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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 

Για ηην ανάδειξη Δ/νηών Σομέων ηος Σμήμαηορ Ιαηπικήρ  

ηηρ σολήρ Επιζηημών Τγείαρ ηος Πανεπιζηημίος Θεζζαλίαρ 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Τκήκαηνο Ηαηξηθήο  ηεο Σρνιήο Δπηζηεκώλ Υγείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαιίαο ιακβάλνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 4485/2017 «Οξγάλσζε 

θαη ιεηηνπξγία ηεο αλώηαηεο εθπαίδεπζεο, ξπζκίζεηο γηα ηελ έξεπλα θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

(ΦΔΚ 114/η.Α΄/04.08.2017) όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 98 ηνπ Ν. 4692/2020  

«Αλαβάζκηζε ηνπ Σρνιείνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο- Κεθάιαην Γ΄-Λνηπέο Γηαηάμεηο» (ΦΔΚ 

111/η.Α΄/12.06.2020), ηεο αξ. 153348/ Ε1/15.09.2917 (ΦΔΚ 3255 η.Β΄) ππνπξγηθήο απόθαζεο  

θαη ηεο 2
εο

 παξαγξάθνπ  ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4690/2020 «Μέξνο Ζ΄ Γηαηάμεηο 

Αξκνδηόηεηαο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ- Πξνθήξπμε Δθινγώλ» (ΦΔΚ 

104/η.Α΄/30.05.2020)   

 Πποκηπύζζει εκλογέρ για ηην ανάδειξη 

 Γηεπζπληή ηνπ Τνκέα Βαζηθώλ Δπηζηεκώλ 

 Γηεπζπληή ηνπ Κιηληθνεξγαζηεξηαθνύ Τνκέα 

 Γηεπζπληή ηνπ Τνκέα Μεηέξαο- Παηδηνύ 

 Γηεπζπληή ηνπ Τνκέα Μνξθνινγίαο 

 Γηεπζπληή ηνπ Τνκέα Νεπξνινγίαο θαη Αηζζεηεξίσλ Οξγάλσλ 

 Γηεπζπληή ηνπ Τνκέα Παζνινγίαο 

 Γηεπζπληή ηνπ Τνκέα  Φεηξνπξγηθήο 

ηνπ  Τκήκαηνο Ηαηξηθήο ηεο Σρνιήο Δπηζηεκώλ Υγείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο γηα 

ζεηεία ελόο έηνπο  από 01.09.2020 έσο  31.08.2021.  

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ππνβάιινπλ εγγξάθσο ηελ ππνςεθηόηεηά ηνπο ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο κε αίηεζε πξνζσπηθά, κέζσ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζώπνπ, 

ειεθηξνληθά ή επηζηνιηθά έσο θαη ηελ Παπαζκεςή 03/07/2020. Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα 

παξαηηεζνύλ από ηελ ππνςεθηόηεηα ηνπο έσο ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο εθινγήο. Ζ 

παξαίηεζε γίλεηαη κε γξαπηή δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ, ε νπνία απεπζύλεηαη ζην όξγαλν ζην 
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νπνίν ππνβάιιεηαη ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ ε ππνςεθηόηεηα. Οη αηηήζεηο ππνςεθηνηήησλ 

θαη παξαηηήζεσλ πξσηνθνιινύληαη από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ησλ Α.Δ.Η., ώζηε λα 

πξνθύπηεη ε εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο.  

Οη εθινγέο ζα δηεμαρζνύλ κε θάιπε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ θάζε Τνκέα  ζηιρ 15 

Ιοςλίος 2020, ημέπα Σεηάπηη   θαη  ζε ώξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζην Τκήκα. 

Σε πεξίπησζε επαλαιεπηηθήο ςεθνθνξίαο απηή ζα δηεμαρζεί ηελ ίδηα εκέξα ζε ώξα πνπ ζα 

νξηζηεί από ηνλ θάζε Tνκέα ζηνλ ίδην ρώξν. 

Δθιόγηκνη είλαη κέιε ΓΔΠ πιήξνπο απαζρόιεζεο κέρξη θαη ηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ 

Καζεγεηή ηνπ νηθείνπ Τνκέα γηα ζεηεία ελόο (1) έηνπο. Αλ δελ ππάξμνπλ ππνςεθηόηεηεο ν 

Γηεπζπληήο ηνπ Τνκέα νξίδεηαη από ηε Σπλέιεπζε ηνπ Τκήκαηνο κεηαμύ ησλ κειώλ ΓΔΠ ηνπ 

Τνκέα. Δπηηξέπεηαη ε εθινγή Γηεπζπληή γηα δεύηεξε ζπλερόκελε ζεηεία. Γηεπζπληήο δελ 

κπνξεί λα επαλεθιεγεί πξηλ πεξάζνπλ δύν (2) έηε από ηε ιήμε ηεο δεύηεξεο ζεηείαο ηνπ. Γελ 

επηηξέπεηαη ε εθινγή Γηεπζπληή γηα πεξηζζόηεξεο  από ηέζζεξηο (4) ζεηείεο ζπλνιηθά. Ζ 

ηζρύο ηνπ Νόκνπ ηζρύεη από ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζε ΦΔΚ (ΦΔΚ 114/η. Α’/04-08-2017). 

Ο Γηεπζπληήο ηνπ Τνκέα δελ επηηξέπεηαη λα θαηέρεη ζπγρξόλσο ην αμίσκα άιινπ 

κνλνπξόζσπνπ νξγάλνπ ηνπ νηθείνπ ή άιινπ ΑΔΗ, κε εμαίξεζε ηε ζέζε Γηεπζπληή ΠΜΣ, 

Δξγαζηεξίνπ, Κιηληθήο ή Μνπζείνπ. 

Τν ζώκα εθιεθηόξσλ γηα ηελ εθινγή Γηεπζπληή Τνκέα απαξηίδεηαη από ην ζύλνιν ησλ 

θαζεγεηώλ πξώηεο βαζκίδαο, ησλ αλαπιεξσηώλ θαζεγεηώλ, ησλ επίθνπξσλ θαζεγεηώλ, 

κόληκσλ θαη επί ζεηεία, θαζώο θαη ησλ ππεξεηνύλησλ ιεθηόξσλ ηνπ νηθείνπ Τνκέα. Σην 

εθιεθηνξηθό ζώκα έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη όζνη εθ ησλ αλσηέξσ απνπζηάδνπλ από ηε 

ζέζε ηνπο, αλεμαξηήησο ηνπ ιόγνπ απνπζίαο, εθόζνλ ε απνπζία δελ ζπλεπάγεηαη ηελ 

αλαζηνιή ή ηελ απαγόξεπζε άζθεζεο ησλ θαζεθόλησλ ηνπο. Ζ εθινγή γίλεηαη κε εληαίν 

ςεθνδέιηην, πνπ πεξηιακβάλεη ηα νλόκαηα όισλ ησλ ππνςεθίσλ. Ζ ςεθνθνξία είλαη άκεζε 

θαη κπζηηθή θαη δηεμάγεηαη κε θάιπε. Οη εθινγείο ζεκεηώλνπλ ηελ πξνηίκεζή ηνπο γηα έλαλ 

κόλν από ηνπο ππνςήθηνπο Γηεπζπληέο δίπια από ην όλνκά ηνπ. Γηεπζπληήο εθιέγεηαη ν 

ππνςήθηνο πνπ ζπγθεληξώλεη ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ησλ έγθπξσλ ςήθσλ. Αλ θαλέλαο 

ππνςήθηνο δελ ζπγθεληξώζεη ηελ απαηηνύκελε πιεηνςεθία, ε ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη 

ακέζσο, ηελ ίδηα εκέξα, κεηαμύ ησλ δύν (2) πξώησλ ζε ςήθνπο ππνςεθίσλ, νπόηε θαη 

εθιέγεηαη ν ππνςήθηνο πνπ ζπγθεληξώλεη ηηο πεξηζζόηεξεο έγθπξεο ςήθνπο. Σε πεξίπησζε 

ηζνςεθίαο, δηελεξγείηαη θιήξσζε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Τκήκαηνο ή ηνλ Κνζκήηνξα, θαηά 

πεξίπησζε. Γηα ηελ εθινγή ή ηελ θιήξσζε ζπληάζζεηαη ζρεηηθό πξαθηηθό. Ο Πξύηαλεο 

εθδίδεη ζρεηηθή δηαπηζησηηθή πξάμε, ε νπνία δεκνζηεύεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο.  

 Ο Πξόεδξνο ηνπ Τκήκαηνο 

 Αζαλάζηνο Γηαλλνύθαο 

 Καζεγεηήο Αγγεηνρεηξνπξγηθήο ΤΗ ΠΘ  

Πίνακαρ Αποδεκηών  :  

Μέιε ΓΔΠ  Τ.Η.Π.Θ 


