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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΣΧΟΛΗ  ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ειρήνη Κωστή  
Δ/ΝΣΗ: Παν/πολη, 45 110 Ιωάννινα                                         Ιωάννινα, 28-01-2020 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: (26510)07117                                                        Αρ. Πρωτ.: 213 
FAX: (26510) 07065 
e-mail:deanfinearts@uoi.gr  

   

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΩΝ EΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
Ο Κοσμήτωρ της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχοντας 
υπόψη : 

1) τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4.08.2017) 

2) τις διατάξεις του αρθρ.1 του Π.Δ. 265/1990, που αντικατέστησε το Π.Δ. 

46/1989 

                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

α)Προκηρύσσουμε εκλογές ανάδειξης του Διευθυντή των Εργαστηρίων 

Ζωγραφικής, Γλυπτικής και Ιστορίας της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τριετή θητεία. 

β)Ορίζουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 

2020  από τις 10.00 π.μ. έως τις 14.00 μ. μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Σχολής 

Καλών Τεχνών (Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης, 2ος όροφος, αίθουσα 518). 

γ)Καλούμε τα ενδιαφερόμενα μέλη Δ.Ε.Π. για τη θέση του Διευθυντή των 

Εργαστηρίων Ζωγραφικής, Γλυπτικής και Ιστορίας της Τέχνης της Σχολής Καλών 

Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια του 

Π.Δ. 265/1990: 
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i. διαρκής και συνεχιζόμενη ερευνητική δραστηριότητα στο αντικείμενο του 
εργαστηρίου ή της κλινικής κατά την τελευταία προ της εκλογής τριετία 
ii. επιστημονική και συγγραφική ειδίκευση αντίστοιχη με το αντικείμενο του 
εργαστηρίου ή της κλινικής 
iii. επαρκής γνώση της ευρύτερης επιστημονικής περιοχής, μέρος της οποίας 
αποτελεί το γνωστικό αντικείμενο της μονάδας 
iv. διοικητική και οργανωτική εμπειρία σε ανάλογου χαρακτήρα μονάδες 
 να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και βιογραφικό σημείωμα στην 

Κοσμητεία της Σχολής Καλών Τεχνών (Μεταβατικό Κτίριο, 1ος όροφος), μέσα σε 

αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της 

κοινοποίησης της προκήρυξης (από 29/01/2020 έως και 12/02/2020). 

 

ΣΩΜΑ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ: 

To σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή Εργαστηρίου απαρτίζεται από τα 

μέλη Δ.Ε.Π. που μετέχουν στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Καλών Τεχνών του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ: 

Η ιδιότητα του Διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου 

οργάνου ή μέλους συλλογικού οργάνου ΑΕΙ. 

Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν εκείνοι που αποχωρούν λόγω 

συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης 

θέσης. 

Είναι δυνατή η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Διευθυντή για περισσότερες από μία 

θητείες. 

Κάθε εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π., αντίστοιχου γνωστικού 

αντικειμένου, ο οποίος ανήκει στην ακαδημαϊκή μονάδα, στην οποία ανήκει το 

Εργαστήριο. 

 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

Η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

29 του Ν. 4485/2017  (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4.08.2017). 

Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργασίμων ημερών από την λήξη της 

προαναφερόμενης προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων καλείται από τον 

επικεφαλής της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας, τον Κοσμήτορα της Σχολής Καλών 

Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το Εκλεκτορικό Σώμα, προκειμένου να 

προβεί στην εκλογή του Διευθυντή Εργαστηρίου Ζωγραφικής, Γλυπτικής και 

Ιστορίας της Τέχνης με άμεση και μυστική ψηφοφορία.  

Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία 

των έγκυρων ψήφων.  
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Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η 

ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα, μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε 

ψήφους υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις 

περισσότερες ψήφους.  

Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από τον από τον επικεφαλής της 

οικείας ακαδημαϊκής μονάδας, τον Κοσμήτορα της Σχολής Καλών Τεχνών παρουσία 

των ισοψηφησάντων.  

Για την εκλογή ή την κλήρωση συντάσσεται σχετικό πρακτικό και εκδίδεται σχετική 

διαπιστωτική πράξη από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Σημειώνεται ότι η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα της οικείας 

Σχολής, θα διαβιβαστεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη Δ.Ε.Π.  

της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας και θα καταχωρηθεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

                

 

 

Ο Κοσμήτωρ της Σχολής Καλών Τεχνών 

Εσωτερική Διανομή: 

- Πρυτανεία 

- Διεύθυνση Διοικητικού                                       Νικόλαος Κατσικούδης 

- Γραμματεία Τμήματος Ε.Τ.Ε.Τ. 

- Μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής Καλών Τεχνών 
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