
  
 

                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
   
 
 
           
 
 
 

                                                                                                          

 
 
                                                                                                                                 ΑΠΟΦΑΣΗ                      
                                                         
 
 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ  ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ  ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
 

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 ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/4.8.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 

εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

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 του άρθρου 98 του Ν. 4692/2020 (Α’  111) «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες 

διατάξεις». 

5. 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) του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την τροποποίηση 

αυτής σύμφωνα με την με αρ. 191014/Ζ1/07-11-2017 υπουργικής απόφασης.(Β’ 3969) 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
 
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών  
Τμήμα Γεωπονίας 
Τ.Θ. 1939, Τ.Κ. 71004 Ηράκλειο 
Πληροφορίες: Μ. Δοξαστάκη                                                       
Τηλέφωνο: 2810-379411, Fax: 2810-379427 
Email: marin@hmu.gr 
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Αρ. Πρωτ.:  9069/Φ20  
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6. Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν.4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των 

εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»(Α΄136). 

7. Τη με αρ. 147084/Ζ1/19-11-2021 (Β΄5364) υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός του τρόπου 

διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών των  οργάνων των Α.Ε.Ι-

Ρύθμιση των τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την 

προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»  

8. Τη με αρ.πρωτ.3599/Φ.20/22-06-2021 Διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Ελληνικού 

Μεσογειακού Πανεπιστημίου(ΦΕΚ 514/Τ.Υ.ΟΔ.Δ./05-07-2021 με θέμα « Εκλογή Προέδρου του 

Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου» με θητεία από 01-09-2021 έως 31-08-2023. 
9. Την με αρ. πρωτ. 8928/19-05-2022(ΑΔΑ: 9ΓΣ846ΜΗ2Ι-Χ87) προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη 

Διευθυντή του Τομέα Οπωροκηπευτικών του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών 

Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.  

10. Την με αρ. πρωτ.8993 /27-05-2022 αίτηση του κ. Καμπουράκη  Εμμανουήλ, Επίκουρου Καθηγητή 

του Τμήματος Γεωπονίας για τη θέση του Διευθυντή του Τομέα Οπωροκηπευτικών του Τμήματος 

Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. 

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 

Τον ορισμό Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα 

Οπωροκηπευτικών του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού 

Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), με ετήσια θητεία, από 01-09-2022 έως 31-08-2023 ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Γουμενάκη Ελένη, Καθηγήτρια ως Πρόεδρος 

2. Αλυσσανδράκης Ελευθέριος,Επίκουρος Καθηγητής 

3. Κολιοραδάκης Γεώργιος, Λέκτορας Εφαρμογών 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Νεκτάριος Παναγιώτης, Καθηγητής  

2. Τραντάς Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής* 

3. Γκατζιλάκης Χρήστος, Λέκτορας Εφαρμογών* 

*Τα δύο (2)αναπληρωματικά μέλη συμπληρώθηκαν από μέλη άλλου Τομέα διότι  δεν αρκούσε ο 

αριθμός μελών του οικείου Τομέα. 

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει ο Ο.Δ.Ε.(Όργανο Διενέργειας Εκλογών) ήτοι η 

Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία συγκροτείται με απόφαση 

του Προέδρου του Τμήματος  τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της 

ψηφοφορίας και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τομέα 

 Η Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει 

εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την υποβολή υποψηφιότητας καθώς και αν 
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συντρέχουν στο πρόσωπο τους κωλύματα εκλογιμότητας και ανακηρύσσει τους υποψήφιους 

Διευθυντές Τομέα στις προθεσμίες που ο νόμος ορίζει δηλαδή μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από 

τη συγκρότησή της.  

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με χρήση 

του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» η πρόσβαση στο οποίο πραγματοποιείται από 

την ηλεκτρονική διεύθυνση https://zeus.grnet.gr σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αρ.  

147084/Ζ1/19.11.2021 (Β’ 5364) υπουργική απόφαση. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους 

για έναν μόνο από τους υποψήφιους Διευθυντές δίπλα από το όνομά του. Διευθυντής εκλέγεται ο 

υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανένας υποψήφιος 

δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται αμέσως, την ίδια 

ημέρα, μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος που 

συγκεντρώνει τις περισσότερες έγκυρες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από 

τον Πρόεδρο του Τμήματος. Για την εκλογή ή την κλήρωση συντάσσεται σχετικό πρακτικό. Ο Πρύτανης 

εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η προκήρυξη αυτή να επιδοθεί σε όλους τους αποδέκτες με τη φροντίδα της Γραμματείας του 

Τμήματος και να αναρτηθεί στον ιστότοπο του Τμήματος Γεωπονίας και στο πρόγραμμα « ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

                                                              

      

Ο  Πρόεδρος του Τμήματος 

 

 

Εμμανουήλ Ροδιτάκης 

Αναπληρωτής Καθηγητής 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας Αποδεκτών 
1. Αποδέκτες προς ενέργεια 
Τακτικά και Αναπληρωματικά μέλη Εφορευτικής 
Επιτροπής  
2.Εσωτερική Διανομή  
Πρυτανεία 
Διεύθυνση Διοικητικού 
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων  
και Επιτροπών 
Μέλη ΔΕΠ Τμήματος   

Γραμματεία Σχολής και Τμήματος    

https://zeus.grnet.gr/
ΑΔΑ: ΨΞΗ946ΜΗ2Ι-ΜΗ1


		2022-06-08T14:36:52+0300
	Athens




