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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
    
 

 

 

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΣΧΟΛΗ  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ    ΣΤΟ ΟΡΘΟ 

Θήβα, 22-10-2021                

 

 

 

 

Θήβα, 15-10-2021 

Αρ. Πρωτ.: 624 

  

Ταχ. Δ/νση :  

 

Πληροφορίες: 

Τηλ.:  

Εmail:  

1ο χιλ. Π.Ε.Ο. Θήβας – Ελευσίνας,  

32200, Θήβα  

κα Β.  Κάστιζα 

2262022569  

digese_19@aua.gr 

  

Προς: Τα μέλη ΔΕΠ της Προσωρινής 

Συνέλευσης  του Τμήματος                                                              

Διοίκησης Γεωργικών 

Επιχειρήσεων και Συστημάτων   

του ΓΠΑ                                                                                      

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ  

 

ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

 

του Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Επιχειρησιακών Τεχνολογιών 

Πληροφορίας και Επικοινωνίας στις Αλυσίδες Αξίας (ΕΤΠΕΑΑ)» 

 

  του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού  

της  Σχολής  Εφαρμοσμένων Οικονομικών και  Κοινωνικών  Επιστημών 

   

Ο Πρόεδρος  

 

του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων 

Εφοδιασμού  

 

της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του ΓΠΑ  

 

 

Με βάση τις διατάξεις: 

 

1. Τις διατάξεις: 

    α) του άρθρου 29 «Διευθυντής Εργαστηρίου και Μουσείου» του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ  

         114/τ. Α’/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της  ανώτατης εκπαίδευσης,  

         ρυθμίσεις για την  έρευνα και άλλες διατάξεις», 

     β) του άρθρου 115 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111/τ. Α’/12.06.2020, 

 

2. Την υπ’αριθμ. 77561/Ζ1/22.06.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2481/τ.Β’/22.06.2020) με τίτλο: 

«Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη……., των μονομελών 

οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και άλλων……., που 

λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.» 
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Προκηρύσσει   

 

εκλογές   για   την   ανάδειξη   Διευθυντή   του    Εργαστηρίου  με  τίτλο  

«Εργαστήριο Επιχειρησιακών Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στις 

Αλυσίδες Αξίας (ΕΤΠΕΑΑ)»  του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων 

και Συστημάτων Εφοδιασμού   της  Σχολής    Εφαρμοσμένων   Οικονομικών   και    

Κοινωνικών    Επιστημών   του  ΓΠΑ,   με τριετή θητεία. 
 

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την 26η Νοεμβρίου 2021 κατά τις ώρες 10:00-17:00, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

 

Καλούνται τα ενδιαφερόμενα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών 

Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού να υποβάλουν στη Γραμματεία του 

Τμήματος, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή του ανωτέρω 

Εργαστηρίου, από την 23η Οκτωβρίου 2021 έως και την 1η Νοεμβρίου  2021 και ώρα 

14.00 μ.μ.. Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατατίθεται στη Γραμματεία του 

Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού, 

αυτοπροσώπως ή ηλεκτρονικά στο e-mail: digese_19@aua.gr. 

 

Κάθε Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π. αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου, 

το οποίο ανήκει στην ακαδημαϊκή μονάδα, στην οποία ανήκει το Εργαστήριο. Είναι 

δυνατή η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Διευθυντή για περισσότερες από μία θητείες. 

Η ιδιότητα του Διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου 

οργάνου ή μέλους συλλογικού οργάνου ΑΕΙ. Δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι και να 

εκλεγούν εκείνοι που αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας 

κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης.  

 

Η ψηφοφορία για την εκλογή Διευθυντών Εργαστηρίων είναι άμεση και μυστική. Η 

εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Η 

ηλεκτρονική ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί μέσω του ειδικού πληροφοριακού 

συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και 

Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.).  

 

Την ευθύνη για τη διεξαγωγή των εκλογών έχει το Όργανο Διενέργειας Εκλογών 

(Ο.Δ.Ε.) το οποίο σε περίπτωση εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου 

είναι ο επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία εντάσσεται και λειτουργεί το 

Εργαστήριο. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή Εργαστηρίου 

απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. που μετέχουν στη Συνέλευση Τμήματος. 

 

Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των 

έγκυρων ψήφων. Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη 

πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται αμέσως, 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. 
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Η παρούσα προκήρυξη: 

• να αναρτηθεί ως Ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διοίκησης 

Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού, 

• να αναρτηθεί στην Κεντρική Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου,  

• να αποσταλεί  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του 

Τμήματος, 

• να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος ΔΙΓΕΣΕ 
 

 

Πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος ΔΙΓΕΣΕ (e-mail:  

digese_19@aua.gr). 
 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος ΔΙΓΕΣΕ 

 

 

 

(υπογραφή)* 

Ρεζίτης Αντώνιος, 

Καθηγητής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο έγγραφο που τηρείται στο αρχείο της Γραμματείας του Τμήματος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα: 

• Υπόδειγμα αίτησης υποψηφιότητας 

 

Κοινοποίηση:  

• Πρύτανη του Γ.Π.Α.  

• Κοσμήτορα της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του  Γ.Π.Α.  

• Διεύθυνση Διοικητικού Γ.Π.Α.  

• Τμήμα Δικτύων Διαδικτύου Γ.Π.Α.  
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 Αριθμ. Πρωτ.: ............/........ -........ - 2021 

 
 

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Μέλους Δ.Ε.Π. για τη θέση του Διευθυντή 

Εργαστηρίου του Τμήματος Διοίκησης 

Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων 

Εφοδιασμού του ΓΠΑ 

 

Ονοματεπώνυμο:  

 

..................................................................... 

 

..................................................................... 

 

Όνομα πατέρα:  

 

..................................................................... 

 

Βαθμίδα: 

 

..................................................................... 

 

Δ/νση Κατοικίας: 

 

..................................................................... 

 

..................................................................... 

 

...................................................................... 

 

Τηλ.: ........................................................... 

 

Email: ......................................................... 

 

 

Θήβα, ..................................................... 

Προς: τη Γραμματεία του Τμήματος 

Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων 

και Συστημάτων Εφοδιασμού 

 

 

 

Με την παρούσα αίτηση υποβάλλω υποψηφιότητα 

για τη θέση Διευθυντή του Εργαστηρίου με τίτλο: 

 

 

.................................................................................. 

 

.................................................................................. 

 

.................................................................................. 

 

.................................................................................. 

 

.................................................................................. 

 

................................................................................. 

 

................................................................................. 

 

 

του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων 

και Συστημάτων Εφοδιασμού του Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4485/2017 

(ΦΕΞ114/τ. Α΄/04.08.2021). 

 

Επισυνάπτεται βιογραφικό σημείωμα. 

 

 

Ο αιτών 

 

 

 

 

...................................................... 
(υπογραφή) 


