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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
(ΠΣΕΚ)
Η πενταµελής επιτροπή του άρθρου 10 παρ.3 εδ.α του Ν.4310 /2014 (ΦΕΚ 258/τ.Α),
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ.Α) η οποία
συγκροτήθηκε µε την αριθ. 205/2016 – συνεδρίαση 8η/26-8-2016 απόφαση Περιφερειακού
Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου,
Έχοντας υπόψη :
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/A/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα – Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 3αα του ν.4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική
Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/τ.Α/8-12-2014) όπως
αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 8 του ν.4386/2016 «Ρυθµίσεις για την έρευνα κ.α.
διατάξεις» (ΦΕΚ 83/τ.Α/11-5-2016).
3. Την αριθ. 49947/22-7-2015 απόφαση του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου µε θέµα «Έγκριση τροποποίησης του
Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» (ΦΕΚ
1666/τ.Β/10-8-2015)
4. Την υπ’ αριθµ. 205/26-08-2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου περί
συγκρότησης Επιτροπής διαλογής µελών για το «Περιφερειακό Επιστηµονικό
Συµβούλιο Ερευνάς και Καινοτοµίας (ΠΣΕΚ) Ν. 4386/2016
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5. Την άµεση ανάγκη ορισµού των µελών του Περιφερειακού Συµβουλίου Έρευνας και
Καινοτοµίας (ΠΣΕΚ), όπως προβλέπεται από το άρθρο 8 του Ν. 4386/2016.
ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το διορισµό των έντεκα (11) µελών του
Περιφερειακού Επιστηµονικού Συµβουλίου Έρευνας και Καινοτοµίας (ΠΣΕΚ), σύµφωνα µε
το άρθρο 8 παρ. 3 εδ. (β) του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 / Α / 11-05-2016) «Ρυθµίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις».
1. Αρµοδιότητες του Περιφερειακού Επιστηµονικού Συµβουλίου Έρευνας και
Καινοτοµίας (ΠΣΕΚ)
Το Περιφερειακό Επιστηµονικό Συµβούλιο Έρευνας και Καινοτοµίας (ΠΣΕΚ) αποτελεί
όργανο υποστήριξης αναπτυξιακών δράσεων και υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής
Έρευνας ,Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτοµίας ( ΕΣΕΤΑΚ).
Η υποστήριξη παρέχεται µε εισηγήσεις, µελέτες πεδίου, καταγραφές και αξιολογήσεις των
υφιστάµενων υποδοµών ή του διαθέσιµου ανθρώπινου δυναµικού και συγκριτικές εκτιµήσεις
σε ότι αφορά στη δηµιουργία περιφερειακών συσπειρώσεων ερευνητικών οργανισµών,
τεχνολογικών φορέων, επιχειρήσεων, λοιπών φορέων και περιφερειακών αρχών, για την
προώθηση της καινοτοµίας, την ενθάρρυνση της ανάπτυξης σχηµάτων σύµπραξης του
δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα και τη διαµόρφωση συνθηκών και προοπτικών επιτυχούς
συµµετοχής οργανισµών των περιφερειών σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα.
2. Απαιτούµενα Προσόντα των µελών του ΠΣΕΚ
Το Περιφερειακό Επιστηµονικό Συµβούλιο Έρευνας και Καινοτοµίας Νοτίου Αιγαίου
(ΠΣΕΚ) αποτελείται από έντεκα (11) µέλη.
•

έξι (6) µέλη είναι καθηγητές Α.Ε.Ι. ή ερευνητές που προέρχονται από ερευνητικά
κέντρα που εποπτεύονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.

•

πέντε (5) µέλη προέρχονται από επαγγελµατικά επιµελητήρια και επιστηµονικούς
συλλόγους, πολιτιστικούς φορείς, τοπική αυτοδιοίκηση και παραγωγικούς φορείς του
Νοτίου Αιγαίου.

Όλα τα µέλη του ΠΣΕΚ πρέπει :
• να είναι κάτοχοι τουλάχιστον διπλώµατος µεταπτυχιακών σπουδών ή ισοδύναµου
τίτλου µε αναγνωρισµένο κύρος και
• να έχουν µακρόχρονη ερευνητική και επαγγελµατική εµπειρία σε θέµατα Έρευνας
Τεχνολογίας και Καινοτοµίας (ΕΤΑΚ).
3. Θητεία των µελών του ΠΣΕΚ
Η θητεία των µελών του (ΠΣΕΚ) είναι τετραετής και µπορεί να ανανεώνεται µία µόνο φορά
µε τη διαδικασία µε την οποία επιλέχθηκαν αρχικά.

4. ∆ιαδικασία Αξιολόγησης
Η Πενταµελής Επιτροπή διεξαγωγής της διαδικασίας επιλογής µελών του ΠΣΕΚ:
• Αξιολογεί τους υποψηφίους και
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•

•

Συντάσσει κατάλογο κατά αξιολογική σειρά, στον οποίο περιλαµβάνεται
τριπλάσιος και αν αυτό δεν είναι δυνατό, διπλάσιος αριθµός υποψηφίων του συνόλου
των µελών του ΠΣΕΚ.
Οι υποψήφιοι που περιλαµβάνονται στον κατάλογο προέρχονται κατά προτίµηση από
τον Εθνικό Κατάλογο Κριτών.

Η Επιτροπή υποβάλλει τον κατάλογο στο Περιφερειακό Συµβούλιο, το οποίο επιλέγει τα 11
µέλη του ΠΣΕΚ, τα οποία στη συνέχεια διορίζει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου.
5. Αίτηση Υποψηφιότητας και απαιτούµενα δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν:
• αίτηση υποψηφιότητας
• βιογραφικό σηµείωµα,
• τίτλους σπουδών (ευκρινή φωτοαντίγραφα)
• υπεύθυνη δήλωση ότι τα αναγραφόµενα στο βιογραφικό είναι αληθή και θα
προσκοµιστούν τα σχετικά δικαιολογητικά, εφόσον ζητηθούν από την Πενταµελή
Επιτροπή .

Τα παραπάνω υποβάλλονται αυτοπροσώπως στη Γραµµατεία της Επιτροπής στην
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο στο κτίριο επί της οδού Γ.Μαύρου 2 . Η αίτηση µπορεί
να υποβληθεί είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή είτε µε υπηρεσία ταχυµεταφοράς στη
διεύθυνση :
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Γενική ∆/νση Ανάπτυξης
∆/νση Τουρισµού, Αθλητισµού, Πολιτισµού, ∆ια Βίου Μάθησης & Απασχόλησης
∆ωδεκανήσου
Τµήµα ∆ια Βίου Μάθησης, Υποστήριξης της Εκπαίδευσης
και Απασχόλησης
(για την Επιτροπή του άρθρου 8 του ν.4386/2016)
Γ.Μαύρου 2– 85100 ΡΟ∆ΟΣ
6. Προθεσµία Υποβολής Υποψηφιοτήτων
Η προθεσµία υποβολής δικαιολογητικών αρχίζει στις 13 Οκτωβρίου 2016, ηµέρα Πέµπτη και
ολοκληρώνεται στις 27 Οκτωβρίου. ηµέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 µ.µ.
Υποψηφιότητα που υποβάλλεται µεταγενέστερα της προαναφερόµενης προθεσµίας, δεν
εξετάζεται και απορρίπτεται.

7. ∆ηµοσίευση Πρόσκλησης
Η παρούσα πρόσκληση να δηµοσιευτεί στον ηµερήσιο τύπο (Ρόδος και Σύρος), στον
δικτυακό τόπο της Περιφέρειας (www.pnai.gov.gr), καθώς και στο δικτυακό τόπο της
Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) (www.gsrt.gr) .

Τα µέλη της Επιτροπής
Σπυρίδων Συρόπουλος
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Έλενα Θεοδωροπούλου
Σωτήρης Ιωαννίδης
Μανώλης Λουράκης
Μελίνα Κολιάδη
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