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Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2018 

Αρ. Πρωτ.: 243 

        

       ΠΡΟΣ: Tα μέλη της Γενικής Συνέλευσης  
        του Τομέα Προσθετολογίας 

            
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ  

ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ  

 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-8-2017, τ. Α ́) 

“Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις” 

προκηρύσσουμε εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου Προσθετικής του Τομέα 

Προσθετολογίας. 

 

Ορίζουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 

12:00μ.μ. στην Αίθουσα Διδασκαλίας του Ε΄ Ορόφου (Α.Δ.Ε.Ο.) στο παλαιό κτήριο. Η ψηφοφορία 

είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με κάλπη. Η εκλογή γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, που 

περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των υποψηφίων. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για 

έναν μόνο από τους υποψήφιους Διευθυντές δίπλα από το όνομά του. Αν κανένας υποψήφιος δεν 

συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται αμέσως, την ίδια 

ημέρα, μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος που 

συγκεντρώνει τις περισσότερες έγκυρες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση 

από τον Διευθυντή του Τομέα παρουσία των ισοψηφησάντων. 

 

 

 

 

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ  

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΛΟΓΙΑΣ 

Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής, Ηρακλής Καρκαζής 
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ΣΩΜΑ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ 

 

Για την εκλογή Διευθυντή Εργαστηρίου το σώμα εκλεκτόρων απαρτίζεται από το σύνολο των μελών 

Δ.Ε.Π. του οικείου Τομέα. 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

 

 α) Διευθυντής Εργαστηρίου εκλέγεται μέλος Δ.Ε.Π. μέχρι και τη βαθμίδα του επίκουρου, αντίστοιχου 

γνωστικού αντικειμένου του οικείου Τομέα που ανήκει το Εργαστήριο, για θητεία τριών (3) ετών.  

β) Είναι δυνατή η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Διευθυντή για περισσότερες από μία θητείες. 

γ) Η ιδιότητα του Διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου οργάνου ή 

μέλους συλλογικού οργάνου Α.Ε.Ι.  

δ) Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν εκείνοι που αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του 

ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης.   

 

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους/νες για την ανωτέρω θέση, που πληρούν τις προϋποθέσεις του 

Νόμου, να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους στη Γραμματεία του Τομέα Προσθετολογίας έως την 

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 14:00μ.μ. 

 

 
 

Ο Διευθυντής του Τομέα Προσθετικής 
 

Υπογραφή* 
 

Ηρακλής Καρκαζής 
Αναπληρωτής Καθηγητής 

 
*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο, που βρίσκεται στο Αρχείο της Γραμματείας 
 
 
 
1. Η Προκήρυξη θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Τμήματος 
2. Θα σταλεί ηλεκτρονικά στα μέλη ΔΕΠ του Οικείου Τομέα (δια της Γραμματείας του Τομέα) 
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