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ΘΕΜΑ 1:   Διαδικασία εκλογής Ερευνητών – Μελών Ειδικής Επιτροπής Κριτών για την εκλογή 
Διευθυντή ΚΔ και Διευθυντών Ινστιτούτων του ΙΤΕ 

 
Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ κ. Β. Δουγαλής παρουσιάζει στο Σώμα την διαδικασία εκλογής Ερευνητών – Μελών 
της Ειδικής Επιτροπής Κριτών για την εκλογή Διευθυντή ΚΔ και Διευθυντών Ινστιτούτων του ΙΤΕ, η οποία 
έχει ως εξής:  
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ  ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ  - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΤΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΔ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ  ΤΟΥ ΙΤΕ 

 

Στην ειδική επιτροπή κριτών για την αξιολόγηση των υποψηφίων για την θέση Διευθυντή της Κεντρικής 
Διεύθυνσης (ΚΔ) του ΙΤΕ ή των Διευθυντών Ινστιτούτων του συμμετέχουν και δύο (2) Ερευνητές Α΄ 
βαθμίδας σύμφωνα με την παράγραφο 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.  
Οι δύο (2) Ερευνητές Α΄ βαθμίδας και οι δύο (2) αναπληρωτές αυτών εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από 
το σύνολο του ερευνητικού προσωπικού (Ερευνητές και ΕΛΕ ανεξαρτήτως βαθμίδας) του ΙΤΕ ή του 
Ινστιτούτου αντίστοιχα.  
Οι εκλογές διεξάγονται εντός δύο (2) μηνών από την λήξη υποβολής των υποψηφιοτήτων για την θέση 
Διευθυντή της ΚΔ ή του Ινστιτούτου.   
Ειδικά για την αξιολόγηση των υποψηφίων για θέσεις Διευθυντή ΚΔ ή Ινστιτούτου οι προκηρύξεις των 
οποίων εκδόθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του ν.4310/2014, η ανωτέρω προθεσμία των δύο μηνών, σύμφωνα 
με την παράγραφο 11 του άρθρου 25 του ν.4386/2016, ξεκινάει από την έναρξη ισχύος του ν.4386/2016, ήτοι 
από 11 Μαΐου  2016. 
 
Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν Ερευνητές Α΄ του ΙΤΕ ή του Ινστιτούτου αντίστοιχα. Εφόσον δεν υπάρχουν 
τέσσερις (4) Ερευνητές Α΄ βαθμίδας ή δεν συγκεντρώνεται ο αριθμός των τεσσάρων (4) εκλέγονται Ερευνητές 
Α΄ βαθμίδας άλλου Ινστιτούτου του ΙΤΕ ή Ινστιτούτου ή Ερευνητικού Κέντρου της ημεδαπής,  η 
υποψηφιότητα των οποίων επιλέγεται με την διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω. 
 
Δικαίωμα του εκλέγειν έχει το σύνολο του ερευνητικού προσωπικού (Ερευνητές και  ΕΛΕ ανεξαρτήτως 
βαθμίδας)  του ΙΤΕ ή του Ινστιτούτου. 
 
Τόπος Διενέργειας των εκλογών για την επιλογή κριτών για την θέση Διευθυντή της ΚΔ είναι το Ηράκλειο 
Κρήτης και για την επιλογή κριτών για την θέση Διευθυντή Ινστιτούτου η έδρα του Ινστιτούτου. 
 
Προκήρυξη εκλογών. 

Τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες μετά τη λήξη υποβολής υποψηφιοτήτων για την θέση 
Διευθυντή ΚΔ ή Ινστιτούτου, ο Διευθυντής της ΚΔ και εφόσον είναι υποψήφιος, ή κωλύεται ή απουσιάζει, ο 
Αντιπρόεδρος του ΙΤΕ και αντίστοιχα ο Διευθυντής του Ινστιτούτου και εφόσον είναι υποψήφιος, ή κωλύεται 
ή απουσιάζει, ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Ινστιτούτου, ανακοινώνει στο σύνολο του ερευνητικού 
προσωπικού του ΙΤΕ ή του Ινστιτούτου αντίστοιχα την διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των μελών της 
επιτροπής κρίσης και των αναπληρωτών αυτών.  
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Στην ανακοίνωση περιέχεται: α) η ημερομηνία διενέργειας των εκλογών, η ώρα έναρξης και λήξης της 
ψηφοφορίας, η αίθουσα διεξαγωγής της εκλογής και β) η ημερομηνία και ο τόπος διενέργειας κλήρωσης για 
τον ορισμό της εφορευτικής επιτροπής. Η ανακοίνωση αναρτάται στον ιστοχώρο του ΙΤΕ ή του Ινστιτούτου. 

Ειδικότερα για την πρώτη εκλογή των μελών της επιτροπής κριτών μετά την ισχύ του ν.4386/2016 η 
προκήρυξη των εκλογών γίνεται τουλάχιστον  δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των 
εκλογών.  

 

Διαδικασία εκλογής εφορευτικής επιτροπής εκλογών.  

Η εφορευτική επιτροπή εκλογών (ΕΦΕ) αποτελείται από τρία (3) τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη 
τα οποία επιλέγονται με κλήρωση από το σύνολο του ερευνητικού προσωπικού (Ερευνητές και ΕΛΕ) του ΙΤΕ 
ή του Ινστιτούτου αντίστοιχα. Στην περίπτωση που τα μέλη του Ερευνητικού προσωπικού Ινστιτούτου δεν 
επαρκούν για την συμπλήρωση των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, στην κλήρωση συμμετέχουν και 
τα μέλη του ΕΤΔΠ του Ινστιτούτου ή της ΚΔ του ΙΤΕ. 

Η κλήρωση γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία: 

Η κλήρωση της ΕΦΕ για την εκλογή κριτών για την θέση Διευθυντή της ΚΔ διεξάγεται δημόσια με ευθύνη 
και παρουσία του Διευθυντού της ΚΔ και εφόσον είναι υποψήφιος, ή κωλύεται ή απουσιάζει, του 
Αντιπροέδρου του ΙΤΕ και στην περίπτωση που ο Αντιπρόεδρος κωλύεται ή απουσιάζει εκπροσώπου που ο 
Αντιπρόεδρος ορίζει. Η κλήρωση της ΕΦΕ για την εκλογή κριτών για την θέση Διευθυντή Ινστιτούτου 
διεξάγεται δημόσια με ευθύνη και  παρουσία του Διευθυντή του Ινστιτούτου και εφόσον είναι υποψήφιος, 
κωλύεται ή απουσιάζει του Αναπληρωτή Διευθυντή και στην περίπτωση που ο Αναπληρωτής Διευθυντής 
είναι υποψήφιος, κωλύεται ή απουσιάζει εκπροσώπου που ο Αναπληρωτής Διευθυντής ορίζει. Η κλήρωση 
γίνεται με κάθε πρόσφορο και αξιόπιστο τρόπο που διαθέτει το ΙΤΕ, όπως με χρήση εφαρμογής Η/Υ ή με 
επιλογή συγκεκριμένου κλήρου.  

Μέλη της ΕΦΕ ορίζονται οι τρείς πρώτοι κληρωθέντες και αναπληρωματικά μέλη οι αμέσως επόμενοι. Τα 
μέλη της ΕΦΕ ειδοποιούνται για την επιλογή τους. Στην περίπτωση που οι ορισθέντες δεν αποδέχονται την 
θέση θα πρέπει να το δηλώσουν εγγράφως εντός δύο ημερών από την ειδοποίηση τους. Ειδικά για την πρώτη 
εκλογή μετά την δημοσίευση του ν.4386/2016 θα πρέπει να το δηλώσουν εντός της επομένης ημέρας από την 
ειδοποίηση. Στην περίπτωση μη αποδοχής θέσης η ΕΦΕ συμπληρώνεται με μέλη που ορίζουν ο Διευθυντής 
της ΚΔ και εφόσον είναι υποψήφιος, ή κωλύεται ή απουσιάζει, ο Αντιπρόεδρος του ΙΤΕ και στην περίπτωση 
που ο Αντιπρόεδρος είναι υποψήφιος, κωλύεται ή απουσιάζει ο εκπρόσωπος που ο Αντιπρόεδρος ορίζει ή ο 
Διευθυντής του Ινστιτούτου ή ο Αναπληρωτής Διευθυντής ή ο οριζόμενος από τον Αναπληρωτή Διευθυντή, 
αντίστοιχα, από το ερευνητικό προσωπικό του ΙΤΕ ή του Ινστιτούτου ή το ΕΤΔΠ του ΙΤΕ ή του Ινστιτούτου. 
Μέλη της ΕΦΕ δεν δύνανται να είναι και υποψήφιοι. Για τη διενέργεια της κλήρωσης και τα αποτελέσματά 
της συντάσσεται σχετικό πρακτικό. Μετά την κλήρωση η ΕΦΕ συνεδριάζει και εκλέγει ένα εκ των μελών της 
για πρόεδρο. 

Η ΕΦΕ φροντίζει για την κατάρτιση του ψηφοδελτίου στο οποίο αναγράφονται οι υποψήφιοι με αλφαβητική 
σειρά επωνύμου – ονόματος. Παραπλεύρως του ονόματος αναγράφεται και το Ινστιτούτο και Ερευνητικό 
Κέντρο που ανήκει ο κάθε ένας. Η ΕΦΕ ανακοινώνει το ψηφοδέλτιο στο σύνολο του ερευνητικού προσωπικού 
του ΙΤΕ ή του Ινστιτούτου. Φροντίζει επίσης για την παρουσία κάλπης στο χώρο διεξαγωγής των εκλογών. 

Τον κατάλογο των εκλογέων συντάσσει η ΚΔ του ΙΤΕ. 

 

Υποψήφιοι είναι όλοι οι Ερευνητές Α΄ βαθμίδας του Ερευνητικού Κέντρου ή του Ινστιτούτου. Όσοι δεν 
επιθυμούν να είναι υποψήφιοι το δηλώνουν με γραπτή δήλωση τους στην εφορευτική επιτροπή εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών μετά την ημερομηνία προκήρυξης των εκλογών. 

Εφόσον δεν υπάρχουν τέσσερις (4) Ερευνητές Α΄ ή δεν συγκεντρώνεται ο αριθμός των τεσσάρων (4) 
εκλέγονται Ερευνητές Α΄ άλλου Ινστιτούτου του ΙΤΕ ή Ινστιτούτου ή Ερευνητικού Κέντρου της ημεδαπής 
αντίστοιχα συναφούς ερευνητικού αντικειμένου ή επιστημονικού πεδίου ειδίκευσης με την υπό προκήρυξη 
θέση με την ακόλουθη διαδικασία:  

Α. Για την επιλογή υποψηφίων Ερευνητών Α΄ βαθμίδας για την ειδική επιτροπή κρίσης για την θέση 
Διευθυντή της ΚΔ του ΙΤΕ οι Ερευνητές και ΕΛΕ του ΙΤΕ σε συνεδρίαση τους υπό την προεδρία του 
Διευθυντή της ΚΔ, και εφόσον αυτός είναι υποψήφιος, κωλύεται ή απουσιάζει του Αντιπρόεδρου του ΔΣ του 
ΙΤΕ (εφόσον και αυτός είναι υποψήφιος, κωλύεται ή απουσιάζει, υπό την προεδρία του αρχαιότερου 
Διευθυντή Ινστιτούτου που δεν είναι υποψήφιος), προτείνουν ως υποψηφίους, Ερευνητές Α΄ άλλων 
Ερευνητικών Κέντρων της ημεδαπής με συναφές ερευνητικό αντικείμενο και επιστημονικό πεδίο ειδίκευσης 
των Ινστιτούτων του ΙΤΕ, οι οποίοι επιλέγονται με την αρχή της πλειοψηφίας. Συντάσσεται κατάλογος των 
προτεινομένων. Εν συνεχεία με ευθύνη της ΚΔ οι προτεινόμενοι καλούνται με αποστολή μηνύματος 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να δηλώσουν εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών αν αποδέχονται την 
υποψηφιότητα με την συμπλήρωση γραπτής φόρμας όπου περιέχονται τα στοιχεία ταυτότητος τους. Ειδικά για 
τις πρώτες μετά την δημοσίευση του ν.4386/2016 εκλογές η ανωτέρω προθεσμία ορίζεται σε τρείς (3) 
εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση θετικής απάντησης τους συμπεριλαμβάνονται στο κατάλογο των υποψηφίων 
που συντάσσεται από την ΕΦΕ και ανακοινώνεται στο Ερευνητικό προσωπικό του ΙΤΕ.    
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Β. Για την επιλογή υποψηφίων Ερευνητών Α΄ βαθμίδας για την ειδική επιτροπή κρίσης για την θέση 
Διευθυντή Ινστιτούτου οι Ερευνητές και ΕΛΕ του Ινστιτούτου σε συνεδρίαση υπό την προεδρία του 
Διευθυντή του Ινστιτούτου και εφόσον αυτός είναι υποψήφιος, κωλύεται ή απουσιάζει υπό την προεδρία του 
Αναπληρωτή Διευθυντή του Ινστιτούτου (εφόσον και αυτός  είναι υποψήφιος, κωλύεται ή απουσιάζει, υπό την 
προεδρία του αρχαιότερου Ερευνητή Α’ του Ινστιτούτου που δεν είναι υποψήφιος), προτείνουν ως 
υποψηφίους, Ερευνητές Α΄ άλλου Ινστιτούτου αρχικά του ΙΤΕ με συναφές ερευνητικό αντικείμενο και 
επιστημονικό πεδίο ειδίκευσης του Ινστιτούτου ή εφόσον δεν υπάρχουν ή δεν συμπληρώνεται ο αριθμός, 
άλλου Ινστιτούτου της ημεδαπής με συναφές γνωστικό αντικείμενο, οι οποίοι επιλέγονται με την αρχή της 
πλειοψηφίας. Συντάσσεται κατάλογος των προτεινομένων. Εν συνεχεία με ευθύνη του Διευθυντού του 
Ινστιτούτου οι προτεινόμενοι καλούνται με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να δηλώσουν 
εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών αν αποδέχονται την υποψηφιότητα με την συμπλήρωση γραπτής 
φόρμας όπου περιέχονται τα στοιχεία ταυτότητος τους. Ειδικά για τις πρώτες μετά την δημοσίευση του 
ν.4386/2016 εκλογές η ανωτέρω προθεσμία ορίζεται σε τρείς (3) εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση θετικής 
απάντησης τους συμπεριλαμβάνονται στο κατάλογο των υποψηφίων που συντάσσεται από την ΕΦΕ και 
ανακοινώνεται στο Ερευνητικό προσωπικό του Ινστιτούτου. 

Όσοι έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν μπορούν να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή με επιστολική ψήφο ή μέσω 
ηλεκτρονικού συστήματος με ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής. 

 
Διαδικασία εκλογής: 

1. Σε κάθε ψηφοδέλτιο τίθενται μέχρι τέσσερις (4) σταυροί, αριστερά ή δεξιά των ονομάτων των 
υποψηφίων. Το ψηφοδέλτιο τίθεται σε αδιαφανή λευκό φάκελο που ρίχνεται στην κάλπη.  

2. Όσοι έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν δύνανται να ψηφίσουν και με αλληλογραφία. Ψηφοδέλτια και 
φάκελοι θα διατίθενται από την ΕΦΕ πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν την διεξαγωγή των εκλογών. 
Για την εκλογή κριτών της επιτροπή κρίσης για την θέση Διευθυντή ΚΔ του ΙΤΕ με ευθύνη της ΕΦΕ θα 
αποσταλούν ψηφοδέλτια και φάκελοι στα εκτός Ηρακλείου Κρήτης Ινστιτούτα τουλάχιστον (5) 
ημερολογιακές ημέρες πριν την ημέρα των εκλογών. 

Επίσης ψηφοδέλτια και φάκελοι διατίθενται ή αποστέλλονται τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακές 
μέρες πριν την ημέρα των εκλογών σε Ερευνητές και ΕΛΕ που θα βρίσκονται την ημέρα των εκλογών 
εκτός Ηρακλείου προκειμένου περί εκλογής Διευθυντή ΚΔ ή εκτός της έδρας του Ινστιτούτου 
προκειμένου περί εκλογής Διευθυντή Ινστιτούτου και προτίθενται να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο 
κατόπιν αίτησής τους προς την ΕΦΕ. 

Η διαδικασία εκλογής με επιστολική ψήφο έχει ως ακολούθως: o κλειστός φάκελος με το ψηφοδέλτιο 
(ασπρόμαυρο, μεγέθους Α4) τοποθετείται σε έναν  άλλον μεγαλύτερο εξωτερικό φάκελο επιλογής του 
εκλογέα, στον οποίον επιπλέον τοποθετείται  και μια υπεύθυνη δήλωση, όπου ο εκλογέας  δηλώνει 
υπευθύνως ότι επιθυμεί να ψηφίσει με τη διαδικασία της επιστολικής ψήφου και ότι ο εσωτερικός 
κλειστός φάκελος που εσωκλείει εντός του μεγαλύτερου εξωτερικού φακέλου περιέχει το πραγματικό 
περιεχόμενο της βούλησης του. Η υπεύθυνη δήλωση θα θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής από την 
Γραμματεία του Ινστιτούτου ή εναλλακτικά από Αστυνομικό Τμήμα ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών 
(ΚΕΠ). Επί του μεγαλύτερου εξωτερικού φακέλου τίθενται τα στοιχεία ονοματεπωνύμου και 
διευθύνσεως του αποστέλλοντος και ψηφίζοντος καθώς και η ένδειξη «Επιστολική Ψήφος», και 
αποστέλλεται ο φάκελος αυτός με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή courier στην ταχυδρομική 
διεύθυνση της γραμματείας της ΚΔ ή του Ινστιτούτου αντίστοιχα υπ’ όψιν της Εφορευτικής Επιτροπής. 
Προκειμένου περί εκλογής Διευθυντή ΚΔ οι εκλογείς που προέρχονται από εκτός Ηρακλείου Ινστιτούτα 
μπορούν να εσωκλείσουν, αν το επιθυμούν, τον ατομικό τους φάκελο σε κοινή αποστολή, ταχυδρομική ή 
courier, με τη βοήθεια της Γραμματείας του Ινστιτούτου. Ο φάκελος με ευθύνη του εκλογέα θα πρέπει να 
περιέλθει στην κατοχή της εφορευτικής επιτροπής  το αργότερο μέχρι την ημέρα της ψηφοφορίας και 
ώρα 12.00 και σε κάθε περίπτωση πριν από την λήξη της ψηφοφορίας.  Με την παραλαβή του φακέλου η 
ΕΦΕ θα αποστέλλει σχετικό μήνυμα παραλαβής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η επιστολική ψήφος 
(φάκελος αποστολής) μπορεί εναλλακτικά να παραδοθεί με απόδειξη αυτοπροσώπως ή μέσω 
εκπροσώπου (με κατάλληλη εξουσιοδότηση θεωρημένη από ΚΕΠ ή άλλη Δημόσια Αρχή) σε μέλος της 
ΕΦΕ το αργότερο μέχρι ημέρα της ψηφοφορίας και ώρα 12.00. και σε κάθε περίπτωση πριν από την λήξη 
της ψηφοφορίας. Οι φάκελοι της επιστολικής ψήφου αποσφραγίζονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
εκλογής από την ΕΦΕ και οι εμπεριεχόμενοι κλειστοί φάκελοι ρίχνονται αμέσως στην κάλπη. 

3. Η εκλογή εναλλακτικά μπορεί να διεξαχθεί ή/και ψηφιακά, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο για χρήση 
αξιόπιστο ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας το οποίο πιστοποιεί την αυθεντικότητα της ψήφου, τη 
μυστικότητα και το απαραβίαστο της ψηφοφορίας. 

4.  Με το πέρας της εκλογικής διαδικασίας η ΕΦΕ ανοίγει την κάλπη και καταμετρά τα ψηφοδέλτια. 

5.  Ως μέλη της επιτροπής κριτών εκλέγονται  οι δύο (2) πρώτοι σε αριθμό ψήφων και ως αναπληρωματικοί 
οι δύο επόμενοι σε αριθμό ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από την ΕΦΕ. 

6. Η ΕΦΕ καταρτίζει ένα πρακτικό εκλογής το οποίο υποβάλλει, μέσω του Διευθυντή της ΚΔ ή του 
Ινστιτούτου, προς έγκριση στο ΔΣ του ΙΤΕ. 
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Δικαίωμα ενστάσεων.  

Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών μπορούν να υποβάλουν: α) Κάθε εκλογέας εγγεγραμμένος στους 
καταλόγους  εκλογέων, β) Οι υποψήφιοι κατά την εκλογή.  

Λόγους  ένστασης θεμελιώνουν αποκλειστικά:  

α)  Η έλλειψη των νομίμων προσόντων των υποψηφίων, 

β)  Η παράβαση των διατάξεων του κανονισμού κατά την διεξαγωγή της ψηφοφορίας ή την εξαγωγή του 
αποτελέσματος, 

γ)  Η ακυρότητα ή εσφαλμένη καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και η εσφαλμένη διαλογή ψήφων.  

Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής έως την σύνταξη του πρακτικού 
εκλογής και σε κάθε περίπτωση εντός δύο ημερών από την διενέργεια εκλογών. Επί των ενστάσεων 
αποφαίνονται αιτιολογημένα τα μέλη της ΕΦΕ που δεν συμμετείχαν  στην  διενέργεια των εκλογών το 
αργότερο εντός τριών (3) ημερών από την υποβολή της ενστάσεως. Ειδικά για τις πρώτες μετά την 
δημοσίευση του ν.4386/2016 εκλογές οι ενστάσεις υποβάλλονται μέχρι το μεσημέρι της επόμενης της 
διενέργειας των εκλογών και η ΕΦΕ αποφαίνεται αιτιολογημένα εντός μιας (1) ημέρας. 

 
Ως εκ τούτου το Σώμα αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα Σώμα την διαδικασία εκλογής Ερευνητών – Μελών 
της Ειδικής Επιτροπής Κριτών για την εκλογή Διευθυντή ΚΔ και Διευθυντών Ινστιτούτων του ΙΤΕ, όπως 
ακριβώς παρουσιάστηκε προηγουμένως. 
 
Ακολούθως το ΔΣ ομόφωνα αποφασίζει και: 
1. Ορίζει ημερομηνία για τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη ερευνητών – μελών της ειδικής 

επιτροπής για την επιλογή Διευθυντή της ΚΔ του ΙΤΕ την 6η Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη, και ώρα από 
09.00 έως 17.00. 
Επίσης ορίζει ημερομηνία διεξαγωγής της δημόσιας κλήρωσης για τον ορισμό ΕΦΕ της ως άνω εκλογής 
την 15η Ιουνίου 2016 και ώρα 13.30. 
 

2. Ορίζει ημερομηνία για τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη ερευνητών – μελών της ειδικής 
επιτροπής για την επιλογή Διευθυντών των Ινστιτούτων Πληροφορικής, Υπολογιστικών Μαθηματικών 
και Μεσογειακών Σπουδών ΙΤΕ την 5η Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη, και ώρα από 09.00 έως 17.00. 
Επίσης ορίζει ημερομηνία διεξαγωγής της δημόσιας κλήρωσης για τον ορισμό ΕΦΕ των ως άνω εκλογών 
την 15η Ιουνίου 2016 και ώρα 13.30. 

 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση, συντάχθηκε και υπογράφηκε το πρακτικό 
αυτό όπως ακολούθως. 
 

Ακριβές απόσπασμα                                                         Ο Αντιπρόεδρος ΔΣ/ΙΤΕ 
           
 

       Β. Δουγαλής 
 
 

 


