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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  
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   Αριθμ. Πρωτ. Τομέα:62 
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 

Για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Ορθοδοντικής 

του Τομέα Ορθοδοντικής, Παιδοδοντιατρικής, Προληπτικής 

Οδοντιατρικής & Περιοδοντολογίας  

του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας  

με τριετή θητεία 

 και  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ, ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
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Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 τ. Α') 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 

και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/3-8-2018 τ. Α΄), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, 

3) Τις διατάξεις του άρθρου 115, 117 του Ν. 4692/2020  (ΦΕΚ 111/12-6-2020  τ. Α') 

«Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις»,  

4) Τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. 77561/Ζ1 (ΦΕΚ 2481/22.06.2020) 

«Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των 

Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων 

των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που 

λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι», 

5) Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 4823/2021  (ΦΕΚ 136/03-08-2020  τ. Α') 

«Χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τη διενέργεια εκλογικών διαδικασιών και 

συνεδριάσεων των οργάνων των Α.Ε.Ι.» 

6) Τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. 147084/Ζ1 (ΦΕΚ 5364/19-11-

2021) «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής των εκλογικών ή οργανωτικών 

μέτρων σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την προστασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

 

ΕΚΛΟΓΕΣ για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Ορθοδοντικής του Τομέα 

Ορθοδοντικής, Παιδοδοντιατρικής, Προληπτικής Οδοντιατρικής & 

Περιοδοντολογίας του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, με 

τριετή θητεία, από 1-9-2022. 

 

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 20 Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη με ηλεκτρονική 

ψηφοφορία. Η ώρα έναρξης της εκλογικής διαδικασίας είναι στις 09:00 και το πέρας 

της στις 12:00. 



Σε περίπτωση κατά την οποία θα απαιτηθεί επαναληπτική ψηφοφορία θα διεξαχθεί 

την ίδια ημέρα με ώρα  έναρξης στις 13:00 και πέρας στις 16:00. 

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ για τη θέση Διευθυντή του Εργαστηρίου 

Ορθοδοντικής του Τομέα Ορθοδοντικής, Παιδοδοντιατρικής, Προληπτικής 

Οδοντιατρικής & Περιοδοντολογίας του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής 

Επιστημών Υγείας που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, να 

υποβάλουν την υποψηφιότητά τους και βιογραφικό σημείωμα στη Γραμματεία του 

οικείου Τομέα, αυτοπροσώπως ή ηλεκτρονικά  (koukoutsaki@dent.auth.gr),  από 

την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 μέχρι την Δευτέρα 04 Ιουλίου 2022 και ώρα 14:00. 

 

ΣΩΜΑ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ: 

Το σώμα εκλεκτόρων για τις εκλογές Διευθυντών Εργαστηρίων απαρτίζεται από το 

σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. που μετέχουν στη Γενική Συνέλευση του Τομέα στον οποίο 

ανήκει το Εργαστήριο. 

Στο εκλεκτορικό σώμα για την εκλογή Διευθυντή μπορούν να μετέχουν όσοι 

απουσιάζουν σε αναρρωτική, εκπαιδευτική ή άλλου είδους άδεια, εφόσον το 

δηλώσουν εγγράφως προς τον Διευθυντή του Τομέα το αργότερο μέχρι την 

ανάδειξη των υποψηφίων, δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια των 

εκλογών, ενώ δεν μετέχουν όσοι τελούν σε αναστολή ή απαγόρευση άσκησης των 

καθηκόντων τους. 

 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

Η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στις 

διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4485/2017 (Α΄114), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, ως εξής: 

Με απόφαση του επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκει το 

Εργαστήριο, προκηρύσσεται υποχρεωτικά η θέση του Διευθυντή. Η απόφαση 

κοινοποιείται στα μέλη του εκλεκτορικού σώματος, το οποίο απαρτίζεται από τα 

μέλη  Δ.Ε.Π. που μετέχουν στη Γενική Συνέλευση του Τομέα στον οποίο ανήκει το 

Εργαστήριο.  

Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη 

της ημερομηνίας της κοινοποίησης της προκήρυξης υποβάλλονται στη Γραμματεία 

της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη 

θέση του Διευθυντή.  
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Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της 

προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου καλείται, από τον επικεφαλής της οικείας 

ακαδημαϊκής μονάδας, το εκλεκτορικό σώμα, προκειμένου να προβεί στην εκλογή 

του Διευθυντή, με άμεση και μυστική ψηφοφορία.  

Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 

(άρθρο 115 του Ν. 4692/2020), σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής 

Απόφασης αριθμ. 77561/Ζ1 (ΦΕΚ 2481/22.06.2020). 

Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία 

των έγκυρων ψήφων. Λευκά και άκυρα ψηφοδέλτια δεν λαμβάνονται υπόψη για το 

σχηματισμό πλειοψηφίας και το αποτέλεσμα των εκλογών. Αν κανένας υποψήφιος 

δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται 

την ίδια ημέρα μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίων, οπότε και 

εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από τον επικεφαλής της οικείας ακαδημαϊκής 

μονάδας παρουσία των ισοψηφισάντων. Για την εκλογή ή την κλήρωση 

συντάσσεται σχετικό πρακτικό και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τον 

Πρύτανη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι την εκλογή 

και την ανάληψη καθηκόντων του νέου Διευθυντή εξακολουθεί να ασκεί τα 

καθήκοντά του ο έως τότε Διευθυντής, ακόμη και αν έχει λήξει η θητεία του. 

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ: 

Υποψηφιότητα για την θέση Διευθυντή Εργαστηρίου μπορούν να υποβάλουν μέλη 

Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου, που ανήκουν 

στην ακαδημαϊκή μονάδα (Τομέα, Τμήμα ή Σχολή), στην οποία ανήκει το 

Εργαστήριο.  

Η θητεία του Διευθυντή είναι τριών (3) ετών.  

Είναι δυνατή η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Διευθυντή για περισσότερες από μία 

θητείες. 

Η ιδιότητα του Διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου 

οργάνου ή μέλους συλλογικού οργάνου Α.Ε.Ι.. 

Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν εκείνοι που αποχωρούν λόγω 

συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης 

θέσης. 

 

ΠΕΡΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 



 

Για την εκλογή ή την κλήρωση συντάσσεται σχετικό πρακτικό και εκδίδεται σχετική 

διαπιστωτική πράξη από τον Πρύτανη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Μέχρι την εκλογή και την ανάληψη καθηκόντων του νέου Διευθυντή εξακολουθεί 

να ασκεί τα καθήκοντά του ο έως τότε Διευθυντής, ακόμη και αν έχει λήξει η θητεία 

του. 

 

 

 

Ο Διευθυντής του Τομέα 

 

Λάζαρος Τσαλίκης 

                       Καθηγητής  

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

Μέλη ΔΕΠ Τομέα 

 


