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Πποκήπςξη 
 για ηην ανάδειξη Γ/νηή Δπγαζηηπίος Οπθοδονηικήρ  

ηος Τομέα Κοινωνικήρ Οδονηιαηπικήρ με ηπιεηή θηηεία  
 

Σύμθωνα:  

1) με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 29 ηος Ν . 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-8-2017, η. Α )́ 

“Οπγάνωζη και λειηοςπγία ηηρ ανώηαηηρ εκπαίδεςζηρ, πςθμίζειρ για ηην έπεςνα και 

άλλερ διαηάξειρ”  

 

Πξνθεξύζζνπκε εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε Δηεπζπληή Εξγαζηεξίνπ 

Οξζνδνληηθήο ηνπ Τνκέα Κνηλσληθήο Οδνληηαηξηθήο. 

 

Οξίδνπκε σο εκεξνκελία δηεμαγσγήο ησλ εθινγώλ ηην Τεηάπηη 16 Μαΐος 

2018 και ώπα 12.00 μ. ζηην Αίθοςζα Γιδαζκαλίαρ ηος Δ΄ Οπόθος 

(Α.Γ.Δ.Ο.) ζηο παλαιό κηήπιο. Η ςεθνθνξία είλαη άκεζε θαη κπζηηθή θαη 

δηεμάγεηαη κε θάιπε. Η εθινγή γίλεηαη κε εληαίν ςεθνδέιηην, πνπ πεξηιακβάλεη 

ηα νλόκαηα όισλ ησλ ππνςεθίσλ Οη εθινγείο ζεκεηώλνπλ ηελ πξνηίκεζή 

ηνπο γηα έλαλ κόλν από ηνπο ππνςήθηνπο Δηεπζπληέο δίπια από ην όλνκά 

ηνπ. Αλ θαλέλαο ππνςήθηνο δελ ζπγθεληξώζεη ηελ απαηηνύκελε πιεηνςεθία, 

ε ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη ακέζσο, ηελ ίδηα εκέξα, κεηαμύ ησλ δύν (2) 

πξώησλ ζε ςήθνπο ππνςεθίσλ, νπόηε θαη εθιέγεηαη ν ππνςήθηνο πνπ 

ζπγθεληξώλεη ηηο πεξηζζόηεξεο έγθπξεο ςήθνπο. Σε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, 

δηελεξγείηαη θιήξσζε από ηνλ Δηεπζπληή ηνπ Τνκέα παξνπζία ησλ 

ηζνςεθηζάλησλ. 
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Το ζώμα εκλεκηόπων γηα ηελ εθινγή Δηεπζπληή Εξγαζηεξίνπ απαξηίδεηαη 

από ην ζύλνιν ησλ κειώλ Δ.Ε.Π. ηνπ νηθείνπ Τνκέα. 

Γιεςθςνηήρ Δπγαζηηπίος α) εθιέγεηαη κέινο Δ.Ε.Π. κέρξη θαη ηε βαζκίδα ηνπ 

επίθνπξνπ, αληίζηνηρνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπ νηθείνπ Τνκέα πνπ αλήθεη 

ην Εξγαζηήξην, γηα ζεηεία ηξηώλ (3) εηώλ. β) είλαη δπλαηή ε εθινγή ηνπ ίδηνπ 

πξνζώπνπ σο Δηεπζπληή γηα πεξηζζόηεξεο από κία ζεηείεο. γ) Η ηδηόηεηα ηνπ 

Δηεπζπληή δελ είλαη αζπκβίβαζηε κε ηελ ηδηόηεηα κνλνπξόζσπνπ νξγάλνπ ή 

κέινπο ζπιινγηθνύ νξγάλνπ Α.Ε.Ι. δ) δελ κπνξεί λα είλαη ππνςήθηνη θαη λα 

εθιεγνύλ εθείλνη πνπ απνρσξνύλ ιόγσ ζπκπιήξσζεο ηνπ αλώηαηνπ νξίνπ 

ειηθίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνθεξπζζόκελεο ζέζεο.   

 

Καλούμε ηοςρ ενδιαθεπόμενοςρ/νερ γηα ηελ αλσηέξσ ζέζε, πνπ πιεξνύλ 

ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ Νόκνπ, λα ππνβάινπλ ηελ ππνςεθηόηεηά ηνπο ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ Τνκέα Κνηλσληθήο Οδνληηαηξηθήο έσο ηην Τπίηη 8 Μαΐος 

2018 και ώπα 14.00 μ.μ. 

 

 
Ο Γιεςθςνηήρ ηος Τομέα 

Κοινωνικήρ Οδονηιαηπικήρ 

Υπογραφή* 
Βαζίλειορ Παπαϊωάννος 

Αναπληπωηήρ Καθηγηηήρ 
 

*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). 
 

                                 


