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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Επιλογή ενός τακτικού μέλους της ΓΣ του ΕΛΙΔΕΚ και του αναπληρωτή του

Βάσει των άρθρων 7 και 13 του ν. 4429/2016 (Α’ 199), του με ΑΠ 700/11.11.2016 έγγραφο του
Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προς τον Πρόεδρο του ΔΣ του
Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) με θέμα τη συγκρότηση της Προσωρινής Γενικής
Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και της από 22/11/2016
απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου (245η συνεδρίαση), το ΕΚΚΕ απευθύνει πρόσκληση για
την εκδήλωση ενδιαφέροντος προκειμένου το Διοικητικό του Συμβούλιο να προτείνει ένα μέλος και
τον αναπληρωτή του στην Προσωρινή Γενική Συνέλευση του ΕΛΙΔΕΚ.
Η ίδρυση του ΕΛΙΔΕΚ ανοίγει προοπτικές διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής που θα
στηρίζει την έρευνα που πραγματοποιείται στα ΑΕΙ και τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας δίχως
γεωγραφικούς και θεματικούς περιορισμούς. Η χρηματοδότηση θα γίνεται βάσει των αρχών της
εξαιρετικής επιστημονικής ποιότητας, της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της χρηστής οικονομικής
διαχείρισης.
Ως μέλη της Γ.Σ. επιλέγονται καταξιωμένοι επιστήμονες, με εκτεταμένο επιστημονικό έργο και
σημαντική ερευνητική εμπειρία, που προτείνονται από ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα. Κάθε φορέας
προτείνει ένα (1) μέλος της Γενικής Συνέλευσης με τον αναπληρωτή του. Η πρόταση μπορεί να
αφορά είτε σε στελέχη του ιδίου φορέα είτε σε διακεκριμένους επιστήμονες της ημεδαπής ή της
διασποράς. Η ιδιότητα του μέλους της Γ.Σ. του ΕΛΙΔΕΚ 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., καθώς και με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου ερευνητικού φορέα ή ινστιτούτου του άρθρου 13α του Ν. 4310/2014. Τα μέλη της
Γενικής Συνέλευσης δεν δικαιούνται αμοιβής ή άλλης αποζημίωσης.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ορισθούν ως τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος της Γενικής
Συνέλευσης του ΕΛΙΔΕΚ να υποβάλουν σχετική αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΚΕ, μαζί
με τα κατά τη γνώμη τους έγγραφα που τεκμηριώνουν τη συνδρομή στο πρόσωπό τους των
απαραίτητων προσόντων. Η αίτηση, συνοδευόμενη από τα ανωτέρω έγγραφα, πρέπει είτε να
κατατεθεί στο πρωτόκολλο του ΕΚΚΕ είτε να αποσταλεί
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
president@ekke.gr μέχρι την 30.11.2016. Η διαδικασία επιλογής διέπεται από τις διατάξεις των
άρθρων 7 και 13 του ν. 4429/2016.
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