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ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθµ. 2 της 13-03-2018  
ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΑΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΗΣ 
ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  

Στη Λαµία, σήµερα 13 Μαρτίού  2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 12.30 µ.µ. συνήλθε σε συνεδρίαση η 
Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε µε την απόφαση αριθµ. 1444/07-03-2018 τον Πρύτανη του 
Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, µε παρόντα µέλη τα µέλη ∆.Ε.Π. τον Τµήµατος Νοσηλευτικής πού  
αποτελούν την Επιτροπή  κ.κ. ∆ηµόπουλο Παναγιώτη, Πρόεδρο, Παπανδριανό  Νικόλαο και 
Σαράφη Παύλο, στο γραφείο τον µέλούς ∆.Ε.Π. κ. ∆ηµόπουλου Παναγιώτη, Προέδρού  της 
Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, στο κτήριο της Σ.Ε.Υ.Π. τον Ιδρύµατος, για την εξέταση της 
ένστασης της υποψήφιας κ. Ονζούνη Χριστίνας για την Θέση Προέδρού  και Αναπληρωτή  
Προέδρού, οι οποία εστάλη στις 12-03-2018 µε ηλεκτρονικό  ταχυδροµείο, συνηµµένο τον 
παρόντος πρακτικού. 

Στη συνέχεια, τα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, λαµβάνοντας υπόψη: 
α) την αριθµ. 919/13-02-2018 (Α∆Α:ΩΦΞΝΟΞΑ0-ΧΗ7) απόφαση τον Πρύτανη, προκήρυξης 

εκλογών για την ανάδειξη Προέδρού  και Αναπληρωτή  Προέδρού  τον Τµήµατος Νοσηλευτικής της 
Σχολής Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας τον Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, 

β) τις διατάξεις τον άρθρον 23 «Πρόεδρος Τµήµατος» τον ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α') 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδεύσης, ρυθµίσεις για την έρεύνα και άλλες 
διατάξεις», 

γ) την υπ' αριθµ. 153348!Ζ1/15-09-2017 Υπουργική  Απόφαση, µε θέµα «Τρόπος διεξαγωγής 
των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των µονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και 
διαδικασία ορισµού  και ανάδειξης εκπροσώπων των µελών Ε.Ε.Π., Ε,∆Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των 
διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά  όργανα των Α.Ε.Ι. κατά  την πρώτη 
εφαρµογή  τον ν. 4485/2017 (Α" 114)» (Φ.Ε.Κ. 3255 Β'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την 
υπ' αριθµ. 191014/Ζ1/07-1 1-2017 Υπουργική  Απόφαση (Φ Ε Κ. 3969 Β'), καθώς και 

δ) την ένσταση της κας Ονζούνη Χριστίνας, για τη θέση τον Προέδρού  και Αναπληρωτή  
Προέδρού  από  12-03-2018 µε ηλεκτρονικό  ταχυδροµείο, συνηµµένο τον παρόντος πρακτικού, 

αφού  εξέτασε την εκλογιµότητα των ενδιαφεροµένων υποψηφίων, κατά  πλειοψηφία, 
µεtοψηφούντος τον µέλούς ∆.Ε.Π. Επίκουρού  Καθηγητή  κ. Παύλού  Σαράφη ο οποίος 
τοποθετείται και αναφέρει ότι σύµφωνα µε το άρθρο 7 της υπ' αριθµ. 153348/Ζ1/15-09-2017 
Υπουργικής απόφασης οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως, ενώπιον της Κ.Ε.Ε και σύµφωνα 
µε την οικεία προκήρύξη µε αριθµ. 919/13-02-2018 (Α∆Α:ΩΦΞλ1ΟΞΑ0-ΧΗ7), η ενιστάµενη 
δεν υπέβαλλε την υποψηφιότητά  της για τη Θέση τον Προέδρού  και Αναπληρωτή  Προέδρού  
σύµφωνα µε τα ρητώς οριζόµενα στην ανωτέρω προκήρύξη (δηλαδή, είτε αυτοπροσώπως, είτε 
µε ψηφιακή  υπογραφή-προηγµένη ηλεκτρονική  υπογραφή) όπως άλλωστε ορίζει κι ο οικείος 



z 
κανονισµός διακίνησης εγγράφων τον Ιδρύµατος, ανακηρύσσει τούς υποψηφίούς, για την 
εκλογή  Προέδρού  και Αναπληρωτή  Προέδρού  τον Τµήµατος Νοσηλευτικής της Σχολής 
Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας τον Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι είναι: 

Υποψήφιοι για τη Θέση Προέδρου:  
κ. Χριστίνα Ονζούνη, µέλος ∆.Ε.Π. Βαθµίδας Αναπληρωτή  Καθηγητή  τον Τµήµατος 

Νοσηλευτικής, 
κ. Ελένη Σtαµάγκα, µέλος ∆.Ε.Π. Βαθµίδας Αναπληρωτή  Καθηγητή  τον Τµήµατος 

Νοσηλευτικής. 

Υποψήφια για τη θέσή  Αναπληρωτή  Προέδρού:  
1) κ. Χριστίνα Ονζούνη, µέλος ∆.Ε.Π. Βαθµίδας Αναπληρωτή  Καθηγητή  του Τµήµατος 

Νοσηλευτικής. 

λήξη συνεδρίασης της Επιτροπής ώρα 13. 
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