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Απόθαζε Δηοηθεηηθού Σσκβοσιίοσ 

Σσλεδρίαζε 119ε/05.09.2018             Αρ. Θέκαηος: 27  

 

Θέκα: Επηζηεκοληθό Σσκβούιηο Ιλζηηηούηοσ (ΕΣΙ). 

  

Έτοληας σπόυε : 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14Β ηνπ λ. 3429/2005 (ΦΔΚ 314Α'), φπσο ην άξζξν απηφ 

πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 1, ηνπ άξζξνπ 66, ηνπ λ.4002/2011 (ΦΔΚ A 180). 

2. Σελ ππ’ αξηζκ. 188763/10-10-2011 (ΦΔΚ Β΄2284/13-10-2011) θνηλή απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, κε ηελ νπνία ζπζηάζεθε ν 

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ – ΓΗΜΗΣΡΑ (ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο αξηζκ. 919/131869/20.10.2014 (ΦΔΚ Β΄2889/27.10.2014), 

9657/122441/10.11.2015 (ΦΔΚ Β΄2537/25.11.2015) θαη 1437/69301/18.05.2018 (ΦΔΚ Β’ 

1770/18.05.2018) φκνηεο. 

3. Σελ ππ’ αξηζκ. 1489/72729/22.05.2018 (ΦΔΚ. ΤΟΓΓ 293/22.05.2018) απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, «Οξηζκφο κειψλ πξνζσξηλνχ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΓΔΩΡΓΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ-ΓΗΜΗΣΡΑ-ΝΠΙΓ». 

4. Σηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 4 θαη 11, ηνπ άξζξνπ 3 ηεο αξηζκ. 188763/10-10-2011 ΚΤΑ φπσο 

ηζρχεη, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο, ζην Γ, πνπ είλαη αξκφδην γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ΔΛΓΟ – ΓΗΜΗΣΡΑ, εηζεγείηαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο. 

5. Σελ παξ. 2, ηνπ άξζξνπ 20, ηνπ λ. 4521/2018 «Ίδξπζε Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 38/Α/2-3-2018), ζχκθσλα κε ηελ νπνία “ην άξζξν 13Α ηνπ 

λ.4310/2014 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο Γ’ σο εμήο: «Σα εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα αγξνηηθήο 

έξεπλαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο ηνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Οξγαληζκνχ- 

ΓΗΜΗΣΡΑ (ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ), πνπ επνπηεχνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο σο πξνο: α) ηε δηαδηθαζία θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο πξφζιεςεο θαη εμέιημεο ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη ηα 

δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο απηνχ, β) ηνπο Γηεπζπληέο ησλ Ιλζηηηνχησλ θαη ηα 

Δπηζηεκνληθά πκβνχιηα ησλ Ιλζηηηνχησλ θαη γ) ηελ αλάιεςε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ/έξγσλ. Γηα ηα ινηπά ζέκαηα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ 

εηδηθνχ ζεζκηθνχ ηνπο πιαηζίνπ. ηα ελ ιφγσ εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ 

δελ εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 13 παξάγξαθνη2, 43 παξάγξαθνη 1 θαη 3, 44 παξάγξαθνη 3 θαη 

49 παξάγξαθνη 2 θαη 7 ηνπ λ.4485/2017 (Α’ 114)»”. 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34, ηνπ λ.4559/2018 (ΦΔΚ 142/Α/3-8-2018), ζχκθσλα κε ηηο 

νπνίεο “1. Σν εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ ησλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ θαη ησλ ηερλνινγηθψλ 

θνξέσλ ηνπ άξζξνπ 13Α ηνπ λ. 4310/2014 εγγξάθεηαη, θαηφπηλ αίηεζήο ηνπ, ζην 

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο δηαδηθαζηψλ εθινγήο θαη εμέιημεο θαζεγεηψλ (ζχζηεκα 
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«ΑΠΔΛΛΑ»). Απφ 1.1.2019 ηα κέιε ησλ επηηξνπψλ θξίζεο θαη ησλ εηζεγεηηθψλ επηηξνπψλ 

ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ θαη ησλ ηερλνινγηθψλ θνξέσλ ηνπ 

άξζξνπ 13Α ηνπ λ. 4310/2014 επηιέγνληαη κέζσ ηνπ αλσηέξσ ζπζηήκαηνο. Με απφθαζε 

ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ ξπζκίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο φζνλ αθνξά ηα εξεπλεηηθά θέληξα θαη ηνπο ηερλνινγηθνχο 

θνξείο. Έσο ηε δεκνζίεπζε ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο, ε δηαδηθαζία εθινγήο θαη εμέιημεο 

ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην λ. 4310/2014, φπσο 

ηζρχεη.2. ην άξζξν 29 ηνπ λ. 4310/2014 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 5, ε νπνία έρεη σο 

εμήο:«5. Οη επηηξνπέο θξίζεο είλαη δπλαηφ λα ζπλεδξηάδνπλ θαη κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ 

κέζσλ (ηειεδηάζθεςε)». 3. Η παξ. 9 ηεο πεξίπησζεο Α΄ ηνπ άξζξνπ 13Α ηνπ λ. 4310/2014 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:«9.α. Σν Δξεπλεηηθφ Κέληξν Βηνταηξηθψλ Δπηζηεκψλ «Αιέμαλδξνο 

Φιέκηλγθ» (Δ.ΚΔ.Β.Δ. Α. Φιέκηλγθ), ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηα εμήο Ιλζηηηνχηα: αα. 

Ιλζηηηνχην Βαζηθήο Βηνταηξηθήο Έξεπλαο (ΙΒΒΔ), ββ. Ιλζηηηνχην Βηνθαηλνηνκίαο (ΙΒΚ). β. Σν 

Διιεληθφ Ίδξπκα Βαζηθήο Βηνινγηθήο Έξεπλαο «Αιέμαλδξνο Φιέκηλγθ».4. ηελ 

ππνπαξάγξαθν γ΄ ηεο παξ. Γ΄ ηνπ άξζξνπ 13Α ηνπ λ. 4310/2014, φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 4521/2018, κεηά ηηο ιέμεηο «πξνγξακκάησλ/έξγσλ» 

πξνζηίζεηαη ην αθφινπζν εδάθην: «Σηο αξκνδηφηεηεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ 

εξεπλεηηθνχ θέληξνπ αζθεί ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ ΔΛΓΟ ΓΗΜΗΣΡΑ, ην νπνίν 

ζπγθξνηείηαη φπσο πξνβιέπεη ην εηδηθφ ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ Οξγαληζκνχ»”. 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4310/2014 «Έξεπλα, Σερλνινγηθή Αλάπηπμε θαη Άιιεο Γηαηάμεηο» (ΦΔΚ 

258/Α/8-12-2014), φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ.  

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3, παξ. 11, ηεο αξηζκ. 188763/10.10.2011 ΚΤΑ, πνπ αθνξνχλ ζηε 

γεληθή αξκνδηφηεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Οξγαληζκνχ λα ξπζκίδεη θάζε δήηεκα 

πνπ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ΔΛΓΟ ΓΗΜΗΣΡΑ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο  εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο 

ηνπ λ. 4310/2014 (άξζξν 17, παξ. 4β γηα ηα ΔΙ θαη άξζξν 29, παξ. 6, γηα εθινγή ζε ζέζε 

εξεπλεηή), ζηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη φηη ην Γ  ζπγθεθξηκελνπνηεί ηα εηδηθφηεξα δεηήκαηα 

πνπ δελ ξπζκίδνληαη απφ ηνλ λφκν.  

9. Σν γεγνλφο φηη ν λεφηεξνο θαη εηδηθφηεξνο λφκνο (άξζξν 20, ηνπ λ. 4521/2018) ηξνπνπνηεί 

ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΔΛΓΟ ΓΗΜΗΣΡΑ, φπσο απηέο είραλ 

πξνβιεθζεί ζην άξζξν 55, ηνπ λ. 4235/2014 (ΦΔΚ Α’ 32) θαη σο εθ ηνχηνπ, ην 

Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην ηνπ ΔΛΓΟ ΓΗΜΗΣΡΑ έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο εθείλεο πνπ νξίδεη ε 

παξ. 2δ, ηνπ άξζξνπ 55, ηνπ λ. 4235/2014, εθηφο απφ εθείλεο πνπ πιένλ αζθνχληαη απφ ηα 

ΔΙ ησλ Ιλζηηηνχησλ ηνπ, δπλάκεη ησλ άξζξσλ 20, λ. 4521/2018 θαη άξζξν 17, ηνπ λ. 

4310/2014, φπσο ηζρχεη.  

10. Σελ αξηζκ. 8 Απφθαζε ηεο 105εο/8-3-2018 πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία «Η ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ησλ εξεπλεηψλ ηνπ Οξγαληζκνχ θαη 

θαηά ζπλέπεηα θαη νη θξίζεηο ηνπο γηα πξναγσγή ζην εμήο ζα αθνινπζνχλ ηα νξηδφκελα ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 4310/2014 φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ. Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ 

Οξγαληζκνχ (Γεληθή Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ- Οηθνλνκηθνχ θαη ε Γεληθή Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο 

Έξεπλαο)  ζε ζπλεξγαζία κε ηε Ννκηθή Τπεξεζία λα πξνβνχλ ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο 
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θαη λα εηζεγεζνχλ ζρεηηθά ζην Γ ζε δηάζηεκα ελφο κελφο απφ ηελ έθδνζε ηεο παξνχζαο 

απφθαζεο».  

11. Σελ αξηζκ. 21913/15-5-2018 Απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ, ζρεηηθά κε ηελ 

πξνκήζεηα παξνρήο λνκηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ Γηδάθηνξα Ννκηθήο  Γηθεγφξν παξ’ Αξείσ 

Πάγσ, Δπάγγειν Μάιιην, γηα ηε ζπλδξνκή/ππνζηήξημε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΔΛΓΟ-

ΓΗΜΗΣΡΑ ζην έξγν ηεο πξνζαξκνγήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4310/2014 ζηηο 

εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ Οξγαληζκνχ, ηελ απφ 15-5-2018 ζρεηηθή ζχκβαζε θαη ηελ απφ 

15-6-2018 γλσκνδφηεζή ηνπ. 

12. Σελ αξηζκ. πξση. 37688/03.09.2018 εηζήγεζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ. 

 

Αποθαζίδοσκε οκόθφλα 

 

 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2, ηνπ άξζξνπ 20, ηνπ λ. 4521/2018 ηα Δξεπλεηηθά 

Ιλζηηηνχηα Αγξνηηθήο Έξεπλαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο ηνπ Διιεληθνχ 

Γεσξγηθνχ Οξγαληζκνχ- ΓΗΜΗΣΡΑ (ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ), πνπ επνπηεχνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο σο πξνο: α) ηε 

δηαδηθαζία θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πξφζιεςεο θαη εμέιημεο ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ, θαζψο 

θαη ηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο απηνχ, β) ηνπο Γηεπζπληέο ησλ Ιλζηηηνχησλ θαη ηα 

Δπηζηεκνληθά πκβνχιηα ησλ Ιλζηηηνχησλ θαη γ) ηελ αλάιεςε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ/έξγσλ. 

Μέρξη ηελ θαηάξηηζε Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ησλ εξεπλεηηθψλ ηλζηηηνχησλ θαη γηα 

ηελ νκαιή κεηάβαζε ζην ξπζκηζηηθφ πιαίζην πνπ  ηζρχεη γηα ηνπο εξεπλεηηθνχο θνξείο ηεο ΓΓΔΣ 

θαη πιένλ δηέπεη θαη ηα εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα αγξνηηθήο έξεπλαο ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ ηζρχνπλ 

ηα αθφινπζα:  

 

Επηζηεκοληθό Σσκβούιηο Ιλζηηηούηοσ (ΕΣΙ) 

Γηα ηε ζπγθξφηεζε, ζχλζεζε, αξκνδηφηεηεο, ιεηηνπξγία θ.ιπ. ησλ Δπηζηεκνληθψλ πκβνπιίσλ 

ησλ Ιλζηηηνχησλ Αγξνηηθήο Έξεπλαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο εθαξκφδνληαη  

νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17, ηνπ λ. 4310/2014, φπσο ηζρχνπλ. 

 

Αξκνδηφηεηεο - χλζεζε 

Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ  Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ ησλ Ιλζηηηνχησλ πεξηγξάθνληαη γεληθά ζην 

άξζξν 17, ηνπ λ. 4310/2014, φπσο ηζρχεη. 

Με βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ ππεξεηνχλησλ εξεπλεηψλ ζηα Δξεπλεηηθά Ιλζηηηνχηα Αγξνηηθήο 

Έξεπλαο, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο, ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ, ηα ΔΙ 

απνηεινχληαη απφ πέληε (5) κέιε. Σα ΔΙ  απνηεινχληαη κφλν απφ ηαθηηθά κέιε, δεδνκέλνπ φηη 

ν λφκνο δελ πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα χπαξμεο αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ.  
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Μέιε ηνπ ΔΙ κπνξεί λα είλαη  Δξεπλεηέο Α’ ή Β΄ βαζκίδαο ηνπ νηθείνπ Ιλζηηηνχηνπ ή Δξεπλεηέο 

Α’ ή Β΄ βαζκίδαο ηδίνπ ή ζπλαθνχο αληηθείκελνπ άιισλ Ιλζηηηνχησλ  θαη – επί ηξηεηία 

ηνπιάρηζηνλ-ζπλεξγαδφκελνη κε ην νηθείν Ιλζηηηνχην ελ ελεξγεία  θαζεγεηέο  ΑΔΙ αληίζηνηρεο 

βαζκίδαο, ελψ ζπκκεηέρεη ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ θαη έλαο εθπξφζσπνο ηνπ πξνζσπηθνχ 

Αλψηαηεο Παλεπηζηεκηαθήο & Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο, θαζψο θαη Γηνηθεηηθήο - Σερληθήο 

Τπνζηήξημεο Γεπηεξνβάζκηαο & Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο, ζην εμήο γηα ζπληνκία 

«εθπξφζσπνο κε εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ», κε ζρέζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ ηνπ νηθείνπ 

Ιλζηηηνχηνπ. Η πιεηνςεθία  ή θαη ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηνπ ΔΙ πξέπεη λα είλαη Δξεπλεηέο Α’ ή 

Β’ βαζκίδαο ηνπ νηθείνπ Ιλζηηηνχηνπ. Δθφζνλ απηνί δελ επαξθνχλ ψζηε λα είλαη ε πιεηνςεθία 

ησλ κειψλ ηνπ ΔΙ, νη ειιείπνπζεο ζέζεηο (πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξσζεί ηνπιάρηζηνλ ε 

πιεηνςεθία) θαιχπηνληαη απφ εξεπλεηέο Α’ ή Β’ βαζκίδαο άιινπ Ιλζηηηνχηνπ ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε ηεο ζπλάθεηαο ηνπ γλσζηηθνχ ηνπο αληηθεηκέλνπ. Η ζπκκεηνρή ησλ εμσηεξηθψλ 

ζπλεξγαδφκελσλ θαζεγεηψλ ζηε ζχλζεζε ηνπ ΔΙ είλαη δπλεηηθή.  

Ωο ζπλεξγαδφκελνη επί ηξηεηία θαζεγεηέο λννχληαη ελ ελεξγεία θαζεγεηέο Α’ ή Β’ βαζκίδαο, ηεο 

εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν Ιλζηηηνχην, ζην πιαίζην 

έξγσλ/ πξνγξακκάησλ/κειεηψλ. Η ελ ιφγσ ζπλεξγαζία είλαη θαηαξρήλ ζθφπηκν λα  είλαη ελεξγή 

θαηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην ΔΙ, λα αλαηξέρεη ηνπιάρηζηνλ ζε βάζνο ηξηεηίαο θαη λα 

απνδεηθλχεηαη απφ ηερληθά δειηία ή ζπκβάζεηο.   

Ο Γηεπζπληήο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ δελ κπνξεί λα είλαη κέινο ηνπ ΔΙ, αιιά ζπκκεηέρεη ζηηο 

ζπλεδξηάζεηο ηνπ σο εηζεγεηήο.  

 

εκεηψλεηαη φηη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΔΙ εθαξκφδνληαη ζπκπιεξσκαηηθά νη δηαηάμεηο ηνπ 

Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο. Σα ΔΙ κπνξνχλ λα ζπλεδξηάδνπλ θαη κε ηε ρξήζε 

ειεθηξνληθψλ κέζσλ (ηειεδηάζθεςε) θαη’ αλαινγία κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.5, ηνπ άξζξνπ 

29, ηνπ λ.4310/2014, φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 24, ηνπ λ. 4559/2018.  

 

πγθξφηεζε 

Σα ΔΙ ζπγθξνηνχληαη κε απφθαζε ηνπ Γ ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ, ην νπνίν είλαη αξκφδην γηα ηνλ 

ηειηθφ έιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Αξκφδηνο γηα ηε δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ 

γηα ην ΔΙ είλαη ν Γηεπζπληήο ηνπ νηθείνπ Ιλζηηηνχηνπ.  

Η δηαδηθαζία εθινγήο κειψλ ΔΙ Ιλζηηηνχηνπ θαη Δθπξνζψπνπ ηνπ κε εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ,   

έρεη σο αθνινχζσο:  

  

Η εθινγή ησλ κειψλ ηνπ ΔΙ  ησλ Δξεπλεηηθψλ Ιλζηηηνχησλ Αγξνηηθήο Έξεπλαο θαη ηνπ  

εθπξνζψπνπ ηνπ κε εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε απηά, δηελεξγείηαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία, 

αλά δηεηία,  ζε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 17, ηνπ λ. 4310/2014, φπσο  ηζρχεη. 
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Η ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ ΔΙ είλαη δηεηήο. Αλ θάπνην απφ ηα κέιε ηνπ ΔΙ απνρσξήζεη γηα 

νπνηνλδήπνηε ιφγν (π.ρ. παξαίηεζε), ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε εθινγηθή δηαδηθαζία γηα 

ηνλ νξηζκφ λένπ κέινπο. Δλ ησκεηαμχ, ην ΔΙ, εθφζνλ θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ηα ινηπά κέιε 

επαξθνχλ ψζηε λα ππάξρεη απαξηία, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη γηα έλα ηξίκελν αθφκα θαη κε 

ιηγφηεξα (απφ 5) κέιε, ζχκθσλα κε ηηο  δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο.    

 

Γηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη 

Δηθαίφκα ηοσ εθιέγεζζαη σο κέινο ΔΙ έρνπλ Δξεπλεηέο Α΄ θαη Β΄ βαζκίδαο ηνπ 

Ιλζηηηνχηνπ, κε νξγαληθή ζέζε ζε απηφ, Δξεπλεηέο Α’ θαη Β’ βαζκίδαο, ηδίνπ ή ζπλαθνχο 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, άιινπ Ιλζηηηνχηνπ, εθφζνλ νη πξψηνη δελ επαξθνχλ ψζηε λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ ε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ ΔΙ, θαζψο  θαη ζπλεξγαδφκελνη θαζεγεηέο ΑΔΙ 

αληίζηνηρεο βαζκίδαο (θαζεγεηέο, αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο) νη νπνίνη ζπλεξγάδνληαη 

ηνπιάρηζηνλ επί ηξηεηία κε ην Ιλζηηηνχην. Οη Δξεπλεηέο πξέπεη λα απνηεινχλ ηνπιάρηζηνλ ηελ 

πιεηνςεθία  ησλ κειψλ ηνπ ΔΙ.  

Γεδνκέλνπ φηη ν λφκνο δελ ζέηεη θάπνην ζρεηηθφ θψιπκα εθινγηκφηεηαο, έλαο εξεπλεηήο ή 

ζπλεξγαδφκελνο θαζεγεηήο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ΔΙ. ηελ 

πεξίπησζε απηή, ην ελ ιφγσ κέινο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη θαλνληθά θαη λα απνθαζίδεη θαη ζηα 

δχν (2) ΔΙ.  

Γηθαίσκα ηνπ εθιέγεζζαη σο εθπξφζσπνο ηνπ κε εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ, έρεη ην ζχλνιν ηνπ  

πξνζσπηθνχ Αλψηαηεο Παλεπηζηεκηαθήο & Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο, θαζψο θαη Γηνηθεηηθήο- 

Σερληθήο Τπνζηήξημεο Γεπηεξνβάζκηαο & Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ νηθείνπ Ιλζηηηνχηνπ, 

κε νξγαληθή ζέζε ζε απηφ,  πνπ ππεξεηεί κε ζρέζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ. 

Δηθαίφκα ηοσ εθιέγεηλ ησλ κειψλ ηνπ ΔΙ έρνπλ φινη νη Δξεπλεηέο ηνπ νηθείνπ Ιλζηηηνχηνπ, 

κε νξγαληθή ζέζε ζε απηφ, νη Δξεπλεηέο ηνπ ηδίνπ ή ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, άιινπ 

Ιλζηηηνχηνπ, πνπ ελδερνκέλσο είλαη θαηά ηα αλσηέξσ ππνςήθηνη σο κέιε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ΔΙ, θαζψο θαη νη ζπλεξγαδφκελνη  κε απηφ θαζεγεηέο ΑΔΙ. 

Γηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ κε εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ έρεη ην ζχλνιν ηνπ 

αλσηέξσ πξνζσπηθνχ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, κε νξγαληθή ζέζε ζε απηφ, πνπ ππεξεηεί κε ζρέζε 

εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ.  

 

Δπηζεκαίλεηαη, φηη ν Γηεπζπληήο ηνπ νηθείνπ Ιλζηηηνχηνπ δε κπνξεί λα είλαη ππνςήθηνο γηα 

κέινο ηνπ ΔΙ, νχηε λα ςεθίζεη γηα ην νηθείν ΔΙ, αιιά κπνξεί λα είλαη ππνςήθηνο γηα κέινο ΔΙ 

άιινπ Ιλζηηηνχηνπ θαη λα ςεθίζεη ζε απηφ.  

 

Πξνθήξπμε εθινγψλ 

Δμνπζηνδνηνχληαη νη Γηεπζπληέο ησλ Ιλζηηηνχησλ λα δηεμάγνπλ ηελ εθινγηθή δηαδηθαζία. Οη 

εθινγέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ έδξα ηνπ νηθείνπ Ιλζηηηνχηνπ, ηνπιάρηζηνλ εμήληα (60) 
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εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ ΔΙ. Ο Γηεπζπληήο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ αλαθνηλψλεη  ηε 

δηελέξγεηα εθινγψλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειψλ ηνπ ΔΙ θαη ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ κε 

εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ. 

Δηδηθφηεξα γηα ηελ πξψηε εθινγή ησλ κειψλ ΔΙ ησλ Ιλζηηηνχησλ κεηά ηελ ηζρχ ηεο παξ. 2, 

ηνπ άξζξνπ 20, ηνπ λ. 4521/2018,  ε  δηαδηθαζία εθινγήο ησλ κειψλ θαη ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ 

κε εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ,  ζα πξέπεη  λα έρεη νινθιεξσζεί ην αξγφηεξν έσο ηελ Παξαζθεπή  

19 Οθησβξίνπ 2018. Σν απνηέιεζκα γλσζηνπνηείηαη ακειιεηί  ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο 

Έξεπλαο.  

ηελ αλαθνίλσζε πεξηέρεηαη: ε εκεξνκελία δηελέξγεηαο ησλ εθινγψλ, ε ψξα έλαξμεο θαη ιήμεο 

ηεο ςεθνθνξίαο, ε αίζνπζα δηεμαγσγήο ηεο εθινγήο. Η αλαθνίλσζε αλαξηάηαη ζηνλ ηζηνρψξν  

ηνπ νηθείνπ Ιλζηηηνχηνπ. 

ην θείκελν ζα επηζεκαίλεηαη φηη σπουήθηοη είλαη φινη  πνπ θαηά ηα αλσηέξσ έρνπλ δηθαίσκα 

ηνπ εθιέγεζζαη θαη φηη φζνη δελ επηζπκνχλ ζα πξέπεη λα ην δειψζνπλ εγγξάθσο ζηνλ 

Γηεπζπληή, εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο 

αλαθνίλσζεο.  

Ο Γηεπζπληήο έρεη ηελ επζχλε λα ιάβεη θάζε πξφζθνξν κέηξν ψζηε λα ελεκεξσζνχλ φινη νη ελ 

δπλάκεη ππνςήθηνη (απφληεο ιφγσ αζζέλεηαο, άδεηαο, κεηαθίλεζεο θ.ιπ.).  

Παξάιιεια, ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ ν αξηζκφο ησλ ππεξεηνχλησλ εξεπλεηψλ Α’ θαη Β’ 

βαζκίδαο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ δελ επαξθεί γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ ΔΙ, ν Γηεπζπληήο αξρηθά 

δηεξεπλά, ην ελδηαθέξνλ Δξεπλεηψλ Α’ θαη Β’ βαζκίδαο ηνπ ηδίνπ ή ζπλαθνχο γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ άιινπ/σλ Ιλζηηηνχηνπ/ησλ, λα ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα γηα κέιε ηνπ ΔΙ, κε 

πξφζθιεζε ε νπνία αλαξηάηαη ζηνλ ηζηνρψξν ηνπ νηθείνπ Ιλζηηηνχηνπ. Δθφζνλ, ζε δηάζηεκα 

πέληε εξγάζηκσλ εκεξψλ, νη ππνςεθηφηεηεο θαη πάιη δελ επαξθνχλ, δηεξεπλά ην ελδηαθέξνλ 

ησλ ζπλεξγαδφκελσλ κε ην Ιλζηηηνχην θαζεγεηψλ ΑΔΙ Α’ θαη Β’ βαζκίδαο. 

Οη εθινγέο είλαη ππνρξεσηηθέο αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ππνςεθίσλ (δειαδή αθφκα θαη 

ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη κφλν πέληε (5) νη ππνςεθηφηεηεο, φζνη δειαδή θαη ηα κέιε ηνπ ΔΙ).  

 

Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή 

Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ππνςεθηνηήησλ, ν Γηεπζπληήο ηνπ νηθείνπ Ιλζηηηνχηνπ πξνβαίλεη 

ζηε ζπγθξφηεζε ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο, κεηά απφ θιήξσζε, κεηαμχ ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

πξνζσπηθνχ  ηνπ νηθείνπ Ιλζηηηνχηνπ πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη δελ είλαη 

ππνςήθηνη. Η εθνξεπηηθή επηηξνπή απνηειείηαη απφ ηξία (3) ηαθηηθά κέιε θαη ηζάξηζκα 

αλαπιεξσκαηηθά, ηα νπνία αλαπιεξψλνπλ ηα ηαθηηθά κέιε ειεπζέξσο θαη θαηά ηε ζεηξά ηεο 

θιήξσζήο ηνπο.  

 Ο Γηεπζπληήο θιεξψλεη κεηαμχ ησλ ηαθηηθψλ κειψλ ηνλ Πξφεδξν ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο 

θαη ζηε ζπλέρεηα ζπληάζζεη πξαθηηθφ ηεο θιήξσζεο, αλαγξάθνληαο ηα νλφκαηα ησλ ηαθηηθψλ 

θαη αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ κε ηε ζεηξά ηεο θιήξσζεο. Σα κέιε ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο  
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εηδνπνηνχληαη εγγξάθσο θαη απζεκεξφλ γηα ηνλ νξηζκφ ηνπο.  

Η άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ησλ κειψλ ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο είλαη ππνρξεσηηθή. Απαιιαγή 

απφ ηα θαζήθνληά ηνπο είλαη δπλαηή κφλν ιφγσ ζνβαξνχ θσιχκαηνο θαη εθφζνλ εηδνπνηήζνπλ 

εγγξάθσο ηνλ Γηεπζπληή  δχν (2) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία εηδνπνίεζήο ηνπο. ηελ 

πεξίπησζε απηή αληηθαζίζηαληαη απφ ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε. Δθφζνλ, δελ θαζίζηαηαη δπλαηή 

ε ζπγθξφηεζε ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο κε ηελ σο άλσ δηαδηθαζία, ν Γηεπζπληήο, νξίδεη κε 

απφθαζή ηνπ ηα απαηηνχκελα γηα ηε λφκηκε ζπγθξφηεζή ηεο κέιε.     

Η εθνξεπηηθή επηηξνπή δηεπζχλεη ηελ εθινγή θαη ηεξεί πξαθηηθά θαη πξσηφθνιιν ςεθνθνξίαο. 

Ο Πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο αλαζέηεη ζε έλα απφ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο ηα θαζήθνληα 

γξακκαηέα γηα ηε ζχληαμε ησλ πξαθηηθψλ. 

Η εθνξεπηηθή επηηξνπή απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία γηα ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο θαη απνθαζίδεη επί ησλ ελζηάζεσλ. Καηά ησλ απνθάζεσλ 

ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο ρσξεί έλζηαζε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Οξγαληζκνχ. 

Η εθνξεπηηθή επηηξνπή ρξεζηκνπνηεί ηε ζθξαγίδα ηνπ Οξγαληζκνχ. Μεηά ην ηέινο ηεο 

ςεθνθνξίαο, ε ζθξαγίδα παξαδίδεηαη ζηνλ Γηεπζπληή.  

 

Δθινγηθνί θαηάινγνη-εθινγηθφ πιηθφ-επηζηνιηθή ςήθνο 

Ο Γηεπζπληήο, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ, ζπληάζζεη ηνπο 

πξνζσξηλνχο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο θαη κε επζχλε ηνπ, ηνπο γλσζηνπνηεί ζε φινπο φζνπο 

έρνπλ ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε νξζφηεηά ηνπο. 

ηε ζπλέρεηα νξηζηηθνπνηεί ηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο θαη θαηαξηίδεη ηα δχν ςεθνδέιηηα, έλα 

γηα ηα κέιε ηνπ ΔΙ θαη έλα γηα ηνλ εθπξφζσπν ηνπ κε εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ.  

ε θάζε ςεθνδέιηην γηα ηελ εθινγή κειψλ ηνπ ΔΙ ηίζεληαη κέρξη πέληε (5) ζηαπξνί, αξηζηεξά ή 

δεμηά ησλ νλνκάησλ ησλ ππνςεθίσλ, κε κπιε ή καχξν ζηπιφ. Σν ςεθνδέιηην ηίζεηαη ζε 

αδηαθαλή θάθειν πνπ θέξεη ηε ζθξαγίδα ηνπ Οξγαληζκνχ.  

ε θάζε ςεθνδέιηην γηα ηελ εθινγή ηνπ  εθπξνζψπνπ ηνπ κε εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ ζην ΔΙ, 

ηίζεηαη έλαο (1) ζηαπξφο, αξηζηεξά ή δεμηά ησλ νλνκάησλ ησλ ππνςεθίσλ, κε κπιε ή καχξν 

ζηπιφ. Σν ςεθνδέιηην ηίζεηαη ζε αδηαθαλή θάθειν πνπ θέξεη ηε ζθξαγίδα ηνπ Οξγαληζκνχ. 

Όζνη έρνπλ ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ κπνξνχλ λα ςεθίζνπλ απηνπξνζψπσο ή κε επηζηνιηθή 

ςήθν.  

Ο Γηεπζπληήο κεξηκλά ψζηε ν θάζε εθινγέαο πνπ δελ ππεξεηεί ζηελ έδξα ηνπ Ιλζηηηνχηνπ ή 

πνπ έρεη δειψζεη φηη επηζπκεί λα ςεθίζεη κε επηζηνιηθή ςήθν ιφγσ άδεηαο, κεηαθίλεζεο θ.ιπ., 

λα ιάβεη έγθαηξα (απαξαίηεηνο ρξφλνο παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ θαη απνζηνιήο ηεο ςήθνπ πξηλ 

ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ησλ εθινγψλ) ηα παξαθάησ:  

 

α) Αληίγξαθν ησλ νξηζηηθψλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ 

β) Ψεθνδέιηην  
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γ) Λεπθφ ςεθνδέιηην 

δ) θξαγηζκέλν θάθειν ςεθνθνξίαο 

ε) Δηδηθφ θάθειν ηαρπδξφκεζεο, κεγαιχηεξν απφ ηνλ θάθειν ςεθνθνξίαο 

 

Δπίζεο, ην ίδην πιηθφ παξαδίδεηαη  κέρξη θαη κία κέξα πξηλ ηε δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ, κε 

επζχλε ηνπ Γηεπζπληή,  ζε φζνπο εθινγείο ηεο έδξαο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ πξνηίζεληαη λα 

ςεθίζνπλ κε επηζηνιηθή ςήθν, θαηφπηλ αίηεζήο ηνπο. 

 

Ο θάθεινο  ηεο επηζηνιηθήο ςήθνπ απνζηέιιεηαη κε ηαρπδξνκείν ή κε courier θαη  κε επζχλε 

ηνπ απνζηέιινληνο ζα πξέπεη λα έρεη παξαιεθζεί απφ ηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή ην αξγφηεξν 

κέρξη ηελ εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο θαη ψξα 12.00, σο εμήο : 

ΠΡΟ 

Σνλ Πξφεδξν ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο  

(ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε έδξαο Ιλζηηηνχηνπ) 

κε ηελ έλδεημε  είηε  «Δπηζηνιηθή ςήθνο γηα ηελ αλάδεημε κειψλ ΔΙ» είηε «Δπηζηνιηθή ςήθνο 

γηα ηελ αλάδεημε εθπξνζψπνπ ηνπ κε εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ ζην ΔΙ» αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε.  

  

Δπίζεο, ε επηζηνιηθή ςήθνο κπνξεί ελαιιαθηηθά λα παξαδνζεί επί απνδείμεη, απηνπξνζψπσο 

ζηνλ Πξφεδξν ή ζε κέινο ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο, ην αξγφηεξν  κία κέξα πξηλ ηε 

δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ.   

ηελ επηζηνιηθή ςήθν, ν θιεηζηφο θάθεινο (ν νπνίνο θέξεη ππνρξεσηηθά ηε ζθξαγίδα ηνπ 

Οξγαληζκνχ) κε ην ςεθνδέιηην, ηνπνζεηείηαη ζηνλ εηδηθφ θάθειν ηαρπδξφκεζεο, καδί κε 

θσηνηππία ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ εθινγέα. ην εμσηεξηθφ ηνπ εηδηθνχ θαθέινπ ηαρπδξφκεζεο 

αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ εθινγέα. Δπηζεκαίλεηαη φηη εθφζνλ ν εηδηθφο θάθεινο 

ηαρπδξφκεζεο δελ αλαγξάθεη ην   νλνκαηεπψλπκν ηνπ εθινγέα, ν θάθεινο δε ζα αλνηρζεί.  

Δπίζεο, ζα είλαη άθπξε ε  ςήθνο, εάλ ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ εθινγέα αλαγξάθεηαη θαη ζηνλ 

θάθειν ςεθνθνξίαο, κέζα ζηνλ νπνίν  έρεη  ηνπνζεηεζεί ην ςεθνδέιηην.   

ηε ζπλέρεηα, ν εθινγέαο ηαρπδξνκεί κφλνο ηνπ ηνλ εηδηθφ θάθειν ηαρπδξφκεζεο, ζηνλ   

Πξφεδξν  ηεο  εθνξεπηηθήο επηηξνπήο έγθαηξα, φπσο έρεη αλαθεξζεί αλσηέξσ.   

Δπηηξέπεηαη  θαη  ε  νκαδηθή  απνζηνιή  ςεθνδειηίσλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ν έρσλ ηελ 

επζχλε απνζηνιήο ηνπ νκαδηθνχ θαθέινπ πξέπεη α) λα αλαθέξεη ζε ηδηαίηεξν έγγξαθν πνπ ζα 

ζπλνδεχεη ηνπο αηνκηθνχο θαθέινπο ηαρπδξφκεζεο ηα νλφκαηα ησλ εθινγέσλ πνπ 

απνζηέιινπλ ηελ ςήθν ηνπο νκαδηθά, παξαπιεχξσο δε ησλ νλνκάησλ ζα έρεη ππνγξάςεη 

ηδηνρείξσο ν εθινγέαο θαη β) φινη νη αηνκηθνί θάθεινη ηαρπδξφκεζεο ζηνπο νπνίνπο ζα 

εκπεξηέρεηαη ν ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ςεθνθνξίαο κε ηε θσηνηππία ηεο ηαπηφηεηαο, ζα 

πξέπεη λα έρνπλ επίζεο θαη ηα νλνκαηεπψλπκά ηνπο . 
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Οκαδηθνί θάθεινη ρσξίο ηα επηπιένλ απηά ζηνηρεία δε ζα ιακβάλνληαη ππφςε.    

Φάθεινη ςεθνθνξίαο πνπ ζα θηάζνπλ ζηνλ Πξφεδξν ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο κεηά ηε ιήμε 

ηεο ςεθνθνξίαο ζεσξνχληαη εθπξφζεζκνη θαη δε ιακβάλνληαη ππφςε.            

 

Γηαδηθαζία εθινγψλ 

Μία ψξα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ςεθνθνξίαο, ηα κέιε ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο είλαη 

ππνρξεσκέλα λα βξίζθνληαη ζην θαηάζηεκα ςεθνθνξίαο γηα λα παξαιάβνπλ ηηο θάιπεο, ηε 

ζθξαγίδα ηνπ Οξγαληζκνχ  θαη φιν ην εθινγηθφ πιηθφ απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Ιλζηηηνχηνπ.  ηε 

ζπλέρεηα, αλνίγνληαη νη θάιπεο  εμεηάδεηαη απφ ηελ επηηξνπή θαη ηνπο παξεπξηζθφκελνπο 

ππνςεθίνπο ή ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο (νη νπνίνη ζα θαηέρνπλ δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ πεξί 

ηεο αληηπξνζψπεπζεο), εάλ είλαη θελέο. Γηα ηηο ελέξγεηεο απηέο ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ πνπ 

ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο.  

ην θαηάζηεκα ςεθνθνξίαο θαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο δελ κπνξεί λα παξεπξίζθνληαη 

ηαπηφρξνλα ν ππνςήθηνο καδί κε ηνλ αληηπξφζσπφ ηνπ. Γηα ηηο ελέξγεηεο απηέο ζπληάζζεηαη 

πξαθηηθφ πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο θαη ηνπο παξεπξηζθνκέλνπο 

ππνςεθίνπο ή ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο.   

Σελ θαζνξηζκέλε ψξα ν Πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο ςεθνθνξίαο θαη 

θαιεί ηνπο εθινγείο λα ςεθίζνπλ. Οη εθινγείο πξνζέξρνληαη ζην θαηάζηεκα ςεθνθνξίαο θαη 

παξνπζηάδνληαη ζηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή, ε νπνία ειέγρεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπο θαη επαιεζεχεη 

ηελ εγγξαθή ηνπο ζηνλ πίλαθα ησλ εθινγέσλ. Δάλ δελ έρνπλ αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα, 

πξνζθνκίδνπλ απνδεηθηηθφ ηαπηφηεηαο π.ρ. έγγξαθν πνπ έρεη εθδνζεί απφ δεκφζηα αξρή θαη 

θέξεη θσηνγξαθία ηνπ ππαιιήινπ.    

ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνζθνκηζζεί ηέηνην έγγξαθν, ν εθινγέαο γίλεηαη δεθηφο γηα ηελ άζθεζε 

ηνπ εθινγηθνχ ηνπ δηθαηψκαηνο, κφλν εάλ είλαη γλσζηφο ζηα δχν ηνπιάρηζηνλ κέιε ηεο 

εθνξεπηηθήο επηηξνπήο. 

Η εθνξεπηηθή επηηξνπή παξαδίδεη ζε θάζε εθινγέα έλα θάθειν ςεθνθνξίαο κε ηε ζθξαγίδα 

ηνπ Οξγαληζκνχ θαη κνλνγξαθεκέλν απφ ηνλ Πξφεδξφ ηεο, έλα ςεθνδέιηην κε ηνπο 

ππνςεθίνπο (ηεο θαηεγνξίαο πνπ ςεθίδεη) θαη έλα ιεπθφ ςεθνδέιηην. Ο εθινγέαο απνζχξεηαη 

κφλνο θαη ππνρξεσηηθά πίζσ απφ ην εηδηθφ δηαρσξηζηηθφ (παξαβάλ) ή ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν 

ρψξν. Αθνχ ςεθίζεη  ηνπνζεηεί ην ςεθνδέιηην ζηνλ θάθειν ςεθνθνξίαο θαη ην ξίρλεη ζηελ  

αληίζηνηρε θάιπε.  

Ψεθνδέιηηα πνπ θέξνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο ζηαπξνχο πξνηίκεζεο ή 

δελ θέξνπλ ζηαπξφ πξνηίκεζεο ζεσξνχληαη άθπξα. 

Σα νλνκαηεπψλπκα ησλ εθινγέσλ πνπ ςεθίδνπλ αλαγξάθνληαη θαηά ηελ πξνζέιεπζή ηνπο ζην 

πξσηφθνιιν ςεθνθνξίαο πνπ ηεξεί ε εθνξεπηηθή επηηξνπή. Όηαλ ηειεηψζεη ε ςεθνθνξία, 

θιείλεηαη ην πξσηφθνιιν ςεθνθνξίαο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο.  
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Η θξνληίδα γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο ζηνλ ηφπν ηεο ςεθνθνξίαο αλήθεη ζηελ εθνξεπηηθή 

επηηξνπή. Απαγνξεχεηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο ε παξακνλή ζηελ αίζνπζα 

ςεθνθνξίαο θαη άιισλ πξνζψπσλ εθηφο ησλ κειψλ ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο θαη ηνπο 

ππνςεθίνπο ή ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο.  

Σελ πξνθαζνξηζκέλε ψξα ιήγεη ε ςεθνθνξία. Η εθνξεπηηθή επηηξνπή ππνρξενχηαη λα  

παξαηείλεη ηε ιήμε ηεο ςεθνθνξίαο, εθφζνλ έρνπλ πξνζέιζεη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, εθινγείο 

πνπ δελ πξφιαβαλ λα ςεθίζνπλ. Ο ιφγνο θαη ν ρξφλνο παξάηαζεο ηεο ςεθνθνξίαο 

δηαηππψλνληαη ζην πξαθηηθφ. 

Δλζηάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο.  Τπνςήθηνη θαη εθινγείο έρνπλ ην δηθαίσκα λα 

ππνβάινπλ ζηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή ελζηάζεηο γηα παξαβάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο. Οη ελζηάζεηο είλαη γξαπηέο θαη θαηαρσξνχληαη ππνρξεσηηθά ζην 

πξαθηηθφ. Δπί ησλ ελζηάζεσλ απνθαζίδεη ε εθνξεπηηθή επηηξνπή αηηηνινγεκέλα, είηε  ακέζσο 

είηε ζην ηέινο ηεο ςεθνθνξίαο. Οη απνθάζεηο ηεο θαηαρσξνχληαη ζην πξαθηηθφ. Καηά ησλ 

απνθάζεσλ ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο ρσξεί έλζηαζε ελψπηνλ ηνπ Γ ηνπ Οξγαληζκνχ. 

Γηαινγή ςεθνδειηίσλ. Η εθνξεπηηθή επηηξνπή κεηά ηε ιήμε ηεο ςεθνθνξίαο θαη πξηλ πξνβεί 

ζηε δηαινγή ησλ ςήθσλ : Αλνίγεη ηνπο εηδηθνχο θαθέινπο ηαρπδξφκεζεο θαη επηβεβαηψλεη ην 

νλνκαηεπψλπκν ηνπ απνζηνιέα απφ ηνλ εθινγηθφ θαηάινγν. ε πεξίπησζε  πνπ δηαπηζησζεί, 

φηη εθινγείο έρνπλ ςεθίζεη κε αιιεινγξαθία αιιά θαη απηνπξνζψπσο, θαηαζηξέθεηαη ν εηδηθφο 

θάθεινο ηαρπδξφκεζεο καδί κε ην  πεξηερφκελφ ηνπ.  

ηε ζπλέρεηα θαηαρσξεί ηα νλνκαηεπψλπκα ησλ απνζηνιέσλ θαη ζην πξσηφθνιιν ςεθνθνξίαο 

ζε μερσξηζηή ζηήιε, κε ηε κλεία «ςεθίζαληεο κε αιιεινγξαθία». Οη εηδηθνί θάθεινη 

ηαρπδξφκεζεο κεηά ην άλνηγκά ηνπο κνλνγξάθνληαη απφ ηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή. 

ηε ζπλέρεηα ειέγρεη φινπο ηνπο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο ςεθνθνξίαο. Δθφζνλ, δηαπηζησζεί 

πάλσ ζε απηνχο δηαθξηηηθφ ζεκείν πνπ πξνζδηνξίδεη ηνλ απνζηνιέα ηνπο, νη θάθεινη απηνί 

ζεσξνχληαη άθπξνη θαη θαηαζηξέθνληαη ρσξίο λα αλνηρζνχλ. Οη έγθπξνη θάθεινη ςεθνθνξίαο 

κνλνγξάθνληαη απφ ηνλ πξφεδξν ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο θαη ξίρλνληαη ζηελ αληίζηνηρε 

θάιπε, ζηελ νπνία ήδε βξίζθνληαη νη θάθεινη κε ηα ςεθνδέιηηα φζσλ ςήθηζαλ 

απηνπξνζψπσο. Γηα ηηο ελέξγεηεο απηέο  γίλεηαη ζρεηηθή κλεία ζην  πξαθηηθφ. 

ηε ζπλέρεηα αξηζκνχληαη νη θάθεινη ςεθνθνξίαο ρσξίο λα αλνηρζνχλ. Σν απνηέιεζκα ηεο 

αξίζκεζεο γξάθεηαη νινγξάθσο ζην  πξαθηηθφ.   

Δάλ απφ ηελ αξίζκεζε πξνθχςεη δηαθνξά κεηαμχ ηνπ αξηζκνχ ησλ θαθέισλ θαη ηνπ αξηζκνχ 

ησλ ςεθνθφξσλ πνπ ςήθηζαλ ηφζν απηνπξνζψπσο φζν θαη κε αιιεινγξαθία 

επαλαιακβάλεηαη ε αξίζκεζε. 

Δάλ, θαη πάιη πξνθχςεη δηαθνξά, αθαηξνχληαη ηπρφλ  θάθεινη πνπ δελ έρνπλ ηε κνλνγξαθή 

ηνπ πξνέδξνπ ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο ή  ηε ζθξαγίδα ηνπ Οξγαληζκνχ. Δάλ, νη θάθεινη 

πνπ δελ έρνπλ κνλνγξαθή ή ζθξαγίδα δελ θαιχπηνπλ ηε δηαθνξά, ηφηε φινη νη ζθξαγηζκέλνη 

θάθεινη ξίρλνληαη θαη πάιη ζηελ θάιπε θαη αθαηξνχληαη ηπραία ηφζνη φζνη απαηηνχληαη γηα λα 
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θαιπθζεί ε δηαθνξά. Οη θάθεινη πνπ αθαηξνχληαη κε ηνλ ηξφπν απηφλ κνλνγξάθνληαη, ρσξίο 

λα αλνηρζνχλ, απφ ηνλ πξφεδξν ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο. Η εθνξεπηηθή επηηξνπή νθείιεη ζε 

θάζε πεξίπησζε λα δηαηππψζεη ζην πξαθηηθφ ηε γλψκε ηεο γηα ηελ αηηία ηεο χπαξμεο 

πιενλαδφλησλ θαθέισλ. ηε ζπλέρεηα αξρίδεη ε δηαινγή θαη ε θαηακέηξεζε ησλ ζηαπξψλ 

πξνηίκεζεο θαη θαηαρσξείηαη ζηα πξαθηηθά ν αξηζκφο ησλ ςήθσλ πνπ έιαβε θάζε ππνςήθηνο. 

Μεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο δηαινγήο ησλ ςεθνδειηίσλ, ε εθνξεπηηθή επηηξνπή  θαηαξηίδεη έλα 

πξαθηηθφ εθινγήο γηα ηα κέιε ηνπ ΔΙ θαη έλα γηα ηνλ  εθπξφζσπν ηνπ κε εξεπλεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο δηελεξγείηαη θιήξσζε απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο  

εθνξεπηηθήο επηηξνπήο. 

Γηα ηηο ελέξγεηεο απηέο γίλεηαη  ζρεηηθή κλεία ζην πξαθηηθφ. 

Γλσζηνπνίεζε απνηειεζκάησλ. Παξάδνζε ζηνηρείσλ. Η εθνξεπηηθή επηηξνπή ακέζσο κεηά ηνλ 

ηεξκαηηζκφ ησλ αλσηέξσ δηαδηθαζηψλ γλσζηνπνηεί κε έγγξαθφ ηεο ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ 

Ιλζηηηνχηνπ ην απνηέιεζκα ησλ ςεθνθνξηψλ θαη ηνπ παξαδίδεη φιν ην ζρεηηθφ πιηθφ πνπ 

δεκηνπξγήζεθε κε πξσηφθνιιν παξάδνζεο θαη παξαιαβήο. 

  Αθρηβές αληίγραθο 

Η Γρακκαηέας ηοσ Δ.Σ. Ο Πρόεδρος ηοσ Δ.Σ. 

 

 

Αηθαηερίλε Νίθοσ Καζεγεηής Νηθόιαος Καηής 

 

 

ΑΔΑ: Ρ64ΕΟΞ3Μ-6ΣΨ


		2018-09-12T19:48:50+0300
	Athens




