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ΚΟΜΗΣΕΙΑ
Καθ. Εςζηπάηιορ . Παηζούπηρ
Κοζμήηοπαρ

Πξνο ηα
Μέιε ΓΔΠ
ηεο Σρνιήο Δπηζηεκώλ Υγείαο
(Με ηη θρονηίδα ηης Γραμμαηείας έκαζηοσ Σμήμαηος)

Ιαηπική σολή
Πρόεδρος
Καζ. Πέηξνο Π. Σθεθάθεο
Αν. Πρόεδρος
Καζ. Θ.-Κ. Ληαθάθνο

Κοινοποίηζη:
Μέιε ΔΔΠ, ΔΓΗΠ, ΔΤΔΠ Σρνιήο Δπηζηεκώλ Υγείαο
(Με ηη θρονηίδα ηης Γραμμαηείας έκαζηοσ Σμήμαηος)

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
Για ηην ανάδειξη Κοζμήηοπα
ηηρ σολήρ Επιζηημών Τγείαρ ηος Ε.Κ.Π.Α.
Για ηο σπονικό διάζηημα από 24.03.2018 έωρ 23.03.2021
και
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

Οδονηιαηπική σολή
Πρόεδρος
Καθ. Φοίβος Μαδιανός
Αν. Πρόεδρος
Καθ. Βαζίλειος Πανής
Σμήμα Φαπμακεςηικήρ
Πρόεδρος
Αν. Καθ. Γημήηριος Ρέκκας
Αν. Πρόεδρος
Καθ. Δλένη καληζά

i.
ii.
iii.

Σμήμα Νοζηλεςηικήρ
Πρόεδρορ
Καζ. Φξπζνύια Λεκνλίδνπ
Αν. Πρόεδρος
Καθ. Δλιζάβεη Παηηράκη

Γπαμμαηέαρ Κοζμηηείαρ
Γξ Διέλε N. Βαζηινπνύινπ

Έρνληαο ππόςε:
Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4485/2017 (ΦΔΚ 114, η. Α΄)
Τε κε αξ. πξση.:144363/Ε1/01.09.2017 Υπνπξγηθή Απόθαζε ηνπ
ΥΠΠΔΘ σο πξνο ηηο αλσηέξσ αλαθεξόκελεο δηαηάμεηο
Τελ κε αξ. πξση.:153348/Ε1/15.09.2017 (ΦΔΚ 3255, η. Β΄)
Υπνπξγηθή Απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη
Θξεζθεπκάησλ

1.

Απνθαζίδεηαη ε πξνθήξπμε εθινγώλ γηα ηελ αλάδεημε Κνζκήηνξα ηεο
Σρνιήο Δπηζηεκώλ Υγείαο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 24.03.2018
έσο 23.03.2021.

2.

Οξίδεηαη σο εκεξνκελία δηεμαγσγήο ησλ εθινγώλ γηα ηελ εθινγή
η
Κνζκήηνξα. ε Δεςηέπα 12 Μαπηίος 2018 από ώπαρ 08:00 έωρ
16:00. Οη εθινγέο ζα δηεμαρζνύλ κε θάιπε, κε άκεζε θαη κπζηηθή
ςεθνθνξία ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηεο Ηαηξηθήο Σρνιήο (θηήξην
νο
Γηνίθεζεο, 3 όξνθνο, Μηθξάο Αζίαο 75, Γνπδή). Δθόζνλ πξνθύςεη
αλάγθε επαλαιεπηηθήο ςεθνθνξίαο, απηή ζα δηεμαρζεί ηελ αθξηβώο
επόκελε εξγάζηκε εκέξα, ήηνη ηελ Τξίηε 13 Μαξηίνπ 2018, κε ηελ ίδηα
εθινγηθή δηαδηθαζία θαηά ηηο ίδηεο ώξεο θαη ζηνλ ίδην ρώξν.

3.

Κνζκήηνξαο, εθιέγεηαη πιήξνπο απαζρόιεζεο κέινο ΓΔΠ πξώηεο
βαζκίδαο ή Αλαπιεξσηήο, πιήξνπο απαζρόιεζεο, ηεο νηθίαο Σρνιήο
γηα ζεηεία ηξηώλ (3) εηώλ.

4.

Γελ επηηξέπεηαη λα είλαη ππνςήθηνη κέιε ΓΔΠ πνπ απνρσξνύλ από
ηελ ππεξεζία ιόγσ ζπκπιήξσζεο ηνπ αλώηαηνπ νξίνπ ειηθίαο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο πξνθεξπζζόκελεο ζέζεο.
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5.

Δπηηξέπεηαη ε εθινγή Κνζκήηνξα γηα δεύηεξε ζπλερόκελε ζεηεία θαη έσο δύν (2) ζεηείεο
ζπλνιηθά

6.

Ο Κνζκήηνξαο δελ επηηξέπεηαη λα θαηέρεη ζπγρξόλσο ην αμίσκα άιινπ κνλνπξόζσπνπ νξγάλνπ
ηνπ νηθείνπ ή άιινπ ΑΔΗ, κε εμαίξεζε ηηο ζέζεηο Γηεπζπληή ΠΜΣ, Δξγαζηεξίνπ, Κιηληθήο θαη
Μνπζείνπ.

7.

Ζ εθινγή ηνπ Κνζκήηνξα γίλεηαη κε εληαίν ςεθνδέιηην, πνπ πεξηιακβάλεη ηα νλόκαηα όισλ ησλ
ππνςεθίσλ γηα ην αμίσκα ηνπ Κνζκήηνξα. Οη εθινγείο ζεκεηώλνπλ ηελ πξνηίκεζε ηνπο γηα έλαλ
κόλν από ηνπο ππνςεθίνπο δίπια από ην όλνκά ηνπ.

8.

Τν ζώκα εθιεθηόξσλ γηα ηελ εθινγή Κνζκήηνξα απαξηίδεηαη: α) από ην ζύλνιν ησλ κειώλ ΓΔΠ
ηεο νηθείαο Σρνιήο (πξώηε νκάδα εθιεθηόξσλ) θαη β) από ην ζύλνιν ησλ κειώλ ΔΔΠ, ΔΓΗΠ, θαη
ΔΤΔΠ ηεο νηθείαο Σρνιήο (δεύηεξε νκάδα εθιεθηόξσλ).

9.

Τελ επζύλε δηεμαγσγήο ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο έρεη Πεληακειήο Κεληξηθή Δθνξεπηηθή
Δπηηξνπή, κε ηζάξηζκα αλαπιεξσκαηηθά κέιε, ε νπνία νξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Κνζκήηνξα,
ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο θαη απνηειείηαη από
κέιε ΓΔΠ ηεο Σρνιήο.

10.

Τν εθινγηθό δηθαίσκα αζθνύλ κόλνλ όζνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνπο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο, κε
βάζε ηνπο νπνίνπο δηελεξγνύληαη νη εθινγέο. Οη εθινγηθνί θαηάινγνη θαηαξηίδνληαη θαη ηεξνύληαη
από ηελ αξκόδηα ππεξεζία πξνζσπηθνύ ηνπ Ηδξύκαηνο θαη εγθξίλνληαη από ηνλ Πξύηαλε. Οη
εθινγηθνί θαηάινγνη νξηζηηθνπνηνύληαη είθνζη (20) εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ησλ
εθινγώλ.

11.

Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη γηα ηε ζέζε ηνπ Κνζκήηνξα ηεο Σρνιήο Δπηζηεκώλ Υγείαο πνπ
πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ, λα ππνβάινπλ ηελ ππνςεθηόηεηά ηνπο από
27.12.2017 έωρ 10.01.2018 ζην πξσηόθνιιν ηεο Γξακκαηείαο ηεο Κνζκεηείαο ηεο Σρνιήο
Δπηζηεκώλ Υγείαο, ε νπνία είλαη ε αξκόδηα ππεξεζία γηα ηελ πξσηνθόιιεζε ησλ ζρεηηθώλ
αηηήζεσλ θαηά ηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο ηεο
Γξακκαηείαο θαη ην αξγόηεξν έσο ώξα 14:00 ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο.
Ζ παξνύζα πξνθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζηνλ δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ ΔΚΠΑ όπσο θαη ηεο Σρνιήο
Δπηζηεκώλ Υγείαο θαη ησλ Τκεκάησλ απηήο (Ηαηξηθήο Σρνιήο, Τκήκαηνο Οδνληηαηξηθήο,
Τκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο θαη Τκήκαηνο Ννζειεπηηθήο).

Ο Κνζκήηνξαο ηεο Σρνιήο Δπηζηεκώλ Υγείαο
*
Καζεγεηήο Δπζηξάηηνο Σ. Παηζνύξεο
*Η σπογραθή ηέθηκε ζηο πρωηόησπο και βρίζκεηαι ζηο αρτείο ηης τολής

-

-

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
Γξαθείν Πξύηαλε
Γξακκαηεία Παλεπηζηεκηαθήο Σπγθιήηνπ
Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθνύ
Πξόεδξν Ηαηξηθήο Σρνιήο
Πξόεδξν Τκήκαηνο Οδνληηαηξηθήο
Πξόεδξν Τκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο
Πξόεδξν Τκήκαηνο Ννζειεπηηθήο

