Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2021.07.06 14:34:33
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6Μ4146Ψ8ΝΨ-ΛΝΧ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ

Κέρκυρα, 06/07/2021
Αρ. πρωτ.: ΣΕΠΠ/2812

Πληροφορίες:
Ταχ. Δ/νση:
Τηλέφωνο:

Ευαγγελία Κρανιώτη
Πλ. Χρ. Τσιριγώτη 7
26610-87760

ΠΡΟΣ:

Ε- ηΐ3Ϊ1:

£ ΐίΓ 3 Ι ΐίθ ϋ @ ίθ Ι Π Ο .§ Γ

Τα μέλη της Κεντρικής
Εφορευτικής Επιτροπής

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής, 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 ΟΟνΐϋ-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α 84)
και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού Οθνΐϋ-19 και την επάνοδο
στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α 90) και άλλες διατάξεις" (Α' 104)»
(ΦΕΚ 104/τ. Α730-05-2020),
2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 («Πρόεδρος Τμήματος») του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 114/τ. Α704-08-2017), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 97
(«Διαδικασία εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος») του Ν.
4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 111/τ.Α712-062020),
3. Τις διατάξεις του Ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 142/τ.Α703-08-2018) και, ειδικότερα, των άρθρων 11
(«Ίδρυση Τμημάτων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο») και 18 («Ζητήματα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης») παρ. 6,
4. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 77561/Ζ1/19-06-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης
«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 722-062020 ),

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3760/23-10-2017 Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του Ιονίου
Πανεπιστημίου, με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή του Αναπληρωτή Καθηγητή
του Τμήματος Πληροφορικής κ. Κωνσταντίνου Οικονόμου του Παναγιώτη, ως
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6.

7.

8.
.

Κοσμήτορα της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου
Πανεπιστημίου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 3705/18-10-2107 πρακτικό της
Εφορευτικής Επιτροπής, με λήξη θητείας την 31η Αυγούστου 2021 (ΦΕΚ 594/17-112017, τ. Υ.Ο.Δ.Δ., σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 18
τουΝ. 4559/2018),
Την υπ' αριθμ. πρώτ. ΣΕΠΠ/2219/27-05-2021 προκήρυξη εκλογών και πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου
του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας της Σχολής Επιστήμης της
Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, για το χρονικό διάστημα
από 1-9-2021 έως 31-8-2023 (Α.Δ.Α.: 6ΑΙ446Ψ8ΝΨ-ΤΕΗ),
Το αριθμ. πρωτ. ΣΕΠΠ/2153/25-05-2021 έγγραφο του Κοσμήτορα προς τη
Διεύθυνση Διοικητικού για την κατάρτιση και την κοινοποίηση των σχετικών
εκλογικών καταλόγων,
Το υπ' αριθμ. Δ.Δ1.1/2183/26-05-2021 απαντητικό έγγραφο της Διεύθυνσης
Διοικητικού με την κοινοποίηση των εκλογικών καταλόγων,
Τις υποβληθείσες αιτήσεις υποψηφιότητας για το αξίωμα του Προέδρου και
Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας της
Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου:
α. Την υπ’ αριθμ. 2736/01-07-2021 αίτηση υποψηφιότητας του κ. Γεωργίου Ηλιάδη,
Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, για το
αξίωμα του Προέδρου του Τμήματος.
β. Την υπ’ αριθμ. 2788/05-07-2021 αίτηση υποψηφιότητας του κ. Αγησίλαου
Κονιδάρη, Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και
Επικοινωνίας για το αξίωμα του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος.

Αποφασίζει
Α. τον ορισμό του Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), ήτοι τριμελή Κεντρική
Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε., άρθρο 23 παρ. 6 του Ν. 4485/2017), με ισάριθμα
αναπληρωματικά μέλη, η οποία έχει την ευθύνη διεξαγωγής και περάτωσης της
εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του
Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας της Σχολής Επιστήμης της
Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, μέσω ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας, ως εξής:
Τακτικά Μέλη:
1. Σπυρίδων Πολυκαλάς, Καθηγητής
2. Νίκος Αντωνόπουλος, Επάκουρος Καθηγητής
3. Αγγελική Σγώρα, Επίκουρη Καθηγήτρια
Αναπληρωματικά Μέλη:
1. Νικόλαος Μπούκας, Επίκουρος Καθηγητής
2. Δημήτριος Αμπελιώτης, Επίκουρος Καθηγητής
3. Κωνσταντίνος Πετράκης, Λέκτορας
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των
ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψήφιους
Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη
συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και
το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής, που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Επίσης, τα μέλη των Ο.Δ.Ε.
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οφείλουν να διασφαλίζουν την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού
δικαιώματος των μελών του εκλεκτορικού σώματος, όπως αυτό εκάστοτε ορίζεται
στην κείμενη νομοθεσία, να παρακολουθούν την ορθή και ομαλή διεξαγωγή της
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, να υποβοηθούν και να επιλύουν οιοδήποτε ζήτημα
προκύπτει κατά τη διάρκεια αυτής, καθώς και να συντάσσουν και να υπογράφουν το
τελικό πρακτικό εκλογής (αρ. 2 της υπ’ αριθμ. 77561/Ζ1/19-06-2020 Κ.Υ.Α.).
Β. τον ορισμό του Καθηγητή του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας κ.
Σπυρίδωνα Πολυκαλά ως Προέδρου της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.),
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 6 του Ν. 4485/2017, ως το ανώτερης
βαθμίδας αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. (ΦΕΚ διορισμού 751/τ. Γ703-08-2018).
Μεταξύ των μελών της ανωτέρω επιτροπής, ορίζεται ένα μέλος ως Διαχειριστής της
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 της υπ.
αριθμ. 77561/Ζ1/19-06-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ο οποίος:
«προμηθεύεται τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα «ΖΕΥΣ» από το Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.,
μετά την υποβολή αιτήματος, το οποίο θα αποστέλλεται στο Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. (στην
ηλεκτρονική διεύθυνση άείράεδίά&ΐζευδ.μηιεΐ.μι·) και θα κοινοποιείται στη Διεύθυνση
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου
Παιδείας
και
Θρησκευμάτων
(στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
6§ον§Γαηι@ηιΐηεάυ.§ον.§Γ). Μέσω των ανωτέρω κωδικών πρόσβασης, ο
Διαχειριστής καταχωρεί στο σύστημα «ΖΕΥΣ» τα απαραίτητα στοιχεία για τη
διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (τίτλο και περιγραφή ψηφοφορίας, τα
ονοματεπώνυμα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών του αρμοδίου ανά
περίπτωση Ο.Δ.Ε., τα ονόματα των υποψηφίων, τα ονοματεπώνυμα και τις
ηλεκτρονικές διευθύνσεις των εκλογέων, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο)
και καθορίζει το ακριβές χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι εκλογείς θα έχουν τη
δυνατότητα να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα.».

Ο Κοσμήτορας
της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και
Πληροφορικής^ου-ίονίου Πανεπιστημίου

Η παρούσα Απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και
Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και διαβιβάζεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε όλα
τα μέλη Δ.Ε.Π. του εν λόγω Τμήματος.
Κοινοποίηση:
Το σύνολο των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (δια της Γραμματείας)

Εσωτερική Διανομή:
1.
2.
3.
4.
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Γ ραφείο Πρύτανη
Αντιπρυτάνεις
Νομική Υπηρεσία
Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
Διεύθυνση Πληροφορικής και Δικτύων
Διεύθυνση Διοικητικού

