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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
για τη διενέργεια της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη
του Διευθυντή του Τομέα Παθολογίας
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ
[ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ]

Ηράκλειο, 16 Ιουλίου 2020
Αριθμ. Γενικού Πρωτ. : 7897
Π Ρ Ο Σ
Μέλη ΔΕΠ του ΤΟΜΕΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Στην από 16 Ιουλίου 2020 συνεδρίασή της
ΘΕΜΑ: «ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ, για τις εκλογές για την
ανάδειξη του Διευθυντή του Τομέα Παθολογίας ης Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Κρήτης».
Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:
[1]
[2]
[3]
[4]

Τις διατάξεις του ν.δ. 87/1973 (Α΄159) περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην, του Π.Δ.
296/1973 (Α΄ 239) περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος Πανεπιστημίου,
και τις σχετικές με την ίδρυση των Τμημάτων και των Σχολών του Πανεπιστημίου Κρήτης, διατάξεις.
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’/22-09-1983) «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).
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.
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)», όπως τροποποιήθηκε, ως προς την ονομασία της Σχολής και
άρθρων αυτής, με την υπ’ αριθμόν Γενικού Πρωτοκόλλου 6638/30.05.2019 (Φ.Ε.Κ. 2976/τ.Β’/19-072019) ) απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης.
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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.
Την υπ΄ αριθμόν 8497/21.06.2018 απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης (Φ.Ε.Κ. 429
τ.ΥΟΔΔ/27.07.2018) σύμφωνα με την οποία διορίστηκε ως Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Κρήτης, ο Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας της Σχολής, κ. Γεώργιος Μ. Κοντάκης, για τη
χρονική περίοδο 01.09.2018 έως 31.08.2021.
Την υπ΄ αριθμ. Γεν. Πρωτ. 9527/19-07-2019 (Φ.Ε.Κ. 556/12-08-2019/τ.ΥΟΔΔ) διαπιστωτική πράξη η
εκλογής του κ. Φραγκίσκου Παρθενάκη ως Διευθυντή του Τομέα Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής τουυ
Πανεπιστημίου Κρήτης.
Τις διατάξεις του άρθρου 27 «Διευθυντής Τομέα» 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 με τα άρθρα 98, 114 και 127 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111/τ.Α’/12-6-2020), σε
συνδυασμό με το άρθρο 84 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α΄ έως Ε΄» και το άρθρο 88 του
Ν.4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ 6α του Ν.4559 (Φ.Ε.Κ. 142/τ.Α΄/03.08.2018), οι οποίες ορίζουν ότι οι
θητείες των μονομελών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. υπολογίζονται σε ακαδημαϊκά έτη.
Την υπ΄ αριθμόν 153348/Ζ1/15.09.2017 (Φ.Ε.Κ. 3255/τ.Β΄/15.09.2017) Υπουργική Απόφαση για τον
τρόπο διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι.,
κ.ά, η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 84 του ν.4485
/2017 (Α΄114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 Φ.Ε.Κ. 195/06.09.2011 τ. Α ́ «Δομη� , λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 2 του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104/τ.Α’/30-5-2020) σύμφωνα με το οποίο η
προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη των μονομελών οργάνων των Α.Ε.Ι., η θητεία των οποίων λήγει
στις 31.8.2020 πραγματοποιείται από το αρμόδιο ανά περίπτωση όργανο δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη
της θητείας αυτών, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.
Τις διατάξεις του άρθρου 127 παρ. 3 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111/τ.Α’/12-6-2020), σύμφωνα με το οποίο
η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4485/2017 δεν ισχύει για το
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
Την αρ. Γεν. Πρωτ. 6745/30-06-2020 απόφαση του Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής όπου αποφασίστηκε
η προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των Διευθυντών των Τομέων, Ακτινολογίας, Βασικών
Ιατρικών Επιστημών, Εργαστηριακής Ιατρικής, Κοινωνικής Ιατρικής, Μητέρας – Παιδιού, Μορφολογίας,
Νευρολογίας & Αισθητηρίων Οργάνων, Παθολογίας και Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής στις 27 Ιουλίου
2020, μέσω κάλπης, με ώρα έναρξης 10.00 π. μ. και λήξης 13.00 μ. μ. και η πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
Την αριθμόν Γενικού Πρωτοκόλλου 6833/01-07-2020 υποβληθείσα αίτηση υποψηφιότητας του μέλους
ΔΕΠ του Τομέα Παθολογίας κ. Φραγκίσκου Παρθενάκη προς τον Κοσμήτορα της Σχολής, για την εκλογή
του για τη θέση του Διευθυντή του ανωτέρω Τομέα της Ιατρικής Σχολής.
Την αρ. Γεν. Πρωτ. 7786/15-07-2020 απόφαση του Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής δυνάμει της οποίας
συγκροτήθηκε η Εφορευτική Επιτροπή για να προχωρήσει στην ανακήρυξη των υποψήφιων και σε όλες
τις απαιτούμενες ενέργειες επί της διαδικασίας των εκλογών.
Την απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής (Συν. 16/07/2020) δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η
ανακήρυξη των υποψηφίων για την ανάδειξη του Διευθυντή του Τομέα Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής,
για τις εκλογές της 27ης Ιουλίου 2020 καθώς και άλλα θέματα επί της διαδικασίας των εκλογών.
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.
Τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 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 ισχύει και τον
Οδηγό Συμμόρφωσης στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ/GDPR) που ακολούθησε από
την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων του Πανεπιστημίου Κρήτης και τον Ν. 4624/2019 (Φ.Ε.Κ.
137/τ.Α/29.08.2019).
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Ι. ΑΦΟΥ Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Σ Α Μ Ε
[α] Ότι μέχρι την ημερομηνία λήξης της ταχθείσης προθεσμίας, έως 10 Ιουλίου 2020 και ώρα 14.00, η
νομίμως και εμπροθέσμως υποβληθείσα, στον Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου

Κρήτης αίτηση υποψηφιότητας με αριθμό Γενικού Πρωτοκόλλου 6833/01-07-2020 υποβληθείσα

αίτηση υποψηφιότητας του μέλους ΔΕΠ του Τομέα Παθολογίας κου Φραγκίσκου Παρθενάκη.

[β] Ότι η ως άνω υποψηφιότητα πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 27 του

Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017), όπως ισχύει και δεν συντρέχουν στα πρόσωπα του
υποψηφίου τα περιγραφόμενα σε αυτές κωλύματα εκλογιμότητας.
ΙΙ. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΩΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟ

με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

για τις επικείμενες εκλογές της 27ης

Ιουλίου 2020,

για την ανάδειξη του Διευθυντή του Τομέα

Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, το μέλος ΔΕΠ του ανωτέρω Τομέα της

Ιατρικής Σχολής, κ. Φραγκίσκο Παρθενάκη Καθηγητή.

Σημειώνεται ότι η παρούσα προκήρυξη, πέραν των προβλεπόμενων από τις σχετικές διατάξεις, θα

αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα της οικείας Σχολής, θα διαβιβαστεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα

τα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τομέα και θα καταχωρηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Η Δ Ι Α Ν Ο Μ Η:
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
- Γραμματεία Πρύτανη.
- Κοσμητεία Ιατρικής Σχολής.
- Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών.
- Διεύθυνση και Υποδιεύθυνση
Διοικητικού.
- Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών.
- Ειδικό φάκελο εκλογών.
- Μέλη Εφορευτικής Επιτροπής.
- Τομέα Παθολογίας
- Υποψήφιο.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΚΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
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