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Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης
θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης του Α.Ε.Ι. Πειραιά
Τ.Τ.»
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε με το ν.3528/2007(ΦΕΚ 26/Α’) και ιδίως αυτές των
άρθρων 84, 85 και 86, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 29 του ν.4369/2016 (ΦΕΚ
33/Α΄) και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του ν.4009/2011(ΦΕΚ 195/Α΄) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και
ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ.122/1999 «Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών ΤΕΙ Πειραιά»
(ΦΕΚ 127/Α΄).

4. Τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του ΤΕΙ Πειραιά (ΦΕΚ 3257/20.12.2013/Β’).
5. Την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού του ΤΕΙ Πειραιά, όσον αφορά τον τίτλο
του Ιδρύματος (ΦΕΚ 3681/Β’).

6. Τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 6 του Π.Δ.69/2016 (ΦΕΚ 127/Α΄).
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7. Τη με αριθμ. 2108/20.07.2016 απόφαση της Συνέλευσης του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. (ΦΕΚ
2366/Β΄) «Ρύθμιση θεμάτων του Οργανισμού του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα».

8. Το γεγονός ότι δεν υπηρετούν στο Ίδρυμά μας απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).

9. Το γεγονός ότι από τις πέντε οργανικές μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης, στις τρεις έχει
λήξει η θητεία των Προϊσταμένων και στις άλλες δύο ασκούνται καθήκοντα με ανάθεση.

10. Τη

με

αριθμ.58681/Ε5/26.4.2013

απόφαση

του

Υπουργού

Παιδείας

και

Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με την οποία διαπιστώθηκε ο διορισμός του
Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Πειραιά ,σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4009/2011,όπως ισχύουν
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Προκηρύσσουμε, την πλήρωση με επιλογή των θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων
επιπέδου Διεύθυνσης του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. ως ακολούθως:

1. Διεύθυνση Διοικητικού
2. Διεύθυνση Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

3. Διεύθυνση Οικονομικού
4. Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών
5. Διεύθυνση Σπουδών και Σπουδαστικής Μέριμνας
Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για τις παραπάνω θέσεις Προϊσταμένων
Διεύθυνσης έχουν οι υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ που ανήκουν οργανικά στο ΑΕΙ
Πειραιά Τ.Τ., υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και στο πρόσωπό τους
συντρέχουν σωρευτικά οι απαιτούμενες από τις κείμενες διατάξεις προϋποθέσεις.
1. Ειδικότερα ως Προϊστάμενοι Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι εφόσον:
α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης επί ένα (1) έτος τουλάχιστον ή
β) είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτοχοι
αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατέχουν το βαθμό Α΄ με
πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι (6) έτη στο βαθμό αυτό ή
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γ) κατέχουν το βαθμό Α΄ και έχουν ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για τρία (3) έτη
καθήκοντα προϊσταμένου τμήματος ή
δ) κατέχουν το βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη στο βαθμό
αυτό.
2. α) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή υπάλληλος που αποχωρεί
αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός ενός έτους από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.
β) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή ούτε να τοποθετηθεί προϊστάμενος
υπάλληλος, ο οποίος διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία ή
έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αναφερόμενα στην παρ.1 του άρθρου 8 του
ν.3528/2007 αδικήματα ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα πειθαρχική ποινή ανώτερη του
προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι
τη διαγραφή της κατά το άρθρο 145 του ως άνω νόμου.
3.

Υπάλληλος που κατέχει το βασικό τίτλο σπουδών, ο οποίος αποτελεί το τυπικό προσόν
του κλάδου, οι υπάλληλοι του οποίου προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις να
προΐστανται στη θέση που προκηρύσσεται, μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία
επιλογής ανεξαρτήτως του κλάδου στον οποίο ανήκει.

4.

Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας. Οι υποψήφιοι μπορούν να
υποβάλλουν αίτηση για πέντε θέσεις κατ΄ ανώτατο όριο.

5.

Για την επιλογή λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 85 του ν.3528/2007(ΦΕΚ
26/Α’) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το ν.4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α΄) και η Κ.Υ.Α.
με

αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.3546/2267/ΟΙΚ.32096/16.12.2016(ΦΕΚ

4123/Β’)

«Διεξαγωγή

δομημένης συνέντευξης κατά την επιλογή προϊσταμένων». Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
ως άνω άρθρο, κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου δεν λαμβάνεται υπόψη το κριτήριο
της αξιολόγησης.
6. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α’) όπως
αντικαταστάθηκε και ισχύει με το ν.4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α΄), για τα Πανεπιστήμια και τα
Τ.Ε.Ι. αρμόδιο όργανο επιλογής προϊσταμένων Διευθύνσεων ορίζονται η Σύγκλητος και η
Συνέλευση αντίστοιχα, με ανάλογη εφαρμογή της διαδικασίας.
7. Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που
συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Σε
περίπτωση αναντιστοιχίας των όσων υπεύθυνα δηλώνει ο υποψήφιος στην αίτηση του και
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στο βιογραφικό σημείωμα, με όσα τηρούνται στο προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου και
στο αρχείο της Υπηρεσίας, λαμβάνονται υπόψη όσα βεβαιώνει η Διεύθυνση
Προσωπικού, αφού προηγουμένως

έχει καλέσει τον υποψήφιο να προσκομίσει τα

επιπλέον εκείνα στοιχεία που υπεύθυνα δηλώνει ότι κατέχει..Η ανωτέρω διαδικασία
βεβαίωσης των στοιχείων της αίτησης υποψηφιότητας και του βιογραφικού σημειώματος
του υπαλλήλου από την Διεύθυνση Διοικητικού γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας
δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας.
8. Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αποκλείονται από την περαιτέρω
διαδικασία.
9. Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται στη Διεύθυνση
Διοικητικού μέσω του τμήματος Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Μέριμνας μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει την 6.2.2017. Η εκπρόθεσμη
υποβολή αιτήσεων ή η μη υποβολή βιογραφικού σημειώματος, συνεπάγεται τον
αποκλεισμό των υποψηφίων από τη διαδικασία επιλογής.
10. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, να κοινοποιηθεί με κάθε
πρόσφορο τρόπο στους υπαλλήλους και να αποσταλεί στο Α.Σ.Ε.Π. προκειμένου να
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΡΥΖΙΔΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Υπόδειγμα αίτησης υποψηφιότητας
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Δ/νση Διοικητικού
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ΑΙΤΗΣΗ

Επώνυμο:……………………………………..……
Όνομα: …………………………………………..…
Πατρώνυμο:……………………………………..

ΠΡΟΣ
Τη Διεύθυνση Διοικητικού του Α.Ε.Ι. Πειραιά
Τ.Τ.

Κατηγορία: …………………………………..….
Κλάδος/Ειδικότητα: ..……………………...
………………………………………………………….
Βαθμός: …………………………………………..
Δ/νση: ………………………………………….….
……………………………………………………..…..
Τηλ:…………………………………………….……

Σε

συνέχεια

της

πρόσκλησης

υπ’

αριθ.πρωτ.

εκδήλωσης

465/3-2-2017

ενδιαφέροντος

του

Προέδρου του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. για την υποβολή
υποψηφιοτήτων

πλήρωσης

των

θέσεων

προϊσταμένων Διευθύνσεων, υποβάλλω την παρούσα
αίτηση υποψηφιότητας, προκειμένου να κριθώ για τη
θέση / τις θέσεις Προϊσταμένου Διεύθυνσης που
προκηρύσσονται με την ανωτέρω πρόσκληση, με
σειρά προτεραιότητας ως εξής:

E - mail: ……………………………………….….
1………………………………………………………….
2………………………………………………………….
3………………………………………………………….
4………………………………………………………….
5………………………………………………………….
ΘΕΜΑ: Αίτηση υποψηφιότητας για
θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης

Συνημμένα σας υποβάλλω βιογραφικό σημείωμα, το
οποίο επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

/2/ 2017

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ
(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ)
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