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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

 

ΘΕΜΑ :  Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τη Συγκρότηση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΣΕΚ-ΠΔΜ) 

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων Μελών του ΠΣΕΚ-ΠΔΜ 

που συγκροτήθηκε με την υπ. Αριθμ. Πρωτοκ. 26290/970/12-03-2015 Απόφαση του Περιφερειάρχη 

Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων για τη Συγκρότηση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»,  

έχοντας υπόψη : 

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/22-4-2005) για την  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,   

2. Το Π.Δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239/Α/27-12-2010) «Οργανισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας της Περιφέρειας 

Δυτικής Μακεδονίας»,  

3. Το Ν. 3861/2010 «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ»,  

4. Το Ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α258/8-

12-2014) και ειδικότερα το άρθρο 10 «Περιφερειακά Συμβούλια Έρευνας και Καινοτομίας», παρ. 3 

εδάφ. αα και ββ,  
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5. το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 (κωδικός CCI 

2014GR16M2OP006), που εγκρίθηκε με την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10180 

final/ 18.12.2014,  

6. Το Σχέδιο Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (RIS3),  

7. Την άμεση ανάγκη συγκρότησης του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας της 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του Ν. 4310/2014,   

 

Καλεί  

Α) καθηγητές ή ερευνητές, εκπροσώπους δημόσιων ερευνητικών οργανισμών της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας,  

Β) εκπροσώπους ή στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών φορέων, καθώς επίσης και 

ιδιώτες επιχειρηματίες,  

να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη συγκρότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και 

Καινοτομίας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΣΕΚ-ΠΔΜ).  

1. Έργο του ΠΣΕΚ 

Το ΠΣΕΚ αποτελεί συμβουλευτικό όργανο για την υποστήριξη της Περιφέρειας και της ΓΓΕΤ και για την 

υλοποίηση της ΕΣΕΤΑΚ και του Σχεδίου Δράσης της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης σε 

περιφερειακό επίπεδο.  

Η υποστήριξη παρέχεται με εισηγήσεις προς τον Περιφερειάρχη και τη ΓΓΕΤ για την ενθάρρυνση και 

υποστήριξη της ανάπτυξης της ΕΤΑΚ στην Περιφέρεια, τη δημιουργία περιφερειακών συσπειρώσεων 

ερευνητικών οργανισμών, τεχνολογικών φορέων, επιχειρήσεων, λοιπών φορέων και περιφερειακών 

Αρχών, για την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, την ενθάρρυνση 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 αφορά: 

α) Στη δικτύωση των περιφερειακών συντελεστών που ασχολούνται με την ΕΤΑΚ, όπως ιδίως, 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 ανάλυση των στρατηγικών για την ανάπτυξη της ΕΤΑΚ στην περιφέρεια, των 

περιφερειακών συσπειρώσεων και των κατάλληλων εργαλείων επίτευξης των ανωτέρω στόχων.  

γ) Στη διεύρυνση της πρόσβασης των δικαιούχων σε πηγές χρηματοδότησης, καθώς και της ένταξης και 

διασύνδεσης των ερευνητικών οργανισμών στις περιφερειακές οικονομίες. 

ΑΔΑ: 76ΑΩ7ΛΨ-ΠΕΣ



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

   

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ (01) - ΤΡΙΜΕΛΗΣ.doc -3- 

δ) Στην πλήρη αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού των περιφερειών μέσω της ενίσχυσης της 

υφιστάμενης ή αναδυόμενης αριστείας και της ενίσχυσης της συμμετοχής ερευνητών από τις περιφέρειες 

αυτές σε δραστηριότητες έρευνας σε εθνικό, ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο, με μέτρα, όπως ιδίως: 

αα) Η υποστήριξη διαπεριφερειακών αμφίδρομων αποσπάσεων ερευνητικού προσωπικού μεταξύ 

επιλεγμένων εταίρων οργανισμών.  

ββ) Η υποστήριξη δημόσιων ερευνητικών οργανισμών υφιστάμενης ή αναδυόμενης αριστείας για την 

πρόσληψη πεπειραμένων ερευνητών, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντικών στελεχών, που 

προέρχονται και από άλλες χώρες. 

γγ) 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.  

δδ) Η παροχή ενισχύσεων για ερευνητικές υποδομές στις οποίες εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε διαφανή 

βάση που δεν εισάγει διακρίσεις.  

εε) Η στήριξη για τη διοργάνωση συναντήσεων εργασίας (workshops) και συνεδρίων για τη διευκόλυνση 

της μεταφοράς γνώσεων ή την ανάπτυξη δραστηριοτήτων 

2. Θητεία μελών ΠΣΕΚ 

Η θητεία των μελών του ΠΣΕΚ είναι 4ετής και μπορεί να ανανεώνεται μία μόνο φορά με τη διαδικασία που 

επιλέχθηκαν αρχικά.  

3. Αίτηση Υποψηφιότητας και συνοδευτικά δικαιολογητικά  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία θα συνοδεύεται από 

Βιογραφικό Σημείωμα και υπεύθυνη δήλωση ότι τα αναγραφόμενα στο βιογραφικό (τίτλοι σπουδών, 

δημοσιεύσεις, βεβαιώσεις συμμετοχής, αποδεικτικά εμπειρίας κλπ) είναι αληθή και θα προσκομισθούν 

εφόσον ζητηθούν από την επιτροπή ή την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 

Η αίτηση με το βιογραφικό σημείωμα και τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται στη Γραμματεία του 

Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται εξωτερικά η ένδειξη «Για την 

Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψήφιων Μελών του ΠΣΕΚ-ΠΔΜ» μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών που 

αρχίζει από την Πέμπτη 26/3/2015 και λήγει  τη Δευτέρα 6/4/2015.  

Ο φάκελος υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς στη 

διεύθυνση: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Γραφείο Περιφερειάρχη, ΖΕΠ Κοζάνης, 50100 Κοζάνη.  

Ταυτόχρονα, η αίτηση και το βιογραφικό αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail: 

th.theodoropoulos@pdm.gov.gr 

4. Διαδικασία Αξιολόγησης/Επιλογής 

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων προβαίνει: 
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i) Σε αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων,  

ii) σε σύνταξη Κατάλογου Υποψηφίων, ο οποίος θα περιλαμβάνει διπλάσιο αριθμό του συνόλου των 

μελών του ΠΣΕΚ και  

iii) στην υποβολή του στον Περιφερειάρχη προς διορισμό των μελών του ΠΣΕΚ από τον Κατάλογο 

Υποψηφίων.  

Κριτήρια Αξιολόγησης 

Α) για καθηγητές ή ερευνητές, εκπροσώπους δημόσιων ερευνητικών οργανισμών της Περιφέρειας 

Δυτικής Μακεδονίας 

Να διαθέτουν αναγνωρισμένο κύρος και μακρόχρονη ερευνητική και επαγγελματική πείρα στο 

δημόσιο ή/και στον ιδιωτικό τομέα, σε θέματα ΕΤΑΚ,  και κατά προτίμηση στους τομείς  Έξυπνης 

Εξειδίκευσης Δυτικής Μακεδονίας που παρατίθενται παρακάτω 

Β) για εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών φορέων, καθώς επίσης και 

ιδιώτες επιχειρηματίες,  

• Να είναι κατά προτίμηση κάτοχοι, αθροιστικά, διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών και να 

διαθέτουν εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ερευνητικών/αναπτυξιακών 

προγραμμάτων και ειδικότερα στους τομείς  Έξυπνης Εξειδίκευσης Δυτικής Μακεδονίας 

• Η επιχείρησή τους να διαθέτει τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης 

 

Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης 

• Ο κλάδος Ενέργειας/ΑΠΕ-Τηλεθέρμανσης 

• Ο κλάδος της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων  

• ΟΙ παραδοσιακοί κλάδοι της γεωργίας και της μεταποίησης:  

� Εκτροφή γουνοφόρων ζώων - δερμάτινα προϊόντα  

� μεταποίηση – τυποποίηση χαρακτηριστικών γεωργικών προϊόντων/τρόφιμα, ποτά, 

μεταλλικές κατασκευές 

• O κλάδος του Τουρισμού 

5. Δημοσίευση πρόσκλησης 

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στον ημερήσιο τύπο, στο δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας (www.pdm.gov.gr), στο δικτυακό τόπο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (www.pepdym.gr) και στο δικτυακό τόπο της ΓΓΕΤ 

(www.gsrt.gr).  
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6. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται :  

- στον κ. Ηλία Μουρατίδη, Προϊστάμενο Μον. Α1 της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ, τηλ. 24610-53948 email: 

imouratidis@mou.gr και  

- κ. Θεόδωρο Θεοδωρόπουλο, στέλεχος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού/ΠΔΜ, τηλ. 

24610-52728, email:  th.theodoropoulos@pdm.gov.gr .   

 

Τα μέλη της Επιτροπής 

1. Τομπουλίδης Ανανίας 

2. Κούκουζας Νικόλαος 

3. Ζαρογιάννης Στέργιος 

Συνημμένα:  

1. Υπόδειγμα Αίτησης Υποβολής Υποψηφιότητας για το ΠΣΕΚ-ΠΔΜ  

2. Ανακοίνωση Πρόσκλησης Υποβολής Υποψηφιοτήτων για το ΠΣΕΚ-ΠΔΜ  

 

Κοινοποίηση (email)  

1. Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων/ Γεν. Γραμ. Έρευνας και Τεχνολογίας/ Δ/νση Σχεδιασμού και 

Προγραμματισμού Πολιτικών ΕΤΑΚ, Μεσογείων 14-18, 11510 Αθήνα email: esof@gsrt.gr (με την 

παράκληση της ανάρτησης της συνημμένης ανακοίνωσης και της παρούσας πρόσκλησης στην 

ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ),  

2. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/ Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  

3. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (με 

την παράκληση της ανάρτησης της συνημμένης ανακοίνωσης και της παρούσας πρόσκλησης στην 

ιστοσελίδα της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ).  
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