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ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ 

ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ (Τ.Ε.Σ) του Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ» 

 

Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ) είναι 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). Υποστηρίζει 

στο έργο του τον αρμόδιο Υπουργό ή Αναπληρωτή Υπουργό ή Υφυπουργό για θέματα 

Έρευνας και Τεχνολογίας (εφεξής «Υπουργό») και τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και 

Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) στα ζητήματα που άπτονται της αρμοδιότητάς τους. 

 

Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας και το Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ, υποστηρίζονται στο 

έργο τους από Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια (Τ.Ε.Σ), τα οποία 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. Με την 

ίδια απόφαση, ο Υπουργός ορίζει τον αριθμό των μελών των Τ.Ε.Σ, τον Πρόεδρο, τον 

Αντιπρόεδρο, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα 

σχετικό με τη συγκρότηση και λειτουργία τους. Ο αριθμός των μελών δεν απαιτείται να 

είναι ίδιος για όλα τα Τ.Ε.Σ. Η συμμετοχή στα Τ.Ε.Σ είναι άμισθη και στη βάση 

εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος και δεν συνιστά πρόσληψη.  
 

Σύμφωνα με εισήγηση του Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ, τα γνωστικά αντικείμενα των ΤΕΣ, θα είναι τα εξής: 

 

1. Τ.Ε.Σ ΓΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΉ 

 Πολιτική ανθρώπινου δυναμικού και δεξιοτήτων 

 Πολιτική Δεδομένων και Τεχνητής Νοημοσύνης  

 Πολιτική Μεταφοράς Τεχνολογίας 

2. Τ.Ε.Σ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ 

 Βιοεπιστήμες/Ιατρική 

 Επιστήμες Μηχανικών 

 Πληροφορική 
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 Φυσικές Επιστήμες και Μαθηματικά 

 Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες 

 Αγροτεχνολογία και Διατροφή 

3. ΕΙΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ  (TASK FORCΕ) 

 Τουρισμός/Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες 

Η παρούσα Πρόσκληση για την στελέχωση των ΤΕΣ απευθύνεται σε στελέχη δημόσιων 

και ιδιωτικών φορέων που ασχολούνται με την Έρευνα και Καινοτομία.  

Ειδικότερα: 

1) Από τον επιχειρηματικό χώρο: 

- επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων 

- έμπειροι  επαγγελματίες συμβουλευτικών εταιρειών, δικηγορικών γραφείων προστασίας 

IP, εμπορικών σημάτων, κ.λπ. 

- 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  
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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), 

καθώς και έως τρεις κατ΄ ανώτατο όριο επιλογές ΤΕΣ (ή την Ειδική Ομάδα –Task 

Force), με σειρά προτίμησης στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: TES@gsrt.gr μέχρι την 

Τετάρτη 3/06/2020 στις 15:00. 

Στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση θα υποβάλλονται τυχόν ερωτήματα. 

Στην αξιολόγηση των υποψηφίων θα ληφθεί υπόψη η εξειδίκευσή τους στα  σχετικά 

γνωστικά αντικείμενα των ΤΕΣ, ενώ για την Ειδική Ομάδα (Task force) 

"Τουρισμός/Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες" η σχετική εξειδίκευση 

κρίνεται ως απαραίτητη. 

 
 

 

     

     

 

     Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

 

Χ. ΔΗΜΑΣ 
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