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Δι@ΥΓΕΙΑ Αναρτητέο στο Διαδίκτυο
Αθήνα, 25.6.2020
Αρ. Πρωτ.: 87173
Προς: Τα μέλη Δ.Ε.Π. του
Τμήματος Γεωγραφίας, της Σχολής
Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και
Εφαρμοσμένων Οικονομικών του
Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
H Κοσμήτορας της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας
και Εφαρμοσμένων Οικονομικών
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.
114/04.08.2017, τ. Α΄), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 127 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του
Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 111/12.06.2020, τ. Α΄).
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της
από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄
90) και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 104/30.05.2020, τ. Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 142/03.08.2018, τ. Α΄).

5. Τις διατάξεις του π.δ/τος 77/2013 «Ίδρυση – Συγκρότηση Σχολών στο
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο» (Φ.Ε.Κ. 119/28.05.2013, τ. Α΄).

6. Τις διατάξεις του π.δ./τος 210/1999 «Ίδρυση τμημάτων στο Χαροκόπειο
Α.Ε,.Ι. Οικιακής Οικονομίας» (Φ.Ε.Κ. 179/06.09.1999, τ. Α΄).
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7. Τις διατάξεις του π.δ./τος 306/1999 «Μετονομασία του Χαροκοπείου Α.Ε,.Ι.
Οικιακής Οικονομίας» (Φ.Ε.Κ. 283/20.12.1999, τ. Α΄).
8. Την υπ’ αριθ. 77078/06.12.2018 διαπιστωτική πράξη Πρύτανη του
Χαροκοπείου Πανεπιστημίου περί εκλογής της Καθηγήτριας Καλλιόπης
Σαπουντζάκη ως Κοσμήτορα της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και
Εφαρμοσμένων Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 752/17.12.2018, τ. Υ.Ο.Δ.Δ..).
9. Το γεγονός ότι η θητεία του/της Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του
Τμήματος Γεωγραφίας λήγει στις 31.08.2020.
10. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112/13.07.2010, τ. Α΄).
Προκηρύσσει
Εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος
Γεωγραφίας της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών
του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, με θητεία δύο (2) ακαδημαϊκών ετών, από 01.09.2020
έως 31.08.2022.
Ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 και ώρα
από 10.00 έως 14.00.
Η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας. Σε περίπτωση που τυχόν χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία, αυτή θα
λάβει χώρα την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020
και ώρα από 10.00 έως 14.00 ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
Εκλόγιμοι είναι οι Καθηγητές/τριες πρώτης βαθμίδας και Αναπληρωτές/τριες
Καθηγητές/τριες πλήρους απασχόλησης του Τμήματος Γεωγραφίας. Δεν μπορούν να
θέσουν υποψηφιότητα τα μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω
συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης
θέσης.
Ο/Η Πρόεδρος και Αναπληρωτής/τρια Πρόεδρος δεν επιτρέπεται να κατέχει
συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με
εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή/ντριας Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου.
Η εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή/τριας Προέδρου γίνεται με δύο (2) ξεχωριστά
ενιαία ψηφοδέλτια, που περιλαμβάνουν τα ονόματα όλων των υποψήφιων Προέδρων
και Αναπληρωτών/τριών Προέδρων, αντίστοιχα. Οι εκλογείς σημειώνουν την
προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψήφιους Προέδρους και για έναν μόνο
από τους υποψήφιους Αναπληρωτές Προέδρους δίπλα από το όνομά τους.
Ο/Η Πρόεδρος και Αναπληρωτής/τρια Πρόεδρος εκλέγονται από σώμα εκλεκτόρων
που απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών
καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των
υπηρετούντων λεκτόρων του οικείου Τμήματος. Στο εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα
συμμετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως
του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την
απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους στην
Κοσμήτορα μέχρι και την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 (ώρα 14.00) με κατάθεση
υπογεγραμμένης αίτησης. Με την αίτηση υποβολής υποψηφιότητας κατατίθεται και
πλήρες βιογραφικό σημείωμα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, καθώς και Υπεύθυνη
Δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα εκλογιμότητας.
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Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους έως την
έναρξη της διαδικασίας εκλογής.
Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Κεντρική Εφορευτική
Επιτροπή, με ισάριθμους αναπληρωτές, η οποία ορίζεται, με απόφαση της
Κοσμήτορος, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της
ψηφοφορίας και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος. Η Κεντρική Εφορευτική
Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την
εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους/τις υποψήφιους/ες Προέδρους και Αναπληρωτές/τριες
Προέδρους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της, επιβλέπει τη
διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο
οποίος εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πρόεδρος Τμήματος και Αναπληρωτής/τρια Πρόεδρος εκλέγονται οι υποψήφιοι/ες, οι
οποίοι συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανείς από
τους/τις υποψήφιους/ες δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων
ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη
εργάσιμη ημέρα., δηλαδή την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020, και ώρα από 10.00 έως 14.00. Σε
περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται κατά την
επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο/η υποψήφιος/α, ο/η οποίος/α
συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Εάν υπάρχει ένας/μία μόνο
υποψήφιος/α, αυτός/η εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των
έγκυρων ψήφων
Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο και στον πίνακα
ανακοινώσεων του Πανεπιστημίου και του Τμήματος Γεωγραφίας και θα αποσταλεί
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Γεωγραφίας.

Η Κοσμήτορας
Καλλιόπη Σαπουντζάκη
Καθηγήτρια

Κοινοποίηση:
 Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων
 Τμήμα Προσωπικού
 Γραμματεία Τμήματος

