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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κέρκυρα, 31/05/2021
Αρ. πρωτ.: ΣΜΟΤ/2260

Προς: Το σώµα εκλεκτόρων για την
εκλογή Κοσµήτορα της Σχολής
Μουσικής και Οπτικοακουστικών
Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστηµίου
(όπως πίνακας αποδεκτών)
Ηλεκτρονική αποστολή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
για την ανάδειξη Κοσµήτορα της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του
Ιονίου Πανεπιστηµίου και
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Κοσµήτορας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών λαµβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 («Προκήρυξη εκλογών») του Ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της
από 13.4.2020 Π.Ν.Π. ″Μέτρα για την αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων συνεπειών της
πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (A ́ 84)″ και β)
της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. ″Περαιτέρω µέτρα για την αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων
συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και
οικονοµική κανονικότητα″ (Α ́ 90) και άλλες διατάξεις (A' 104)″» (ΦΕΚ 104/τ.Α´/30-052020).
2. Τις διατάξεις του Ν. 4559/2018 «Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήµιο και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 142/τ.Α´/03-08-2018) και, ειδικότερα, των άρθρων 10 («Ίδρυση Σχολών
στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο»), 11 («Ίδρυση Τµηµάτων στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο») και 18
(«Ζητήµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης») παρ. 6.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/04-08-2017) και,
ειδικότερα, του άρθρου 11 («Αυτοδυναµία Τµηµάτων και Σχολών»), όπως τροποποιήθηκε
µε τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής
Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/τ.Α´/02-03-2018) και του άρθρου 19
(«Κοσµήτορας»), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 96 («Διαδικασία εκλογής
Κοσµήτορα») του Ν. 4692/2020 «Αναβάθµιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ
111/τ.Α´/12-06-2020).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 79/2013 «Ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τµήµατος, µετονοµασία
Τµήµατος, συγχώνευση ειδικεύσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο» (ΦΕΚ 119/τ.Α´/28-052013).
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5. Την υπ’ αριθµ. 77561/Ζ1/2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Διαδικασία ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των
µονοµελών οργάνων των ακαδηµαϊκών µονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών
Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδηµαϊκών
µονάδων των Α.Ε.Ι.» (ΦΕΚ 2481/τ.Β´/22-06-2020).
6. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 4638/18-9-2020 Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του Ιονίου
Πανεπιστηµίου, µε την οποία διαπιστώνεται η εκλογή του Καθηγητή του Τµήµατος
Μουσικών Σπουδών κ. Δήµου Δηµητριάδη του Αρχοντή, ως Κοσµήτορα της Σχολής
Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, σύµφωνα µε το
αριθµ. πρωτ. 4629/17-9-2020 πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής µε λήξη θητείας την 31η
Αυγούστου 2021 (ΦΕΚ 836/7-10-2020, τ. Υ.Ο.Δ.Δ), σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της
παραγράφου 6 του άρθρου 18 του Ν. 4559/2018).
7. Το γεγονός ότι η θητεία του υπηρετούντος Κοσµήτορα λήγει στις 31/08/2021.
8. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραµµα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 112/τ.Α´/13-07-2010),
όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει µε τον Ν. 4210/2013 «Ρυθµίσεις
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 254/τ.Α ́/21-11-2013), τον Ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και
περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα,
τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α' 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω
ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 237/τ.Α ́/31-10-2014), το Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων
για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία» (ΦΕΚ 34/τ.Α ́/23-03-2015) και τον
Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωµάτωση στην Ελληνική Νοµοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωµάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.»
(ΦΕΚ 184/τ.Α´/23-09-2020):
1.
2.

3.

4.

5.

Προκηρύσσει εκλογές, µέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, για την ανάδειξη
Κοσµήτορα της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου
Πανεπιστηµίου, µε θητεία από την 1η/09/2021 έως την 31η/08/2024.
Το σώµα εκλεκτόρων για την εκλογή Κοσµήτορα απαρτίζεται από το σύνολο των
καθηγητών πρώτης βαθµίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων
καθηγητών, µόνιµων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων της
οικείας Σχολής. Στο εκλεκτορικό σώµα έχουν δικαίωµα συµµετοχής και όσοι εκ των
ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η
απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων
τους.
Κοσµήτορας εκλέγεται µέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθµίδας ή αναπληρωτής, πλήρους
απασχόλησης, της οικείας Σχολής. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι µέλη Δ.Ε.Π.
που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συµπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας
κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόµενης θέσης.
Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 από 10:00 έως
13:00, αποκλειστικά µε ηλεκτρονική ψήφο µέσω ειδικού πληροφοριακού συστήµατος
(σύστηµα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδοµών Τεχνολογίας και Έρευνας
(Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.).
Κοσµήτορας εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία
των έγκυρων ψήφων. Αν κανείς από τους υποψήφιους Κοσµήτορες δεν συγκεντρώσει
την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή
επαναλαµβάνεται κατά την επόµενη εργάσιµη ηµέρα Πέµπτη 24 Ιουνίου 2021 από
10:00 έως 13:00, οµοίως µέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Σε περίπτωση νέας άγονης
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6.

εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαµβάνεται κατά την επόµενη εργάσιµη ηµέρα,
οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των
έγκυρων ψήφων. Εάν υπάρχει ένας µόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν
συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων.
Καλεί τους ενδιαφερόµενους για τη θέση του Κοσµήτορα της Σχολής Μουσικής και
Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστηµίου που πληρούν τις νόµιµες
προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, όπως σήµερα ισχύουν, να υποβάλουν την
υποψηφιότητά τους στο Κεντρικό Πρωτόκολλο, έως τη Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021,
ώρα 14:00.

Σηµείωση: Η παρούσα να αναρτηθεί στον ιστότοπο του προγράµµατος Διαύγεια,
στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιονίου Πανεπιστηµίου και στις
ιστοσελίδες των Ακαδηµαϊκών Τµηµάτων της Σχολής Μουσικής και
Οπτικοακουστικών Τεχνών.

Ο Κοσµήτορας
της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών
του Ιονίου Πανεπιστηµίου

Δήµος Δηµητριάδης
Καθηγητής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
Το σύνολο των µελών ΔΕΠ της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών
(καθηγητές πρώτης βαθµίδας, αναπληρωτές καθηγητές, µόνιµοι και επί θητεία
επίκουροι καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες).

Κοινοποίηση:
1. Γραφείο Πρύτανη
2. Αντιπρυτάνεις
3. Συντονιστή Υπηρεσιών Ι.Π.
4. Νοµική υπηρεσία
5. Γραµµατεία Συγκλήτου
6. Γραµµατείες Ακαδηµαϊκών Τµηµάτων:
- Τµήµα Μουσικών Σπουδών
- Τµήµα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
- Τµήµα Εθνοµουσικολογίας
7. Διεύθυνση Διοικητικού

