
                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

 
 

Προς: 

Τα μέλη της  Εφορευτικής Επιτροπής  
 

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) ήτοι τριμελή εφορευτική επιτροπή για την 

ανάδειξη πέντε (5) μελών ΔΕΠ στην Κοσμητεία της Σχολής Μουσικών Σπουδών, του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων, με τριετή θητεία, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2022 έως 31-8-2025». 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής, έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 2 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) «Οργάνωση και 

λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 

2. Την με αριθμ. 9934 απόφαση του Πρύτανη του  Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 

506/τ. Β΄/16-02-2018 με θέμα «Θέματα λειτουργίας των μονοτμηματικών Σχολών του Πανεπιστημίου  

3. Την με αριθμ. πρωτ. 52/24.06.22 προκήρυξη εκλογών του Κοσμήτορα της Σχολής Μουσικών Σπουδών για 

την ανάδειξη των πέντε (5) μελών της Κοσμητείας της Σχολής Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων. 

4. Την με αριθ. πρωτ. 60/11.07.2022 πράξη του Κοσμήτορα με θέμα: «ΑΚΥΡΩΣΗ της υπ’ αριθμ. πρωτ.  

52/24.06.2022 προκήρυξης για την ανάδειξη των πέντε (5) μελών της Κοσμητείας της Σχολής Μουσικών 

Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων». 

5. Την με αριθμ. πρωτ. 61/12.07.22 επαναπροκήρυξη εκλογών του Κοσμήτορα της Σχολής Μουσικών Σπουδών 

για την ανάδειξη των πέντε (5) μελών της Κοσμητείας της Σχολής Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων. 

6. Την με αριθμ. 147084/Ζ1/16.11.2021 υπουργική απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5364/τ. 

Β΄/19.11.2021 «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών 

διαδικασιών των οργάνων των Α.Ε.Ι. - Ρύθμιση των τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων σχετικά με τη 

διεξαγωγή της διαδικασίας και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». 

7. Το με αριθμ. ΦΕΚ 524/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./06.07.2021 σύμφωνα με το οποίο εκλέχθηκε ως Κοσμήτορας της Σχολής 

Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μουσικών 

Σπουδών της ιδίας Σχολής, κος Αθανάσιος Τρικούπης με θητεία έως τις 31.08.2024. 

Άρτα,      20/7/2022 

Αρ.Πρωτ.        69 
 

 

Πανεπιστημιούπολη Κωστακιοί Άρτας, 47150  
Νάση Ευαγγελία 
26810 50300           26810 21235 
musicgram@uoi.gr  
https://music.uoi.gr  
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8. Την με αριθμ. 84/19.07.2022 απόφαση της Συνέλευσης της Σχολής, η οποία ως μονοτμηματική σχολή ασκεί 

και τις αρμοδιότητες της Συνέλευσης του Τμήματος Μουσικών Σπουδών. 

 

Ορίζει 

 

 Τριμελή εφορευτική επιτροπή (Ο.Δ.Ε.), η οποία έχει την ευθύνη διεξαγωγής και περάτωσης της εκλογικής 

διαδικασίας για την εκλογή  των πέντε μελών ΔΕΠ, αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ της Σχολής: 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

 1. Μάρκος Σκούλιος, Επίκουρος Καθηγητής  

 2. Γεώργιος Κοκκώνης, Αναπληρωτής Καθηγητής  

 3. Νικόλαος Ανδρίκος, Επίκουρος Καθηγητής 

 

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:  

1. Δημήτριος Έξαρχος, Επίκουρος Καθηγητής 

2. Ειρήνη Παπαδάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια 

3. Ηλίας Σκουλίδας, Επίκουρος Καθηγητής 

 

Με απόφασή της η εφορευτική επιτροπή – Ο.Δ.Ε., ορίζει ένα μέλος ως Διαχειριστή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 

της συγκεκριμένης εκλογικής διαδικασίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 26/7/2022 και ώρα από τις 9.00 έως και 

τις 14.00. 

 

Τα μέλη ΟΔΕ οφείλουν να διασφαλίζουν την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των 

μελών του εκλεκτορικού σώματος, να διασφαλίζουν την ορθή και ομαλή διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας να 

επιλύουν οιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά τη διάρκεια αυτής, καθώς και να συντάσσουν και να υπογράψουν το 

πρακτικό εκλογής και να το υποβάλλουν στον Κοσμήτορα. 

 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής 

 

Αθανάσιος Τρικούπης 

Αναπληρωτής Καθηγητής 
Εσωτερική Διανομή:  

1. Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  

2. Μέλη Συνέλευσης της Σχολής 

3. Ιστοσελίδα του Τμήματος 

 
(*) Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος 
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