
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΩΝ   
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ (ΕΣΙ)  και 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΤΔΠ) 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ  ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΙΤΕ 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας με την υπ΄αριθ. πρακτικού 332/21-
5/8.6.2016 απόφασή του αποφάσισε την διενέργεια εκλογών, με μυστική ψηφοφορία,  για την 
ανάδειξη μελών ΕΣΙ και αιρετού εκπροσώπου ΕΤΔΠ  του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ) του 
ΙΤΕ σε εφαρμογή του άρθρου 17  του ν. 4310/2014 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 
15 του ν. 4386/2016 και με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΙΤΕ. 
 
Δικαίωμα του εκλέγεσθαι ως  μέλος ΕΣΙ έχουν Ερευνητές Α΄ και Β΄ βαθμίδας και  ΕΛΕ Α΄ και Β΄ 
βαθμίδας του Ινστιτούτου και συνεργαζόμενοι καθηγητές ΑΕΙ αντίστοιχης βαθμίδας (καθηγητές, 
αναπληρωτές καθηγητές) οι  οποίοι συνεργάζονται τουλάχιστον επί τριετία με το Ινστιτούτο. Οι 
Ερευνητές και ΕΛΕ πρέπει να αποτελούν την πλειοψηφία των μελών του ΕΣΙ. Στην περίπτωση 
Ινστιτούτων στα οποία δεν συμπληρώνεται ο αριθμός τριών (3) ερευνητών και ΕΛΕ  Α΄ και Β΄ βαθμίδας,  
δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν και οι Ερευνητές και ΕΛΕ Γ΄ βαθμίδας του Ινστιτούτου (Κανονισμός 
Λειτουργίας του ΙΤΕ άρθρο 8). 
Δικαίωμα του εκλέγεσθαι ως αιρετός εκπρόσωπος του ΕΤΔΠ έχει το σύνολο του ΕΤΔΠ του Ινστιτούτου  
που συνδέεται  με το ΙΤΕ με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 
Δικαίωμα του εκλέγειν των μελών του ΕΣΙ  έχουν όλοι οι Ερευνητές και  ΕΛΕ του Ινστιτούτου  και  οι 
συνεργαζόμενοι καθηγητές ΑΕΙ  του Ινστιτούτου. 
Δικαίωμα του εκλέγειν του αιρετού εκπροσώπου του ΕΤΔΠ έχει το σύνολο του ΕΤΔΠ του Ινστιτούτου 
που συνδέεται  με το ΙΤΕ με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 
 
Τόπος διενέργειας των εκλογών ορίζονται οι κτηριακές εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Μεσογειακών 
Σπουδών στο Ρέθυμνο  αίθουσα «Βιβλιοθήκης». 
Ημερομηνία και ώρα διενέργειας εκλογών ορίζεται η 19η Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη, και  από τις 10:00 
έως 14:00. 
Οι εκλογείς δύνανται να ψηφίζουν αυτοπροσώπως ή με επιστολική ψήφο. 
Ως καταληκτική προθεσμία  και ώρα υποβολής δηλώσεων  όσων δεν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι  
ορίζεται η 13η  Ιουλίου 2016 και ώρα 12.00.  Αρμόδιος υπάλληλος του ΙΤΕ για την παραλαβή των 
δηλώσεων ορίζεται η Γεωργία Παπαδάκη στην Γραμματεία του Ινστιτούτου.  Οι δηλώσεις δύναται να 
υποβληθούν και ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση υποβολής υποψηφιοτήτων 
info@ims.forth.gr.  
Μέλη της εφορευτικής  επιτροπής διενέργειας των εκλογών μετά από δημοσία κλήρωση  ορίζονται οι: 
Τακτικά μέλη: Αντώνης Αναστασόπουλος, μέλος ΔΕΠ,  Απόστολος Δελής, Ερευνητής Δ’, Χριστίνα 
Τσιγωνάκη, μέλος ΔΕΠ  
Αναπληρωματικά μέλη: Παναγιώτης Ιωάννου, μέλος ΔΕΠ, Ηλίας Κολοβός, μέλος ΔΕΠ, Λήδα 
Παπαστεφανάκη, μέλος ΔΕΠ 
 

Ρέθυμνο 5/7/2016 
Για το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ 

 

 
 

Χ. Χατζηιωσήφ 
Διευθυντής ΙΜΣ 

 


