
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ    Αθήνα, 18-5-2018 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   Αριθ. πρωτ.: 4113 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΑΝ/ΚΩΝ ΑΡΧΩΝ και ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κων/νος Δελημήτρος  ΚΟΙΝ.: 
Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Αθήνα   1) Αναπληρωτές Πρύτανη. 
Τηλ.: 210 529-4881,4882,4893    2) Κοσμήτορες Σχολών. 
Fax: 210 529-4906      3) Προέδρους Τμημάτων. 
E-mail: kdel@aua.gr      4) Μέλη Δ.Ε.Π. 
        5) Μέλη Ε.Δ.Ι.Π., Ε.Ε.Π., Ε.Τ.Ε.Π. 
        6) Διοικητικούς Υπαλλήλου. 
        7) Γραμματεία Συγκλήτου. 
        8)Τμήμα Δικτύων και Διαδικτύου (ΤΔΔ). 
 
 
 
 

 
Θέμα: “Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Πρύτανη και τριών (3) 

Αντιπρυτάνεων του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών”. 

 

Ο Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών, έχοντας υπόψη: 

1. Το Π.Δ. 80/2013 (ΦΕΚ 119/τ.Α΄/28.05.2013) « Ίδρυση Σχολών, 

κατάργηση Τμήματος και μετονομασία Τμημάτων στο Γεωπονικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών» 

2. Την αριθ. πρωτ. 6343/15.07.2014 απόφαση του Συμβουλίου του 

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία ο κ. 

Παπαδούλης Γεώργιος του Θωμά, Καθηγητής Α’ βαθμίδας, διορίστηκε 

Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τετραετή θητεία, 

από 01-09-2014 έως 31-08-2018 (Φ.Ε.Κ. 452/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./28-07-2014). 

3. Την αριθ. Φ. 120.61/36/132262/Β2/21.08.2014 διαπιστωτική πράξη του 

Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (νυν Υπουργός 

mailto:kdel@aua.gr


Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων) για το διορισμό του Πρύτανη του 

Γ.Π.Α. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 “Πρύτανης-Αντιπρυτάνεις” του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ

114/τ.Α΄/04.08.2017) “Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,

ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις”, όπως αυτές ισχύουν.

5. Το με αριθμ. πρωτ. Βαθμός Προτ. 144363/Ζ1/01.09.2017, έγγραφο του

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα “Ζητήματα οργάνων

διοίκησης των Α.Ε.Ι. ”, μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α’114).

6. Την με αριθμ. 153348/Ζ1/15.09.2017 (ΦΕΚ 3255/τ.Β΄/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 ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π.,

Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα

συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι.” κατά την πρώτη εφαρμογή του Ν. 4485/2017 (Α΄

114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13.07.2010)

“Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο

Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις”.

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι 

Εκλογές για την ανάδειξη Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Γεωπονικού 

Πανεπιστήμιου Αθηνών, με θητεία τεσσάρων (4) ετών, με ημερομηνία έναρξης των 

θητειών την 1η Σεπτεμβρίου 2018 και ημερομηνία λήξης την 31η Αυγούστου 2022. 

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 

του Ν. 4485/2017, με κάλπη, την 21η Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης 

ψηφοφορίας την 08:00 π.μ. και ώρα λήξης της ψηφοφορίας την 16:00 μ.μ., στην 

αίθουσα  Συγκλήτου.                                             . 

Αν κανείς από τους υποψηφίους Πρυτάνεις δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία 

ή σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία θα επαναληφθεί με κάλπη την επόμενη 

εργάσιμη ημέρα, ήτοι την 22α Ιουνίου 2018, ημέρα  Παρασκευή, τις ίδιες ώρες και στην 



ίδια αίθουσα. Αν κατά τη δεύτερη εκλογική διαδικασία με κάλπη, ισοψηφήσουν δυο 

υποψήφιοι, η ψηφοφορία θα επαναληφθεί με κάλπη την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι 

την 25η Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα, τις ίδιες ώρες και στην ίδια αίθουσα. 

Σε περίπτωση που απαιτηθεί διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικής 

ψήφου, αυτή θα καθοριστεί με απόφαση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. 

Α.  Υποψηφιότητες 

1. Πρύτανης εκλέγεται μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας του Γεωπονικού

Πανεπιστήμιου Αθηνών.

Αντιπρυτάνεις εκλέγονται μέλη Δ.Ε.Π. του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου

Αθηνών πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή.

2. Δικαίωμα υποψηφιότητας για τα αξιώματα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη

έχουν όσοι τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατά το χρόνο

διενέργειας των εκλογών και κατά την προηγούμενη τριετία.

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

υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια

της προκηρυσσόμενης θέσης.

4. Δεν επιτρέπεται το ίδιο πρόσωπο να θέσει ταυτόχρονα υποψηφιότητα και

για τα δυο αξιώματα.

5. Ο Πρύτανης δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος και να εκλεγεί για δεύτερη

συνεχόμενη θητεία στο αξίωμα του Πρύτανη.

6. Το ίδιο πρόσωπο δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιο και να εκλεγεί στα

αξιώματα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη για περισσότερες από δύο (2)

θητείες, συνολικά.

7. Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις δεν επιτρέπεται να κατέχουν συγχρόνως

το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με

εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου.

8. Η ιδιότητα του Πρύτανη και Αντιπρύτανη είναι ασυμβίβαστη με κάθε

επαγγελματική ενασχόληση εκτός του Ιδρύματος.



Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στον Πρύτανη του Ιδρύματος. Οι ενδιαφερόμενοι 

οφείλουν να καταθέσουν την υπογεγραμμένη αίτησή τους, μέχρι την 1η Ιουνίου 

2018 και ώρα 15:00, με έναν από τους κάτωθι τρόπους: 

  Αυτοπροσώπως ή μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου με 

κατάθεση υπογεγραμμένης αίτησης στον Πρύτανη του Ιδρύματος (Κεντρικό κτίριο 

1ος όροφος). 

  Ηλεκτρονικά, στην διεύθυνση: Rector of AUA <r@aua.gr>. 

Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση που θα επισυνάπτονται 

θα πρέπει να φέρουν την υπογραφή του υποψηφίου. H ηλεκτρονική 

υποβολή αίτησης πρέπει να γίνει μόνον από την ιδρυματική θυρίδα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψηφίου. 

Η επιβεβαίωση της παραλαβής της υποψηφιότητας θα γίνεται με την αποστολή 

ηλεκτρονικά του αντίστοιχου αριθμού πρωτοκόλλου. Εάν ο/η υποψήφιος/α δεν 

λάβει τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου, οφείλει και παρακαλείται να 

επικοινωνήσει, πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, στο 

τηλέφωνο του Γραφείου Πρύτανη: 2105294802. 

  Επιστολικά, με συστημένη επιστολή, με την ένδειξη «ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ 

ΘΕΣΗ ΠΡΥΤΑΝΗ/ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ», στην ταχυδρομική διεύθυνση: 

Πρύτανης Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών 

Ιερά Οδός 75 

Τ.Κ. 11855 Αθήνα 

Δικαιολογητικά Υποβολής Υποψηφιότητας: 

1. Αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Πρύτανη ή Αντιπρύτανη

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου κωλύματα

εκλογιμότητας.

3. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.



Β.  Ευθύνη διεξαγωγής εκλογικής διαδικασίας 

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει επταμελής Κεντρική 

Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 15 του Ν.4485/2017 και την αριθμ. 153348/Ζ1/15.09.2017 

(ΦΕΚ 3255/τ.Β΄/15.09.2017) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων. 

Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής 

είναι μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος και ορίζονται με απόφαση του Πρύτανη 

τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας. 

Γ.  Εκλεκτορικό σώμα 

Το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων 

απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος (πρώτη ομάδα 

εκλεκτόρων) και από το σύνολο των μελών Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και των 

διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων). 

Στο εκλεκτορικό σώμα επιτρέπεται να συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. (πρώτη ομάδα 

εκλεκτόρων) που απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου 

απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση 

άσκησης των καθηκόντων τους. Δεν ισχύει το ίδιο και για τους εκλέκτορες της 

δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων. 

Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και τηρούνται από την αρμόδια υπηρεσία 

προσωπικού του Ιδρύματος, ήτοι τη Διεύθυνση Διοικητικού και εγκρίνονται από 

τον Πρύτανη του Ιδρύματος. 

Οι εκλογικοί κατάλογοι οριστικοποιούνται είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα 

διεξαγωγής των εκλογών. 

Μετά την έγκριση, οι εκλογικοί κατάλογοι θα παραδοθούν στην Κεντρική 

Εφορευτική Επιτροπή. 



Η παρούσα θα αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος, θα καταχωρηθεί στον 

ισότοπο Δι@ύγεια , θα σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη 

ΔΕΠ,ΕΕΠ,ΕΔΙΠ,ΕΤΕΠ και Διοικητικού προσωπικού, θα αναρτηθεί στον πίνακα 

ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Διοικητικού και θα τοιχοκολληθεί στην είσοδο του 

Κεντρικού Κτιρίου (κτίριο Πρυτανείας) του Ιδρύματος. 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

Καθ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
1. Αίτηση υποψηφιότητας.
2. Υπεύθυνη δήλωση.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
Πρύτανη. 
Αναπληρωτές Πρύτανη. 
Κοσμήτορες Σχολών. 
Προέδρους Τμημάτων. 
Μέλη Δ.Ε.Π. 
Μέλη Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π., Ε.Τ.Ε.Π. 
και Διοικητικούς Υπαλλήλους. 



Π Ρ Ο Σ

τον Πρύτανη 

του Γεωπονικού  

Α Ι Τ Η Σ Η 
υποψηφιότητας για τη θέση  

του Πρύτανη / Αντιπρύτανη 

του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών 

Πανεπιστήμιου Αθηνών 

του/της 

ΕΠΩΝΥΜΟ: ___________________________ Με την παρούσα αίτηση, υποβάλλω 

ΟΝΟΜΑ: ______________________________ υποψηφιότητα για τη θέση του Πρύτανη / 

Αντιπρύτανη του Γεωπονικού ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:_________________________ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ______________ 

Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία και την            αριθμ. 

προκήρυξη 

 ______________________________________ 

εκλογών για την ανάδειξη Πρύτανη και 

Αντιπρυτάνεων του Γεωπονικού 

ΒΑΘΜΙΔΑ: _____________________________ 

ΤΜΗΜΑ: ______________________________

______________________________________ 

Πανεπιστημίου Αθηνών. 

ΣΧΟΛΗ: _______________________________ 

______________________________________ Συνημμένα υποβάλω: 

ΑΔΤ: _________________________________ α. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής 

Ε-mail: ________________________________     Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. 

β. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν 

 στο πρόσωπο μου κωλύματα εκλογιμότητας. 

Θέμα: “Υποψηφιότητα για τη θέση 

του Πρύτανη / Αντιπρύτανη του 

Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών.” 

Τόπος / Ημερομηνία:       Ο Αιτών / Η Αιτούσα 

_____________________________________ _____________________ 



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 
Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ
(1)

:

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο: 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 

Ημερομηνία γέννησης
(2)

: 

Τόπος Γέννησης: 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ: 

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ: 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail): 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Ημερομηνία:    ………..……….20…… 

Ο – Η Δηλ………………. 

 (Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.(4) Σε περίπτωση 

ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 


