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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ     

 

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Τρίπολη, 19/08/2022 

Α.Π.:6362 

 

   Προς: Σχολή Γεωπονίας και Τροφίμων του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

(Γραμματεία Κοσμητείας) 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Κοσμήτορα 

της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» 

 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 και της παρ. 1 και 4 του άρθρου 449 του ν. 4957/2022 

(Α’ 141) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της 

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

και λοιπές διατάξεις.». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 191 και 422 του ν. 4964/2022 (Α’ 150) «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.». 

3. Το υπ. αριθ. 96344/Ζ1/01-08-2022 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Ανώτατης 

Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Τμήματος Α’ 

Οργάνωσης Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4950/2022 (Α’128) «Ρυθμίσεις για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της 

δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις». 

5. Τις διατάξεις του άρθρου εξηκοστού έκτου του ν. 4917/2022 (Α’ 67) «Κύρωση της 

από 17.3.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς - Έργο VIII, Παράρτημα 12 της από 

6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος 

Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των 

υποδομών στον τομέα της υγείας - Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και 

άλλες επείγουσες διατάξεις. 

6. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (Α’ 70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., 

πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία 

του Κράτους και λοιπές διατάξεις». 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με 
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την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 

και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 

διατάξεις. 

8. Την υπ’ αριθ. 7647/30-08-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 734) Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου περί εκλογής Κοσμήτορα στη Σχολή 

Γεωπονίας και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

9. Τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

(Β’ 1563/2019). 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

 

Σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωμα 

του Κοσμήτορα της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου. 

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται: από 19/08/2022 έως 

20/09/2022. 

 

- Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το αξίωμα του Κοσμήτορα έχουν τα 

μέλη Διδακτικού  Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) βαθμίδας Καθηγητή ή 

Αναπληρωτή Καθηγητή της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων, τα οποία τελούν 

σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατ’ ελάχιστον για χρονικό διάστημα ενός 

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

θητεία του Κοσμήτορα λήγει την 31/08/2025. 

 

- 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 θέσης που 

προκηρύσσεται, 

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. 

 

- Το αξίωμα του Κοσμήτορα είναι ασυμβίβαστο με το αξίωμα άλλου 

μονοπρόσωπου οργάνου και ιδίως του Πρύτανη, Αντιπρύτανη, Προέδρου 

Τμήματος ή Διευθυντή Τομέα, καθώς και με την ιδιότητα μέλους του Συμβουλίου 

Διοίκησης. Είναι επιτρεπτή η κατοχή της θέσης Διευθυντή Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ξενόγλωσσου Προγράμματος Σπουδών, 

Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου, Πανεπιστημιακής Κλινικής, Πανεπιστημιακού 

Μουσείου και Ερευνητικού Ινστιτούτου. 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 του Κοσμήτορα και αν διαπιστωθεί 

η ύπαρξη τέτοιου, το εν λόγω πρόσωπο παύεται με απόφαση του Συμβουλίου 

Διοίκησης (Σ.Δ.).  

 

- Κάθε υποψήφιος που επιθυμεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για το αξίωμα του 

Κοσμήτορα της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων θα υποβάλλει εκδήλωση 
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ενδιαφέροντος ενώπιον του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.), η οποία θα 

συνοδεύεται από πρόταση του υποψηφίου για την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, 

ερευνητικών και λοιπών δραστηριοτήτων της Σχολής Διοίκησης και των 

επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων της σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο του 

Α.Ε.Ι., την Εθνική Στρατηγική για την Ανώτατη Εκπαίδευση και την Εθνική 

Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας. Η αξιολόγηση 

των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών 

από τη συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου. 

 

- Με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων, που θα 

εκδοθεί εντός επτά (7) ημερών από την έκδοση της παρούσας πρόσκλησης, θα  

συγκροτηθεί Επιτροπή, αποτελούμενη από έναν (1) εκπρόσωπο κάθε Τμήματος 

της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων, που είναι μέλος Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του 

Καθηγητή, ο οποίος θα υποδεικνύεται με απόφαση της Συνέλευσης του 

Τμήματος. Αντικείμενο της Επιτροπής είναι: α) η προσέλκυση υποψηφίων για το 

αξίωμα του Κοσμήτορα, β) η αξιολόγηση των ακαδημαϊκών, επιστημονικών και 

διοικητικών προσόντων των υποψηφίων, καθώς και η αξιολόγηση των 

προτάσεων των υποψηφίων για την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών 

και λοιπών δραστηριοτήτων της Σχολής και των επιμέρους ακαδημαϊκών 

μονάδων της, γ) η πρόσκληση των υποψηφίων για διαβούλευση με τα μέλη της 

Σχολής και δ) η επιλογή τριών (3) υποψηφίων ως καταλληλότερων από το 

σύνολο των υποψηφίων μετά από την αξιολόγησή τους και η υποβολή 

τεκμηριωμένης εισήγησης προς το Συμβούλιο Διοίκησης. 

 

- Το Συμβούλιο Διοίκησης θα αξιολογήσει τα διοικητικά, ακαδημαϊκά και 

ερευνητικά προσόντα των τριών (3) υποψηφίων, που θα προταθούν  από την 

Επιτροπή που θα συγκροτηθεί από την Κοσμητεία της Σχολής σε εφαρμογή των 

διατάξεων της παρ. 6, του ν. 4957/2022, καθώς και τις προτάσεις που 

υποβλήθηκαν. Μετά από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, με απόφαση του 

Συμβουλίου Διοίκησης που θα ληφθεί με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία 

οκτώ ενδεκάτων (8/11) εκλέγεται ο Κοσμήτορας μεταξύ των τριών (3) 

υποψηφίων. Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, η διαδικασία θα  

επαναληφθεί, οπότε απαιτείται η πλειοψηφία επτά ενδεκάτων (7/11). Αν δεν 

επιτευχθεί ούτε η πλειοψηφία των επτά ενδεκάτων (7/11), η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται, οπότε απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 

μελών. Αν και πάλι δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, 

επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μεταξύ των δύο πρώτων σε σειρά προτίμησης 

υποψηφίων, οπότε επιλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει τον 

μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης θα εκδώσει 

διαπιστωτική πράξη με την οποία θα ορίζεται ο Κοσμήτορας της Σχολής 

Γεωπονίας και Τροφίμων. 

 

 Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ιστότοπο του 

Πανεπιστημίου   Πελοποννήσου http://www.uop.gr. 

 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

http://www.uop.gr/
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ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

-Γραφείο Πρύτανη 

-Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων  

-Κοσμήτορα Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων  

-Προέδρους Τμημάτων Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων  

-Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού/Περιφερειακό Τμήμα Καλαμάτας 
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