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ΑΔΑ: ΩΛΣΤ7ΛΗ-ΦΓΡ

Λαμία, 29 /11/2016
Αρ. Πρωτ. 192978/2422

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη - πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τον ορισμό έντεκα (11)
μελών του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η 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 Α΄ 83/11-5-2016), της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2.

Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ. Α΄) – «Ενίσχυση της
διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ''Πρόγραμμα Διαύγεια'' και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.

3.

Τις διατάξεις του Π. ∆. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ
241/τ. Α΄) όπως ισχύει.

4.

Τις διατάξεις του Ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και
ειδικότερα του άρθρου 8 - Αντικατάσταση του άρθρου 10 του ν. 4310/2014
«Περιφερειακά Συμβούλια Έρευνας και Καινοτομίας».

5.

Την αριθμ. 161/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας περί
συγκρότησης της επιτροπής 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
Α΄ 83/11-5-2016).
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6.

Την άμεση ανάγκη διορισμού μελών του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου
Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ), όπως προβλέπεται από το άρθρο 8 του Ν. 4386/2016.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ

Ανοικτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για ορισμό των έντεκα (11) μελών του
Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3 υποπαρ. β του Ν. 4386/2016.

Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν όσοι είναι κάτοχοι τουλάχιστον διπλώματος μεταπτυχιακών
σπουδών ή ισοδύναμου τίτλου με αναγνωρισμένο κύρος και να έχουν μακρόχρονη ερευνητική και
επαγγελματική εμπειρία σε θέματα ΕΤΑΚ, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 4386/2016.
Σημειώνεται ότι από τα έντεκα (11) μέλη του ΠΣΕΚ, τα έξι (6) μέλη είναι καθηγητές Α.Ε.Ι. ή
ερευνητές που προέρχονται από ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται 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, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 4386/2016.
Η θητεία των μελών του (ΠΣΕΚ) είναι τετραετής και μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά με τη
διαδικασία με την οποία επιλέχθηκαν αρχικά.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία συνοδεύεται από
βιογραφικό σημείωμα, το περιεχόμενο του οποίου προκύπτει από τα συνημμένα αποδεικτικά
έγγραφα.
Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Γραφείου
Περιφερειάρχη μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών που αρχίζει την 1/12/2016
και λήγει την 30/12/2016. Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και με συστημένη επιστολή (σφραγίδα
ταχυδρομείου) στην ταχυδρομική διεύθυνση (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Λ. Καλυβίων 2, 35132
Λαμία).
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στον ημερήσιο τύπο και το δικτυακό τόπο της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας (www.pste.gov.gr) και της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr).
Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, η Επιτροπή αξιολογεί τις υποψηφιότητες και εν
συνεχεία συντάσσει κατάλογο υποψηφίων κατά αξιολογική σειρά. Στον κατάλογο υποψηφίων που
συντάσσει η Επιτροπή περιλαμβάνεται τριπλάσιος, και αν αυτό δεν είναι δυνατό, διπλάσιος
αριθμός υποψηφίων του συνόλου των μελών του ΠΣΕΚ. Η Επιτροπή υποβάλλει τον κατάλογο
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υποψηφίων στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο επιλέγει από αυτόν τους καταλληλότερους.
Ο Περιφερειάρχης διορίζει τα μέλη του ΠΣΕΚ που έχουν επιλεγεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο
Στερεάς Ελλάδας.

Τα μέλη της Πενταμελούς Επιτροπής
Σκιάς Στυλιανός
Μπουργανός Βασίλειος
Βρύζας Ζήσης
Καρκάνης Σταύρος
Πανουργιάς Θωμάς

Κοινοποίηση:
- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
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