
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
Εφορευτική Επιτροπή (Ε.Ε.) 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 01/13-06-2019 

Σήμερα  13-06-2019 και ώρα 10:00 οι παρακάτω υπογράφοντες μέλη της τριμελούς Εφορευτικής 

Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, του Ειδικού Τεχνικού 

Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) της Σχολής Μηχανικών σύμφωνα με τη σχετική 

προκήρυξη με Αρ.Πρ. 7/Φ20/29-05-2019 (ΑΔΑ: ΨΥΧ446ΜΗ2Ι-Ξ68),  όπως αυτή ορίστηκε με την 

με Αρ.Πρ. 40/Φ20/12-06-2019 (ΑΔΑ: 6ΗΣΤ46ΜΗ2Ι-ΒΘΘ) 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. Δρακουλάκη Στυλιανού του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών (αίτηση με Αρ. Πρ. 816/10-06-2019) για την Κοσμητεία της Σχολής  

• κ. Τσατσάκη Αναστασίου του Τμήματος Μηχανολόγων  Μηχανικών  (αίτηση με Αρ. Πρ. 

869/12-06-2019) για την Κοσμητεία της Σχολής,  

• κ. Συγγενίδη Χρήστου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών (αίτηση με Αρ. Πρ. 815/10-06-2019) για τη Γενική Συνέλευση της σχολής 

• κ. Σαριδάκη Ιωάννη Τμήματος Μηχανολόγων  Μηχανικών  (αίτηση με Αρ. Πρ. 870/12-06-

2019) για τη Γενική Συνέλευση  της Σχολής,  

 

σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέδωσε η αρμόδια υπηρεσία Προσωπικού της Σχολής. 

Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής είναι ο Λυράκης Εμμανουήλ όπως προέκυψε μετά από 

κλήρωση μεταξύ των μελών της Ε.Ε.  

     
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. Δρακουλάκης Στυλιανός 

2. Τσατσάκης Αναστάσιος 

Υποψήφιοι για τη Γενική Συνέλευση της Σχολής 

1. Συγγενίδης Χρήστος 

2. Σαριδάκης Ιωάννης 

Η Ε.Ε. αποφάσισε η ψηφοφορία να διεξαχθεί σε ένα (1) εκλογικό τμήμα, και όρισε ως το χώρο 

διεξαγωγής των εκλογών τo Αμφ. Φυσικής/Χημείας στην έδρα της Σχολής στο Ηράκλειο. 

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

η 20-06-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα από 11:00 έως 13:00, και εφόσον προκύψει ανάγκη 

επαναληπτικής ψηφοφορίας ορίζεται η 21-06-2019, ημέρα Παρασκευή κατά τις ίδιες ώρες. 

 

 

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

1. Κοσιώρης Σπυρίδωνας, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. 

2. Λυράκης Εμμανουήλ, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. 

3. Ψαρρού Μαρία, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. 

 


