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Άρτα, 25/05/2021 
Αρ. πρωτ. 66 

 
Προς τα μέλη ΔΕΠ 

της Σχολής Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
(με τη φροντίδα της Γραμματείας της Κοσμητείας της Σχολής Μουσικών Σπουδών 

Πληροφορίες: Ευαγγελία Νάση, τηλ. 2681050300, email: musicgram@uoi.gr) 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΕΚΛΟΓΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
Η Κοσμήτορας της Σχολής Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έχοντας 
υπόψη: 
α) Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α ́/4.8.2017) «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκαν με το άρθρο 96 του Ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση Σχολείου και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 111/τ. Α ́/12.6.2020), 
β) Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση Σχολείου και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 111/τ. Α ́/12.6.2020), 
γ) Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 18 του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α΄ 142/03.08.2018) 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις, 
δ) Την υπ΄ αριθμόν 1053/12/23.10.18 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
(ΦΕΚ 741/τ. ΥΟΔΔ/13.12.18) σύμφωνα με την οποία διορίστηκε ως Κοσμήτορας της Σχολής 
Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων η Αναπληρώτρια καθηγήτρια του 
Τμήματος Μουσικών Σπουδών της ιδίας Σχολής, κ. Μαρία Ζουμπούλη με θητεία έως τις 
31.08.2020, 
ε) Την υπ’ αριθμ. 6550/01-12-2020 διαπιστωτική Πράξη - Απόφαση του Πρύτανη για 
παράταση της θητείας της Κοσμήτορος της Σχολής Μουσικών Σπουδών έως 31.08.2021, 
σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν 1097/05.11.2020 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων, 
στ) Την υπ’ αριθμόν 153348/Ζ1/15.09.2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3255/τ. Β΄/15.09.2017) 
για τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων 
οργάνων των ΑΕΙ, κ.ά., η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 11 
του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/04-08-2017), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αριθμόν 191014/Ζ1/07.11.2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 3969/τ. Β΄/13.11.2017) 
ζ) Την υπ ́αριθμ. 77561/Ζ1/19.6.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Διαδικασία ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων των ΑΕΙ, των μονομελών 
οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των ΑΕΙ, καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, 
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Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των ΑΕΙ» 
(ΦΕΚ 2481/τ. Β’/22.6.2020), 
η) Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ. Α ́/2010) ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, 
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με το Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/τ. 
Α΄/21.11.2013), το Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ. Α΄/31.10.2014) και το ΠΔ 28/2015 (ΦΕΚ 34/τ. 
Α΄/23.03.2015), καθώς και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ Δ6 
1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
[α] ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΚΛΟΓΕΣ με άμεση και μυστική ψηφοφορία προκειμένου να αναδειχθεί 
ο Κοσμήτορας της Σχολής Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με τριετή 
θητεία, ήτοι από 01 Σεπτεμβρίου 2021 έως 31 Αυγούστου 2024. 
[β] ΟΡΙΖΟΥΜΕ ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021, από 
9:00 έως 14:00, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Εφόσον προκύψει ανάγκη 
επαναληπτικής ψηφοφορίας, η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα, 
Τρίτη 15 Ιουνίου 2021από 9:00 έως 14:00, με το ίδιο ΟΔΕ (Όργανο Διενέργειας Εκλογών) και 
με την ίδια εκλογική διαδικασία. 
[γ] ΚΑΛΟΥΜΕ τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους - μέλη ΔΕΠ να υποβάλλουν την 
υποψηφιότητά τους στην Γραμματεία της οικείας Κοσμητείας ηλεκτρονικά (στην διεύθυνση 
musicgram@uoi.gr) έως και την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021 και ώρα 14.00. 
 
ΣΩΜΑ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ 
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.  
Οι εκλογικοί κατάλογοι με βάση τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές εγκρίνονται από τον 
Πρύτανη, καταρτίζονται, οριστικοποιούνται είκοσι ημέρες πριν από την ημερομηνία 
διεξαγωγής των εκλογών και τηρούνται από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού του 
Ιδρύματος. 
 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ 
Εκλόγιμοι είναι, ελλείψει Καθηγητών πρώτης βαθμίδας, οι Αναπληρωτές Καθηγητές της 
Σχολής Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που τελούν σε καθεστώς πλήρους 
απασχόλησης. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη ΔΕΠ που αποχωρούν από την 
υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της 
προκηρυσσόμενης θητείας. 
Επιτρέπεται η εκλογή Κοσμήτορα για δεύτερη συνεχόμενη θητεία και έως δύο (2) θητείες 
συνολικά. Ο Κοσμήτορας δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου 
μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου ΑΕΙ, με εξαίρεση τη θέση Διευθυντή́ ΠΜΣ, 
Εργαστηρίου, Κλινικής ή Μουσείου. 
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Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εντός τριήμερης (3) προθεσμίας από την προκήρυξη των 
εκλογών, οι δε υποψήφιοι που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις ανακηρύσσονται με 
απόφαση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία εκδίδεται εντός δύο εργάσιμων 
ημερών μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων. Οι υποψήφιοι 
μπορούν να παραιτηθούν με γραπτή δήλωσή τους έως την έναρξη της διαδικασίας εκλογής. 
Τα δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας, τα οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην 
διεύθυνση musicgram@uoi.gr σε μορφή αρχείων pdf, είναι τα ακόλουθα: 
1. Αίτηση υποψηφιότητας 
2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου 
3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν κωλύματα εκλογιμότητας στο πρόσωπο του 
υποψηφίου. 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ 
Η ψηφοφορία για την εκλογή Κοσμήτορα είναι άμεση και μυστική. Η εκλογική διαδικασία 
διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε εργάσιμη μέρα, έτσι ώστε να 
είναι δυνατή η διεξαγωγή επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς επόμενη εργάσιμη 
ημέρα. 
Η εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική ψήφο πραγματοποιείται μέσω ειδικού πληροφοριακού 
συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας 
(ΕΔΥΤΕ), η πρόσβαση στο οποίο πραγματοποιείται από την ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://zeus.grnet.gr., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αριθμ. 77561/Ζ1/19.06.2020 
Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2481/τ. Β ́/22.06.2020). 
Όργανο Διενέργειας Εκλογών (ΟΔΕ) για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Μουσικών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι η πενταμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, 
με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία ορίζεται από τον Κοσμήτορα τουλάχιστον πέντε 
(5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται από μέλη ΔΕΠ της 
Σχολής. Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι το ανώτερης βαθμίδας 
αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ. Με απόφαση του το ΟΔΕ ορίζει ένα μέλος του ως Διαχειριστή της 
συγκεκριμένης εκλογικής διαδικασίας. 
Τα μέλη του ΟΔΕ οφείλουν να διασφαλίζουν την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του 
εκλογικού δικαιώματος των μελών του εκλεκτορικού σώματος, 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. 
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, 
εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψήφιους Κοσμήτορες 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. 
Η εκλογή του Κοσμήτορα γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, που περιλαμβάνει τα ονόματα όλων 
των υποψήφιων. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους 
υποψήφιους δίπλα από το όνομά τους.  
Κοσμήτορας εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των 
έγκυρων ψήφων. Αν κανείς από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη 
πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται 
κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 
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Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική 
πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Εάν υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν 
συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων. 
 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
1. Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών μπορεί να υποβάλει: 
α) Κάθε εκλογέας εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του Ιδρύματος και 
β) οι Υποψήφιοι ή κατ’ εξουσιοδότησή τους ορισμένοι αντιπρόσωποι. 
2. Λόγους ένστασης θεμελιώνουν αποκλειστικά: 
α) Η έλλειψη νόμιμων προσόντων και η συνδρομή κωλυμάτων σε υποψηφίους που έχουν 
ανακηρυχθεί και γενικά η παραβίαση των διατάξεων του νόμου κατά την ανακήρυξη των 
υποψηφίων, 
β) Η παραβίαση των διατάξεων του νόμου κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας ή κατά την 
εξαγωγή του εκλογικού αποτελέσματος ή κατά την ανακήρυξη των εκλεγέντων υποψηφίων, 
γ) η ακυρότητα ή η εσφαλμένη καταμέτρηση των ψήφων και η εσφαλμένη διαλογή των 
ψήφων. 
3. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως, ενώπιον της οικείας εφορευτικής επιτροπής έως τη 
σύνταξη του πρακτικού εκλογής, χωρίς να διακόπτεται η ψηφοφορία. Επί των ενστάσεων 
αποφαίνεται αιτιολογημένα η εφορευτική επιτροπή, στην οποία απευθύνονται. Ειδικώς οι 
ενστάσεις που εμπίπτουν στην περίπτωση α’ της προηγούμενης παραγράφου υποβάλλονται 
ενώπιον του οργάνου διενέργειας των εκλογών το αργότερο δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν 
από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Το όργανο αποφαίνεται αιτιολογημένα επί αυτών το 
αργότερο μέσα σε μία (1) ημέρα από την υποβολή και επί αποδοχής τους αναμορφώνει τον 
πίνακα των υποψηφίων και τον κοινοποιεί καταλλήλως, μέσα στην ίδια προθεσμία. 
 
Εσωτερική διανομή: 
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
- Γραμματεία Πρυτανείας 
- Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου 
- Διεύθυνση Διοικητικού 
- Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης 
- Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων (ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) 
- Τμήμα Μουσικών Σπουδών (ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τμήματος) 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
- Αίτηση υποψηφιότητας για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Μουσικών Σπουδών 
- Πρότυπο Υπεύθυνης Δήλωσης περί απουσίας κωλυμάτων εκλογιμότητας 
 

Η Κοσμήτωρ της Σχολής Μουσικών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

 
 

Μαρία Ζουμπούλη 
Αναπληρώτρια καθηγήτρια 

 
*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο της Κοσμητείας 
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