
 
Λάρισα, 17 Νοεμβρίου 2021 
Αρ. πρωτ.:1235 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Θέμα: «Συγκρότηση τριμελούς εφορευτικής επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής 

διαδικασίας ανάδειξης εκπροσώπου των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.ΔΙ.Π.) με τον αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής 

Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» 
 
Η Πρόεδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής, έχοντας υπ’ όψιν: 

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 «Ίδρυση Παν/μίου Αιγαίου, Ιονίου Παν/μίου και Παν/μίου 
Θεσσαλίας» (Α’ 31) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις της περ. ζ’ της παρ.1 του άρθρου 22 «Ίδρυση και μετονομασία Τμημάτων» του 
Ν.4589/2019 (Α’ 13) «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και 
Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 «Συνέλευση Τμήματος» του Ν.4485/2017 (Α’ 114) «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την υπ’ αριθ. 153348/Ζ1/15.09.2017 (Β’ 3255) 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.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)» και την τροποποίησή της με την υπ’ αριθ. 
191014/Ζ1/07.11.2017 (Β’ 3969) Υπουργική Απόφαση. 

5. Την υπ’ αριθ. 60944/Ζ1/28.05.2021 (Β’ 2358) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα 
«Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας της εκλογικής 
διαδικασίας ανάδειξης των εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ στα συλλογικά όργανα των 
Τμημάτων και Σχολών και των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., διοικητικών υπαλλήλων και 
φοιτητών, στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι., καθώς και στα συλλογικά όργανα των επιμέρους 
ακαδημαϊκών μονάδων τους». 

6. Τις διατάξεις των άρθρων του Κεφ. ΙΑ’ «Ψηφιακή Διαφάνεια-Πρόγραμμα Διαύγεια» του 
Ν.4727/2020 (ΦΕΚ Α  ́184). 

7. Την με αρ. πρωτ. 7814/21/ΓΠ1/11-05-2021  (386/τ.Υ.Ο.Ο.Δ./19-05-2021) Πράξη του Πρύτανη 
του Π.Θ. με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή της Ιωάννας Παπαθανασίου, Αναπληρώτριας 
Καθηγήτριας, ως Προέδρου του Τμήματος Νοσηλευτικής, με θητεία από 20-05-2021 έως 31-
08-2022. 

8. Την υπ’ αριθ. 1153/25-10-2021 (ΑΔΑ: ΩΖΧ4469Β7Ξ-ΡΘΤ) προκήρυξη εκλογών της Προέδρου 
του Τμήματος, κ. Ιωάννας Παπαθανασίου, για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του αναπληρωτή του στη Συνέλευση του 
Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με 
ετήσια θητεία ήτοι από 01.12.2021 έως 30.11.2022. 

9. Το υπ’ αριθ. 20879/21/ΓΠ1/04-11-2021 έγγραφο του Πρύτανη του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, Καθηγητή Μαμούρη Ζήση, με θέμα «Παράδοση εκλογικού καταλόγου για την 
ανάδειξη του εκπροσώπου των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ  

 
Π. Ο. Λάρισας – Τρικάλων, Γαιόπολις, Τ.Κ. 41500, Λάρισα, τηλ: 2410 684253 

ΑΔΑ: ΩΖ2Χ469Β7Ξ-ΔΚΡ



του αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας». 

10. Το υπ’ αριθ. 20875/21/ΓΠ1/04-11-2021 έγγραφο του Τμήματος Προσωπικού (Λάρισα), με 
θέμα «Ενημέρωση υποψηφιοτήτων». 

11. Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (παρ. 2 του 
άρθρου 10 της αρ. 191014/Ζ1/07.11.2017 ΦΕΚ 3969/τ.Β'/13·11-2017 Υπουργικής Απόφασης). 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 
τη συγκρότηση της κάτωθι τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, αποτελούμενη από μέλη Ε.ΔΙ.Π. της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Π.Θ., με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία θα έχει την ευθύνη 
της διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021 
για την ανάδειξη του εκπροσώπου των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και 
του αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με ετήσια θητεία ήτοι από 01.12.2021 έως 30.11.2022. 
 
Τακτικά Μέλη 
1. Κοντοπούλου Λαμπρινή, μέλος Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Νοσηλευτικής του Π.Θ., ως Πρόεδρος 
2. Γώγου Ευδοξία, μέλος Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Ιατρικής του Π.Θ.  
3. Καρπέτας Γεώργιος, μέλος Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Ιατρικής του Π.Θ. 
Αναπληρωματικά Μέλη 
1. Κυλινδρής Θωμάς, μέλος Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Ιατρικής του Π.Θ. 
2. Μπαλής Χαράλαμπος, μέλος Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Ιατρικής του Π.Θ 
3. Σἀτρα Μαρία, μέλος Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Ιατρικής του Π.Θ. 
 
Η ανωτέρω επιτροπή εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψηφίους μέσα σε δύο (2) 
εργάσιμες ημέρες από τον ορισμό της και με επιμέλειά της αναρτάται ο πίνακας των υποψηφίων 
στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος. 
Η εφορευτική επιτροπή οφείλει να διασφαλίζει την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού 
δικαιώματος, την εξέταση των τυχόν ενστάσεων που θα υποβληθούν και την ταχεία απόφαση επ’ 
αυτών, την άρτια διεξαγωγή της ψηφοφορίας, την έκδοση του τελικού αποτελέσματος και 
γενικότερα την επίλυση οποιοδήποτε ζητήματος προκύψει κατά την εκλογική διαδικασία, 
εφαρμόζοντας τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 
Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στην κεντρική ιστοσελίδα 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και θα καταχωρηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙ@ΥΓΕΙΑ. 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 
 

(υπογραφή) * 
ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο της Γραμματείας 
 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ (με ηλεκτρονική αποστολή):  
- Τακτικά και Αναπληρωματικά μέλη Εφορευτικής Επιτροπής  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (με ηλεκτρονική αποστολή):  
- Τμήμα Προσωπικού (Λάρισα) 
- Κοσμητεία Σχολής Επιστημών Υγείας 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (με ηλεκτρονική αποστολή):  
- Μέλη Ε.ΔΙ.Π . του Τμήματος Νοσηλευτικής  
- Σύλλογο μελών Ε.ΔΙ.Π.  
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