
 

 

Ο Πρόεδρος ηοσ Σμήμαηος 

 
ΘΕΜΑ: «Πξνθήξπμε εθινγώλ γηα ηελ αλάδεημε εθπξνζώπνπ ηνπ Δηδηθνύ Σερληθνύ 
               Δξγαζηεξηαθνύ Πξνζσπηθνύ (Δ.Σ.Δ.Π.)  
               α) ζηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο,  
               β) ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σνκέα Κνηλσληθήο Οδνληηαηξηθήο 
               γ) ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σνκέα Οδνληηθήο Παζνινγίαο θαη Θεξαπεπηηθήο» 
 

Έρνληαο ππόςε: 
1. Σηο δηαηάμεηο  ησλ άξζξσλ 15, 21 θαη 84 ηνπ λ.4485/2017  «Οπγάνωζη και 

λειηοςπγία ηηρ ανώηαηηρ εκπαίδεςζηρ, πςθμίζειρ για ηην έπεςνα και άλλερ 
διαηάξειρ» (ΦΔΚ: 114/ η.Α΄/4-8-2017). 

2. Σελ ππ΄αξηζ.153348/Ε1/15-9-2017 απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Παηδείαο, 
Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ κε ζέκα: «Τπόπορ διεξαγωγήρ ηων εκλογικών 
διαδικαζιών για ηην ανάδειξη ηων μονοππόζωπων οπγάνων ηων Α.Ε.Ι. και 
διαδικαζία οπιζμού και ανάδειξηρ εκπποζώπων ηων μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. 
και Ε.Τ.Ε.Π., ηων διοικηηικών ςπαλλήλων και ηων θοιηηηών ζηα ζςλλογικά 
όπγανα ηων Α.Ε.Ι. καηά ηην ππώηη εθαπμογή ηος ν.4485/2017 (Α΄114)» 
(ΦΔΚ: 3255/15-9-2017, η.Β΄). 

3. Σν ππ΄ αξηζ. 144363/Ε1/1-9-2017 έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο Οξγαλσηηθήο θαη 
Αθαδεκατθήο Αλάπηπμεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ κε ζέκα «Ζηηήμαηα οπγάνων διοίκηζηρ ηων Α.Ε.Ι., μεηά ηη 
δημοζίεςζη ηος ν.4485/2017 (Α’ 114)». 

Π ρ ο σ κ α λ ε ί 
 

ηα κέιε ηνπ Δηδηθνύ Σερληθνύ Δξγαζηεξηαθνύ Πξνζσπηθνύ (Δ.Σ.Δ.Π.) ηνπ Σκήκαηνο 

Οδνληηαηξηθήο ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ γηα ηελ αλάδεημε 

ηνπ εθπξνζώπνπ ηνπο θαη ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ ζηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο 

Οδνληηαηξηθήο, ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σνκέα Κνηλσληθήο Οδνληηαηξηθήο θαη ζηε Γεληθή 

πλέιεπζε ηνπ Σνκέα Οδνληηθήο Παζνινγίαο θαη Θεξαπεπηηθήο. 

Οη εθινγέο ζα δηεμαρζνύλ ηελ Σεηάρηη 21 Νοεμβρίοσ 2018 από 09:30 π.κ. κέρξη 

10:30 π.κ. ζηελ αίζνπζα πλεδξηάζεσλ ηνπ 5
νπ

 νξόθνπ ζην παιαηό θηίξην Οδνληηαηξηθήο. 
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ΠΡΟ:  Σα κέιε ηνπ Δηδηθνύ Σερληθνύ   
Δξγαζηεξηαθνύ Πξνζσπηθνύ (Δ.Σ.Δ.Π.)  
ηνπ Σκήκαηόο καο 
(όπσο ν ζπλεκκέλνο πίλαθαο) 



Ζ ζεηεία ηνπ εθπξνζώπνπ είλαη εηήζηα από ηελ 1ε-12-2018, κε δπλαηόηεηα 

επαλεθινγήο. Ο εθπξόζσπνο εθιέγεηαη καδί κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ από εληαίν 

ςεθνδέιηην κε άκεζε, κπζηηθή θαη θαζνιηθή ςεθνθνξία 

α) από ην ζύλνιν ησλ κειώλ ηνπ Δηδηθνύ Σερληθνύ Δξγαζηεξηαθνύ Πξνζσπηθνύ 

(Δ.Σ.Δ.Π.) ηνπ Σκήκαηνο Οδνληηαηξηθήο γηα ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο θαη  

β) από ηα κέιε ηνπ ππεξεηνύλ ζηνπο Σνκείο γηα ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Σνκέσλ, 

σο αλσηέξσ. 

Κάζε εθινγέαο πνπ αλήθεη ζηελ παξαπάλσ θαηεγνξία πξνζσπηθνύ έρεη δηθαίσκα 

λα ζπκκεηέρεη σο ππνςήθηνο ζηηο εθινγέο. 

Οη ππνςεθηόηεηεο ππνβάιινληαη ζην Πξσηόθνιιν ηνπ Ηδξύκαηνο (Παλεπηζηεκίνπ 

30) έσο ηελ Σεηάρηη 7
 
Νοεμβρίοσ 2018 κε αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πξνζσπηθά, 

κέζσ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζώπνπ, ειεθηξνληθά ή επηζηνιηθά θαη πξσηνθνιινύληαη 

ώζηε λα πξνθύπηεη ε εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο. Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα παξαηηεζνύλ 

κε γξαπηή δήισζε από ηελ ππνςεθηόηεηά ηνπο έσο ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο εθινγήο.  

Ζ αλαθήξπμε ησλ ππνςεθίσλ γίλεηαη από ην όξγαλν δηελέξγεηαο ησλ εθινγώλ, ήηνη 

ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή κεηά από εμέηαζε ησλ ππνςεθηνηήησλ θαη αλαξηάηαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο.  

Οη ππνςεθηόηεηεο, νη παξαηηήζεηο θαη νη ελζηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ αλαθήξπμε ησλ 

ππνςεθίσλ ππνβάιινληαη Πξσηόθνιιν ηνπ Ηδξύκαηνο (Παλεπηζηεκίνπ 30) θαη 

δηαβηβάδνληαη ζηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή. 

Ζ ςεθνθνξία ζα γίλεη ελώπηνλ ηεο ηξηκεινύο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο, ε νπνία ζα 

ζπγθξνηεζεί κε απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο από κέιε ηνπ Δηδηθνύ Σερληθνύ 

Δξγαζηεξηαθνύ Πξνζσπηθνύ (Δ.Σ.Δ.Π.) κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο. 

 

 

      Ο Πρόεδρος ηοσ Σμήμαηος* 

             Καθηγηηής Φοίβος Ν. Μαδιανός 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------- 

*Η σπογραυή έτει τεθεί στο πρωτότσπο έγγραυο ποσ βρίσκεται στη Γραμματεία τοσ Τμήματος. 


