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ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΕΕΙ ΤΗΣ 04ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ της Ε.Ε.Ε.Ι.
Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου : Νότας Γεώργιος
Ειδικότητα – εξειδίκευση : Παθολόγος
Θέση εργασίας: Αναπληρωτής Καθηγητής Επείγουσας Ιατρικής, Ιατρική Σχολή
Πανεπιστημίου Κρήτης
Δηλώνω υποψηφιότητα *: Για το Δ.Σ ……Χ…… Για την εξελεγκτική Επιτροπή ……….
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Υποψηφίου:
Ονομάζομαι Γεώργιος Νότας και είμαι παθολόγος και αναπληρωτής καθηγητής επείγουσας
ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του πανεπιστημίου Κρήτης. Μετά την απόκτηση της
ειδικότητας εργάστηκα για δύο χρόνια στο ΤΕΠ του ΠΑΓΝΗ σαν επικουρικός επιμελητής έως
το 2011 οπότε διορίστηκα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης σε άλλο γνωστικό αντικείμενο. Ωστόσο
συνέχισα να παρέχω τις κλινικές και εκπαιδευτικές μου υπηρεσίες στο ΤΕΠ καθώς επίσης
συμμετείχα στις περισσότερες δραστηριότητες της ΕΕΕΙ από το 2011 και μετά. Το 2020
άλλαξα το γνωστικό μου αντικείμενο σε επείγουσα ιατρική και ανέλαβα την οργάνωση και
λειτουργία του ΤΕΠ COVID του ΠΑΓΝΗ. Από τον 9ο του 2020 και μέχρι σήμερα έχω
αναλάβει την διεύθυνση του ΤΕΠ του ΠΑΓΝΗ. Είμαι υπεύθυνος της κλινικής άσκησης ΤΕΠ
των φοιτητών ιατρικής του Π.Κ., μέλος της συντονιστικής επιτροπής και υπεύθυνος
μαθήματος του ΠΜΣ "Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων" του
Π.Κ., και διευθυντής του εκπαιδευτικού κέντρου εξειδίκευσης στην επείγουσα ιατρική του
ΠΑΓΝΗ. Από το 2013 είμαι συνεργαζόμενο μέλος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας
σε βιοϊατρικές έρευνες για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών με ιδιαίτερη έμφαση στην
επείγουσα ιατρική ενώ επίσης είμαι αξιολογητής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε προγράμματα
HORIZONs και σε προγράμματα του European Innovation Council. Έχω πάνω από 100
δημοσιεύσεις, με περισσότερες από 2900 βιβλιογραφικές αναφορές και h-index 27
(scopus). Το 2022 έλαβα την πρώτη χρηματοδότηση από πρόγραμμα HORIZONs που έχει
δοθεί στην Επείγουσα Ιατρική στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος (eCREAM) για
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την ανάπτυξη ενός συστήματος χρήσης τεχνητής νοημοσύνης για την ανάπτυξη
ηλεκτρονικού φακέλου υγείας στα ΤΕΠ όλης της Κρήτης και την ανάλυση δεδομένων με
σκοπό την ανάπτυξη νέων εργαλείων για έρευνα στην επείγουσα ιατρική. Έχω διατελέσει
μέλος του προηγούμενου ΔΣ της ΕΕΕΙ από το οποίο παραιτήθηκα προ έτους.
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