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1.  ΟΜΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

(ΟΜΕΑ) 

Νεκτάριος Π. 

Αλυσσανδράκης Ε. 

Ταμπακάκη Α. 

Δαλιακόπουλος Ι. 

Κονταξάκης Ε. 

 

 

 

 

  

Η ΟΜΕΑ του Τμήματος Γεωπονίας εποπτεύεται, συντονίζεται και 

υποστηρίζεται από την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας 

(ΜΟΔΙΠ) του Ιδρύματος. Διενεργεί την ετήσια ανασκόπηση και 

εσωτερική επιθεώρηση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας 

του ΠΠΣ σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ του ΕΛΜΕΠΑ. Σε ετήσια 

βάση έχει την ευθύνη για τη συλλογή, ανάλυση και χρήση των 

δεδομένων ποιότητας των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και 

λοιπών ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων καθώς και των δεδομένων 

της διοικητικής λειτουργίας. Ειδικότερα, τα δεδομένα αυτά 

περιλαμβάνουν συγκεντρωτικά στοιχεία με ποσοτικά δεδομένα 

για τους φοιτητές, τους καθηγητές, το λοιπό επιστημονικό και 

διδακτικό προσωπικό, τα Προγράμματα Σπουδών, το διοικητικό 

προσωπικό και κάθε άλλο θέμα που αφορά στη λειτουργία του 

Τμήματος, όπως επίσης τις προτάσεις βελτίωσης και τη 

στοχοθεσία των Τμημάτων για τα επόμενα έτη και 

χρησιμοποιούνται για τη σύνταξη της Ετήσιας Εσωτερικής 

Έκθεσης Αξιολόγησης που υποβάλλεται στη ΜΟΔΙΠ. Η ΟΜΕΑ 

παρουσιάζει και συζητά σε ειδική συνεδρία της Συνέλευσης του 

Τμήματος την έκθεση της ή νέα αποτελέσματα των δράσεων που 

διενεργεί σχετικά με την Πολιτική Ποιότητα του Τμήματος και 

αποφασίζονται οι στόχοι, νέες δράσεις και τυχόν διορθωτικές 

παρεμβάσεις και βελτιωτικές ενέργειες για τη λειτουργία του 

ΠΠΣ. Η εσωτερική έκθεση αξιολόγησης που συντάσσεται από την 

Ν.3374/2005  

Διασφάλιση της ποιότητας 
στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και 
συσσώρευσης πιστωτικών 
μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος. ΦΕΚ 189 / τ.Α' 
/02-08-2005. 



ΟΜΕΑ αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και της ΜΟΔΙΠ 

του Ιδρύματος. 

2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΠΠΣ) 

Νεκτάριος Π. 

Ροδιτάκης Ε. 

Γκούμας Δ. 

Λουλακάκης Κ. 

Αλυσσανδράκης Ε. 

Η ΕΠΠΣ απαρτίζεται από τον Κοσμήτορα, τον Πρόεδρο του 

Τμήματος και 3 μέλη ΔΕΠ. Συνεδριάζει τουλάχιστον 2 φορές ανά 

ακαδημαϊκό έτος ή όποτε κρίνεται αναγκαίο, υποβάλλει ετήσια 

έκθεση πεπραγμένων στην ΟΜΕΑ και είναι υπεύθυνη για την 

υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος τεκμηριωμένων 

εισηγήσεων σχετικά με: i) το σχεδιασμό, επικαιροποίηση ή 

αναμόρφωση του ΠΠΣ, ώστε να προσαρμόζεται στην ακαδημαϊκή 

φυσιογνωμία και προσανατολισμό του ΠΠΣ, στις τρέχουσες 

επιστημονικές εξελίξεις και ερευνητικές τάσεις, στις διδακτικές 

ανάγκες του Τμήματος και στις προοπτικές απασχόλησης των 

αποφοίτων του Τμήματος, ii) την παρακολούθηση και αξιοποίηση 

εξελίξεων σε συναφή εθνικά και ευρωπαϊκά  προγράμματα 

σπουδών και τη διατύπωση γνώμης για τρόπους βελτίωσης του 

προγράμματος σπουδών, iii) το σχεδιασμό και έλεγχο του 

περιεχομένου των μαθημάτων σε συνεργασία με το διδακτικό 

προσωπικό, την αντιμετώπιση και επίλυση πρακτικών 

προβλημάτων κατά την υλοποίηση του ΠΠΣ, τη διαπίστωση 

πιθανών επικαλύψεων ή κενών, iv) την αντιστοιχία του φόρτου 

απασχόλησης των φοιτητών και των αντίστοιχων πιστωτικών 

μονάδων ECTS και προχωρά σε αναμορφώσεις των ECTS, v) την 

εξέταση αιτήσεων για αναγνώριση μαθημάτων στα πλαίσια 

ανταλλαγών ERASMUS, μετεγγραφών από άλλα Τμήματα και 

Πρακτικής Ασκησης μετά από εισήγηση της Επιτροπής Erasmus 

και Πρακτικής Ασκησης, αντίστοιχα, vi) την εξέταση αιτήσεων για 

Ν4009.2011, άρθρο 32 

Συνέλευση Τμήματος 



διεξαγωγή πτυχιακών εργασιών σε συνεργαζόμενα 

Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ή Ερευνητικά Ινστιτούτα του 

εσωτερικού ή του εξωτερικού. 

3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ  (ΕΠΜΣ) 

Βερβερίδης Φ. 

Γκούμας Δ. 

Δραγασάκη Μ. 

Κολλάρος Δ. 

Λουλακάκης Κ. 

Είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό του 

προγράμματος. Ειδικότερα: i) Δημοσιεύει προσκλήσεις 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο ΠΜΣ, ii) Αξιολογεί τις αιτήσεις 

υποψηφίων στο ΠΜΣ και τους καλεί για συνέντευξη, iii) Αναθέτει 

τη διδασκαλία των μαθημάτων σε διδάσκοντες, iv) Εγκρίνει την 

εκπόνηση διπλωματικών εργασιών και ορίζει τριμελή εξεταστική 

επιτροπή ανά εργασία, v) Αποφασίζει την έγκριση αιτήσεων για 

μερική φοίτηση και προσδιορίζει την κατανομή των μαθημάτων 

ανά εξάμηνο, vi) Αποφασίζει αναστολή ή παράταση φοίτησης 

έπειτα από την εξέταση σχετικού αιτήματος. 

Εσωτερικός Κανονισμός 

Λειτουργίας του ΠΜΣ με 

τίτλο «Εφαρμοσμένη 

Επιστήμη και Τεχνολογία στη 

Γεωπονία»  ΦΕΚ 3281/Β/27-

8-2019  

4. ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  

ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ  

Ορίζεται από τη 
Συνέλευση του 
Τμήματος, ανάλογα 
με τη θεματική 
περιοχή / γνωστικό 
αντικείμενο των 
αιτήσεων που έχουν 
υποβληθεί. 

H Συνέλευση του Τμήματος, με βάση τη συνάφεια του 

ερευνητικού αντικειμένου, ορίζει, ανά θεματική κατηγορία 

αιτήσεων, τριμελή επιτροπή αξιολόγησης από Μέλη Δ.Ε.Π. του 

Τμήματος, τα οποία έχουν το δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών 

διατριβών και το ερευνητικό τους αντικείμενο έχει συνάφεια με 

τη θεματική περιοχή στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις των 

υποψηφίων διδακτόρων. Η κάθε Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης 

εξετάζει τις αιτήσεις και τα υποβαλλόμενα έγγραφα, καλεί τους 

υποψηφίους σε συνεντεύξεις και υποβάλλει κοινό αιτιολογημένο 

υπόμνημα με το οποίο εισηγείται την αποδοχή ή την απόρριψη 

Κανονισμός Διδακτορικών 

Σπουδών ΦΕΚ 3526 / τΒ’ / 20-

9-2019 και Ν. 4485/2017 

άρθρ. 38 παρ. 3 

 

 



κάθε υποψηφιότητας στη Συνέλευση του Τμήματος, καθώς και 

την ανάληψη της επίβλεψης της Διδακτορικής Διατριβής.  

5. ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ  

ΑΣΚΗΣΗΣ (ΕΠΑ) 

Λουλακάκης Κ. 

Κολλάρος Δ. 

Δραγασάκη Μ.  

Η Επιτροπή έχει συντονιστικό, οργανωτικό και συμβουλευτικό 

ρόλο σε θέματα πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τμήματος, 

όπως: i) την ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με τον τρόπο 

διεξαγωγής και τους φορείς υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης, 

ii) την παροχή συμβουλευτικής καθοδήγησης στην επιλογή 

φορέα υποδοχής Πρακτικής Άσκησης, iii) την υποστήριξη των 

φοιτητών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πραγματοποίηση 

της Πρακτικής τους Άσκησης, iv) την ενασχόληση με το 

οργανωτικό, ασφαλιστικό πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης και με 

τη διοικητική λειτουργία, v) την επιλογή φοιτητών που θα 

συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα πρακτικής 

άσκησης του Ιδρύματος, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που έχει 

ορίσει η Γενική Συνέλευση του Τμήματος. 

Συνέλευση Τμήματος  

 

6. ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 

Καμπουράκης Ε. 

Τζανακάκης Β. 

Τραντάς E. 

Αξιολογεί τις αιτήσεις υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων, ΠΔ 

407 και Μεταδιδακτόρων και εισηγείται στη Συνέλευση 

Τμήματος την επιλογή προσωπικού για τις θέσεις αυτές.  

Συνέλευση Τμήματος 41/28-

6-2021 

 



7. ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ  

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 

Ροδιτάκης Ε. 

Αλυσσανδράκης Ε. 

Γκούμας Δ. 

Εξέταση τυχόν ενστάσεων που υποβάλλονται από τους 

υποψηφίους  αναφορικά με τα αποτελέσματα αξιολόγησης στο 

πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 

ΕΛΜΕΠΑ. 

Συνέλευση Τμήματος 41/28-

6-2021  

8. ΕΠΤΑΜΕΛΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ  

(ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ  

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) 

Ροδιτάκης Ε. 

Βερβερίδης Φ. 

Λυδάκης- 

Σημαντήρης Ν. 

Λουλακάκης Κ. 

Δραγασάκη Μ. 

Πασχαλίδης Κ. 

Κολλάρος Δ. 

Η κατάταξη πτυχιούχων πραγματοποιείται από την Επιτροπή 
Κατατάξεων η οποία είναι επταμελής και συγκροτείται με 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Η Επιτροπή αποτελείται 
από τον Πρόεδρο του Τμήματος και από έξι (6) καθηγητές, ως 
μέλη. Τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να είναι του ιδίου Τμήματος 
και ανά δύο να διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο κάθε 
εξεταζόμενου μαθήματος ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο.  Η 
Επιτροπή Κατατάξεων οφείλει να διασφαλίζει τη διαφάνεια και 
το αδιάβλητο της διαδικασίας. Τα μέλη της Επιτροπής 
Κατατάξεων προσέρχονται δύο (2) ώρες πριν την έναρξη της 
εξέτασης κάθε εξεταζόμενου μαθήματος στο χώρο διενέργειας 
της εξέτασης. Τα δύο μέλη της Επιτροπής που διδάσκουν το 
γνωστικό αντικείμενο ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο που 
εξετάζεται κάθε φορά προτείνουν από κοινού τουλάχιστον έξι (6) 
θέματα και η Επιτροπή επιλέγει τρία (3) από αυτά. Στη συνέχεια 
ακολουθεί κλήρωση για την επιλογή ενός (1) θέματος για κάθε 
εξεταζόμενο μάθημα. Το θέμα που κληρώνεται καταγράφεται σε 
ηλεκτρονική μορφή, αναπαράγεται και διανέμεται στους 
εξεταζόμενους. Η Επιτροπή κατατάξεων συγκεντρώνει τη 
βαθμολογία των υποψηφίων και την καταγράφει σε πρακτικό το 
οποίο γνωστοποιείται στους υποψηφίους. 

ΦΕΚ 3185/2013  

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Συνέλευση  Τμήματος 43/17-
9-2021 



9. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ 

ΣΧΕΣΕΩΝ/ 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

(ERASMUS) 

 Πασχαλίδης Κ. 

Δαλιακόπουλος Ι. 

 

 

Αρμοδιότητες της επιτροπής είναι να : i) λειτουργεί  ως 

συνδετικός κρίκος μεταξύ του Τμήματος σε θέματα που 

σχετίζονται με τις δράσεις του προγράμματος Εrasmus+   με το 

Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του ΕΛΜΕΠΑ, ii) εποπτεύει, 

οργανώνει, συντονίζει την εισερχόμενη και εξερχόμενη 

κινητικότητα του Τμήματος για τη διασφάλιση της ομαλής ροής 

και λειτουργίας του Προγράμματος Erasmus+, iii) ενημερώνει, 

υποστηρίζει και να ενθαρρύνει τους φοιτητές, τους διδάσκοντες 

και το διοικητικό προσωπικό για τη συμμετοχή τους στο 

πρόγραμμα, iv) διευρύνει το δίκτυο επαφών με τη σύναψη νέων 

διαπανεπιστημιακών συμφωνιών και να επικαιροποιεί τις ήδη 

υπάρχουσες του Τμήματος στα πλαίσια των ευρωπαϊκών 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανταλλαγής. 

Συνέλευση Τμήματος 

10. ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΙΘΟΥΣΩΝ, 

ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

Αλυσσανδράκης Ε. 

Δοξαστάκη Μ. 

Κοσιώρης Σ. 

Βασιλάκη Μ. 

Διαχείριση των  χώρων και των αιθουσών του Τμήματος. Συνέλευση Τμήματος  

11. ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Αλυσσανδράκης Ε. 

Κονταξάκης Ε. 

Τραντάς Ε. 

Η Επιτροπή αποτελείται από τον εκάστοτε Κοσμήτορα της Σχολής 

και τον Πρόεδρο του Τμήματος, και άλλα 3 μέλη ΔΕΠ. 

Αρμοδιότητες της επιτροπής είναι να: i) Οργανώνει την προβολή 

του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Τμήματος, 

ii)Σχεδιάζει και επιμελείται τη διαδικτυακή σελίδα του Τμήματος, 

Συνέλευση Τμήματος  



(ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ / 

ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΛΠ) 

Νεκτάριος Π. 

Ροδιτάκης Ε. 

iii) Οργανώνει εκδηλώσεις (υποδοχή φοιτητών, συγκεντρώσεις 

αποφοίτων κλπ), iv) Επιμελείται τις ξεναγήσεις των μαθητών 

μέσης εκπαίδευσης, v) Επιμελείται τη διοργάνωση σεμιναρίων 

και εκδηλώσεων για το ευρύ κοινό, vi) Δημιουργεί και συντονίζει 

σχέσεις του Τμήματος με κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς. 

12. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 

ΤΟΥ ΕΛΜΕΠΑ 

Κόκκινου Ε. 

Αναπληρωτής:  

Λουλακάκης Κ. 

Συμμετοχή  εκπροσώπου Τμήματος στην Επιτροπή Ερευνών 

και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ. Συμμετοχή στις Συνεδριάσεις της 

Επιτροπής Ερευνών για τη λήψη αποφάσεων του ΕΛΚΕ. 

Συνέλευση Τμήματος 

13. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩ

Ν ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 

Φανουράκη Μ. 

Σταυροπούλου Α. 

Ροδιτάκης Ε. 

Αναλαμβάνουν τη διανομή ερωτηματολογίων αξιολόγησης στους 

φοιτητές και τη συλλογή στατιστικών αποτελεσμάτων. 

Συνέλευση Τμήματος 

14. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

Αλυσσανδράκης Ε. Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει Συντονιστή για την σωστή 

λειτουργία του Θεσμού του Ακαδημαϊκού Συμβούλου, η θητεία 

του οποίου ορίζεται στα δύο (2) Ακαδημαϊκά έτη. Ο Συντονιστής 

αναλαμβάνει την κατανομή των φοιτητών στα ενεργά μέλη ΔΕΠ, 

αλλά και την επιμέλεια για την επίλυση προβλημάτων που 

ανακύπτουν. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής/φοιτήτρια 

τεκμηριωμένα επιθυμεί αλλαγή Συμβούλου, ο Συντονιστής 

εξετάζει το θέμα και προτείνει λύση, η οποία επικυρώνεται από 

τη Συνέλευση του Τμήματος. Επιπρόσθετα, ο Συντονιστής έχει την 

ευθύνη για τον εντοπισμό δυσλειτουργιών, ελλείψεων και 

αστοχιών, προτείνοντας λύσεις στη Συνέλευση του Τμήματος. Ο 

Συνέλευση Τμήματος 



ίδιος είναι υπεύθυνος για τις σχετικές  τροποποιήσεις, καθώς και 

για τη σύνταξη του αναθεωρημένου Κανονισμού. 

15. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

& ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Νεκτάριος Π.  

Λυδάκης-

Σημαντήρης Ν.  

Ταμπακάκη Α.  

Κολιοραδάκης Γ. 

Τζανακάκης Β. 

Στα πλαίσια της διασφάλισης της υγείας και της ασφάλειας των 

φοιτητών/τριών, του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού, 

των επισκεπτών, και πάσης φύσεως εργαζομένων στο Τμήμα 

Γεωπονίας, έχει συσταθεί Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας 

(Ε.Υ.Α.), με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: i) την επίβλεψη της 

εφαρμογής κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, ii) καταγραφή 

θεμάτων υγιεινής και ασφαλείας, που αφορούν εκπαιδευτικά και 

ερευνητικά εργαστήρια ως προς τη χρήση εξοπλισμού, 

αντιδραστηρίων κ.λ.π., iii) την επίβλεψη και οργάνωση της 

συλλογής και διάθεσης Εργαστηριακών Αποβλήτων, iv) την 

ενημέρωση και προώθηση της γνώσης περί αρχών, πρακτικών και 

κατευθυντήριων οδηγιών Βιοασφάλειας με στόχο τη διασφάλιση 

ενός ασφαλούς και υγιούς χώρου στον οποίο εκπαιδεύονται οι 

φοιτητές και εργάζονται ερευνητές, v) τη διοργάνωση ειδικών 

σεμιναρίων βιοασφάλειας για την εκπαίδευση και επιμόρφωση 

φοιτητών/τριών καθώς και ακαδημαϊκού, ερευνητικού κι άλλου 

προσωπικού όπου κρίνεται απαραίτητο, vi) την παρακολούθηση 

και εφαρμογή των σχεδίων εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις των Νόμων, Π.Δ. κλπ σύμφωνα με την 

οδηγία ΠΣΕΑ του Ιδρύματος. 

Συνέλευση Τμήματος 



16. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Φραντζή Ι. Αναλαμβάνει την επικοινωνία με τις υπεύθυνες της 

καθαριότητας των χώρων του Τμήματος και τη διασφάλιση 

καθαριότητας σε όλους τους χώρους του Τμήματος. 

Συνέλευση Τμήματος 

17. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 

ΥΛΙΚΩΝ -ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Παπαηλιάκης Μ. Εποπτεύει τις διαδικασίες καταστροφής υλικών και εγγράφων 

που ορίζονται από το Ίδρυμα. 

Συνέλευση Τμήματος 

 


