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Προς  
τα μέλη ΕΔΙΠ 
του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ 

για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) με τον 

αναπληρωτή του  στην Συνέλευση του Τμήματος Βιοχημείας και 
Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας με ετήσια θητεία από 1.12.2021 έως 30.11.2022 

 
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας , έχοντας υπ’ όψιν το άρ. 21, 

παρ. 1δ του Ν. 4485/2017 και τις αρ. 153348/Ζ/15.9.17 και 191014/Z1/7.11.17 Υπουργικές 
Αποφάσεις  

 
Προκηρύσσει 

 
εκλογές την Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021, με ώρα έναρξης ψηφοφορίας: 13.00΄ και ώρα λήξης 
ψηφοφορίας: 14.00΄, στην αίθουσα τηλεδιασκέψεων του κτιρίου του Τμήματος στην Βιόπολη 
Λάρισας, για την ανάδειξη του  εκπροσώπου των  μελών Εργαστηριακού  Διδακτικού 
Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και του αναπληρωτή του στην Συνέλευση του Τμήματος Βιοχημείας και 
Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με ετήσια θητεία 
από 1.12.2021 έως 30.11.2022. 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους στην Γραμματεία του 
Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας  το αργότερο μέχρι την Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021 και 
ώρα 15:00, αυτοπροσώπως, μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ηλεκτρονικά ή με συστημένη 
επιστολή. 
Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους. Η παραίτηση γίνεται με 
γραπτή δήλωση του υποψηφίου, η οποία υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος έως την 
έναρξη της διαδικασίας εκλογής. 
Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, με βάση 
τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές. Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και τηρούνται 
από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού του ιδρύματος και εγκρίνονται από τον Πρύτανη. Οι 
εκλογικοί κατάλογοι οριστικοποιούνται 20 ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών 
και παραδίδονται στην τριμελή εφορευτική επιτροπή. 
Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής εφορευτική επιτροπή, με 
ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της τριμελούς 
εφορευτικής επιτροπής είναι μέλη της οικείας κατηγορίας προσωπικού του Ιδρύματος και 
ορίζονται με απόφαση του Προέδρου του Τμήματος, τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν από 
την ημέρα της ψηφοφορίας. 
Η τριμελής εφορευτική επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, 
εξετάζει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την υποβολή υποψηφιότητας, καθώς 
και αν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα εκλογιμότητας, και μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες 
από την συγκρότησή της, ανακηρύσσει τους υποψηφίους εκπροσώπους των μελών ΕΔΙΠ στην 
Συνέλευση του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας. Με επιμέλεια της τριμελούς 
εφορευτικής επιτροπής, αναρτάται σε ειδικό τμήμα στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος ο 



  

  

  

πίνακας των υποψηφίων. Η τριμελής εφορευτική επιτροπή οργανώνει και επιβλέπει τη 
διεξαγωγή της ψηφοφορίας και εκδίδει το αποτέλεσμα. 
Η ψηφοφορία είναι άμεση,  μυστική και καθολική και διεξάγεται με κάλπη από ενιαίο 
ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των υποψηφίων εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ. 
Κάθε σχετική λεπτομέρεια ως προς την διεξαγωγή της ψηφοφορίας καθορίζεται από την 
τριμελή εφορευτική επιτροπή. 
Σημειώνεται ότι η παρούσα προκήρυξη θα σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα 
μέλη ΕΔΙΠ του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας και στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας. 

 
        Ο Πρόεδρος του Τμήματος 

 
 
 
                                                                                    Καθηγητής Δημήτριος Καρπούζας* 
 
 
 
 
 
 
*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος  
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