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ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια της εκλογικής 
διαδικασίας  ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Γεωπονίας 
της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Έχοντας  υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄/06-09-2011) «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2) Τις διατάξεις των άρθρων 23 και  παρ.11 του άρθρου 84 του Ν. 4485/04-08-2017 
(ΦΕΚ 114/τ. Α΄/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.    

3) Τις διατάξεις του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ. Α/07-05-2019), «Συνέργειες 
Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά 
σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις». 

4) Τις διατάξεις των άρθρων 97 και 131 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111/τ. Α/12-06-2020), 
«Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις». 

5) Τη με αρ. 77561/Ζ1/19-06-2020 (Β΄2481) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα 
«Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των 
Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των 
Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που 
λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.» 

6) Τη με αρ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (Β΄3255) υπουργική απόφαση με θέμα « Τρόπος 
διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων 
οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών 
Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π και Ε.ΤΕ.Π των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά 
όργανα των Α.Ε.Ι, κατά την πρώτη εφαρμογή του Ν. 4485/2017 (Α΄114)» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ΄αρ. Β/191014/Ζ1/07.11.2017(Β΄3969)Υ.Α. 

7) Τις διατάξεις της περ. α της παρ. 6  του άρθρου 18 του Ν. 4559 (Α’   142), οι οποίες 
ορίζουν ότι οι θητείες των μονομελών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. υπολογίζονται σε 
ακαδημαϊκά έτη.  

Ηράκλειο :   02-06-2021 
Αριθμ.Πρωτ.: 108 /Φ.20 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Διεύθυνση      :  Εσταυρωμένος,                                                        
                             71004, Ηράκλειο                                                                                
Ταχ. Θυρίδα   :   1939  
Πληροφορίες :   Φραντζή Ιωάννα 
Τηλέφωνο      :    2810-379410 
E mail   : secr-sagris@hmu.gr 
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8) Τη με αρ. πρωτ. 4381/Φ.20/06-06-2018  Διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. 

Κρήτης (ΦΕΚ 372/τ.Υ.Ο.∆.∆./02-07-2018) με θέμα « Εκλογή Κοσμήτορα της Σχολής 

Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ.) του ΤΕΙ Κρήτης», με 

θητεία  από 01-09-2018 μέχρι και 31-08-2021. 

9) Τη με αρ.πρωτ.103/Φ.20/11-05-2021 (ΑΔΑ:ΩΣΓΗ46ΜΗ2Ι-ΞΛ1) προκήρυξη για την 

ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής 

Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού για το διάστημα από 01.09.2021 

έως 31.08.2023. 

10) Την με αρ. πρωτ. 107/26-05-2021 αίτηση του Ροδιτάκη Εμμανουήλ, Αναπληρωτή 

Καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας για τη  θέση του Προέδρου του Τμήματος 

Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών. 

11) Τις διατάξεις των άρθρων 75 έως 83 του Ν. 4727/2020 (Α΄ 184)  «Ψηφιακή 

Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 

και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο 

Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Ορίζουμε  Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, για τη διενέργεια της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης 
Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Γεωπονίας  της Σχολής Γεωπονικών 
Επιστημών για το χρονικό διάστημα από 01-09-2021 έως 31-08-2023, ως εξής: 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Λουλακάκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής ως Πρόεδρος 
2. Δραγασάκη Μαγδαληνή, Επίκουρος Καθηγήτρια 

3. Χατζάκης Ηλίας, Επίκουρος Καθηγητής 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Πασχαλίδης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής 
2. Αλυσσανδράκης Ελευθέριος, Επίκουρος Καθηγητής 
3. Τσοράγλος Παντελεήμων, Λέκτορας Εφαρμογών 

 

Την ευθύνη παρακολούθησης και διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει η τριμελής Κεντρική 
Εφορευτική Επιτροπή. Το ακριβές χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι εκλογείς θα έχουν τη 
δυνατότητα να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα θα καθοριστεί από τον Διαχειριστή, ο 
οποίος θα οριστεί με απόφαση του Ο.Δ.Ε. (Όργανο Διενέργειας Εκλογών) που στη συγκεκριμένη 
περίπτωση είναι  η τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή με τα ισάριθμα αναπληρωματικά 
μέλη της. Το Ο.Δ.Ε. έχει τη δυνατότητα να μεταθέσει τον χρόνο λήξης της ψηφοφορίας, εφόσον 
κρίνει ότι αυτό διευκολύνει την πληρέστερη εκτέλεση της εκλογικής διαδικασίας. 

 Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στη με αρ. 77561/Ζ1/19.06.2020 (Β’ 2481) κοινή υπουργική απόφαση μέσω 
ειδικού πληροφοριακού συστήματος σύστημα «ΖΕΥΣ».  

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, 
εξετάζει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την υποβολή υποψηφιότητας, καθώς 
και αν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα εκλογιμότητας, ανακηρύσσει τους υποψήφιους 
Προέδρους /Αναπληρωτές Προέδρους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της, 
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επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον 
Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) είναι το ανώτερης 
βαθμίδας αρχαιότερο μέλος( Δ.Ε.Π).  

 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο διαδικτυακό τόπο του 
Τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών και του Ελληνικού Μεσογειακού 
Πανεπιστημίου. 

 

 
 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής 
 
 
 

Βερβερίδης Φίλιππος 
                Καθηγητής  
 
 

Πίνακας αποδεκτών 
1.Αποδέκτες προς ενέργεια 

 Μέλη Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής 
2. Κοινοποίηση 

 Πρυτανεία 

 Διεύθυνση Διοικητικού 

 Τμήμα Γεωπονίας 

 Διεύθυνση Πληροφορικής & Βιβλιοθήκης                              

 Τμήμα  Συλλογικών & Ατομικών Οργάνων & Επιτροπών 

 Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Γεωπονίας 
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