
     

 
 
           

     
 
 

                
 

 

[ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ] 
                                                 
                                                  Ηράκλειο, 15 Ιουλίου 2021 

                          

  

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 
Η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την αριθμ. Γεν. Πρωτ12957/553/06-07-
2021 απόφαση  του Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής 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 08/07/2021.  
 
Α. να ανακηρύξει τους κάτωθι υποψηφίους (Αρ. Πρωτ. 13281/08-07-2021), μέλη Ε.T.E.Π της 
Σχολής, ως ακολούθως: 
 

I. Την Κοκκινάκη Ευρυδίκη του Εμμανουήλ ως υποψήφια για την ανάδειξη του εκπροσώπου 

των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Κοσμητεία της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

II. Την Εφεντάκη Νίκη του Πολυχρόνη ως υποψήφια για την ανάδειξη του εκπροσώπου των 

μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Κοσμητεία της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

III. Τον Καλούδη Κωνσταντίνο του Βασιλείου ως υποψηφίου για την ανάδειξη του 

εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στην Γενική Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Κρήτης.  

IV. Τη Δαμιανάκη Αθηνά του Δημητρίου ως υποψήφια για την ανάδειξη του εκπροσώπου 

των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στην Γενική Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.  

V. Τον Καλούδη Κωνσταντίνο του Βασιλείου ως υποψηφίου για την ανάδειξη του 

εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Μορφολογίας. 

 
Β. να ορίσει ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών τη Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021, από τις 10:00 

π.μ. έως τις 12:30 μ.μ. και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας να ορίσει την 

ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα, Τρίτη 20 Ιουλίου 2021, κατά τις ίδιες ώρες, με την ίδια 

εκλογική διαδικασία και να πραγματοποιήσει την εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική 
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ψηφοφορία μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» του 

Εθνικού Δικτύου Υποδομών τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε), η πρόσβαση στο οποίο 

πραγματοποιείται από την ηλεκτρονική διεύθυνση https://zeus.grnet.gr.  

 

Γ. Τα ψηφοδέλτια είναι ψηφιακά και η διαδικασία της καταμέτρησης γίνεται μέσω 
κρυπτογραφικών αλγορίθμων, που εγγυώνται τόσο την ανωνυμία του χρήστη, όσο και την 
εξασφάλιση ότι όλα τα ψηφοδέλτια καταμετρώνται σωστά. 

 

  Tα μέλη Ε.Τ.Ε.Π της σχολής έχουν ήδη λάβει μέσω mail δύο συνδέσμους για την εκλογή των 

εκπροσώπων  τους στην Κοσμητεία και τη Γενική Συνέλευση της Σχολής , ενώ τα μέλη του Τομέα 

Μορφολογίας έχουν λάβει και έναν τρίτο σύνδεσμο για την εκλογή εκπροσώπου στη Γενική 

Συνέλευση του Τομέα. 
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Η  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ 

 
 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΤΙΜΙΑΝΑΚΗ 
Μέλος ΕΤΕΠ 
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