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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 του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

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» (Α΄ 114), όπως έχει
τροποποιηθεί και  ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 18 «Ζητήματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του ν. 4559/2018
(Α΄ 142).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 192 «Χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τη διενέργεια εκλογικών
διαδικασιών και συνεδριάσεων των οργάνων των Α.Ε.Ι.» του Ν. 4823/2021 (Α΄136),
όπως αυτό συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία 147084/Ζ1 Κοινή Υπουργική Απόφαση
(Β΄ 5364) περί ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

4. Την υπ’ αριθ. 94697/15.07.2021 διαπιστωτική πράξη Πρύτανη του Χαροκοπείου
Πανεπιστημίου περί εκλογής της Καθηγήτριας Καλλιόπης Σαπουντζάκη ως Κοσμήτορα
της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών (Υ.Ο.Δ.Δ.
610).

5. Την υπ’ αριθ. 87834/23.07.2020 διαπιστωτική πράξη Πρύτανη του Χαροκοπείου
Πανεπιστημίου που αφορά στην εκλογή της Καθηγήτριας Κωνσταντίας Αικατερίνης
Λαζαρίδη ως Προέδρου του Τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής Περιβάλλοντος,
Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 593).
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6. Το γεγονός ότι η θητεία του/της Προέδρου και Αναπληρωτή/τριας Προέδρου του
Τμήματος Γεωγραφίας λήγει στις 31.08.2022.

7. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ΄ με τίτλο: «Ψηφιακή Διαφάνεια-Πρόγραμμα Διαύγεια» του
Ν. 4727/2020 (Α΄184).

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

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 01.09.2022
έως 31.08.2024.

Ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 και ώρα από
10.00 έως 14.00. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική. Η εκλογική διαδικασία θα
πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψήφο μέσω του ειδικού πληροφοριακού
συστήματος «ΖΕΥΣ» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών, Τεχνολογίας και Έρευνας
(Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.).

Σε περίπτωση που χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία, αυτή θα λάβει χώρα την ακριβώς
επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, 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.

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 κ α ι την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022 (ώρα 14:00), με κατάθεση υπογεγραμμένης
αίτησης στο πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου είτε ηλεκτρονικά στο protocol@hua.gr.

Με την αίτηση υποβολής υποψηφιότητας κατατίθεται και πλήρες βιογραφικό σημείωμα,
καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα
εκλογιμότητας.

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,
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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. 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:
- Πρυτανεία
- Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Προσωπικού
- Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων
- Γραμματεία Τμήματος Γεωγραφίας
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