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ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Αρ. πρωτ.: 12123/18/ΓΠ

Βόλος 12 Ιουνίου 2018

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) μέλους και του
αναπληρωτή του, που θα προταθεί ως μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού
Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)»
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.4429/2016 (ΦΕΚ/199/τ. Α/21.10.2016) «Ελληνικό Ίδρυμα
Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις»
2. Το με αρ. πρωτ. 67/07.06.2018 έγγραφο του Καθηγητή Νικόλαου Χατζηχρηστίδη, με
θέμα: «Συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και
Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)»,
απευθύνει
πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την επιλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1)
αναπληρωματικού μέλους, που θα προταθούν από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, ως μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και
Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.).
Ειδικότερα, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 του Ν. 4429/2016 περί Γενικής
Συνέλευσης και στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο:
1. Μέλη της Γενικής Συνέλευσης
Ως μέλη της Γ.Σ. επιλέγονται καταξιωμένοι επιστήμονες, με εκτεταμένο επιστημονικό
έργο και ερευνητική εμπειρία, που προτείνονται από ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα, τα οποία
διαθέτουν έντονη ερευνητική δραστηριότητα. Η συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης θα
γίνει με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
2. Ασυμβίβαστα
α. Η ιδιότητα του μέλους της Γ.Σ. του Ιδρύματος είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του
Πρύτανη, του Αναπληρωτή Πρύτανη και του Κοσμήτορα, μέλους Συγκλήτου ή της
Επιτροπής Ερευνών ή Προέδρου Τμήματος Α.Ε.Ι.
β. Με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ερευνητικού φορέα ή
ινστιτούτου του άρθρου 13α του Ν. 4310/2014.
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3. Διάρκεια θητείας
Η διάρκεια της θητείας των μελών της Γ.Σ. είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μόνο
μία (1) φορά. Η σύνθεση της Γ.Σ. ανανεώνεται κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η
συνέχεια της λειτουργίας της. Ειδικότερα, κατά την πρώτη συγκρότηση της Γ.Σ., τα μισά
μέλη αυτής διορίζονται για διετή θητεία με βάση το αποτέλεσμα κλήρωσης, που
διενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του οργάνου.
4. Αμοιβή - Αποζημίωση
Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης δε δικαιούνται για τη συμμετοχή τους σε αυτήν, αμοιβή
ή άλλη αποζημίωση.
5. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Προθεσμία
Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να υποβάλουν είτε στελέχη του ιδίου
Ιδρύματος, είτε διακεκριμένοι επιστήμονες της ημεδαπής ή της διασποράς, σύμφωνα με
τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 7 παρ. 2γ και 2δ και 13 παρ. 1 του Ν. 4429/2016
(Α' 199).
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν:
 Αίτηση προς τoν Πρύτανη του Π.Θ. με τα πλήρη στοιχεία τους
 Βιογραφικό σημείωμα
Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 22.06.2018 και ώρα
14.00:


Αυτοπροσώπως με κατάθεση υπογεγραμμένης αίτησης στον Πρύτανη του
Ιδρύματος (Γραφείο Πρυτανείας, 4ος όροφος κτηρίου Παπαστράτου, παραλιακό
συγκρότημα - Βόλος), ή



Ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prytanis@uth.gr

6. Αξιολόγηση υποψηφιοτήτων
Τα μέλη, τακτικό και αναπληρωματικό, θα επιλεγούν από τη Σύγκλητο του Π.Θ., κατόπιν
εισήγησης της Επιτροπής Ερευνών με αιτιολογημένη απόφασή της, ως προς το εύρος και
την ποιότητα του ερευνητικού έργου, καθώς και την ερευνητική εμπειρία των επιλεγέντων
(άρθρο 7 του Ν.4429/2016), η οποία θα κοινοποιηθεί στον αρμόδιο για ζητήματα έρευνας
Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Η παρούσα αναρτάται στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο Πρύτανης

Καθηγητής Γεώργιος Κ. Πετράκος
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