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Θέμα:  Συγκρότηση Εφορευτικής Επιτροπής για διενέργεια εκλογών ανάδειξης     εκπροσώπων 

των μελών   Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού(Ε.Τ.Ε.Π.) στα συλλογικά όργανα του 

Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού 

Πανεπιστημίου 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. 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» όπως ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 

σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 21, της περ. δ της παρ.1 του άρθρου 26  και 

της παρ. 11 του άρθρου 84 του Ν. 4485/2017 (Α’ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της 

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

4. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος κατ’ άρθρο 8, του 

Ν.4485/2017 (Α’  114). 

5. Τις διατάξεις της  με αριθμό 153348/Ζ1/15.09.2017 (B’ 3255) υπουργικής απόφασης  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.Τ.Ε.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 αριθμ. Β/191014/Ζ1/07.11.2017 (B’  3969) Υ.Α.  

6. 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 

              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
 

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 

 

 

Ηράκλειο,  14-06-2022 
Αρ. Πρωτ.:    9097/Φ2 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

 

ΑΔΑ: ΩΑ9146ΜΗ2Ι-ΕΙ5



Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Γεωπονικού Πανεπιστημίου» με θητεία 

από 01-09-2021 έως 31-08-2023. 

7. 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. 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 162 του Ν. 4763/2020(Α΄254)με θέμα « Διεξαγωγή εκλογικών 

διαδικασιών στα Α.Ε.Ι. μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 

95 του Ν. 4790/2021(Α΄48). 

9. Τη με αρ. 60944/Ζ1/28-05-2021(Β΄2358) Κ.Υ.Α. με θέμα « Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής 

της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης των εκπροσώπων των 

μελών ΔΕΠ στα συλλογικά όργανα των Τμημάτων και Σχολών και των μελών Ε.Ε.Π. , Ε.Δ.Ι.Π. 

και μελών Ε.Τ.Ε.Π. διοικητικών υπαλλήλων και φοιτητών, στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. , 

καθώς και στα συλλογικά όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους. 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν.4823/2021 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» 

(Α΄111) 

11. 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» 

12. Τη με αρ. πρωτ. 8998/Φ.20/30.05.2022(ΑΔΑ:ΨΝ2446ΜΗ2Ι-ΓΔΙ)απόφαση προκήρυξης εκλογών για την 

ανάδειξη εκπροσώπων των   μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στα 

συλλογικά όργανα του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού 

Μεσογειακού Πανεπιστημίου για το χρονικό διάστημα από 01-09-2022 έως 31-08-2023. 

 

 

Αποφασίζουμε  

 
Συγκροτούμε τριμελή Εφορευτική Επιτροπή με ισάριθμα αναπληρωματικά  μέλη,  υπεύθυνη για 
τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας που αφορά στην ανάδειξη εκπροσώπων των μελών του 
Ε.Τ.Ε.Π. και των αναπληρωτών τους στη Συνέλευση του Τμήματος και στη Γενική Συνέλευση των 
Τομέων του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών αποτελούμενη από τα 
παρακάτω μέλη Ε.Τ.Ε.Π. του ΕΛΜΕΠΑ 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Λυράκης Εμμανουήλ, μέλος Ε.Τ.Ε.Π Τμήματος Λογιστικής και Χρρηματοοικονομικής 
2. Σαριδάκης Ιωάννης, μέλος Ε.Τ.Ε.Π Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών 
3. Στεφανάκης Ιωάννης, μέλος Ε.Τ.Ε.Π Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Κυρμιζάκη Στυλιανή, μέλος Ε.Τ.Ε.Π Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας 
2. Ψαρρού Μαρία, μέλος Ε.Τ.Ε.Π Τμήματος Νοσηλευτικής 
3. Βαρδάκη Σοφία, μέλος Ε.Τ.Ε.Π Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών 

 
Ο Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής αναδεικνύεται με κλήρωση μεταξύ των μελών της, 
σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 3 της αριθμ. πρωτ. 153348/Ζ1/15.09.2017 (B’ 3255) 
απόφασης του Υπουργού Παιδείας, ΄Έρευνας και Θρησκευμάτων. 
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 Η ανωτέρω επιτροπή αφού παραλάβει τις αιτήσεις των υποψηφίων, εξετάζει την εκλογιμότητα,  
ανακηρύσσει τους υποψηφίους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της και με 
την επιμέλεια της αναρτάται ο πίνακας των υποψηφίων σε ειδικό τμήμα στην κεντρική 
ιστοσελίδα του Ιδρύματος. 
 
Οι εκλογές θα διεξαχθούν με ηλεκτρονική ψηφοφορία στις 23 Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη, για 
το χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από τον διαχειριστή της εκλογικής διαδικασίας και 
σύμφωνα με την υπ΄ αρ. . 147084/Ζ1/19-11-2021 (Β΄5364) υπουργική απόφαση 

 
Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και  στο διαδικτυακό τόπο του 
Τμήματος Γεωπονίας. 
 

 
 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος 
 
 

Εμμανουήλ Ροδιτάκης 
Αναπληρωτής Καθηγητής 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Πίνακας Αποδεκτών 

1. Αποδέκτες προς ενέργεια 
 Μέλη  Εφορευτικής Επιτροπής 

2. Κοινοποίηση 
 Πρυτανεία ΕΛΜΕΠΑ 
 Σχολή Γεωπονικών Επιστημών 
 Σύλλογο Ε.Τ.Ε.Π. 
 Διεύθυνση Διοικητικού  
 Τμήμα Διοικητικού και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
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