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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΠΣΕΚ)

Η Πενταμελής Επιτροπή του άρθρου 10 παρ. 3 εδ. (α) του N.4310/2014 (ΦΕΚ 258 / Α' / 0812-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 8 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 / Α' /
11-05-2016), έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα - Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237 Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης».
3. Την υπ' αριθμ. 65/2022 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί συγκρότησης της
Πενταμελούς Επιτροπής του άρθρου 8 παρ. 3 εδ. (α) του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 / Α' /
11-05- 2016).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 / Α' / 11-05-2016) «Ρυθμίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις» με τις οποίες αντικαταστάθηκε το άρθρο 10 του Ν.
4310/2014.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 3/2021 «Μετονομασία Γενικής Γραμματείας
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (ΦΕΚ 3/Α/6-1-2021), σύμφωνα με το οποίο η
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία
Έρευνας και Καινοτομίας.
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6. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και
κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ 119/Α/8-7-2019), σύμφωνα με το οποίο η
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων και οι φορείς που υπάγονται σε αυτήν, με την επιφύλαξη των οριζόμενων
στην περίπτωση 2.3 της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος, μεταφέρονται, ως
σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, στο Υπουργείο
Οικονομίας και Ανάπτυξης το οποίο μετονομάζεται σε Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μετονομάζεται σε
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
7. Την άμεση ανάγκη ορισμού των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και
Καινοτομίας (ΠΣΕΚ)

ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το διορισμό των έντεκα (11) μελών
του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ),
σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 εδ. (β) του Ν. N.4310/2014 (ΦΕΚ 258 / Α' / 08-122014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 8 του Ν. 4386/2016(ΦΕΚ83/Α'/1105-2016.
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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 ΕΣΕΤΑΚ.
Η υποστήριξη παρέχεται με εισηγήσεις, μελέτες πεδίου, καταγραφές και
αξιολογήσεις των υφιστάμενων υποδομών ή του διαθέσιμου ανθρώπινου
δυναμικού και συγκριτικές εκτιμήσεις σε ό,τι 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.
Ειδικότερα, το περιεχόμενο των εισηγήσεων και της υποστήριξης του ΠΣΕΚ αφορά:
α) Στην οριζόντια δικτύωση των περιφερειακών συντελεστών που εμπλέκονται
στην

ΕΤΑΚ,

όπως

δημόσιοι

ερευνητικοί

οργανισμοί,

τεχνολογικοί

φορείς,

επιχειρήσεις και λοιποί φορείς, καθώς και σε προτάσεις ένταξης και διασύνδεσης
των συντελεστών και ερευνητικών οργανισμών στις περιφερειακές οικονομίες.
β) Στην από κοινού με τη ΓΓΕΚ ανάλυση των στρατηγικών για την ανάπτυξη της
ΕΤΑΚ στην περιφέρεια και την ανάληψη συντονισμένων δράσεων ΚέντρουΠεριφέρειας.
γ) Στον καθορισμό κριτηρίων και προϋποθέσεων για την αξιολόγηση ερευνητικών
προτάσεων που υποβάλλονται στις περιφερειακές αρχές.
δ) Στη διεύρυνση της πρόσβασης των δικαιούχων σε πηγές χρηματοδότησης,
καθώς και της ένταξης και διασύνδεσης των ερευνητικών οργανισμών στις
περιφερειακές οικονομίες.
ε) Στην πλήρη αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού των Περιφερειών και της
ενίσχυσης της απασχόλησης νέων αποφοίτων σε εθνικό, ενωσιακό ή διεθνές
επίπεδο, με μέτρα, όπως:
αα) Η υποστήριξη δημόσιων ερευνητικών οργανισμών για την απόκτηση
κατάλληλου ερευνητικού εξοπλισμού και την ανάπτυξη υλικού περιβάλλοντος που
τους επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση του διαθέσιμου ερευνητικού δυναμικού.
ββ) Η παροχή ενισχύσεων για ερευνητικές υποδομές στις οποίες εξασφαλίζεται η
πρόσβαση σε διαφανή βάση που δεν εισάγει διακρίσεις.
γγ) Η στήριξη για τη διοργάνωση συναντήσεων εργασίας (workshops) και
συνεδρίων για τη διευκόλυνση της μεταφοράς γνώσεων ή την ανάπτυξη
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δραστηριοτήτων

προβολής

και

δημοσιοποίησης,

καθώς

και

η

ανάληψη

πρωτοβουλιών διασποράς και μεταφοράς ερευνητικών αποτελεσμάτων στον
παραγωγικό τομέα της χώρας, σε άλλες χώρες και σε διεθνείς αγορές.
δδ) Ο προσδιορισμός των αναγκών και των δυνατοτήτων ενίσχυσης της
ερευνητικής ικανότητας των δημόσιων ερευνητικών φορέων που υπάρχουν στις
Περιφέρειες και οι οποίες μπορούν να χρηματοδοτούνται.

Προσόντα επιλογής των μελών του ΠΣΕΚ
Το Περιφερειακό Επιστημονικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ)
αποτελείται από έντεκα (11) μέλη. Τα έξι (6) μέλη του ΠΣΕΚ πρέπει να είναι
καθηγητές Α.Ε.Ι. ή ερευνητές που προέρχονται από ερευνητικά κέντρα που
εποπτεύονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Τα υπόλοιπα πέντε (5)
μέλη προέρχονται από επαγγελματικά επιμελητήρια και επιστημονικούς συλλόγους,
τους πολιτιστικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς
της περιοχής. 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
ΕΤΑΚ.
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.
Προθεσμία - Υποβολή Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία θα
συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα, το περιεχόμενο του οποίου θα προκύπτει
από τα συνημμένα αποδεικτικά έγγραφα.
Η

αίτηση

υποψηφιότητας,

δικαιολογητικά

θα

το

βιογραφικό

υποβάλλονται

σημείωμα
ηλεκτρονικά

και

τα

συνημμένα

στο

e-mail:

periferiarxis@pamth.gov.gr ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (σφραγίδα
ταχυδρομείου) στο Γραφείο Περιφερειάρχη (Ταχ. Διεύθυνση : Κακουλίδη 1 69132
Κομοτηνή, Τηλ. :2531352117) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που ξεκινά από
14-7-2022 έως και 29-7-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.
Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014
(ΦΕΚ74/Α'/26-3-2014) καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή
επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από δημόσιες
Υπηρεσίες. Αντίστοιχα γίνονται αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα ιδιωτικών
εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο,
καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων
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φέρουν θεώρηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου.
Υποψηφιότητα

που

υποβάλλεται

μεταγενέστερα

της

προαναφερόμενης

προθεσμίας, δεν εξετάζεται και απορρίπτεται.
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στον ημερήσιο τύπο, στο δικτυακό τόπο
της Περιφέρειας, καθώς και στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας
και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ).
Τα μέλη της Επιτροπής
1.

Μαρία Μιχαλοπούλου Καθηγήτρια ΔΠΘ

2.

Ιφιγένεια Κάγγαλου Καθηγήτρια ΔΠΘ

3.

Δέσποινα Τσιαφάκη Ερευνήτρια Α’ ΕΚ ΑΘΗΝΑ

4.

Ανέστης Κουτσούδης Ερευνητής Α’ ΕΚ ΑΘΗΝΑ

5.

Δημήτριος Λουρίκας Πολιτικός Μηχανικός Μέλος ΤΕΕ

