
 

ΘΕΜΑ 4ο:  ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗ 
 

α) Πρόσληψη Πανεπιστημιακού Υποτρόφου.  
 

Ο Κοσμήτορας υπενθυμίζει τα μέλη ότι στην 359η/20-10-2016 τακτική συνεδρία της 
Συγκλήτου του Πανεπιστήμιου Κρήτης (αρ. πρωτ. 690/08-11-2016 εισ. εγγράφου), 
αποφασίστηκε να διατεθεί το ακριβές ταμειακό υπόλοιπο του προγράμματος με ΚΑ 4561 
«Υποτροφίες Γεωργίου Ιωάννου & Στυλιανής Κατσαράκη» για την πρόσληψη 
πανεπιστημιακού υπότροφου στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, κατά το 
εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 Το ανωτέρω πρακτικό διαβιβάστηκε 
στους Τομείς του Τμήματος Ιατρικής για την ενημέρωσή τους και την υποβολή σχετικών 
αιτημάτων για την πρόσληψη πανεπιστημιακού υπότροφου.  
 

Στο κάλεσμα αυτό ανταποκρίθηκε ο Τομέας Χειρουργικής, ο οποίος απέστειλε το με αρ. 
πρωτ. 80/16-11-2016 αίτημά του για την προκήρυξη μιας θέσης πανεπιστημιακού 
υποτρόφου με γνωστικό αντικείμενο «Χειρουργική-Ογκολογία» για τη διεξαγωγή 
κλινικού, διδακτικού και ερευνητικού έργου για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.  Ο Τομέας 
Χειρουργικής πρότεινε τους κ.κ. καθηγητές ως μέλη της προβλεπόμενης Τριμελής 
Επιτροπή Κρίσης: Ο. Ζώρα, Γ. Χαλκιαδάκη και Eelco deBree. 

 

Διαβάζεται το με αρ. πρωτ. 90/12-12-2016 (αρ. πρωτ. Τ.Ι. 833/12-12-2016 εισ. εγγράφου) 
έγγραφο του Τομέα Χειρουργικής του Τμήματος Ιατρικής, σύμφωνα με το οποίο 
εγκρίνεται η πρόσληψη του υποψήφιου, κ. Δημήτριου Σταματίου, στη θέση του 
Πανεπιστημιακού Υποτρόφου δεδομένου ότι υπερπληροί τις προϋποθέσεις της 
προκήρυξης για τη συγκεκριμένη θέση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 88/09-12-2016 
Εισηγητική Έκθεση της Τριμελούς Επιτροπής Κρίσης, αποτελούμενη από τους κ.κ. 
καθηγητές Ο. Ζώρα, Γ. Χαλκιαδάκη και Eelco deBree. 
 

Απόφαση: 
Σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα, η Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών 
Υγείας αποδέχεται την πρόσληψη του κ. Δημήτριου Σταματίου στη θέση του 
Πανεπιστημιακού Υποτρόφου, με σύμβαση ανάθεσης έργου, για τη διδασκαλία των 
μαθημάτων «Χειρουργική Α’» και «Χειρουργική Γ’» και συναφούς κλινικού και 
ερευνητικού  έργου στο γνωστικό αντικείμενο «Χειρουργική-Ογκολογία», για το εαρινό 
εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. 
 
…………………………  

 

Ακριβές Απόσπασμα Πρακτικών  

        Ηράκλειο 16/12/2016 
Η Αναπλ. Προϊσταμένη της Γραμματείας 

του Τμήματος Ιατρικής της Σ.Ε.Υ. 
 
 
 

Ολυμπία Ξυλούρη 
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