
     
 
 
           

     
 
 

                
 
 
 
 
 

 
[ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ] 

                                                 
                                                  Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2017 

                                       Αριθμ.  Γενικού Πρωτ.: 16615 

 
  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την αριθμ. Γεν. Πρωτ 16447/23-11-2017 
απόφαση  του Κοσμήτορα της μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου 
Κρήτης για τη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων του Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) στα συλλογικά όργανα της Σχολής, αποφάσισε ύστερα και 
από τη συνεδρίασή της στις 24/11/2017,  
 
Α. να ανακηρύξει τους κάτωθι υποψηφίους (αρ. πρωτ. 16573/24-11-2017), μέλη Ε.Τ.Ε.Π της 

Σχολής, ως ακολούθως: 
 
i.Την Κοκκινάκη Ευρυδίκη του Εμμανουήλ ως υποψήφια για την ανάδειξη του εκπροσώπου των 

Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου 
Κρήτης.  

ii. Την Ξυδάκη Ευαγγελία του Εμμανουήλ ως υποψήφια για την ανάδειξη του εκπροσώπου των 
Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου 
Κρήτης.  

iii. Την Εφεντάκη Νίκη του Πολυχρόνη ως υποψήφια για την ανάδειξη του εκπροσώπου των 
Ε.Τ.Ε.Π. στη Γενική Συνέλευση της Μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης.  

iv. Την Τσαγκαράκη Μαρία του Μηνά ως υποψήφια για την ανάδειξη του εκπροσώπου των 
Ε.Τ.Ε.Π. στη Γενική Συνέλευση της Μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης.  

v. Τον Καλούδη Κωνσταντίνο του Βασιλείου ως υποψηφίου για την ανάδειξη του εκπροσώπου των 
Ε.Τ.Ε.Π. στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Μορφολογίας.  

vi. Την Ορφανάκη Αικατερίνη του Ανδρέα ως υποψήφια για την ανάδειξη του εκπροσώπου των 
Ε.Τ.Ε.Π. στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Μορφολογίας. 

 
Β. να ορίσει ως χώρο διεξαγωγής των εκλογών, για την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017 από 10:00  

έως 14:00, το αμφιθέατρο Μεταπτυχιακών Σπουδών , πτέρυγα 7Α, της Σχολής. 

Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας, αυτή θα πραγματοποιηθεί την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα, ήτοι Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017, κατά τις ίδιες ώρες έναρξης και λήξης και στον 
ίδιο χώρο. 
Υπενθυμίζεται ότι: Κατά την προσέλευση ενώπιον της οικείας Εφορευτικής Επιτροπής στη 
διαδικασία της ψηφοφορίας για την αναγνώριση/ταυτοποίηση των εκλογέων, απαιτείται η 
προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου από το οποίο να 
προκύπτει η ταυτότητα των εκλογέων. 
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Γ. να χρησιμοποιηθούν για την εκλογή έντυπα, ορθογώνια ψηφοδέλτια από λευκό χαρτί τα 
οποία θα φέρουν τις ίδιες διαστάσεις. 

Στα ψηφοδέλτια θα χρησιμοποιείται γραμματοσειρά μαύρης απόχρωσης. Οι εκλογικοί φάκελοι που 
θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ομοιόμορφοι και από αδιαφανές χαρτί λευκής απόχρωσης. Εκτός από 
τα τυπωμένα ψηφοδέλτια θα δίνονται και λευκά. Η έκδοση των ψηφοδελτίων θα πραγματοποιηθεί 
με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής.  

 
 
 

 
-   

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΤΙΜΙΑΝΑΚΗ 
Μέλος ΕΤΕΠ 

 
 


	                                                  Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2017

