
 
Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η. 

Καιείζηε ζηελ 4ε ζπλεδξίαζε ηεο πλέιεπζεο γηα ην αθαδ.έηνο 2017-2018, πνπ 
ζα γίλεη ηελ Σεηάρηε 07-02-2018 θαη ώρα 9.30 π.κ ζηελ Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ 
ζηνλ 5ν όξνθν ηνπ παιαηνύ θηηξίνπ 

 
ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

ΘΔΜΑΣΑ ΤΝΔΛΔΤΗ. Ωρα 9.30 π.κ 
1. Πξνθήξπμε ζέζεο ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ηνπ Σνκέα 

Οδνληηθήο Παζνινγίαο θαη Θεξαπεπηηθήο κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Οδνληηθή 
Υεηξνπξγηθή» (γηα ηελ εμέιημε ηνπ Δπίθ.Καζεγεηή θ.Υρ.Ρατηώηε) 

2. Πξνθήξπμε ζέζεο ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ηνπ Σνκέα 
Οδνληηθήο Παζνινγίαο θαη Θεξαπεπηηθήο κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Οδνληηθή 
Υεηξνπξγηθή» (γηα ηελ εμέιημε ηεο Λέθηνξα θ.Μ.Αλαγλώζηοσ) 

3. πγθξόηεζε Δθιεθηνξηθνύ ώκαηνο γηα ηελ πιήξσζε ζέζεο ζηε βαζκίδα ηνπ 
Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ηνπ Σνκέα Παζνινγίαο θαη Υεηξνπξγηθήο ηόκαηνο κε 
γλσζηηθό αληηθείκελν «ηνκαηνινγία» (ππνςήθηα ε θ.Δ.Υρσζοκάιε). 

4. πγθξόηεζε Δθιεθηνξηθνύ ώκαηνο γηα ηελ πιήξσζε ζέζεο ζηε βαζκίδα ηνπ 
Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ηνπ Σνκέα Πξνζζεηνινγίαο κε γλσζηηθό αληηθείκελν 
«Κηλεηή Πξνζζεηηθή» (ππνςήθηα ε θ.Ι.Αρηοπούιοσ). 

5. πγθξόηεζε Δθιεθηνξηθνύ ώκαηνο γηα ηε κνληκνπνίεζε ηνπ θ.Λ.Γθοσηδάλε 
ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ηνπ Σνκέα Παζνινγίαο θαη Υεηξνπξγηθήο 
ηόκαηνο κε γλσζηηθό αληηθείκελν «ηνκαηηθή θαη Γλαζνπξνζσπηθή 
Υεηξνπξγηθή». 

6. πγθξόηεζε Δθιεθηνξηθνύ ώκαηνο γηα ηε κνληκνπνίεζε ηνπ θ.Β.Πεηζίλε ζηε 
βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ηνπ Σνκέα Παζνινγίαο θαη Υεηξνπξγηθήο 
ηόκαηνο κε γλσζηηθό αληηθείκελν «ηνκαηηθή θαη Γλαζνπξνζσπηθή 
Υεηξνπξγηθή». 

7. πγθξόηεζε Δθιεθηνξηθνύ ώκαηνο γηα ηε κνληκνπνίεζε ηεο θ.Κ.Θεοιόγε-
Λσγηδάθε ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ηνπ Σνκέα Παζνινγίαο θαη 
Υεηξνπξγηθήο ηόκαηνο κε γλσζηηθό αληηθείκελν «ηνκαηηθή θαη 
Γλαζνπξνζσπηθή Υεηξνπξγηθή». 

8. πγθξόηεζε Δθιεθηνξηθνύ ώκαηνο γηα ηε κνληκνπνίεζε ηνπ θ.Γ.Μποκπέηζε 
ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ηνπ Σνκέα Οδνληηθήο Παζνινγίαο θαη 
Θεξαπεπηηθή κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Πεξηνδνληνινγία». 

9. πγθξόηεζε Δθιεθηνξηθνύ ώκαηνο γηα ηε κνληκνπνίεζε ηνπ θ.Δ.Φαρκάθε ζηε 
βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ηνπ Σνκέα Οδνληηθήο Παζνινγίαο θαη 
Θεξαπεπηηθή κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Δλδνδνληία». 

 
 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

Δζληθόλ θαη Καποδηζηρηαθόλ 
Πανεπιστήμιον Αθηνών 
----------------ΙΔΡΥΘΕΝ 1837------------------ 

ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ 
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Γηεύζπλζε: Θεβώλ 2, Γνπδή,  
Αζήλα Σ.Κ. 11527 
Πιεξνθνξίεο: Π.αθέιιηνπ 
Σειέθσλν: 210 746 1117 
e-mail:psakel@dent.uoa.gr 

Αζήλα, 24-01-2018 
Αρ.Πρφη.:952 
 
 
ΠΡΟ.  
1 Σα κέιε ηες σλέιεσζες 
2. Σα κέιε ηφλ αληίζηοητφλ 
Δθιεθηορηθώλ φκάηφλ 
3. Τπουεθίοσς 
 



10. πγθξόηεζε Δθιεθηνξηθνύ ώκαηνο γηα ηε κνληκνπνίεζε ηνπ 
θ.Π.Υρηζηόποσιοσ ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ηνπ Σνκέα 
Παζνινγίαο θαη Υεηξνπξγηθήο ηόκαηνο κε γλσζηηθό αληηθείκελν «ηνκαηηθή θαη 
Γλαζνπξνζσπηθή Υεηξνπξγηθή» 

11. πγθξόηεζε Δθιεθηνξηθνύ ώκαηνο γηα ηελ πιήξσζε ζέζεο ζηε βαζκίδα ηνπ 
Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ηνπ Σνκέα Οδνληηθήο Παζνινγίαο θαη Θεξαπεπηηθήο κε 
γλσζηηθό αληηθείκελν «Δλδνδνληία» (ππνςήθηα ε θ.Α.Αγραθηώηε). 

12. πγθξόηεζε Δθιεθηνξηθνύ ώκαηνο γηα ηελ πιήξσζε ζέζεο ζηε βαζκίδα ηνπ 
Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ηνπ Σνκέα Οδνληηθήο Παζνινγίαο θαη Θεξαπεπηηθήο κε 
γλσζηηθό αληηθείκελν «Οδνληηθή Υεηξνπξγηθή» (ππνςήθηνο ν θ.Κ.Μαζούρας). 

13. πγθξόηεζε Δθιεθηνξηθνύ ώκαηνο γηα ηελ πιήξσζε ζέζεο ζηε βαζκίδα ηνπ 
Καζεγεηή ηνπ Σνκέα Παζνινγίαο θαη Υεηξνπξγηθήο ηόκαηνο κε γλσζηηθό 
αληηθείκελν «ηνκαηνινγία» (ππνςήθηνο ν θ.Ν.Νηθεηάθες). 

14. πγθξόηεζε Δθιεθηνξηθνύ ώκαηνο γηα ηελ πιήξσζε ζέζεο ζηε βαζκίδα ηνπ 
Αλαπι.Καζεγεηή ηνπ Σνκέα Οδνληηθήο Παζνινγίαο θαη Θεξαπεπηηθήο κε 
γλσζηηθό αληηθείκελν «Δλδνδνληία» (ππνςήθηνη νη θ.θ. Κ.Κοδσράθες θαη 
Γ.Σζάηζας). 

15. πγθξόηεζε Δθιεθηνξηθνύ ώκαηνο γηα ηελ πιήξσζε ζέζεο ζηε βαζκίδα ηνπ 
Καζεγεηή ηνπ Σνκέα Πξνζζεηνινγίαο κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Κηλεηή 
Πξνζζεηηθή» (ππνςήθηνο ν θ.Ηρ.Καρθαδής). 

16. πγθξόηεζε Δθιεθηνξηθνύ ώκαηνο γηα ηελ πιήξσζε ζέζεο ζηε βαζκίδα ηνπ 
Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ηνπ Σνκέα Οδνληηθήο Παζνινγίαο θαη Θεξαπεπηηθήο κε 
γλσζηηθό αληηθείκελν «Δλδνδνληία» (ππνςήθηνο ν θ.Γ.Σδαλεηάθες). 

17. Δγθξηζε αηηήζεσλ θνηηεηώλ δηθαηνύρσλ ηνπ ζηεγαζηηθνύ επηδόκαηνο γηα ην 
αθαδ.έηνο 2016-2017 

18. Έγθξηζε απνηειεζκάησλ θαηαηαθηεξίσλ εμεηάζεσλ αθαδ.έηνπο 2017-2018, 
πηπρηνύρσλ ΗΑΣΡΗΚΖ, ΑΔΗ, ΣΔΗ θ.ι.π θαηεγνξηώλ. 

19. Μεηαβνιή ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπ Δπίθ.Καζεγεηή θ.Η.Εσγξάθνπ, 
ζύκθσλα κε ην Ν.4310/2014, άξζξν 70. 

20. Δγθξηζε εηζήγεζεο γηα ηελ «Απόθηεζε Αθαδεκατθήο Γηδαθηηθήο Δκπεηξίαο ζε 
Νένπο Δπηζηήκνλεο Καηόρνπο Γηδαθηνξηθνύ ζην ΔΚΠΑ» αθαδ.έηνπο 2017-2018 
θαη επαλαπξνθήξπμε ηεο ζέζεο. 

21. Δηζήγεζε ηεο Σξηκεινύο Δπηηξνπήο γηα ηελ έληαμε ηεο θ.Β.Κάββνπξα, κόληκνο 
ππάιιεινο θαηεγνξίαο Π.Δ θιάδνπ Οδνληηάηξσλ ζηελ θαηεγνξία ΔΣΔΠ 
(δηαλέκεηαη ε εηζήγεζε). 

22. Δγθξηζε Καλνληζκνύ Γηδαθηνξηθώλ πνπδώλ ηνπ Σκήκαηόο καο (δηαλέκεηαη ν 
Καλνληζκόο) 

23. Νένο Καζνξηζκόο δηδαθηηθώλ θαη εμεηαζηηθώλ πεξηόδσλ αθαδ.έηνπο 2017-2018 
24. ΟξηζκόοΣξηκεινύο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηνπο Τπνςεθίνπ Γηδάθηνξεο 

θ. θ. Φξαγθνύιε Δηξήλε θαη Παπιή Μαξία. 
25. Δγθξηζε ζέκαηνο γηα εθπόλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ησλ Τπνςεθίσλ 

Γηδαθηόξσλ θ. θ. . Φσκηάδε θαη Κ. εξεκίδε  
26. Δγθξηζε Έθζεζεο Πξνόδνπ ησλ Τπνςεθίσλ Γηδαθηόξσλ θ. θ. Γ. Κακπέξνπ θαη 

Μ. Γεκεηξηάδε.  
27. Οξηζκόο Σξηκεινύο Δπηηξνπήο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο ΜΓΔξγ. ησλ 

κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ θ. θ. Θ. Γνλίδε θαη Θ. Γηακαληάηνπ. 
28. Αληηθαηάζηαζε κέινπο Σξηκεινύο Δπηηξνπήο πκβνπιεπηηθήο γηα ηελ Τπνςήθηα 

Γηδάθηνξα θα. Διέλε – Μαξίλα Καινγήξνπ. 
29. Αηηήκαηα κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ θ.θ. Κ.Υαηδεδεκεηξίνπ, Δ.Μπίξπνπ 

Α.Γηαιέξε, Ο.αιακάξα. 
30. Καηαλνκή πηζηώζεσλ γηα πξόζιεςε δηδαθηηθνύ θαη εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ 

(δηδαζθόλησλ κε ην Π.Γ 407/80) κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 
ρξόλνπ γηα ην αθαδ.έηνο 2017-2018. 

 



 
 

31. πγθξόηεζε Δπηηξνπώλ γηα ηε κειέηε ή δηεθπεξαίσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ 
ηεο αξκνδηόηεηαο ηνπ Σκήκαηνο 

32. Φνηηεηηθά Θέκαηα (αλαγλσξίζεηο καζεκάησλ, αλαγλσξίζεηο εμακήλσλ, 
δηνξζώζεηο βαζκνινγίαο, αλαζηνιή θνίηεζεο θ.ι.π). 

33. Αλαθνηλώζεηο. 
 
ΘΔΜΑΣΑ ΤΝΔΛΔΤΗ θαη ΑΝΣΙΣΟΙΥΩΝ ΔΚΛΔΚΣΟΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ  
 

34. Κξίζε γηα ηελ πιήξσζε ζέζεο ζηε βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ηνπ 
Σνκέα Παζνινγίαο θαη Υεηξνπξγηθήο ηόκαηνο κε γλσζηηθό αληηθείκελν 
«ηνκαηνινγία» (ππνςήθηνο ν θ.Κφλζη.Σόζηος). Ωρα 12.30 

35. Κξίζε γηα ηε κνληκνπνίεζε ηεο θ.Ξ.Γερέθα ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ 
Καζεγεηή ηνπ Σνκέα Οδνληηθήο Παζνινγίαο θαη Θεξαπεπηηθήο κε γλσζηηθό 
αληηθείκελν «Πεξηνδνληνινγία» Ωρα 13.30 
 
 
 
      Ο Πρόεδρος ηοσ Σκήκαηος 

       Υπογραφή* 
      Φοίβος Ν.Μαδηαλός Καζεγεηής 
 
 

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


