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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ– 

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.) ΤΟΥ ΑΠΘ 

ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΘΗΤΕΙΑ ΑΠΟ 1-09-2022  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 
 

Έχοντας υπόψη: 

 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 τ. Α') «Οργάνωση και λειτουργία 

     της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 84, παρ. 11 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8- 2017 τ. Α') «Οργάνωση και 

     λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 

3) Την αριθ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255/15-9-2017 τ. Β') Υπουργική απόφαση σχετική με τον 

     τρόπο διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των ΑΕΙ 

     και τη διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των  

     διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των ΑΕΙ κατά την πρώτη εφαρμογή του 

     ν. 4485/2017 (Α’114). 

4) Την αριθ. αριθμ. Β. Προτ.191014/Ζ1/7-11-2017 (ΦΕΚ 3969/13-11-2017 τ. Β΄) Υπουργική απόφαση που στην   

     αφορά τροποποίηση της αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (Β΄3255) υπουργικής απόφασης, με θέμα  

     «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι.  

     και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π, των διοικητικών     

     υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν.  

     4485/2017 (Α΄114)». 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

TMHMA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 
                                            

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΣΤΗ ΔΙ@ΥΓΕΙΑ 
 
 
 
 

 
 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

 

Πληροφορίες: Μ. Χατζόγλου 
Τηλ.: 2310 99 7623 
E-mail: info@pham.auth.gr 
Κτίριο: Βιολογικού (γραφ. 406) 

Θεσσαλονίκη, 30-Μαϊ-2022

Αριθμ.Πρωτ: 72611

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΔΑ: ΩΣ1Α46Ψ8ΧΒ-76Β
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5) Τις διατάξεις της ΚΥΑ αριθμ. 147084/Ζ1/16-11-2021 (ΦΕΚ 5364/Β΄/19-11-2021) με θέμα «Καθορισμός του   

     τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών των οργάνων των Α.Ε.Ι.  

     – Ρύθμιση των τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την       

     προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», 

6) Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-7-2010 τ. Α') «Ενίσχυση της διαφάνειας με 

     την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών    

     οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

 

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι 

 

εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού 

Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του ΑΠΘ, στη Συνέλευση του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών 

Υγείας. 

Ο παραπάνω εκπρόσωπος εκλέγεται μαζί με τον αναπληρωτή του, με άμεση μυστική και καθολική 

ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού του ιδρύματος, από ενιαίο ψηφοδέλτιο, με 

ετήσια θητεία, από 1-09-2022. 

 

Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η Δευτέρα 04 Ιουλίου 2022. 

 

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας από τις 10:00 έως τις 

12:00. 

 

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από Δευτέρα 09/06/2022 μέχρι τη Δευτέρα 16-06-2022, και ώρα 15:00 

μ.μ. 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου στη 

Γραμματεία του Τμήματος Φαρμακευτικής ή υποβάλλονται ηλεκτρονικά, είτε μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@pharm.auth.gr, είτε μέσω του ΣΗΔΕ ΑΠΘ (ΠΑΠΥΡΟΣ). Η ηλεκτρονική 

υποβολή της αίτησης πρέπει να γίνεται από την ιδρυματική θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του 

υποψήφιου και να φέρει την ψηφιακή υπογραφή του. 

Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας, η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί την 

ίδια ημέρα από τις 12:00 έως τις 14:00. 

 

Η παρούσα πρωτοκολλείται και διακινείται μέσω του ΣΗΔΕ ΑΠΘ (ΠΑΠΥΡΟΣ) και αποστέλλεται μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη Ε.ΔΙΠ.Π. του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών 

Υγείας. Επίσης, η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, καθώς και στον ιστότοπο «Δι@ύγεια». 

 
Συνημμένα: 

1. Υπόδειγμα αίτησης υποβολής υποψηφιότητας 

  
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

- Κοσμητεία Σχολής Επιστημών Υγείας 

- Τμήμα ΔΕΠ  

- Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 
Ο Πρόεδρος του Τμήματος 

Φαρμακευτικής 
 
  
 
 

Κυριάκος Καχριμάνης 
Καθηγητής  

 

ΑΔΑ: ΩΣ1Α46Ψ8ΧΒ-76Β
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