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[ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ]

Ηράκλειο, 07 Μαΐου 2018
Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 5582

Π Ρ Ο Σ
Μέλη ΔΕΠ του ΤΟΜΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(με τη φροντίδα της Γραμματείας του οικείου Τομέα)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ
για την ανάδειξη του ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ της ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
του ΤΟΜΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

και

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:
Το Π.Δ. 653/1976 (ΦΕΚ 241/τ.Α’/10-09-1976) περί Ιδρύσεως της Ιατρικής Σχολής, το Π.Δ 103/83 (ΦΕΚ
48/τ.Α’/15-04-1983) περί μετονομασίας της Ιατρικής Σχολής και άλλα και το Π.Δ. 361/1983 (ΦΕΚ 129/τ.Α’/2209-1983) «Οργάνωση του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης», και
διόρθωση σφαλμάτων με το ΦΕΚ 185/τ.Α’/21-12-1983, όπως τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση
Β1/370 (ΦΕΚ 303/τ.Β’/19-05-1988).
[2]
Την αριθμ. Α3β/οικ. 9137 (ΦΕΚ 545/τ.Β’/01-08-1988) «Εγκατάσταση και λειτουργία των κλινικών, εργαστηρίων
και ειδικών μονάδων του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Περ.
Παν/κό Γεν. Νοσκ/μείο Ηρακλείου.
[3]
Το υπ΄ αριθμόν Π.Δ. 96/2013 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/05.06.2013) για την «Κατάργηση - συγχώνευση τμημάτων Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την με αριθμό 10.954 (ΦΕΚ
τ.Β΄/1959/12.8.2013) διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης για την κατάργηση
Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και τη συγκρότηση της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης με μόνο το Τμήμα Ιατρικής.
[4]
Την υπ΄ αριθμόν Γενικού Πρωτοκόλλου 16775/28.11.2017 (Φ.Ε.Κ. 4472/τ.Β’/19-12-2017) απόφαση του
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης «Θέματα λειτουργίας της Μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Υγείας του
Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 18 του Νόμου 4485/2017 (Φ.Ε.Κ.
114/τ.Α΄/04.08.2017)».
[5]
Την υπ’ αριθμ. 57356/Ζ1/12-04-2018 (ΦΕΚ 1413/τ.Β’/25-04-2018) Υπουργική Απόφαση για τη μετονομασία της
Σχολής Επιστημών Υγείας σε Ιατρική Σχολή.
[1]
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[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

Την υπ΄ αριθμόν Γενικού Πρωτοκόλλου 13.478/22.07.2014 (Φ.Ε.Κ. 517/26.08.2014, τ.ΥΟΔΔ) απόφαση του
Πρύτανη για τον διορισμό του Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής κου Γεωργίου Κοντάκη στη θέση του
Κοσμήτορα της Μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, με θητεία από
01.09.2014 έως 31.08.2018, σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθμόν 441/14.01.2014 απόφαση (Φ.Ε.Κ.
291/τ.Β΄/10.02.2014) η οποία ρυθμίζει θέματα λειτουργίας της Μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Υγείας του
Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και την υπ΄ αριθμόν 6678/23.05.2017 [ΑΔΑ: ΨΡ0Π469Β7Γ-7ΥΙ] απόφαση (Φ.Ε.Κ.
265/τ.ΥΟΔΔ/07.06.2017) που ακολούθησε μετά την επαναληπτική εκλογική διαδικασία της 22ας Μαΐου 2017
σχετικά με το διορισμό του Γ. Κοντάκη για το υπόλοιπο της αναφερόμενης, στην αριθμ. 8964/02.05.2014
πρόσκληση [ΑΔΑ:ΒΙΦ8469Β7Γ-10Χ] θητείας, χρονική περίοδο [01.09.2014 – 31.08.2018]. (σχετικά: η αριθμ.
954/2017απόφαση του ΣτΕ). Ο Κοσμήτορας της εν λόγω Σχολής εκτελεί και χρέη Προέδρου του Τμήματος.
Την υπ΄ αριθμόν 15.961/16-11-2017 Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης (Φ.Ε.Κ.
701/τ.ΥΟΔΔ/28-12-2017) για την εκλογή του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας κ. Εμμανουήλ Χρυσό στη θέση του
Διευθυντή του Τομέα Χειρουργικής.
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, σε συνδυασμό με το άρθρο 84 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α΄ έως Ε΄»
και το άρθρο 88 του ιδίου νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Το άρθρο 23 του Ν. 4213/13, το άρθρο 28, παρ. 22 του Ν. 2083/92, το Π.Δ. 46/1989 όπως τροποποιήθηκε με το
Π.Δ. 265/1990, το άρθρο 7 του Ν. 1268/82 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 79 παρ. 3 του Ν. 1566/1985 και
σε συνδυσμό με το άρθρο 80, παρ. 5α και 22α του Ν. 4009/2011.
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.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
[α] ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΚΛΟΓΕΣ, προκειμένου να αναδειχθεί ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ της ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ του
ΤΟΜΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ του Πανεπιστημίου Κρήτης, με τριετή θητεία αρχόμενη, από
01 Σεπτεμβρίου 2018.
[β] ΟΡΙΖΟΥΜΕ

ως

ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 23η Μαΐου 2018, ώρα 13.00 και σε

περίπτωση μη απαρτίας στις 13.30 στην αίθουσα Σεμιναρίων της Ορθοπαιδικής Κλινικής (Β κτίριο, 1ος
όροφος, ΠΑΓΝΗ) του Τομέα Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής στο Ηράκλειο.
[γ] ΚΑΛΟΥΜΕ τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ για τη θέση του Διευθυντή της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Τομέα
Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, που πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις, να υποβάλλουν τη συνημμένη αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και
βιογραφικό σημείωμα στη Γραμματεία του οικείου Τομέα, αυτοπροσώπως ή ηλεκτρονικά
(surgsecr@med.uoc.gr), από την Τρίτη 08 Μαΐου 2018 έως και την Δευτέρα 21 Μαΐου 2018 και ώρα
14.00.
ΣΩΜΑ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ:
Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή Κλινικής 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 η Κλινική ανήκει σε Τομέα, Τμήμα ή Σχολή.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ:
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Η ιδιότητα του Διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου οργάνου ή μέλους
συλλογικού οργάνου Α.Ε.Ι..
Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν εκείνοι που αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου
ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης.
Είναι δυνατή η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Διευθυντή για περισσότερες από μία θητείες.
Κάθε Κλινική διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π., αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου, ο οποίος ανήκει στην
ακαδημαϊκή μονάδα (Τομέα, Τμήμα ή Σχολή), στην οποία ανήκει η Κλινική.
Η Κλινική διευθύνεται από ένα Διευθυντή που είναι μέλος ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας
του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου. Ελλείψει αυτού η Διεύθυνση ανατίθεται σε Αναπληρωτή Καθηγητή
και ελλείψει αυτού σε Επίκουρο Καθηγητή.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:
Η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ
114/τ.Α’/4-08-2017).
Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προαναφερόμενης
προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων 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.
Για την εκλογή ή την κλήρωση συντάσσεται σχετικό πρακτικό και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τον
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Σημειώνεται ότι η παρούσα προκήρυξη, πέραν των προβλεπομένων από τις σχετικές διατάξεις, θα αναρτηθεί
στην Ιστοσελίδα της οικείας Σχολής, θα διαβιβαστεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη ΔΕΠ της
οικείας ακαδημαϊκής μονάδας και θα καταχωρηθεί στο πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ.

Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Η Δ Ι Α Ν Ο Μ Η:
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
- Γραμματεία Πρύτανη
- Κοσμητεία Σχολής Επιστημών Υγείας
- Διεύθυνση και Υποδιεύθυνση Διοικητικού
- Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών
- Ειδικό φάκελο εκλογών
- Γραμματεία Τομέα Χειρουργικής
- ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
- Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΥΣΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
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