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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

 
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΕΪΖΕΡ 

 
 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

(ΕΣΙ) 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΤΔΠ 

ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΕΪΖΕΡ ΤΟΥ 

ΙΤΕ 

 
Ο Διευθυντής του ΙΗΔΛ, Σπύρος Αναστασιάδης, έχοντας υπόψη: 

- Τη λήξη της θητείας του Ε.Σ. την 23.7.2022 

- Το Άρθρο 15 του Ν. 4386/2016, που τροποποιεί το Άρθρο 17 του Ν. 4310/2014 που αφορά 

στην εκλογή και λειτουργία των Επιστημονικών Συμβουλίων των Ινστιτούτων 

- Το υπ’ αριθμ. πρακτικού 332/21-5/8.6.2016 του ΔΣ του ΙΤΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) που αφορά στη 

Διαδικασία εκλογής μελών ΕΣΙ Ινστιτούτων και εκπροσώπου ΕΤΔΠ 

 

Προκηρύσσει: 

Τις εκλογές για την ανάδειξη των πέντε (5) μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου και του ενός (1) 

εκπροσώπου του επιστημονικού-τεχνικού & διοικητικού προσωπικού (ΕΤΔΠ) που συμμετέχει στο ΕΣ 

του Ινστιτούτου, ως παρατηρητής (χωρίς δικαίωμα ψήφου). 

 

Οι εκλογές θα διεξαχθούν αποκλειστικά ψηφιακά την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022, 9π.μ. – 4μ.μ. 
[Ενστάσεις: Υποβάλλονται εγγράφως ενώπιον της ΕΦΕ, εντός δύο (2) ημερών από τη διενέργεια των εκλογών 

– έως την Τρίτη 5 Ιουλίου 2022] 

 
Δικαίωμα του εκλέγειν των μελών του ΕΣΙ έχει το σύνολο των Ερευνητών και ΕΛΕ του Ινστιτούτου 

και οι Συνεργαζόμενοι Καθηγητές ΑΕΙ του Ινστιτούτου (αναλυτική λίστα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ). 

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 (αναλυτική 

λίστα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ). 

ΠΡΟΣΟΧΗ: εφόσον ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ να είστε υποψήφιοι θα πρέπει να το δηλώσετε με email στο 

liap@iesl.forth.gr μέχρι Τετάρτη 8-6-2022. 

 

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 (αναλυτική λίστα στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV). 

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 (αναλυτική λίστα στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V). 

ΠΡΟΣΟΧΗ: εφόσον ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ να είστε υποψήφιοι θα πρέπει να το δηλώσετε με email στο 

liap@iesl.forth.gr μέχρι Τετάρτη 8-6-2022.
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Η Εφορευτική Επιτροπή (ΕΦΕ)* αποτελείται από τα παρακάτω τακτικά μέλη: 

- Ελένη Παυλοπούλου, Ερευνήτρια Γ’ 

- Παρασκευή Πουλή, ΕΛΕ Β’ 

- Αμαλία (Λία) Παπαδοπούλου, Διοικητικό Προσωπικό ΙΗΔΛ 
 

Με (ισάριθμα) αναπληρωματικά μέλη τα παρακάτω, αντίστοιχα: 

- Γεώργιος Βασιλάκης, Ερευνητής Γ’ 

- Αργυρώ Κλίνη, ΕΛΕ Β’ 

- Ασημίνα (Μίνα Παπαδάκη), Διοικητικό Προσωπικό ΙΗΔΛ 

 

Ο Διευθυντής του ΙΗΔΛ 

 
Σ.Χ. Αναστασιάδης 

Ηράκλειο, 25-5-2022 

 
 
*Για τις ανάγκες έγκαιρης συγκρότησης της ΕΦΕ, η οποία ορίζεται από τον Διευθυντή του Ινστιτούτου και έχει την 

ευθύνη για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας εκλογής, συμπεριλαμβάνονται άτομα τα οποία είτε δήλωσαν κατόπιν 

σχετικού ερωτήματος από τον Διευθυντή ότι ΔΕΝ επιθυμούν να είναι υποψήφιοι είτε επειδή, λόγω ιδιότητας, δεν έχουν 

δικαίωμα εκλέγεσθαι και κατά συνέπεια, επίσης, ΔΕΝ είναι υποψήφιοι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 



  

 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΣ ΙΤΕ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) 

ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 332/21-5/8.6.2016 Ηράκλειο Κρήτης 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

ΘΕΜΑ 1: Διαδικασία  εκλογής  μελών ΕΣΙ Ινστιτούτου και Εκπροσώπου Επιστημονικού –   Τεχνικού και 

Διοικητικού Προσωπικού 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Παρόντα Μέλη ΔΣ:  Σπ. Αναστασιάδης, Β. Δουγαλής, Β. Μπουργανός, Δ. Παναγόπουλος, Ε. Σακκαλής, Π. Σπηλιώτη, Κ. Στεφανίδης, 

Ν. Ταβερναράκης, Χ. Χατζηιωσήφ 

Απόντα μέλη: Ουδείς 

 

 

Διαπιστώνεται απαρτία. 

 
ΘΕΜΑ 1: Διαδικασία  εκλογής  μελών ΕΣΙ Ινστιτούτου και Εκπροσώπου Επιστημονικού –   Τεχνικού και 

Διοικητικού Προσωπικού 

 
Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ κ. Β. Δουγαλής παρουσιάζει στο Σώμα την διαδικασία εκλογής μελών ΕΣΙ Ινστιτούτων και 

του εκπροσώπου επιστημονικού – τεχνικού και διοικητικού προσωπικού, η οποία καταρτίστηκε με την αρωγή της 

κας Ελ. Τραγανίτη από το Νομικό Γραφείο του ΙΤΕ, ως εξής: 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΣΙ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ KAI ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ- 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

  
Τα ΕΣΙ των Ινστιτούτων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) αποτελούνται από 5 μέλη. Στο ΕΣΙ 

συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου και ένας αιρετός εκπρόσωπος του επιστημονικού – τεχνικού και διοικητικού 

προσωπικού (ΕΤΔΠ) του Ινστιτούτου. 

Η εκλογή των μελών του ΕΣΙ των Ινστιτούτων του ΙΤΕ και του αιρετού εκπροσώπου σε αυτά, διενεργείται με 

μυστική ψηφοφορία, σε εφαρμογή του άρθρου 17 του ν.4310/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 15 

του ν.4386/2016. 

Οι εκλογές διεξάγονται ανά διετία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του ν. 4310/2014 όπως 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. 



  

 

 

 
Προκήρυξη εκλογών: 

Τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν από τη λήξη της θητείας του ΕΣΙ, ο Διευθυντής του 

Ινστιτούτου ανακοινώνει στο σύνολο του προσωπικού του Ινστιτούτου την διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη 

των μελών του ΕΣΙ και του αιρετού εκπροσώπου του ΕΤΔΠ του Ινστιτούτου. 

Στην ανακοίνωση περιέχεται: α) η ημερομηνία διενέργειας των εκλογών, η ώρα έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας, 

η αίθουσα διεξαγωγής της εκλογής και β) η εφορευτική επιτροπή η οποία αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και 

ισάριθμα αναπληρωματικά. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής είναι Ερευνητές ή ΕΛΕ ή μέλη του ΕΤΔΠ του ΙΤΕ 

που δεν είναι υποψήφιοι. Η ανακοίνωση αναρτάται στον ιστοχώρο του Ινστιτούτου. 

Ειδικότερα για την πρώτη εκλογή των μελών ΕΣΙ των Ινστιτούτων μετά την ισχύ του ν.4386/2016 η προκήρυξη των 

εκλογών γίνεται δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. 

Υποψήφιοι είναι όλοι όσοι κατά τα ανωτέρω έχουν δικαίωμα του εκλέγεσθαι. Όσοι δεν επιθυμούν να είναι 

υποψήφιοι το δηλώνουν με γραπτή δήλωση τους στην εφορευτική επιτροπή τουλάχιστον έξι (6) εργάσιμες ημέρες 

πριν την ημερομηνία  των εκλογών. 

Η εφορευτική επιτροπή φροντίζει για την κατάρτιση δύο ψηφοδελτίων, ενός για τα μέλη του ΕΣΙ και ενός για τον 

αιρετό εκπρόσωπο του ΕΤΔΠ και για την κατάρτιση των καταλόγων όσων έχουν δικαίωμα ψήφου. Επίσης φροντίζει 

για την παρουσία δύο καλπών (μια για τα μέλη ΕΣΙ και μια για τον αιρετό εκπρόσωπο του ΕΤΔΠ) στο χώρο 

διεξαγωγής των εκλογών. 

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 για την εκλογή μελών του ΕΣΙ Ινστιτούτου τίθενται μέχρι πέντε (5) σταυροί, αριστερά ή 

δεξιά των ονομάτων των υποψηφίων. Το ψηφοδέλτιο τίθεται σε αδιαφανή λευκό φάκελο που ρίχνεται στην 

κάλπη. 

2. Σε κάθε ψηφοδέλτιο για την εκλογή εκπροσώπου του ΕΤΔΠ τίθεται ένας (1) σταυρός αριστερά ή δεξιά των 

ονομάτων των υποψηφίων. Το ψηφοδέλτιο τίθεται σε αδιαφανή λευκό φάκελο που ρίχνεται στην κάλπη. 

3. Όσοι έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν δύνανται να ψηφίσουν και με αλληλογραφία. Ψηφοδέλτια και φάκελοι 

θα διατίθενται από την γραμματεία του Ινστιτούτου πέντε (5) ημέρες πριν την διεξαγωγή των εκλογών σε όσους 

θα βρίσκονται την ήμερα των εκλογών εκτός της έδρας του Ινστιτούτου και προτίθενται να ψηφίσουν με 

επιστολική ψήφο κατόπιν αίτησης τους. 

Η διαδικασία εκλογής με επιστολική ψήφο έχει ως ακολούθως: Ο κλειστός φάκελος με το ψηφοδέλτιο 

τοποθετείται σε έναν άλλον μεγαλύτερο εξωτερικό φάκελο, 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 του Ινστιτούτου υπ’ όψιν της Εφορευτικής Επιτροπής. Ο φάκελος με ευθύνη του 

αποστέλλοντος θα πρέπει να παραλαμβάνεται από την εφορευτική επιτροπή 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. 

4. 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. 

 

 



  

 

 

5. Με το πέρας της εκλογικής διαδικασίας η ΕΦΕ ανοίγει τις κάλπες και καταμετρά τα ψηφοδέλτια. 

6. Ως μέλη του ΕΣΙ εκλέγονται οι πέντε (5) πρώτοι σε αριθμό ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται 

κλήρωση από την ΕΦΕ. 

7. Στην περίπτωση που μεταξύ των ανωτέρω πέντε (5) πρώτων σε αριθμό ψήφων υποψηφίων ο αριθμός των 

Ερευνητών και ΕΛΕ είναι μικρότερος των τριών (3) εκλέγονται ως μέλη του ΕΣΙ οι Ερευνητές - ΕΛΕ που 

συγκέντρωσαν τον αμέσως μεγαλύτερο αριθμό ψήφων μετά τους πέντε πρώτους και μέχρι την συμπλήρωση 

του αριθμού των τριών (3) Ερευνητών - ΕΛΕ. Τα λοιπά δύο (2) μέλη του ΕΣΙ που εκλέγονται είναι, εκ των 

συνεργαζομένων καθηγητών ΑΕΙ, εκείνοι που συγκέντρωσαν τους περισσότερους ψήφους. 

8. Ως εκπρόσωπος του ΕΤΔΠ εκλέγεται ο πρώτος σε αριθμό ψήφων. 

9. Η ΕΦΕ καταρτίζει ένα πρακτικό εκλογής για τα μέλη του ΕΣΙ και ένα για τον εκπρόσωπο του ΕΤΔΠ, τα οποία 

υποβάλλει, μέσω του Διευθυντή του Ινστιτούτου, προς έγκριση στο ΔΣ του ΙΤΕ. 

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 αποφαίνεται 

αιτιολογημένα η ΕΦΕ το αργότερο εντός 3 ημερών από την υποβολή της ενστάσεως. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ως εκ τούτου το Σώμα αποφασίζει και εγκρίνει κατά πλειοψηφία την διαδικασία εκλογής των μελών ΕΣΙ Ινστιτούτων 

και του εκπροσώπου επιστημονικού – τεχνικού και διοικητικού προσωπικού όπως ακριβώς παρουσιάστηκε 

προηγουμένως. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

όπως ακολούθως. 

 
 

Ο Αντιπρόεδρος ΔΣ/ΙΤΕ Τα μέλη 

 
 

Β. Δουγαλής Σπ. Αναστασιάδης 

 Β. Μπουργανός 

 Δ. Παναγόπουλος  

 Ε. Σακκαλής 

 Π. Σπηλιώτη  

 Κ. Στεφανίδης 

 Ν. Ταβερναράκης  

 Χρ. Χατζηιωσήφ 



  

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

 
Δικαίωμα εκλέγειν των μελών του ΕΣΙ έχουν οι κάτωθι (το σύνολο των Ερευνητών και ΕΛΕ του 

Ινστιτούτου και οι Συνεργαζόμενοι Καθηγητές ΑΕΙ του Ινστιτούτου): 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ (23) 

Αναστασιάδης Σπύρος (Α’), ex officio ως Διευθυντής του Ινστιτούτου 

Βασιλάκης Γεώργιος (Γ’) 

Βελεγράκης Μιχαήλ (Α’) 

Δεληγεώργης Γεώργιος (B’) 

Ζαχαράκης Ιωάννης (Β’) 

Ζεκεντές  Κωνσταντίνος (Β’) 

Κενανάκης Γεώργιος (B’) 

Κωνσταντινίδης Γεώργιος (Α’) 

Λάππας Αλέξανδρος (Α’) 

Λουκάκος Παναγιώτης (Β’) 

Μπιτσάνης Ιωάννης (Β’) 

Νικολόπουλος Γεώργιος (Β’) 

Παυλοπούλου Ελένη (Γ’) 

Πισσαδάκης Σταύρος (Α’) 

Ρανέλλα Ανθούλα (Β’) 

Σαμαρτζής Πέτρος (B’) 

Στρατάκης Εμμανουήλ (Α’) 

Τζάλλας Παρασκευάς (Α’) 

Φαρσάρη Μαρία (Α’) 

Χρυσοπούλου Κυριακή (Β’) 

Loppinet Benoit (Β’) 

Petrosyan David (Β’) 

Von Klitzing Wolf (Β’) 

 
 

ΕΛΕ (6) 

Απεραθίτης Ηλίας (Β’)  

Κλίνη Αργυρή (Β’)  

Κωνσταντάκη Μαρία (Β’)  

Πουλή Παρασκευή (Β’)  

Φιλιππίδης Γεώργιος (Β’)  

Gray David (Β’) 



  

 

 
 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΑΕΙ (23) 
 

Άγγλος Δημήτριος – Καθηγ.  

Βαμβακάκη Μαρία – Καθηγ.  

Βλασσόπουλος Δημήτριος – Καθηγ.  

Γεωργακίλας Αλέξανδρος – Καθηγ.  

Ζώτος Ξενοφών – Καθηγ. 

Ηλιόπουλος Ελευθέριος – Αναπλ. Καθηγ. 

Καφεσάκη Μαρία – Αναπλ. Καθηγ. 

Κιοσέογλου Γεώργιος – Καθηγ.  

Κιτσόπουλος Θεοφάνης – Καθηγ.  

Κοπιδάκης Γεώργιος – Αναπλ. Καθηγ. 

Κουτσολέλος Αθανάσιος – Καθηγ.   

Μακρής Κωνσταντίνος – Επικ. Καθηγ. 

Μητράκη Άννα – Καθηγ. 

Παπάζογλου Δημήτριος – Αναπλ. Καθηγ.  

Πελεκάνος Νικόλαος – Καθηγ.  

Πετεκίδης Γεώργιος – Καθηγ.  

Ρακιτζής Πέτρος – Καθηγ. 

Ρεμεδιάκης Ιωάννης – Αναπλ. Καθηγ.  

Σαββίδης Παύλος – Καθηγ.  

Τζωρτζάκης Στυλιανός – Καθηγ.  

Τσιρώνης Γεώργιος – Καθηγ. 

Φιλιππίδη Εμμανουέλα – Επικ. Καθηγ. 

Χατζηνικολαΐδου Μαρία – Αναπλ. Καθηγ.  



  

 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ 

 
Δικαίωμα εκλέγεσθαι έχουν οι κάτωθι [Ερευνητές ή ΕΛΕ Α’ ή Β’ βαθμίδας του ΙΗΔΛ (εκτός του 

Διευθυντή) ή Συνεργαζόμενοι Καθηγητές ΑΕΙ αντίστοιχης βαθμίδας (Καθηγητές και Αναπληρωτές 

Καθηγητές) συνεργαζόμενοι τουλάχιστον επί τριετία με το ΙΗΔΛ)]: 

Σημειώνεται ότι οι κ.κ. Πουλή Παρασκευή και Κλίνη Αργυρώ, που είχαν δικαίωμα εκλέγεσθαι δεν 

συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο επειδή δήλωσαν, κατόπιν σχετικού ερωτήματος από τον Διευθυντή, ότι δεν 

επιθυμούν να είναι υποψήφιες και ως εκ τούτου έχουν συμπεριληφθεί στα μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά, 

αντίστοιχα) της ΕΦΕ. 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ (20) 

Βελεγράκης Μιχαήλ (Α’) 

Δεληγεώργης Γεώργιος (B’) 

Ζαχαράκης Ιωάννης (Β’) 

Ζεκεντές  Κωνσταντίνος (Β’) 

Κενανάκης Γεώργιος (B’) 

Κωνσταντινίδης Γεώργιος (Α’) 

Λάππας Αλέξανδρος (Α’) 

Λουκάκος Παναγιώτης (Β’) 

Μπιτσάνης Ιωάννης (Β’) 

Νικολόπουλος Γεώργιος (Β’) 

Πισσαδάκης Σταύρος (Α’) 

Ρανέλλα Ανθούλα (Β’) 

Σαμαρτζής Πέτρος (B’) 

Στρατάκης Εμμανουήλ (Α’) 

Τζάλλας Παρασκευάς (Α’) 

Φαρσάρη Μαρία (Α’) 

Χρυσοπούλου Κυριακή (Β’) 

Loppinet Benoit (Β’) 

Petrosyan David (Β’) 

Von Klitzing Wolf (Β’) 

 

 
 

ΕΛΕ (4) 

Απεραθίτης Ηλίας (Β’) 

Κωνσταντάκη Μαρία  (Β’) 

Φιλιππίδης Γεώργιος (Β’) 

Gray David (Β’)  



  

 

 
 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΑΕΙ (20) 
 

Άγγλος Δημήτριος – Καθηγ.  

Βαμβακάκη Μαρία – Καθηγ.  

Βλασσόπουλος Δημήτριος – Καθηγ.  

Γεωργακίλας Αλέξανδρος – Καθηγ.  

Ζώτος Ξενοφών – Καθηγ. 

Ηλιόπουλος Ελευθέριος – Αναπλ. Καθηγ. 

Καφεσάκη Μαρία – Αναπλ. Καθηγ. 

Κιοσέογλου Γεώργιος – Καθηγ.  

Κιτσόπουλος Θεοφάνης – Καθηγ.  

Κοπιδάκης Γεώργιος – Αναπλ. Καθηγ. 

Μητράκη Άννα – Καθηγ. 

Παπάζογλου Δημήτριος – Αναπλ. Καθηγ.  

Πελεκάνος Νικόλαος – Καθηγ.  

Πετεκίδης Γεώργιος – Καθηγ.  

Ρακιτζής Πέτρος – Καθηγ. 

Ρεμεδιάκης Ιωάννης – Αναπλ. Καθηγ.  

Σαββίδης Παύλος – Καθηγ.  

Τζωρτζάκης Στυλιανός – Καθηγ.  

Τσιρώνης Γεώργιος – Καθηγ. 

Χατζηνικολαΐδου Μαρία – Αναπλ. Καθηγ.  



  

 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

 
Δικαίωμα εκλέγειν για τον αιρετό εκπρόσωπο του ΕΤΔΠ έχουν οι κάτωθι (το σύνολο του ΕΤΔΠ 

του Ινστιτούτου που συνδέεται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου Α.Χ.): 

 
ΕΤΔΠ (28) 

Ανδρουλιδάκη Μαρία  

Γεωργαράκης Δημήτριος  

Γιατρομανωλάκης Εμμανουήλ  

Γούσης Γεώργιος  

Εγγλέζης Απόστολος  

Καγιαμπάκη Μαρία  

Καργάκης Εμμανουήλ  

Κιρκίνης Βασίλειος  

Κοκολάκη Μαγδαληνή  

Κουτάντος Ευθύμιος  

Κωστόπουλος Αθανάσιος  

Λαμπράκης Ιωάννης  

Μανουσάκη Αλεξάνδρα  

Μελεσανάκη Κρυσταλλία  

Μηλαθιανάκης Νικόλαος 

Παπαδάκη Ασημίνα 

Παπαδάκη Γεωργία  

Παπαδάκης Γεώργιος  

Παπαδάκης Νικόλαος  

Παπαδοπούλου Αμαλία 

Παπαϊωάννου Γεώργιος  

Πετράκης Αριστείδης  

Σμυρνάκης Μιχαήλ  

Τζανακάκη Μαρίνα  

Τορνάρη Παρασκευή  

Τσαγκαράκη Αικατερίνη  

Χατζηγιαννάκης Κωνσταντίνος 

Larsen Antje 



  

 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

Δικαίωμα εκλέγεσθαι έχουν οι κάτωθι (το σύνολο του ΕΤΔΠ του Ινστιτούτου που συνδέεται με 

συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου Α.Χ.): 

Σημειώνεται ότι οι κ.κ. Παπαδοπούλου Αμαλία (Λία) και Παπαδάκη Ασημίνα (Μίνα), που είχαν δικαίωμα 

εκλέγεσθαι δεν συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο επειδή δήλωσαν, κατόπιν σχετικού ερωτήματος από τον 

Διευθυντή, ότι δεν επιθυμούν να είναι υποψήφιες και ως εκ τούτου έχουν συμπεριληφθεί στα μέλη (τακτικά και 

αναπληρωματικά, αντίστοιχα) της ΕΦΕ. 

 

ΕΤΔΠ (26) 

Ανδρουλιδάκη Μαρία  

Γεωργαράκης Δημήτριος  

Γιατρομανωλάκης Εμμανουήλ  

Γούσης Γεώργιος  

Εγγλέζης Απόστολος  

Καγιαμπάκη Μαρία  

Καργάκης Εμμανουήλ  

Κιρκίνης Βασίλειος  

Κοκολάκη Μαγδαληνή  

Κουτάντος Ευθύμιος  

Κωστόπουλος Αθανάσιος  

Λαμπράκης Ιωάννης  

Μανουσάκη Αλεξάνδρα  

Μελεσανάκη Κρυσταλλία  

Μηλαθιανάκης Νικόλαος 

Παπαδάκη Γεωργία  

Παπαδάκης Γεώργιος  

Παπαδάκης Νικόλαος  

Παπαϊωάννου Γεώργιος  

Πετράκης Αριστείδης  

Σμυρνάκης Μιχαήλ  

Τζανακάκη Μαρίνα  

Τορνάρη Παρασκευή  

Τσαγκαράκη Αικατερίνη  

Χατζηγιαννάκης Κωνσταντίνος 

Larsen Antje 

 


