείας
-Κοσμητεία Σχολής Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών
-Διεύθυνση Διοικητικού
-Υποδιεύθυνση Διοικητικού
-Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών
-Ειδικό φάκελο εκλογών

[3]

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ

