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Ηράκλειο, 31 Μαΐου 2021
Αριθμ. Πρωτ.: 9827/459

ΠΡΟΣ
Τα Μέλη ΔΕΠ του ΤΟΜΕΑ NEYΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(με τη φροντίδα της Γραμματείας του οικείου Τομέα)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη των ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
της ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ και της ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
του ΤΟΜΕΑ NEYΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ NEYΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:
[1]
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.
[2]
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 (ΦΕΚ129/τ.Α’/2209-1983) «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).
[3]
Την αριθμ. Α3β/οικ. 9137 (ΦΕΚ 545/τ.Β’/01-08-1988) «Εγκατάσταση και λειτουργία των κλινικών, εργαστηρίων
και ειδικών μονάδων του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Περ.
Παν/κό Γεν. Νοσ/μείο Ηρακλείου.
[4]
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.
[5]
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’/19-07-2019) ) απόφαση του Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Κρήτης.
[6]
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.
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[7]

[8]
[9]

[10]
[11]
[12]

[13]
[14]

[15]

Την υπ΄ αριθμόν 10447/18.09.2020 Διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης (Φ.Ε.Κ. 823/
τ.ΥΟΔΔ/05.10.2020) σύμφωνα με την οποία διορίστηκε Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Κρήτης ο Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας κ. Γεώργιος Εμμ. Κοχιαδάκης, από τη δημοσίευσή της έως και
31.08.2021.
Την υπ΄ αριθμ. Γεν. Πρωτ. 10829/25.09.2020 Πράξη (ΦΕΚ 863/τ.ΥΟΔΔ/15.10.2020) για την εκλογή του κ. Α.
Βάκη ως Διευθυντή του Τομέα Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Κρήτης.
Τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον
Ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/Α’/02.03.2018), και τον Ν.4559/2018 (Φ.Ε.Κ.142/τ.Α΄/03.08.2018), όπου με το άρθρο
51 αυτού, παρ. 1 αντικαταστάθηκε ο τίτλος του ΚΕΦ. Ε’ του Ν.4485/2017 σε «Εργαστήρια, Μουσεία και
Κλινικές» και με την παρ. 3 του ιδίου άρθρου προστέθηκε το άρθρο 29Α «Διευθυντής Κλινικής», όπως
συμπληρώθηκε με τα άρθρα 115 και 117 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111/τ.Α’/12-6-2020).
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.
Το γεγονός ότι η θητεία των Διευθυντών της Νευρολογικής Κλινικής (Φ.Ε.Κ. 531/τ.ΥΟΔΔ/20.09.2018) και της
Οφθαλμολογικής Κλινικής (Φ.Ε.Κ. 532/τ.ΥΟΔΔ/20.09.2018) του Τομέα Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων
λήγει στις 31 Αυγούστου 2021.
Την υπ ΄αριθμόν 77561/Ζ1/22.06.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 2481/τ.Β΄/22.06.2020), κατά τα
οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 115 του Ν. 4692/2020 (Α΄ 111), με τίτλο: «Διαδικασία ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας για την ανάδειξη ….., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και
άλλων ………, που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.».
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.
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).
Τις διατάξεις του Ν. 4682/2020 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03-04-2020) με τίτλο: «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π.
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του Κορωναιού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020
Π.Ν.Π. «…» (Α΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «…» (Α΄ 64)» και άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν, ως και τις
εγκυκλίους και αποφάσεις που έχουν εκδοθεί μέχρι και σήμερα για το εν λόγω θέμα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
[α] ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΚΛΟΓΕΣ με ηλεκτρονική ψηφοφορία, προκειμένου να αναδειχθούν οι ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ της
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ και της ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ του Τομέα Νευρολογίας και Αισθητηρίων
Οργάνων της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ του Πανεπιστημίου Κρήτης, με τριετή θητεία, από 01 Σεπτεμβρίου 2021
έως 31 Αυγούστου 2024.
[β] ΟΡΙΖΟΥΜΕ ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Τρίτη 22 Ιουνίου 2021, από 10.00 π.μ. έως
12.00 π.μ. Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα
από τις 12:30 έως 14:30 και με την ίδια εκλογική διαδικασία.
[γ] ΚΑΛΟΥΜΕ τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ του Τομέα Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων για τη θέση του
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ της ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ και της ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, που πληρούν τις
προϋποθέσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, να υποβάλουν τη συνημμένη αίτηση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και βιογραφικό σημείωμα στη Γραμματεία του οικείου Τομέα, αυτοπροσώπως ή
ηλεκτρονικά (nsosecr@med.uoc.gr), από την Τρίτη 01 Ιουνίου 2021 έως και τη Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021
και ώρα 14.00.
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ΣΩΜΑ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ:
Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή Κλινικής απαρτίζεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. που μετέχουν στη
Γενική Συνέλευση του οικείου Τομέα.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ:
Η ιδιότητα του Διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου οργάνου ή μέλους
συλλογικού οργάνου Α.Ε.Ι.
Απαγορεύεται η υποψηφιότητα προσώπων που αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας
κατά τη διάρκεια της θητείας της προκηρυσσόμενης θέσης, εκτός αν στην Κλινική υπηρετεί ένα μόνο μέλος
Δ.Ε.Π. ή δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος.
Είναι δυνατή η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Διευθυντή για περισσότερες από μία θητείες.
Η Κλινική διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π., αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου, το οποίο υπηρετεί στην
ακαδημαϊκή μονάδα (Τομέα, Τμήμα ή Σχολή) στην οποία υπάγεται η Κλινική, και ανήκει κατά προτεραιότητα
στις βαθμίδες του Καθηγητή, του Αναπληρωτή Καθηγητή και ελλείψει αυτών στη βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητή.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:
Η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 51 του Ν. 4559/2018
(ΦΕΚ 142/τ.Α’/03-08-2018) και στην υπ΄ αριθμόν 77561/Ζ1/22.06.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ.
2481/τ.Β΄/22.06.2020), κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 115 του Ν. 4692/2020 (Α΄ 111), με τίτλο:
«Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη ….., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών
μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και άλλων ………, που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των
Α.Ε.Ι.».
Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της
κοινοποίησης της προκήρυξης υποβάλλονται στη Γραμματεία της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας οι αιτήσεις
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10)
εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου καλείται, από τον επικεφαλής
της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας, το εκλεκτορικό σώμα, να προβεί στην εκλογή του Διευθυντή.
Ο Επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας, ως όργανο διενέργειας των εκλογών, έχει την ευθύνη διεξαγωγής της
εκλογικής διαδικασίας για την εκλογή του Διευθυντή. Οφείλει να διασφαλίζει την ουσιαστική και ακώλυτη
άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των μελών του εκλεκτορικού σώματος, όπως αυτό εκάστοτε ορίζεται στην
κείμενη νομοθεσία, να παρακολουθεί την ορθή και ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας, να υποβοηθά και να
επιλύει οιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά τη διάρκεια αυτής.
Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν
κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την
ίδια ημέρα μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος που
συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από τον επικεφαλής
της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας παρουσία των ισοψηφησάντων.
Για την εκλογή ή την κλήρωση συντάσσεται σχετικό πρακτικό από τον επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας.
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Όταν η Κλινική ανήκει σε Τομέα το πρακτικό κοινοποιείται στον Πρόεδρο του Τμήματος. Ο τελευταίος το
διαβιβάζει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως. Η διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη κοινοποιείται στη διοίκηση του οικείου νοσοκομείου με
ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος, εάν η Κλινική ανήκει σε Τομέα ή Τμήμα ή με ευθύνη του Κοσμήτορα,
εάν η Κλινική ανήκει σε Σχολή.
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 ΔΕΠ της
οικείας ακαδημαϊκής μονάδας και θα καταχωρηθεί στο πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ.
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
- Γραμματεία οικείου Τομέα
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
- Αίτηση Υποψηφιότητας
- Υπεύθυνη Δήλωση
- Έντυπο προσωπικών δεδομένων
- Σχετική νομοθεσία

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ NEYΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΚΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
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