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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ  
Για την επιλογή ενός (1) μέλους και του αναπληρωτή του,  

που θα προταθεί ως μέλος της Γενικής Συνέλευσης  

του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Δρ.Γ. Νούνεσης, έχοντας υπόψη : 
 Το Ν. 4429/2016 (ΦΕΚ 199/Α/21-10-2016) «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις» 
 Την α.π. 67(ΕΣΕΚ)/07-06-2018 επιστολή του Προέδρου του ΕΣΕΚ, με θέμα «Συγκρότηση της Γενικής 

Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)» 
 

Α Π Ε Υ Θ Υ Ν Ε Ι  
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την επιλογή 

ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού μέλους,  
που θα προταθούν από το ΔΣ του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», ως μέλη της Γενικής Συνέλευσης  

του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) 
 

Ειδικότερα, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 του Ν. 4429/2016 (Γενική Συνέλευση) και στο 
ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων : 
 

1. Μέλη της Γ.Σ. 
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. 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 (ΦΕΚ 199/Α/2016). 
 

2. Ασυμβίβαστα  
Η ιδιότητα του μέλους της Γ.Σ. του Ιδρύματος είναι ασυμβίβαστη : 
(α)   Με την ιδιότητα του Πρύτανη, του Αναπληρωτή Πρύτανη και του Κοσμήτορα, μέλους Συγκλήτου ή της 

Επιτροπής Ερευνών ή Προέδρου Τμήματος ΑΕΙ 
(β)    Με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ερευνητικού φορέα ή ινστιτούτου του άρθρου 

13α του Ν. 4310/2014. 



 
3. Διάρκεια 

Η θητεία της θητείας των μελών της Γενικής Συνέλευσης είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία (1) 
φορά. 

 
4. Αμοιβή-Αποζημίωση 

Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης δεν δικαιούνται για τη συμμετοχή τους σε αυτήν, αμοιβής ή άλλης 
αποζημίωσης. 
 

5. Διαδικασία Επιλογής 
Το Δ.Σ. εξετάζει το σύνολο των υποβληθεισών αιτήσεων, επιλέγει, αιτιολογημένα και με βάση «το εύρος και 
την ποιότητα του ερευνητικού έργου, καθώς και την ερευνητική εμπειρία των υποψηφίων» και προτείνει 
ένα κύριο και ένα αναπληρωματικό μέλος. Η συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης θα γίνει με απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 
 

6. Αίτηση ενδιαφέροντος-Προθεσμία 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν, ηλεκτρονικά δεσμευτικά μέχρι την Τετάρτη 20 Ιουνίου 
2018 (ώρα 12.00 το μεσημέρι), αίτηση ενδιαφέροντος συνοδευόμενη από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Γραμματείας/Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: 
dd.protokol@admin.demokritos.gr.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την πλήρη ευθύνη για την ορθότητα των αναφερομένων στοιχείων και 
υποχρεούνται στην προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών και αποδεικτικών στοιχείων, αν και όταν 
απαιτηθεί. Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του 
ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr) προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.  
 
Δημοσιοποίηση πρόσκλησης 
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» 
http://www.demokritos.gr και στο διαδικτυακό τόπο της ΓΓΕΤ. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες   ημέρες  και  
ώρες    με    τη Γραμματεία ΔΣ στα  τηλέφωνα: 210-6503009. 210-6503022 & 210-6503018 και στο email: 
gram.ds@central.demokritos.gr 
 

O Πρόεδρος ΔΣ του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» 
     
 
                               Δρ. Γεώργιος Νούνεσης                        

  


		2018-06-08T10:28:50+0300
	GEORGIOS NOUNESIS




