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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ  

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΠΣΕΚ) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Η Πενταµελής Επιτροπή του άρθρου 8 παρ. 3 εδ. α του Ν. 4386/2016 «Ρυθµίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83/Α/11.5.2016), έχοντας υπόψη: 
 1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010). 
 2. Το Ν.3861/2010 «Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ» (ΦΕΚ 112/Α/13.7.2010). 
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4386/2016 «Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 83/Α/11.5.2016), µε τις οποίες αντικαταστάθηκε το άρθρο 10 του Ν. 
4310/2014. 
 4. Το Π.∆. 129/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (ΦΕΚ 
222/Α/27.12.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 5. Την αριθµ. 193 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Θεσσαλίας, 
όπως διατυπώθηκε στο αριθµ.16/16.12.2016 πρακτικό συνεδρίασής του, µε θέµα τη 
συγκρότηση της Πενταµελούς Επιτροπής του άρθρου 8 παρ. 3 εδ. α του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 
83/Α/11.5.2016). 
 6. Την άµεση ανάγκη ορισµού των µελών του Περιφερειακού Συµβουλίου Έρευνας και 
Καινοτοµίας (ΠΣΕΚ) της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 8 του 
Ν.4386/2016. 

ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ 
ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 Για την υποβολή υποψηφιοτήτων, για το διορισµό των έντεκα (11) µελών του Περιφερειακού 
Επιστηµονικού Συµβουλίου Έρευνας και Καινοτοµίας (ΠΣΕΚ) της Περιφέρειας Θεσσαλίας, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 εδ. β του Ν. 4386/2016 «Ρυθµίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83/Α/11.5.2016). 
 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 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 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 Θεσσαλίας. 
 Το Περιφερειακό Επιστηµονικό Συµβούλιο Έρευνας και Καινοτοµίας (ΠΣΕΚ) της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας 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 Περιφέρειας Θεσσαλίας. Όλα τα µέλη του ΠΣΕΚ πρέπει να είναι 
κάτοχοι τουλάχιστον διπλώµατος µεταπτυχιακών σπουδών ή ισοδύναµου αναγνωρισµένου τίτλου 
και να έχουν τουλάχιστον πενταετή ερευνητική και επαγγελµατική εµπειρία σε θέµατα Έρευνας, 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτοµίας (ΕΤΑΚ). 
 Θητεία των µελών του ΠΣΕΚ. 
 Η θητεία των µελών του ΠΣΕΚ είναι τετραετής και µπορεί  να ανανεώνεται µία µόνο φορά µε 
τη διαδικασία της αρχικής επιλογής. 
 Προθεσµία – Υποβολή Αιτήσεων. 
 Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας, ο οποίος θα περιέχει: 
 α. σε έντυπη µορφή (ένα αντίγραφο):  
 1) την αίτηση υποψηφιότητας στην οποία θα αναφέρεται η ιδιότητα του υποψηφίου 
(Καθηγητής Α.Ε.Ι., Ερευνητής ή Επιστήµονας που προέρχεται από επαγγελµατικό επιµελητήριο, 

επιστηµονικό σύλλογο, πολιτιστικό φορέα, τοπική αυτοδιοίκηση, παραγωγικό φορέα της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας),  
 2) το βιογραφικό σηµείωµα του υποψηφίου, και 3) υπεύθυνη δήλωση ότι τα αναγραφόµενα 
στο βιογραφικό είναι αληθή και ότι θα προσκοµισθούν τα σχετικά δικαιολογητικά, εφόσον 
ζητηθούν από την Πενταµελή Επιτροπή. 
 β. σε ηλεκτρονική µορφή (ένα cd στο οποίο θα αναγράφεται το όνοµα του 
ενδιαφεροµένου): 1) το βιογραφικό σηµείωµα του υποψηφίου, 2) τον µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, 
και 3) τα λοιπά αποδεικτικά έγγραφα που τεκµηριώνουν, κατά την κρίση του ενδιαφεροµένου, την 
υποψηφιότητά του. 
 Ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή µε συστηµένη επιστολή στην 
Περιφέρεια Θεσσαλίας/∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης (Ταχ. ∆/νση ∆ιοικητήριο, ΤΚ 41110, ΛΑΡΙΣΑ, 
υπόψη κας Μ. Κλωστράκη) µε την ένδειξη «ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΠΣΕΚ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» 
µέσα σε αποκλειστική προθεσµία που ξεκινά από 17/2/2017 έως 26/2/2017 και ώρα 
13:00. 
 Επίσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 
74/Α/26.3.2014) 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.  
 Υποψηφιότητα που υποβάλλεται µεταγενέστερα της προαναφερόµενης προθεσµίας, δεν 
εξετάζεται και απορρίπτεται.  
 Η παρούσα πρόσκληση θα δηµοσιευθεί στον ηµερήσιο τύπο, στο δικτυακό τόπο της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).  
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
1. ∆ηµήτριος Α∆ΑΜ 
2. Στέφανος ΖΑΟΥΤΣΟΣ 



3. Γεώργιος ΛYΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
4. Σµαράγδα ΣΩΤΗΡΑΚΗ 
5. Ελευθέριος ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ 
 
 
  
 
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                         


