
 

 

 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ   
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ   

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 
 

Σήμερα, 20 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30, τα μέλη της τριμελούς Κεντρικής 

Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.), η οποία ορίστηκε με την αριθ. πρωτ. Φ.3/598/15-11-2017 

Απόφαση της Κοσμήτορος της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) του Τ.Ε.Ι. 

Ηπείρου, συνήλθαν σε συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος, ύστερα από 

την πρόσκληση της Προέδρου της Κ.Ε.Ε.. 

 

Παρόντες:  

1. Γιωτάκη Ελένη, Καθηγήτρια, Πρόεδρος Κ.Ε.Ε.  

2. Γκούβα Μαίρη, Καθηγήτρια, μέλος  

3. Μπακάρα Θεοδώρα,  Υπηρετούσα Λέκτορας, μέλος 

Απόντες: Κανένας  

 

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, η Πρόεδρος της Κ.Ε.Ε., εισηγείται το θέμα της 

συνεδρίασης, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. Φ.3/598/15-11-2017 Απόφαση της 

Κοσμήτορος Σ.Ε.Υ.Π.. Θέμα 1ο: «Ανακήρυξη υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου και του 

Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Νοσηλευτικής». 

  

Α. Η Πρόεδρος της Κ.Ε.Ε., κ. Ελένη Γιωτάκη, ενημερώνει τα μέλη της Κ.Ε.Ε. ότι η Κοσμήτορας 

της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) του Τ.Ε.Ι.  Ηπείρου, διαβίβασε στην 

Κ.Ε.Ε. με το αριθ. πρωτ. Φ.3/561/03-11-2017 έγγραφο τη μοναδική αίτηση υποψηφιότητας 

για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και 

Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) του Τ.Ε.Ι.  Ηπείρου.  

Η αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση του Προέδρου υποβλήθηκε από τον Αν. Καθηγητή του 

Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι.  Ηπείρου, κ. Στέφανο Μαντζούκα του Δημητρίου  και έλαβε 

πρωτόκολλο στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.), με αριθμό Φ.3/561/03-

11-2017. Η αίτηση του κ. Στέφανου Μαντζούκα, έχει ως συνημμένα,  φωτοαντίγραφο 

Αριθμός Πρακτικού: 1  
Ημερομηνία: 20-11-2017 

Ημερομηνία: 20-10-201 



αστυνομικής ταυτότητας και Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86, στην οποία δηλώνονται τα 

εξής:   

«(α) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου κωλύματα εκλογιμότητας κατά το άρθρο 19 του Ν. 

4485/2017, και β)  δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου ασυμβίβαστα και δεν τελώ σε αναστολή 

άσκησης των καθηκόντων μου κατά το άρθρο 24 του Ν. 4009/2011 όπως ισχύει». 

 

Β. Στη συνέχεια, η Πρόεδρος της Κ.Ε.Ε., κ. Ελένη Γιωτάκη, ενημερώνει τα μέλη της Κ.Ε.Ε. ότι η 

Κοσμήτορας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) του Τ.Ε.Ι.  Ηπείρου, 

διαβίβασε στην Κ.Ε.Ε. με το αριθ. πρωτ. Φ.3/595/15-11-2017, έγγραφο τη μοναδική αίτηση 

υποψηφιότητας για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Νοσηλευτικής της 

Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) του Τ.Ε.Ι.  Ηπείρου.  

Α. Η αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου υποβλήθηκε από τον 

Αν. Καθηγητή του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι.  Ηπείρου, κ. Ευάγγελο Παπαδημητρίου 

του Δημητρίου και έλαβε πρωτόκολλο στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας 

(Σ.Ε.Υ.Π.), με αριθμό Φ.3/595/15-11-2017. Η αίτηση του κ. Ευάγγελου Παπαδημητρίου, έχει 

ως συνημμένα,  φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 

1599/86, στην οποία δηλώνονται τα εξής:   

«(α) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου κωλύματα εκλογιμότητας κατά το άρθρο 19 του Ν. 

4485/2017, και β)  δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου ασυμβίβαστα και δεν τελώ σε αναστολή 

άσκησης των καθηκόντων μου κατά το άρθρο 24 του Ν. 4009/2011 όπως ισχύει». 

 

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις η τριμελής Κ.Ε.Ε., η οποία έχει την ευθύνη 

διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας, θα πρέπει να εξετάσει την εκλογιμότητα των 

υποψηφίων, τόσο για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Νοσηλευτικής όσο και για τη 

θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Νοσηλευτικής και να προβεί στην ανακήρυξή 

τους.  Στη συνέχεια, η Κ.Ε.Ε. εξέτασε την αίτηση υποψηφιότητας του κ. Στέφανου Μαντζούκα 

για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Νοσηλευτικής, καθώς και την αίτηση του κ. 

Ευάγγελου Παπαδημητρίου για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος 

Νοσηλευτικής, και αφού έλαβε υπόψη: 

 

1. Την με αριθ. πρωτ. Φ.3/598/15-11-2017 ΑΠΟΦΑΣΗ της Κοσμήτορος της Σ.Ε.Υ.Π. με 

θέμα «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου 

του Τμήματος Νοσηλευτικής»  



2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του νόμου 4485/2017, (ΦΕΚ Α΄ 114) «Οργάνωση και 

λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 

διατάξεις».  

3. Την με αριθ. 153348/Ζ1/Β’3255/15-9-2017 Υπουργική Απόφαση «Τρόπος 

διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την  ανάδειξη μονοπρόσωπων οργάνων 

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)», ΦΕΚ 3255/Β΄/2017.  

4. Τις υποψηφιότητες των μελών Δ.Ε.Π.  του Τμήματος Νοσηλευτικής κ. Στέφανου 

Μαντζούκα του Δημητρίου βαθμίδας Αν. Καθηγητή, και Ευάγγελου Παπαδημητρίου 

του Δημητρίου, βαθμίδας Αν. Καθηγητή.  

 

Αποφάσισε 

 

Ομόφωνα:   

 

α) ότι ο μοναδικός υποψήφιος για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Νοσηλευτικής κ. 

Στέφανος Μαντζούκας του Δημητρίου,  πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου, για την υποβολή 

υποψηφιότητας και ότι στο πρόσωπό του δεν συντρέχουν κωλύματα εκλογιμότητας και 

συνεπώς τον ανακηρύσσουν υποψήφιο για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος 

Νοσηλευτικής για τις εκλογές, που θα διεξαχθούν τη Δευτέρα, 27η  Νοεμβρίου 2017, από τις 

09:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ.   

 

α) ότι ο μοναδικός υποψήφιος για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος 

Νοσηλευτικής κ. Ευάγγελος Παπαδημητρίου του Δημητρίου, πληροί τις προϋποθέσεις του 

νόμου, για την υποβολή υποψηφιότητας και ότι στο πρόσωπό του δεν συντρέχουν κωλύματα 

εκλογιμότητας και συνεπώς τον ανακηρύσσουν υποψήφιο για τη θέση του Αναπληρωτή 

Προέδρου του Τμήματος Νοσηλευτικής για τις εκλογές, που θα διεξαχθούν τη Δευτέρα, 27η  

Νοεμβρίου 2017, από τις 09:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ.   

 

γ) Η εκλογή με κάλπη για την ανάδειξη τόσο του Προέδρου του Τμήματος Νοσηλευτικής όσο 

και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Νοσηλευτικής θα διεξαχθεί σε ένα (1)  

εκλογικό τμήμα, στην έδρα του Τμήματος, και ως κατάστημα ψηφοφορίας ορίζεται η 

αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος. Κατά την εκλογή θα χρησιμοποιηθούν, ομοιόμορφοι 



φάκελοι από αδιαφανές χαρτί, λευκής απόχρωσης για την πρώτη ομάδα εκλεκτόρων και 

γαλάζιας απόχρωσης για τη δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων. Τα ψηφοδέλτια ορίζονται ως 

ορθογώνια από λευκό χαρτί τυποποιημένων διαστάσεων Α5.  

    

δ) Ως προς τον τρόπο διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας ισχύουν η απόφαση της 

προκήρυξης των εκλογών και η με αριθ. 153348/15-9-2017 Υπουργική Απόφαση.   

Μη έχοντας άλλο θέμα για συζήτηση η Πρόεδρος κ. Ελένη Γιωτάκη κηρύσσει το πέρας της 

συνεδρίασης της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και τα μέλη της υπογράφουν το παρόν 

πρακτικό. 

 

Η Πρόεδρος *                                                                                                            Τα μέλη  

Ελένη Γιωτάκη                                                                                                     Μαίρη Γκούβα  
                                                                                                                                  Καθηγήτρια  
                               

 

 

                                                                                                                    Θεοδώρα Μπακάρα - Νίκου 
                                                                                                                           Υπηρετούσα Λέκτορας 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή:    

 κ. Πρύτανη Τ.Ε.Ι.  Ηπείρου   
 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ακαδημαϊκών Υποθέσεων  
 Τμήμα Εκπαιδευτικού, Διοικητικού και Λοιπού Προσωπικού   
 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.)     
 Τμήμα Νοσηλευτικής 
 Μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. Τμήματος Νοσηλευτικής 
  



(*) Οι υπογραφές  έχουν τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο του Τμήματος. 


