
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ – ΜΕΛΩΝ 

ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΤΟΥ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΙΤΕ

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Ιδρύματος  Τεχνολογίας  και  Έρευνας  με  την  υπ΄αριθ.

Πρακτικού  440/31-6/18.12.2020  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 Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ

και των αναπληρωτών τους σε εφαρμογή της παραγράφου 10 εδαφ. β του άρθρου 16  του

ν. 4310/2016 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  ΕΛΕ

ανεξαρτήτως βαθμίδας)  του Ινστιτούτου  Υπολογιστικών Μαθηματικών

Δικαίωμα του εκλέγεσθαι  έχουν Ερευνητές Α΄ βαθμίδας του Ινστιτούτου Υπολογιστικών

Μαθηματικών

Οι εκλογές θα διεξαχθούν ψηφιακά  με το ισχύον σύστημα του ΙΤΕ την  28.12.2020, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα από 10:00 έως 14:00.

Ως καταληκτική προθεσμία  και ώρα υποβολής δηλώσεων  όσων δεν επιθυμούν να είναι

υποψήφιοι ορίζεται η 24η Δεκεμβρίου  ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00. 

Οι  δηλώσεις  αυτές δύναται  να  υποβληθούν   ηλεκτρονικά  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση:

mariapap@iacm.forth.gr

Για τον ορισμό της εφορευτικής επιτροπής διενέργειας των εκλογών (τριών (3) τακτικών

μελών και τριών (3) αναπληρωματικών) θα διεξαχθεί δημοσία κλήρωση από απόσταση με

το  σύστημα  Skype:  https  ://  join  .  skype  .  com  /  m  6  HhF  7  kN  2  AAE  ,  από  τον  κατάλογο  συνόλου  των

Ερευνητών και ΕΛΕ του Ινστιτούτου, την  21.12.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα από 11: 00

έως 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.

Ηράκλειο 16/12/2020

Για το Ινστιτούτο IYM του ΙΤΕ

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του ΙΥΜ

Γ.Ν. Μακράκης

https://join.skype.com/m6HhF7kN2AAE

