
 

ΘΕΜΑ 2ο ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ  

 
α) Πρόγραμμα «Υποτροφίες Γεωργίου Ιωάννου και Στυλιανής Κατσαράκη». 

 
 

Ο Κοσμήτορας διαβάζει στα μέλη το πρακτικό της 360ης/24-11-2016, σε ορθή επανάληψη 

στις 29/11/2016, τακτικής συνεδρίας της Συγκλήτου του Πανεπιστήμιου Κρήτης, όπου 

αποφασίστηκε να αναδιανεμηθεί το υπόλοιπο διαθέσιμο ποσό του προγράμματος με ΚΑ 

4561 «Υποτροφίες Γεωργίου Ιωάννου & Στυλιανής Κατσαράκη» για την κάλυψη δυο 

θέσεων πανεπιστημιακών υποτρόφων, μια για το Ηράκλειο και μια για το Ρέθυμνο για το 

εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. Αποφασίστηκε να αναλάβουν την 

κατανομή της θέσης που αντιστοιχεί στο Ηράκλειο οι Κοσμήτορες των Σχολών του 

Ηρακλείου.  
 

Με το αρ. πρωτ. 16693/2-12-2016 έγγραφο, συνυπογεγραμμένο από τους Κοσμήτορες των 

Σχολών του Ηρακλείου, Καθηγητές κ.κ. Γ. Κοντάκη και Ν. Χανιωτάκη, αποφασίστηκε να 

μοιραστεί η μια θέση πανεπιστημιακού υποτρόφου ισόποσα μεταξύ των δυο Σχολών του 

Ηρακλείου, ήτοι τρεις χιλιάδες τετρακόσια τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (3.437,50 

ευρώ) μικτά για κάθε Σχολή.  
  

Με το αρ. πρωτ. 89/09-12-2016 (αρ. πρωτ. Τ.Ι. 832/12-12-2016 εισ. εγγράφου) έγγραφο του 

Τομέα Χειρουργικής του Τμήματος Ιατρικής, προς τη Γενική Συνέλευση της Σχολής (Συν. 

12/12/2016) ζητήθηκε η προκήρυξη μιας θέσης πανεπιστημιακού υποτρόφου με 

γνωστικό αντικείμενο «Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης» για τη διεξαγωγή κλινικού 

και διδακτικού έργου (συνολικού ακαθάριστου ποσού 3.437,50 ευρώ) για το εαρινό 

εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. Προτάθηκαν οι κ.κ. καθηγητές ως μέλη της 

προβλεπόμενης Τριμελούς Επιτροπή Κρίσης: Γ. Κοντάκη, Ε. Χρυσό και Κ. Αλπαντάκη. 
 

Διαβάζεται το με αρ. πρωτ. Τ.Χ. 3/16-01-2017 (αρ. πρωτ. Τ.Ι. 39/16-01-2017 εισ. εγγράφου) 

έγγραφο του Τομέα Χειρουργικής του Τμήματος Ιατρικής, σύμφωνα με το οποίο 

εγκρίνεται η πρόσληψη του μοναδικού υποψήφιου, κ. Μιχάλη Τζερμιαδιανού, στη θέση 

του Πανεπιστημιακού Υποτρόφου δεδομένου ότι υπερπληροί τις προϋποθέσεις της 

προκήρυξης για τη συγκεκριμένη θέση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 2/11-01-2017 

Εισηγητική Έκθεση της Τριμελούς Επιτροπής Κρίσης, αποτελούμενη από τους κ.κ. 

καθηγητές Γ. Κοντάκη, Ε. Χρυσό και Κ. Αλμπαντάκη. 
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Απόφαση: 
Σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα και τη συζήτηση των μελών, η Γενική Συνέλευση 

της Σχολής Επιστημών Υγείας αποδέχεται ομόφωνα την πρόσληψη του κ. Μιχάλη 

Τζερμιαδιανού στη θέση του Πανεπιστημιακού Υποτρόφου, για τη διδασκαλία του 

μαθήματος «Παθήσεις Σπονδυλικής Στήλης» και συναφούς κλινικού και ερευνητικού  

έργου στο γνωστικό αντικείμενο «Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης», για το εαρινό 

εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. 

……………………………… 
 
 
 
 

Ακριβές Απόσπασμα Πρακτικών  

        Ηράκλειο 18/01/2017 
Η Αναπλ. Προϊσταμένη της Γραμματείας 

του Τμήματος Ιατρικής της Σ.Ε.Υ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ολυμπία Ξυλούρη 
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