
                                                               

 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΏΝ ΦΟΡΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ A΄ 

 

 
 

 

       
  
                                   Αθήνα,  24-06-2020     

                             Αριθ. Πρωτ. : 65071 

Ταχ. Δ/νση        

Ταχ. Κώδικας   

 

: Μεσογείων 14-18 

: 115 27, Αθήνα 

 

  

                                     

 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

ΤΟΥ ΤΟΜΕΑΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Τ.Ε.Σ) 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ του 

Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ.» 

 

Σε συνέχεια: α. της με αρ. πρωτ. 49824-19/05/2020 πρόσκλησης του Υφυπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την πλήρωση των θέσεων των μελών των Τομεακών 

Επιστημονικών Συμβουλίων (ΤΕΣ) και β. της επεξεργασίας των αποτελεσμάτων της 

Εναρκτήριας Τηλεδιάσκεψης (webinar) του ΕΣΕΤΕΚ της 17ης Ιουνίου 2020, κατά την 

οποία υπογραμμίσθηκε, κατόπιν αιτήματος της ερευνητικής κοινότητας, η ανάγκη ύπαρξης 

διακριτού ΤΕΣ Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Βιώσιμης Κινητικότητας που θα ασχολείται 

με ειδικότερα θέματα που αφορούν περιβαλλοντικά ζητήματα:  

 

Απευθύνουμε πρόσκληση για τη στελέχωση του ΤΕΣ Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Βιώσιμης Κινητικότητας. 

 
Υπενθυμίζεται ότι τα Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια (Τ.Ε.Σ), υποστηρίζουν στο 

έργο τους τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας και το Εθνικό Συμβούλιο 

Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ), το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο 

της Πολιτείας σε ό,τι αφορά τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για την Έρευνα, την 

Τεχνολογία και την Ανάπτυξη της Καινοτομίας (ΕΤΑΚ). Τα ΤΕΣ συνιστώνται με απόφαση 

του Υπουργού μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ και με αντικείμενο τα 

επιμέρους γνωστικά αντικείμενα για την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία. Η 

συμμετοχή στα Τ.Ε.Σ είναι άμισθη και στη βάση εξυπηρέτησης του δημοσίου 

συμφέροντος και δεν συνιστά πρόσληψη.  

Η παρούσα Πρόσκληση για την στελέχωση του ΤΕΣ Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Βιώσιμης Κινητικότητας απευθύνεται σε στελέχη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που 

ασχολούνται με την Έρευνα και Καινοτομία.  

Ειδικότερα: 

1) Από τον επιχειρηματικό χώρο: 

- επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων. 
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- έμπειροι επαγγελματίες συμβουλευτικών εταιρειών, δικηγορικών γραφείων προστασίας IP, 

εμπορικών σημάτων, κ.λ.π. 

- στελέχη σε χρηματοδοτικούς οργανισμούς (funding agencies). 

- στελέχη σε business accelerators. 

- μέλη οργανισμών, συνδέσμων επιχειρήσεων, φορέων στήριξης ελληνικής 

επιχειρηματικότητας. 

 

Απαιτούμενα προσόντα: 

- Εμπειρία 3 ετών σε ένα ή περισσότερους από τους τομείς: διοίκηση, εφαρμοσμένη έρευνα, 

καινοτομία, εμπορική αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας. 

 

Επιθυμητά προσόντα: 

- Διδακτορικό ή MBA. 

- Εμπειρία από διεθνείς συνεργασίες. 

 

 2) Από τον επιστημονικό χώρο: 

- Μέλη ΔΕΠ ή Ερευνητές όλων των βαθμίδων. 

- Ερευνητές ιδιωτικού τομέα. 

 

Απαιτούμενα προσόντα: 

- Διδακτορικό δίπλωμα. 

- Εμπειρία σε διαχείριση ευρωπαϊκών/εθνικών ερευνητικών έργων ή έργων παροχής 

υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης. 

 

Επιθυμητά προσόντα: 

- Εμπειρία στην αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας, μέσω σύστασης spin-offs, υποβολής 

πατεντών, έργων παροχής υπηρεσιών. 

- Εμπειρία στην οργάνωση και διαχείριση ερευνητικών δράσεων, ομάδων, εργαστηρίων. 

- Διοικητική εμπειρία (μέλη ΔΣ, Συγκλήτου, Επιτροπής Ερευνών, Επιστημονικών 

Συμβουλίων, ...). 

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα (έως 1 σελίδα) στην 

εξής ηλεκτρονική διεύθυνση:TES@gsrt.gr μέχρι τη Δευτέρα 06/07/2020 στις 15:00.               

Στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση θα υποβάλλονται τυχόν ερωτήματα. 

Στην αξιολόγηση των υποψηφίων θα ληφθεί υπόψη η εξειδίκευσή τους στο  σχετικό 

γνωστικό αντικείμενο του ΤΕΣ. 

 

 

     

     

 

     Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
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