ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Kώδικας
Τηλέφωνο
Fax
Ε-mail

Κέρκυρα 11/11/2019
: Πλ. Τσιριγώτη 7
: 49100 Κέρκυρα
: 2661087863
: 2661087866
: floros@ionio.gr

Αριθμ.πρωτ.: ΣΜΟΤ/5468

Προς: τους φοιτητές των
ακαδημαϊκώνΤμημάτων της Σχολής
Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών
Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς και
Υποψήφιους Διδάκτορες.
Καλούνται οι φοιτητές των ακαδημαϊκών Τμημάτων της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών
Τεχνών (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες) να εκλέξουν τους εκπροσώπους
τους στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών,
σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. τις διατάξεις του άρθρου 17, παρ. 1γ του Ν. 4485/2017 (Α΄ 114), καθώς και τις διατάξεις του
άρθρου 84, παρ. 11 και 12 του ίδιου νόμου,
2. την υπ’ αριθμ. 144363/Ζ1/1-9-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων με θέμα «Ζητήματα οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., μετά τη δημοσίευση του ν.
4485/2017 (Α΄114).»,
3. την υπ’ αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, ΦΕΚ 3255/Β΄/15-9-2017, με θέμα: «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών
διαδικασιών για την ανάδειξη μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία 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)».

4.

την υπ’ αριθμ. Β. Προτ. 191014/Ζ1/7-11-2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, ΦΕΚ 3969/Β΄/13-11-2017, με θέμα: «Τροποποίηση της αριθμ. 153348/Ζ1/15-09-

2017 (Β΄3255) υπουργικής απόφασης, με θέμα «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την
ανάδειξη μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία 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)».

Οι εκπρόσωποι των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των ιδρυμάτων εκλέγονται με τους αναπληρωτές
τους από το σύνολο των φοιτητών με δικαίωμα συμμετοχής της οικείας κατηγορίας: α) προπτυχιακοί
φοιτητές και β) μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες.

Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται σε ετήσια βάση και σε κοινή ημερομηνία, η οποία ορίζεται και
προκηρύσσεται από τα αρμόδια συνδικαλιστικά όργανα των φοιτητών.
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε όλα τα ψηφοδέλτια ανά Τμήμα, Σχολή και Σύγκλητο,
εφόσον είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχο Τμήμα.
Η εκλογή γίνεται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία, η οποία προκηρύσσεται από τα όργανα
των φοιτητών, τα οποία είναι υπεύθυνα για τη συγκρότηση σχετικής εφορευτικής επιτροπής, ανά
Τμήμα, ανά Σχολή και ανά Ίδρυμα.
Δικαίωμα συμμετοχής στα εκλεκτορικά σώματα για την εκλογή οργάνων διοίκησης Α.Ε.Ι., καθώς και
δικαίωμα εκλογής στα όργανα αυτά έχουν (βλ. και άρθρο 2 Ορισμοί, περ. β του Ν. 4485/2017):
- οι προπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια των
εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα
σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα,
- οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια του
ενδεικτικού προγράμματος του Π.Μ.Σ στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι,
- υποψήφιοιδιδάκτορες που διανύουν τα πέντε (5) πρώτα έτη.
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ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΛΩΡΟΣ
Το παρόν έγγραφο αναρτάται στην ιστοσελίδα και στους Πίνακες Ανακοινώσεων των Τμημάτων της Σχολής
Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών.
Εσωτ.διανομή:
Νικόλαο- Γρηγόριο Κανελλόπουλο, Καθηγητή, Πρόεδρο του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Ευστάθιο Μακρή, Αναπληρωτή Καθηγητή, Πρόεδρο του Τμήματος Μουσικών Σπουδών
Δήμο Δημητριάδη, Καθηγητή, Προσωρινό Πρόεδρο του Τμήματος Εθνομουσικολογίας
Συντονιστή Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιονίου Πανεπιστημίου
Γραμματεία Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου
Γραμματείες Τμημάτων Μουσικών Σπουδών, Τεχνών Ήχου και Εικόνας & Εθνομουσικολογίας

