
 

 

  Ημερομηνία:  25-06-2018      
  Αριθμ. Πρωτ.:  5929 
 

 

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) μέλους 

και του αναπληρωτή του, που θα προταθούν ως μέλη της Γενικής Συνέλευσης του 

Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)» 

 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αφού έλαβε υπόψη 

της: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/2-03-2018, τ. Α΄) : «Ίδρυση Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής και Άλλες Διατάξεις».  

2. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06-09-2011, τ. Α΄) : «Δομή, Λειτουργία, 

Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις 

συμπληρώσεις του. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/04-08-2017, τ. Α΄) : «Οργάνωση και 

Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις». 

4. Τη με αριθμ. 38008/Ζ1/6-03-2018 (Φ.Ε.Κ. 117/6-03-2018, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.): «Σύσταση – 

Συγκρότηση – Ορισμός Μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής / Καθορισμός των Επιμέρους Αρμοδιοτήτων του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του 

Ιδρύματος». 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4429/2016 (ΦΕΚ/199/τ. Α΄/21-10-2016) «Ελληνικό Ίδρυμα 

Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις» 

6. Το με αρ. πρωτ. 67 (ΕΣΕΚ)/07-06-2018 έγγραφο του Προέδρου του Εθνικού 

Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ) Καθηγητή Νικολάου Χατζηχρηστίδη, με 

θέμα: «Συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και 

Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)» 

Απευθύνει  

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την επιλογή ενός (1) τακτικού και ενός 

(1) αναπληρωματικού μέλους, που θα προταθούν από τη Διοικούσα Επιτροπή του 
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Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού 

Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ).  

Ειδικότερα, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 του Ν. 4429 περί 

Γενικής Συνέλευσης και στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο: 

¾ Μέλη της  Γενικής Συνέλευσης  

Ως μέλη της Γ.Σ. επιλέγονται καταξιωμένοι επιστήμονες, με εκτεταμένο 

επιστημονικό έργο και σημαντική ερευνητική εμπειρία, που προτείνονται από ΑΕΙ 

και Ερευνητικά Κέντρα, τα οποία διαθέτουν έντονη ερευνητική δραστηριότητα.  
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. 

¾ Διάρκεια θητείας 

Η θητεία των μελών της  Γενικής Συνέλευσης  είναι  τριετής και μπορεί να 

ανανεωθεί μόνο μία (1) φορά. 

¾ Αμοιβή – Αποζημίωση 

Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης δεν δικαιούνται για τη συμμετοχή τους σε αυτήν, 

αμοιβής ή άλλης αποζημίωσης. 

¾ Διαδικασία επιλογής 

Κατόπιν αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, η Σύγκλητος του Α.Ε.Ι., ύστερα 

από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και το Δ.Σ. του φορέα του άρθρου 13α του 

Ν. 4310/2014 αντιστοίχως, επιλέγουν το τακτικό μέλος και τον αναπληρωτή του. 

Η απόφαση πρέπει να είναι αιτιολογημένη ως προς το εύρος και την ποιότητα 

του ερευνητικού έργου, καθώς και την ερευνητική εμπειρία των επιλεγέντων.  Η 

συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης θα γίνει με απόφαση του Υπουργού 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

¾ 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). 

ΑΔΑ: 6ΔΘ246Μ9ΞΗ-164



 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν, ηλεκτρονικά αίτηση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος και πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 

Κεντρικού Πρωτοκόλλου της Πανεπιστημιούπολης 1 (eprot@teiath.gr) μέχρι την 

Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018 και ώρα 12:00. 

¾ Δημοσιοποίηση Πρόσκλησης 

Η παρούσα αναρτάται στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος . 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 

Κωνσταντίνος Ι. Μουτζούρης 
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