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ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΡΗΜΟ ΔΦΟΡΔΤΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
για ηην ανάδειξη εκπποζώπος ηυν μελών Δ.E.Π. ζηη ςνέλεςζη ηος Σμήμαηορ
Μοςζικών ποςδών, ηηρ σολήρ Μοςζικήρ & Οπηικοακοςζηικών Σεσνών ηος
Ηονίος Πανεπιζηημίος, με εηήζια θηηεία.
Η Πξόεδξνο ηνπ Τκήκαηνο Μνπζηθώλ Σπνπδώλ, ηεο Σρνιήο Μνπζηθήο &
Οπηηθναθνπζηηθώλ Τερλώλ ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ, ιακβάλνληαο ππόςε:
1. ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 21, παπ. 1δ ηος Ν. 4485/2017 (Α΄ 114),
2. ηην ςπ’ απιθμ. 153348/Ε1/15-9-2017 Απόθαζη ηος Τποςπγού Παιδείαρ, Έπεςναρ και
Θπηζκεςμάηυν, ΦΔΚ 3255/Β΄/15-9-2017, κε ζέκα: «Τξόπνο δηεμαγσγήο ησλ εθινγηθώλ
δηαδηθαζηώλ γηα ηελ αλάδεημε κνλνπξόζσπσλ νξγάλσλ ησλ Α.Δ.Η. θαη δηαδηθαζία νξηζκνύ
θαη αλάδεημεο εθπξνζώπσλ ησλ κειώλ Δ.Δ.Π., Δ.ΓΗ.Π. θαη Δ.Τ.Δ.Π., ησλ δηνηθεηηθώλ
ππαιιήισλ θαη ησλ θνηηεηώλ ζηα ζπιινγηθά όξγαλα ησλ Α.Δ.Η. θαηά ηελ πξώηε εθαξκνγή
ηνπ λ. 4485/2017 (Α΄114)».
3. ηην ςπ’ απιθμ. Β. Πποη. 191014/Ε1/7-11-2017 Απόθαζη ηος Τποςπγού Παιδείαρ,
Έπεςναρ και Θπηζκεςμάηυν, ΦΔΚ 3969/Β΄/13-11-2017, κε ζέκα: «Τξνπνπνίεζε ηεο
αξηζκ. 153348/Ε1/15-09-2017 (Β΄3255) ππνπξγηθήο απόθαζεο, κε ζέκα «Τξόπνο
δηεμαγσγήο ησλ εθινγηθώλ δηαδηθαζηώλ γηα ηελ αλάδεημε κνλνπξόζσπσλ νξγάλσλ ησλ
Α.Δ.Η. θαη δηαδηθαζία νξηζκνύ θαη αλάδεημεο εθπξνζώπσλ ησλ κειώλ Δ.Δ.Π., Δ.ΓΗ.Π. θαη
Δ.Τ.Δ.Π., ησλ δηνηθεηηθώλ ππαιιήισλ θαη ησλ θνηηεηώλ ζηα ζπιινγηθά όξγαλα ησλ Α.Δ.Η.
θαηά ηελ πξώηε εθαξκνγή ηνπ λ. 4485/2017 (Α΄114)».
πποκηπύζζει εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε εθπξνζώπνπ, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, ησλ
κειώλ ηνπ Εηδηθνύ Εθπαηδεπηηθνύ Πξνζσπηθνύ (Ε.Ε.Π.) ζηε ςνέλεςζη ηος
Σμήμαηορ Μοςζικών ποςδών ηεο Σρνιήο Μνπζηθήο θαη Οπηηθναθνπζηηθώλ Τερλώλ
ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ, κε εηήζηα ζεηεία, έσο 30-11-2021, κε δπλαηόηεηα
επαλεθινγήο, από εληαίν ςεθνδέιηην κε άκεζε, κπζηηθή θαη θαζνιηθή ςεθνθνξία ησλ
κειώλ ηεο νηθείαο θαηεγνξίαο πξνζσπηθνύ ηνπ Τκήκαηνο Μνπζηθώλ Σπνπδώλ.

Η εθινγηθή δηαδηθαζία ζα δηεμαρζεί ζηηο 14 Γεκεμβπίος 2020, ημέπα Γεςηέπα, από
ώπα 10.30 έυρ 11.30, αποκλειζηικά μέζυ ηλεκηπονικήρ τηθοθοπίαρ με σπήζη ηος
ειδικού πληποθοπιακού ζςζηήμαηορ «ΕΔΤ» ηος Δθνικού Γικηύος Τποδομών,
Σεσνολογίαρ και Έπεςναρ (Δ.Γ.Τ.Σ.Δ.), λόγυ ηυν ειδικών ςγειονομικών ζςνθηκών
πος πποκύπηοςν από ηον covid19 .
Εθόζνλ πξνθύςεη αλάγθε επαλαιεπηηθήο ςεθνθνξίαο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ επόκελε
εκέξα Τξίηε, 15 Δεθεκβξίνπ 2020, θαηά ηηο ίδηεο ώξεο, νκνίσο κέζσ ειεθηξνληθήο
ςεθνθνξίαο.
Τελ επζύλε δηεμαγσγήο ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο έρεη ηξηκειήο Εθνξεπηηθή Επηηξνπή,
κε ηζάξηζκνπο αλαπιεξσηέο, ε νπνία νξίζζεθε κε απόθαζε ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Τκήκαηνο
Μνπζηθώλ Σπνπδώλ, σο εμήο:
Σπιμελήρ Δθοπεςηική Δπιηποπή
Ταθηηθά Μέιε
1. Τάληα Τζηξίδνπ, κέινο Ε.Ε.Π. ηνπ Τκήκαηνο Τερλώλ ΄Ηρνπ & Εηθόλαο
2. Νίθνο Κόθθαιεο, κέινο Ε.Ε.Π. ηνπ Τκήκαηνο Τερλώλ ΄Ηρνπ & Εηθόλαο
3. Μαξία Κξίγθα, κέινο Ε.Ε.Π. ηνπ Τκήκαηνο Τερλώλ ΄Ηρνπ & Εηθόλαο
Αλαπιεξσκαηηθά Μέιε
1. Χξηζηίλα Μεηζάλε, κέινο Ε.Ε.Π. ηνπ Τκήκαηνο Τερλώλ ΄Ηρνπ & Εηθόλαο
2. Μαξίιπ Αξγπξνθαζηξίηε, κέινο Ε.Ε.Π. ηνπ Τκήκαηνο Τερλώλ ΄Ηρνπ & Εηθόλαο
3. Γηώξγνο Μειηώηεο, κέινο Ε.Τ.Ε.Π. ηνπ Τκήκαηνο Τερλώλ ΄Ηρνπ & Εηθόλαο
Ζ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, σο Όξγαλν Γηελέξγεηαο Δθινγώλ, νθείιεη λα δηαζθαιίδεη ηελ νπζηαζηηθή θαη
αθώιπηε άζθεζε ηνπ εθινγηθνύ δηθαηώκαηνο ησλ κειώλ, λα παξαθνινπζεί ηελ νξζή θαη νκαιή δηεμαγσγή
ηεο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο, λα ππνβνεζά θαη λα επηιύεη νηνδήπνηε δήηεκα πξνθύπηεη θαηά ηε δηάξθεηα
απηήο, θαζώο θαη λα ζπληάζζεη θαη λα ππνγξάθεη ην ηειηθό πξαθηηθό εθινγήο.
 Με απόθαζή ηεο ε Δ.Δ. νξίδεη έλα κέινο ηεο σο Γηαρεηξηζηή ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο, ζύκθσλα κε
ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ππ’ αξηζκ 77561/Ε1/22.06.2020 Κνηλήο Υπνπξγηθήο Απόθαζεο.
 Δμνπζηνδνηεί κέινο ηεο Δ.Δ. λα παξαιάβεη από ην Κεληξηθό Πξσηόθνιιν ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ ηηο
αηηήζεηο ππνςεθηνηήησλ.

Αξκόδηα ππεξεζία γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηεο ΚΕΕ νξίδεηαη ε Δηεύζπλζε
Πιεξνθνξηθήο θαη Δηθηύσλ.
Οι αιηήζειρ ςποτηθιόηηηαρ καηαηίθενηαι ζηο Κενηπικό Ππυηόκολλο ηος Ηονίος
Πανεπιζηημίος έυρ ηην Σεηάπηη, 9 Γεκεμβπίος 2020, ώπα 12.00, ηλεκηπονικά ζηη
διεύθςνζη protocol@ionio.gr.
H Πξόεδξνο ηνπ Τκήκαηνο Μνπζηθώλ Σπνπδώλ
(Τν πξσηόηππν θέξεη ππνγξαθή)

Καζεγήηξηα Αλαζηαζία Σηώςε
Το παρόν αναρηάηαι ζηην ιζηοζελίδα ηοσ Τμήμαηος Μοσζικών Σποσδών.
ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ:
- κέιε Ε.Ε.Π. ηνπ Τκήκαηνο Μνπζηθώλ Σπνπδώλ
- κέιε Εθνξεπηηθήο Επηηξνπήο
- Κνζκήηνξα Σρνιήο ΜΟΤ.
- Γξακκαηέα Σρνιήο ΜΟΤ.
- Δηεύζπλζε Δηνηθεηηθνύ Ινλίνπ Παλ/κίνπ
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