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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

 για την ανάδειξη Δ/ντή Εργαςτηρίου Οδοντικήσ Χειρουργικήσ 

του Σομζα Οδοντικήσ Παθολογίασ και Θεραπευτικήσ με τριετή θητεία  

 

Σφμφωνα 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 ζρευνα και άλλεσ 

διατάξεισ”  

 
Προκθρφςςουμε εκλογζσ για τθν ανάδειξθ Διευκυντι Εργαςτθρίου Οδοντικισ Χειρουργικισ 

του Τομζα Οδοντικισ Πακολογίασ και Θεραπευτικισ. 

 
Ορίηουμε ωσ θμερομθνία διεξαγωγισ των εκλογϊν την Σετάρτη 4 Ιουλίου 2018 και ώρα 12:00 

ςτην Αίθουςα Διδαςκαλίασ του 5ου ορόφου (Α.Δ.Ε.Ο.), παλαιοφ κτιρίου. 

 Η ψθφοφορία είναι άμεςθ και μυςτικι και διεξάγεται με κάλπθ. Η εκλογι γίνεται με ενιαίο 

ψθφοδζλτιο, που περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των υποψθφίων Οι εκλογείσ ςθμειϊνουν 

τθν προτίμθςι τουσ για ζναν μόνο από τουσ υποψιφιουσ Διευκυντζσ δίπλα από το όνομά του. 

Αν κανζνασ υποψιφιοσ δεν ςυγκεντρϊςει τθν απαιτοφμενθ πλειοψθφία, θ ψθφοφορία 

επαναλαμβάνεται αμζςωσ, τθν ίδια θμζρα, μεταξφ των δφο (2) πρϊτων ςε ψιφουσ 

υποψθφίων, οπότε και εκλζγεται ο υποψιφιοσ που ςυγκεντρϊνει τισ περιςςότερεσ ζγκυρεσ 

ψιφουσ. Σε περίπτωςθ ιςοψθφίασ, διενεργείται κλιρωςθ από τον Διευκυντι του Τομζα 

παρουςία των ιςοψθφθςάντων. 

Σο ςώμα εκλεκτόρων για τθν εκλογι Διευκυντι Εργαςτθρίου απαρτίηεται από το ςφνολο των 

μελϊν Δ.Ε.Π. του οικείου Τομζα. 

Διευθυντήσ Εργαςτηρίου α) Εκλζγεται μζλοσ Δ.Ε.Π. μζχρι και τθ βακμίδα του επίκουρου, 

αντίςτοιχου γνωςτικοφ αντικειμζνου του οικείου Τομζα που ανικει το Εργαςτιριο, για κθτεία 



τριϊν (3) ετϊν. β) Είναι δυνατι θ εκλογι του ίδιου προςϊπου ωσ Διευκυντι για περιςςότερεσ 

από μία κθτείεσ. γ) Η ιδιότθτα του Διευκυντι δεν είναι αςυμβίβαςτθ με τθν ιδιότθτα 

μονοπρόςωπου οργάνου ι μζλουσ ςυλλογικοφ οργάνου Α.Ε.Ι. δ) Δεν μπορεί να είναι 

υποψιφιοι και να εκλεγοφν εκείνοι που αποχωροφν λόγω ςυμπλιρωςθσ του ανϊτατου ορίου 

θλικίασ κατά τθ διάρκεια τθσ προκθρυςςόμενθσ κζςθσ.   

 

Καλοφμε τουσ ενδιαφερόμενουσ/εσ για τθν ανωτζρω κζςθ, που πλθροφν τισ προχποκζςεισ 

του Νόμου, να υποβάλουν τθν υποψθφιότθτά τουσ ςτθ Γραμματεία του Τομζα Οδοντικισ 

Πακολογίασ και Θεραπευτικισ  ζωσ τθν Σετάρτη 20 Ιουνίου 2018 και ώρα 14:00. 

 

 

 
Η Διευθφντρια του Σομζα 

Οδοντικήσ Παθολογίασ και Θεραπευτικήσ 
Υπογραφή* 

Μαρία Γεωργοποφλου 
Καθηγήτρια 

 
*Η υπογραφή ζχει τεθεί ςτο πρωτότυπο, που βρίςκεται ςτο Αρχείο τησ Γραμματείασ 

 
 
1. Η Προκήρυξη θα αναρτηθεί ςτην Ιςτοςελίδα του Τμήματοσ 

2. Θα ςταλεί ηλεκτρονικά ςτα μζλη ΔΕΠ του Οικείου Τομζα (δια τησ Γραμματείασ του Τομζα). 

 

                                 


