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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΡΥΤΑΝΗΣ
Πειραιάς, 31 Αυγούστου 2017
Αριθμ. Πρωτ. 20174625

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112/13-7-2010) – Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4210/2013, καθώς και την
κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ.Δ6.1127865/ΕΞ2010/30-9-2010 απόφαση και την αριθμ. πρωτ.
ΥΑΠ/Φ.40/3404/2-6-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΥΚΧ-3ΦΔ) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης.
2. Την αριθμ.20133081/5-6-2013 Απόφαση του Συμβουλίου του Ιδρύματος περί διορισμού του Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΦΕΚ 255/τ.ΥΟΔΔ/6-6-2013), την αρ. πρωτ. Φ.120.61/95/82969/Β2/18-6-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΖΔ9ΚΦΥ) διαπιστωτική Υπουργική Απόφαση περί διορισμού του Πρύτανη, την αριθμ.20163554/27-6-2016 Απόφαση
Συγκλήτου περί Διόρθωσης Ημερομηνίας Λήξης Θητείας Πρύτανη Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΦΕΚ 341/τ.ΥΟΔΔ/1-7-2016,
ΑΔΑ:688Λ469Β7Τ-Υ3Τ) και την αριθμ.πρωτ.120941/Ζ1/21-7-2016 (ΑΔΑ:6ΥΦΣ4653ΠΣ-ΔΙ9) διαπιστωτική Υπουργική
Απόφαση περί της λήξης της θητείας του Πρύτανη στις 31/8/2017.
3. Τις διατάξεις του Μέρους Β’ άρθρο 2 «Θέματα Διοίκησης των Α.Ε.Ι.», παρ.1 «Η θητεία των μονομελών και συλλογικών
οργάνων διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), που λήγει την 31η Αυγούστου 2017, παρατείνεται
έως την 30ή Νοεμβρίου 2017» του Ν.4473/2017 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα
εκπαίδευσης» (ΦΕΚ Α΄ 78/30-5-2017).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 «Πρύτανης – Αντιπρυτάνεις» του Ν.4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114/4-8-2017),

Προκηρύσσει
Εκλογές για την ανάδειξη Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς για τα ακαδημαϊκά
έτη 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 και 2020-2021. Η ημερομηνία έναρξης της θητείας του Πρύτανη και των
Αντιπρυτάνεων είναι η 1η Δεκεμβρίου 2017 και η ημερομηνία λήξης της θητείας τους είναι η 31η Αυγούστου 2021.
Οι εκλογές θα διεξαχθούν με κάλπη στην Αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Καραολή &
Δημητρίου 80, Πειραιάς, ισόγειο) την 11η Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη, με ώρα έναρξης ψηφοφορίας την 09:00
και ώρα λήξης της ψηφοφορίας την 17:00, με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15 του Ν.4485/2017
(ΦΕΚ Α΄114/ 4-8-2017).
Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας με κάλπη, αυτή θα διεξαχθεί την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα,
ήτοι την 12η Οκτωβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη, στην Αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου Πειραιώς με ώρα
έναρξης ψηφοφορίας την 09:00 και ώρα λήξης της ψηφοφορίας την 17:00, με τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 15 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114/ 4-8-2017).

ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 80, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18534
ΤΗΛ: 210 4142421, Fax: 2104173260

ΑΔΑ: ΩΞΞΡ469Β7Τ-Ο7Ξ
Α. Προϋποθέσεις Υποψηφιότητας
Ως Πρύτανης εκλέγεται μέλος Δ.Ε.Π., πρώτης βαθμίδας του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Αντιπρύτανης εκλέγεται
μέλος Δ.Ε.Π., πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
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. 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. Δεν επιτρέπεται το ίδιο πρόσωπο να
θέσει ταυτόχρονα υποψηφιότητα και για τα δύο αξιώματα.
Ο Πρύτανης δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος και να εκλεγεί για δεύτερη συνεχόμενη θητεία στο αξίωμα του
Πρύτανη. 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.
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. Η ιδιότητα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη είναι ασυμβίβαστη με κάθε επαγγελματική ενασχόληση
εκτός του Ιδρύματος.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις υποψηφιότητες τους έως και την 20η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 14:00, ως ακολούθως:
1. Αυτοπροσώπως, με κατάθεση υπογεγραμμένης αίτησης βάσει του συνημμένου υποδείγματος στο Γραφείο
Πρύτανη (Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς, 4ος όροφος ), ή
2. Με κατάθεση υπογεγραμμένης αίτησης βάσει του συνημμένου υποδείγματος από νόμιμα εξουσιοδοτημένο
εκπρόσωπο του ενδιαφερομένου στο Γραφείο Πρύτανη (Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς, 4ος όροφος), ή
3. Με ηλεκτρονική αίτηση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ( rector@unipi.gr ). Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση και η
υπεύθυνη δήλωση που θα επισυνάπτονται πρέπει να φέρουν την υπογραφή του υποψηφίου. Η επιβεβαίωση
της παραλαβής της υποψηφιότητας θα γίνεται με την αποστολή ηλεκτρονικά του αντίστοιχου αριθμού
πρωτοκόλλου. Εάν ο/η υποψήφιος/α δεν έχει λάβει τον αντίστοιχο αριθμ. πρωτ. οφείλει να επικοινωνήσει πριν
τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων στο τηλ. 210 4142421.
Δικαιολογητικά Υποβολής Υποψηφιότητας
1. Αίτηση Υποψηφιότητας,
2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου,
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου κωλύματα εκλογιμότητας.
Β. 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.Ε.Π., Ε.ΔΙ.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.
O Πρύτανης

Καθηγητής Νικόλαος Β. Γεωργόπουλος
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Συνημμένο: Αίτηση υποψηφιότητας για το αξίωμα του Πρύτανη/Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς
Κοινοποίηση:
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης
Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης
Τμήμα Α’ Οργάνωσης Ανώτατης Εκπαίδευσης
Εσωτερική Διανομή:
1. Αναπληρωτές Πρύτανη
2. Κοσμήτορες Σχολών
3. Προέδρους Ακαδημαϊκών Τμημάτων
4. Μέλη Δ.Ε.Π.
5. Προϊσταμένους Διευθύνσεων
6. Γραμματεία Συγκλήτου
7. Προϊσταμένους Τμημάτων
8. Αναπληρωτή Νομικό Σύμβουλο
9. Μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π.
10. Διοικητικούς Υπαλλήλους
11. Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς
12. Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων (για ανάρτηση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου)
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ/ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ονοματεπώνυμο: ………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….
Όνομα πατέρα: …………………………………………………………………………..………………………………………………………………………….
Όνομα μητέρας: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….
Ιδιότητα: …………………………………………………………………………………………….…..……………………………………………………………..
Τόπος γέννησης: ……………………………………………..………… Ημερομηνία γέννησης: ……………………………………………………..
Διεύθυνση κατοικίας: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Υποβάλω υποψηφιότητα για το αξίωμα του Πρύτανη _____ / Αντιπρύτανη ____ * του Πανεπιστημίου Πειραιώς,
γνωρίζοντας τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114/4-8-2017) άρθρο 15 και η υπ. αριθμ.
πρωτ.:20174625/31-8-2017 Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του
Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Με την παρούσα επισυνάπτω:
α. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
β. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο μου κωλύματα εκλογιμότητας.

(Τόπος), ...../...../2017
Ο Δηλών/Η Δηλούσα

........................................................
(υπογραφή)

(* Ο Δηλών/Η Δηλούσα αναγράφει το σημείο Χ στο κενό της θέσης για την οποία υποβάλει
υποψηφιότητα)
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