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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός τακτικού μέλους και του 
αναπληρωτή του, που θα προταθούν ως μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού 

Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)  
 
 Η Διοικούσα Επιτροπή του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)  
Έχοντας υπόψη: 
1. Το ν. 4610/2019 (Α’ 70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
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. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4429/2016 «Ελληνικό Ίδρυμα  Έρευνας και 
Καινοτομίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 199), όπως ισχύει.  

5. Το με αριθμ. πρωτ. 37349/11-06-2021 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών 
του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας 
και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Διαδικασία για 
την επιλογή εκπροσώπων στην Γ.Σ. του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και 
Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)»  

6. Το αριθμ. πρωτ. 55283/18-05-2021 έγγραφο του Τμήματος Α΄ της Διεύθυνσης 
Εποπτείας Ερευνητικών Τεχνολογικών Φορέων της Γενική Γραμματεία έρευνας και 
Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με θέμα «Κατάρτιση 
καταλόγου φορέων για τη Γενική Συνέλευση του ΕΛΙΔΕΚ» 

7. Το Κεφάλαιο ΙΑ΄ Ψηφιακή Διαφάνεια Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ν. 4727/2020 (Α΄ 184). 
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8. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, 
(αριθμ. συνεδρίαση 34/08-09-2021, Θέμα 15), 

9. Την υπ. αριθ. 19407/Ζ1/11-02-2020 απόφαση Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος», 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 106)  

απευθύνει 
Ανοιχτή πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής υποψηφιοτήτων για την 
επιλογή ενός (1) τακτικού μέλους και ενός (1) αναπληρωματικού μέλους που θα 
προταθούν από τη Διοικούσα Επιτροπή του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, 
(ΔΙ.ΠΑ.Ε.), για τη στελέχωση της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας 
και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.).  
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 του ν. 4429/2016 «Ελληνικό 
Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 199), όπως ισχύει,  περί Γενικής 
Συνέλευσης  και στο ανωτέρω υπ’  αριθμ. (5) σχετικό έγγραφο: 
Μέλη της Γενικής Συνέλευσης 
Ως μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας 
(ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)  επιλέγονται καταξιωμένοι επιστήμονες, με εκτεταμένο επιστημονικό έργο 
και ερευνητική εμπειρία. Τα πρόσωπα που επιλέγονται ορίζονται για πλήρη θητεία και 
δεν παύονται κατά τη διάρκεια της θητείας τους για γνώμη ή ψήφο που έδωσαν κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους.  
Συγκρότηση  
Η συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με απόφαση του Υπουργού, η οποία 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
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 Α.Ε.Ι..  
β. Με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ερευνητικού φορέα ή 
ινστιτούτου του άρθρου 13α του Ν. 4310/2014. 
Θητεία 
Η διάρκεια της θητείας των μελών της Γ.Σ. είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μόνο 
μία (1) φορά.  
Αρμοδιότητες 
Η Γενική Συνέλευση έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:  
 α. Επιλέγει τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου.  
 β. Εγκρίνει συμπράξεις και συνεργασίες με άλλους φορείς του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που προτείνονται από το Επιστημονικό 
Συμβούλιο για την επίτευξη των σκοπών του Ιδρύματος.  
 γ. Υποβάλλει προτάσεις προς το Επιστημονικό Συμβούλιο για θέματα που σχετίζονται με 
τις ερευνητικές δράσεις του Ιδρύματος και προτείνει μέτρα υλοποίησής τους.  
 δ. Εγκρίνει την ετήσια έκθεση (οικονομικό απολογισμό και απολογισμό δράσεων) του 
Ιδρύματος.  
Συνεδριάσεις  
Η Γ.Σ. του ΕΛΙΔΕΚ, βάσει της παρ.7 του άρθρου 11 του ν. 4429/2016 (Α’199), όπως ισχύει 
συνεδριάζει τακτικά δύο (2) φορές το χρόνο και εκτάκτως, όποτε τούτο ζητηθεί από 
τουλάχιστον δέκα (10) μέλη της ή από τον Πρόεδρο του Ε.Σ. ή από τον Διευθυντή του 
Ιδρύματος.  
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Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόν το 50% τουλάχιστον των μελών της και 
αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος 
του Προέδρου». 
Αμοιβή –Αποζημίωση 
Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης δεν δικαιούνται για τη συμμετοχή τους στις 
Συνεδριάσεις, αμοιβής ή άλλης αποζημίωσης αλλά σε κάθε περίπτωση είναι δυνατή η 
συμμετοχή των μελών μέσω τηλεδιάσκεψης. 
Διαδικασία επιλογής 
Κατόπιν αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, η Σύγκλητος του Α.Ε.Ι., ύστερα από εισήγηση 
της Επιτροπής Ερευνών, επιλέγει το τακτικό μέλος και το αναπληρωματικό μέλος. Η 
απόφαση πρέπει να είναι αιτιολογημένη ως προς το εύρος και την ποιότητα του 
ερευνητικού έργου, καθώς και την ερευνητική εμπειρία των επιλεγέντων. 
Αίτηση ενδιαφέροντος – Προθεσμία  
Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις παρακαλούνται να 
υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση ενδιαφέροντος στην οποία θα δηλώνεται η 
υποψηφιότητα τους, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 7 παρ. 2γ 
και 2δ του Ν. 4429/2016 (Α’ 199), συνοδευόμενη από τεκμηριωμένη πρόταση 

υποψηφιότητας ως προς το εύρος και την ποιότητα του ερευνητικού έργου και της 

ερευνητικής εμπειρίας που κατέχουν και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, με τα σχετικά 

αποδεικτικά στοιχεία, μέχρι και 24/09/2021, στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος (protocol@ihu.edu.gr). 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. 
Δημοσιοποίηση πρόσκλησης 
Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στο προόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, δημοσιεύεται στον 
ιστότοπο του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και δημοσιοποιείται μέσω e-mail στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα. 
 
 

 
                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                                              της Διοικούσας Επιτροπής του 
                                                                                 Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 

                        
 
                                                                                                       ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ 

                                       Ομότιμος Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ 
Εσωτερική διανομή 
1. Πρόεδρος  

2. Αντιπρόεδροι  
3. ΕΛΚΕ 
4. Τμήμα Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης  

Συγκλήτου και Πρυτανικού Συμβουλίου 
 
              

Nομικός Έλεγχος 
 
Κ. Γκράτζιου              
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