ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) μέλους και
του αναπληρωτή του, που θα προταθεί ως μέλος της προσωρινής Γενικής
Συνέλευσης (Γ.Σ.) του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας
(ΕΛΙΔΕΚ)
Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του
Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (αρ. πρωτ.
717/11.11.2016) για τη Συγκρότηση της Προσωρινής Γ.Σ. του Ελληνικού Ιδρύματος
Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), στην υπ. αριθμ. 20/08.12.2016 συνεδρίαση
της, αποφάσισε να απευθύνει Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
προς τους ενδιαφερόμενους και ενδιαφερόμενες επιστήμονες για την υποβολή
υποψηφιοτήτων, προκειμένου να επιλεχθεί ένα (1) μέλος και ο αναπληρωτής του
από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου τα οποία θα προταθούν για την Προσωρινή
Γενική Συνέλευση του ΕΛΙΔΕΚ.
Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες καλούνται να υποβάλλουν Εκδήλωση
Ενδιαφέροντος Υποψηφιότητας, λαμβάνοντας υπόψη τους ακόλουθους όρους,
σύμφωνα με τα άρθρα 7 & 13 του ν. 4429/2016 (τ. Α΄/199).
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.
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 Α.Ε.Ι.
β. Με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ερευνητικού φορέα ή
ινστιτούτου του άρθρου 13α του Ν. 4310/2014.
Κάθε ίδρυμα προτείνει ένα (1) μέλος της Γενικής Συνέλευσης με τον
αναπληρωτή του. Η πρόταση μπορεί να αφορά είτε σε στελέχη του ιδίου
Ιδρύματος, είτε σε διακεκριμένους 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).
Η συγκρότηση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης θα γίνει με απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και η θητεία της
λήγει στις 30 Ιουνίου 2018. Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης δεν δικαιούνται για
τη συμμετοχή τους σε αυτήν, αμοιβής ή άλλης αποζημίωσης.
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Τα μέλη της Προσωρινής Γ.Σ. προέρχονται από τα ΑΕΙ της ημεδαπής και τους
φορείς του άρθρου 13α του Ν. 4310/2014, που συμμετέχουν ή συμμετείχαν σε
τέσσερα (4) τουλάχιστον ερευνητικά προγράμματα στις δράσεις του ΕΣΠΑ 20072013 "Θαλής", "Αριστεία I", "Αριστεία II", στις εθνικές δράσεις του ERC Grant
Schemes ή σε πρόγραμμα του "Horizon 2020".
Τα Α.Ε.Ι. και οι φορείς του άρθρου 13α του Ν. 4310/ 2014, οι οποίοι έχουν ως
σκοπό την εκπαίδευση ή/και την έρευνα στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές
επιστήμες επιλέγουν μέλος για τη Γ.Σ. του Ιδρύματος εφόσον συμμετέχουν ή
συμμετείχαν σε δύο (2) τουλάχιστον ερευνητικά προγράμματα στις δράσεις του
Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 «Θαλής», «Αριστεία I», «Αριστεία II», στις εθνικές δράσεις του
ERC Grant Schemes ή σε πρόγραμμα του «Horizon 2020».
Δικαιολογητικά υποψηφιότητας
Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες αποστέλλουν στην ηλεκτρονική
διεύθυνση rcs@aegean.gr (σε μορφή pdf) εκδήλωση ενδιαφέροντος
υποψηφιότητας συνοδευόμενη από πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα, μέχρι και την
Παρασκευή 16.12.2016 και ώρα 14.00.
Η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Υποψηφιότητας είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει
σε ξεχωριστή σελίδα συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα, όπου θα
αναφέρονται τα έργα στα οποία συμμετέχουν ή συμμετείχαν οι
ενδιαφερόμενοι/ες – σύμφωνα με τα προαναφερθέντα – και τα οποία αποτελούν
κριτήριο επιλεξιμότητας σύμφωνα με το νόμο.
Σημειώνεται ότι στον εν λόγω πίνακα θα πρέπει να αναφερθούν μόνο τα έργα
των κατηγοριών που προβλέπει ο σχετικός νόμος και όχι όλα τα έργα που
συμμετέχει ο/η ενδιαφερόμενος/η.
Α/Α

Τίτλος
έργου

Κατηγορία έργου
(Θαλής, Αριστεία Ι,
Αριστεία II, εθνικές
δράσεις του ERC
Grant Schemes,
Horizon 2020)

Ανάδοχος
φορέας

Ρόλος στην
ερευνητική
ομάδα

Διάστημα
συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι/ες έχουν την πλήρη ευθύνη για την ορθότητα των
αναφερομένων στοιχείων και υποχρεούνται στην προσκόμιση των αντίστοιχων
δικαιολογητικών και αποδεικτικών στοιχείων, εφόσον και όταν απαιτηθεί.
Πληροφορίες
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στην
ηλεκτρονική διεύθυνση dgard@aegean.gr, κ. Δημήτρη Γαρδίκη, Προϊστάμενο της
Γραμματείας του ΕΛΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η παρούσα πρόσκληση θα
δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού
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Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr/) και στην
κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου (www.aegean.gr).
Μυτιλήνη, 12.12.2016
Η Αναπληρώτρια Πρύτανη
Έρευνας, Ανάπτυξης, Οικονομικού
Προγραμματισμού και Υποδομών

Καθηγήτρια Αμαλία Πολυδωροπούλου
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