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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 

 

Για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου 

του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής 

της Σχολής Επιστημών των Φυτών 

του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

Ο Κοσμήτορας τις Σχολής Επιστημών των Φυτών 

του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

Α΄ 114/τ.Α΄/04.08.2017), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, 

2. Την υπ’ αριθμ. 153348/Ζ1/15.09.2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών 

διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και 

διαδικασία ανάδειξης των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών 

υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των ΑΕΙ κατά την πρώτη 

εφαρμογή του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04.08.2017)» (ΦΕΚ 

3255/15.09.2017, τ.Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την υπ.’ αριθμ. 

191014/Ζ1/07.11.2017 όμοια απόφαση και ισχύει (ΦΕΚ: 

3969/τ.Β΄/13.11.2017), 

3. Το άρθρο 18, παρ. 6 του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α΄ 142/03.08.2018), 
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ Α΄ 111/τ.Α΄/12.06.2020), 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των 

εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 136/τ.Α΄/03.08.2021), άρθρο 192 

«Χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τη διενέργεια εκλογικών διαδικασιών και 

συνεδριάσεων των οργάνων των Α.Ε.Ι.», 

6. Την υπ’ αριθμ. 147084/Ζ1/16.11.2021 (ΦΕΚ 5364/19.11.2021, τ. Β΄) κοινή 

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» 

(ΦΕΚ: 5364/τ.Β΄/19.11.2021), 

7. Το γεγονός ότι η θητεία των υπηρετούντων Προέδρου και Αναπληρωτή 

Προέδρου του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής της Σχολής 

Επιστημών των Φυτών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών λήγει την 

31.08.2022 (υπ’ αριθμ. 5937/28.07.2020 διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη 

του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 

614/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./12.08.2020) 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ: 
εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου 

του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής 

της Σχολής Επιστημών των Φυτών 

του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

με διετή θητεία (από 1 Σεπτεμβρίου 2022 έως 31 Αυγούστου 2024) 

 

Ως ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η Δευτέρα 27 Ιουνίου 
2022, ώρα 10:00 έως 14:00 μμ.  Η ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου και 

Αναπληρωτή Προέδρου είναι άμεση και μυστική.  Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί 

αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, μέσω του ειδικού πληροφοριακού 

συστήματος (σύστημα «Ζευς»), η πρόσβαση στο οποίο πραγματοποιείται μέσω της 

ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://zeus.grnet.gr/zeus/.  Εφόσον προκύψει ανάγκη 

επαναληπτικής ψηφοφορίας, η εκλογική διαδικασία θα επαναληφθεί την επόμενη 

εργάσιμη ημέρα, Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 τις ίδιες ώρες (10:00 έως 14:00 μμ.) με την 
ίδια Εφορευτική Επιτροπή, ενώ αν χρειαστεί και δεύτερη επανάληψη της εκλογής 

αυτή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 τις ίδιες ώρες (10:00 έως 
14:00 μμ.) με την ίδια Εφορευτική Επιτροπή. 

 

Υποψηφιότητες υποβάλλονται έως και την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 14:00 
μμ. στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών των Φυτών, με αίτηση των 
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ενδιαφερομένων προσωπικά, ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή 

ηλεκτρονικά (angeliki@aua.gr) και πρωτοκολλούνται, ώστε να προκύπτει η 

ημερομηνία υποβολής τους.  Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν με γραπτή 

δήλωσή τους έως την έναρξη της διαδικασίας εκλογής. 

 

Πρόεδρος και Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος εκλέγεται πλήρους απασχόλησης 

μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του οικείου 

Τμήματος για θητεία δύο (2) ετών.  Αν δεν υπάρχουν μέλη Δ.Ε.Π. των δύο πρώτων 

βαθμίδων μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και μέλος Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του 

Επίκουρου Καθηγητή.  Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, ο Πρόεδρος του Τμήματος 

ορίζεται από τη Σύγκλητο μεταξύ των υπαρχόντων μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, με 

προτεραιότητα στις δύο πρώτες βαθμίδες και μέχρι τη βαθμίδα του Επίκουρου. 

 

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία 

λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της 

προκηρυσσόμενης θητείας. 

 

Ο Πρόεδρος Τμήματος δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου 

μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου ΑΕΙ, με εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή 

Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής ή Μουσείου. 

 

Η εκλογή του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου γίνεται με δύο (2) ξεχωριστά 

ενιαία ψηφοδέλτια, που περιλαμβάνουν τα ονόματα όλων των υποψηφίων 

Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων, αντίστοιχα.  Οι εκλογείς σημειώνουν την 

προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψήφιους Προέδρους και για έναν μόνο 

από τους υποψήφιους Αναπληρωτές Προέδρους δίπλα από το όνομά τους. 

 

Πρόεδρος και Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγονται οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν 

την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων.  Αν κανείς από τους υποψηφίους δεν 

συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων, ή σε περίπτωση 

ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα.  Σε 

περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται κατά την 

επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τη 

σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων.  Εάν υπάρχει μόνο ένας/μια υποψήφιος/α, 

αυτός/ή εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο 1/3 των έγκυρων 

ψήφων. 

 

Το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου 

απαρτίζεται από το σύνολο των Καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των Αναπληρωτών 
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Καθηγητών, των Επίκουρων Καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των 

υπηρετούντων Λεκτόρων του οικείου Τμήματος. 

 

Στο εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής μέλη Δ.Ε.Π. που απουσιάζουν 

από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία τους δεν 

συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση των καθηκόντων τους. 

 

Αρμόδιο Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε) είναι η Τριμελής Κεντρική 

Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία ορίζεται 

με απόφαση του Κοσμήτορα τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την 

ημέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος.  

Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι το ανώτερης βαθμίδας 

αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. 

 

Η Τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των 

ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα και ανακηρύσσει τους υποψηφίους 

Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη 

συγκρότησή της, 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. 

 

Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Ιδρύματος (Ανακοινώσεις) 

και του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής και να σταλεί μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα Μέλη της Σχολής και σε όλα τα μέλη ΔΕΠ του 
Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής. 

 

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ.Π.Α. 
 

Εσωτερική Διανομή: 

-Πρύτανης Γ.Π.Α. 
-Αντιπρυτάνεις Γ.Π.Α. 
-Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών των Φυτών Γ.Π.Α. 
-Μέλη Σχολής Επιστημών των Φυτών Γ.Π.Α. 
-Πρόεδροι και Αναπληρωτές Πρόεδροι Τμημάτων Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής & 
Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Γ.Π.Α. 
-Γραμματεία Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Γ.Π.Α. 
-Δ/νση Διοικητικού Γ.Π.Α. 
-Τμήμα Γραμματείας Συγκλήτου Γ.Π.Α. 
-Τμήμα Δικτύων-Διαδικτύου Γ.Π.Α. 
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