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Αξηζκ. Πξση ΝΦ30/1611
Τα κέιε ΔΤΔΠ ηνπ Τκήκαηνο
Ννζειεπηηθήο

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΩΠΩΝ ΣΩΝ
ΜΕΛΩΝ Ε.T.E.Π. ΣΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΣΗ
ΥΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΟΤ ΑΣΕΙ-Θ
Ζ Πξφεδξνο ηνπ Τκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ηεο Σρνιήο Δπαγγεικάησλ Υγείαο θαη
Πξφλνηαο ηνπ ΑΤΔΗ-Θ ιακβάλνληαο ππφςε:
1. Τν N. 4485/2017 «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο,
ξπζκίζεηο γηα ηελ έξεπλα θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 114/η.Α΄/04-08-2017)
2. Τελ Υ.Α.153348/Ε1/15.09.2017 (ΦΔΚ 3255 η. Β’) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε
ηελ Υ.Α. Αξηζκ. Β. Πξνη. 191014/Ε1/07-11-2017 (ΦΔΚ 3969 η.Β’/13-112017),
3. Τν ΠΓ 82/31/5/2013 «Σπγρψλεπζε Σρνιψλ - Μεηνλνκαζία Τκεκάησλ Σπγρψλεπζε Τκεκάησλ - Καηάξγεζε Τκεκάησλ - Σπγθξφηεζε Σρνιψλ ηνπ
Αιεμάλδξεηνπ Τ.Δ.Η. Θεζζαινλίθεο» ΦΔΚ 123 η. Α΄/3-6-2013.
4. Τν αξηζκ. πξση. ΓΦ 30/7424/05-11-2018 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο
Γηνηθεηηθνχ ηνπ ΑΤΔΗΘ «Αλάδεημε εθπξνζψπσλ Δ.Γ.Η.Π. θαη Δ.Τ.Δ.Π»
ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ
εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε εθπξνζψπσλ θαη ησλ αλαπιεξσηψλ ηνπο ησλ κειψλ Δ.Τ.Δ.Π.
ζηε Σπλέιεπζε ηνπ Τκήκαηνο Ννζειεπηηθήο θαη ζηηο Γεληθέο Σπλειεχζεηο ησλ Τνκέσλ
ηνπ Τκήκαηνο, κε ζεηεία δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο, απφ 1/12/2018, κε δπλαηφηεηα
επαλεθινγήο, σο εμήο:
 Έλαο Δθπξφζσπνο Δ.Τ.Δ.Π κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ ζηε Σπλέιεπζε Τκήκαηνο
Ννζειεπηηθήο
 Έλαο Δθπξφζσπνο Δ.Τ.Δ.Π κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ
Τνκέα «Ννζειεπηηθήο Δηδηθφηεηαο»

Ζ εθινγή ηνπ εθπξνζψπνπ θαη ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ γίλεηαη κε εληαίν ςεθνδέιηην,
πνπ πεξηιακβάλεη ηα νλφκαηα φισλ ησλ ππνςεθίσλ εθπξνζψπσλ ησλ κειψλ
Δ.Τ.Δ.Π. ζηα ζπιινγηθά φξγαλα ηνπ Τκήκαηνο.
Ζ ςεθνθνξία είλαη άκεζε θαη κπζηηθή θαη δηεμάγεηαη κε θάιπε. Οη εθινγείο
ζεκεηψλνπλ ηελ πξνηίκεζή ηνπο γηα έλαλ κφλν απφ ηνπο ππνςεθίνπο εθπξνζψπνπο
ησλ κειψλ Δ.Τ.Δ.Π. ζηα ζπιινγηθά φξγαλα ηνπ ηκήκαηνο.
Υπνςεθηφηεηεο:
Α) δελ επηηξέπεηαη λα είλαη ππνςήθηνη ηα κέιε Δ.Τ.Δ.Π. πνπ απνρσξνχλ απφ ηελ
ππεξεζία ιφγσ ζπκπιήξσζεο ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ ειηθίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πξνθεξπζζφκελεο ζέζεο
Β) δελ επηηξέπεηαη λα είλαη ππνςήθηνη ηα κέιε Δ.Τ.Δ.Π. πνπ ηεινχλ ζε
δηαζεζηκφηεηα ή αξγία
Ωο εκεξνκελία δηεμαγσγήο ησλ εθινγψλ νξίδεηαη ε 29η Νοεμβρίοσ 2018, εκέξα
Πέμπηη θαη ψξα 10:00 έως 12:00 θαη σο ηφπνο δηεμαγσγήο ηεο ςεθνθνξίαο
νξίδεηαη ε αίζνπζα σνελεύζεων ηης ΕΤΠ (δίπλα ζηην Κοζμηηεία ηης ΕΤΠ).
Τελ επζχλε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο έρεη ηξηκειήο Δθνξεπηηθή
Δπηηξνπή ε νπνία ζα ζπγθξνηεζεί κε απφθαζε ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Τκήκαηνο.
Καινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη, πνπ πιεξνχλ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, λα
σποβάλοσν σποψηθιόηηηα ζηο ημήμα Διοικηηικής Μέριμνας και Πρωηοκόλλοσ
ηνπ Ηδξχκαηνο κέρξη ηηο 22/11/2018 ψξα 14:00 κε αίηεζή ηνπο ζχκθσλα κε φζα
πξνβιέπνληαη ζηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 10 Υ.Α. Αξηζκ. Β. Πξνη. 191014/Ε1/07-112017 (ΦΔΚ 3969 η.Β’/13-11-2017), Ζ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο ζα ζπλνδεχεηαη απφ
ππεχζπλε δήισζε φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπν ηνπ ππνςεθίνπ θσιχκαηα
εθινγηκφηεηαο.
Σεκεηψλεηαη φηη νη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα παξαηηεζνχλ απφ ηελ ππνςεθηφηεηά ηνπο
έσο ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο εθινγήο, κε γξαπηή δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ, πνπ
απεπζχλεηαη ζηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή. Ζ αίηεζε παξαίηεζεο πξσηνθνιιείηαη ζην
Τκήκα Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο θαη Πξσηνθφιινπ ηνπ Ηδξχκαηνο.
Ζ ηξηκειήο Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, αθνχ ηεο παξαδνζνχλ νη αηηήζεηο ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ εμεηάδεη ηελ εθινγηκφηεηα θαη αλαθεξχζζεη ηνπο ππνςεθίνπο
εθπξνζψπνπο ησλ κειψλ Δηδηθνχ Τερληθνχ Δξγαζηεξηαθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.Τ.Δ.Π)
κέζα ζε δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηνλ νξηζκφ ηεο. Πξνο ηνχην, ζπληάζζεη µε
αιθαβεηηθή ζεηξά επσλχκνπ ηνπο πίλαθεο ησλ ππνςεθίσλ ησλ κειψλ Δηδηθνχ
Τερληθνχ Δξγαζηεξηαθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.Τ.Δ.Π), πνπ έρνπλ αλαθεξπρζεί. Με
επηκέιεηα ηεο ηξηκεινχο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο, αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Τκήκαηνο νη σο άλσ πίλαθεο ησλ ππνςεθίσλ εθπξνζψπσλ ησλ κειψλ Δηδηθνχ
Τερληθνχ Δξγαζηεξηαθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.Τ.Δ.Π).
Ζ ηξηκειήο Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή νξγαλψλεη θαη επηβιέπεη ηε δηεμαγσγή ηεο
ςεθνθνξίαο θαη εθδίδεη ην απνηέιεζκα.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηεο Υ.Α. Αξηζκ. Β. Πξνη. 191014/Ε1/0711-2017 (ΦΔΚ 3969 η.Β’/13-11-20117), «Οη εθπξφζσπνη ησλ κειψλ Δ.Δ.Π., Δ.ΓΗ.Π.,
Δ.Τ.Δ.Π. θαη δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ζηα ζπιινγηθά φξγαλα ησλ Ηδξπκάησλ

εθιέγνληαη κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο απφ ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηεο νηθείαο
θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ ηνπ ηδξχκαηνο ή ηεο νηθείαο αθαδεκατθήο κνλάδαο».
Τν ζψκα ησλ εθιεθηφξσλ γηα ηελ εθινγή εθπξνζψπνπ Δ.Τ.Δ.Π. ζηε Σπλέιεπζε ηνπ
Τκήκαηνο απαξηίδεηαη απφ ην ζχλνιν ησλ κειψλ Δ.Τ.Δ.Π. ηνπ Τκήκαηνο θαη ην
ζψκα ησλ εθιεθηφξσλ γηα ηελ εθινγή εθπξνζψπνπ Δ.Τ.Δ.Π. ζηνπο Τνκείο ηνπ
Τκήκαηνο απαξηίδεηαη απφ ην ζχλνιν ησλ κειψλ Δ.Τ.Δ.Π. ηνπ Τνκέα.
Κάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα σο πξνο ηε δηεμαγσγή ηεο ςεθνθνξίαο ζα θαζνξηζηεί απφ
ηελ ηξηκειή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή.
Ζ πξνθήξπμε απηή θνηλνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο απνδέθηεο, αλαξηάηαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Τκήκαηνο θαη ηνπ Ηδξχκαηνο θαζψο θαη ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ
ηνπ Τκήκαηνο.
Δζσηεξηθή Γηαλνκή:
Πξχηαλε
Αληηπξπηάλεηο
Κνζκήηνξα ΣΔΥΠ
Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ
Τκήκα Σπιινγηθψλ & Αηνκηθψλ
Οξγάλσλ θαη Δπηηξνπψλ
Σπλεκκέλα:
Αίηεζε ππνςεθηφηεηαο

Η ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΟΤ
ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ

