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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
3 Απριλίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Σύσταση μιας (1) προσωρινής προσωποπαγούς
θέσης Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο
Δήμο Τυρνάβου.

2

Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ.
«Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ανατολικής Μάνης».

3

α) Μετονομασία της «Κλινικής Ορθοπεδικής και
Τραυματιολογίας» σε «Ορθοπαιδική Κλινική», β) τροποποίηση και συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης Β1/370 (ΦΕΚ 303/1933 Α’) ως προς τη διάρθρωση και τις ειδικές μονάδες της προαναφερόμενης
Κλινικής και γ) καθορισμός του Εσωτερικού Κανονισμού της.

4

Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Μουσείου
Ιατρικής Κρήτης του Τμήματος Ιατρικής- Σχολής
Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3947/46869
(1)
Σύσταση μιας (1) προσωρινής προσωποπαγούς
θέσης Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο
Δήμο Τυρνάβου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 280 του ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α’ 87).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 101 του ν. 3584/2007
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (Α’ 143).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (Α 93).
4. Την πράξη 4 της 6.2.2015 του Υπουργικού Συμβουλίου «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας» (Α’ 24).
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5. Τις διατάξεις του ν. 3068/2002 «Συμμόρφωση της
Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις ...και άλλες
διατάξεις» (Α’ 274).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 εδάφιο ββ του
π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς-Ελλάδας» (Α’ 231).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 21 του ν. 4057/2012
«Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»
(Α’ 54).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την
αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (Α’ 40), όπως
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου
37 του ν. 3986/2011 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου, Δημοσιονομικής Στρατηγικής»
(Α’ 152).
9. Το ΔΙΠΙΔΔ/Α20/800/οικ.22370/2010 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Εκτέλεση αποφάσεων
πολιτικών δικαστηρίων».
10. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4305/2014.
11. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4389/2016
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διορθωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) - Ρυθμίσεις θεμάτων
προσλήψεων προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων
δικαστικών αποφάσεων.
12. Το ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/47/οικ.18235/5.7.2016 έγγραφο
του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4389/2016 - Ρυθμίσεις θεμάτων προσλήψεων προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων».
13. Την 389/2004 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας.
14. Την 446/2014 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου
Λάρισας.
15. Το 21/2017 Πιστοποιητικό τελεσιδικίας του Εφετείου Λάρισας.
16. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
(Β’ 2510/2012).
17. Την κατάργηση του ν.π. «Μουσική Σχολή Τυρνάβου» και την ένταξή του στην οργανωτική -διοικητική
δομή του Δήμου Τυρνάβου (Β’ 3653/2016).
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18. Το 575/6880/16.1.2017 έγγραφο - ερώτημα προς
το Υπουργείο Εσωτερικών.
19. Την 2614/28.2.2017 απάντηση του Υπουργείου
Εσωτερικών.
20. Την 19/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την Μουσικής Σχολής Τυρνάβου και την
14584/184472/27.10.2016 απόφαση του Τμ. Προσωπικού
Διεύθυνσης Διοίκησης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου νομιμότητας αυτής.
21. Την 18318/17.11.2016 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Τυρνάβου για την
κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας.
22. Την 276/23.11.2016 (ΑΔΑ: 7ΜΥ9ΩΗΚ-ΦΧΞ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τυρνάβου
περί σύστασης μιας (1) προσωρινής προσωποπαγούς
θέσης με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την 276/23.11.2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τυρνάβου περί σύστασης
μιας (1) προσωρινής προσωποπαγούς θέσης με σχέση
εργασίας ΙΔΑΧ στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Δήμου Τυρνάβου κατ’ εφαρμογή της 446/2014 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας ως εξής:
• Μία (1) προσωρινή προσωποπαγής θέση κατηγορίας
ΤΕ Μουσικών (καθηγήτρια πιάνου) με σχέση εργασίας
ΙΔΑΧ στην οποία θα καταταχθεί η Ευαγγελία Σεκαρά του
Μενελάου.
Η παραπάνω θέση καταργείται μόλις κενωθεί με
οποιονδήποτε τρόπο.
Η δαπάνη μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού
ύψους 17.000,00 € θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Τυρνάβου για το υπόλοιπο του έτους
2017 και θα βαρύνει τους Κ.Α. 15/6021 και 15/6052. Για
τα επόμενα έτη θα προβλεφθεί ανάλογη πίστωση που
θα βαρύνει τους αντίστοιχους Κ.Α. του προϋπολογισμού
του Δήμου Τυρνάβου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 27 Μαρτίου 2017
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ
Ι

Αριθμ. 50514
(2)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του
Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ανατολικής
Μάνης».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/
30.5.1997) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περι-
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φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπικής Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 234, 235, 236, 240 και 244
του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2738/1999
(ΦΕΚ 180/τ.Α΄/9-9-1999) «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις
στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων
αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 της «Κωδικοποίησης
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22-4-2005).
5. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και
ιδίως των άρθρων 103 και 280 παρ. ι.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4147/2013
(ΦΕΚ 98/τ.Α΄/26-4-2013).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 139/2010
(ΦΕΚ 232/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4257/2014
(ΦΕΚ 93/τ.Α΄/14-4-2014).
9. Την πράξη 4 της 6.2.2015 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/6-2-2015).
10. Την αριθμ. 16/2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Μάνης με
την οποία προτάθηκε στο αρμόδιο Υπουργείο η μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Λακωνίας,
που αφορούσαν το Δήμο Ανατολικής Μάνης, στο Δήμο
Ανατολικής Μάνης με την έκδοση του προβλεπόμενου
π.δ/τος για τη σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. το οποίο θα φέρει την
επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δήμου Ανατολικής Μάνης» περιγράφοντας στη συγκεκριμένη απόφαση
τους σκοπούς, την έδρα, τη διοίκηση, τη διάρκεια, τους
πόρους και την περιουσία του υπό σύσταση Νομικού
Προσώπου.
11. Το π.δ/γμα 9/2015 (ΦΕΚ 7/τ.Α΄/15.1.2015) αναφορικά με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Λακωνίας που αφορούσαν το Δήμο Ανατολικής
Μάνης, στο Δήμο Ανατολικής Μάνης Ν. Λακωνίας και τη
σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό
Ταμείο Ανατολικής Μάνης».
12. Την αριθμ. 65/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Μάνης αναφορικά με την τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ανατολικής Μάνης» ως προς τη διοίκηση.
13. Την αριθμ. 31429/2001/3.6.2015 (ΦΕΚ 1216/τ.Β΄/
23.6.2015) απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η αριθμ.
65/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Μάνης.
14. Την αριθμ. 334/2016 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Ανατολικής Μάνης αναφορικά με την τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ανατολικής Μάνης» ως προς τους
πόρους αυτού και συγκεκριμένα την ετήσια επιχορήγηση
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του Δήμου προς αυτό η οποία και θα ανέρχεται από το
έτος 2017 και εφεξής στο ποσό των 50.000,00 €.
15. Τις αριθμ. 360/2016 και 26/2017 αποφάσεις του
Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Μάνης με τις οποίες
ψηφίστηκε πίστωση ποσού 50.000,00 € ως ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου προς το συγκεκριμένο
Νομικό Πρόσωπο, αποφασίζουμε:
Α. Εγκρίνουμε την αριθμ. 334/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανατολικής Μάνης με
την οποία τροποποιείται η συστατική πράξη του Ν.Π.Δ.Δ.
«Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ανατολικής Μάνης», ως εξής:
- Πόροι του Νομικού Προσώπου θα είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου η οποία
θα ανέρχεται σε 50.000,00 € και η τυχόν έκτακτη επιχορήγηση, το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με
τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της
έκτακτης επιχορήγησης,
β) κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες,
γ) εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των
υπηρεσιών, που παρέχει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο,
δ) πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και
από τη συμμετοχή του σε προγράμματα.
Β. Κατά τα λοιπά ισχύει το αριθμ. 9/2015 π.δ/γμα
(ΦΕΚ 7/τ.Α΄/15-1-2015) και η αριθμ. 31429/2001/3.6.2015
(ΦΕΚ 1216/τ.Β΄/23.6.2015) απόφαση.
Γ. Από την παρούσα απόφαση προκαλείται από το έτος
2017 και εφεξής ετήσια δαπάνη σε βάρος των προϋπολογισμών του Δήμου Ανατολικής Μάνης ποσού 50.000,00 €
η οποία και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6715.0005 των αντίστοιχων προϋπολογισμών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 27 Μαρτίου 2017
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. Γεν. 3837
(3)
α) Μετονομασία της «Κλινικής Ορθοπεδικής και
Τραυματιολογίας» σε «Ορθοπαιδική Κλινική»,
β) τροποποίηση και συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης Β1/370 (ΦΕΚ 303/1933 Α’) ως προς
τη διάρθρωση και τις ειδικές μονάδες της προαναφερόμενης Κλινικής και γ) καθορισμός του
Εσωτερικού Κανονισμού της.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239 τ.Α΄/1973) περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος Πανεπιστημίου, το ν.δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310/τ.Α΄/
1974) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του
ν.δ. 87/1973 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄/73) «περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως
διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ (A 310), το
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ν. 259/1976 (ΦΕΚ 25 τ.Α΄/1976) περί τροποποιήσεως
και συμπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις του
π.δ. 103/1983, (ΦΕΚ 48/15.04.1983, τ.Α’) - Αυτοδύναμη
λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης..., καθώς και της
λοιπής νομοθεσίας περί Πανεπιστημίου Κρήτης. Την υπ’
αριθμ. Φ. 120.61/10/11490/Β2/28.01.2013 διαπιστωτική
υπουργική πράξη για τη συγκρότηση του Συμβουλίου
του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ 37/τ.ΥΟΔΔ/01.02.2013),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. 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 με το υπ’ αριθμ.
π.δ. 128/2013 (ΦΕΚ 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 (ΦΕΚ 1959/τ.Β΄/12.08.2013).
3. Το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί
ο Οργανισμός στο Πανεπιστήμιο Κρήτης βάσει του άρθρου 5 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α’).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 4310/2014
(ΦΕΚ 258/τ.Α΄/8.12.2014), όπως αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 60 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/11-05-2016 τ.Α’)
με το οποίο «Μέχρι την έκδοση των Οργανισμών των
Ιδρυμάτων, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα δύνανται να ιδρύουν Εργαστήρια με πράξη του Πρύτανη ή
του Προέδρου, κατά περίπτωση, μετά από απόφαση
της Συγκλήτου ή της Συνέλευσης εκάστου Ιδρύματος, η
οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
με την προϋπόθεση ότι θα λειτουργούν αποκλειστικά με
ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό
του Ιδρύματος...».
5. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του
ν. 4009/2011 ΦΕΚ 195/06.09.2011 τ.Α’, σύμφωνα με την
οποία «Τα εργαστήρια, οι κλινικές και τα μουσεία υπάγονται στις σχολές, όπως ορίζεται στον Οργανισμό του
ιδρύματος.».
6. Το διορισμό του Πρύτανη ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 82/18-022016) και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 31460/Ζ1/23-02-2016
(ΑΔΑ: ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) διαπιστωτική πράξη της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας Έρευνας και θρησκευμάτων, όπου διαπιστώνεται ότι ο Καθηγητής Οδυσσέας
Ζώρας έχει εκλεγεί ως Πρύτανης του Πανεπιστημίου
Κρήτης.
7. Την απόφαση υπ’ αριθμ. 15 (ΦΕΚ τ.Β’ 617/8-3-2016),
σχετικά με τον ορισμό Αναπληρωτών Πρύτανη και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Κρήτης και καθορισμού της σειράς
αναπλήρωσης αυτών.
8. Την υπ’ αριθμ. 11119/01-09-2016 πράξη Συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το
τρέχον Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 όπως ισχύει.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3861/2010
(ΦΕΚ 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 και ισχύει με το ν. 4210/2013
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(ΦΕΚ 254/ τ.Α΄/21.11.2013), καθώς και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/
ΕΞ2010/ 30-09-2010 απόφαση.
10. Το με αρ. Γεν. Πρωτ.: 1747/14-02-2017 έγγραφο του
Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητή Γεωργίου Κοντάκη.
11. Το απόσπασμα πρακτικών της 21ης/13-02-2017
τακτικής συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, σχετικά με
τον καθορισμό του Εσωτερικού Κανονισμού της «Ορθοπαιδικής Κλινικής» της Σχολής Επιστημών Υγείας-Τμήμα
Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.
12. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 60 του
ν. 4386/2016, με τις οποίες αντικαθίσταται το άρθρο 96
του ν. 4310/2014.
13. Το π.δ. 361/1983 (ΦΕΚ 129 Α), διόρθωση σφαλμάτων
(ΦΕΚ 185/1983 Α’) όπως τροποποιήθηκε με την υπουργική
απόφαση Β1/370(ΦΕΚ 303/1988 Β’), η οποία έχει εγκατασταθεί στο Πανεπιστημιακό Γεν. Νοσοκομείο Ηρακλείου
με την κοινή υπουργική απόφαση Α3β/οικ 9137/88.
14. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Κρήτης κατά την 364η/Ακαδ. 19ο/16-02-2017 συνεδρίασή της, σχετικά με το παρόν θέμα.
15. το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης, αποφασίζουμε
και εγκρίνουμε:
α) την μετονομασία της «Κλινικής Ορθοπεδικής και
Τραυματιολογίας» σε «Ορθοπαιδική Κλινική» της Σχολής
Επιστημών Υγείας - Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου
Κρήτης,
β) την τροποποίηση του άρθρου 12 εδ. 3 της Υπ. απόφασης Β1/370 (ΦΕΚ 303/1988 Β’) «Συγχώνευση, μετονομασία και ανακατανομή των κλινικών και εργαστηριακών
μονάδων του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης», ως εξής:
Η «Ορθοπαιδική Κλινική» στην οποία περιλαμβάνεται
και το ομώνυμο εξωτερικό ιατρείο της περιλαμβάνει τις
ακόλουθες ειδικές μονάδες:
α) Μονάδα Τραύματος
β) Μονάδα Σπονδυλικής Στήλης
γ) Μονάδα Παιδο-ορθοπαιδικής
δ) Μονάδα Χειρουργικής Ώμου- Αγκώνα
ε) Μονάδα Μικροχειρουργικής και Άκρας χειρός
στ) Μονάδα Επανορθωτικής Χειρουργικής
και γ) τον εσωτερικό κανονισμό της «Ορθοπαιδικής
Κλινικής» ως ακολούθως:
Εσωτερικός Κανονισμός
της «Ορθοπαιδικής Κλινικής»
Άρθρο 1
Μετονομασία- Αντικείμενο
1. Η Κλινική Ορθοπεδικής και Τραυματιολογίας η οποία
έχει ιδρυθεί στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης με το π.δ. 361/1983
(ΦΕΚ 129 Α), διόρθωση σφαλμάτων (ΦΕΚ 185/1983
Α’) όπως τροποποιήθηκε με την υπουργική απόφαση
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Β1/370 (ΦΕΚ 303/1988 Β’), η οποία έχει εγκατασταθεί
στο Πανεπιστημιακό Γεν. Νοσοκομείο Ηρακλείου με την
κοινή υπουργική απόφαση Α3β/οικ 9137/88, μετονομάζεται σε «Ορθοπαιδική Κλινική».
2. Η Κλινική η οποία είναι ενταγμένη στον τομέα Χειρουργικής, εξυπηρετεί διδακτικές, ερευνητικές και κλινικές ανάγκες στο αντικείμενο της Ορθοπαιδικής. Στην
κλινική οργανώνονται και λειτουργούν οι ακόλουθες
Ειδικές Μονάδες:
α) Μονάδα Τραύματος
β) Μονάδα Σπονδυλικής Στήλης
γ) Μονάδα Παιδο-ορθοπαιδικής
δ) Μονάδα Χειρουργικής Ώμου- Αγκώνα
ε) Μονάδα Μικροχειρουργικής και Άκρας χειρός
στ) Μονάδα Επανορθωτικής Χειρουργικής
Άρθρο 2
Αποστολή- Σκοπός
1. Η «Ορθοπαιδική Κλινική» με τις ειδικές μονάδες της
έχει ως σκοπό:
α) Την παροχή περίθαλψης και νοσηλείας σε ασθενείς
με νοσήματα και παθήσεις τα οποία καλύπτονται από τα
αντικείμενα των Ειδικών μονάδων της Κλινικής.
β) Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Ιατρικής κατά προτεραιότητα, δευτερευόντως δε και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου
Κρήτης ή άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής
σε θέματα τα οποία καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα
της Κλινικής και των Ειδικών Μονάδων της.
γ) Την άσκηση για ειδίκευση ιατρών νοσηλευτών και
άλλων λειτουργών των επαγγελμάτων υγείας στα γνωστικά αντικείμενα της Κλινικής και των ειδικών μονάδων
της καθώς και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών αυτών.
δ) Το σχεδιασμό και την εκτέλεση κλινικών και πειραματικών ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό τη
μελέτη και εν γένει παραγωγή της γνώσης σχετικά με την
αναζήτηση και μελέτη νέων διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων και χειρουργικών τεχνικών ή την προαγωγή της γνώσης στο πεδίο της βιοϊατρικής τεχνολογίας.
ε) Τη συνδρομή της Κλινικής και των Ειδικών Μονάδων
της στην εξυπηρέτηση διαφόρων κοινωνικών προβλημάτων και αναγκών όταν αυτή ζητείται από τα Αρμόδια
Κρατικά Όργανα σε αντικείμενα με τα οποία ασχολείται
η Κλινική και οι Μονάδες της στα πλαίσια των δυνατοτήτων της Κλινικής.
στ) Τη συνεργασία και ανταλλαγή προσωπικού και
γνώσεων με άλλα Ανώτατα ή Ανώτερα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα, Νοσηλευτικές Μονάδες και Ερευνητικά εργαστήρια του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα της ημεδαπής
ή της αλλοδαπής.
ζ) Την οργάνωση τοπικών, εθνικών και διεθνών επιστημονικών συναντήσεων, συμποσίων, εκπαιδευτικών
σεμιναρίων και συνεδρίων, διαλέξεων και μετεκπαιδευτικών μαθημάτων με σκοπό την ενημέρωση, εκπαίδευση
και μετεκπαίδευση των ιατρών, νοσηλευτών και άλλων
επαγγελματιών του χώρου της υγείας, αλλά και ανάλογες
εκδηλώσεις για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
του κοινού σε αντικείμενα και θέματα με τα οποία ασχολείται η Κλινική και οι Ειδικές Μονάδες της.
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Άρθρο 3
Προσωπικό
Η «Ορθοπαιδική Κλινική» στελεχώνεται από ιατρικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα της
Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου όπου είναι εγκατεστημένη
και λειτουργεί. Το ιατρικό προσωπικό αποτελείται από το
Διευθυντή και καθηγητές όλων των βαθμίδων του Τμήματος Ιατρικής, που η επιστημονική τους ενασχόληση
εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και κλινικά ενδιαφέροντα της κλινικής. Το προσωπικό αυτό συμπληρώνεται
με ειδικευόμενους και ειδικευμένους ιατρούς του ΕΣΥ
που τοποθετούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το λοιπό προσωπικό περιλαμβάνει μέλη Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.). μέλη
του Ειδικού Εργαστηριακού Προσωπικού Ε.ΔΙ.Π και μέλη
του νοσηλευτικού προσωπικού του οποίου το έργο καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της κλινικής.
Η τοποθέτηση στην κλινική των μελών του διδακτικού
ερευνητικού προσωπικού και μελών του ειδικού τεχνικού εργαστηριακού προσωπικού γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (δ) του ν. 2083/1992 (Α΄ 159)
όπως ισχύει, ενώ των υπολοίπων μελών με τις ισχύουσες
κατά περίπτωση διατάξεις. Με εισήγηση του Δ/ντή και
αποφάσεις των αρμοδίων κατά περίπτωση οργάνων,
είναι δυνατή η πρόσληψη διακεκριμένων επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές, ερευνητικές και
κλινικές δραστηριότητες της Κλινικής σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία
Άρθρο 4
Διοίκηση-Αρμοδιότητες
1. Η «Ορθοπαιδική Κλινική» διευθύνεται από Καθηγητή
του Τμήματος Ιατρικής-Σχολής Επιστημών Υγείας του
Πανεπιστημίου Κρήτης ο οποίος εκλέγεται σύμφωνα
με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και ασκεί τις
αρμοδιότητες που ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία
και το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει κατά περίπτωση
τη λειτουργία των μονάδων του Πανεπιστημίου Κρήτης
Κύριες από τις αρμοδιότητες του Δ/ντού είναι:
α. Ο συντονισμός και η εποπτεία του κλινικού, ερευνητικού, διδακτικού έργου.
β. Η κατάρτιση και υποβολή στα αρμόδια όργανα της
Ιατρικής Σχολής, του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας
για τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες.
γ. Για τη μέριμνα και την υλοποίηση των αποφάσεων
των οργάνων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.
δ. Η μέριμνα, στελέχωση και οικονομική διαχείριση
των εσόδων της κλινικής.
ε. Η μέριμνα για την υποβολή του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων.
στ. Ο ορισμός υπευθύνων στις ειδικές μονάδες με κριτήρια που αφορούν στην επιστημονική γνώση, τη μετεκπαίδευση, τη μακρόχρονη εμπειρία και τη δραστηριότητά τους
στο αντικείμενο με το οποίο ασχολείται η οικεία Μονάδα.
ζ. Η υπογραφή υπηρεσιακών εγγράφων που διακινούνται στην Κλινική.
η. Κάθε άλλο θέμα διοίκησης και λειτουργίας της Κλινικής.
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Άρθρο 5
Εγκατάσταση -Λειτουργία
1. Η «Ορθοπαιδική Κλινική» είναι εγκατεστημένη και
λειτουργεί με τη διαδικασία 13 του ν. 1397/1983 όπως
ισχύει, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. (Υπ.
Απ. A3 β/9137/88. ΦΕΚ 545 τ.Β’).
2. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία της κλινικής, τη χρησιμοποίηση οργάνων και
υλικών και την παραμονή των εργαζομένων στους χώρους που πραγματοποιούνται πειραματικές μελέτες. Ο
διευθυντής ενημερώνει και εγκρίνει τη διενέργεια κάθε
ερευνητικής εργασίας πριν από τη διεξαγωγή της και καθορίζει την προτεραιότητα χρήσης οργάνων και χώρων
όταν δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων επιτρέπεται στο
προσωπικό της κλινικής ή σε ερευνητές που έχουν ειδική
επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση. Κινητά όργανα και
σκεύη, τα οποία παραδίνονται για τη διεξαγωγή ερευνητικής εργασίας επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή
τους, στην κατάσταση που έχουν παραδοθεί.
Άρθρο 6
Έσοδα
Η Κλινική δεν επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό
του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα έσοδα της Κλινικής προέρχονται από:
α) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό
τρίτων.
β) Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από
διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα και
δ) Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο εφ’ όσον δεν τίθενται
όροι που αντιβαίνουν τους σκοπούς της οικείας κλινικής
και του Πανεπιστημίου Κρήτης
Άρθρο 7
Εκτέλεση πειραματικών και κλινικό- ερευνητικών
μελετών από το προσωπικό της Κλινικής
1. Δικαίωμα εκτέλεσης πειραματικών και κλινικο-ερευνητικών εργασιών έχει το πάσης φύσεως και κατηγορίας
προσωπικό της Κλινικής, καθώς και μέλη άλλων Κλινικών
ή Εργαστηρίων του Ιατρικού Τμήματος και του Νοσοκομείου ή ερευνητές από άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα ή
ερευνητικό εργαστήρια της ημεδαπής και αλλοδαπής
εφόσον το αντικείμενο της έρευνάς τους είναι σχετικό
με τα γνωστικά αντικείμενα και τις ασχολίες της Κλινικής
και των Μονάδων της. Η εκτέλεση των ερευνών γίνεται
είτε στους ασθενείς της Κλινικής, σε πειραματόζωα ή σε
κατάλληλα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών,
στους ειδικά προς τούτο διαμορφωμένους χώρους της
Κλινικής, του Τμήματος Ιατρικής ή του Νοσοκομείου και
υπόκεινται στην αυστηρή τήρηση του κανονισμού λειτουργίας των παραπάνω τμημάτων.
Για την εκτέλεση πειραματικής, κλινικής ή άλλης μελέτης ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει πλήρες και λεπτομερές
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πρωτόκολλο στη Διεύθυνση της Κλινικής με ευθύνη της
οποίας και εφόσον το πρωτόκολλο εμπίπτει στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα, υποβάλλεται στα αρμόδια
όργανα του Νοσοκομείου ή του Τμήματος Ιατρικής για
έγκριση.
2. Οι μελέτες θα πρέπει να πληρούν τους όρους και τις
προϋποθέσεις των εθνικών και διεθνών συνθηκών και
νομοθετημάτων που καθορίζουν το πλαίσιο της ερευνητικής διαδικασίας και τους κανόνες της ερευνητικής
και ηθικής δεοντολογίας. Για τη χρησιμοποίηση πρωτοτύπων συσκευών, μεθόδων ή φαρμακευτικών ουσιών
θα πρέπει να υπάρχει έγγραφη άδεια από τον αντίστοιχο φορέα και αποδεδειγμένη ικανότητα του ερευνητή
στη χρήση τους. Στις μελέτες επί ασθενών θα πρέπει
να υπάρχει έγγραφη δήλωση συγκατάθεση του ασθενή. Η δημοσίευση ή η κάθε είδους δημοσιοποίηση των
ευρημάτων και των μελετών γίνεται μόνο με την άδεια
του Διευθυντή της Κλινικής. Σε καμία περίπτωση για κανένα λόγο δεν επιτρέπεται να διακινδυνεύεται η ατομική
ασφάλεια ή η υγεία των ερευνητών ή των ασθενών που
συμμετέχουν στη μελέτη. Τηρείται απόλυτα το ιατρικό
απόρρητο και τα ατομικό δικαιώματα των ασθενών. Οι
ερευνητές μπορούν να εξευρίσκουν εξ ιδίων πόρους για
τη χρηματοδότηση των μελετών τους.
Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία
Στην Κλινική λειτουργεί Γραμματεία της οποίας προΐσταται ο Διευθυντής της Κλινικής και η οποία διαθέτει
πλήρες αρχείο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων τα οποία αφορούν στην Κλινική.
Πέραν του γενικού αρχείου τηρούνται τα εξής βιβλία:
α. Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
β. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
γ. Ημερολόγιο δραστηριοτήτων της Κλινικής.
δ. Αρχείο ιστολογικών εξετάσεων.
ε. Αρχείο προγραμμάτων χειρουργείου
στ. Αρχείο πρακτικών επεμβάσεων.
ζ. Αρχείο νοσηλευομένων ασθενών.
η. Αρχείο υπό δημοσίευση και δημοσιευμένων εργασιών.
θ. Αρχείο πειραματικών - ερευνητικών πρωτοκόλλων
και μελετών. Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή φαίνεται απαραίτητο.
Τα παραπάνω στοιχεία μπορούν να κρατούνται και με
τη μορφή των ηλεκτρονικών αρχείων σε υπολογιστή.
Άρθρο 9
Τίτλος- σφραγίδα
Ο τίτλος της Κλινικής είναι: «Ορθοπαιδική Κλινική του
Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης» ο οποίος αναγράφεται στα έντυπά
της. Ο τίτλος και τα στοιχεία του Δ/ντή αναγράφονται
στους χώρους που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί
η Κλινική.
Η Κλινική χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία της
σφραγίδα στρογγυλή με τα παρακάτω στοιχεία:
(α) Στο κέντρο: το λογότυπο του Πανεπιστημίου Κρήτης.
(β) Στην περιφέρεια τον τίτλο της Κλινικής: «Κλινική
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Ορθοπαιδική - Σχολή Επιστημών Υγείας-Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Κρήτης».
Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική γλώσσα χρησιμοποιεί η Κλινική για την ξενόγλωσση αλληλογραφία και τα έγγραφα της.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση στην
εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ρέθυμνο, 24 Μαρτίου 2017
Ο Πρύτανης
ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
Ι

Αριθμ. Γεν. 3839
(4)
Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Μουσείου
Ιατρικής Κρήτης του Τμήματος Ιατρικής- Σχολής
Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239 τ.Α΄/1973) περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος
Πανεπιστημίου, το ν.δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310 τ.Α/1974) περί
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ν.δ. 87/1973
(ΦΕΚ 159 τ.Α΄/1973) «περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις
Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων τινών
αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ (A310), το ν. 259/1976 (ΦΕΚ 25
τ.Α΄/1976) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των
περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις του π.δ. 103/1983, (ΦΕΚ 48/15.04.1983,
τ.Α’) - Αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης..., καθώς και της λοιπής νομοθεσίας περί Πανεπιστημίου Κρήτης. Την υπ’ αριθμ. Φ. 120.61/10/11490/
Β2/28.01.2013 διαπιστωτική υπουργική πράξη για τη
συγκρότηση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης
(ΦΕΚ 37/τ.ΥΟΔΔ/01.02.2013), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
2. 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 με το υπ’ αριθμ.
π.δ. 128/2013 (ΦΕΚ 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 (ΦΕΚ 1959/τ.Β΄/12.08.2013).
3. Το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί
ο Οργανισμός στο Πανεπιστήμιο Κρήτης βάσει του άρθρου 5 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α’).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 4310/2014
(ΦΕΚ 258/τ.Α΄/8.12.2014), όπως αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 60 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/11-05-2016 τ.Α’)
με το οποίο «1. Μέχρι την έκδοση των οργανισμών τους
τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα δύνανται να ιδρύουν
Εργαστήρια, Κλινικές, Μουσεία και λοιπές μονάδες με
πράξη του Πρύτανη ή του Προέδρου κατά περίπτωση,
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μετά από απόφαση της Συγκλήτου ή της Συνέλευσης
εκάστου ιδρύματος η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την προϋπόθεση ότι θα
λειτουργούν αποκλειστικά με ίδιους πόρους και δεν θα
βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό ή την κρατική
επιχορήγηση του ιδρύματος. 2. Με την ίδια διαδικασία
είναι δυνατή η μετονομασία, κατάργηση, συγχώνευση
και τροποποίηση των εσωτερικών κανονισμών των κατά
τα ως άνω, εργαστηριών κλινικών, μουσείων και λοιπών
μονάδων....».
5. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του
ν. 4009/2011 ΦΕΚ 195/06.09.2011 τ.Α’, σύμφωνα με την
οποία «Τα εργαστήρια, οι κλινικές και τα μουσεία υπάγονται στις σχολές, όπως ορίζεται στον Οργανισμό του
ιδρύματος.».
6. Το διορισμό του Πρύτανη ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 82/18-02-2016)
και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 31460/Ζ1/23-02-2016 (ΑΔΑ:
ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) διαπιστωτική πράξη της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων,
όπου διαπιστώνεται ότι ο Καθηγητής Οδυσσέας Ζώρας
έχει εκλεγεί ως Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης.
7. Την απόφαση υπ’ αριθμ. 15 (ΦΕΚ τ.Β΄/617/8-3-2016),
σχετικά με τον ορισμό Αναπληρωτών Πρύτανη και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Κρήτης και καθορισμού της σειράς
αναπλήρωσης αυτών.
8. Την υπ’ αριθμ. 11119/01-09-2016 πράξη Συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το
τρέχον Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 όπως ισχύει.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3861/2010
(ΦΕΚ 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 και ισχύει με το ν. 4210/2013
(ΦΕΚ 254/ τ.Α΄/21.11.2013), καθώς και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/
ΕΞ2010/ 30-09-2010 απόφαση.
10. Το με Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1747/14-02-2017 έγγραφο του
Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητή Γεωργίου Κοντάκη.
11. Το απόσπασμα πρακτικών της 21ης/13-02-2017
τακτικής συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, σχετικά με
την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Μουσείου Ιατρικής Κρήτης του Τμήματος Ιατρικής- Σχολής
Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης.
12. Την υπ’ αριθμ. 7057/09-06-2016 (ΑΔΑ 623Ι469Β7Γ6Ψ5) απόφαση Πρύτανη (ΦΕΚ 1981/2016, τ.Β΄) περί
ίδρυσης και έγκρισης του εσωτερικού κανονισμού
λειτουργίας του «Μουσείου Ιατρικής Κρήτης» της Μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
13. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 60 του
ν. 4386/2016, με τις οποίες αντικαθίσταται το άρθρο 96
του ν. 4310/2014.
14. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Κρήτης κατά την 364η/Ακαδ.21ο/16-02-2017 συνεδρίασή της, σχετικά με το παρόν θέμα.
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15. το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης, αποφασίζουμε
και εγκρίνουμε:
την τροποποίηση, στα άρθρα 3 και 4 παρ. 3, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του «Μουσείου Ιατρικής
Κρήτης» της Μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Υγείας
του Πανεπιστημίου Κρήτης, ως ακολούθως:
Άρθρο 3
Προσωπικό
1) Το Μουσείο στελεχώνεται κατά προτεραιότητα
από καθηγητές, μέλη ΕΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, και λοιπό επιστημονικό προσωπικό που τοποθετούνται σε αυτό
με τη διαδικασία που προβλέπεται από την ισχύουσα
νομοθεσία. Στο Μουσείο επίσης μπορεί να διατίθεται
ειδικευμένο διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου
Κρήτης το οποίο τελεί υπό τον επιστημονικό έλεγχο της
διεύθυνσης του Μουσείου. Το ωράριο του προσωπικού
είναι αυτό που προβλέπεται από την κείμενη για κάθε
κατηγορία προσωπικού νομοθεσία. Για την υποστήριξη
των δραστηριοτήτων του Μουσείου μπορούν επίσης να
προσλαμβάνονται με συμβάσεις έργου, σύμφωνα με την
ισχύουσα για τα Α.Ε.Ι νομοθεσία, επιστήμονες συναφών
με τα γνωστικά αντικείμενα του Μουσείου πεδίων.
2) Οι αρμοδιότητες του προσωπικού του Μουσείου
ορίζονται με εισήγηση της Επιτροπής Μουσείου και απόφαση του Δ/ντή του.
3) Η λειτουργία του Μουσείου επικουρείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής
Επιστημών Υγείας-Τμήμα Ιατρικής υπό την εποπτεία του
Δ/ντή του Μουσείου.
Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
3) Η Επιτροπή Μουσείου συγκροτείται από 5-9 τακτικά
μέλη με διετή θητεία:
Α) 5 τουλάχιστον καθηγητές όλων των βαθμίδων της
Σχολής Επιστημών Υγείας (συμπεριλαμβανομένου του
Δ/ντή του Μουσείου) με αναγνωρισμένη εμπειρία και
έργο σε θέματα μουσείων και εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στην τοπική κοινότητα ή με επιστημονικό και
ερευνητικό έργο εστιασμένο στις θεματικές ενότητες
και τα γνωστικά αντικείμενα του Μουσείου. Μέλη της
Επιτροπής μπορούν να είναι επίσης και ομότιμοι καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης
που έχουν αποδεδειγμένα συνεισφέρει στο έργο του
Μουσείου ή έχουν συναφές καταξιωμένο επιστημονικό
ή καλλιτεχνικό έργο.
β) 1 ή 2 μέλη του Δ.Σ του Μορφωτικού Συλλόγου Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, του φορέα
που υποστηρίζει τις δράσεις του Μουσείου από την
ίδρυσή του.
γ) 1 μέλος ΕΤΕΠ και 1 μέλος ΕΔΙΠ από τα μέλη που
υπηρετούν στο Μουσείο Ιατρικής.
Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο διευθυντής του Μουσείου. Η Επιτροπή δεν έχει εκτελεστική αρμοδιότητα
αλλά έχει το δικαίωμα να αναφέρεται τεκμηριωμένα
στον Κοσμήτορα ή στη Γ.Σ της Σχολής για κάθε ζήτημα
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που προκύπτει και δεν επιλύεται σε επίπεδο διεύθυνσης Μουσείου. Έργο της Επιτροπής Μουσείου είναι η
φροντίδα για: τις συλλογές του Μουσείου, την κτηριακή
υποδομή, την εξεύρεση και διάθεση των πιστώσεων, καθώς και για τη δομή, τη λειτουργία και την εκπαιδευτική
του στρατηγική. Το έργο της Επιτροπής υποστηρίζεται
από Γραμματεία.
4) Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Μουσείου μπορούν να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου κατόπιν
προσκλήσεως εκπρόσωποι κοινωνικών και δημόσιων
φορέων που ενεργοποιούνται προς την κατεύθυνση της
υποστήριξης των στόχων του Μουσείου καθώς επίσης
επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους ή
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εξειδικευμένης τεχνικής εμπειρίας σε συναφή γνωστικά πεδία. Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής ορίζονται με
απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας
έπειτα από εισήγηση του Δ/ντή του Μουσείου.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση στην
εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ρέθυμνο, 24 Μαρτίου 2017
Ο Πρύτανης
ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
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