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ΠΡΟΕΔΡΟ

Αρικμ. Πρωτ.: ΣΜ/168

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ
με τριετή θητεία και
ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΩΝ

Η Πρόεδροσ του Σμήματοσ Μουςικϊν πουδϊν λαμβάνοντασ υπόψη:
1. τισ διατάξεισ του άρκρου 5 παρ. 9 του Π.Δ. 83/1984 «Κδρυςθ Πανεπιςτθμίου Αιγαίου. Ιονίου
Πανεπιςτθμίου και Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ (Α’ 31).
2. τισ διατάξεισ του άρκρου 4 του Ν. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι
ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων
ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 3861),
3. το άρκρο 1, παρ. α του Π.Δ. 185/6-6-2003 «Κδρυςθ Εργαςτθρίου Ελλθνικισ Μουςικισ» του
Σμιματοσ Μουςικϊν πουδϊν του Ιονίου Πανεπιςτθμίου (ΦΕΚ 144/12-06-2003, τ. Α'),
4. το άρκρο 1, παρ. β του Π.Δ. 185/6-6-2003 «Κδρυςθ Εργαςτθρίου Θλεκτροακουςτικισ
Μουςικισ Ζρευνασ και Εφαρμογϊν» του Σμιματοσ Μουςικϊν πουδϊν του Ιονίου
Πανεπιςτθμίου (ΦΕΚ 144/12-06-2003, τ. Α'),
5. τθν υπϋαρικμ. 22842/Β1/3-3-2006 Τπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ 300/13-3-2006 τ. Β’ ) «Κδρυςθ
Εργαςτθρίου Παλαιάσ Μουςικισ» του Σμιματοσ Μουςικϊν πουδϊν του Ιονίου
Πανεπιςτθμίου

6. τισ διατάξεισ του άρκρου 29 «Διευκυντισ Εργαςτθρίου και Μουςείου», του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ.
114/τ.Αϋ/04.08.2017) περί οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, ρυκμίςεισ για
τθν ζρευνα και άλλεσ διατάξεισ, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, ςε ςυνδυαςμό με τισ
διατάξεισ του άρκρου 84 «Σελικζσ και μεταβατικζσ διατάξεισ Κεφαλαίων Αϋ ζωσ Εϋ» και το
άρκρο 88 «Καταργοφμενεσ διατάξεισ» του ιδίου νόμου,
7. τισ διατάξεισ του άρκρου 28 τθσ παρ.22 του Ν.2083/1992, του άρκρου 7 του Ν. 1268/1982, το
Π.Δ.46/1989 όπωσ τροποποιικθκε με το Π.Δ. 265/1990 ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του
άρκρου 80 παρ. 5α και 22α του Ν.4009/2011
8. τισ διατάξεισ του άρκρου 115 «Ανάδειξθ Διευκυντι Κλινικισ, Εργαςτθρίου και Μουςείου» του ν.
4692/2020 (ΦΕΚ 111 τ.Α’/12-6-2020) με τίτλο «Αναβάκμιςθ του χολείου και άλλεσ διατάξεισ»,
9. τισ διατάξεισ τθσ υπ’ αρικμ. 77561/Η1/19.06.2020 Κ.Τ.Α. «Διαδικαςία θλεκτρονικισ ψθφοφορίασ
για τθν ανάδειξθ του Πρφτανθ και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελϊν οργάνων των
ακαδθμαϊκϊν μονάδων των Α.Ε.Ι., κακϊσ και των Διευκυντϊν Κλινικϊν, Εργαςτθρίων και
Μουςείων που λειτουργοφν ςτο πλαίςιο ακαδθμαϊκϊν μονάδων των Α.Ε.Ι.» (Βϋ 2481),
10. το γεγονόσ ότι θ κθτείεσ α) του Διευκυντι του «Εργαςτθρίου Ελλθνικισ Μουςικισ», β) του
Διευκυντι του «Εργαςτθρίου Θλεκτροακουςτικισ Μουςικισ Ζρευνασ και Εφαρμογϊν» και γ)
του Διευκυντι του «Εργαςτθρίου Παλαιάσ Μουςικισ» ζχουν λιξει,
ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ
εκλογζσ για την ανάδειξη Διευθυντϊν των εξήσ Εργαςτηρίων του Σμήματοσ Μουςικϊν:
- Εργαςτήριο Ελληνικήσ Μουςικήσ
- Εργαςτήριο Ηλεκτροακουςτικήσ Μουςικήσ Ζρευνασ και Εφαρμογϊν
- Εργαςτήριο Παλαιάσ Μουςικήσ
Διευκυντισ του κάκε Εργαςτθρίου εκλζγεται μζλοσ Δ.Ε.Π. του Σμιματοσ Μουςικϊν πουδϊν, με
αντίςτοιχο γνωςτικό αντικείμενο, για κθτεία τριϊν ετϊν, με δυνατότθτα επανεκλογισ. Θ ιδιότθτα
του Διευκυντι δεν είναι αςυμβίβαςτθ με τθν ιδιότθτα μονοπρόςωπου οργάνου ι μζλουσ
ςυλλογικοφ οργάνου ΑΕΙ. Δεν μπορεί να είναι υποψιφιοι, όςοι αποχωροφν λόγω ςυμπλιρωςθσ
του ανϊτατου ορίου θλικίασ κατά τθ διάρκεια τθσ προκθρυςςόμενθσ κζςθσ.
Καλοφνται τα μζλθ ΔΕΠ του Σμιματοσ Μουςικϊν πουδϊν που πλθροφν τισ νόμιμεσ
προχποκζςεισ για τθ κζςθ Διευκυντι Εργαςτθρίου να υποβάλλουν υποψθφιότθτα μζςω
θλεκτρονικισ επιςτολισ (email) θ οποία πρζπει να αποςταλεί προσ τθ Γραμματεία του Σμιματοσ
ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ music@ionio.gr μζχρι τθν Δευτζρα 22 Φεβρουαρίου 2021, ϊρα
14:00.
Θ ψθφοφορία για τθν εκλογι Διευκυντι Εργαςτθρίου είναι άμεςθ και μυςτικι. Θ εκλογικι
διαδικαςία κα διεξαχκεί αποκλειςτικά μζςω θλεκτρονικισ ψθφοφορίασ τθν Πζμπτη 25
Φεβρουαρίου 2021 και ϊρεσ από 10:00 ζωσ 14:00. Θ θλεκτρονικι ψθφοφορία για κάκε
Εργαςτιριο κα διεξαχκεί μζςω του ειδικοφ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ (ςφςτθμα «ΗΕΤ») του
Εκνικοφ Δικτφου Τποδομϊν Σεχνολογίασ και Ζρευνασ (Ε.Δ.Τ.Σ.Ε.).

Σθν ευκφνθ για τθ διεξαγωγι των εκλογϊν ζχει το Όργανο Διενζργειασ Εκλογϊν (Ο.Δ.Ε.) το οποίο
ςτθν περίπτωςθ εκλογϊν για τθν ανάδειξθ Διευκυντι Εργαςτθρίου αποτελείται από τον
επικεφαλισ τθσ ακαδθμαϊκισ μονάδασ ςτθν οποία εντάςςεται και λειτουργεί το Εργαςτιριο, ιτοι
τον Πρόεδρο του Σμιματοσ Μουςικϊν πουδϊν και ωσ βοθκόσ διαχειριςτι ζχει οριςτεί ο
Επίκουροσ Κακθγθτισ του Σμιματοσ κ. Μθνάσ Εμμανουιλ . Σο ΟΔΕ μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ
υποβολισ υποψθφιοτιτων ανακθρφςςει τουσ υποψιφιουσ για τθ κζςθ του Διευκυντι κάκε
Εργαςτθρίου και ενθμερϊνει το ςϊμα εκλεκτόρων μζςω μθνφματοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
χετικά με το αποτζλεςμα των εκλογϊν ςυντάςςεται πρακτικό ψθφοφορίασ από το ΟΔΕ και
εκδίδεται διαπιςτωτικι πράξθ από τον Πρφτανθ του Ιονίου Πανεπιςτθμίου θ οποία δθμοςιεφεται
ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.
Διευκυντισ εκλζγεται ο υποψιφιοσ που ςυγκεντρϊνει τθν απόλυτθ πλειοψθφία των ζγκυρων ψιφων.
Αν κανζνασ υποψιφιοσ δεν ςυγκεντρϊςει τθν απαιτοφμενθ πλειοψθφία, θ ψθφοφορία
επαναλαμβάνεται τθν επόμενθ θμζρα (Παραςκευι 26 Φεβρουαρίου 2021, 10:00 - 14:00) μεταξφ των
δφο πρϊτων ςε ψιφουσ υποψθφίων, οπότε και εκλζγεται ο υποψιφιοσ που ςυγκεντρϊνει τισ
περιςςότερεσ ψιφουσ. ε περίπτωςθ ιςοψθφίασ, διενεργείται κλιρωςθ από τον επικεφαλισ τθσ
οικείασ ακαδθμαϊκισ μονάδασ.
Σο ςϊμα εκλεκτόρων για τθν εκλογι Διευκυντι κάκε Εργαςτθρίου απαρτίηεται από το ςφνολο των
κακθγθτϊν πρϊτθσ βακμίδασ, των αναπλθρωτϊν κακθγθτϊν, των επίκουρων κακθγθτϊν, μόνιμων
και επί κθτεία, κακϊσ και των υπθρετοφντων λεκτόρων του Σμιματοσ Μουςικϊν πουδϊν.
Θ παροφςα προκιρυξθ με ευκφνθ τθσ Γραμματείασ να αναρτθκεί ςτον δικτυακό τόπο του
Σμιματοσ και να αποςταλεί μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςε όλα τα μζλθ ΔΕΠ του Σμιματοσ
Μουςικϊν πουδϊν.
Η Πρόεδροσ του Σμήματοσ

Καθηγήτρια Αναςταςία ιϊψη

Εςωτερικι διανομι:
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
- Γραφείο Πρφτανθ Ι.Π.
- Κοςμθτεία ΜΟΣ
- Δ/νςθ Προςωπικοφ
- Δ/νςθ Πλθροφορικισ

