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Θέμα: «Αποτελέσματα εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη μελών ΕΔΙΠ στα συλλογικά όργανα της
Σχολής Μουσικών Σπουδών (Κοσμητεία και Γενική Συνέλευση Σχολής)»

Η ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1) Τις διατάξεις του άρθρου 17 και 18 ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04.08.2017 τ. Α΄) «Οργάνωση και
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,
2) Την υπ’ αριθμ. 153348/Ζ1/15.09.2017 (ΦΕΚ 3255/15.09.2017 τ. Β΄) Υπουργική απόφαση σχετική με
τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων
των ΑΕΙ και την διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, των
διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των ΑΕΙ κατά την πρώτη εφαρμογή
του ν. 4485/2017,
3) Την υπ’ αριθμ. 191014/Ζ1/07.11.2017 (ΦΕΚ 3969/13.11.2017 τ. Β΄) Υπουργική απόφαση που αφορά
στην τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 153348/Ζ1/15.09.2017 (τ. Β΄ ΦΕΚ 3255) υπουργικής απόφασης, με
θέμα «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη μονοπρόσωπων οργάνων
των ΑΕΙ και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, των
διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των ΑΕΙ κατά την πρώτη εφαρμογή
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)»,
4) Τον Νόμο 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ
142/3.8.2018, τ. Α΄),
5) Την υπ’ αριθμ. 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,
6) Την υπ’ αριθμ. 6550/01.12.2020 διαπιστωτική Πράξη - Απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων 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,
7) Τα με αριθ. πρωτ. 11476/03.2.2021 και 18020/04.6.2021 έγγραφα του Πρύτανη του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων με θέμα: «Διεξαγωγή́ εκλογικών διαδικασιών μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας»,
8) Την Υπουργική απόφαση 60944/Ζ1/2021 (ΦΕΚ 2358/τ. Β΄/3.06.2021) με θέμα: «Καθορισμός του
τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης των
εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ στα συλλογικά όργανα των Τμημάτων και Σχολών και των μελών ΕΕΠ,
ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, διοικητικών υπαλλήλων και φοιτητών, στα συλλογικά όργανα των ΑΕΙ, καθώς και στα
συλλογικά όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους»,

9) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, όπως ισχύει και
τον Οδηγό Συμμόρφωσης στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ/GDPR) που
ακολούθησε από την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τον Ν.
4624/2019 (ΦΕΚ 137/τ. Α΄/29.08.2019),
10) Την με αριθμ. πρωτ. 81/28.06.2021 Προκήρυξη της Σχολής Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων για την ανάδειξη των εκπροσώπων των μελών Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), στα
συλλογικά όργανα της Σχολής
11) Την υπ. αρ. πρωτ: 88/05.07.2021 Απόφαση της Κοσμήτορος της Σχολής, με θέμα: «Συγκρότηση
Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη των εκπροσώπων των μελών Ειδικού Τεχνικού
Προσωπικού (ΕΔΙΠ), στα συλλογικά όργανα της Σχολής Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων»
12) Το υπ. αρ. πρωτ. 19185/02.07.2021, έγγραφο του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με θέμα:
«Διαβίβαση εκλογικού καταλόγου μελών ΕΔΙΠ της Σχολής Μουσικών Σπουδών»
13) Τις αιτήσεις υποψηφιοτήτων μελών ΕΔΙΠ της Σχολής
14) Το με αριθ. πρωτ: 91/20.07.2021 πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπων
των μελών ΕΔΙΠ στα συλλογικά όργανα της Σχολής
διαπιστώνουμε
Την εκλογή των εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ για την εκπροσώπησή τους στα συλλογικά όργανα της Σχολής
(Κοσμητεία και Γενική Συνέλευση Σχολής) ως εξής:
Τακτικό μέλος, κος Δημήτριος Μυστακίδης
Αναπληρωματικό μέλος, κος Απόστολος Τσαρδάκας
Η θητεία των μελών ΕΔΙΠ στα όργανα της Κοσμητείας της Σχολής Μουσικών Σπουδών είναι διετής, από
01/09/2021 έως 31/08/2023.
Η Κοσμήτορας
της Σχολής Μουσικών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Μαρία Ζουμπούλη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.

Γραμματεία Πρυτανείας

2.

Τμήμα Εκπαιδευτικού και Λοιπού Προσωπικού

3.

Μέλη ΕΔΙΠ

4.

Τμήμα Πρωτοκόλλου και Αρχείων Άρτα

