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ΠΡΟΣ: Τους Καθηγητές και Λέκτορες
του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Πρυτανεία Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Διεύθυνση Διοικητικού – Τμήμα Β΄ Οργάνωσης και Τεκμηρίωσης
Τμήμα Δικτύων Διαδικτύου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Κοσμήτορας
της Σχολής Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής
Λαμβάνοντας υπόψη:
1.
2.
3.
4.

Τις διατάξεις του Άρθρου 23 του Νόμου 4485/2017
Τις διατάξεις του Άρθρου 97 του Νόμου 4692/2020
Τις διατάξεις της Παραγράφου 2 του Άρθρου 114 του Νόμου 4692/2020
Την με αριθ. 77561/Z1/22.06.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας
& Θρησκευμάτων και Επικρατείας
αποφάσισε

1. Τη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του
Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου με διετή θητεία (από
1/9/2020 έως 31/8/2022), την Τρίτη 14 Ιουλίου 2020 από ώρα 10:15 π.μ. έως 14:15 μ.μ.

2. Η ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου είναι άµεση και
µυστική. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά µέσω ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας σε εργάσιµη ηµέρα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή
επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς εποµένη εργάσιµη ηµέρα και την ίδια ώρα.
3. Υποψηφιότητες να υποβληθούν έως την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020 και ώρα 14:30
μ.μ. με σχετική αίτηση στη Γραμματεία της Κοσμητείας (κ. Θέλξη Χατζηαντωνίου,
ett@aua.gr) από τους υποψηφίους προσωπικά (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) ή
μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.
4. Όργανο Διενέργειας Εκλογών είναι τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με
ισάριθμους αναπληρωτές, η οποία θα οριστεί τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες
ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και θα αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του
Τμήματος.
5. Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Ιδρύματος και της Σχολής
Επιστημών Τροφίμων & Διατροφής και να σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
σε όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του
Ανθρώπου.

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ
(*Υπογραφή)
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο έγγραφο που τηρείται στο αρχείο της Γραμματείας
της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. Πρόεδρος ή Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος εκλέγεται πλήρους απασχόλησης
μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή του οικείου
Τμήματος για θητεία δύο (2) ετών. Αν δεν υπάρχουν μέλη Δ.Ε.Π. των δύο πρώτων
βαθμίδων μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και επίκουρος. 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.
2. 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.
3. Όργανο Διενέργειας Εκλογών είναι τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με
ισάριθμους αναπληρωτές, 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 Τμήματος. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού
της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα,
ανακηρύσσει τους υποψήφιους 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.
4. Η διαδικασία διενέργειας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Προέδρου
και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος περιγράφεται αναλυτικά στην Κοινή
Υπουργική Απόφαση 77561/Z1/22.06.2020.
5. Η θητεία του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος είναι διετής.
Ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος μπορεί να εκλεγεί για
δεύτερη συνεχή θητεία.
6. Πρόεδρος Τµήµατος και Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγονται οι υποψήφιοι, οι οποίοι
συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανείς από τους
υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε
περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαµβάνεται κατά την επόµενη εργάσιµη
ηµέρα και την ίδια ώρα. Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή
επαναλαµβάνεται κατά την επόµενη εργάσιµη ηµέρα, οπότε εκλέγεται ο
υποψήφιος, ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων.
Εάν υπάρχει ένας µόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον
το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων.
7. Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και τηρούνται από τη Διεύθυνση Διοικητικού
και οριστικοποιούνται από τον Πρύτανη πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία
διεξαγωγής των εκλογών.

