ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
____________
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

Ιωάννινα, 2 Δεκεμβρίου 2021
Αριθμ.Πρωτ.: 7471

Γραμματεία Συγκλήτου
e-mail: gramsyg@uoi.gr
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την επιλογή Διευθυντή και τριών (3) μελώνεκπροσώπων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων του Δ.Σ του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού
Ινστιτούτου Φυσικής του Στερεού Φλοιού της Γης (Ι.Φ.Σ.Φ.Γ.)
H Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11, παρ.5 και 6, του ν.3685/2008 (Α’ 148), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 του ν. 3794/2009 (Α’148).
3. Τη διάταξη του άρθρου 26 παρ. 9 του ν.4386/2016 (Α΄83).
4. Τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 87 πλέον του ν. 4485/2017 «…Οι διατάξεις των
άρθρων 50 έως 68 ισχύουν και εφαρμόζονται, στους ερευνητικούς και τεχνολογικούς
φορείς του άρθρου 13Α του ν.4310/2014 που έχουν συσταθεί ως ν.π.ι.δ., στα
Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’εξουσιοδότηση
του άρθρου 17 του ν. 2083/1992…» (Α’114).
5. Το έγγραφο αριθμ.πρωτ.103429/Ζ1/25-8-2021 του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων (αριθμ.πρωτ.Πρυτανείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 22122/25-82021).
6. Το έγγραφο αριθμ.πρωτ. 125309/Ζ1/5-10-2021 του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων (αριθμ.πρωτ.Πρυτανείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 2689/6-102021).
7. Το Π.Δ. 322/1994 «Ίδρυση Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Φυσικής του
Στερεού Φλοιού της Γης», (Α’169), όπως τροποποιήθηκε με το υπ’αριθμ.51/1996
Προεδρικό Διάταγμα (Α’46).
Αποφασίζουμε
Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους/ες, που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις
της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως καταθέσουν τις αιτήσειςπροτάσεις υποψηφιότητάς τους για την πλήρωση των θέσεων: α) του Διευθυντή του
Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου με την επωνυμία «Ερευνητικό
Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φυσικής του Στερεού Φλοιού της Γης (Ι.Φ.Σ.Φ.Γ.)» και β)
τριών μελών -εκπροσώπων του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο
Δ.Σ. του ιδίου Ε.Π.Ι.
Α. Απαιτούμενα κριτήρια των προκηρυσσόμενων θέσεων
Οι υποψήφιοι/ες για τη θέση μέλους Δ.Σ. πρέπει να έχουν την ιδιότητα μέλους ΔΕΠ
βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Ομότιμου ή αφυπηρετήσαντος
Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή του συμμετέχοντος Τμήματος Φυσικής του ίδιου ή
του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου που καλύπτει του Ε.Π.Ι.. Εάν το αντικείμενο
του Ε.Π.Ι σύμφωνα με τον σκοπό του καλύπτει περισσότερα από ένα γνωστικά

αντικείμενα, οι υποψήφιοι πρέπει να καλύπτουν κατ’ελάχιστον ένα από τα γνωστικά
αντικείμενα που καλύπτει το Ε.Π.Ι..
Ως υποψήφιοι/ες για τη θέση του Διευθυντή δύνανται να είναι Καθηγητές ή
Αναπληρωτές Καθηγητές ή Ομότιμοι ή αφυπηρετήσαντες Καθηγητές ή Αναπληρωτές
Καθηγητές από το Τμήμα Φυσικής του Ε.Κ.Π.Α. ή από το Τμήμα Φυσικής του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ο Διευθυντής θα πρέπει να έχει πείρα και ενεργό ερευνητική
δραστηριότητα στο σχετικό επιστημονικό αντικείμενο, το δε ερευνητικό και γενικότερα
επιστημονικό έργο, σε τομείς που εντάσσονται στις δραστηριότητες του Ινστιτούτου, θα
πρέπει να είναι υψηλής στάθμης και διεθνώς αναγνωρισμένο.
Β. Κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων
Ως κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων είναι τα
ακόλουθα:
1. Ερευνητικό έργο, βασιζόμενο κυρίως στη διεθνή αναγνώριση, και ιδίως η ερευνητική
δραστηριότητα και συμμετοχή σε πάσης φύσεως ερευνητικά προγράμματα και ιδίως
ανταγωνιστικά.
2. Επιστημονικό έργο ή και εργαστηριακό.
3. Διοικητική εμπειρία.
4. Κοινωνική αναγνώριση και προσφορά (π.χ. συμμετοχή σε Επιτροπές, Ακαδημία,
Επιστημονικές Εταιρίες, Οργανισμούς, πρωτοβουλίες).
Η αξιολόγηση των κριτηρίων πραγματοποιείται βάσει αναλυτικού βιογραφικού
σημειώματος που κατατίθεται ως συνυποβαλλόμενο στην αίτηση -πρόταση
υποψηφιότητας.
Γ. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και προθεσμία
1. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τη θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
υποβάλλονται στο Τμήμα Πρωτοκόλλου - Διεκπεραίωσης και Αρχείου της Δ/νσης
Διοικητικού, Μεταβατικό Κτίριο, 2ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων έως τις
14-12-2021 και ώρα 14:00 και ακολούθως διαβιβάζονται στο Τμήμα Φυσικής του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων του οποίου η Συνέλευση Τμήματος θα αξιολογήσει τις
υποψηφιότητες και θα υποβάλει στη συνέχεια την εισήγηση-πρόταση στη Σύγκλητο
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (άρθρο 185 του ν.4823/2021).
2. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τη θέση του Διευθυντή υποβάλλονται στο
Τμήμα Πρωτοκόλλου - Διεκπεραίωσης και Αρχείου της Δ/νσης Διοικητικού,
Μεταβατικό Κτίριο, 2ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων έως τις 14-12-2021
και ώρα 14:00 και ακολούθως διαβιβάζονται στο Τμήμα Φυσικής του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και αποστέλλονται προς τη Σύγκλητο του ΕΚΠΑ και τους
Προέδρους του Τμήματος Φυσικής του Ε.Κ.Π.Α. και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
που συμμετέχει στο Ε.Π.Ι..
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καταθέτουν αίτηση-πρόταση υποψηφιότητας σύμφωνα με το
Παράρτημα Ι (επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) στην
οποία συνυποβάλλονται υποχρεωτικά αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα κάθε υποψηφίου
που περιλαμβάνει τα στοιχεία που σχετίζονται με τα υπό αξιολόγηση κριτήρια. Κάθε
υποψήφιος/α δύναται να θέσει υποψηφιότητα μόνο για μία εκ των προκηρυσσόμενων
θέσεων, δηλαδή είτε για τη θέση του Διευθυντή, είτε για τη θέση του μέλους του Δ.Σ. του
Ε.Π.Ι.. Τυχόν υποβολή αίτησης υποψηφιότητας που αφορά και στις δύο θέσεις (Διευθυντή
και Μέλους Δ.Σ.) δεν επιτρέπεται και λογίζεται ότι ο υποψήφιος έχει θέσει υποψηφιότητα

για τη θέση μέλους Δ.Σ.
Η πρόσκληση αναρτάται υποχρεωτικά στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του
Ιδρύματος και στην ιστοσελίδα του Τμήματος που μετέχει στο Ε.Π.Ι. και παράλληλα
κοινοποιείται στη Σύγκλητο του ΕΚΠΑ και το Τμήμα Φυσικής του ίδιου Πανεπιστημίου.
Δ. Αξιολόγηση των προτάσεων υποψηφιότητας για τις θέσεις μελών Δ.Σ.
Οι αξιολόγηση των προτάσεων υποψηφιότητας και τα συνυποβαλλόμενα σε αυτή έγγραφα
που αφορούν σε υποψηφιότητες για τις θέσεις μελών Δ.Σ. γίνεται από τη Συνέλευση του
Τμήματος Φυσικής, η οποία υποβάλει στη συνέχεια την εισήγηση-πρόταση στη Σύγκλητο
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (άρθρο 185 του ν.4823/2021).
Εάν το Ε.Π.Ι. θεραπεύει περισσότερα του ενός γνωστικά αντικείμενα, η Συνέλευση του
Τμήματος κατά την υποβολή της εισήγησης – πρότασης θα πρέπει να λάβει υπόψη της ότι
τα προτεινόμενα μέλη του Δ.Σ. θα πρέπει να καλύπτουν με το μέγιστο δυνατό τρόπο τα
θεραπευόμενα γνωστικά αντικείμενα από το Ε.Π.Ι..
Μετά την υποβολή της εισήγησης της Συνέλευσης ή με την άπρακτη πάροδο της
δεκαήμερης προθεσμίας, με απόφαση της Συγκλήτου πραγματοποιείται η επιλογή των
υποψηφίων που ορίζονται ως μέλη στο Δ.Σ. του Ε.Π.Ι..
Ε. Αξιολόγηση των προτάσεων υποψηφιότητας για τη θέση του Διευθυντή και
Αναπληρωτή Διευθυντή
Οι Πρόεδροι των Τμημάτων Φυσικής, οι οποίοι ενημερώνονται ως ανωτέρω (βλ. Γ.2) για
τους υποψηφίους για τη θέση του Διευθυντή, υποβάλουν από κοινού σχετική εισήγηση το
αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών προς τις
Συγκλήτους των Ιδρυμάτων. Οι Σύγκλητοι των δύο Ιδρυμάτων αρχικά επιλέγουν τον
Διευθυντή του Ινστιτούτου σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6 του Π.Δ. 322/1994, και
εν συνεχεία επιλέγουν με την ίδια διαδικασία τον Αναπληρωτή Διευθυντή από τα μέλη του
Δ.Σ., όπως αυτά έχουν αναδειχτεί από τα δύο συμμετέχοντα στο Ε.Π.Ι. Ιδρύματα.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη Πρύτανη με την
οποία συγκροτείται το Δ.Σ. του Ε.Π.Ι..

Με τιμή
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
Εσωτερική διανομή:
-Γραμματεία Πρυτανείας
-Αντιπρυτάνεις
-Γραμματεία Συγκλήτου
-Δ/νση Διοικητικού
-Γραμματεία Τμήματος Φυσικής

Τριαντάφυλλος Α.Δ. Αλμπάνης

