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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 01/ 14.6.2019 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

Για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.Δ.Ι.Π. με αναπληρωτές στην Κοσμητεία και τη Γενική 

Συνέλευση της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.) 

για το χρονικό διάστημα από 1/9/2019 ως 31/8/2021. 

 

Σήμερα 14-06-2019 και ώρα 10:00 οι παρακάτω υπογράφοντες μέλη της τριμελούς 

Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, του 

Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της Σχολής Μηχανικών σύμφωνα με τη 

σχετική προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 8/Φ20, 29-05-2019 (ΑΔΑ: 942Ψ46ΜΗ2Ι-ΔΞΒ), όπως αυτή 

ορίστηκε με την με αριθ. πρωτ. 39/Φ20, 12-06-2019 (ΑΔΑ: ΡΒΦΓ46ΜΗ2Ι-ΚΘΖ) απόφαση του 

Κοσμήτορα της Σχολής, συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Σχολής Μηχανικών για 

να ορίσει το χώρο διεξαγωγής των εκλογών και για να ανακηρύξει τους υποψήφιους 

εκπροσώπους με τους αναπληρωτές τους.  

 

Οι υποψηφιότητες είναι αυτές των:  

 κ. Μαρκάκη Ευάγγελου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών για την Κοσμητεία και τη Γενική Συνέλευση της Σχολής  

 κ. Τζιράκη Ευάγγελου του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών για την Κοσμητεία και 

τη Γενική Συνέλευση της Σχολής 

 

σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέδωσε το αρμόδιο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και 

Πρωτοκόλλου του Ιδρύματος.  

 

Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής ορίστηκε η κ. Κατσαμάκη Αναστασία όπως προέκυψε 

μετά από κλήρωση μεταξύ των μελών της εφορευτικής επιτροπής. 

 

Ηράκλειο     14-6-2019 

 



Η Εφορευτική Επιτροπή αφού εξέτασε την εκλογιμότητα των υποψηφίων σύμφωνα με τις 

αιτήσεις τους και τα συνημμένα σε αυτές έγγραφα διαπίστωσε ότι πληρούν τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις και ανακηρύσσει τους υποψηφίους ως εξής: 

 

Υποψήφιοι για την Κοσμητεία 

1. Μαρκάκης Ευάγγελος 

2. Τζιράκης Ευάγγελος 

 

Υποψήφιοι για τη Γενική Συνέλευση της Σχολής 

1. Μαρκάκης Ευάγγελος 

2. Τζιράκης Ευάγγελος. 

Επιπλέον αποφασίστηκε η διαδικασία της ψηφοφορίας να διεξαχθεί σε ένα (1) εκλογικό τμήμα 

και όρισε ως χώρο διεξαγωγής των εκλογών το Γραφείο Καθηγητών στο νέο κτίριο των 

Γραμματειών - Καθηγητών στην έδρα της Σχολής στο Ηράκλειο. 

 

Η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, σύμφωνα με την απόφαση προκήρυξης εκλογών, 

είναι η 20η Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα από 11:00 έως 13:00, και εφόσον προκύψει 

ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας ορίζεται η 21η Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή κατά τις 

ίδιες ώρες. 

Η παρούσα απόφαση γνωστοποιείται στη Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών και θα αναρτηθεί 

στο διαδίκτυο. 

 

Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής 

 

 

 

Κατσαμάκη Αναστασία (*) Ταμπουρατζή Ευθαλία (*) Χαριτάκη Χαρίκλεια (*) 

(*) Οι υπογραφές των μελών της εφορευτικής επιτροπής υπάρχουν στο πρωτότυπο. 

 

 


