
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΛΙΔΕΚ) 

 

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), προκειμένου  να επιλέξει ένα (1) μέλος με τον αναπληρωτή (1) 

του για την συγκρότηση της  Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας 

(ΕΛΙΔΕΚ), απευθύνει  πρόσκληση  σε ενδιαφερομένους διακεκριμένους επιστήμονες στελέχη του ΙΤΕ ή 

επιστήμονες της ημεδαπής ή της διασποράς να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι καταξιωμένοι επιστήμονες, με εκτεταμένο επιστημονικό έργο και 

ερευνητική εμπειρία. 

Η ιδιότητα του μέλους της Γενικής Συνέλευσης του ΕΛΙΔΕΚ είναι ασυμβίβαστη : 

1. Με την ιδιότητα του Πρύτανη, του Αναπληρωτή Πρύτανη, του Κοσμήτορα, του μέλους Συγκλήτου 

ή της Επιτροπής Ερευνών ή Προέδρου Τμήματος ΑΕΙ, 

2. Με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ερευνητικού φορέα ή ινστιτούτου του 

άρθρου 13α του ν. 4310/2014. 

Η θητεία των μελών της Γενικής Συνέλευσης είναι τριετής και δύναται να ανανεωθεί μία ακόμα φορά. 

Η Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) είναι το όργανο που 

εγγυάται την ανεξαρτησία και την εκπλήρωση της αποστολής του  Ιδρύματος.  

Η συγκρότηση της Γ.Σ. γίνεται με απόφαση του Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Αρμοδιότητες της  Γενικής Συνέλευσης 

Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ 

είναι: 

 α. Να επιλέγει τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου. του ΕΛΙΔΕΚ 

 

 β.  Να εγκρίνει συμπράξεις και συνεργασίες με άλλους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα της 

ημεδαπής ή της αλλοδαπής που προτείνονται από το Επιστημονικό Συμβούλιο  του ΕΛΙΔΕΚ για την επίτευξη 

των σκοπών του Ιδρύματος. 

 

γ.  Να υποβάλλει προτάσεις προς το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΛΙΔΕΚ για θέματα που σχετίζονται με τις 

ερευνητικές δράσεις του Ιδρύματος και προτείνει μέτρα υλοποίησής τους. 

 

 δ.  Να εγκρίνει την ετήσια έκθεση (οικονομικό απολογισμό και απολογισμό δράσεων) του Ιδρύματος. 

 

Υποβολή Υποψηφιοτήτων  
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν : 

1. Αίτηση προς το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας με τα πλήρη στοιχεία τους, 

2. Βιογραφικό σημείωμα 

Οι υποψηφιότητες δύναται να υποβληθούν μέχρι την  16 Ιουλίου  2021 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 16:00  

στην διεύθυνση: 

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας 

Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, Ηρακλείου Κρήτης 

Γραμματεία Κεντρικής Διεύθυνσης 

Υπόψη : κ. Βάλια Γκαγκαουδάκη,  ή ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : central@admin.forth.gr 

Αξιολόγηση υποψηφιοτήτων  
Τα μέλη, τακτικό και αναπληρωματικό, θα επιλεγούν μετά από αξιολόγηση από το Διοικητικό Συμβούλιο 

του ΙΤΕ με αιτιολογημένη απόφασή του σύμφωνα με το άρθρο 7  του ν.4429/2016 η οποία θα κοινοποιηθεί 

στον αρμόδιο Υπουργό  

Για  πληροφορίες σχετικά με την υποβολή υποψηφιοτήτων μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Β. 

Γκαγκαουδάκη,   email: central@admin.forth.gr 
                                                       

Για το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας 

Νεκτάριος Ταβερναράκης 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ 


