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Σρνιήο Μνπζηθήο θαη Οπηηθναθνπζηηθψλ
Τερλψλ ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
γηα ηελ αλάδεημε εθπξνζψπνπ ησλ κειψλ Δ.Δ.Π., Δ.ΓΗ.Π. Δ.Τ.Δ.Π. ζηελ Κνζκεηεία ηεο
Σρνιήο Μνπζηθήο θαη Οπηηθναθνπζηηθψλ Τερλψλ ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ κε ζεηεία
έσο 31.08.2023
Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η Ε Κ Δ Η Λ Ω  Η 
Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Σ Ο 
Ο Κοζκήηορας ηες τοιής Μοσζηθής θαη Οπηηθοαθοσζηηθώλ Σετλώλ ηοσ Ιολίοσ
Παλεπηζηεκίοσ, ιακβάλνληαο ππφςε:
Τηο δηαηάμεηο:
α) ηνπ άξζξνπ 41 παξ. 1, 7 ηνπ Ν. 4957/2022 (Α΄ 141)
β) ηνπ άξζξνπ 192 ηνπ Ν. 4823/2021 (Α΄ 136),
2. Τελ ππ’ αξηζκ. 123024/Ε1/06.10.2022 (Β΄ 5220) Κ.Υ.Α.: «Καζνξηζκφο ηεο
δηαδηθαζίαο αλάδεημεο ησλ κνλνκειψλ νξγάλσλ ησλ Μνλνηκεκαηηθψλ Σρνιψλ, ησλ
Τκεκάησλ, ησλ Τνκέσλ θαη ινηπψλ κνλνκειψλ νξγάλσλ ησλ Αλψηαησλ
Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (Α.Δ.Η.) ησλ εθπξνζψπσλ, ησλ κειψλ Γηδαθηηθνχ
Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Γ.Δ.Π.), Δηδηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.Δ.Π.),
Δξγαζηεξηαθνχ
Γηδαθηηθνχ
Πξνζσπηθνχ
(Δ.ΓΗ.Π.),
Δηδηθνχ
Τερληθνχ
Δξγαζηεξηαθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.Τ.Δ.Π.) θαη ησλ θνηηεηψλ ζηα ζπιινγηθά φξγαλα
ησλ Α.Δ.Η.»,
3. ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ, (Β΄
2630/18.06.2021),
4. ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 3108/23-7-2021 (ΦΔΚ 656/6-8-2021, η. Υ.Ο.Γ.Γ) δηαπηζησηηθή
πξάμε ηνπ Πξχηαλε ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ, Καζεγεηή θ. Αλδξέα Φιψξνπ, κε ηελ
νπνία δηαπηζηψλεηαη ε εθινγή ζηε ζέζε ηνπ Κνζκήηνξα ηεο Σρνιήο Μνπζηθήο θαη
Οπηηθναθνπζηηθψλ Τερλψλ ηνπ Καζεγεηή θ. Γήκνπ Γεκεηξηάδε, κε ζεηεία απφ ηελ
1ε-9-2021 έσο ηελ 31ε-8-2024, χζηεξα απφ ην ππ. αξηζκ. πξση. : 2650/25.06.2021
πξαθηηθφ ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο.
1.

1.

Προθερύζζεη εθιογές γηα ηελ αλάδεημε εθπξνζψπσλ ησλ κειψλ Δ.Δ.Π., Δ.ΓΗ.Π.,
Δ.Τ.Δ.Π. θαη ησλ αλαπιεξσηψλ ηνπο, κε ζεηεία έσο 31.08.2023, ζηελ Κοζκεηεία ηες
τοιής Μοσζηθής θαη Οπηηθοαθοσζηηθώλ Σετλώλ ηοσ Ιολίοσ Παλεπηζηεκίοσ
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Όπνπ ν αξηζκφο ησλ ππεξεηνχλησλ κειψλ αλά θαηεγνξία είλαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ
αξηζκφ ηξία (3) ε εθπξνζψπεζε, ζα γίλεη κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ/ησλ
ελδηαθεξφκελνπ/λσλ.
2.

Ορίδεη σο εκεξνκελία δηεμαγσγήο ησλ εθινγψλ ηελ Σρίηε 13 Δεθεκβρίοσ 2022 από
ώρα 10:00 έφς 12:00.

Οη εθπξφζσπνη ησλ κειψλ Δηδηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.Δ.Π.), Δξγαζηεξηαθνχ
Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.ΓΗ.Π.) θαη Δηδηθνχ Τερληθνχ Δξγαζηεξηαθνχ Πξνζσπηθνχ
(Δ.Τ.Δ.Π.) Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο (Α.Δ.Η.) θαη νη αλαπιεξσηέο ηνπο αλαδεηθλχνληαη κε
θαζνιηθή, άκεζε θαη κπζηηθή ςεθνθνξία πνπ δηελεξγείηαη απνθιεηζηηθά ειεθηξνληθά κε
ηε ρξήζε ηνπ εηδηθνχ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο κε ηελ νλνκαζία «Ψεθηαθή Κάιπε
ΕΔΥΣ» ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ κε ηελ επσλπκία «Δζληθφ
Γίθηπν Υπνδνκψλ Τερλνινγίαο θαη Έξεπλαο Α.Δ.» (Δ.Γ.Υ.Τ.Δ. Α.Δ.).
Γηθαίσκα ππνβνιήο ππνςεθηφηεηαο γηα ηε ζέζε ηνπ εθπξνζψπνπ έρνπλ φια ηα κέιε ησλ
πξναλαθεξφκελσλ θαηεγνξηψλ ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη ζηελ παξ. 4 ηνπ
άξζξνπ 41 ηνπ λ. 4957/2022 θαη δελ ζπληαμηνδνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πξνθεξπζζφκελεο ζεηείαο.
Κάζε ππνςήθηνο κπνξεί λα παξαηηεζεί απφ ηελ ππνςεθηφηεηά ηνπ. Ζ παξαίηεζε γίλεηαη
κε γξαπηή δήισζε ε νπνία ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηνπ Πξχηαλε θαη δηαβηβάδεηαη άκεζα
ζην Όξγαλν Γηελέξγεηαο Δθινγψλ (Ο.Γ.Δ.), ην αξγφηεξν έσο ηε δέθαηε εκέξα πξηλ απφ
ηε δηεμαγσγή ηεο ςεθνθνξίαο.
Τν εθιεθηνξηθφ ζψκα γηα ηελ αλάδεημε εθπξνζψπσλ απφ θάζε θαηεγνξία κειψλ Δηδηθνχ
Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.Δ.Π.), Δξγαζηεξηαθνχ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.ΓΗ.Π.),
Δηδηθνχ Τερληθνχ Δξγαζηεξηαθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.Τ.Δ.Π.) θαη ησλ αλαπιεξσηψλ ηνπο,
απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηεο νηθείαο θαηεγνξίαο πνπ ππεξεηνχλ ζηελ
αθαδεκατθή κνλάδα, θαηά ηνλ ρξφλν δηελέξγεηαο ησλ εθινγψλ. Απφ ην εθιεθηνξηθφ ζψκα
εμαηξείηαη ηπρφλ πξνζσπηθφ πνπ ηειεί ζε θαζεζηψο αλαζηνιήο θαζεθφλησλ ή ζε άδεηα
άλεπ απνδνρψλ.
Γηα θάζε εθινγηθή δηαδηθαζία νξίδεηαη σο Όξγαλν Γηελέξγεηαο Δθινγψλ (Ο.Γ.Δ.)
ηξηκειήο
Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή απνηεινχκελε απφ ηξία (3) ηαθηηθά θαη ηζάξηζκα αλαπιεξσκαηηθά
κέιε. Σχκθσλα κε ηελ παξ. 1, δηελεξγείηαη ειεθηξνληθή θιήξσζε γηα ηελ αλάδεημε ησλ
κειψλ ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο κεηαμχ ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηεο νηθείαο
θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζηελ αληίζηνηρε αθαδεκατθή κνλάδα,
εμαηξνπκέλσλ ησλ κειψλ πνπ έρνπλ ππνβάιεη ππνςεθηφηεηα αλά θαηεγνξία. Δάλ ν
αξηζκφο ησλ ππεξεηνχλησλ κειψλ αλά θαηεγνξία πξνζσπηθνχ είλαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ
αξηζκφ έμη (6) θαη δελ επαξθεί γηα ηελ αλάδεημε ηξηκεινχο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο, κε
ειεθηξνληθή θιήξσζε αλαδεηθλχεηαη έλα (1) κέινο αλά θαηεγνξία πξνζσπηθνχ, ην νπνίν
αλαιακβάλεη ηα θαζήθνληα ηνπ Ο.Γ.Δ.
Καηά ηε δηελέξγεηα ηεο ςεθνθνξίαο, θάζε εθινγέαο δχλαηαη λα επηιέμεη έλαλ (1)
ππνςήθην. Ωο εθπξφζσπνο θάζε θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ εθιέγεηαη απηφο πνπ
ζπγθέληξσζε ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ ςήθσλ θαη σο αλαπιεξσηήο ηνπ ν ακέζσο
επφκελνο ζε ζεηξά πξνηίκεζεο ππνςήθηνο. Aλ ππάξρεη ηζνςεθία κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ
πνπ ζπγθέληξσζαλ ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ ςήθσλ, δηελεξγείηαη ειεθηξνληθή θιήξσζε κε
ηε
ρξήζε
ηνπ
ζπζηήκαηνο
«Ψεθηαθή
Κάιπε
ΕΔΥΣ»
κεηαμχ
απηψλ πνπ ηζνςήθεζαλ.
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Σε πεξίπησζε άγνλεο δηαδηθαζίαο, απηή επαλαιακβάλεηαη θαηά ηελ επφκελε εξγάζηκε
εκέξα, οκοίφς κέζφ ειεθηροληθής υεθοθορίας, ηελ Σεηάρηε 14 Δεθεκβρίοσ 2022,
από ώρα 10.00 π.κ. έφς 12.00.
Καιούληαη οη ελδηαθερόκελοη πνπ πιεξνχλ ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο ησλ ζρεηηθψλ
δηαηάμεσλ φπσο ηζρχεη, λα θαηαζέζοσλ ηελ αίηεζε ηες σπουεθηόηεηάς ηοσς ζηο
Κεληρηθό Πρφηόθοιιο ηοσ Ιολίοσ Παλεπηζηεκίοσ έφς ηελ Δεσηέρα 21 Νοεκβρίοσ
2022, ώρα 11.00 π.κ.

Ο Κοζκήηορας ηες τοιής

Καζεγεηής Δήκος Δεκεηρηάδες

Ζ παξνχζα Πξνθήξπμε λα αλαξηεζεί ζηελ θεληξηθή ηζηνζειίδα ηνπ Ηνλίνπ
Παλεπηζηεκίνπ θαη λα δηαβηβαζζεί κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζε φια ηα κέιε
Δ.Δ.Π., Δ.ΓΗ.Π., Δ.Τ.Δ.Π. ηεο Σρνιήο Μνπζηθήο θαη Οπηηθναθνπζηηθψλ Τερλψλ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
- Γξαθείν Πξχηαλε
- Αληηπξπηάλεηο,
- Ννκηθή Υπεξεζία,
- Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ,
- Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο θαη Γηθηχσλ,
- Γξακκαηεία Τκήκαηνο Τερλψλ Ήρνπ θαη Δηθφλαο
- Γξακκαηεία Τκήκαηνο Δζλνκνπζηθνινγίαο
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