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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΣ ΙΤΕ  
ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 380/27-6/20.7.2018  

 
 
Τόπος Συνεδρίασης: Εγκαταστάσεις ΙΤΕ, Ηράκλειο, Ώρα 09.30 
Παρόντα Μέλη ΔΣ: Ν. Ταβερναράκης Σπ. Αναστασιάδης, Μ. Λυγεράκης, Χ. Μακριδάκης Β. Μπουργανός, Εμμ. Στρατάκης,                                                   

Δ. Πλεξουσάκης, Ι. Ταλιανίδης και Αγγ – Χαρ. Χαρλαύτη. 

Παρίσταται ο εκπρόσωπος ΓΓΕΤ : Γ. Κακούρος.  

Απόντα μέλη:  Ουδείς 

… 
ΘΕΜΑ 3:  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 
Α. Διαδικασία εκλογής εσωτερικών μελών για την ειδική επιτροπή κρίσης για τη θέση του Διευθυντή ΙΑ & 
Κατάλογος προτεινόμενων επιστημόνων από το ΙΤΕ για τον ορισμό ειδικής επιτροπής κρίσης για την 
αξιολόγηση των υποψηφίων της θέσης του Διευθυντή ΙΑ του ΙΤΕ 

… 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Ν. Ταβερναράκης, λαμβάνοντας υπόψη την υπ΄αριθ. 333/21-5/13.6.2016 
απόφαση του ΔΣ καθώς και ότι το Ινστιτούτο Αστροφυσικής είναι νέο Ινστιτούτο χωρίς δικό του ερευνητικό 
προσωπικό και το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του ΙΤΕ, το πλησιέστερο επιστημονικά 
Ινστιτούτο του ΙΤΕ, το οποίο μέχρι σήμερα υποστήριζε την λειτουργία του Αστεροσκοπείου Σκίνακα, διαθέτει έναν 
Ερευνητή Α΄ βαθμίδας Αστροφυσικό, παρουσιάζει την διαδικασία ως ακολούθως: 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ  - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΤΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΤΕ 
 

Υποψήφιοι για μέλη της επιτροπής κριτών: O Αστροφυσικός Ερευνητής Α΄ βαθμίδας του ΙΤΕ και υποψήφιοι 
οι οποίοι επιλέγονται από τους Ερευνητές Α΄ βαθμίδας του ΙΤΕ με συναφές ερευνητικό αντικείμενο και 
επιστημονικό πεδίο ειδίκευσης με την υπό προκήρυξη θέση.  
Εφόσον δεν υπάρχουν Ερευνητές Α΄ ή δεν συγκεντρώνεται ο αριθμός αυτών από τα Ινστιτούτα του ΙΤΕ 
επιλέγονται υποψήφιοι από Ινστιτούτο ή Ερευνητικό Κέντρο της ημεδαπής αντίστοιχα συναφούς ερευνητικού 
αντικειμένου ή επιστημονικού πεδίου ειδίκευσης με την υπό προκήρυξη θέση. 
Για την επιλογή των υποψηφίων Ερευνητών Α΄ βαθμίδας, το σύνολο των ερευνητών και ΕΛΕ του ΙΤΕ, προτείνει 
ως υποψηφίους, Ερευνητές Α΄ Ινστιτούτων αρχικά του ΙΤΕ με συναφές ερευνητικό αντικείμενο και επιστημονικό 
πεδίο ειδίκευσης του Ινστιτούτου Αστροφυσικής ή εφόσον δεν υπάρχουν ή δεν συμπληρώνεται ο αριθμός, άλλου 
Ινστιτούτου της ημεδαπής με συναφές γνωστικό αντικείμενο. Εν συνεχεία, με ευθύνη της Κεντρικής Διεύθυνσης 
του ΙΤΕ (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 ταυτότητας τους. 
 
Δικαίωμα του εκλέγειν έχει το σύνολο του ερευνητικού προσωπικού του ΙΤΕ (Ερευνητές και ΕΛΕ ανεξαρτήτως 
βαθμίδας)   
 
Η προκήρυξη των εκλογών γίνεται από τον Διευθυντή της ΚΔ.    
 
Τόπος Διενέργειας των εκλογών είναι το Ηράκλειο Κρήτης που θα είναι και η έδρα του νέου Ινστιτούτου. 
 
Η διαδικασία εκλογής εφορευτικής επιτροπής των εκλογών, η διαδικασία εκλογών και η διαδικασία ενστάσεων 
γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθ. 333/21-5/13.6.2016 απόφαση του ΔΣ. 
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ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Έκφραση γνώμης για την αξιολόγηση του Διευθυντή του Ινστιτούτου Αστροφυσικής εκφράζει το σύνολο του 
ερευνητικού προσωπικού Ερευνητές όλων των βαθμίδων, ΕΛΕ όλων των βαθμίδων, τα συνεργαζόμενα μέλη ΔΕΠ 
που έχουν ορισθεί υπεύθυνοι προγραμμάτων ή συμμετέχουν σε προγράμματα του ΙΤΕ και έχουν ενταχθεί στο ΙΤΕ 
με την διαδικασία που προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΙΤΕ καθώς και το λοιπό προσωπικό του ΙΤΕ 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 

 

Το Σώμα, κατόπιν ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των μελών του, ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει την διαδικασία 
εκλογής ερευνητών – μελών της Ειδικής Επιτροπής Κριτών για την εκλογή Διευθυντή του Ινστιτούτου 
Αστροφυσικής του ΙΤΕ όπως ακριβώς παρουσιάστηκε προηγουμένως. 

 

Το ΔΣ, έπειτα από διεξοδική συζήτηση ομόφωνα αποφασίζει όπως το σύνολο του ερευνητικού προσωπικού 
(ερευνητές και ΕΛΕ) του ΙΤΕ, προτείνει ερευνητές Α΄ Βαθμίδας ως υποψηφίους με συναφές ερευνητικό 
αντικείμενο και επιστημονικό πεδίο ειδίκευσης του Ινστιτούτου Αστροφυσικής ως υποψηφίους για την εκλογή των 
μελών της επιτροπής κριτών. Οι τεκμηριωμένες προτάσεις θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό τρόπο έως την 
6η.8.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 (email: renag@admin.forth.gr ) 
Ως καταληκτική προθεσμία και ώρα υποβολής των ηλεκτρονικών δηλώσεων όσων δεν επιθυμούν να είναι 

υποψήφιοι ορίζεται η 10η.8.2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

renag@admin.forth.gr. 

 
Ακολούθως το ΔΣ ορίζει ημερομηνία για τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη ερευνητών – μελών της 
ειδικής επιτροπής για την επιλογή Διευθυντή του Ινστιτούτου Αστροφυσικής (ΙΑ) του ΙΤΕ την 13η.8.2018, ημέρα 
Δευτέρα, και ώρα από 09.00 έως 15.00. 
 
Επίσης ορίζει ημερομηνία διεξαγωγής της δημόσιας κλήρωσης για τον ορισμό Εφορευτικής Επιτροπής Εκλογών 
(ΕΦΕ) της ως άνω εκλογής την 2η.8.2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30. 
 

Η διενέργεια των εν λόγω εκλογών θα διεξαχθεί ψηφιακά με το ισχύον ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας του ΙΤΕ 
(Απόφαση ΔΣ με αρ.πρακτ.333/21-5/13.6.2016) και ορίζεται ο κ. Β. Κιρκίνης ως εξουσιοδοτημένος χειριστής της 
παρακολούθησης της διαδικασίας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας μέσω της ψηφιακής κάλπης ΖΕΥΣ της ΕΔΕΤ ΑΕ με 
αναπληρωτή χειριστή τον κ. Εμμ. Γιατρομανωλάκη.   

 

Η προκήρυξη θα διενεργηθεί από τον Διευθυντή της ΚΔ ΙΤΕ κ. Ν. Ταβερναράκη. 

…. 

 

Ακριβές απόσπασμα                                                Ο Πρόεδρος ΔΣ/ΙΤΕ 

           
      
  
    Ν. Ταβερναράκης 


