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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ    Μυτιλήνη, 10/03/2021 

ΜΕΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

ΠΕΡIΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙOΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 
Ταχ. ∆/νση:  Αργύρη Εφταλιώτη 3 

Τ.Κ.:  811 00 Μυτιλήνη 

Πληροφορίες:  Ι. Καλατζής 

Τηλέφωνο: 2251037143, 2251023201 

Email:  i.kalatzis@pvaigaiou.gov.gr 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΠΣΕΚ) ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

Η Πενταμελής Επιτροπή του άρθρου 10 παρ. 3 εδ. α του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α 258/8-12-2014), 

όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 8 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α΄/11-05-2016) 

«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 

2. Το Π.∆. 137/2010 (ΦΕΚ 230/Α/27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου», 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ». 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α 258/8-12-2014) όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 8 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α΄/11- 05-2016) 

«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα την παρ. 3 εδ. β αυτού. 

5. Την υπ αριθ. 01/2021 (Α∆Α: Ω3ΡΡ7ΛΩ-ΞΡΟ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου 

Βορείου Αιγαίου περί συγκρότησης της Πενταµελούς Επιτροπής του άρθρου 10 παρ. 3 εδ. α 

του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α 258/8-12-2014), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 

του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α΄/11-05- 2016) για την αξιολόγηση των υποψηφίων µελών του 

Περιφερειακού Επιστηµονικού Συµβουλίου Έρευνας και Καινοτοµίας (ΠΣΕΚ) Βορείου 

Αιγαίου. 

6. Την ανάγκη διορισµού µελών του Περιφερειακού Επιστηµονικού Συµβουλίου Έρευνας και 

Καινοτοµίας (ΠΣΕΚ) Βορείου Αιγαίου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 8 του Ν. 

4386/2016. 

 

Α Π Ε Υ Θ Υ Ν Ε Ι 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τον ορισμό των έντεκα (11) µελών του 

Περιφερειακού Επιστηµονικού Συµβουλίου Έρευνας και Καινοτοµίας (ΠΣΕΚ) της Περιφέρειας 
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Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 3 εδ. β του Ν. 4310/2014, όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α΄/11-05-2016). 

 
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 δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα και τη διαµόρφωση 

συνθηκών και προοπτικών επιτυχούς συµµετοχής οργανισµών των περιφερειών σε εθνικά και 

ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα.  

 

Προσόντα επιλογής των µελών του ΠΣΕΚ. 

Το Περιφερειακό Επιστηµονικό Συµβούλιο Έρευνας και Καινοτοµίας (ΠΣΕΚ) Βορείου Αιγαίου 

αποτελείται από έντεκα (11) µέλη, από τα οποία τα έξι (6) είναι καθηγητές σε Α.Ε.Ι. ή ερευνητές σε 

ερευνητικά κέντρα, εποπτευόµενα από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. 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 αναγνωρισµένου τίτλου 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. 

 

Αίτηση υποψηφιότητας-Προθεσµία 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν: 

- αίτηση υποψηφιότητας 

- βιογραφικό σημείωμα (δημοσιεύσεις, βεβαιώσεις συμμετοχής, αποδεικτικά εμπειρίας κλπ.) 

- 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: 

A) στην Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Ταχ. Δ/νση: 

Αργύρη Εφταλιώτη 3, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη), µε φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται εξωτερικά η 

ένδειξη: 
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 O φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται αυτοπροσώπως, είτε ταχυδροµικά (σφραγίδα 

ταχυδροµείου), είτε µε υπηρεσία ταχυµεταφοράς 

ή 

Β) με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση i.kalatzis@pvaigaiou.gov.gr με θέμα «Για την 

Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψήφιων Μελών του ΠΣΕΚ Βορείου Αιγαίου» 

 

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την εποµένη της δηµοσίευσης της παρούσης 

στον ηµερήσιο τύπο και ολοκληρώνεται στις 2 Απριλίου 2021, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 

15.00µ.µ. 

 

Υποψηφιότητα που υποβάλλεται µεταγενέστερα της προαναφερόµενης προθεσµίας, δεν εξετάζεται 

και απορρίπτεται. 

Επίσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-

03-2014) καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων των 

εγγράφων που έχουν εκδοθεί από ∆ηµόσιες 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 φέρουν 

θεώρηση από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ηµοσίου. Η παρούσα πρόσκληση θα δηµοσιευτεί στον 

ηµερήσιο τύπο, στο δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

(https://www.pvaigaiou.gov.gr) και στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και 

Καινοτομίας (www.gsrt.gr). 

 
Διαδικασία Αξιολόγησης 

Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσµίας, η Πενταµελής Επιτροπή διεξαγωγής της διαδικασίας 

επιλογής µελών του ΠΣΕΚ προβαίνει:  

1. Σε αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων,  

2. Σε σύνταξη Καταλόγου Υποψηφίων κατά αξιολογική σειρά, ο οποίος θα περιλαμβάνει τριπλάσιο 

και αν αυτό δεν είναι δυνατό, διπλάσιο αριθμό υποψηφίων του συνόλου των μελών του ΠΣΕΚ. Οι 

υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον κατάλογο προέρχονται κατά προτίμηση από τον εθνικό 

κατάλογο κριτών,  

 

Αίτηση Υποψηφιότητας : Ονοματεπώνυμο Υποψηφιότητας  

 

Προς :ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

 

«Για την Πενταµελή Επιτροπή διεξαγωγής της διαδικασίας επιλογής µελών του Περιφερειακού 

Επιστηµονικού Συµβουλίου Έρευνας και Καινοτοµίας Βορείου Αιγαίου»  
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3. Στην υποβολή του καταλόγου υποψηφίων στο Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου, το 

οποίο επιλέγει από τον Κατάλογο τα έντεκα (11) µέλη του ΠΣΕΚ. 

Ο Περιφερειάρχης διορίζει με απόφασή του, τα μέλη του ΠΣΕΚ Βορείου Αιγαίου που έχουν 

επιλεγεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο και στην συνέχεια δημοσιεύεται η εν λόγω Απόφαση 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ώστε να συγκροτηθεί το Περιφερειακό Επιστημονικό 

Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ). 

Τα µέλη της Πενταµελούς Επιτροπής  

Τσιβγούλης Γεώργιος 

Σουλακέλλης Νικόλαος 

 Σακελλαρίου Δημήτριος  

Καραστάθης Βασίλειος  

Παπαρίσβας Παναγιώτης 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

-Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κο Κωνσταντίνο Μουτζούρη 

-Αντιπεριφερειάρχη Προγραμματισμού Βιομηχανίας & Ενέργειας Βορείου Αιγαίου 

κο Παναγιώτη Χριστόφα 


