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ΑΔΑ:  

 

 

      
        

  Κηφισιά, 1/4/2019 
Τμήμα: Διοικητικού 
Πληροφορίες: Α. Ρωμαντζά                    Αρ. Πρωτ. 2310 

 
 
 
 
 
 

Ανακοίνωση Εκλογών για την ανάδειξη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Μπενακείου 

Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (Ε.Σ.Ι.) 

 

 

Η Διεύθυνση του Ινστιτούτου, έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ιδρυτικό Νόμο 4160/1929 του Ινστιτούτου (ΦΕΚ 198 Α’), 

2. Τις διατάξεις του Οργανισμού του Ινστιτούτου (ΦΕΚ 1155 Β’/1998), 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και 

Καινοτομία και άλλες διατάξεις», 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες 

διατάξεις», 

5. Την αρ. XXXVI/2ης Συνεδριάσεως/13.2.2019 της Διοικητικής Επιτροπής με θέμα: 

«Έγκριση του αριθμού των ατόμων που θα απαρτίζουν το Επιστημονικό Συμβούλιο, των 

προϋποθέσεων συμμετοχής και της διαδικασία εκλογής των Μελών που θα λάβουν 

μέρος στις εκλογές για την ανάδειξη του Συμβουλίου», 

 

Ανακοινώνει  

 

Τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη του Επιστημονικού Συμβουλίου του 

Ινστιτούτου, κατά αναλογία των διατάξεων που εφαρμόζονται στους λοιπούς ερευνητικούς 

φορείς που έχουν ενταχθεί στο Νόμο της Έρευνας.  

Ο αριθμός των ατόμων που θα απαρτίζουν το Επιστημονικό Συμβούλιο, οι 

προϋποθέσεις συμμετοχής και η διαδικασία εκλογής των Μελών που θα λάβουν μέρος στις 

εκλογές για την ανάδειξη του Συμβουλίου, έχουν ως ακολούθως: 

 

Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτου (Ε.Σ.Ι.) 

 

1. Το Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτου (Ε.Σ.Ι.) του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού 

Ινστιτούτου (ΜΦΙ) θα αποτελείται από πέντε (5) μέλη.  
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Μέλη του Ε.Σ.Ι. μπορεί να είναι το ερευνητικό προσωπικό του ΜΦΙ, βαθμίδας Α΄ ή Β, ή 

συνεργαζόμενοι καθηγητές Α.Ε.Ι. αντίστοιχης βαθμίδας. Την πλειοψηφία των μελών του 

Ε.Σ.Ι. αποτελεί το ερευνητικό προσωπικό του ΜΦΙ. 

Οι καθηγητές θα πρέπει να έχουν συνεργαστεί σε ερευνητικό έργο με το ΜΦΙ και η 

συνεργασία αυτή να έχει διαρκέσει τουλάχιστον τρία (3) έτη κατά την προκήρυξη των 

εκλογών. Κατά την ημερομηνία υποβολής της υποψηφιότητάς τους για μέλος του Ε.Σ.Ι. οι 

καθηγητές θα πρέπει να έχουν ενεργή συνεργασία με το ΜΦΙ. 

 

Στο Ε.Σ.Ι. συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου αιρετός εκπρόσωπος του επιστημονικού, 

τεχνικού και διοικητικού προσωπικού που υπηρετεί στο ΜΦΙ με σχέση εργασίας δημοσίου 

δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 

 

2. Η διαδικασία εκλογής μελών του Ε.Σ.Ι και του εκπροσώπου του μη ερευνητικού 

προσωπικού, έχει ως εξής:  

 

α. Ανακοίνωση εκλογών: 

Η εκλογή για το Ε.Σ.Ι. πραγματοποιείται στην έδρα του ΜΦΙ, υπό την ευθύνη του Γενικού 

Διευθυντή του ΜΦΙ. Ο Γενικός Διευθυντής ανακοινώνει τη διενέργεια εκλογών για την 

ανάδειξη των μελών του Ε.Σ.Ι. και του εκπροσώπου του μη ερευνητικού προσωπικού. 

Η ημερομηνία διενέργειας των εκλογών ορίζεται για την 19η Απριλίου 2019, κατά τις ώρες 

10.00πμ έως 12.00πμ, στο Τμήμα Διοικητικού.  

Οι υποψηφιότητες του ερευνητικού προσωπικού και του εκπροσώπου του μη ερευνητικού 

προσωπικού δύναται να υποβληθούν το χρονικό διάστημα από 1.4.2019 έως 12.4.2019, στο 

Τμήμα Διοικητικού του Ινστιτούτου. 

 

Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΜΦΙ. 

 

β. Δικαίωμα του εκλέγειν: 

Ο Γενικός Διευθυντής από κοινού με το Τμήμα Διοικητικού ελέγχουν και οριστικοποιούν τον 

κατάλογο όσων πληρούν τις προϋποθέσεις του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 

Δικαίωμα του εκλέγειν των μελών του Ε.Σ.Ι. έχει το σύνολο του ερευνητικού προσωπικού 

του ΜΦΙ, καθώς και οι καθηγητές Α.Ε.Ι., οι οποίοι συνεργάζονται με το ΜΦΙ στο πλαίσιο 

ερευνητικού προγράμματος, όπως προσδιορίζεται ανωτέρω (παρ. 1).  

Δικαίωμα του εκλέγειν του εκπροσώπου του μη ερευνητικού προσωπικού έχει το σύνολο 

του προσωπικού του Ινστιτούτου, που υπηρετεί με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.  

 

γ. Συγκρότηση εφορευτικής επιτροπής: 

Υποψηφιότητες για την εφορευτική επιτροπή που θα διεξάγει τις εκλογές δύναται να 

υποβληθούν το χρονικό διάστημα από 1.4.2019 έως 10.4.2019, στο Τμήμα Διοικητικού του 

Ινστιτούτου. 

Υποψήφιοι για την εφορευτική επιτροπή μπορεί να είναι οποιοδήποτε μέλος του 
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προσωπικού του ΜΦΙ, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι υποψήφιοι για μέλη του Ε.Σ.Ι. 

 

Η εφορευτική επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και ισάριθμα 

αναπληρωματικά.  

Ο Γενικός Διευθυντής προβαίνει στη συγκρότηση της εφορευτικής επιτροπής με κλήρωση, 

μεταξύ των μελών που υπέβαλαν σχετική υποψηφιότητα. Τα τρία (3) πρώτα μέλη ορίζονται 

ως τακτικά και τα τρία (3) επόμενα ως αναπληρωματικά. Εφόσον δεν καθίσταται δυνατή η 

συγκρότηση της εφορευτικής επιτροπής με την ως άνω διαδικασία, ο Γενικός Διευθυντής 

ορίζει/συμπληρώνει τα απαιτούμενα για τη νόμιμη συγκρότησή της μέλη. Ο Γενικός 

Διευθυντής ορίζει μεταξύ των τακτικών μελών τον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής.  

Η άσκηση των καθηκόντων των μελών της εφορευτικής επιτροπής είναι υποχρεωτική. 

Απαλλαγή από τα καθήκοντά τους είναι δυνατή μόνο λόγω σοβαρού κωλύματος και εφόσον 

ειδοποιήσουν εγγράφως δύο (2) ημέρες από την ημερομηνία ειδοποίησής τους. Στην 

περίπτωση αυτή αντικαθίστανται από τα αναπληρωματικά μέλη.  

Η εφορευτική επιτροπή διενεργεί την εκλογή και τηρεί πρακτικά και πρωτόκολλο 

ψηφοφορίας. Ο Πρόεδρος της επιτροπής αναθέτει σε ένα από τα μέλη της επιτροπής τα 

καθήκοντα γραμματέα για τη σύνταξη των πρακτικών. 

Η εφορευτική επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία για θέματα που προκύπτουν κατά τη 

διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας και αποφασίζει επί των ενστάσεων. Κατά των 

αποφάσεων της εφορευτικής επιτροπής χωρεί ένσταση στη Διοικητική Επιτροπή του ΜΦΙ. 

 

δ. Εκλογική διαδικασία: 

Ο Γενικός Διευθυντής, σε συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικού, καταρτίζει τους εκλογικούς 

καταλόγους. Στη συνέχεια καταρτίζει δύο (2) ψηφοδέλτια: ένα (1) για τα μέλη του ΕΣΙ και 

ένα (1) για τον εκπρόσωπο του μη ερευνητικού προσωπικού.  

Σε κάθε ψηφοδέλτιο για την εκλογή μελών του ΕΣΙ τίθενται μέχρι πέντε (5) σταυροί, 

αριστερά ή δεξιά των ονομάτων των υποψηφίων, με μπλε ή μαύρο στυλό.  

Σε κάθε ψηφοδέλτιο για την εκλογή του εκπροσώπου του μη ερευνητικού προσωπικού στο 

ΕΣΙ, τίθεται ένας (1) σταυρός, αριστερά ή δεξιά των ονομάτων των υποψηφίων, με μπλε ή 

μαύρο στυλό.  

Όσοι έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν ψηφίζουν αυτοπροσώπως. 

Τα ονοματεπώνυμα των εκλογέων που ψηφίζουν αναγράφονται κατά την προσέλευσή τους 

στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας που τηρεί η εφορευτική επιτροπή. Όταν τελειώσει η 

ψηφοφορία, κλείνεται το πρωτόκολλο ψηφοφορίας και υπογράφεται από τα μέλη της 

επιτροπής.  

Το ψηφοδέλτιο τίθεται σε αδιαφανή λευκό φάκελο που ρίχνεται στην αντίστοιχη κάλπη. 

Υποψήφιοι και εκλογείς έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν στην εφορευτική επιτροπή 

ενστάσεις για παραβάσεις της διαδικασίας κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Οι ενστάσεις 

είναι γραπτές και καταχωρούνται υποχρεωτικά στο πρακτικό που θα συντάξει για την 

εκλογική διαδικασία η εφορευτική επιτροπή. Επί των ενστάσεων αποφασίζει η εφορευτική 

επιτροπή αιτιολογημένα, είτε αμέσως είτε στο τέλος της ψηφοφορίας. Οι αποφάσεις της 
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καταχωρούνται στο πρακτικό. Κατά των αποφάσεων της εφορευτικής επιτροπής χωρεί 

ένσταση ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής του ΜΦΙ. 

Με το πέρας της εκλογικής διαδικασίας η εφορευτική επιτροπή ανοίγει τις δύο κάλπες και 

καταμετρά τα ψηφοδέλτια και τους σταυρούς που έλαβε ο κάθε υποψήφιος. 

Η εφορευτική επιτροπή καταρτίζει ένα πρακτικό εκλογής το οποίο υποβάλλει, μέσω του 

Γενικού Διευθυντή, προς έγκριση στη Διοικητική Επιτροπή του ΜΦΙ. 

 

ε. Θητεία, συνεδριάσεις και λειτουργία του ΕΣΙ 

Οι πέντε υποψήφιοι με το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων ορίζονται ως μέλη του Ε.Σ.Ι. Ο 

υποψήφιος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους έχει την ευθύνη της πρώτης συγκρότησης 

του Ε.Σ.Ι. στην οποία εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία ο Πρόεδρος του. 

Το ΕΣΙ συγκροτείται με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του ΜΦΙ, η οποία δεσμεύεται 

από το αποτέλεσμα της διεξαχθείσας ψηφοφορίας.  

Μέλος του Ε.Σ.Ι. χωρίς δικαίωμα ψήφου, αιρετός εκπρόσωπος του επιστημονικού, τεχνικού 

και διοικητικού προσωπικού που υπηρετεί στο ΜΦΙ με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκλέγεται ο υποψήφιος που έλαβε τους περισσότερους 

σταυρούς προτίμησης και ως αναπληρωματικός ο επόμενος σε αριθμό σταυρών. Σε 

περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή. 

 

Η θητεία των μελών του ΕΣΙ είναι διετής. Αν κάποιο από τα μέλη του ΕΣΙ αποχωρήσει για 

οποιονδήποτε λόγο (π.χ. παραίτηση), θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η εκλογική διαδικασία 

για τον ορισμό νέου μέλους. Εντωμεταξύ, το ΕΣΙ, εφόσον κατά τις συνεδριάσεις του τα 

λοιπά μέλη επαρκούν, ώστε να υπάρχει απαρτία, μπορεί να λειτουργήσει για ένα τρίμηνο 

ακόμα και με λιγότερα (από 5) μέλη. 

Το Ε.Σ.Ι. συνέρχεται ανάλογα με τις ανάγκες του ΜΦΙ και μετά από πρόταση του Γενικού 

Διευθυντή, της πλειοψηφίας των μελών του ή του 1/5 του ερευνητικού προσωπικού του 

οικείου Ινστιτούτου.  

Στις συνεδριάσεις του Ε.Σ.Ι. τηρούνται πρακτικά από γραμματέα που ορίζεται με απόφαση 

του Γενικού Διευθυντή. Πρόσβαση στα πρακτικά του Ε.Σ.Ι. μπορεί να έχει όλο το προσωπικό 

του ΜΦΙ.  

Το Ε.Σ.Ι. μπορεί να συνεδριάζει και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη).  

Για τη λειτουργία του ΕΣΙ εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του Κώδικα 

Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999).  

Πριν τη λήξη της θητείας του, το Ε.Σ.Ι. υποβάλει στη Διοικητική Επιτροπή, μέσω της Γενικής 

Διεύθυνσης του ΜΦΙ, απολογισμό της θητείας του.  

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατή, με απόφαση των 4/5 του συνόλου των μελών της 

Διοικητικής Επιτροπής του ΜΦΙ, η παύση μέλους Ε.Σ.Ι. πριν τη λήξη της θητείας τους για 

πλημμελή άσκηση των καθηκόντων του.  

Ο Γενικός Διευθυντής του ΜΦΙ συμμετέχει ως εισηγητής στις συνεδριάσεις του Ε.Σ.Ι. 

Εφόσον ο Γενικός Διευθυντής εισηγείται θέμα προς συζήτηση, τούτο εγγράφεται 

υποχρεωτικά στην ημερήσια διάταξη του Ε.Σ.Ι. Αν διαφωνεί ο Γενικός Διευθυντής με γνώμη 

των μελών του Ε.Σ.Ι., η οποία συγκεντρώνει απλή πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, 



________________________________________________________________ 
Δ/νση: Στ. Δέλτα 8, 145 61 Κηφισιά Αττικής, Τηλ.: 210-8180210, Fax: 210-8077506, Ε-mail: a.romantza@bpi.gr 

ο Γενικός Διευθυντής υποχρεούται να υποβάλει το θέμα στη Διοικητική Επιτροπή του ΜΦΙ 

για την άρση της διαφωνίας, παρουσία ενός εκ των διαφωνούντων μελών του Ε.Σ.Ι. 

 

 

 

        Η Διευθύντρια 
 
 
 
 

         Δρ Κ. Μαχαίρα 
 
 

Εσωτερική διανομή: 
Όλο το προσωπικό του ΜΦΙ 


