
  

 

ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 80 
185 34 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

    
    

     80, KARAOLI & DIMITRIOU STR. 
     185 34 PIRAEUS - GREECE 

 

 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ 
 

 

UNIVERSITY OF PIRAEUS 

SCHOOL OF FINANCE AND STATISTICS 

THE DEAN 

 

   
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  

          
         Πειραιάς 25.5.2021 
         Α.Π. X20210027 
 
Ο Κοσμήτορας της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς, έχοντας υπόψη:  
α) τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04.08.2017) όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει σύμφωνα με τα άρθρα 97 και 131 του Ν.4692/2020 (ΦΕΚ 111/τ.Α΄/12-6-2020),  
β) τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ.6, εδάφιο α’ του Ν.4559/2018 (ΦΕΚ 142/τ.Α΄/3-8-2018),  
γ) την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με  Αριθμ. 77561/Ζ1/19-6-2020 (ΦΕΚ 2481/τ.Β΄/22-6-
2020), δ) 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 (ΦΕΚ 112/ τ.Α΄/3-7-2010), όπως ισχύει  και τις 
διατάξεις των άρθρων 76 και 77 του N.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην 
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 184/ τ.Α΄/23-9-2020),  
προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος 
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής της Σχολής Χρηματοοικονομικής και 
Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με θητεία δύο (2) ακαδημαϊκών ετών από 1/9/2021 
έως 31/8/2023 (ακαδημαϊκά  έτη 2021-2022, 2022-2023). 
 
Πρόεδρος ή Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος εκλέγεται πλήρους απασχόλησης μέλος Δ.Ε.Π. 
πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του οικείου Τμήματος.  Δεν 
επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω 
συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας. 
Επιτρέπεται η εκλογή Προέδρου για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Στην περίπτωση αυτή, ο 
Πρόεδρος δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν παρέλθουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης 
θητείας του. Δεν επιτρέπεται η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Προέδρου για περισσότερες από 
τέσσερις (4) θητείες συνολικά. 
 
Ο Πρόεδρος Τμήματος δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου 
οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τη θέση Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής 
ή Μουσείου. 
 
Η ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου είναι άμεση και μυστική. Η 
εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε εργάσιμη 
ημέρα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς επομένη 
εργάσιμη ημέρα. 
 
Πρόεδρος Τμήματος και Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγονται οι υποψήφιοι, οι οποίοι 
συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανείς από τους υποψήφιους 
δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η 
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εκλογή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Σε περίπτωση νέας άγονης 
εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε 
εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Εάν 
υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) 
των έγκυρων ψήφων.  
 
Η εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική ψήφο πραγματοποιείται μέσω ειδικού πληροφοριακού 
συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας 
(Ε.Δ.Υ.Τ.Ε), η πρόσβαση στο οποίο πραγματοποιείται από την ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://zeus.grnet.gr. 
 
Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου υποβάλλονται από 
τους ενδιαφερόμενους στη Γραμματεία της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής (κεντρικό 
κτίριο, Καραολή και Δημητρίου 80) έως την Δευτέρα 31 Μαϊου 2021 και ώρα από 9.00 έως 13.00. 
               
Ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας ορίζεται η  Τρίτη 8 Ιουνίου 2021. 
Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας η εκλογική διαδικασία θα 
πραγματοποιηθεί την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021. Σε 
περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα, ήτοι την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021. 
 
Το συλλογικό όργανο που έχει την ευθύνη παρακολούθησης και διεξαγωγής της εκλογικής 
διαδικασίας είναι το Όργανο  Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), ήτοι η τριμελής  Κεντρική Εφορευτική 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 6 του Ν. 4485/2017.  
 
Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου 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. 
 
                                                                                            Ο Κοσμήτορας της Σχολής 

                (υπογραφή)*  
                                                                                         Καθηγητής Χριστόδουλος Στεφανάδης 

 

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο, το οποίο φυλάσσεται στο αρχείο της Σχολής. 

 
 
Κοινοποίηση: 

 Πρύτανη  

 Αντιπρυτάνεις 

 Μέλη ΔΕΠ Τμήματος  

 Δ/νση Διοικητικού 

 Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών  

 Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Τεχνικών Έργων  
       α) Τμήμα Μηχανοργάνωσης 
       β) Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων  

https://zeus.grnet.gr/
ΑΔΑ: 6Π6Θ469Β7Τ-ΠΥΥ



  

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  

 ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

 

 

Ονοματεπώνυμο: ………………………………………………….……………………………………………………..….……… 

Όνομα πατέρα: ………………………………………………….……………………………………………………..……………. 

Όνομα μητέρας: ………………………………………………………………………………….…………………………….…… 

Ιδιότητα: …………………………………………………………………………………………….…………………………….…… 

Τόπος γέννησης: …………………………………………… Ημερομηνία γέννησης: ………………………………… 

Διεύθυνση κατοικίας: ……………………………………………………………………………………………………………  

 

Υποβάλλω υποψηφιότητα για το αξίωμα του Προέδρου του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και 

Τραπεζικής Διοικητικής της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς, γνωρίζοντας τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114/4-8-2017), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν.4692/2020 (ΦΕΚ 111/τ.Α΄/12-6-2020) και η υπ’ αριθμ. 

πρωτ.: X20210027/25.5.2021 Προκήρυξη Εκλογών.  

 

 

Με την παρούσα επισυνάπτω: 

α. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου  

β. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου κωλύματα εκλογιμότητας. 

 

Πειραιάς, ......./...../2021 

 

Ο Δηλών/Η Δηλούσα 

 

 

........................................................ 

 

(υπογραφή)  
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  

 ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

 

 

Ονοματεπώνυμο: ………………………………………………….……………………………………………………..….……… 

Όνομα πατέρα: ………………………………………………….……………………………………………………..……………. 

Όνομα μητέρας: ………………………………………………………………………………….…………………………….…… 

Ιδιότητα: …………………………………………………………………………………………….…………………………….…… 

Τόπος γέννησης: …………………………………………… Ημερομηνία γέννησης: ………………………………… 

Διεύθυνση κατοικίας: ……………………………………………………………………………………………………………  

 

Υποβάλλω υποψηφιότητα για το αξίωμα του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος 

Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής 

του Πανεπιστημίου Πειραιώς, γνωρίζοντας τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 

114/4-8-2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν.4692/2020 (ΦΕΚ 111/τ.Α΄/12-6-

2020) και η υπ’ αριθμ. πρωτ.: X20210027/25.5.2021 Προκήρυξη Εκλογών.  

 

 

Με την παρούσα επισυνάπτω: 

α. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου  

β. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου κωλύματα εκλογιμότητας. 

 

Πειραιάς, ......./...../2021 

 

Ο Δηλών/Η Δηλούσα 

 

 

........................................................ 

 

(υπογραφή)  
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