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Ηράκλειο, 11 Μαΐου 2018
Αρικμ. Γενικοφ Πρωτ.: 6041

Π Ρ Ο 
Μζλθ ΔΕΠ του ΣΟΜΕΑ ΝΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΙΘΘΣΘΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
τθσ ΙΑΣΡΙΚΘ ΧΟΛΘ του ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ ΚΡΘΣΘ
(με τη φροντίδα της Γραμματείας του οικείου Τομζα)

ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
για τθν ανάδειξθ του ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ τθσ ΝΕΤΡΟΛΟΓΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ
του ΣΟΜΕΑ ΝΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΙΘΘΣΘΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
τθσ ΙΑΣΡΙΚΘ ΧΟΛΘ του ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ ΚΡΘΣΘ

και

ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

O ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΝΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΙΘΘΣΘΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΘ ΙΑΣΡΙΚΘ ΧΟΛΘ
Ζ χ ο ν τ α σ υ π ό ψ θ:
[1]
Σο Π.Δ. 653/1976 (ΦΕΚ 241/τ.Α’/10-09-1976) περί Ιδρφςεωσ τθσ Ιατρικισ χολισ, το Π.Δ 103/83 (ΦΕΚ
48/τ.Α’/15-04-1983) περί μετονομαςίασ τθσ Ιατρικισ χολισ και άλλα και το Π.Δ. 361/1983 (ΦΕΚ 129/τ.Α’/2209-1983) «Οργάνωςθ του Σμιματοσ Ιατρικισ τθσ χολισ Επιςτθμϊν Τγείασ του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ», και
διόρκωςθ ςφαλμάτων με το ΦΕΚ 185/τ.Α’/21-12-1983, όπωσ τροποποιικθκε με τθν Τπουργικι Απόφαςθ
Β1/370 (ΦΕΚ 303/τ.Β’/19-05-1988).
[2]
Σθν αρικμ. Α3β/οικ. 9137 (ΦΕΚ 545/τ.Β’/01-08-1988) «Εγκατάςταςθ και λειτουργία των κλινικϊν, εργαςτθρίων
και ειδικϊν μονάδων του Σμιματοσ Ιατρικισ τθσ χολισ Επιςτθμϊν Τγείασ του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ ςτο Περ.
Παν/κό Γεν. Νοςκ/μείο Ηρακλείου.
[3]
Σο υπϋ αρικμόν Π.Δ. 96/2013 (ΦΕΚ 133/τ.Αϋ/05.06.2013) για τθν «Κατάργθςθ - ςυγχϊνευςθ τμθμάτων Μετονομαςία χολισ ςτο Πανεπιςτιμιο Κριτθσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, τθν με αρικμό 10.954 (ΦΕΚ
τ.Βϋ/1959/12.8.2013) διαπιςτωτικι πράξθ του Πρφτανθ του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ για τθν κατάργθςθ
Σμθμάτων τθσ χολισ Επιςτθμϊν Τγείασ του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ και τθ ςυγκρότθςθ τθσ χολισ Επιςτθμϊν
Τγείασ του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ με μόνο το Σμιμα Ιατρικισ.
[4]
Σθν υπϋ αρικμόν Γενικοφ Πρωτοκόλλου 16775/28.11.2017 (Φ.Ε.Κ. 4472/τ.Β’/19-12-2017) απόφαςθ του
Πρφτανθ του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ «Θζματα λειτουργίασ τθσ Μονοτμθματικισ χολισ Επιςτθμϊν Τγείασ του
Πανεπιςτθμίου Κριτθσ ςε εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του Νόμου 4485/2017 (Φ.Ε.Κ.
114/τ.Αϋ/04.08.2017)».
[5]
Σθν υπ’ αρικμ. 57356/Ζ1/12-04-2018 (ΦΕΚ 1413/τ.Β’/25-04-2018) Τπουργικι Απόφαςθ για τθ μετονομαςία τθσ
χολισ Επιςτθμϊν Τγείασ ςε Ιατρικι χολι.
[6]
Σθν υπϋ αρικμόν Γενικοφ Πρωτοκόλλου 13.478/22.07.2014 (Φ.Ε.Κ. 517/26.08.2014, τ.ΤΟΔΔ) απόφαςθ του
Πρφτανθ για τον διοριςμό του Κακθγθτι του Σμιματοσ Ιατρικισ κου Γεωργίου Κοντάκθ ςτθ κζςθ του
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[7]

[8]

[9]

[10]

Κοςμιτορα τθσ Μονοτμθματικισ χολισ Επιςτθμϊν Τγείασ του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ, με κθτεία από
01.09.2014 ζωσ 31.08.2018, ςε ςυνδυαςμό με τθν υπϋ αρικμόν 441/14.01.2014 απόφαςθ (Φ.Ε.Κ.
291/τ.Βϋ/10.02.2014) θ οποία ρυκμίηει κζματα λειτουργίασ τθσ Μονοτμθματικισ χολισ Επιςτθμϊν Τγείασ του
Πανεπιςτθμίου Κριτθσ, κακϊσ και τθν υπϋ αρικμόν 6678/23.05.2017 *ΑΔΑ: ΨΡ0Π469Β7Γ-7ΤΙ+ απόφαςθ (Φ.Ε.Κ.
265/τ.ΤΟΔΔ/07.06.2017) που ακολοφκθςε μετά τθν επαναλθπτικι εκλογικι διαδικαςία τθσ 22ασ Μαΐου 2017
ςχετικά με το διοριςμό του Γ. Κοντάκθ για το υπόλοιπο τθσ αναφερόμενθσ, ςτθν αρικμ. 8964/02.05.2014
πρόςκλθςθ *ΑΔΑ:ΒΙΦ8469Β7Γ-10Χ+ κθτείασ, χρονικι περίοδο *01.09.2014 – 31.08.2018+. (ςχετικά: θ αρικμ.
954/2017απόφαςθ του τΕ). Ο Κοςμιτορασ τθσ εν λόγω χολισ εκτελεί και χρζθ Προζδρου του Σμιματοσ.
Σθν υπϋ αρικμόν 15959/16-11-2017 Διαπιςτωτικι Πράξθ του Πρφτανθ του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ (Φ.Ε.Κ.
701/τ.ΤΟΔΔ/28-12-2017) για τθν εκλογι του Κακθγθτι πρϊτθσ βακμίδασ κ. Παναγιϊτθ Μιτςια ςτθ κζςθ του
Διευκυντι του Σομζα Νευρολογίασ και Αιςκθτθρίων Οργάνων.
Σισ διατάξεισ του άρκρου 29 «Διευκυντισ Εργαςτθρίου και Μουςείου» του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ.
114/τ.Αϋ/04.08.2017) περί οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, ρυκμίςεισ για τθν ζρευνα
και άλλεσ διατάξεισ, ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 84 «Σελικζσ και μεταβατικζσ διατάξεισ Κεφαλαίων Αϋ ζωσ Εϋ»
και το άρκρο 88 του ιδίου νόμου, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
Σο άρκρο 23 του Ν. 4213/13, το άρκρο 28, παρ. 22 του Ν. 2083/92, το Π.Δ. 46/1989 όπωσ τροποποιικθκε με το
Π.Δ. 265/1990, το άρκρο 7 του Ν. 1268/82 όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 79 παρ. 3 του Ν. 1566/1985 και
ςε ςυνδυςμό με το άρκρο 80, παρ. 5α και 22α του Ν. 4009/2011.
Σισ διατάξεισ του άρκρου
4 του Ν . 3861/2010 (Φ.Ε.Κ.112 τ.Α /́ 2010) ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν
υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ, όπωσ τροποποιικθκε, ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει με το
Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/τ.Αϋ/21.11.2013), το Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Αϋ/31.10.2014) και το Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ
34/τ.Αϋ/23.03.2015), κακϊσ και τθν κατ’ εξουςιοδότθςθ αυτοφ εκδοκείςα υπ’ αρικ. ΤΠΟΙΚ Δ6
1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαςθ.

ΑΠΟΦΑΙΗΟΤΜΕ
[α] ΠΡΟΚΘΡΤΟΤΜΕ ΕΚΛΟΓΕ, προκειμζνου να αναδειχκεί ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ τθσ ΝΕΤΡΟΛΟΓΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ του
ΣΟΜΕΑ ΝΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΙΘΘΣΘΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ τθσ ΙΑΣΡΙΚΘ ΧΟΛΘ του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ, με
τριετι κθτεία αρχόμενθ, από 01 επτεμβρίου 2018.
[β] ΟΡΙΗΟΤΜΕ ωσ

θμερομθνία διεξαγωγισ των εκλογϊν τθν 30θ Μαΐου 2018, ϊρα 13.00 και ςε

περίπτωςθ μθ απαρτίασ ςτισ 13.30, ςτθν αίκουςα ςυνεδρίαςθσ τθσ υνζλευςθσ του Σομζα Νευρολογίασ και
Αιςκθτθρίων Οργάνων τθσ Ιατρικισ χολισ ςτο Ηράκλειο.

[γ] ΚΑΛΟΤΜΕ τα ενδιαφερόμενα μζλθ ΔΕΠ για τθ κζςθ του Διευκυντι τθσ Νευρολογικισ Κλινικισ του Σομζα
Νευρολογίασ και Αιςκθτθρίων Οργάνων τθσ Ιατρικισ χολισ του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ, που πλθροφν τισ
προχποκζςεισ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, να υποβάλλουν τθ ςυνθμμζνθ αίτθςθ εκδιλωςθσ
ενδιαφζροντοσ και βιογραφικό ςθμείωμα ςτθ Γραμματεία του οικείου Σομζα, αυτοπροςϊπωσ ι
θλεκτρονικά (kalathav@uoc.gr), από τθ Δευτζρα 14 Μαΐου 2018 ζωσ και τθν Παραςκευι 25 Μαΐου 2018
και ϊρα 14.00.

ΩΜΑ ΕΚΛΕΚΣΟΡΩΝ:
Σο ςϊμα εκλεκτόρων για τθν εκλογι Διευκυντι Κλινικισ απαρτίηεται από τα μζλθ Δ.Ε.Π. που μετζχουν ςτθ
Γενικι υνζλευςθ του Σομζα ι ςτθ υνζλευςθ του Σμιματοσ ι ςτθ Γενικι υνζλευςθ τθσ χολισ, ανάλογα με το
αν θ Κλινικι ανικει ςε Σομζα, Σμιμα ι χολι.
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ΤΠΟΨΘΦΙΟΣΘΣΕ:
Η ιδιότθτα του Διευκυντι δεν είναι αςυμβίβαςτθ με τθν ιδιότθτα μονοπρόςωπου οργάνου ι μζλουσ
ςυλλογικοφ οργάνου Α.Ε.Ι..
Δεν μπορεί να είναι υποψιφιοι και να εκλεγοφν εκείνοι που αποχωροφν λόγω ςυμπλιρωςθσ του ανϊτατου
ορίου θλικίασ κατά τθ διάρκεια τθσ προκθρυςςόμενθσ κζςθσ.
Είναι δυνατι θ εκλογι του ίδιου προςϊπου ωσ Διευκυντι για περιςςότερεσ από μία κθτείεσ.
Κάκε Κλινικι διευκφνεται από μζλοσ Δ.Ε.Π., αντίςτοιχου γνωςτικοφ αντικειμζνου, ο οποίοσ ανικει ςτθν
ακαδθμαϊκι μονάδα (Σομζα, Σμιμα ι χολι), ςτθν οποία ανικει θ Κλινικι.
Η Κλινικι διευκφνεται από ζνα Διευκυντι που είναι μζλοσ ΔΕΠ τθσ βακμίδασ του Κακθγθτι πρϊτθσ βακμίδασ
του αντίςτοιχου γνωςτικοφ αντικειμζνου. Ελλείψει αυτοφ θ Διεφκυνςθ ανατίκεται ςε Αναπλθρωτι Κακθγθτι
και ελλείψει αυτοφ ςε Επίκουρο Κακθγθτι.
ΕΚΛΟΓΙΚΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:
Θ εκλογικι διαδικαςία κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 29 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ
114/τ.Α’/4-08-2017).
Μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία δζκα (10) θμερϊν εργάςιμων θμερϊν από τθ λιξθ τθσ προαναφερόμενθσ
προκεςμίασ υποβολισ υποψθφιοτιτων καλείται, από τον επικεφαλισ τθσ οικείασ ακαδθμαϊκισ μονάδασ, το
εκλεκτορικό ςϊμα, προκειμζνου να προβεί ςτθν εκλογι του Διευκυντι με άμεςθ και μυςτικι ψθφοφορία.
Διευκυντισ εκλζγεται ο υποψιφιοσ που ςυγκεντρϊνει τθν απόλυτθ πλειοψθφία των ζγκυρων ψιφων. Αν
κανζνασ υποψιφιοσ δεν ςυγκεντρϊςει τθν απαιτοφμενθ πλειοψθφία, θ ψθφοφορία επαναλαμβάνεται τθν ίδια
θμζρα μεταξφ των δφο (2) πρϊτων ςε ψιφουσ υποψθφίων, οπότε και εκλζγεται ο υποψιφιοσ που
ςυγκεντρϊνει τισ περιςςότερεσ ψιφουσ.
ε περίπτωςθ ιςοψθφίασ, διενεργείται κλιρωςθ από τον επικεφαλισ τθσ οικείασ ακαδθμαϊκισ μονάδασ
παρουςία των ιςοψθφιςάντων.
Για τθν εκλογι ι τθν κλιρωςθ ςυντάςςεται ςχετικό πρακτικό και εκδίδεται ςχετικι διαπιςτωτικι πράξθ από τον
Πρφτανθ του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.
θμειϊνεται ότι θ παροφςα προκιρυξθ, πζραν των προβλεπομζνων από τισ ςχετικζσ διατάξεισ, κα αναρτθκεί
ςτθν Ιςτοςελίδα τθσ οικείασ χολισ, κα διαβιβαςτεί μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςε όλα τα μζλθ ΔΕΠ τθσ
οικείασ ακαδθμαϊκισ μονάδασ και κα καταχωρθκεί ςτο πρόγραμμα ΔΙ@ΤΓΕΙΑ.
Ε  Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Θ Δ Ι Α Ν Ο Μ Θ:
(με θλεκτρονικό ταχυδρομείο)
- Γραμματεία Πρφτανθ
- Κοςμθτεία Ιατρικισ χολισ
- Διεφκυνςθ και Τποδιεφκυνςθ Διοικθτικοφ
- Σμιμα Πανεπιςτθμιακϊν Αρχϊν
- Ειδικό φάκελο εκλογϊν
- Γραμματεία Σομζα Νευρολογίασ και Αιςκθτθρίων
Οργάνων
- ΤΝΘΜΜΕΝΑ:
- Αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ
ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΝΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΙΘΘΣΘΡΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΘ ΙΑΣΡΙΚΘ ΧΟΛΘ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ ΜΘΣΙΑ
ΚΑΘΘΓΘΣΘ ΠΡΩΣΘ ΒΑΘΜΙΔΑ
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