
 

 
                                                      ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

 
 
Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2022 
Αρ. πρωτ.:7240 

 
ΠΡΟΣ: Όλα τα μέλη Δ.Ε.Π.  

            της Σχολής Εφαρμοσμένη Βιολογίας  

            και Βιοτεχνολογίας  

            του Γ.Π.Α. 

 

 

Προκήρυξη εκλογών 

για την ανάδειξη Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα  

της Σχολής Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας  

του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

και  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

 
για την υποβολή υποψηφιοτήτων 

 
Ο Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

 
Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις: 

α) Της περ. α και β της παρ. 2 του άρθρου 22, της παρ. 8 του άρθρου 24, του άρθρου 32, του άρθρου 

40 και του άρθρου 449 του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: 

Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές 

διατάξεις» (Α΄ 141), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 191 του ν.4964/2022 «Διατάξεις 

για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των 

Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του 

περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις.» (Α’ 150), 

β) Της περ. α του άρθρου 412 του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: 

Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές 

διατάξεις» (Α΄ 141), όπου προβλέπεται ότι, «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη 
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διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας: α) για την εκλογή των Κοσμητόρων Μονοτμηματικών 

Σχολών, ………των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)» και η οποία είναι υπό έκδοση. 

γ) Του άρθρου 19 του ν.4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς 

Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις.» (Α’ 13), 

δ) Του ν. 4727/2020 «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» (Α΄ 184), 

ε) Της παρ. 2 του άρθρου εξηκοστού έκτου του ν.4917/2022 (Α’ 67) όπως τροποποιήθηκε από το 

άρθρο 66 του ν.4950/2022 (Α’ 128) σύμφωνα με το οποίο «Η θητεία των υπηρετουσών Πρυτανικών 

Αρχών και των υπηρετούντων Κοσμητόρων των Σχολών των Α.Ε.Ι. που λήγει την 31η.8.2022 

παρατείνεται έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανάδειξης των νέων μονομελών 

οργάνων και για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβεί την 28η.2.2023.». 

2. Την αριθ. 134689/Ζ1/09.08.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 480) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων, σχετικά με την εκλογή του Καθηγητή κ.Σπυρίδωνα Κίντζιου του Ευαγγέλου, ως 

Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

3. Την υπ’ αρ. 6807/9.7.2019 (ΑΔΑ:Ω7ΙΤ46Ψ8Ζ6-ΞΨ9) διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Γ.Π.Α. που 

αφορά στην εκλογή Κοσμητόρων των Σχολών του Ιδρύματος (Υ.Ο.Δ.Δ. 457). 

 

Αποφασίζει 

 

Την προκήρυξη εκλογών με άμεση και μυστική ψηφοφορία για την ανάδειξη Κοσμήτορα και Αναπληρωτή 

Κοσμήτορα της Σχολής Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών. 

Η  διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας είναι μικρότερη των τριών (3) ακαδημαϊκών ετών και λήγει την 31η 

Αυγούστου 2025, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Ορίζουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 30η Νοεμβρίου 2022 από 9.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ., 

αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. 

Στην περίπτωση που κανείς υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία ή αν υπάρχει ισοψηφία 

μεταξύ των υποψηφίων στην 1η θέση ή μεταξύ των υποψηφίων στη 2η θέση η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται, 

ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ,την επόμενη εργάσιμη μέρα ήτοι την 1η Δεκεμβρίου 2022, μεταξύ 

των υποψηφίων που είτε ισοψηφούν στην πρώτη θέση, είτε καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση. 

 

Α.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ  ΚΩΛΥΜΑΤΑ 

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το αξίωμα του Κοσμήτορα και του Αναπληρωτή Κοσμήτορα έχουν 

τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή της 
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οικείας Σχολής, τα οποία τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατ’ ελάχιστον για χρονικό διάστημα 

ενός (1) έτους κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων. 

 

Δεν επιτρέπεται να θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του Κοσμήτορα: 

α) μέλη Δ.Ε.Π., τα οποία αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά 

τη διάρκεια της θητείας της προκηρυσσόμενης θέσης, ήτοι νωρίτερα από την 31η.08.2025. 

β) μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν διατελέσει στο αξίωμα του Κοσμήτορα για τουλάχιστον δύο (2) θητείες σε Σχολή 

του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι.. 

 

Ο Κοσμήτορας και ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας δεν επιτρέπεται να κατέχουν συγχρόνως το αξίωμα άλλου 

μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. με εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών, ξενόγλωσσου Προγράμματος Σπουδών, πανεπιστημιακού εργαστηρίου, 

πανεπιστημιακής κλινικής, πανεπιστημιακού μουσείου ή Ερευνητικού Ινστιτούτου του οικείου Α.Ε.Ι.. Η 

ιδιότητα του Κοσμήτορα είναι ασυμβίβαστη με κάθε επαγγελματική ενασχόληση εκτός του Ιδρύματος, πλην 

της άσκησης διδακτικού ή ερευνητικού έργου προς Α.Ε.Ι. ή ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής. Η ύπαρξη ασυμβίβαστου ελέγχεται καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας και αν 

διαπιστωθεί η ύπαρξή του, το εν λόγω πρόσωπο παύεται με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης. 

 

Β.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

Η υποβολή υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

dioikitikimerimna@aua.gr, μέσω αποστολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, υπόδειγμα της οποίας 

προσαρτάται ως Παράρτημα στην παρούσα.  

 

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης πραγματοποιείται αποκλειστικά από την ιδρυματική θυρίδα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του/της υποψηφίου/ας και πρέπει να φέρει την ψηφιακή υπογραφή του/της ή 

φέρει ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω της εφαρμογής που 

είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-

govgr/psephiake-bebaiose-eggraphou 

 

Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από: 

1. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο Διαβατηρίου. 

2. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του/της υποψηφίου/ 

υποψήφιας κωλύματα εκλογιμότητας. Υποψήφιος/α που κατέχει αξίωμα που είναι ασυμβίβαστο με το 

αξίωμα του Κοσμήτορα δηλώνει ότι γνωρίζει ότι εκπίπτει αυτοδικαίως από αυτό σε περίπτωση εκλογής του. 

3. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα, εφόσον το επιθυμεί ο/η υποψήφιος/α προκειμένου να αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα του Ιδρύματος μαζί με την υποψηφιότητά του. (προαιρετικό) 
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Οι αιτήσεις υποψηφιότητας πρωτοκολλούνται και ο/η υποψήφιος/α ενημερώνεται ηλεκτρονικά για τον 

αριθμό πρωτοκόλλου που λαμβάνει η αίτησή του. 

 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα 

και ώρα 14:00. 

 

Γ. ΣΩΜΑ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ 

Η εκλογή του Κοσμήτορα και του Αναπληρωτή Κοσμήτορα πραγματοποιείται με καθολική, άμεση και μυστική 

ψηφοφορία που διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη χρήση  του ειδικού πληροφοριακού 

συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.. Το σώμα των εκλεκτόρων 

απαρτίζεται από όλα τα υπηρετούντα μέλη Δ.Ε.Π. πλήρους και μερικής απασχόλησης ανεξαρτήτως βαθμίδας, 

συμπεριλαμβανομένων των υπηρετούντων λεκτόρων της οικείας Σχολής. Στην εκλογική διαδικασία δεν 

συμμετέχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. που τελούν σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων ή άδειας άνευ αποδοχών κατά 

το χρόνο διενέργειας των εκλογών του. 

 

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ 

Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται από τριμελή εφορευτική επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Τα 

τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της εφορευτικής επιτροπής είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, κατά 

προτεραιότητα της βαθμίδας του Καθηγητή, και ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης της Σχολής 

Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, η οποία ως Μονοτμηματική Σχολή ασκεί και τις αρμοδιότητες 

της Συνέλευσης του Τμήματος, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής της 

ψηφοφορίας. Στη συνεδρίαση της Συνέλευσης για τον ορισμό της εφορευτικής επιτροπής δεν συμμετέχουν 

μέλη που έχουν υποβάλλει υποψηφιότητα για το αξίωμα του Κοσμήτορα και του Αναπληρωτή Κοσμήτορα. 

Αν ο υπηρετών Κοσμήτορας είναι υποψήφιος, κατά τη συζήτηση του θέματος ορισμού των μελών της 

εφορευτικής επιτροπής προεδρεύει στη Συνέλευση το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος, υπό την 

προϋπόθεση ότι δεν είναι υποψήφιος. Ως Πρόεδρος της τριμελούς εφορευτικής επιτροπής ορίζεται το 

αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π., το οποίο συμμετέχει σε αυτή. Η εφορευτική επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι 

υποψηφιότητες, εξετάζει αν οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας και καταρτίζει εντός δύο 

(2) ημερών δύο (2) ενιαία ψηφοδέλτια, ένα (1) με όλα τα ονόματα των υποψηφίων για το αξίωμα του 

Κοσμήτορα και ένα (1) με όλα τα ονόματα των υποψηφίων για το αξίωμα του Αναπληρωτή Κοσμήτορα. 

 

Η εφορευτική επιτροπή επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εξάγει τα αποτελέσματα της εκλογής και 

ανακηρύσσει τους εκλεγέντες Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα, αποστέλλοντας το αποτέλεσμα προς 

τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. για την έκδοση διαπιστωτικής πράξης εκλογής. 
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Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ 

Ο Κοσμήτορας υποχρεούται να παρέχει προς το Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.) κάθε αναγκαία πληροφορία ή 

στοιχείο σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 26 του ν. 4957/2022 

και να παρίσταται στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης χωρίς δικαίωμα ψήφου, εφόσον του ζητηθεί 

από το Σ.Δ. 

 

Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, στο 

πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής και 

κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΝΤΖΙΟΣ 

 

Συνημμένα: 

Αίτηση υποψηφιότητας (υπόδειγμα) 

 

Κοινοποίηση: 

-Υ.ΠΑΙ.Θ. (protocol@minedu.gov.gr) 

-Αντιπρυτάνεις του Ιδρύματος 

-Γραμματεία της Σχολής 

-Γραμματεία Τμήματος Βιοτεχνολογίας 

-Τμήμα Γραμματείας Συγκλήτου 

-Τμήμα Δ’ Διοικητικής Μέριμνας 
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Α  Ι  Τ  Η  Σ  Η 

 
 
ΕΠΩΝΥΜΟ:………………………………………………… 

ΟΝΟΜΑ:……………………………………………………. 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:……………………………………………. 

ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ:…………………………………….. 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ:………………………………………………….. 

Α.Δ.Τ.:……………………………………………………….. 

E-mail:……………………………………………………….. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:………………………………………………. 

 
Θέμα: Υποψηφιότητα για το αξίωμα του 

Κοσμήτορα/Αναπληρωτή Κοσμήτορα της 

Σχολής Εφαρμοσμένης Βιολογίας και 

Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών.  

 
 
 
Συνημμένα: 

α) Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής 

Ταυτότητας ή Αντίγραφο Διαβατηρίου. 

β) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο 

πρόσωπο μου κωλύματα εκλογιμότητας. 

γ) Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα, 

(προαιρετικό) 

 

 
Π Ρ Ο Σ 

ΤΟΝ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 

 

Με την παρούσα αίτηση: 

 

α) υποβάλω υποψηφιότητα για το αξίωμα του 

Κοσμήτορα/Αναπληρωτή Κοσμήτορα της Σχολής 

Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του 

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία στο πλαίσιο της με 

αριθμ. πρωτ. 7240/15.9.2022 προκήρυξης. 

 

β) αποδέχομαι τους όρους συμμετοχής στην 

παρούσα και δηλώνω ότι γνωρίζω τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα 

του Κοσμήτορα, σύμφωνα με τα άρθρα 25-26 του 

ν.4957/2022.  

 

γ) δηλώνω ότι συναινώ στη συλλογή και 

επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου, 

όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα αίτηση 

και στα συνυποβαλλόμενα με αυτήν 

δικαιολογητικά αποκλειστικά για την αξιολόγηση 

της αίτησής μου στο πλαίσιο της διαδικασίας της 

με αριθμ. πρωτ. 7240/15.9.2022 προκήρυξης. 

 

 
Τόπος / Ημερομηνία: 

…………………, …/…/…. 

 

Ο Αιτών / Η Αιτούσα 
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