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Αριθμ. Πρωτ. 20166925 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) 

 

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πειραιώς στην 5
η
/23-11-2016 συνεδρίασή της αποφάσισε 

να απευθύνει ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) 

τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού μέλους, τα οποία θα προταθούν από το 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς, για τη συγκρότηση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του 

Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), με θητεία έως τις 30-6-2018, 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 13 του Ν.  4429/2016 (ΦΕΚ 199/τ.Α΄/21-10-

2016). 

 

Ως μέλη της Γ.Σ. του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. επιλέγονται καταξιωμένοι επιστήμονες, με εκτεταμένο 

επιστημονικό έργο και σημαντική ερευνητική εμπειρία, που διαθέτουν έντονη ερευνητική 

δραστηριότητα και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα στις δράσεις του Ε.Σ.Π.Α. 2007-

2013 όπως: «Θαλής», «Αριστεία Ι», «Αριστεία ΙΙ», στις εθνικές δράσεις «ERC Grant 

Schemes» ή σε προγράμματα του «Horizon 2020», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

13, παρ. 1 εδαφ. γ΄ του Ν. 4429/2016 και οι οποίοι μπορεί να είναι στελέχη του Ιδρύματος 

μας, είτε διακεκριμένοι επιστήμονες της ημεδαπής ή της διασποράς.  

Η ιδιότητα του μέλους της Γ.Σ. του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.  είναι ασυμβίβαστη με:  

1. Την ιδιότητα του Πρύτανη, του Αναπληρωτή Πρύτανη και του Κοσμήτορα, μέλους 

Συγκλήτου ή της Επιτροπής Ερευνών ή Προέδρου Τμήματος Α.Ε.Ι..  

2. Την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Ερευνητικού Φορέα ή 

Ινστιτούτου του άρθρου 13α του Ν. 4310/2014. 

 

Σύμφωνα με την παρ. 2δ του άρθρου 7 του Ν. 4429/2016, κατόπιν αξιολόγησης των 

υποψηφιοτήτων η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πειραιώς με αιτιολογημένη απόφασή της, 

ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών, θα επιλέξει και θα προτείνει ένα (1) μέλος 

και τον αναπληρωτή του στο  Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας. 

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 

gramee@unipi.gr τεκμηριωμένη πρόταση υποψηφιότητας ως προς το εύρος και την 

ποιότητα του ερευνητικού έργου και της ερευνητικής εμπειρίας, συνοδευόμενη από 

αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα και τα κατά περίπτωση αποδεικτικά στοιχεία, έως την 

Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 13:00. 

        Ο Πρύτανης  

Καθηγητής Νικόλαος Β. Γεωργόπουλος 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση 

• Αναπληρωτή Πρύτανη  

     για θέματα Οικονομικού Προγραμματισμού  

• Ε.Λ.Κ.Ε. 
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