ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
της 18ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου
ακαδ. έτους 2021-2022, που έγινε στην Κέρκυρα,
στις 14 Απριλίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ., με χρήση
πιστοποιημένης εφαρμογής τηλεδιάσκεψης.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Ακαδημαϊκά Θέματα
2. Έγκριση για την επικαιροποίηση των Μητρώων εκλεκτόρων του Τμήματος Τεχνών
Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών .
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………………………
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ τους, τα μέλη της Συγκλήτου (με δικαίωμα
ψήφου), κατέληξαν ομόφωνα στην παρακάτω απόφαση:
ΑΠΟΦΑΣΗ: Η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου, λαμβάνοντας υπόψη:
Α) τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει
μετά την προσθήκη που έλαβε με την παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν. 4452/2017, (Α΄
17/15-02-2017),
Β) τις διατάξεις της περ. ιγ) της παρ. 2 του άρθρου 21 και της περ. ιγ) της παρ.2 του
άρθρου 13 του Ν. 4485/2017( Α΄114/ 04-08-2017),
Γ) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 63 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας
του Ιονίου Πανεπιστημίου, εγκρίνει την επικαιροποίηση των Μητρώων Εσωτερικών
και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής
και Οπτικοακουστικών Τεχνών που τηρούνται για τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης,
μονιμοποίησης και ανανέωσης της θητείας μελών ΔΕΠ, σύμφωνα με την απόφαση
της από 15-09-2021/1ης συνεδρίασης της Συνέλευσης Τμήματος, έπειτα από
σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής (3η συνεδρίαση / 06-04-2022).
Αντίγραφο της από 06-04-2022 Απόφασης της Κοσμητείας της Σχολής Μουσικής και
Οπτικοακουστικών Τεχνών επισυνάπτεται στο παρόν Πρακτικό και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος αυτού.
Η καταχώριση των επικαιροποιημένων Μητρώων του Τμήματος Τεχνών Ήχου και
Εικόνας στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» θα γίνει από τη Γραμματεία του
Τμήματος με μέριμνά του.

Τα Μητρώα του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας θα αναρτηθούν στον ιστότοπο
του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου
κ. α. α
Ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων και Προγραμματισμού
Αναπλ. Καθηγητής Ευστάθιος Μακρής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
της 3ης Συνεδρίασης της Κοσμητείας
της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών
του Ιονίου Πανεπιστημίου, ακαδημαϊκού έτους 2021 – 2022,

που έγινε την Τετάρτη 6 Απριλίου 2022 και ώρα 10:00, μέσω τηλεδιάσκεψης
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Δήμος Δημητριάδης, Καθηγητής, Κοσμήτορας,
Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του ΤΤΗΕ,
Αναστασία Σιώψη, Καθηγήτρια, Πρόεδρος ΤΜΣ.
Αποστόλης Λουφόπουλος, ΑναπληρωτήςΚαθηγητής, Πρόεδρος ΤΜΕΘ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.Ε.Π.
Μαρία Ντούρου, τακτικό μέλος
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.ΔΙ.Π.
Σταματέλλα Λάμπουρα , τακτικό μέλος

Εκκρεμεί ο ορισμός ενός εκπροσώπου των φοιτητών της Σχολής στην Κοσμητεία,
ο οποίος έχει ζητηθεί με το υπ. αριθμ. πρωτ.: ΣΜΟΤ/5468/11-11-2019 έγγραφο
του Κοσμήτορος.
Υπεύθυνη για την επιμέλεια των πρακτικών είναι η Προϊσταμένη Γραμματείας της
Σχολής, Δημητρούλα Κούρκουλου.
Αφού διαπιστώθηκε ότι: α) έχει κοινοποιηθεί νόμιμα η υπ. αριθμ. ΣΜΟΤ/1483/4-4-2022 πρόσκληση και
β) το όργανο βρίσκεται σε απαρτία, αφού είναι παρόντα όλα τα μέλη του, ξεκίνησε η συνεδρίαση με τα
παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.
2.
3.

Έγκριση εκπαιδευτικής άδειας της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Τμήματος Μουσικών
Σπουδών κ. Έλλης Μαρίας Γεωργιάδου.
Έγκριση εκπαιδευτικής άδειας της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Τμήματος Μουσικών
Σπουδών κ. Αθηνάς Φυτίκα.
Επικαιροποίηση μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών για την συγκρότηση
Εκλεκτορικών Σωμάτων και Εισηγητικών Επιτροπών για την εκλογή μελών ΔΕΠ του
Τμήματος Μουσικών Σπουδών.

4.

Επικαιροποίηση μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών για την συγκρότηση
Εκλεκτορικών Σωμάτων και Εισηγητικών Επιτροπών για την εκλογή μελών ΔΕΠ του
Τμήματος Τεχνών, Ήχου και Εικόνας.
5. Φοιτητικά θέματα.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
ΘΕΜΑ 4o

« Επικαιροποίηση μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών για την συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων και Εισηγητικών Επιτροπών για την εκλογή
μελών ΔΕΠ του Τμήματος Τεχνών, Ήχου και Εικόνας».
Εισηγούμενος το θέμα ο Πρόεδρος του Τμήματος, Αναπλ. Καθηγητής
Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος, ενημερώνει τα μέλη ότι με την παράγραφο 3 του
άρθρου 30 του Ν.4452/2017 προστέθηκε στην παράγραφο 7 του άρθρου 19 του
Ν. 4009/2011 το εξής: «Τα μητρώα των εσωτερικών και εξωτερικών μελών
που καταρτίζονται και τηρούνται για τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης,
μονιμοποίησης και ανανέωσης της θητείας καθηγητών και λεκτόρων,
επικαιροποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και το αργότερο ανά
εξάμηνο με απόφαση της Συγκλήτου, έπειτα από γνώμη της Κοσμητείας,
ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος».
Η τελευταία απόφαση της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου με την οποία
επικαιροποιήθηκαν τα Μητρώα του Τμήματος είναι της 15ης -09-2021 (1η Συνεδρίαση) ακαδ. έτους 2021-2022 και το σχετικό αρχείο είναι αναρτημένο στον
ιστότοπο του Πανεπιστημίου, αλλά και στο πληροφοριακό σύστημα Απέλλα.
Κατόπιν τούτων το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και
Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, ύστερα από εισήγηση
της Προέδρου, προχωράει σε επικαιροποίηση των Μητρώων εσωτερικών και
εξωτερικών μελών, βάσει του γενικού μητρώου ΑΠΕΛΛΑ και των Πινάκων
μελών ΔΕΠ που αποστέλλονται στα Α.Ε.Ι. από το Υπουργείο καθώς και της από
24-3-2022/10ης Συνεδρίασης Συνέλευσης του Τμήματος Τεχνών Ήχου και
Εικόνας. Στο μητρώο εσωτερικών μελών περιλαμβάνονται οι καθηγητές,
αναπληρωτές καθηγητές και μόνιμοι επίκουροι καθηγητές του Τμήματος. Στο
μητρώο εξωτερικών μελών περιλαμβάνονται καθηγητές, αναπληρωτές
καθηγητές και μόνιμοι επίκουροι καθηγητές άλλων Τμημάτων του Ιδρύματος
και άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, καθώς και
αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής και της
αλλοδαπής που καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.
•
Τα μέλη της Κοσμητείας αφού συμφώνησαν με την αιτιολόγηση που περιέχεται στην εν λόγω απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος κατέληξαν ομόφωνα
στην παρακάτω απόφαση της Κοσμητείας:
ΑΠΟΦΑΣΗ:
Η Κοσμητεία της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών, έχοντας
υπόψη :

1. την παράγραφο 7 του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6-9-2011, τ. Α΄),
όπως ισχύει μετά την προσθήκη που έλαβε με την παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν.
4452/2017 (ΦΕΚ 17/15-2-2017, τ. Α΄),
2. τις διατάξεις της περ. ιγ) της παρ. 2 του άρθρου 21 και της περ. ιγ) της παρ. 2
του άρθρου 13 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017, τ. Α΄), \
συναινεί στην από 24-3-2022/10ης Συνεδρίασης Συνέλευσης του Τμήματος Τεχνών
Ήχου και Εικόνας, που αφορά την «επικαιροποίηση των μητρώων εσωτερικών και
εξωτερικών μελών για τη συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων και Εισηγητικών
Επιτροπών για την εκλογή μελών ΔΕΠ του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας»
σύμφωνα με το συνημμένο αρχείο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του
παρόντος πρακτικού.
Ως προς το θέμα αυτό επικυρώνονται αμέσως τα πρακτικά.
Ακριβές Αντίγραφο
Κέρκυρα 6 Απριλίου 2022
Η Γραμματέας της Σχολής
Δημητρούλα Κούρκουλου

Ο Κοσμήτορας της Σχολής
Καθηγητής Δήμος Δημητριάδης

