
 
 
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  
Εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων του προσωπικού της οικείας κατηγορίας προσωπικού του Ιδρύματος, με τον 
αναπληρωτή του, στη ΣΥΓΚΛΗΤΟ του Ιδρύματος 
 

 
 

<< ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ >> 

 
Π Ρ Ο Σ: 

- ΤΑ ΜΕΛΗ του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Κρήτης 
- ΤΑ ΜΕΛΗ του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Κρήτης 

- ΤΑ ΜΕΛΗ του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Κρήτης 
-ΤΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ του Πανεπιστημίου Κρήτης 

ΡΕΘΥΜΝΟ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
 

ΕΚΛΟΓΕΣ 2021 
για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών του Ε.Ε.Π., των μελών του Ε.ΔΙ.Π., των μελών του Ε.Τ.Ε.Π., και των ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
του Ιδρύματος, και του αναπληρωτή τους, στη ΣΥΓΚΛΗΤΟ του Πανεπιστημίου Κρήτης κατ΄εφαρμογή των διατάξεων  του Ν.4485/2017 
(Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017) 
 

Σας ενημερώνουμε για τη διεξαγωγή των εκλογών στις  26 Ιουλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα από τις 09:00 το πρωί έως τις 15:00 το 
απόγευμα, και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας την Τρίτη, 27 Ιουλίου 2021 [27η.07.2021], κατά τις ίδιες ώρες, 
και με την ίδια εκλογική διαδικασία.  
 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
για τη θέση, κατά κατηγορία, είναι οι παρακάτω σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις των Εφορευτικών Επιτροπών δια των οποίων 
ανακηρύχθηκαν ως υποψήφιοι για τις εκλογές για την ανάδειξη των εκπροσώπων τους στη Σύγκλητο του Ιδρύματος:  

 

ΕΕΠ Παπαϊωάννου Ευγενία του Γεωργίου 
για τη θέση του εκπροσώπου της κατηγορίας των μελών Ε.Ε.Π., στη Σύγκλητο του Ιδρύματος 

 

ΕΔΙΠ Αναγνωστάκης Συμεών του Θεολόγου 
Φασουλάς Χαράλαμπος του Γεωργίου 

για τη θέση του εκπροσώπου της κατηγορίας των μελών Ε.ΔΙ.Π., στη Σύγκλητο του Ιδρύματος 

 

ΕΤΕΠ Μεταξά Κωνσταντίνα του Παναγιώτη 
Τσαγκαράκη Μαρία του Μηνά 

για τη θέση του εκπροσώπου της κατηγορίας των μελών Ε.Τ.Ε.Π., στη Σύγκλητο του Ιδρύματος 

 

Δ.Υ. Μοάτσος Δημήτριος του Βασιλείου 
Σεβαστάκη Πελαγία του Ιωάννη 

για τη θέση του εκπροσώπου της κατηγορίας των Διοικητικών Υπαλλήλων, στη Σύγκλητο του Ιδρύματος 

 
Η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία («Ψηφιακή 

Κάλπη ΖΕΥΣ») της ανώνυμης εταιρείας του ελληνικού δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας 

Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.),  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Ν.4485/2017 (Α΄ 114), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπό στοιχεία 

60944/Ζ1/28.05.2021 (Β΄ 2358) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η οποία εκδόθηκε βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 162 του Ν. 

4763/2020 (Α΄254), όπως ισχύει, και εις εφαρμογή συμπληρωματικά των διατάξεων της υπό στοιχεία 153348/Ζ1/15.09.2017 Υπουργικής 

Απόφασης (Β΄ 3255) όπως τούτη τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπό στοιχεία Β/191014/Ζ1/07.11.2017 Υπουργική Απόφαση (Β΄ 3969). 

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στους υποψηφίους  

       
ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ  

  


