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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΣΧΟΛΗΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ                                  Ανακοινοποίηση στο Ορθό                               
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ                                                           29 Ιουνίου 2022 

 

 

 ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ, 
ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 
Γραμματεία 

 

Πληροφορίες: Κουκουτσάκη Κατερίνα 

 

Θεσσαλονίκη,   22  Ιουνίου 2022 

  

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Τηλ.:  2310 99 9607                                                       Αριθμ. Πρωτ.: 63 

e-mail:  koukoutsaki@dent.auth.gr     
Κτίριο: Οδοντιατρικής  

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 
Για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΔΕΠ του Τομέα Ορθοδοντικής, 

Παιδοδοντιατρικής, Προληπτικής Οδοντιατρικής και Περιοδοντολογίας  
στη Συνέλευση του Τμήματος Οδοντιατρικής  

της Σχολής Επιστημών Υγείας  του Α.Π.Θ.  
με θητεία ενός (1) έτους από 1-9-2022 έως 31-8-2023 

 και  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

________________________________________________________________ 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ, ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. 

 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1 περ. α) υποπερ. ββ) του ν. 
4485/2017 (Α΄114) και την κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. 60944/Ζ1/28-5-
2021 (Β΄ 2358):  

 
π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι 

Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΔΕΠ του Τομέα Ορθοδοντικής, 
Παιδοδοντιατρικής, Προληπτικής Οδοντιατρικής και Περιοδοντολογίας στη 
Συνέλευση του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας για το 
ακαδημαϊκό έτος 2022-23 στις ακόλουθες βαθμίδες: 

τρείς (3) θέσεις στη βαθμίδα Καθηγητή πρώτης βαθμίδας 

τρείς (3) θέσεις στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή 

δύο (2)  θέσεις στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή 

 

Ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022.  

Η ώρα έναρξης της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας είναι στις 09:00 και το πέρας της 
στις 15:00. 

 

mailto:koukoutsaki@dent.auth.gr


 

Α Ρ ΙΣ Τ ΟΤ Ε Λ Ε ΙΟ  ΠΑ ΝΕ Π ΙΣ Τ Η Μ ΙΟ  ΘΕ Σ Σ Α Λ ΟΝ ΙΚ ΗΣ  -  54 1  2 4  ΘΕ Σ /Ν ΙΚ Η -Τ ηλ .  2 3 10  99  6 00 0  - ■  ww w . a u t h . g r  

 

Καλεί τους ενδιαφερομένους για τις προκηρυσσόμενες θέσεις εκπροσώπων ανά 
βαθμίδα του Τομέα Ορθοδοντικής, Παιδοδοντιατρικής, Προληπτικής 
Οδοντιατρικής και Περιοδοντολογίας του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, να 
υποβάλουν την υποψηφιότητά τους στη Γραμματεία του Τομέα Ορθοδοντικής, 
Παιδοδοντιατρικής, Προληπτικής Οδοντιατρικής και Περιοδοντολογίας του 
Τμήματος Οδοντιατρικής μέχρι την Δευτέρα 04/07/2022 και ώρα 14:00 (5ος 
όροφος, τηλέφωνο: 2310-999607), με έγγραφη αίτησή τους προσωπικά ή 
ηλεκτρονικά με ψηφιακή υπογραφή στη διεύθυνση: koukoutsaki@dent.auth.gr.  

 
ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ: 

 
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1 περίπτωση α του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 

114 Α), η Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από: {α) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος, ως εξής: αα. …. ββ. Αν τα μέλη Δ.Ε.Π. υπερβαίνουν τα τριάντα (30), στη 
Συνέλευση μετέχουν τριάντα (30) εκπρόσωποι, οι οποίοι κατανέμονται στους 
Τομείς ανάλογα με το συνολικό αριθμό των μελών Δ.Ε.Π. κάθε Τομέα. Οι ανωτέρω 
εκπρόσωποι εκλέγονται για ετήσια θητεία, κατ’ αναλογία του αριθμού των μελών 
του Τομέα σε κάθε βαθμίδα, με άμεση και μυστική ψηφοφορία όλων των μελών 
Δ.Ε.Π. του Τομέα. Στην τελευταία περίπτωση, τη διαδικασία για την ανάδειξη των 
εκπροσώπων του Τομέα στο Τμήμα κινεί ο Διευθυντής του Τομέα, τρεις (3) μήνες 
πριν από τη λήξη της θητείας των εκπροσώπων του προηγούμενου έτους.}. 

 

 Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή εκπροσώπων μελών ΔΕΠ Τομέα στη Συνέλευση 
του Τμήματος απαρτίζεται από το σύνολο των Καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των 
Αναπληρωτών Καθηγητών, των μονίμων και επί θητεία Επίκουρων Καθηγητών, 
καθώς και των υπηρετούντων Λεκτόρων του οικείου Τομέα  

 

 Οι εκπρόσωποι εκλέγονται με άμεση μυστική και καθολική ψηφοφορία, με ετήσια 
θητεία. 

 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 60944/Ζ1/28-5-2021 κοινής υπουργικής 
απόφασης (ΦΕΚ 2358/3-6-2021 τ.Β΄), με θέμα: «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής 
της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης των 
εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ στα συλλογικά όργανα των Τμημάτων και Σχολών και 
των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., διοικητικών υπαλλήλων και φοιτητών, στα 
συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι., καθώς και στα συλλογικά όργανα των επιμέρους 
ακαδημαϊκών μονάδων τους», η οποία ρυθμίζει, για χρονικό διάστημα που δεν 
μπορεί να υπερβαίνει την 29η-7-2022, τον τρόπο διεξαγωγής, της ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη: α) των εκπροσώπων των 
μελών ΔΕΠ στα συλλογικά όργανα της Σχολής ή του Τμήματος ήτοι στην Κοσμητεία 
και τη Συνέλευση Τμήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερ. ββ) της περ. α) 
της παρ. 1 του άρθρου 21 αντίστοιχα, του ν. 4485/2017. 

 

 Το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της 
ίδιας ΚΥΑ, προκειμένου για την ανάδειξη των εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ στα 
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συλλογικά όργανα της Σχολής ή του Τμήματος νοείται το όργανο το οποίο έχει την 
ευθύνη διεξαγωγής και περάτωσης της εκλογικής διαδικασίας. 

 

 Η ηλεκτρονική ψηφοφορία της εκλογικής διαδικασίας θα διεξαχθεί, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 3 της ίδιας ΚΥΑ (60944/Ζ1/28-5-2021). 

 

 Μέσω του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» αποστέλλεται ειδικό-
εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα, σε όλους του εγγεγραμμένους εκλογείς, το 
οποίο περιλαμβάνει την ακριβή εξατομικευμένη διαδικτυακή διεύθυνση (URL) στην 
οποία ο εκλογέας ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη 
πληροφορία. Κάθε εκλογέας μπορεί, πριν την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας, να 
απευθυνθεί στο Ο.Δ.Ε., σε περίπτωση που δεν παρέλαβε καθόλου ηλεκτρονικό 
μήνυμα ή αν αυτό είναι εσφαλμένο ή ελλιπές ή αν ο εκλογέας έχει εσφαλμένως 
παραλειφθεί από το εκλογικό σώμα. Το Ο.Δ.Ε οφείλει αμελλητί να προβεί στην 
εξέταση και επίλυση όλων των ανωτέρω ζητημάτων. 

 

 Ο ψηφοφόρος, αφού καταχωρίσει την ψήφο του στο ηλεκτρονικό σύστημα, 
λαμβάνει μια ψηφιακή Απόδειξη Καταχώρισης Ψήφου. Η Απόδειξη αυτή αποτελεί 
μοναδικό κρυπτογραφικό τεκμήριο της συμμετοχής του στην ψηφοφορία, και θα 
πρέπει να κατατίθεται μαζί με κάθε τυχόν ένσταση του εκλογέα προς το Ο.Δ.Ε. Ο 
ψηφοφόρος μπορεί να καταχωρίσει εκ νέου ψήφο όσες φορές το επιθυμεί. Κάθε 
ψήφος λαμβάνει ξεχωριστή Απόδειξη Καταχώρισης Ψήφου και ακυρώνει την 
προηγούμενη ψήφο και τη απόδειξή της, στα δε τελικά αποτελέσματα 
προσμετράται μόνο η τελευταία ψήφος που έχει καταθέσει ο ψηφοφόρος, χωρίς 
καμία απολύτως βλάβη του απορρήτου. 

 

 Το τελικό πρακτικό εκλογής υποβάλλεται από το Ο.Δ.Ε. στον Πρόεδρο του Τμήματος, 
προκειμένου για την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης και την 
γνωστοποίησή της στην ακαδημαϊκή κοινότητα με την ανάρτησή της στην 
ιστοσελίδα του οικείου Α.Ε.Ι. 

 

 Το Ο.Δ.Ε. έχει τη δυνατότητα να μεταθέσει το χρόνο λήξης της ψηφοφορίας, εφόσον 
κρίνει ότι αυτό διευκολύνει την πληρέστερη εκτέλεση της εκλογικής διαδικασίας. 
Επίσης, μπορεί να ακυρώσει ή να επαναλάβει την εκλογική διαδικασία, μετά από 
σχετική αιτιολογημένη απόφαση, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί κανονικά η έκδοση 
αποτελεσμάτων, κατόπιν ηλεκτρονικής επικοινωνίας με την ΕΔΥΤΕ Α.Ε για τη 
διαθεσιμότητα ημερομηνιών διεξαγωγής και σύμφωνη γνώμη αυτής. 

 

 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

-Γραμματεία Τμήματος Οδοντιατρικής 
-Μέλη ΔΕΠ οικείου Τομέα 

Ο Διευθυντής του Τομέα 
 
 
 

         Καθηγητής Λάζαρος Τσαλίκης 
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