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Θέμα:  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση 12 θέσεων του Δ.Σ του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας-ΕΙΤ. Καταληκτική ημερομηνία 9 Απριλίου 2012.  
 
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση 12 θέσεων μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας-ΕΙΤ με καταληκτική 
ημερομηνία την 9η Απριλίου 2012.   
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο του ΕΙΤ με  ευθύνη για την χάραξη της στρατηγικής 
του Ινστιτούτου και είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση, επιλογή και τον χαρακτηρισμό, την 
παρακολούθηση και την υποστήριξη των Knowledge and Innovation Communities (KICs). Είναι 
ανεξάρτητο και αυτόνομο στην λήψη αποφάσεων.   Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  
Σύμφωνα με την πρόσκληση η αρχική επιλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα γίνει από τη 
Διοικούσα Επιτροπή (Steering Committee) του ΕΙΤ.  Η τελική επιλογή θα γίνει από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. 
 
Η πρόσκληση απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους φορείς από το χώρο της εκπαίδευσης, της έρευνας και 
της καινοτομίας, οι οποίοι θα πρέπει   να προτείνουν τους υποψηφίους. Οι υποψήφιοι που θα 
προταθούν θα πρέπει να διαθέτουν μεταξύ άλλων,  άριστο βιογραφικό σημείωμα στο χώρο της 
καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και των επιστημών. 
 
Στη βάση των ανωτέρω από πλευράς μας θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική τη συμμετοχή ελλήνων 
επιστημόνων με αντίστοιχα προσόντα στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΙΤ προκειμένου αφενός να 
προωθήσουμε και τα εθνικά μας ενδιαφέροντα στην διαμόρφωση της Στρατηγικής Ατζέντας και 
αφετέρου να συμβάλει στην συμμετοχή ελληνικών φορέων στις τρέχουσες ή νέες Κοινότητες Γνώσης 
και Καινοτομίας  (KICs) που αποτελούν το βασικό εργαλείο χρηματοδότησης του ΕΙΤ. Πρόκειται για 
στρατηγικά σχέδια επταετούς διάρκειας που υλοποιούνται με τη συνεργασία Πανεπιστημίων, 
Ερευνητικών Κέντρων και Επιχειρήσεων  και έχουν σκοπό την προώθηση της καινοτομίας  (μείωση του 



χάσματος από την έρευνα στην αγορά ) και την εξειδίκευση προσωπικού (με τη χορήγηση πτυχίων, 
διδακτορικών με την ετικέτα του αντίστοιχου πανεπιστημίου και του ΕΙΤ).  
 
Στο πλαίσιο αυτό θα σας παρακαλούσαμε να προτείνετε υποψηφίους για την θέση μέλους στο 
Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΙΤ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη.  Επισημαίνεται ότι η 
καταληκτική ημερομηνία είναι η 9η Απριλίου 2012.  
Θα ήταν χρήσιμο για την Υπηρεσία να ενημερωθεί ότι έχουν υποβληθεί σχετικές υποψηφιότητες.  
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