
                                                               ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠOΙΗΣΗ 

ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΣ-ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ 

                                                                                  Αλεξανδρούπολη 24-10-22 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 
Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου   Ιατρικής Φυσικής    του 

Μορφολογικού – Κλινικοεργαστηριακού Τομέα 
Ο Διευθυντής του Μορφολογικού –Κλινικοεργαστηριακού Τομέα  

       
 
Λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: 

Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την 
κοινωνία και λοιπές διατάξεις.» (ΦΕΚ 141/21-7-2022, τ.Α’) 

2. Την υπ’ αριθμ 123024/Ζ1/7-10-2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός της 
διαδικασίας ανάδειξης των μονομελών οργάνων των Μονοτμηματικών Σχολών, των 
Τμημάτων, των Τομέων και λοιπών μονομελών οργάνων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των εκπροσώπων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
(Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των 
φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι.» (ΦΕΚ 5220-7-10- 2022, τ. Β’). 

3. Την υπ  αριθμ. 5204/11-11-2021 (ΦΕΚ 5244/τ.Β  /12-11-2021) Υπουργική απόφαση για τη 
λειτουργία της ψηφιακής κάλπης «ΖΕΥΣ». 

 

Προκηρύσσει 

Εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντή  του Εργαστηρίου   Ιατρικής Φυσικής    του 
Μορφολογικού –Κλιν/κού Τομέα, για τριετή θητεία.  

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί αποκλειστικά με 

διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022, και από ώρα 

08:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.. Εάν η διαδικασία αποβεί άγονη επαναλαμβάνεται την επόμενη 

εργάσιμη δηλαδή  Παρασκευή  2  Δεκεμβρίου, και ώρα 08:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ με βάση τις 

διατάξεις της υπό στοιχεία 123024/Ζ1/06.10.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών 

Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας (ΦΕΚ 5220/Β'/07.10.2022). 

Η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα διεξαχθεί μέσω του ειδικού πληροφοριακού 

συστήματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΛΠΗ ΖΕΥΣ» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και 

Έρευνας A.E. (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. A.E.).  
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 Ως Διευθυντής εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων 

ψήφων των μελών του εκλεκτορικού σώματος .Σε περίπτωση υποψηφίας η ψηφοφορία 

επαναλαμβάνεται . 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

 Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του Διευθυντή έχει κάθε μέλος 

Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης, της βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή , που 

υπηρετεί στο Εργαστήριο , υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποχωρεί από την υπηρεσία κατά τη 

διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται προς το Μορφολογικό –Κλινικοεργαστηριακό Τομέα  

στο tmkl@med.duth.gr μέχρι τις  7 Νοεμβρίου 2022  και ώρα 15.00. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους με γραπτή 

δήλωσή τους, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο tmkl@med.duth.gr 

το αργότερο έως   21 Νοεμβρίου 2022 

ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ 

Το σώμα των Εκλεκτόρων για την ανάδειξη του Διευθυντή του Εργαστηρίου Ιατρικής 

Φυσικής απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. του Τομέα. 

Υπεύθυνος των εκλογών και Διαχειριστής της ηλεκτρονικής κάλπης έχει 
ορισθεί ο Διευθυντής του Μορφολογικού – Κλινικοεργαστηριακού Τομέα 
Θα λάβετε το μήνυμα για πρόσβαση στην ηλεκτρονική κάλπη ΖΕΥΣ .               
                
 
 

Ο Διευθυντής του Τομέα 
 

                                                             
 

 
Καθηγητής Αθανάσιος Ζησιμόπουλος 

 

Κοινοποίηση 

Όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα 
Τμήμα Ιατρικής για ανάρτηση στην ιστοσελίδα 
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