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ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ  

ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΙΤΕ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας με την υπ΄αριθ. πρακτικού 333/21-

5/13- 6 -2016 απόφασή του αποφάσισε την διενέργεια εκλογών, με μυστική ψηφοφορία,  για την 

ανάδειξη δύο (2) Ερευνητών- μελών  της ειδικής επιτροπής κριτών για την επιλογή Διευθυντού του 

ΙνστιτούτουΜεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ και των αναπληρωτών τους σε εφαρμογή της 

παραγράφου 10 εδαφ. β του άρθρου 16  του ν. 4310/2014 όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με 

την παρ. 7 του άρθρου 14 του ν. 4386/2016. 

Δικαίωμα του εκλέγειν έχει το σύνολο του ερευνητικού προσωπικού (Ερευνητές και  

ΕΛΕανεξαρτήτως βαθμίδας)  του Ινστιτούτου. 

Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν Ερευνητές Α΄βαθμίδας του Ινστιτούτουκαι εφόσον δεν επαρκεί ο 

αριθμός ή δεν συγκεντρώνεται ο αριθμός,Ερευνητές Α΄ βαθμίδας άλλου Ινστιτούτου του ΙΤΕ ή άλλου 

Ινστιτούτου Ερευνητικού Κέντρου της ημεδαπής,συναφούς ερευνητικού αντικειμένου ή 

επιστημονικού πεδίου ειδίκευσης του Ινστιτούτου,  η υποψηφιότητα των οποίων θα προταθεί από 

τους Ερευνητές και ΕΛΕ του Ινστιτούτου σε συνεδρίαση υπό την προεδρία του Διευθυντή του 

Ινστιτούτου ή του Αναπληρωτή Διευθυντή  την 21η Ιουνίου 2016 ημέρα Τρίτη στην  αίθουσα της 

βιβλιοθήκης του ΙΜΣ. 

Τόπος διενέργειας των εκλογών ορίζονται οι κτηριακές εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου  στο Ρέθυμνο, 

αίθουσα βιβλιοθήκης. 

Ημερομηνία και ώρα διενέργειας εκλογών ορίζεται η 5η Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη, και  από την 

09:00 έως 15:00. 

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 17  Ιουνίου  2016 και ώρα 16.00. Αρμόδιος υπάλληλος του ΙΤΕ για την παραλαβή των 
δηλώσεων  ορίζεται η κ. Γεωργία Παπαδάκη στην Γραμματεία του Ινστιτούτου Μεσογειακών 
Σπουδών. Οι δηλώσεις δύναται να υποβληθούν και ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
υποβολής υποψηφιοτήτων info@ims.forth.gr. 
Για τον ορισμό της εφορευτικής  επιτροπής διενέργειας των εκλογών ( τριών (3) τακτικών μελών και 
τριών (3) αναπληρωματικών) θα διεξαχθεί δημοσία κλήρωση από τον κατάλογο συνόλου των 
Ερευνητών και ΕΛΕ του Ινστιτούτου, στην αίθουσα βιβλιοθήκηςτην 15η  Ιουνίου  2016και ώρα 12.00. 
Στην περίπτωση που τα μέλη του Ερευνητικού προσωπικού του  Ινστιτούτου δεν επαρκούν για την 
συμπλήρωση των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της εφορευτικής επιτροπής, στην κλήρωση 
συμμετέχουν και τα μέλη του ΕΤΔΠ του Ινστιτούτου ή της ΚΔ του ΙΤΕ. 

Ρέθυμνο 14/6/2016 

Για το Ινστιτούτο  Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ  

Ο Διευθυντής  

 

X. Xατζηιωσήφ  



 


