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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Πειραιάς, 19 Οκτωβρίου 2017
Αριθμ. Πρωτ.: 20175746

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΟΥΣ ΤΩΝ
ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ 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/ΕΞ2010/30-92010 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:ΒΕΖΔ9-ΚΦΥ) διαπιστωτική Υπουργική Απόφαση περί διορισμού του Πρύτανη, την αριθμ.20163554/27-62016 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 των άρθρων 13 «Σύγκλητος», 14 «Πρυτανικό Συμβούλιο», 15 «Πρύτανης – Αντιπρυτάνεις» και των
παρ. 11 και 12 του άρθρου 84 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α’ έως Ε’» του Ν.4485/2017
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄
114/4-8-2017).
5. Το αρ. πρωτ. Βαθμός προτ.144363/Ζ1/1-9-2017 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
με θέμα «Ζητήματα οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α’114)»,
6. Την αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Τρόπος
διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία
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ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των
φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α’114).» (ΦΕΚ Β΄
3255/15-9-2017).

Προκηρύσσει
Εκλογές για την ανάδειξη τριών (3) εκπροσώπων, έναν (1) ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.
του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τους αναπληρωτές τους και έναν (1) εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων του
Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τον αναπληρωτή του, για διετή θητεία στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Η ημερομηνία έναρξης της θητείας των εκπροσώπων, με τους αναπληρωτές τους, είναι η 1η Δεκεμβρίου 2017 και
η ημερομηνία λήξης της θητείας τους είναι η 30η Νοεμβρίου 2019.
Ο εκπρόσωπος των διοικητικών υπαλλήλων, με τον αναπληρωτή του, που θα εκλεγούν, θα μετέχουν και στο
Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Οι εκπρόσωποι των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και ο εκπρόσωπος των διοικητικών υπαλλήλων εκλέγονται,
μαζί με τους αναπληρωτές τους, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας
προσωπικού του Πανεπιστημίου Πειραιώς, από ενιαίο ψηφοδέλτιο, ανά κατηγορία, για διετή θητεία και
δυνατότητα επανεκλογής για μία (1) ακόμη θητεία.
Οι εκλογές θα διεξαχθούν με κάλπη, ανά κατηγορία προσωπικού, στην Αίθουσα Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Πειραιώς (Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς, 4ος όροφος) την 21η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη, με ώρα έναρξης
ψηφοφορίας την 09:00 και ώρα λήξης της ψηφοφορίας την 13:00.
Σε περίπτωση ισοψηφίας η εκλογική διαδικασία, με κάλπη θα διεξαχθεί την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα,
ήτοι την 22η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη, στην Αίθουσα Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με ώρα
έναρξης ψηφοφορίας την 09:00 και ώρα λήξης της ψηφοφορίας την 13:00.
Α. Προϋποθέσεις Υποψηφιότητας
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και οι διοικητικοί υπάλληλοι που
υπηρετούν στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και δεν αποχωρούν αυτοδίκαια από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης
του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης διετούς θητείας.
Β. Κατάθεση αιτήσεων υποψηφιότητας
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις υποψηφιότητές τους έως και την 6η Νοεμβρίου 2017, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 14:00, ως ακολούθως:
1. Αυτοπροσώπως, με κατάθεση υπογεγραμμένης αίτησης ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του
ενδιαφερομένου, για τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π., στο Τμήμα Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του
Πανεπιστημίου Πειραιώς (Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς, 4ος όροφος, γραφείο 415), ή με ηλεκτρονική
αίτηση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση (prosopik@unipi.gr). Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση και η υπεύθυνη
δήλωση που θα επισυνάπτονται πρέπει να φέρουν την υπογραφή του/της υποψηφίου/ας. Ο/Η υποψήφιος/α
μπορεί να επικοινωνήσει πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων στο τηλ. 210 4142223 για να
ενημερωθεί για τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτησή του/της.
2. Αυτοπροσώπως, με κατάθεση υπογεγραμμένης αίτησης ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, για τα
μέλη Ε.Τ.Ε.Π. και τους διοικητικούς υπαλλήλους, στο Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού και Διοικητικής
Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς, 4ος όροφος, γραφείο 415), ή με
ηλεκτρονική αίτηση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση (persnl@unipi.gr). Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση και η
υπεύθυνη δήλωση που θα επισυνάπτονται πρέπει να φέρουν την υπογραφή του/της υποψηφίου/ας. Ο/Η
υποψήφιος/α μπορεί να επικοινωνήσει πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων στο τηλ. 210
4142218 για να ενημερωθεί για τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτησή του/της.
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Δικαιολογητικά Υποβολής Υποψηφιότητας
1. Αίτηση Υποψηφιότητας,
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου κωλύματα εκλογιμότητας.
Γ. Εκλεκτορικό Σώμα
Το εκλογικό δικαίωμα, ανά κατηγορία προσωπικού, ασκείται από το σύνολο των μελών της οικείας κατηγορίας
προσωπικού με την προϋπόθεση να είναι εγγεγραμμένοι στους οριστικούς εκλογικούς καταλόγους βάση τους
οποίους διενεργούνται οι εκλογές. Στους οριστικούς εκλογικούς καταλόγους δεν συμπεριλαμβάνονται όσοι
απουσιάζουν από τη θέση τους. Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και τηρούνται από την αρμόδια υπηρεσία
προσωπικού του ιδρύματος και εγκρίνονται από τον Πρύτανη. Οι εκλογικοί κατάλογοι οριστικοποιούνται είκοσι
ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.
O Πρύτανης

Καθηγητής Νικόλαος Β. Γεωργόπουλος

Συνημμένο: Αίτηση υποψηφιότητας
Κοινοποίηση:
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης
Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης
Τμήμα Α’ Οργάνωσης Ανώτατης Εκπαίδευσης
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Πρύτανη
2. Αντιπρυτάνεις
3. Κοσμήτορες Σχολών
4. Προέδρους Ακαδημαϊκών Τμημάτων
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 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π./Ε.Τ.Ε.Π./ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ονοματεπώνυμο: ………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….
Όνομα πατέρα: …………………………………………………………………………..………………………………………………………………………….
Όνομα μητέρας: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….
Ιδιότητα: …………………………………………………………………………………………….…..……………………………………………………………..
Τόπος γέννησης: ……………………………………………..………… Ημερομηνία γέννησης: ……………………………………………………..
Διεύθυνση κατοικίας: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Υποβάλλω υποψηφιότητα για εκπρόσωπος μελών Ε.Ε.Π._____/Ε.ΔΙ.Π._____/Ε.Τ.Ε.Π._____/Διοικητικών
υπαλλήλων_____* στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πειραιώς, γνωρίζοντας τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν.
4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114/4-8-2017), η αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 3255/15-9-2017) και η αριθμ. πρωτ.:20175746/19-10-2017 Προκήρυξη Εκλογών για την
ανάδειξη εκπροσώπων, με τους αναπληρωτές τους, των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και των διοικητικών
υπαλλήλων στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Με την παρούσα επισυνάπτω:
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου κωλύματα εκλογιμότητας.

Πειραιάς,...../...../2017
Ο Δηλών/Η Δηλούσα

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

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