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                       Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η    Ε Κ Λ Ο Γ Χ Ν 

 

             για ηην ανάδειξη Αναπληπυηή Πποέδπος ηος Σμήμαηορ 

Επιζηήμηρ Ζυικήρ Παπαγυγήρ, ηηρ σολήρ Επιζηημών ηυν Ζώυν με θηηεία    

                                   μέσπι ηην 31
η
-08-2020      

                                                       θαη              

               ΠΡΟΚΛΗΗ  ΕΚΔΗΛΧΗ ΕΝΔΘΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 

 

                 Ο Κοζμήηοπαρ ηηρ σολήρ Επιζηημών ηυν Ζώυν 

                      ηος Γευπονικού    Πανεπιζηημίος Αθηνών   

 

 

Λακβάλνληαο ππόςε: 

 

1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν.4485/2017 (ΦΔΚ Α΄114) «Οξγάλσζε θαη 

ιεηηνπξγία ηεο αλώηαηεο εθπαίδεπζεο, ξπζκίζεηο γηα ηελ έξεπλα θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» 

2) Σελ Y.A.153348/Ε1/2017 (ΦΔΚ 3255/Β/15-09-2017), «Τπόπορ διεξαγωγήρ ηων 

εκλογικών διαδικαζιών για ηην ανάδειξη ηων μονοπποζώπων οπγάνων ηων Α.Ε.Ι. 

και διαδικαζία οπιζμού και ανάδειξηρ εκπποζώπων ηων μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και 

Ε.Τ.Ε.Π., ηων διοικηηικών ςπαλλήλων και ηων θοιηηηών ζηα ζςλλογικά όπγανα ηων 



Α.Ε.Ι. καηά ηην ππώηη εθαπμογή ηος Ν.4485/2017 (Α΄114)» όπσο απηή 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Τ.Α. 191014/Ε1/2017 (ΦΔΚ 3969/Β/13-11-2017)  

3) Tν άξζξν18, παξ. 6 ηνπ Ν.4559/2018 (ΦΔΚ Α΄142)  «Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, 

Ηόλην Παλεπηζηήκην θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

4) Σν κε αξηζκ. 7958/27-11-2017 (ΦΔΚ 620/27-11-2017 η. Τ.Ο.Γ.Γ.) έγγξαθν ηνπ 

Πξύηαλε ηνπ Γεσπνληθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ κε ην νπνίν δηαπηζηώλεηαη  ε 

εθινγή Αλαπιεξσηή Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Εσηθήο Παξαγσγήο   γηα 

ζεηεία δύν (2) εηώλ  

5) Σελ αξηζκ. 930/6-02-2019 Γηαπηζησηηθή Πξάμε ηνπ Πξύηαλε (ΦΔΚ 74/2019 η. 

Τ.Ο.Γ.Γ. θαη 157/2019 (δηόξζσζε ζθάικαηνο) ζρεηηθά κε ηελ παξαίηεζε ηνπ 

Καζεγεηή Κσλζηαληίλνπ Φεγγεξνύ ηνπ Ησάλλε από ηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Εσηθήο Παξαγσγήο    

6) Σν κε αξηζκ. πξση. 8727/26-09-2019, έγγξαθν ηνπ Πξύηαλε, κε ην νπνίν 

δηαβηβάδεηαη ζηνλ Κνζκήηνξα  ε κε αξηζκ. 70/2019 γλσκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ 

πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο Σκήκα Γ΄ κε ζέκα: «Αλαπιήξσζε ηνπ Αλαπιεξσηή 

Πξνέδξνπ Σκήκαηνο ΑΔΗ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ηειεπηαίνο αλαιακβάλεη ηα 

θαζήθνληα ηνπ παξαηηεζέληα Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο, θαζόζνλ δελ πξνβιέπεηαη 

ζηνλ Νόκν αλαπιήξσζή ηνπ» 

 

 

                                               ΠΡΟΚΗΡΤΕΘ 

 

Εκλογέρ για ηην ανάδειξη Αναπληπυηή Πποέδπος ηος Σμήμαηορ Επιζηήμηρ 

Ζυικήρ Παπαγυγήρ, ηηρ σολήρ Επιζηημών ηυν Ζώυν με θηηεία μέσπι ηην 31
η
-

08-2020.      

 

1) Οξίδεηαη σο ημεπομηνία διεξαγυγήρ ησλ εθινγώλ ε  Δεςηέπα                       

11  Νοεμβπίος  2019   από 9:30  έυρ 13:00.   

ηελ  πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί επαναληπηική τηθοθοπία, νξίδεηαη ε αθξηβώο 

επόκελε εκέξα, Σπίηη  12-11-2019 από 9:30 έυρ 13:00.   

 

  Οη εθινγέο ζα δηεμαρζνύλ  κε θάιπε, κε άκεζε θαη κπζηηθή ςεθνθνξία ζηελ 

αίζνπζα πλεδξηάζεσλ ηνπ Β΄ νξόθνπ ηνπ θηηξίνπ Γεκαθόπνπινπ γηα ηνπο 

ππνςήθηνπο Αλαπιεξσηέο Πξνέδξνπο. 

 

2) Αλαπιεξσηήο Πξόεδξνο Σκήκαηνο εθιέγεηαη πιήξνπο απαζρόιεζεο κέινο 

ΓΔΠ πξώηεο βαζκίδαο ή ηεο βαζκίδαο ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ηνπ 

νηθείνπ Σκήκαηνο. Αλ δελ ππάξρνπλ κέιε ΓΔΠ ησλ δύν πξώησλ βαζκίδσλ 

κπνξεί λα ζέζεη ππνςεθηόηεηα θαη Δπίθνπξνο. 

3) Γελ επηηξέπεηαη λα είλαη ππνςήθηνη κέιε ΓΔΠ πνπ απνρσξνύλ από ηελ 

ππεξεζία ιόγσ ζπκπιήξσζεο ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ ειηθίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πξνθεξπζζόκελεο ζεηείαο. 

4) Ζ εθινγή ηνπ Αλαπιεξσηή Πξνέδξνπ γίλεηαη κε εληαίν ςεθνδέιηην, πνπ 

πεξηιακβάλεη ηα νλόκαηα όισλ ησλ ππνςεθίσλ Αλαπιεξσηώλ Πξνέδξσλ. Οη 



εθινγείο ζεκεηώλνπλ ηελ πξνηίκεζή ηνπο γηα έλαλ κόλν από ηνπο ππνςήθηνπο 

Αλαπιεξσηέο Πξνέδξνπο δίπια από ην όλνκά ηνπο. 

5) Σν ζώκα εθιεθηόξσλ γηα ηελ εθινγή Αλαπιεξσηή Πξνέδξνπ απαξηίδεηαη: α) 

από ην ζύλνιν ησλ κειώλ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Εσηθήο Παξαγσγήο 

(πξώηε νκάδα εθιεθηόξσλ) θαη β) από ην ζύλνιν ησλ κειώλ ΔΓΗΠ θαη ΔΣΔΠ 

ηνπ Σκήκαηνο ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Εσηθήο Παξαγσγήο (δεύηεξε νκάδα 

εθιεθηόξσλ). ην εθιεθηνξηθό ζώκα επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρνπλ κέιε ΓΔΠ 

(πξώηε νκάδα εθιεθηόξσλ) πνπ απνπζηάδνπλ από ηε ζέζε ηνπο, αλεμαξηήησο 

ηνπ ιόγνπ απνπζίαο, εθόζνλ ε απνπζία δελ ζπλεπάγεηαη ηελ αλαζηνιή ή ηελ 

απαγόξεπζε άζθεζεο ησλ θαζεθόλησλ ηνπο. Γελ ηζρύεη ην ίδην θαη γηα ηνπο 

εθιέθηνξεο ηεο δεύηεξεο νκάδαο εθιεθηόξσλ. 

6) Οη εθινγηθνί θαηάινγνη θαηαξηίδνληαη θαη ηεξνύληαη από ηελ αξκόδηα ππεξεζία 

πξνζσπηθνύ ηνπ Ηδξύκαηνο, εγθξίλνληαη από ηνλ Πξύηαλε θαη 

νξηζηηθνπνηνύληαη είθνζη (20) εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ησλ 

εθινγώλ. 

7) Σελ επζύλε δηεμαγσγήο ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο έρεη ηξηκειήο Κεληξηθή 

Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή (ΚΔΔ), κε ηζάξηζκα αλαπιεξσκαηηθά κέιε, ε νπνία 

νξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Κνζκήηνξα, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο 

πξηλ από ηελ εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο θαη απνηειείηαη από κέιε ΓΔΠ ηνπ 

Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Εσηθήο Παξαγσγήο. Ζ ΚΔΔ, αθνύ ηεο παξαδνζνύλ νη 

αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, εμεηάδεη εάλ πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο ηνπ 

Νόκνπ γηα ηελ ππνβνιή ππνςεθηόηεηαο, θαζώο θαη αλ ζπληξέρνπλ ζην 

πξόζσπν ησλ ππνςεθίσλ θσιύκαηα εθινγηκόηεηαο θαη αλαθεξύζζεη ηνπο 

ππνςήθηνπο Αλαπιεξσηέο Πξνέδξνπο κέζα ζε δύν (2) εξγάζηκεο εκέξεο από ηε 

ζπγθξόηεζε ηεο. Ζ ΚΔΔ επηβιέπεη ηε δηεμαγσγή ηεο ςεθνθνξίαο, εθδίδεη ην 

απνηέιεζκα θαη ην ππνβάιιεη ζηνλ Πξύηαλε, ν νπνίνο εθδίδεη ηε δηαπηζησηηθή 

πξάμε εθινγήο, πνπ δεκνζηεύεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

8) Αλαπιεξσηήο Πξόεδξνο εθιέγεηαη ν ππνςήθηνο πνπ ζπγθέληξσζε ηελ απόιπηε 

πιεηνςεθία ησλ έγθπξσλ ςήθσλ. Αλ θαλείο από ηνπο ππνςεθίνπο 

Αλαπιεξσηέο Πξνέδξνπο δελ ζπγθεληξώζεη ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ησλ 

έγθπξσλ ςήθσλ ή ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ε εθινγή επαλαιακβάλεηαη. Αλ 

ππάξρεη έλαο κόλν ππνςήθηνο, απηόο εθιέγεηαη αλ ζπγθεληξώζεη ηνπιάρηζηνλ 

ην έλα ηξίην (1/3) ησλ έγθπξσλ ςήθσλ ηεο πξώηεο νκάδαο εθιεθηόξσλ. 

9) Ο Αλαπιεξσηήο Πξόεδξνο αλαπιεξώλεη ηνλ Πξόεδξν ζε πεξίπησζε απνπζίαο 

γηα  νπνηνλδήπνηε ιόγν ή πξνζσξηλνύ θσιύκαηνο, θαζώο θαη αλ παξαηηεζεί ή 

εθιείςεη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ππνινίπνπ ηεο ζεηείαο. 

 

 

 

 

Καινύκε ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο γηα ηε ζέζε ηνπ Αλαπιεξσηή Πξνέδξνπ ηνπ 

Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Εσηθήο Παξαγσγήο, πνπ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ησλ 

ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ, να ςποβάλλοςν ηην ςποτηθιόηηηά ηοςρ έυρ ηην Σεηάπηη 

30  Οκηυβπίος 2019 και ώπα 13:00,  ζηη Γπαμμαηεία ηηρ Κοζμηηείαρ  .Ε.Ζ., 

ε νπνία είλαη ε αξκόδηα ππεξεζία γηα ηελ πξσηνθόιιεζε ησλ ζρεηηθώλ αηηήζεσλ. 

 

 



 

 

Ζ παξνύζα πξνθήξπμε λα αλαξηεζεί ζηελ θεληξηθή ηζηνζειίδα ηνπ ΓΠΑ θαη ζα 

ζηαιεί κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζε όια ηα κέιε ΓΔΠ, ΔΓΗΠ θαη ΔΣΔΠ ηνπ 

Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Εσηθήο Παξαγσγήο. 

 

 

 

 

 

 

Με ηιμή 

Ο ΚΟΜΗΣΟΡΑ ΣΗ ΥΟΛΗ 

      ΕΠΘΣΗΜΧΝ ΣΧΝ ΖΧΧΝ 

                               

                                

 

ΘΧΑΝΝΗ ΟΘΚΟΝΟΜΟΠΟΤΛΟ 

                                                                                       AΝ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ ππνγξαθή έρεη ηεζεί ζην Πξσηόηππν πνπ ηεξείηαη ζην Αξρείν ηεο Γξακκαηείαο 

ηεο .Δ.Ε. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πλεκκέλν 

-Τπόδεηγκα αίηεζεο Τπνςεθηόηεηαο. 

 

 

 

 

 

 

 



                                   ΑΘΣΗΗ ΤΠΟΦΗΦΘΟΣΗΣΑ  

 

                         ΓΗΑ ΣΖ ΘΔΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΠΡΟΔΓΡΟΤ  

                ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΠΗΣΖΜΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ  

                             ΣΖ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΩΝ ΕΩΩΝ 

                     ΣΟΤ  ΓΔΩΠΟΝΗΚΟΤ  ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ 

  

Ολνκαηεπώλπκν: 

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

 

Όλνκα παηέξα: 

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

 

Όλνκα κεηέξαο: 

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

 

Ηδηόηεηα: 

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

 

Σόπνο γέλλεζεο: ................................... Ζκεξνκελία γέλλεζεο: …………………… 

  

Γηεύζπλζε θαηνηθίαο: ………………………………………………………………. 

 

……............................................................................................................................ 

 

 

 

 

Τπνβάισ ππνςεθηόηεηα γηα ηε ζέζε ηνπ Αλαπιεξσηή Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο  

Δπηζηήκεο Εσηθήο Παξαγσγήο ηεο ρνιήο Δπηζηεκώλ ησλ Εώσλ ηνπ Γ.Π.Α., 

γλσξίδνληαο ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ νξίδεη ν Ν. 4485/2017 (ΦΔΚ 114/η.Α΄/ 04.08.2017) 

άξζξν 23 θαη ε ππ’ αξηζκ. πξση. Κνζκ.: 12/21-10-2019 Πξνθήξπμε εθινγώλ,  

θαη δειώλσ όηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξόζσπό κνπ θσιύκαηα εθινγηκόηεηαο. 

 

 

 

                                                     Αζήλα ,  ………………. 2019 

 

 

 

                                                         Ο/Ζ Γειώλ/νύζα 

 

                                                            ……………….. 

 

 

                                                              (Τπνγξαθή) 

 

 


