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Πρακτικό Αρχαιρεσιών 

 

Της Ένωσης Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων 

Σχολών (ΕΜΔΥΔΑΣ) Ανατολικής Κρήτης 

 

Για την ανάδειξη α) Διοικητικού Συμβουλίου, β) Ελεγκτικής Επιτροπής και γ) 

αντιπροσώπων για την Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ. 

 

Στο Ηράκλειο, σήμερα 9 Ιουλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 8.30 στην αίθουσα 

της Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ ΤΑΚ , οδός Π. Πρεβελάκη & Γρεβενών,  συνήλθαν τα μέλη 

της προαναφερόμενης οργάνωσης για την εκλογή Διοικήσεως και των άλλων οργάνων 

σύμφωνα με το καταστατικό της και με την παρουσία των Δικαστικών Αντιπροσώπων 

Ευδοκίας Γκιόγκη, Πρωτοδίκη Ηρακλείου και Στυλιανής Κελαράκη, Ειρηνοδίκης 

Ηρακλείου που διορίστηκαν με την υπ’ αριθμό 1745/17.6.2015 πράξη της Προέδρου 

Πρωτοδικών Ηρακλείου και της εφορευτικής επιτροπής που εκλέχτηκε από τη Γενική 

Συνέλευση και που αποτελείται από τους: 1) Ζωάκη Ελευθερία, 2) Αλμπαντάκη 

Δημήτρη και 3) Τζεδάκη Κώστα. 

Η Εφορευτική Επιτροπή παρέλαβε τις αιτήσεις υποψηφιότητας που είχαν υποβληθεί 

και αφού τις έλεγξε για να διαπιστώσει το δικαίωμα της εκλογιμότητας, προχώρησε 

στην ανακήρυξη των υποψηφίων. 

Αμέσως μετά η Εφορευτική Επιτροπή, παρέλαβε από τη Διοίκηση της ΕΜΔΥΔΑΣ 

Ανατολικής Κρήτης τα αντίγραφα του Μητρώου με τα μέλη που έχουν, σύμφωνα με 

το καταστατικό, το δικαίωμα να ψηφίσουν καθώς και το εκλογικό υλικό (ψηφοδέλτια, 

φακέλους κτλ), έλεγξε τις κάλπες και αφού βεβαιώθηκε ότι ήταν άδειες, τις σφράγισε 

και κήρυξε την έναρξη της ψηφοφορίας, αφού προηγούμενα κάλεσε τους 

αντιπροσώπους που είχαν οριστεί να προσέλθουν και να παρακολουθήσουν τη 

διεξαγωγή της ψηφοφορίας. 

Στη συνέχεια προσερχόντουσαν ένας -  ένας οι ψηφοφόροι, δείχνοντας την 

αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο τους, για να συμπληρώσει και βεβαιώσει 

ο Δικαστικός αντιπρόσωπος σ΄ αυτό τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 13 και 28 του Ν. 

1264. Τέλος αφού  διαπιστωνότανε ότι ήταν ταμειακά εντάξει έπαιρναν τα ψηφοδέλτια 
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μαζί με τους σφραγισμένους φακέλους, αποσύρονταν στον ειδικά για το σκοπό αυτό 

διαμορφωμένο χώρο (παραβάν), όπου και σημείωναν τις προτιμήσεις τους δίπλα στα 

ονοματεπώνυμα των υποψηφίων. Επανερχόμενοι γραφόντουσαν στο τηρούμενο κατά 

το νόμο πρωτόκολλο και έριχναν τους φακέλους στις κάλπες. 

Η ψηφοφορία συνεχίστηκε κανονικά, από την ώρα 8:30 έως 15:30 παρουσία της ως 

άνω δικαστικής αντιπροσώπου Στυλιανής Κελαράκη και εφεξής παρουσία της 

δικαστικής αντιπροσώπου Ευδοκίας Γκιόγκη, μέχρι την ώρα που είχε οριστεί δηλαδή 

μέχρι τις 19.00 οπότε, αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε άλλο μέλος για να ψηφίσει, 

η Εφορευτική επιτροπή με τον εκπρόσωπο της δικαστικής αρχής αποφάσισαν τη λήξη 

της. 

Κατόπιν, αποσφραγίσθηκαν οι κάλπες αφού προηγούμενα διαπιστώθηκε το 

απαραβίαστο τους, καταμετρήθηκαν τα ψηφοδέλτια και στη συνέχεια έγινε η διαλογή 

τούτων (παρουσία των αντιπροσώπων), τα οποία αριθμήθηκαν και μονογράφησαν από 

το Δικαστικό Αντιπρόσωπο. 

Στο Μητρώο της ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης είναι 251 συνολικά γραμμένα και 251 

ταμειακά εντάξει μέλη.  

 

Με βάση το τηρούμενο Πρωτόκολλο ψηφοφορίας, βρέθηκαν: 

  

Α) Για την εκλογή οργάνων διοίκησης βρέθηκαν 193 ψηφοδέλτια συνολικά (157 

Ν. Ηρακλείου και 36 Ν. Λασιθίου) ,εκ των οποίων 190 έγκυρα (154 Ν. Ηρακλείου και 

36 Ν. Λασιθίου),  0 άκυρα (0 Ν. Ηρακλείου και 0 Ν. Λασιθίου) και  3 λευκά (3 Ν. 

Ηρακλείου και 0  Ν. Λασιθίου). 

 

Αναλυτικά για κάθε συνδυασμό έχουμε : 

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 

 

    142 ψηφοδέλτια έγκυρα  (112 Ν. Ηρακλείου και 30 Ν. Λασιθίου).  

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΥΠΑΛ. ΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 
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   48 ψηφοδέλτια έγκυρα  (42 Ν. Ηρακλείου και 6 Ν. Λασιθίου).  

 

 

Υπολογισμός εδρών 

Βάση του άρθρου 9 του καταστατικού μας, παράγραφος 2, από τα 7 μέλη του Δ.Σ.  

εκλέγονται με ποσόστωση 2 μέλη υποχρεωτικά από το Ν. Λασιθίου. 

Σύμφωνα λοιπόν με το Ν. 1264/82 αρθρ. 12 σε συνδυασμό και με το καταστατικό 

έχουμε :  

 

190  Σύνολο έγκυρων ψηφοδελτίων  

            Διαιρούμενο με το συνολικό αριθμό των εδρών που είναι 7 

           Σύμφωνα με το Ν.1264/82,  άρθρο 12,  παρ 2  «το πηλίκο της διαίρεσης  

           παραλειπόμενου του κλάσματος αποτελεί το εκλογικό μέτρο» 

• το εκλογικό μέτρο λοιπόν είναι 190/7= 27,14 άρα το εκλογικό μέτρο είναι  27 

(παραλειπόμενου του δεκαδικού αριθμού 0,14). 

 

Α’ κατανομή 

 

1. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 

 142: 27 = 5,26  άρα 5 έδρες και υπόλοιπο 0,26 

 

2.  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΥΠΑΛ. ΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 

48: 27 = 1,77  άρα 1 έδρες και υπόλοιπο 0,77 

 

 ( από Α’ κατανομή 5 έδρες - αδιάθετη 1 έδρα) 

 

Β’ κατανομή 

Σύμφωνα με το Ν.1264/82,  άρθρο 12,  παρ 5  οι έδρες στη δεύτερη κατανομή 

«κατανέμονται από μια στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει 

τουλάχιστον μια έδρα ή έχουν εκλέξει έναν αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν 

υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου» δηλαδή το 1/3 

του 27 = 9 
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Άρα έχουμε :  

2. 1 έδρα στη «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΥΠΑΛ. 

ΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ» (έχει πάρει 1 έδρα από την πρώτη κατανομή και και έχει 

μεγαλύτερο υπόλοιπο από το «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ» 

 

 

( από Β’ κατανομή 1 έδρα - αδιάθετες 0 έδρες) 

 

Συνολικά έχουμε: 

 

1. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 

5 έδρες, από τις οποίες 1 είναι στο Νομό Λασιθίου και 4 στο Νομό 

Ηρακλείου 

2. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΥΠΑΛ. ΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 

1 είναι στο Νομό Λασιθίου  και 1 έδρα στο Νομό Ηρακλείου 

 

[η κατανομή εδρών μεταξύ Ηρακλείου και Λασιθίου ανά παράταξη γίνεται επί τη 

βάση της διανομής εδρών, ωσάν να επρόκειτο για διανομή εδρών μεταξύ δύο 

παρατάξεων – ο αριθμός των εδρών και το εκλογικό μέτρο γίνεται επί τη βάση των 

εδρών εκάστης παράταξης – οι υπολειπόμενες έδρες αποδίδονται σε επίπεδο 

δεύτερης κατανομής στην παράταξη και στην περιφέρεια που απαιτείται, ώστε να 

συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός βάσει της αρχικής κατανομής των εδρών ανά 

παράταξη και ανά περιφέρεια]. 

 

Β) Για την Ελεγκτική Επιτροπή βρέθηκαν  193 ψηφοδέλτια συνολικά (157 Ν. 

Ηρακλείου και 36 Ν. Λασιθίου), εκ των οποίων 166 έγκυρα (138 Ν. Ηρακλείου και 28 

Ν. Λασιθίου), 1 άκυρα (1 Ν. Ηρακλείου και 0 Ν. Λασιθίου) και 26 λευκά (18 Ν. 

Ηρακλείου και 8 Ν. Λασιθίου). 

 

Γ) Για την εκλογή Αντιπροσώπων της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ βρέθηκαν 193 

ψηφοδέλτια συνολικά (157 Ν. Ηρακλείου και 36 Ν. Λασιθίου), εκ των οποίων 190 
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έγκυρα (155 Ν. Ηρακλείου και 35 Ν. Λασιθίου), 0 άκυρα (0 Ν. Ηρακλείου και 0 Ν. 

Λασιθίου) και  3 λευκά (2 Ν. Ηρακλείου και 1 Ν. Λασιθίου). 

 

 

Αναλυτικά για κάθε συνδυασμό έχουμε : 

 

ΑΜΗΧΑΝΟΣ Ανεξάρτητος ΜΗΧΑΝικΟΣ στο Δημόσιο 

27 ψηφοδέλτια έγκυρα  (26 Ν. Ηρακλείου και 1 Ν. Λασιθίου). 

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ  

127 ψηφοδέλτια έγκυρα  (98 Ν. Ηρακλείου και 29 Ν. Λασιθίου). 

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΥΠΑΛ. ΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 

36 ψηφοδέλτια έγκυρα  (31 Ν. Ηρακλείου και 5 Ν. Λασιθίου). 

 

 

 

Υπολογισμός εδρών 

Διαιρούμε τον αριθμό των μελών που ψήφισαν με το 25 (σε κάθε 25 μέλη που 

ψηφίζουν μπορούμε να στείλουμε 1 αντιπρόσωπο στην Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ)  και 

βρίσκουμε ότι ο αριθμός των αντιπροσώπων είναι 8 (193/25=7,72 και υπολειπόμενοι 

ψηφίσαντες 18 > ½ του 25) 

Σύμφωνα λοιπόν με το Ν. 1264/82 αρθρ. 12 σε συνδυασμό και με το καταστατικό 

έχουμε :  

 

   190 Σύνολο έγκυρων ψηφοδελτίων  

Διαιρούμενο με το συνολικό αριθμό των εδρών που είναι 8 

Σύμφωνα με το Ν.1264/82,  άρθρο 12,  παρ 2  «το πηλίκο της διαίρεσης 

παραλειπόμενου του κλάσματος αποτελεί το εκλογικό μέτρο» 

Το εκλογικό μέτρο λοιπόν είναι 190/8= 23,75 άρα το εκλογικό μέτρο είναι 

23. 
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Α’ κατανομή 

 

ΑΜΗΧΑΝΟΣ Ανεξάρτητος ΜΗΧΑΝικΟΣ στο Δημόσιο 

27 : 23 = 1,17 άρα 1 έδρα και υπόλοιπο 0,17 

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ  

127 : 23 = 5,52  άρα 5 έδρες και υπόλοιπο 0,52 

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΥΠΑΛ. ΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ  

36 : 23 = 1,56  άρα 1 έδρες και υπόλοιπο 0,56 

 

 

 

 ( από Α’ κατανομή 7 έδρες - αδιάθετες 1 έδρες) 

 

Β’ κατανομή 

Σύμφωνα με το Ν.1264/82,  άρθρο 12,  παρ 5  οι έδρες στη δεύτερη κατανομή 

«κατανέμονται από μια στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει 

τουλάχιστον μια έδρα ή έχουν εκλέξει έναν αντιπρόσωπο. 

Επομένως 1 έδρα αποδίδεται στη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΥΠΑΛ. ΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ  

 

Συνολικά έχουμε: 

 

     ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ  

 5  έδρες 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΥΠΑΛ. ΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ  

2 έδρες 

ΑΜΗΧΑΝΟΣ Ανεξάρτητος ΜΗΧΑΝικΟΣ στο Δημόσιο   

1 έδρα 
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Τέλος έγινε η καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης των υποψηφίων και έλαβε 

καθένας για το αντίστοιχο αξίωμα ψήφους, όπως αναγράφονται πιο κάτω: 

 

 

Για τον συνδυασμό ΑΜΗΧΑΝΟΣ Ανεξάρτητος ΜΗΧΑΝικΟΣ στο Δημόσιο. 

 

α) Για την Αντιπροσωπεία της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ  

Σπινθάκης Στέλιος, έλαβε  27 ψήφους  (1ος) 

 

Για τον συνδυασμό ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ. 

α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης 

Ν.Ηρακλείου 

Αποστολάκη Χρυσή, έλαβε 22 ψήφους  (11η – μετά από κλήρωση ) 

Βαλύρη Πέπη, έλαβε 14 ψήφους  (14η ) 

Βαρδάκης Φιλοκτήτης, έλαβε 79 ψήφους  (1ος) 

Γέμελας Σαράντος, έλαβε 71 ψήφους (2ος) 

Γιατρομανωλάκη Μαρία, έλαβε 43 ψήφους (4η) 

Καλογεράκη Μαρία, έλαβε 42 ψήφους (5η) 

Καργιαντουλάκης Μανόλης, έλαβε 26 ψήφους  (8ος) 

Μαργέτα Σγουρώ, έλαβε 25 ψήφους (9η) 

Μαστοράκη Ελένη, έλαβε 44 ψήφους  (3ος) 

Παπαδάκης Αντώνης, έλαβε 5 ψήφους (16ος) 

Παπαναστασίου Μαρία, έλαβε 22 ψήφους  (12η – μετά από κλήρωση) 

Παχάκη Στέλλα, έλαβε 13 ψήφους  (15η) 

Στρατάκης Γιώργος, έλαβε 16 ψήφους  (13ος) 

Στρατήγης Γιώργος, έλαβε 28 ψήφους  (7ος) 

Τζαγκαράκη Στέφη, έλαβε 23 ψήφους  (10η) 

Ψαρουδάκης Μιχάλης, έλαβε 34 ψήφους (6ος) 

Ν.Λασιθίου 

Ανδριοπούλου Ευγενία, έλαβε 27 ψήφους (2η) 

Γιαννάκη-Πολίτη Φανή, έλαβε 16 ψήφους (3η) 

Ρουκουνάκης Μανόλης, έλαβε 41 ψήφους (1ος) 
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β) Για την ελεγκτική επιτροπή 

Ζαμπετάκης Γιώργος, έλαβε 89 ψήφους (2ος) 

Παπαδάκη Εύη, έλαβε 90 ψήφους (1η) 

Ρουσάκη Κατερίνα, έλαβε 73 ψήφους (3η) 

 

γ) Για την Αντιπροσωπεία της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ  

Ανδριοπούλου Ευγενία, έλαβε 30 ψήφους  (9η ) 

Αποστολάκη Χρυσή, έλαβε 18 ψήφους  (14η ) 

Βαλύρη Πέπη, έλαβε 9 ψήφους  (23η ) 

Βαρδάκης Φιλοκτήτης, έλαβε 62 ψήφους  (3ος) 

Βρέντζου Ειρήνη, έλαβε 98 ψήφους  (1η) 

Γέμελας Σαράντος, έλαβε 66 ψήφους (2ος) 

Γιαννάκη – Πολίτη Φανή, έλαβε 13 ψήφους  (20η ) 

Γιατρομανωλάκη Μαρία, έλαβε 36 ψήφους (8η – μετά από κλήρωση) 

Καλογεράκη Μαρία, έλαβε 36 ψήφους (7η – μετά από κλήρωση) 

Καργιαντουλάκης Μανόλης, έλαβε 11 ψήφους  (21ος) 

Μαργέτα Σγουρώ, έλαβε 17 ψήφους (17η) 

Μαστοράκη Ελένη, έλαβε 27 ψήφους  (11η) 

Μαυρογιάννης Αντώνης, έλαβε 42 ψήφους  (5ος ) 

Ορφανός Νίκος, έλαβε 55 ψήφους  (4ος ) 

Παπαδάκης Αντώνης, έλαβε 6 ψήφους (24ος) 

Παπαναστασίου Μαρία, έλαβε 24 ψήφους  (12η) 

Παχάκη Στέλλα, έλαβε 10 ψήφους  (22η) 

Ρουκουνάκης Εμμανουήλ, έλαβε 36 ψήφους  (6ος – μετά από κληρωση) 

Στρατάκης Γιώργος, έλαβε 16 ψήφους  (18ος – μετά από κλήρωση) 

Στρατήγης Γιώργος, έλαβε 23 ψήφους  (13ος) 

Τζαγκαράκη Στέφη, έλαβε 16 ψήφους  (19η – μετά από κλήρωση) 

Ψαρουδάκης Μιχάλης, έλαβε 28 ψήφους (10ος) 

 

Για τον συνδυασμό ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΥΠΑΛ. 

ΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ  
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α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης 

Ν.Ηρακλείου 

Μανουσάκης Εμμανουήλ, έλαβε 19 ψήφους  (3ος ) 

Παπαδάκη Ειρήνη, έλαβε 16 ψήφους  (6η – μετά από κλήρωση ) 

Πετράκης Κων/νος, έλαβε 17 ψήφους  (4ος ) 

Σμυρνάκη Καλλιόπη (Κάλια), έλαβε 16 ψήφους  (5η – μετά από κλήρωση) 

Τζανιδάκης Νικόλαος, έλαβε 7 ψήφους  (7ος ) 

Τριαματάκη Χαρά, έλαβε 30 ψήφους (1η) 

Φουρναράκης Γεώργιος, έλαβε 29ψήφους  ( 2ος) 

Ν.Λασιθίου 

Καροφυλάκης Γεώργιος, έλαβε 8 ψήφους (1ος) 

 

 

γ)Για την Αντιπροσωπεία της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ  

Καροφυλάκης Γεώργιος, έλαβε 9 ψήφους (6ος – μετά από κλήρωση) 

Μανουσάκης Εμμανουήλ, έλαβε 14 ψήφους  (3ος ) 

Παπαδάκη Ειρήνη, έλαβε 13 ψήφους  (4η ) 

Πετράκης Κων/νος, έλαβε 12 ψήφους  ( 5ος) 

Σμυρνάκη Καλλιόπη (Κάλια), έλαβε 9 ψήφους  (7η – μετά από κλήρωση) 

Τζανιδάκης Νικόλαος, έλαβε 5 ψήφους  ( 8ος) 

Τριαματάκη Χαρά, έλαβε 21 ψήφους (2η) 

Φουρναράκης Γεώργιος, έλαβε 22 ψήφους  ( 1ος) 

 

 

Έτσι με βάση το πιο πάνω αποτέλεσμα, εκλέχτηκαν κατά σειρά πλειοψηφίας και 

κατόπιν κλήρωσης οι πιο κάτω: 

  

α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης 

Τακτικοί: 

1 Βαρδάκης Φιλοκτήτης 

2 Γέμελας Σαράντος 



Σελίδα 10 από 11 

3 Μαστοράκη Ελένη 

4 Γιατρομανωλάκη Μαρία 

5 Ρουκουνάκης Μανόλης 

6 Τριαματάκη Χαρά 

7 Καροφυλάκης Γεώργιος 

 

 

Αναπληρωματικοί: 

 Σε περίπτωση αποχώρησης η αναπλήρωση γίνεται από τον αντίστοιχο 

συνδυασμό ανάλογα με τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων βάση των αριθμών 

ψήφων που έλαβε ο καθένας και με ευθύνη της παρατάξεως σε περίπτωση 

ισοψηφίας 

 

β) Για την Αντιπροσωπεία της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ  

Τακτικοί: 

1 Βρέντζου Ειρήνη 

2 Γέμελας Σαράντος 

3 Βαρδάκης Φιλοκτήτης 

4 Ορφανός Νίκος 

5 Μαυρογιάννης Αντώνης 

6 Φουρναράκης Γεώργιος 

7 Τριαματάκη Χαρά 

8 Σπινθάκης Στέλιος 

 

 

Αναπληρωματικοί: 

 Σε περίπτωση αποχώρησης η αναπλήρωση γίνεται από τον αντίστοιχο 

συνδυασμό ανάλογα με τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων βάση των 

αριθμών ψήφων που έλαβε ο καθένας και με ευθύνη της παρατάξεως σε 

περίπτωση ισοψηφίας 

 

γ) Για την ελεγκτική επιτροπή 



Σελίδα 11 από 11 

Τακτικοί: 

1 Παπαδάκη Εύη 

2 Ζαμπετάκης Γιώργος 

3 Ρουσάκη Κατερίνα 

 

Αναπληρωματικοί: 

 Σε περίπτωση αποχώρησης η αναπλήρωση γίνεται από τον αντίστοιχο 

συνδυασμό ανάλογα με τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων βάση των 

αριθμών ψήφων που έλαβε ο καθένας και με ευθύνη της παρατάξεως σε 

περίπτωση ισοψηφίας. 

 

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

ΚΑΜΙΑ 

 

 

Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1. Ευδοκία Γκιόγκη 

 

 

 

1. Ζωάκη Ελευθερία 

 2. Αλμπαντάκης Δημήτρης 

 3. Τζεδάκης Κώστας  

 

 


