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Βόλος, 05/02/2021 

Αρ. πρωτ. 2067/21/ΓΠ Προς 

τους Καθηγητές και Αν. Καθηγητές των 

Σχολών Οικονομικών και Διοικητικών 

Επιστημών και Τεχνολογίας του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

 

 
Θέμα: Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή 

μελών – εκπροσώπων της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών και της 

Σχολής Τεχνολογίας με σκοπό την ανασυγκρότηση του Συμβουλίου της Δομής 

Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη:  
1. Την απόφαση της 187ης/03.10.2017 Συνεδρίασης της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την έγκριση της δημιουργίας της Δομής Έρευνας, 
Καινοτομίας και Αριστείας (Δ.Ε.Κ.Α.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.) και την 
έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Δ.Ε.Κ.Α. Π.Θ. (αρ. πρωτ. 
19199/17/ΓΠ/13.12.2017 Πράξη του Πρύτανη του Π.Θ. με ΑΔΑ 6ΨΩΚ469Β7Ξ-96Ν). 
2. Το ΦΕΚ 4710/τ.Β΄/29-12-2017 «Ίδρυση Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας 
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Κανονισμός Λειτουργίας της». 
3. Την  απόφαση της 199ης/19.07.2018 Συνεδρίασης της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τη Συγκρότηση Συμβουλίου της Δομής Έρευνας, 
Καινοτομίας και Αριστείας (Δ.Ε.Κ.Α.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.) (αρ. πρωτ. 
27453/18/ΓΠ/12.12.2018 Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με ΑΔΑ 
6Μ04469Β7Ξ-8ΣΣ για τη συγκρότηση του Συμβουλίου της Δ.Ε.Κ.Α. Π.Θ., σύμφωνα με 
το άρθρο 6 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Δ.Ε.Κ.Α. Π.Θ. (ΦΕΚ 
4710/τ.Β΄/29-12-2017) και τον ορισμό των μελών του). 
4. Την απόφαση της 1ης/19-12-2018 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δομής 
Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (Δ.Ε.Κ.Α.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.) 
αναφορικά με την εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου της Δομής και τη συγκρότηση σε 
Σώμα (αρ. πρωτ. 29367/18/ΓΠ/28.12.2018 Πράξη της Προέδρου του Συμβουλίου της 
Δ.Ε.Κ.Α. Π.Θ. για τη συγκρότηση σε σώμα μετά τη διενέργεια εκλογών με ΑΔΑ: 
61ΤΩ469Β7Ξ-Ω0Κ). 
 

ΑΔΑ: 9Ο66469Β7Ξ-Υ4Ζ



2 
 

5. Την απόφαση της 213ης/29.03.2019 Συνεδρίασης της Συγκλήτου αναφορικά με 
την επιλογή νέου μέλους - εκπροσώπου της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Συμβούλιο της Δομής Έρευνας, 
Καινοτομίας και Αριστείας (Δ.Ε.Κ.Α.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.) (αρ. πρωτ. 
10117/19/ΓΠ/23.04.2019 Πράξη του Πρύτανη Π.Θ. για την επικαιροποίηση και 
τροποποίηση της συγκρότησης του Συμβουλίου της Δ.Ε.Κ.Α. Π.Θ. με ΑΔΑ 
99ΞΘ469Β7Ξ-ΡΧΝ).  
6. Την απόφαση της  243ης/21-12-2020 Συνεδρίασης της Συγκλήτου αναφορικά με 
την επιλογή νέου μέλους-εκπροσώπου της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας στο Συμβούλιο της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (Δ.Ε.Κ.Α.) 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.) (αρ. πρωτ. 551/21/ΓΠ/15.01.2021 Πράξη του 
Πρύτανη Π.Θ. για την τροποποίηση της συγκρότησης του Συμβουλίου της Δ.Ε.Κ.Α. 
Π.Θ. με ΑΔΑ 6ΥΡΡ469Β7Ξ-Τ51). 
7. Τις διατάξεις του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 τ.Α’/29.01.2019) «Συνέργειες Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό 
Ταμείο και άλλες διατάξεις». 
8. Την απόφαση της 243ης/21.12.2020 Συνεδρίασης της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την έγκριση του επικαιροποιημένου εσωτερικού 
κανονισμού λειτουργίας της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (Δ.Ε.Κ.Α.) του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (αρ. πρωτ. 24835/20/ΓΠ/24.12.2020 Πράξη του Πρύτανη 
του Π.Θ. με ΑΔΑ  Ψ47Ο469Β7Ξ-ΤΔΙ ). 
9. Το ΦΕΚ 6099/τ.Β’/31-12-2020 στο οποίο δημοσιεύτηκε η έγκριση του 
επικαιροποιημένου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Δομής Έρευνας, 
Καινοτομίας και Αριστείας (Δ.Ε.Κ.Α.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 
10. Την απόφαση της υπ. αριθμ. 246/29.01.2021 Συνεδρίασης της Συγκλήτου Π.Θ. 
αναφορικά με την ανακοίνωση συμπληρωματικής πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την επιλογή μελών – εκπροσώπων της Σχολής Οικονομικών και 
Διοικητικών Επιστημών και της Σχολής Τεχνολογίας με σκοπό την ανασυγκρότηση του 
Συμβουλίου της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (Δ.Ε.Κ.Α.) του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.). 
11. Την  απόφαση που έλαβε η Σύγκλητος στην υπ. αριθμ. 246/29.01.2021      
Συνεδρίασή της, όπου όρισε τριμελή Επιτροπή για την ιεράρχηση των υποψηφίων 
στο πλαίσιο της συμπληρωματικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
επιλογή μελών – εκπροσώπων της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών 
και της Σχολής Τεχνολογίας με σκοπό την ανασυγκρότηση του Συμβουλίου της Δομής 
Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (Δ.Ε.Κ.Α.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.). 
 

Απευθύνει 
 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή μελών – εκπροσώπων της 

Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών και της Σχολής Τεχνολογίας με σκοπό 

την ανασυγκρότηση του Συμβουλίου της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας 

(Δ.Ε.Κ.Α.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.). 
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1. Σκοπός της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (Δ.Ε.Κ.Α.) του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.) 
 
Σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στα σχετικά άρθρα του ΦΕΚ 6099/31.12.2020 περί 
του επικαιροποιημένου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Δομής, η Δ.Ε.Κ.Α. 
Π.Θ. συνιστά υποστηρικτική δομή του Ιδρύματος, με δράσεις οι οποίες θα 
αναπτύσσονται σε όλο το φάσμα των ερευνητικών και ακαδημαϊκών ενοτήτων που 
θεραπεύονται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ενώ έχει ως αποστολή: 
(α) Την καταγραφή και συντονισμό των υψηλής τεχνολογίας υποδομών για τη 
μέγιστη αξιοποίησή τους. 
(β) Την υποστήριξη ερευνητικών έργων διεπιστημονικού χαρακτήρα που 
διασφαλίζουν με την εφαρμογή τους τη διερεύνηση και επίλυση σημαντικών 
κοινωνικών και παραγωγικών προβλημάτων και χρηματοδοτούνται από εθνικά και 
διεθνή προγράμματα. 
(γ) Τον εντοπισμό, την αναγνώριση και την υποστήριξη των θυλάκων αριστείας του 
ΠΘ καθώς και τη διάχυση πρακτικών και παραγόμενου ερευνητικού έργου. 
 
2. Όργανα Διοίκησης της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (Δ.Ε.Κ.Α.) του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.) 
 
Η Δ.Ε.Κ.Α. λειτουργεί ως αυτοτελής υποστηρικτική δομή, διοικείται από το Συμβούλιο 
το οποίο αποτελείται από την Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης ως 
Πρόεδρο και τα μέλη, μεταξύ των οποίων εκλέγεται ο Αναπληρωτής Πρόεδρος. Η 
κάθε Σχολή του Ιδρύματος εκπροσωπείται στο Συμβούλιο από ένα μέλος. 
Τα μέλη του Συμβουλίου θα πρέπει να είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Π.Θ., τα οποία θα 
ανήκουν στις βαθμίδες του Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή, με εκτεταμένη 
διοικητική πείρα, ερευνητική και τεχνολογική δραστηριότητα, συμβολή στην 
προσέλκυση χρηματοδοτήσεων για ερευνητικά και τεχνολογικά προγράμματα ή 
έργα, καθώς και στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Η κατοχή των 
ανωτέρω θέσεων δεν είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή θέσης μονοπρόσωπου 
οργάνου διοίκησης στο Π.Θ. 
 
3. Αρμοδιότητες του Συμβουλίου της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας 
(Δ.Ε.Κ.Α.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.) 
 
Το Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες: 
(α) Χαράσσει και εισηγείται προς τη Σύγκλητο τη στρατηγική για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της Δομής,  
(β) συντονίζει την υλοποίηση των δράσεων,  
(γ) συντονίζει την διαδικασία επιλογής και την απονομή των αριστείων και τις 
δράσεις διάχυσης της αριστείας,  
(δ) συντάσσει και δημοσιεύει περιοδικά έκθεση αξιολόγησης των δραστηριοτήτων 
της στη βάση προκαθορισμένων δεικτών. 
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4. Αξιολόγηση των προτάσεων υποψηφιότητας 
 
Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από τριμελή εισηγητική επιτροπή, η οποία 
συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου, της οποίας προΐσταται ο Προέδρος της 
Δ.Ε.Κ.Α. και συμπληρώνεται με δύο εσωτερικά μέλη. Η επιτροπή καταθέτει στον 
Πρύτανη τεκμηριωμένη έκθεση με ιεράρχηση των υποψηφίων εντός προθεσμίας 30 
ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς των υποψηφιοτήτων. Την επιλογή 
πραγματοποιεί η Σύγκλητος Π.Θ. Ο ορισμός των επιλεγέντων από τη Σύγκλητο γίνεται 
με πράξη του Πρύτανη. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, στις ανωτέρω θέσεις 
τοποθετούνται μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος, που επιλέγονται από τη Σύγκλητο τα 
οποία ορίζονται με πράξη του Πρύτανη και επαναλαμβάνεται εκ νέου η προκήρυξη 
μέσα σε ένα (1) έτος. 
 
5. Θητεία των μελών του Συμβουλίου 
 
Η διάρκεια της θητείας των μελών του Συμβουλίου είναι τριετής και μπορεί να 
ανανεωθεί έως δύο (2) φορές. Σε περίπτωση που κάποιος μέλος κωλύεται να ασκήσει 
τα καθήκοντά του ως μέλος του Συμβουλίου ή παραιτηθεί, προκηρύσσεται από τον 
Πρύτανη εσωτερική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ακολουθείται η ως 
άνω περιγραφόμενη διαδικασία επιλογής για το νέο μέλος. 
 
Η επιλογή των μελών – εκπροσώπων Σχολών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο 
πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, θα αφορά το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα 
της θητείας του Συμβουλίου της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (Δ.Ε.Κ.Α.) 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.), δηλαδή έως τις 11/12/2021. 
 
6. Κατάθεση Αιτήσεων Υποψηφιότητας 
 
Οι ενδιαφερόμενοι της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών και της 
Σχολής Τεχνολογίας καλούνται να αποστείλουν σχετικό αίτημα και βιογραφικό 
σημείωμα ηλεκτρονικά στην Πρυτανεία (prytanis@uth.gr) μέχρι και την 24/02/2021. 
 
7. Δημοσιοποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
 

Η συμπληρωματική πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή μελών – 

εκπροσώπων της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών και της Σχολής 

Τεχνολογίας με σκοπό την ανασυγκρότηση του Συμβουλίου της Δομής Έρευνας, 

Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα αναρτηθεί στην 

Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ee.uth.gr), καθώς επίσης και την 

ιστοσελίδα της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (Δ.Ε.Κ.Α.) του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.) 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

 

Καθηγητής Ζήσης Μαμούρης * 

 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο μας. 
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