
 

 

 

Πειραιάς, 9 Σεπτεμβρίου 2022 

Αρ. Πρωτ. 20221846/9-9-22 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ/ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

«Εργαστήριο Ναυτιλιακής Οικονομίας, Διοίκησης και Ναυτιλιακών Ατυχημάτων – 
Ε.Ρ.Ν.Α» 

του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας  

του Πανεπιστημίου Πειραιώς  

 

 
 

Ο Πρόεδρος 
του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών 

 
 

 
Έχοντας υπόψη: 
 
α) την υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 47/Α’/ 12-3-2002 «Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς και καθορισμός του εσωτερικού τους Κανονισμού», με το άρθρο 1 παρ. γ’, 
δ΄ και ε’, με το οποίο ιδρύεται το εργαστήριο «Εργαστήριο Ναυτιλιακής Οικονομίας, Διοίκησης και 
Ναυτιλιακών Ατυχημάτων – Ε.Ρ.Ν.Α» 
β) το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 1118/τ΄Υ.Ο.Δ.Δ/ 31-12-2019 ΦΕΚ 
γ) τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4957/2022(ΦΕΚ 141/τ.Α’/21-07-2022) «Νέοι Ορίζοντες στα 

Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας της λειτουργικότητας και της 

σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» 

δ) τις διατάξεις του άρθρου 191 παρ. 4 του Ν. 4964 (ΦΕΚ 150/Α’/ 30-7-22) ‘Ρυθμίσεις για τα Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα’ 
 
 



 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΡΥΣΣΕΙ 
 

Εκλογές για την ανάδειξη μελών Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος αντίστοιχου γνωστικού 
αντικειμένου, σε θέση Διευθυντή του εργαστηρίου «Εργαστήριο Ναυτιλιακής 

Οικονομίας, Διοίκησης και Ναυτιλιακών Ατυχημάτων – Ε.Ρ.Ν.Α» 
του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας με θητεία τριών (3) ετών.  
 

1) Ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 και ώρα από 
10:00 έως 12:00. 

2) Η εκλογική διαδικασία πραγματοποιείται με καθολική, άμεση και μυστική ψηφοφορία που 
διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος 
με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου 
με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). 

3) Ως Διευθυντής πανεπιστημιακού εργαστηρίου εκλέγεται μέλος Διδακτικού Ερευνητικού 
Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), πλήρους απασχόλησης, της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή 
Καθηγητή. 

4) Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το αξίωμα του Διευθυντή έχουν μέλη Δ.Ε.Π. που 
έχουν τοποθετηθεί και υπηρετούν στο πανεπιστημιακό εργαστήριο και έχουν ίδιο ή συναφές 
γνωστικό αντικείμενο με αυτό του εργαστηρίου. 

5) Το εκλεκτορικό σώμα απαρτίζεται από τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος. 
6) Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων 

ψήφων. Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η 
ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 και ώρα από 10:00 έως 12:00 μεταξύ των 
υποψηφίων που καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση. Επί νέας άγονης εκλογικής 
διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα Πέμπτη 01 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα από 10:00 έως 12:00, οπότε εκλέγεται 
ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν υπάρχει 
ισοψηφία, διενεργείται από τον επικεφαλής ηλεκτρονική κλήρωση. Αν υπάρχει μόνο ένας (1) 
υποψήφιος, αυτός εκλέγεται μόνο αν λάβει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των εγκύρων 
ψήφων των μελών του ειδικού εκλεκτορικού σώματος που συμμετέχουν στην ψηφοφορία 

7) Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν εγγράφως την υποψηφιότητά τους έως τη 
Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 14.00, με κατάθεση υπογεγραμμένης αίτησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση ταυ Διευθυντή, συνοδεία βιογραφικού σημειώματος 
σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στη Γραμματεία του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς (γρ. 113). 

 
 
 



Η παρούσα Προκήρυξη / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς, του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών και να κοινοποιηθεί σε όλα τα 
μέλη που υπηρετούν σε θέσεις Δ.Ε.Π. και μετέχουν στη Συνέλευση ταυ οικείου Τμήματος. 

 

                    Ο Πρόεδρος του Τμήματος  
 (υπογραφή)* 

Ιωάννης Θεοτοκάς  

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

Συνημμένο: 

Δείγμα Αίτησης υποψηφιότητας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ « Εργαστήριο Ναυτιλιακής Οικονομίας, Διοίκησης και Ναυτιλιακών Ατυχημάτων 

– Ε.Ρ.Ν.Α » 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Υποβάλω υποψηφιότητα για τη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου «Εργαστήριο Ναυτιλιακής 

Οικονομίας, Διοίκησης και Ναυτιλιακών Ατυχημάτων – Ε.Ρ.Ν.Α» του τμήματος Ναυτιλιακών 

Σπουδών της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, γνωρίζοντας τις 

προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν.4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ.Α’/21-07-2022) άρθρο 48 και η Προκήρυξη 

Εκλογών. 

 

Με την παρούσα επισυνάπτω: 

1. Βιογραφικό σημείωμα  

2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 

 

 

(Πειραιάς ), …./…../2022 

Ο Δηλών / Η Δηλούσα  

 

……………………………………………………….. 

 

(υπογραφή) 

 
 

 


