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Στόχος του Επιχειρησιακού Σχεδίου είναι να τονίσει τον χαρακτήρα και
τους σκοπούς του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. καθώς και να επικαιροποιήσει και να θέσει
τις προτεραιότητες του Ιδρύματος για το τρέχον έτος αποτελώντας τον
οδικό χάρτη διακυβέρνησης του Φορέα.

Το παρόν Επιχειρησιακό Σχέδιο αναθεωρεί σημεία του Επιχειρησιακού
Σχεδίου 2020 και δύναται να αναθεωρείται σε περίπτωση ουσιωδών
αλλαγών στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν τα ισχύοντα κατά την
ημερομηνία έκδοσης του παρόντος Επιχειρησιακού Σχεδίου.

Αναθεώρηση
Επιχειρησιακού Σχεδίου
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. 01. 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Καθηγητής Κ. Χαριτίδης

Πρόεδρος Γ.Σ. ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας αποτελεί ένα θεσμό που
δημιουργήθηκε από την ανάγκη υποστήριξης της έρευνας και των
Ελλήνων επιστημόνων, επιχειρώντας παράλληλα μια βαθιά
μεταρρυθμιστική τομή στον χώρο της έρευνας στη χώρα μας. Για
πρώτη φορά, η ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα μετέχει ενεργά
στη διακυβέρνηση ενός φορέα χρηματοδότησης της Έρευνας και της
Καινοτομίας. Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. μπορεί και πρέπει να αποτελέσει βασικό
συντελεστή στη διαμόρφωση της πολιτικής για την έρευνα, ωστόσο η
διεύρυνση των οφελούμενων και η ουσιαστική συμμετοχή της
κοινότητας στη διαμόρφωση συνθηκών καινοτόμου έρευνας είναι μια
προφανής ανάγκη.

Τέσσερα χρόνια μετά την ίδρυσή του, το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. συμβάλλει
καταλυτικά στην υποστήριξη του επιστημονικού δυναμικού της χώρας
με δράσεις ερευνητικών έργων, υποτροφιών, υποστήριξης
μεταδιδακτόρων, καθώς και ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας, με
μοναδικά κριτήρια την επιστημονική ποιότητα και αριστεία. Όλες
αυτές οι δράσεις χρηματοδότησης μπορούν εν δυνάμει να μετατραπούν
σε προϊόντα ή υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Προς αυτή την κατεύθυνση οδηγεί και το Επιχειρησιακό Σχέδιο του
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για το έτος 2021, το οποίο ελπίζουμε ότι θα δώσει νέα
ώθηση στην ερευνητική κοινότητα ώστε να συμβάλλει καθοριστικά
στην βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Ο κ. Χαριτίδης παραιτήθηκε από την θέση Προέδρου της Γενικής
Συνέλευσης, λόγω της εκλογής του στο Επιστημονικό Συμβούλιο.

Επίκειται η εκλογή του νέου Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης.

Επιχειρησιακός Προγραμματισμός ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 2021

4



02. 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Ήδη έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από την ίδρυση του Ελληνικού
Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, ενός πρωτότυπου ανεξάρτητου
θεσμού χρηματοδότησης της ΄Έρευνας, μέσω του οποίου για πρώτη
φορά η Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα συμμετέχει στη
διαμόρφωση της Ερευνητικής πολιτικής της χώρας. Όλο αυτό το
διάστημα, τόσο η Διοίκηση όσο και το Προσωπικό του Φορέα
δούλεψαν με όλες τις δυνάμεις τους για τους σκοπούς και τις αξίες του
Ιδρύματος, την υποστήριξη της ελεύθερης έρευνας και του
επιστημονικού δυναμικού της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό ο φορέας μέχρι
σήμερα έχει χρηματοδοτήσει 1528 έργα/υποτροφίες, με μοναδικό
κριτήριο την επιστημονική ποιότητα και αριστεία, χωρίς θεματικούς,
γεωγραφικούς ή άλλους περιορισμούς. Αποτελεί στοίχημα για όλους
μας η απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας του καθώς και η
διατήρηση και ενδυνάμωση του μεταρρυθμιστικού πνεύματος
διακυβέρνησης που κομίζει σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, την
αξιοκρατίας και της λογοδοσίας.

Καθηγητής Ξ. Βερύκιος

Πρόεδρος Ε.Σ. ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
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03. 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Το παρόν επιχειρησιακό σχέδιο του Ιδρύματος είναι το τέταρτο κατά
σειρά σχέδιο το οποίο θα αποτελέσει τον «οδικό χάρτη» με τον οποίο
το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. θα πορευτεί εντός του 2021. Το 2021 αναμένεται να είναι
μια ακόμη χρονιά με ιδιαίτερες προκλήσεις, κυρίως λόγω της
πανδημίας της ασθένειας COVID – 19 υπό το βάρος της οποίας όλοι
διαβιούμε ήδη από τους πρώτους μήνες του 2020. Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και τα
στελέχη του προσαρμόστηκαν ταχύτατα στις νέες αυτές προκλήσεις
και συνθήκες και κατάφεραν όχι μόνο να μην μειωθεί η
παραγωγικότητα και το έργο του Ιδρύματος αλλά, αντιθέτως, να γίνει
ακόμη πιο παραγωγικό δημοσιεύοντας εμβόλιμα μια ακόμη προκήρυξη
στο πλαίσιο της δράσης «Επιστήμης και Κοινωνία». Η εμβληματική
αυτή δράση με τίτλο «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των
οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19»

είναι και η μόνη, μέχρι στιγμής, η οποία στηρίζει την ερευνητική
προσπάθεια της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής κοινότητας της χώρας
για την «επόμενη μέρα» τόσο κοινωνικά όσο και οικονομικά για την
αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων. Μέσα λοιπόν στο 2021, το
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., θα συνεχίσει με όρους συνέπειας και συνέχειας να στηρίζει
την Ακαδημαϊκή και Ερευνητική κοινότητα της χώρας, από το επίπεδο
του υποψήφιου Διδάκτορα, του Μεταδιδάκτορα, μέχρι το επίπεδο του
Καθηγητή και του Διευθυντή Ερευνών. Ταυτόχρονα και το ίδιο το
Ίδρυμα αναπτύσσεται συνεχώς όσον αφορά το στελεχιακό του
δυναμικό, τον εξοπλισμό του, τις διαδικασίες του και την εν γένει
λειτουργία του. Όλοι μας, η Διοίκηση και τα Στελέχη του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

συνεχίζουμε με υψηλότατο αίσθημα ευθύνης να υλοποιούμε τους
στόχους και τους σκοπούς του Ιδρύματος προς όφελος της άριστης
Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής κοινότητας της χώρας.

Δρ. Ν. ΝΑΣΙΚΑΣ

Διευθυντής ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
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04. 

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) αποτελεί
ένα νέο θεσμό μέσω του οποίου επιχειρείται μια βαθιά
μεταρρυθμιστική τομή στο πεδίο της ‘Ερευνας και της Καινοτομίας στη
χώρα. Ιδρύθηκε το 2016 (Ν. 4429/2016 «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας
Καινοτομίας και Άλλες διατάξεις») και είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ανήκει
στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και εποπτεύεται από τον Αρμόδιο για
θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας Υφυπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων δια της Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας.

Σκοπός του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. είναι η προαγωγή της Έρευνας και της
Καινοτομίας στη χώρα στο πλαίσιο της Εθνικής πολιτικής για την
Έρευνα και την Καινοτομία και ειδικότερα η στήριξη της ελεύθερης
έρευνας, δηλαδή των ερευνητικών δραστηριοτήτων και των
τεχνολογικών εφαρμογών που προκύπτουν από επιστημονική
περιέργεια, χωρίς θεματικούς αποκλεισμούς ή γεωγραφικούς
περιορισμούς, με μοναδικό κριτήριο την επιστημονική ποιότητα και
αριστεία.

Αποστολή του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. είναι:

• Η αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού της χώρας.

• Η υποστήριξη των Ελλήνων επιστημόνων και η ανάσχεση του
φαινομένου εκροής Ελλήνων επιστημόνων στο εξωτερικό.

• Η ενίσχυση και αναβάθμιση των ερευνητικών υποδομών.

• Η διασύνδεση Επιστήμης και Κοινωνίας.

Οι αξίες του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. είναι:

o Επιστημονική ποιότητα και Αριστεία

o Συνέχεια και Συνέπεια

o Ανεξαρτησία

o Διαφάνεια και Λογοδοσία
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05. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΘΕ.Σ.Ε.

Διευθυντής
Δρ. Ν. Νασίκας

Αναπλ. Διευθύντρια για θεματα Διοίκησης
Χ. Φωκά

Τμήμα Τεχνικής
Στήριξης

Γ. Μακρής (Προϊστάμενος)
Ε. Μούτος

Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικών
Υπηρεσιών

Π. Ξυνογαλά (Προϊσταμένη)

Ν. Γαλανού
Κ. Ποταμιάνου

Τμήμα Ερευνητικών Έργων
Δρ. Κ. Κουραβέλου (Προϊσταμένη)

Σ. Βουγιούκας
Ε. Δούκα
Κ. Κακούρη
Δρ. Μ. Κασώλη
Ε. Κουτσουλέντη
Δρ. Γ. Μακρή
Δρ. Β. Μαντζάρη
Δρ. Ι. Μπούνος
Δρ. Σ. Ντάνη
Ε. Πάντου
Δρ. Α-Μ. Πισκοπάνη
Λ. Τρούλου
Α. Τσιγαρίδα
Δρ. Ε. Τσουραπά

Αυτοτελές Νομικό
Γραφείο

Δρ. Κ. Γιαννοπουλος

Διοικητική
Διευθύντρια
Δρ. Κ. Σιδερά

Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών
Χ. Κούρτη (Προϊσταμένη)

Σ. Βαγγελάτου
Ε. Νίκα

Γραφείο Εσωτερικού
Ελέγχου

DPO

Α. Σαουλίδου



06.

ΟΡΓΑΝΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Το σχήμα διακυβέρνησης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. αποτελεί βαθιά μεταρρυθμιστική τομή στη
δημόσια διοίκηση και ειδικότερα στο πεδίο της Έρευνας και της Καινοτομίας στη
χώρα. Για πρώτη φόρα η ίδια η ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα μετέχει στη
διακυβέρνηση φορέα χρηματοδότησης της Έρευνας, μέσω της Γενικής Συνέλευσης του
Φορέα, επιλέγει τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου και δύναται να αποτελέσει
βασικό συντελεστή στη διαμόρφωση της πολιτικής για την έρευνα στη χώρα.

Γενική Συνέλευση
(39 Ακαδημαϊκοί και Ερευνητικοί Φορείς)

Συμβουλευτική Επιτροπή
(11 Μέλη)

Επιστημονικό Συμβούλιο
(9 Μέλη) Διευθυντής/τρια
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06. 

ΟΡΓΑΝΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Στη Γενική Συνέλευση εκπροσωπούνται τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα (ΑΕΙ) κα οι ερευνητικούς φορείς της χώρας με βάση κριτήρια που
θέτει το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας.

Τα μέλη της ΓΣ είναι καταξιωμένοι επιστήμονες διεθνούς κύρους οι οποίοι
επιλέγονται από τους ανωτέρω Φορείς. Η θητεία είναι τριετής. Με τη με
αρ. πρωτ. 146206/2018 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 526) όπως ισχύει απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
συγκροτήθηκε η δεύτερη Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος, στην οποία
αντιπροσωπεύονται 39 Φορείς .

Αρμοδιότητες Γ.Σ.:

• Επιλέγει τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου.

• Εγκρίνει συμπράξεις και συνεργασίες με άλλους Φορείς του δημόσιου
και του ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής για την
επίτευξη των σκοπών του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

• Υποβάλλει προτάσεις προς το Επιστημονικό Συμβούλιο για θέματα που
σχετίζονται με τις ερευνητικές δράσεις του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

• Εγκρίνει την ετήσια έκθεση (οικονομικό απολογισμό και απολογισμό
δράσεων).

• Εντός του 2020 η Γ.Σ. πραγματοποίησε 5 Συνεδριάσεις (3 τακτικές και 3

έκτακτες) και έλαβε 10 Αποφάσεις.

• Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε διαδικασία επιλογής των 9 νέων
μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.

4429/2016. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν την λήξη της
θητείας των μελών του παρόντος Επιστημονικού Συμβουλίου στις
11.04.2021. Επίσης στα μέσα περίπου του τρέχοντος έτους θα ασκήσει
την ελεγκτική της αρμοδιότητα αναφορικά με την έγκριση της ετήσιας
έκθεσης του Φορέα.

Γενική Συνέλευση

Επιχειρησιακός Προγραμματισμός ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 2021
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*Το Επιστημονικό Συμβούλιο διορίστηκε με την 288/2017 απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 173), όπως ισχύει και η
θητεία του λήγει στις 11/4/2021.

Η συγκρότηση του νέου Επιστημονικού Συμβουλίου έγινε με την 35628/2021 απόφαση του
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 246), όπως ισχύει και η θητεία του
λήγει στις 11/4/2025.

06. 

ΟΡΓΑΝΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Επιστημονικό Συμβούλιο

Το Επιστημονικό Συμβούλιο (ΕΣ) του
Ιδρύματος αποτελείται από εννέα (9)

τακτικά μέλη, επιστήμονες διεθνούς
κύρους, οι οποίοι προέρχονται από τους
εξής τομείς:

Γεωπονικών Επιστημών, Φυσικών
Επιστημών, Μαθηματικών και Επιστήμης
της Πληροφορίας, Κοινωνικών Επιστημών,

Ανθρωπιστικών Επιστημών,

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιατρικής και
Επιστημών Υγείας, Επιστημών Μηχανικού
και Τεχνολογίας, και Καινοτόμου
Επιχειρηματικότητας.

Τα μέλη του ΕΣ εκλέγονται από τη Γενική
Συνέλευση, κατόπιν διεθνούς πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και είναι
έγκριτοι επιστήμονες που έχουν διακριθεί
για το διεθνές έργο και την εμπειρία τους
στον αντίστοιχο επιστημονικό τομέα. Η
θητεία των μελών του ΕΣ είναι τετραετής.

Επιχειρησιακός Προγραμματισμός ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 2021
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Καθ. Ξ. Χρυσοχόου
(Αντιπρόεδρος)



06. 

ΟΡΓΑΝΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αρμοδιότητες

Το Επιστημονικό Συμβούλιο διοικεί το Ίδρυμα και έχει τις ακόλουθες
αρμοδιότητες:

Α. Μεριμνά για την επίτευξη των σκοπών του Ιδρύματος, με βάση την
εθνική πολιτική για την έρευνα και την καινοτομία.

Β. Αποδέχεται τις δωρεές και τις πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεις.

Γ. Συγκροτεί τις επιτροπές κρίσεων και τις επιτροπές ενστάσεων για την
αξιολόγηση των προτάσεων και την επιλογή των τελικών δικαιούχων και
εποπτεύει την ορθή λειτουργία τους, με γνώμονα τις αρχές της αξιοκρατίας
και της διαφάνειας. Τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου δεν δύνανται
να μετέχουν στις επιτροπές αυτές.

Δ. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος, ύστερα από εισήγηση του
Διευθυντή.

Ε. Εισηγείται προς τη ΓΣ συνεργασίες και συμπράξεις του Ιδρύματος με
φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

ΣΤ. Εισηγείται προς τον Υπουργό την τροποποίηση του Εσωτερικού
Κανονισμού Λειτουργίας.

Ζ. Εγκρίνει τη λειτουργία υπηρεσιών και γραφείων του Ιδρύματος σε άλλες
πόλεις της Ελληνικής Επικράτειας, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή.

Εντός του 2020 το Ε.Σ. πραγματοποίησε 24 Συνεδριάσεις (11 τακτικές και 13

έκτακτες) και έλαβε 195 Αποφάσεις.

Επίσης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, αναμένεται να αποφασίσει για
τους όρους των δράσεων που θα προκηρυχθούν εντός του 2021, να
συγκροτήσει τις νέες επιτροπές αξιολόγησης και να εποπτεύσει τις
διαδικασίες της αξιολόγησης. Επιπρόσθετα, το Επιστημονικό Συμβούλιο με
στόχο τη συνέχιση των δραστηριοτήτων και την επίτευξη των σκοπών του
Φορέα θα συνεχίσει να επιδιώκει την εκ νέου χρηματοδότηση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Επιστημονικό Συμβούλιο

Επιχειρησιακός Προγραμματισμός ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 2021
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06. 

ΟΡΓΑΝΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Συμβουλευτική
Επιτροπή

Η Συμβουλευτική Επιτροπή έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα και είναι
ανεξάρτητη προς τα λοιπά όργανα του Ιδρύματος. Σκοπό έχει την αξιολόγηση
της δράσης του Ιδρύματος και τη διατύπωση γνωμοδοτήσεων και εισηγήσεων
με σκοπό τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του. Εξετάζει θέματα ιδιαίτερης
βαρύτητας ή θέματα που παρουσιάζουν ειδικότερο ενδιαφέρον σχετικά με τη
λειτουργία του Ιδρύματος και τη χρηματοδότηση της έρευνας και της
καινοτομίας.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή απαρτίζεται από έντεκα (11) μέλη, τα οποία είναι
διακεκριμένοι επιστήμονες διεθνούς κύρους ή προέρχονται από
επιχειρηματικούς ή και παραγωγικούς φορείς, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής επιλέγονται ως εξής: Το Εθνικό
Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ), τρεις (3) μήνες
πριν τη λήξη της θητείας των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής,
καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό και στο Επιστημονικό Συμβούλιο
κατάλογο είκοσι δύο (22) προτεινόμενων μελών, εκ των οποίων έξι (6) είναι
συγχρόνως και μέλη του ΕΣΕΤΕΚ. Από τον εν λόγω κατάλογο ο Υπουργός
επιλέγει έξι (6) μέλη, ενώ πέντε (5) μέλη επιλέγονται από το Επιστημονικό
Συμβούλιο. Έως τρία (3) από τα έντεκα (11) μέλη της Συμβουλευτικής
Επιτροπής μπορούν να είναι συγχρόνως και μέλη του ΕΣΕΤΕΚ. Η διάρκεια της
θητείας των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι τετραετής.

Με απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου ή και της Συμβουλευτικής
Επιτροπής είναι δυνατόν να προσκαλούνται στις συνεδριάσεις της τελευταίας
διακεκριμένοι επιστήμονες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Επιχειρησιακός Προγραμματισμός ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 2021
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06. 

ΟΡΓΑΝΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Συμβουλευτική
Επιτροπή

Η Συμβουλευτική Επιτροπή του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. απαρτίζεται από τους κάτωθι:

1. Αθηνά Αθανασίου, Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειο
Πανεπιστήμιο

2. Ιωάννη Βόντα, Καθηγητή, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
3. Βασίλειο Γούναρη, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ΑΠΘ
4. Όθων Ηλιόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή, Harvard Medical School, ΗΠΑ
5. Δημήτριο Λαγούδα, Αναπληρωτή Αντιπρύτανη Έρευνας, Αναπληρωτή Διευθυντή

του Texas A&M Engineering Experiment Station (TEES) και Διακεκριμένο Καθηγητή
Πανεπιστημίου Texas A&M

6. Μιχαήλ Σπουρδαλάκη, Καθηγητή, Κοσμήτωρ Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών
Επιστημών, ΕΚΠΑ

7. Αθανάσιο Στούμπο, Διευθυντή Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών
και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

8. Νεκτάριο Ταβερναράκη, Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθυντή Κεντρικής Διεύθυνσης, ΙΤΕ,

Διευθυντή Ερευνών, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, ΙΤΕ,

Καθηγητή, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης,
9. Δημήτριο Χαραλαμπίδη, Καθηγητή, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης και

Συνεργαζόμενο Μέλος ΔΕΠ, ΙΗΔΛ, ΙΤΕ
10. Νικόλαο Χατζηχρηστίδη, Διακεκριμένο Καθηγητή, Σχολή Φυσικών Επιστημών και

Μηχανικής (Physical Sciences and Engineering Division), King Abdullah University of

Science and Technology (KAUST), Σαουδικής Αραβίας και Ομότιμο Καθηγητή
Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Αθηνών

11. Θεόδωρο Παπάζογλου Προϊστάμενο Μονάδας Πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Έρευνας (ERC)

Εντός του τρέχοντος έτους, η συμβουλευτική επιτροπή θα προτείνει τον κατάλογο από
τον οποίο ο Υπουργός θα ορίσει τα μέλη των ΘΕΣΕ. Επιπρόσθετα θα επιλεγούν τα νέα
μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ισχύον
θεσμικό πλαίσιο.

*Η Συμβουλευτική Επιτροπή διορίστηκε με τη με αρ. πρωτ.75065/2018 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 300)

απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Επιχειρησιακός Προγραμματισμός ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 2021
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06.

ΟΡΓΑΝΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διευθυντής &

Αναπληρώτρια
Διευθύντρια

Διευθυντής

O Διευθυντής του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. υλοποιεί την στρατηγική του Ιδρύματος σύμφωνα με
τις αποφάσεις του Ε.Σ. Είναι επιστήμονας με διεθνές κύρος και εμπειρία, διοικητική
πείρα και αξιόλογη ερευνητική δραστηριότητα. Τα προσόντα του Διευθυντή
εξειδικεύονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Ο Διευθυντής έχει τις
ακόλουθες αρμοδιότητες:

• Προΐσταται των υπηρεσιών του Ιδρύματος, έχει την ευθύνη για την εύρυθμη
λειτουργία του και είναι διατάκτης όλων των δαπανών του.

• Συντάσσει και δημοσιεύει τις προκηρύξεις για τις δράσεις που χρηματοδοτεί το
Ίδρυμα, σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό δράσεων και τις αποφάσεις
του ΕΣ.

• Μεριμνά για την πραγματοποίηση των στόχων του προϋπολογισμού του
Ιδρύματος.

• Μπορεί να ζητήσει τη σύγκληση της ΓΣ και του ΕΣ σε έκτακτη συνεδρίαση,

πάντοτε μέσω του Προέδρου του εκάστοτε συλλογικού οργάνου, και μετέχει
χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις τους.

• Καταρτίζει την ετήσια έκθεση, την οποία υποβάλλει στο ΕΣ και εν συνεχεία, προς
έγκριση, στη ΓΣ.

• Αναζητεί πηγές χρηματοδότησης για το Ίδρυμα.

• Εκπροσωπεί το Ίδρυμα δικαστικώς και εξωδίκως.

Εντός του 2020 o Διευθυντής του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. έλαβε 1.195 Αποφάσεις. Εντός του
τρέχοντος έτους, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, αναμένεται να λάβει
αντίστοιχο αριθμό αποφάσεων αναφορικά με τη λειτουργία και τις δράσεις του
Φορέα, σύμφωνα με τον παρόν επιχειρησιακό σχέδιο και τις αποφάσεις του
Συμβουλίου.

Ο Διευθυντής κ. Νεκταριος Νασίκας εκλέχθηκε και διορίστηκε με τη με Α.Π. 301/2017

(ΦΕΚ ΥΟΔΔ 436) απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου μετά από πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τετραετή θητεία, ανανεώσιμη μόνο μία φορά.

Επιχειρησιακός Προγραμματισμός ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 2021
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06. 

ΟΡΓΑΝΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διευθυντής &

Αναπληρώτρια
Διευθύντρια

Αναπληρώτρια Διευθύντρια για θέματα Διοίκησης

Η αρμόδια για θέματα Διοίκησης Αναπληρώτρια Διευθύντρια είναι επιστήμονας με
μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο, τεκμηριωμένη και εκτενή διοικητική ικανότητα
και πολυετή εμπειρία σε θέματα διαχείρισης και οργάνωσης της έρευνας και της
ερευνητικής πολιτικής καθώς και βαθιά γνώση του ερευνητικού οικοσυστήματος
της χώρας. Μεριμνά για θέματα Διοίκησης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. καθώς και για κάθε άλλο
θέμα που της έχει ανατεθεί με απόφαση του Διευθυντή ή του ΕΣ. Στο πλαίσιο αυτό
εισηγείται στον Διευθυντή για τα θέματα αρμοδιότητάς της, διαχειρίζεται και
υλοποιεί τις αποφάσεις που λαμβάνονται από το Διευθυντή, το ΕΣ και τη ΓΣ.

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια για θέματα Διοίκησης κ. Χριστίνα Φωκά διορίστηκε με
τη με αρ. πρωτ. 815/2018 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 173) απόφαση του ΕΣ ενώ αναπληρώνει και τον
Διευθυντή σε περίπτωση έλλειψης ή κωλύματος.

Με το Ν.4782/2021 καταργούνται οι θέσεις των αναπληρωτών διευθυντών του
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Η θητεία των υφισταμένων Αναπληρωτών Διευθυντών του Ιδρύματος λήγει
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες προ της δημοσίευσης του παρόντος
διατάξεις.

Επιχειρησιακός Προγραμματισμός ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 2021
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07. 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ
ΠΟΡΟΙ

Το υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό
του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ανέρχεται σε 22

εργαζόμενους με σύμβαση Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) και 3

εργαζόμενους με απόσπαση. Η
πρόσληψη τους πραγματοποιήθηκε
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 10 του ν. 4429/2016, κατόπιν
ανοιχτής διαδικασίας και αξιολόγησης.
Τα στελέχη του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. διαθέτουν
υψηλά προσόντα καθώς και όραμα και
πίστη στις αξίες και τους στόχους του
ΕΛΙΔΕΚ.

Στόχος είναι η σταδιακή ολοκλήρωση
της στελέχωσης του Ιδρύματος εντός
των 2 επόμενων ετών και η συνεχής
εκπαίδευση και αναβάθμιση του
ανθρώπινου δυναμικού του.

Μέχρι σήμερα δεν έχει καλυφθεί καμία
από τις τριάντα πέντε (35) θέσεις
τακτικού προσωπικού (ΙΔΑΧ) που
προβλέπονται στον εσωτερικό
κανονισμό του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Φύλο Εργαζομένων

Κατανομή προσωπικού ανά Τμήμα

Αριθμός Εργαζομένων

Ηλικιακές ομάδες προσωπικού

Μορφωτικό επίπεδο προσωπικού

Επιχειρησιακός Προγραμματισμός ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 2021
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08.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ

Πληροφοριακό Σύστημα
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Το Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

απαρτίζεται από τρία διακριτά
υποσυστήματα που διασυνδέονται μεταξύ
τους εξασφαλίζοντας με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο τον έλεγχο και την διαφάνεια του
συνόλου των διαδικασιών, επιτυγχάνοντας
μια σημαντική μείωση στο ενεργειακό
αποτύπωμα του Ιδρύματος, καθώς
συνοδεύεται από μείωση της αναγκαιότητας
της χρήσης και αποθήκευσης φυσικών
εγγράφων.

Επιχειρησιακός Προγραμματισμός ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 2021
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08.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ

Πληροφοριακό Σύστημα
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Με στόχο την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για
ταχύτητα, αξιοπιστία και διαφάνεια στις Υποβολές Προτάσεων, στην
Αξιολόγηση και στη Διαχείριση των Δράσεων έχει αναπτυχθεί και
εξελίσσεται διαρκώς ένα εξειδικευμένο σύστημα, απόλυτα
προσαρμοσμένο στις ανάγκες των χρηστών του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., αλλά και τις
απαιτήσεις του Ιδρύματος. Πρόκειται για ένα φιλικό στον χρήστη
σύστημα που μέχρι σήμερα έχει τις εξής δυνατότητες:
o Εισόδου/Εγγραφής Χρήστη
o Υποβολής Αιτήσεων (Υποτροφιών) και Ερευνητικών Προτάσεων
o Αξιολόγησης Αιτήσεων (Υποτροφιών) και Ερευνητικών Προτάσεων
o Υποβολής και διαχείρισης ενστάσεων
o Διαχείρισης χρηματοδοτούμενων υποτροφιών / έργων
o Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών
o Αναλυτικές οδηγίες και χρήσιμα έγγραφα

Εντός της επόμενης διετίας αναμένεται η επέκταση της Διαδικτυακής
Πύλης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Ειδικότερα, σχεδιάζεται η ανάπτυξη των εξής
δυνατοτήτων/υπο-συστημάτων:

o Διασύνδεση διαδικτυακής πύλης ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με το σύστημα διακίνησης
εγγράφων

o Δυνατότητα έκδοσης πρότυπων εγγράφων
o Διασύνδεση με Taxisnet

o Ανάπτυξη περιβάλλοντος για χρήστες ΑΜΕΑ
o Ανάπτυξη περιβάλλοντος για Αντίκτυπο/Διάχυση χρηματοδοτούμενων

έργων
o Επέκταση υποσυστήματος αξιολόγησης προτάσεων και διαχείρισης

έργων
o Δυνατότητα ελέγχου για εντοπισμό περιπτώσεων διπλής

χρηματοδότησης έργων, λογοκλοπής (διασύνδεση με πλατφόρμες
άλλων φορέων)

Α. Διαδικτυακή Πύλη
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.:

https://hfri.grnet.gr/

Επιχειρησιακός Προγραμματισμός ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 2021
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Εντός του πρώτου τριμήνου του 2021 αναμένεται να λειτουργήσει
Σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, Ηλεκτρονικής
Διαχείρισης Εγγράφων και Ψηφιακών Υπογραφών. Το
σύστημα, το λογισμικό του οποίου έχει ήδη εγκατασταθεί
κεντρικά, σε υπολογιστικό και δικτυακό εξοπλισμό του
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., θα καλύπτει τις απαιτήσεις του Ιδρύματος ολιστικά
και καθολικά σε σχέση με όλες τις πράξεις και ενέργειες που
αφορούν την παραλαβή, διαχείριση, δημιουργία, διακίνηση,

έγκριση/υπογραφή και αρχειοθέτηση εγγράφων, όπως αυτοί
προσδιορίζονται στον Κώδικα Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών
(ΚΕΔΥ) και στο ευρύτερο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που
αφορά τη διαχείριση και διακίνηση πάσης φύσης εγγράφων από
δημόσιους φορείς στην Ελλάδα και στην ΕΕ.

Το εν λόγω σύστημα θα διαθέτει πλήρη διαλειτουργικότητα ή/και
συμβατότητα όχι μόνο με όλα τα πληροφοριακά συστήματα του
Ιδρύματος αλλά και με κρίσιμα Πληροφοριακά Συστήματα και
υποδομές ΤΠΕ του Ελληνικού Κράτους, όπως:
o Την πύλη ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ΕΡΜΗΣ,

o Τη διαδικτυακή πύλη ΔΙΑΥΓΕΙΑ,

o Το ΕΣΗΔΗΣ/ ΚΗΜΔΗΣ,

καθώς και υποστήριξη ανταλλαγής εγγράφων με τρίτα
συστήματα μέσω της ευρωπαϊκής υποδομής eDelivery.

08.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Πληροφοριακό Σύστημα ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Β. Σύστημα Ηλεκτρονικής
Διακίνησης Εγγράφων:
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Με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του Οικονομικού Τμήματος,
εγκαταστάθηκε και λειτουργεί στο Ίδρυμα σύστημα που μεταξύ άλλων
επιτρέπει τα εξής:
o Εφαρμογή μηχανογράφησης Γενικής Λογιστικής, Πελατών,

Προμηθευτών και έκδοσης συγκεντρωτικών καταστάσεων Πελατών
και Προμηθευτών.

o Εφαρμογή Παρακολούθησης της Διαχείρισης των Έργων με συσχέτιση
και συνδεσμολογία με την Γενική Λογιστική.

o Εφαρμογή Μηχανογραφικής Λειτουργίας Έκδοσης Ενταλμάτων
Πληρωμής με συσχέτιση και συνδεσμολογία με την Γενική Λογιστική.

o Εφαρμογή Παρακολούθησης των Παραστατικών Εξόδων και
αυτόματης ανάρτησης στην Διαύγεια με συσχέτιση και συνδεσμολογία
με την Γενική Λογιστική και Εκτύπωση Μητρώου Δεσμεύσεων.

o Εφαρμογή Μηχανογραφικής Έκδοσης των Παραστατικών Εσόδων με
συσχέτιση και συνδεσμολογία με την Γενική Λογιστική.

o Εφαρμογή Παρακολούθησης Μητρώου Παγίων με συσχέτιση και
συνδεσμολογία με την Γενική Λογιστική.

o Παρακολούθηση και Διαχείριση Προμηθειών βάση του Νόμου
4412/2016.

o Εφαρμογή Πληρωμών μέσω της Έκδοσης Μηχανογραφικών Επιταγών
είτε εξόφλησης μέσω Τραπεζικών συναλλαγών με συσχέτιση και
συνδεσμολογία με την Γενική Λογιστική.

o Εφαρμογή Μισθοδοσίας – Αναδρομικών, Μητρώου Συμβάσεων και
Προσωπικού.

o Εφαρμογή παρακολούθησης Ετησίου Προϋπολογισμού, Πρωτογενών
Αιτημάτων, Αναλήψεων Υποχρεώσεων, αυτόματων αναρτήσεων στην
Διαύγεια, έκδοση αναφοράς Μητρώου Δεσμεύσεων με πλήρη και
αναλυτική περιγραφή.

08.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ

Πληροφοριακό Σύστημα
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Γ. Λογιστικό-Οικονομικό και
Διαχειριστικό Σύστημα
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09. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ

Οι πόροι του Ιδρύματος δύνανται να είναι:

• Κάθε είδους χρηματοδοτήσεις/επιχορηγήσεις από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό (τακτικό και Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων).

• Χρηματοδοτήσεις και κάθε είδους ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις από
όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από άλλους
ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς.

• Χρηματοδοτήσεις σύμφωνα με την από 15.7.2016 Σύμβαση της
Ελληνικής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων,

τις οποίες το Ίδρυμα διαχειρίζεται ως δικαιούχος και για
λογαριασμό της Ελληνικής Δημοκρατίας.

• Δωρεές, ενισχύσεις, κληρονομιές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις,
χορηγίες και κάθε είδους εισφορές φυσικών ή νομικών προσώπων,

του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
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09. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ

Το Ίδρυμα διαχειρίζεται τους πόρους του, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, την από 15.7.2016 Σύμβαση της Ελληνικής Δημοκρατίας με την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας, σε ειδικό λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης που τηρεί στην
Τράπεζα της Ελλάδος. Η χρηματοδότηση που καταβλήθηκε βάσει της από
15.7.2016 Σύμβασης της Ελληνικής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων συνιστά δανειακό έσοδο του Κρατικού
Προϋπολογισμού και το ισόποσο αυτής εγγράφεται σε ειδικό για το
Ίδρυμα κωδικό προϋπολογισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και ανέρχεται στο ύψος των 180.000.000 ευρώ. Έχει ήδη
εκταμιευθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων το σύνολο των
180.000.000 των οποίων τα τελευταία 56.000.000 αναμένεται να
εισρεύσουν στο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. εντός του 2021.

Επιπρόσθετα, το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. έχει λάβει χρηματοδότηση ύψους 120.000.000

ευρώ από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων.

Εντός του 2019 εγκρίθηκε δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ύψους
5.000.000 ευρώ για την από κοινού με το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. χρηματοδότηση-

γέφυρα ερευνητών οι οποίοι έχουν υποβάλει ερευνητικές προτάσεις σε
προκηρύξεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research

Council - ERC), έχουν αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί με Α ή Β κατά τη
δεύτερη φάση, αλλά δεν έχουν χρηματοδοτηθεί. Ο συνολικός
προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ύψος των 10.000.000 ευρώ.
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09.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ

Κατανομή προϋπολογισμού ανά Δράση/Προκήρυξη

Ο προϋπολογισμός κατανείμεται στις Δράσεις/Προκηρύξεις, σύμφωνα με τη
δανειακή συμφωνία, τις υπουργικές αποφάσεις, τις αποφάσεις του Επιστημονικού
Συμβουλίου και του Διευθυντή, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα.

Δράση/Προκήρυξη 1η 2η 3η 4η 5η ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΛΗ ΔΕΠ/ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 45.000.000
24.500.00

0
24.580.000 30.500.00 124.580.000

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

13.500.000
10.000.00

0
8.000.000 5.000.000 3.000.000 39.500.000

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 34.000.000
16.580.00

0
8.000.000 9.250.000 67.830.000

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 20.000.000 7.560.000 27.560.000

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
/ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

1.030.000
10.000.00

0*
3.000.000 1.500.000 1.000.000 11.530.000

10ο ΚΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ

220.000** 

(Αποδόσεις

κεφαλαίων)

220.000

Το αναδυόμενο τοπίο 
ψηφιακής εργασίας στις 
ανθρωπιστικές επιστήμες στο 
πλαίσιο των ευρωπαϊκών 
υποδομών DARIAH και 
CLARIN

365.000** 

(Αποδόσεις

κεφαλαίων)

ΣΥΝΟΛΟ 276.585.000

* Συγχρηματοδότηση με ΙΣΝ (Δωρεά 5.000.000 €)

** Αποδόσεις κεφαλαίων
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Κατανομή προϋπολογισμού ανά Δράση/Προκήρυξη

Ο προϋπολογισμός κατανείμεται στις Δράσεις/Προκηρύξεις, σύμφωνα με τη
δανειακή συμφωνία, τις υπουργικές αποφάσεις, τις αποφάσεις του Επιστημονικού

Συμβουλίου και του Διευθυντή, όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα.

09.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ
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10. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Κύριοι δικαιούχοι χρηματοδότησης του Ιδρύματος είναι: Πανεπιστήμια που
εδρεύουν στην Ελλάδα, οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13α του
Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α΄ 258) και τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα.

Συνδικαιούχοι χρηματοδότησης δύνανται να είναι επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά και
ερευνητικά ιδρύματα και λοιποί φορείς, του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, της
ημεδαπής. Οι δυνητικοί δικαιούχοι (κύριοι και συνδικαιούχοι) χρηματοδότησης θα
ορίζονται στις εκάστοτε προκηρύξεις. Ειδικότερα, για τις υποτροφίες σχετικά με την
εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και τη διεξαγωγή μεταδιδακτορικών μελετών
δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα.

Επιχειρησιακός Προγραμματισμός ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 2021

26



11. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ
ΣΧΗΜΑΤΑ
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Υποτροφίες
για Υποψήφιους Διδάκτορες

Ερευνητικά Έργα για
Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές

Ερευνητικά Έργα για
Μέλη ΔΕΠ και
ερευνητές/τριες

Προμήθεια
ερευνητικού
εξοπλισμού

Δράσεις Επιστήμη και
Κοινωνία

Εμβληματικές Δράσεις

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. πραγματοποιεί τους
στρατηγικούς του στόχους μέσω
διαφορετικών χρηματοδοτικών
εργαλείων.

Επιχειρησιακός Προγραμματισμός ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 2021

27



Στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη Υποψηφίων
Διδακτόρων (ΥΔ) για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου
έρευνας στην Ελλάδα. H δράση αυτή του Ελληνικού
Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) αποσκοπεί
στη χρηματοδότηση ΥΔ για την εκπόνηση της διδακτορικής
τους διατριβής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)
και Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.)
στην Ελλάδα. Η διάρκεια της χρηματοδότησης (υπό μορφή
υποτροφίας) είναι από 12 έως 36 μήνες.
Από το 2016 έχουν δημοσιευθεί 3 Προκηρύξεις για
Υποτροφίες Υποψηφίων Διδακτόρων στο πλαίσιο των
οποίων υποβλήθηκαν συνολικά 3441 Αιτήσεις, ενώ 951

υποψήφιοι διδάκτορες λαμβάνουν υποτροφία στο πλαίσιο
των 2 πρώτων Προκηρύξεων (συνολικός προϋπολογισμός
22.099.290€).

Η αξιολόγηση των Αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο
της 3

ης Προκήρυξης αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα
τέλη Ιουνίου 2021. Η 4

η Προκήρυξη με προϋπολογισμό
5.000.000 και η 5

η Προκήρυξη της Δράσης με
προϋπολογισμό 3.000.000 €, αναμένεται να δημοσιευθούν
τον 9

ο
/2021 και 9

ο
/2022, αντίστοιχα.

Α. Υποτροφίες για Υποψηφίους
Διδάκτορες

Α/Α ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(€)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣ
ΗΠΡΟΚΗΡΥΞ

ΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

1η 13.500.000 30.11.2016* 7ος/2017

2η 10.000.000 20.07.2018* 11ος/2019

3η 8.000.000 27.11.2020* 10ος/2021

4η 5.000.000 9ος/2021 10ος/2022

5η 3.000.000 9ος/2022 10ος/2023

Χρονοδιάγραμμα Δράσης

27,53% 20,27%
Ποσοστό 
επιτυχίας

*Λήξη Υποβολών

11. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ
ΣΧΗΜΑΤΑ
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
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11,49 % 9,03 %

Ποσοστό
επιτυχίας

Η Δράση έχει σχεδιαστεί με στόχο να υποστηρίξει
Μεταδιδακτορικούς/ές Ερευνητές/τριες προκειμένου να
κατευθύνουν την υλοποίηση Ερευνητικού Έργου ως
Επιστημονικοί/ές Υπεύθυνοι και να διαμορφώσουν τη δική τους
ανεξάρτητη Ερευνητική Ομάδα. Απώτερος σκοπός της δράσης
είναι η διαμόρφωση νέων προοπτικών στην επιστημονική και
επαγγελματική πορεία τόσο του/της ΜΕ-ΕΥ όσο και των μελών
της Ερευνητικής Ομάδας (ΕΟ) του έργου, και η δημιουργία των
κατάλληλων προϋποθέσεων για την αξιοποίηση του υφιστάμενου
επιστημονικού δυναμικού της χώρας και την προσέλκυση νέων
επιστημόνων που εργάζονται στο εξωτερικό.

Από το 2017 έχουν δημοσιευθεί 3 Προκηρύξεις ερευνητικών έργων
για Μεταδιδακτορικούς/ες ερευνητές/τριες. Στο πλαίσιο των δύο
πρώτων Προκηρύξεων υποβλήθηκαν συνολικά 2833 Προτάσεις
και χρηματοδοτήθηκαν 297 έργα (συνολικός προϋπολογισμός
49.837.576 €).

Στο πλαίσιο της 3
ης Προκήρυξης υποβλήθηκαν 887 προτάσεις, η

των οποίων αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το Δεκέμβριο του
2021. Η 4

η Προκήρυξη της Δράσης με προϋπολογισμό 9.250.000€

αναμένεται να δημοσιευθεί τον 12
ο
/2022.

Β. Ερευνητικά έργα για
Μεταδιδακτορικούς/ες Ερευνητές/τριες

Α/Α ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(€)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣ
ΗΠΡΟΚΗΡΥΞ

ΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

1η 34.000.000 31.03.2017* 3ος/2018

2η 16.580.000 06.03.2019* 9ος/2020

3η 8.000.000 08.03.2021* 3ος/2022

4η 9.250.000 12ος/2022 3ος/2024

Χρονοδιάγραμμα Δράσης

*Λήξη Υποβολών

11. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ
ΣΧΗΜΑΤΑ
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
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9,14 %
Ποσοστό
επιτυχίας

Στόχος της δράσης είναι η υποστήριξη της υλοποίησης
επιλεγμένων ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής
ποιότητας στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη στήριξη της
ερευνητικής δραστηριότητας της Χώρας. Η δράση αυτή έρχεται
σε συνέχεια και συμπληρωματικά των δράσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για
την ενίσχυση υποψήφιων διδακτόρων και μεταδιδακτορικών
ερευνητών/τριών στο πλαίσιο της έμπρακτης υποστήριξης της
έρευνας που διεξάγεται στη Χώρα. Επιπλέον, η δράση αυτή
εντάσσεται στο πλαίσιο αξιοποίησης του επιστημονικού
δυναμικού της Χώρας, στοχεύοντας και στην παραμονή των νέων
επιστημόνων αλλά και την προσέλκυση των αντίστοιχων που
εργάζονται στο εξωτερικό.

Στο πλαίσιο των δύο πρώτων Προκηρύξεων υποβλήθηκαν
συνολικά 4884 Προτάσεις και χρηματοδοτήθηκαν 261 έργα
(συνολικός προϋπολογισμός 44.907.104 €). Η αξιολόγηση των
Αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης
αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2021. Η 3

η

Προκήρυξη με προϋπολογισμό 24.580.000€ και η 4
η Προκήρυξη με

προϋπολογισμό 30.500.000€, αναμένεται να δημοσιευθούν τον
2
ο
/2022 και 2

ο
/2024, αντίστοιχα.

Γ. Ερευνητικά έργα για Μέλη ΔΕΠ και
Ερευνητές/τριες

Α/Α ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(€)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣ
Η 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Σ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

1η 45.000.000 16.01.2018* 12ος/2019

2η 24.500.000 1/06/2020 * 7ος/2021

3η 24.580.000 2ος/2022 6ος/2023

4η 30.500.000 2ος/2024 6ος/2025

Χρονοδιάγραμμα Δράσης

*Λήξη Υποβολών

11. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ
ΣΧΗΜΑΤΑ
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
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Στόχος της δράσης είναι η προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού
μεγάλης αξίας και στρατηγικής σημασίας, στο πλαίσιο της
προσπάθειας για τη στήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας της
Χώρας. Η δράση υλοποιείται σε ΑΕΙ, Ερευνητικά Πανεπιστημιακά
Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) και Ερευνητικά Κέντρα-Ινστιτούτα της Χώρας
που καλούνται Φορείς Υποδοχής (ΦΥ), ενδυναμώνοντας ή
επεκτείνοντας τις υφιστάμενες ερευνητικές τους δομές.
Στο πλαίσιο της 1

ης Προκήρυξης χρηματοδοτήθηκαν 17 έργα με
συνολικό προϋπολογισμό 19.927.054 ευρώ. Η 2

η Προκήρυξη της
Δράσης με προϋπολογισμό 7.560.000 αναμένεται να δημοσιευθεί
τον 5

ο
/2023.

Δ. Προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού
μεγάλης αξίας

Α/Α ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(€)

ΔΗΜΟΑΙΕΥΑΗ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ
Η

1η 20.000.000 16.01.2018* 12ος/2020

2η 7.560.000 5ος/2022 5ος/2023

Χρονοδιάγραμμα Δράσης Ποσοστό
επιτυχίας5,24 %

*Λήξη Υποβολών
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Στόχος της εμβληματικής Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία»

αποτελεί η εκλαΐκευση της επιστήμης και ειδικότερα η διάδοση
των επιστημονικών γνώσεων στην ευρύτερη κοινωνία καθώς και
η καλλιέργεια μιας ευρύτερης ερευνητικής κουλτούρας. Τα έργα
της Δράσης υλοποιούνται σε Πανεπιστήμια, Ερευνητικά
Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) και Ερευνητικά Κέντρα-

Ινστιτούτα της Χώρας, που καλούνται Φορείς Υποδοχής (ΦΥ). Τα
προτεινόμενα έργα πρέπει να πληρούν κριτήρια υψηλής
επιστημονικής ποιότητας και να διακρίνονται από πρωτοτυπία,

καινοτομία και σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Στο πλαίσιο πέντε συνολικά Προκηρύξεων της Δράσης Επιστήμη
και Κοινωνία υποβλήθηκαν 885 προτάσεις και ήδη 15 έργα
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των 3 πρώτων Προκηρύξεων
(συνολικός προϋπολογισμός € 2.193.317,00 €), ενώ η αξιολόγηση
των άλλων δύο Προκηρύξεων αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός
Απριλίου 2021. Η 6

η Προκήρυξη της Δράσης με προϋπολογισμό
1.000.000 €, αναμένεται να δημοσιευθεί τον 10/2023.

Ε. Δράση Επιστήμη και
Κοινωνία – Εμβληματικές
Δράσεις

Α/Α ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ/ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

1η
«200 Χρόνια απο την Ελληνική 

Επανάσταση»
1.030.000 16.01.2018** 12ος/2019

2η -5η «Αιέν Αριστεύειν – Θεόδωρος Παπάζογλου» 10.000.000*
2η:01/10/2019**

5η: 01.03.2021

9ος/2020

7ος/2021

3η
«Κόμβοι έρευνας, καινοτομίας και 

διάχυσης»
3.000.000 13.01.2020** 5ος/2021

4η

«Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των 

οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων 

της πανδημίας COVID-19»

1.500.000 15.06.2020** 4ος/2021

6η 1.000.000 10ος/2023 2ος/2025

Χρονοδιάγραμμα Δράσης

*Η υποβολή προτάσεων θα πραγματοποιείται 2 φορές ετησίως και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού
** Λήξη υποβολών

11. 
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Η 1η Προκήρυξη της Δράσης με τίτλο «200 Χρόνια από την Ελληνική
Επανάσταση», στόχευε στη χρηματοδότηση της δημόσιας προβολής
ερευνητικών έργων ή δράσεων υψηλής επιστημονικής ή/και καλλιτεχνικής
ποιότητας, που με καινοτόμες προσεγγίσεις αναδεικνύουν διάφορες πτυχές
της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, όπως την επίδραση που είχε αυτή στη
διάπλαση και εξέλιξη της οικονομίας, της κοινωνίας, του πολιτισμού και της
πολιτικής στο ελληνικό κράτος ή/και την ευρωπαϊκή διάσταση του
γεγονότος. Στο πλαίσιο της Προκήρυξης χρηματοδοτούνται δέκα (10) έργα.

Ε. Δράσεις Επιστήμη και Κοινωνία –

Εμβληματικές Δράσεις

Η Δράση «Αιέν αριστεύειν - Θεόδωρος Παπάζογλου» ονομάστηκε προς τιμή
του Θ. Παπάζογλου, ο οποίος εκτός από εξαίρετο μέλος της Ελληνικής και
Ευρωπαϊκής Ερευνητικής κοινότητας ήταν και μέλος της Συμβουλευτικής
Επιτροπής του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Η Δράση έχει ως στόχο την υποστήριξη της
ερευνητικής προσπάθειας Ελλήνων/ίδων Ερευνητών/τριών που είχαν
αξιολογηθεί θετικά από το ERC αλλά δεν έλαβαν χρηματοδότηση λόγω
εξάντλησης του προϋπολογισμού, προκειμένου να καταστεί δυνατή η
συνέχιση του ερευνητικού τους έργου και να μπορέσουν να υποβάλουν εκ
νέου την ερευνητική τους πρόταση (ή νεότερη εκδοχή αυτής) σε επόμενη
προκήρυξη του ERC και συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος. Στο πλαίσιο της 1

ης Προκήρυξης χρηματοδοτούνται πέντε (5) έργα.

Η υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Δράσης θα πραγματοποιείται 2 φορές
ετησίως και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

12,65 %Ποσοστό
επιτυχίας

11. 
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Ε. Δράσεις Επιστήμη και Κοινωνία –

Εμβληματικές Δράσεις

Η 3η Προκήρυξη με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης»,

της οποίας η αξιολόγηση αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2021,

περιλαμβάνει τις ακόλουθες τρεις Θεματικές: Θεματική 1: Κόμβοι Έρευνας
& Καινοτομίας στην Εκπαίδευση: Ο στόχος της Θεματικής 1 είναι η
καλλιέργεια νοοτροπίας μετασχηματισμού της ερευνητικής γνώσης σε
καινοτομία και η διάχυσή της σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και σε νέους επιστήμονες (π.χ.

φοιτητές). Θεματική 2: Κόμβοι Διάχυσης Έρευνας: Ο στόχος της Θεματικής
2 είναι η διάδοση και προβολή του ερευνητικού έργου που έχει παραχθεί ή
είναι σε εξέλιξη από Φορείς έρευνας της χώρας στην ευρύτερη κοινωνία ή
σε νέους επιστήμονες ή/και σε απομακρυσμένες γεωγραφικές περιοχές
μέσα από καινοτόμες, πρωτότυπες προσεγγίσεις. Θεματική 3: Κόμβοι
Κυκλικής & Κοινωνικής Οικονομίας: Ο στόχος της Θεματικής 3 είναι η
διάχυση/προβολή ερευνητικών έργων/δράσεων σχετικών είτε με την
κυκλική είτε με την κοινωνική οικονομία στην ευρύτερη κοινωνία σε
συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες (π.χ. σε μαθητές σχολείων της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε νέους επιστήμονες,
σε ευάλωτες/ευπαθείς κοινωνικά ομάδες) ή/και σε απομακρυσμένες
γεωγραφικές περιοχές μέσα από καινοτόμες, πρωτότυπες προσεγγίσεις.
Στο πλαίσιο της Προκήρυξης υποβλήθηκαν 582 προτάσεις. Η
χρηματόδοτηση αναμένεται να ξεκινήσει τον 5

ο
/2021.
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Ε. Δράσεις Επιστήμη και Κοινωνία –

Εμβληματικές Δράσεις

Η 4η προκήρυξη της Δράσης με τίτλο «Παρεμβάσεις προς
αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών
επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19», αποτελεί
Εμβληματική δράση. Στόχος της Προκήρυξης είναι να συμβάλει
στην αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών
επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 και στην ανάπτυξη
οικονομικά εκμεταλλεύσιμων τεχνολογιών που θα βοηθήσουν
στην αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων. Ειδικότερα, η
Δράση αφορά ανάπτυξη ή/και εφαρμογές
τεχνολογίας/τεχνογνωσίας που σχετίζονται με την
αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και/ή των
επιπτώσεών της (πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αντιμετώπιση
κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων κ.ά.) σε 4 τομείς
έρευνας (Οικονομία, Κοινωνία, Παραγωγή και Ιατρική
Τεχνολογία). Τα έργα που θα τύχουν χρηματοδότησης θα
πρέπει να έχουν άμεσα αποτελέσματα τα οποία να μπορούν να
αξιοποιηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα και στο πλαίσιο
της πανδημίας COVID-19 ή/και των επιπτώσεών της. Η
διαδικασία αξιολόγησης των 216 υποβληθεισών προτάσεων
είναι εν εξελίξει και η χρηματοδότηση αναμένεται να ξεκινήσει
τον 4

ο
/2021.

Στο πλαίσιο των Εμβληματικών Δράσεων αναμένεται εντός του
4ου/2021 μια προκήρυξη με τίτλο «Το αναδυόμενο τοπίο
ψηφιακής εργασίας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες στο πλαίσιο
των ευρωπαϊκών υποδομών DARIAH και CLARIN». Στόχος της
παρούσας Δράσης είναι η στοχευμένη υποστήριξη της εμπέδωσης
των ψηφιακών τρόπων εργασίας και της διείσδυσης αυτών στις
Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Ελλάδα και την Ευρώπη και
ειδικότερα η χρηματοδότηση ερευνητικών έργων με αντικείμενο
την ανάλυση των τρεχουσών τάσεων και δυνατοτήτων ψηφιακής
εργασίας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Ελλάδα σε
συντονισμό με τα ανάλογα δρώμενα στις ευρωπαϊκές υποδομές
DARIAH και CLARIN, αξιοποιώντας υπηρεσίες της Εθνικής
Υποδομής για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
και για τη Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία και τις συνέργειες
αυτής με τις ευρωπαϊκές υποδομές DARIAH και CLARIN.

11. 
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12. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων και αιτήσεων διενεργείται σύμφωνα
με το άρθρο 5 του Ν. 4429/2016 όπως ισχύει, τις διατάξεις του Εσωτερικού
Κανονισμού Λειτουργίας του Ιδρύματος και τις αποφάσεις του Επιστημονικού
Συμβουλίου. Η υποβολή και αξιολόγηση των προτάσεων διενεργείται μέσω της
Διαδικτυακής Πύλης του Ιδρύματος και με διαδικασίες που εξασφαλίζουν την
ταχεία και απαλλαγμένη από περιττό διοικητικό φορτίο ολοκλήρωση της
διαδικασίας.
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12. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση γίνεται από επιτροπή αξιολόγησης, αποτελούμενη από πέντε (5)

έως είκοσι (20) μέλη. Η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να υποβοηθείται στο έργο
της από έναν ή περισσότερους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες ανάλογα με το
είδος και το πλήθος των επιστημονικών πεδίων που καλύπτει μία δράση ή ένα
πρόγραμμα. Οι εν λόγω εμπειρογνώμονες και τα μέλη επιτροπών αξιολόγησης
προέρχονται από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

και έως τη δημιουργία αυτού από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών
του άρθρου 27 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) και διαθέτουν τα προσόντα που
σχετίζονται με το αντικείμενο του προς αξιολόγηση έργου. Αν για ορισμένη
αξιολόγηση δεν υπάρχουν οι απαιτούμενοι για τη συγκεκριμένη περίπτωση
ειδικοί επιστήμονες ή οι υφιστάμενοι δεν καλύπτουν τις ανάγκες της
συγκεκριμένης αξιολόγησης, επιτρέπεται, με απόφαση του Επιστημονικού
Συμβουλίου, να ορίζονται ως μέλη ειδικοί επιστήμονες φορολογικοί κάτοικοι
της αλλοδαπής που δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο Πιστοποιημένων
Αξιολογητών.

Στο πλαίσιο των αξιολογήσεων που πραγματοποιήθηκαν την διετία 2018 – 2020

συμμετείχαν συνολικά 1042 αξιολογητές ως μέλη Θεματικών επιτροπών ή/και
εμπειρογνώμονες όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα.
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Τους εμπειρογνώμονες και την επιτροπή ορίζει το Επιστημονικό Συμβούλιο,

ύστερα από εισήγηση της Θεματικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (ΘΕ.Σ.Ε.). Κάθε
μέλος του Ε.Σ. του Ιδρύματος επικουρείται στο έργο του από Θεματική
Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελούμενη από πέντε (5) καταξιωμένους επιστήμονες
εξειδικευμένους στη θεματική περιοχή που εποπτεύει. Στη ΘΕ.Σ.Ε. μετέχει
αυτοδικαίως ο Πρόεδρος του αντίστοιχου θεματικού ΤΕΣ, με αναπληρωτή του τον
Αντιπρόεδρο του ΤΕΣ. Για τη συγκρότηση της ΘΕ.Σ.Ε., η Συμβουλευτική Επιτροπή
του Ιδρύματος προτείνει στον Υπουργό διπλάσιο τουλάχιστον αριθμό μελών, τα
οποία προέρχονται από το ΕΣΕΤΕΚ ή το αντίστοιχο θεματικό ΤΕΣ. Ο Υπουργός
εκδίδει την πράξη συγκρότησης της ΘΕ.Σ.Ε. Συντονιστής της ΘΕ.Σ.Ε. είναι
αυτοδικαίως το (1) μέλος του Ε.Σ., με πρωτοβουλία του οποίου συνεδριάζουν οι
ΘΕ.Σ.Ε. τουλάχιστον (2) δύο φορές το χρόνο. Η θητεία των μελών της ΘΕ.Σ.Ε. είναι
ετήσια με δυνατότητα ανανέωσης. Τα μέλη της ΘΕ.Σ.Ε. κατά τη διάρκεια της
θητείας τους υπόκεινται σε ασυμβίβαστα. Για την αξιολόγηση των προτάσεων
κάθε προκήρυξης, οι ΘΕ.Σ.Ε. συγκαλούνται υποχρεωτικώς εντός δεκαπέντε (15)

ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, προκειμένου να
προτείνουν στο Επιστημονικό Συμβούλιο εντός αποκλειστικής προθεσμίας
τριάντα (30) ημερών από τη σύγκλησή τους τουλάχιστον διπλάσιο αριθμό
εμπειρογνωμόνων από τον απαιτούμενο για τη συγκρότηση της επιτροπής
αξιολόγησης των προτάσεων. Αν κάποια ΘΕ.Σ.Ε. δεν υποβάλει για οποιονδήποτε
λόγο τον κατάλογο των υποψήφιων εμπειρογνωμόνων, η επιλογή τους γίνεται
από το Ε.Σ.

Οι πράξεις που αφορούν την επιλογή, τον ορισμό, τις μετακινήσεις εκτός έδρας και
τις αμοιβές των εμπειρογνωμόνων και των μελών των επιτροπών δημοσιεύονται
και αναρτώνται στο Πρόγραμμα Διαύγεια αμέσως μετά τη διεξαγωγή και
ολοκλήρωση των αξιολογήσεων.

12. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
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Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κοινοποιούνται αμέσως στους
υποψηφίους, με εξατομικευμένη αναφορά και τεκμηρίωση της απόφασης
αξιολόγησης. Ο υποψήφιος έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης για λόγους
νομιμότητας της απόφασης, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει
από την κοινοποίηση της απόφασης αξιολόγησης, ενώπιον επιτροπής
ενστάσεων που συγκροτείται προς τούτο με απόφαση του Επιστημονικού
Συμβουλίου.

Η επιτροπή ενστάσεων αποτελείται από τρία (3) μέλη που προέρχονται από
το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και έως τη
δημιουργία αυτού από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του άρθρου
27 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258). Τα μέλη της επιτροπής ενστάσεων είναι
διαφορετικά από αυτά της επιτροπής αξιολόγησης. Η επιτροπή ενστάσεων
αποφασίζει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
παρέλευση της προθεσμίας κατάθεσης των ενστάσεων. Η απόφαση της
επιτροπής γνωστοποιείται στον Διευθυντή του Ιδρύματος και κοινοποιείται
στον ενδιαφερόμενο.

Για την εξέταση των ενστάσεων επί των προσωρινών αποτελεσμάτων
αξιολόγησης στο πλαίσιο των Προκηρύξεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. έχουν οριστεί
συνολικά 162 εμπειρογνώμονες.

Μετά την αξιολόγηση των προτάσεων εκδίδεται η απόφαση χρηματοδότησης
από τον Διευθυντή του Ιδρύματος. Η εν λόγω απόφαση αποτελεί εκτελεστή
διοικητική πράξη και υπόκειται σε αίτηση ακύρωσης ενώπιον του
Διοικητικού Εφετείου. Η όλη διαδικασία διέπεται από αυστηρούς κανόνες
σύγκρουσης συμφερόντων και εμπιστευτικότητας που δεσμεύουν όλα τα
μέρη που συμμετέχουν.

12. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
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13.

ΜΗΤΡΩΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ-

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Για την αξιολόγηση των προτάσεων, την εξέταση των ενστάσεων και
την πιστοποίηση των χρηματοδοτούμενων δράσεων του Ιδρύματος
δημιουργείται Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών –

Εμπειρογνωμόνων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Ο καθορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και η
πιστοποίηση των μελών του Μητρώου της παραγράφου 6

πραγματοποιείται από πενταμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με
απόφαση του Υπουργού και απαρτίζεται από τρία (3) μέλη της
Συμβουλευτικής Επιτροπής και δύο (2) μέλη του Επιστημονικού
Συμβουλίου του Ιδρύματος.

Για την κατάρτιση του Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών –

Εμπειρογνωμόνων δημοσιεύθηκε ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος
(24391/13.04.2020) για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής μέσω της
Διαδικτυακής Πύλης ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με καταληκτική ημερομηνία τις
31.12.2020. Σε συνέχεια της εν λόγω πρόσκλησης πραγματοποιήθηκαν
612 υποβολές και πιστοποιήθηκαν και εντάχθηκαν στο Μητρώο 470

μέλη ενώ αναμένεται η πιστοποίηση των υπόλοιπων υποβολών.

Επίσης στις 26.03.2021 δημοσιεύτηκε εκ νέου ανοιχτή πρόσκληση
ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Μητρώο μέσω
της Διαδικτυακής Πύλης ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
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14.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στο πλαίσιο της εν λόγω συμμόρφωσης έχουν πραγματοποιηθεί οι κάτωθι ενέργειες:

• Έγκριση και υιοθέτηση πολιτικής ασφάλειας των πληροφοριών και πολιτικής
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με τη με Α.Π. 23598/17.03.2020

Απόφαση του Διευθυντή του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

• Ανάρτηση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα που αφορά στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της.

• Δημιουργία banner για τις ρυθμίσεις των cookies στον ιστότοπο του ΕΛ.ΙΔΕ.Κ.

• Ανάρτηση Πολιτικής Cookies για την πλήρη ενημέρωση των επισκεπτών του
ιστοτόπου.

• Δημιουργία και ανάρτηση στον ιστότοπο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. πρότυπου εγγράφου για την
άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

• Δημοσιοποίηση των στοιχείων της Υπεύθυνης Προστασίας Δεδομένων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

στον ιστότοπο του Ιδρύματος.
• Δημιουργία και τήρηση αρχείου καταγραφής αιτημάτων άσκησης δικαιωμάτων των

υποκειμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

• Ανάπτυξη διαδικασίας για τη διατήρηση της ακρίβειας των δεδομένων.

• Ανάπτυξη διαδικασίας προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα που
επεξεργάζεται το Ίδρυμα είναι πράγματι τα ελάχιστα στο πλαίσιο των σκοπών
επεξεργασίας.

• Πληροφόρηση υποκειμένων και διαχείριση συγκαταθέσων στο πλαίσιο εκδηλώσεων
του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

• Δημιουργία και τήρηση αρχείου Συγκαταθέσεων υποκειμένων των δεδομένων.

• Δημιουργία και τήρηση αρχείου Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα.

• Δημιουργία και τήρηση αρχείου καταγραφής επισκεπτών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

• Δημιουργία και τήρηση αρχείου περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

Η Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων μεριμνά για την εφαρμογή της Πολιτικής Προστασίας
Δεδομένων και των κανόνων που απορρέουν ορίζοντας τις κατάλληλες διαδικασίες
ελέγχου. Επίσης μεριμνά για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών
μέτρων και την πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την πλήρη
συμμόρφωση του Ιδρύματος με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία,

αναφορικά με την προστασία δεδομένων και την ασφάλεια των πληροφοριών.

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.679/2016 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016,

για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδομένων και την κατάργηση της
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός
για την Προστασία των Δεδομένων,

GDPR), το Ν. 4624/2019 «Αρχή
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/67» (Α΄ 137) και
το Ν. 2472/1997 «Προστασία ατόμου
από την επεξεργασία Προσωπικών
Δεδομένων» (Α΄ 50), όπως ισχύει.

Επιχειρησιακός Προγραμματισμός ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 2021

41



15. 

2016 -2020

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. σε αριθμούς

276.220.000 €

Δεσμευμένα σε
Δράσεις

14.708 Υποβολές
Αιτήσεων/Προτάσεων

1528
Χρηματοδοτούμενα
έργα/Υποτροφίες

42 Ωφελούμενοι
Φορείς

136.576.932 € σε
χρηματοδοτούμενα
έργα/υποτροφίες
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Ύψος χρηματοδότησης ανά Φορέα

15. 

2016-2020

Χρηματοδότηση
έργων/υποτροφιών
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15. 

2016-2020

Χρηματοδότηση
έργων/υποτροφιών

Χρηματοδοτήσεις έργων ανά Επιστημονική περιοχή

Υποτροφίες ανά Επιστημονική περιοχή
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16. SWOT ANALYSIS

S W

O T

 Ασφυκτικό πλαίσιο δημοσιονομικών κανόνων

 Θεσμικές ασάφειες

 Λειτουργία του Φορέα χωρίς τακτικό προσωπικό

 Ανεξάρτητη Αξιολόγηση με μοναδικό κριτήριο την

ποιότητα και την αριστεία χωρίς θεματικούς, 

γεωγραφικούς ή άλλους περιορισμούς

 Ανεξάρτητο σχήμα Διακυβέρνησης με τη συμμετοχή της

ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας στην επιλογή

του ΕΣ και στη διαμόρφωση της ερευνητικής πολιτικής

 Ανθρώπινο δυναμικό υψηλών προσόντων

 Όραμα και Αξίες

 Αδυναμία εξασφάλισης νέων πόρων για τη
χρηματοδότηση των σκοπών του φορέα με κίνδυνο
τη διακοπή της δυνατότητας προκήρυξης δράσεων
με συνέχεια και συνέπεια (πάγιο αίτημα της
ακαδημαϊκής κοινότητας)

 Διακύβευση της ανεξαρτησίας του Φορέα

 Δημιουργία Μητρώου Πιστοποιημένων
Αξιολογητών/Εμπειρογνωμόνων

 Συνεργασίες με Τρίτους

 Καθορισμός προτυποποίηση και ψηφιοποίηση διαδικασιών

 Δικτυακή Πύλη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. - Διαλειτουργικό Πληροφοριακό Σύστημα

 Στελέχωση και συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού

 Διαμόρφωση νέας νοοτροπίας και συνθηκών αξιολόγησης

(Απειλές)

(Αδυναμίες)(Δυνατά σημεία)

(Ευκαιρίες)
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17. 

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ -

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στρατηγικοί Στόχοι

Οι στρατηγικοί στόχοι για την εξωστρέφεια του Ιδρύματος παραμένουν και αφορούν:

Α) Την προσέλκυση χρηματοδοτικών πόρων για την υποστήριξη των σκοπών του
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Β) Την ανάπτυξη συνεργασιών υψηλού κύρους με αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού
αλλά και τη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας και δεσμών με την ελληνική
ακαδημαϊκή/ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα του εξωτερικού.
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IntelComp: A Competitive Intelligence Cloud/HPC Platform for AI-based STI Policy Making (GA

101004870)

Θεματική Περιοχή: H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020 «GOVERNANCE FOR THE

FUTURE»

Στόχος Έργου: Δημιουργία μίας πλατφόρμας (Cloud Platform) που θα παρέχει σε δημόσιους φορείς
και σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικών ανά την Ευρώπη, υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης για τον
σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών βάσει δεδομένων και στοιχείων στον τομέα της πολιτικής
για την Επιστήμη, την Τεχνολογία και την Καινοτομία.

Διάρκεια Έργου: 01.01.2021 – 31.12.2023

https://intelcomp.eu/

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτούμενα Έργα:

17. 

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ -

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
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18.

ΠΡΟΒΟΛΗ-ΔΙΑΧΥΣΗ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΕΡΓΟΥ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Α. Δράσεις

 Εκδήλωση «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση: Συνομιλώντας με την Ιστορία σήμερα» (Εθνικό Ιστορικό

Μουσείο, 06.02.2020)

 Ενημερωτική ημερίδα ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. σχετικά με τη διαχείριση των ερευνητικών έργων «1ης Προκήρυξη Ερευνητικών

Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού

εξοπλισμού μεγάλης αξίας» (Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, 05.03.2020)

 Παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λόγω της Πανδημίας το ΕΛΙΔΕΚ ήταν σε διαρκή εξ αποστάσεως επικοινωνία

με τους δικαιούχους του με στόχο τη διαρκή ενημέρωση και πληροφόρησή τους,

 Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα «Το Επόμενο Βήμα: Δημιουργία & Λειτουργία νεοφυών επιχειρήσεων» (27.01.2021).

Στόχος της Ημερίδας ήταν η διαδραστική επικοινωνία μεταξύ των δικαιούχων χρηματοδότησης / νέων

επιστημόνων, των εκπροσώπων των φορέων επιχειρηματικότητας και καινοτομίας καθώς και των παραγωγικών

και αναπτυξιακών δυνάμεων της χώρας, με σκοπό την ανάπτυξη και δημιουργία νεοφυών, καινοτόμων

επιχειρήσεων. Στο ίδιο «ψηφιακό τραπέζι» παρέστησαν εκπρόσωποι της πολιτείας, καταξιωμένοι εκπρόσωποι της

επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας οι οποίοι κατέθεσαν την

επιστημονική τους άποψη και αντάλλαξαν ιδέες και απόψεις για το οικοσύστημα των νεοφυών καινοτόμων

επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Στην Ημερίδα συμμετείχαν περισσότερα από 600 άτομα.

 Με αφορμή τη λήξη της θητείας του Επιστημονικού Συμβουλίου, το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 και

ώρα 16.00 - 19.00 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή ημερίδα με θέμα «ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., ένας ανεξάρτητος πυλώνας στήριξης

της ελεύθερης έρευνας: τέσσερα χρόνια λειτουργίας», η οποία θα διεξαχθεί. Σκοπός της ημερίδας ήταν η ανάδειξη του

ανεξάρτητου χαρακτήρα και των σκοπών του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. καθώς και του έργου που επιτελέστηκε κατά τη διάρκεια

των τεσσάρων χρόνων λειτουργίας του. Στο «ψηφιακό τραπέζι» της ημερίδας συμμετείχαν, εκτός από τα εννέα

μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου που αντιπροσωπεύουν τις επιστημονικές περιοχές που θεραπεύουν,

διακεκριμένοι επιστήμονες, προκειμένου να καταθέσουν τις απόψεις και το όραμά τους για την Επιστήμη καθώς

και εκπρόσωποι της Πολιτείας.

Επιχειρησιακός Προγραμματισμός ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 

2021

48



Β. Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης:

To ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. αξιοποιώντας τη δύναμη και την επιρροή των social media με

κύριο στόχο τη διάχυση της αποστολής και των δράσεών του δημιούργησε

τους επίσημους λογαριασμούς του Ιδρύματος στα παρακάτω μέσα

κοινωνικής δικτύωσης:

 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/hellenic-foundation-

for-research-and-innovation/?viewAsMember=true

 Twitter: https://twitter.com/ELIDEK_HFRI

 Facebook: https://www.facebook.com/ELIDEKgr/

 YOUTUBE:https://www.youtube.com/channel/UCRXAl0pOnBmx

7bZOp4a5O0Q/featured?disable_polymer=1
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ΠΡΟΒΟΛΗ-ΔΙΑΧΥΣΗ-

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

https://www.linkedin.com/company/hellenic-foundation-for-research-and-innovation/?viewAsMember=true
https://twitter.com/ELIDEK_HFRI
https://www.facebook.com/ELIDEKgr/ 
https://www.youtube.com/channel/UCRXAl0pOnBmx7bZOp4a5O0Q/featured?disable_polymer=1


Γ. Δημιουργία διαδικτυακής

κοινότητας δικαιούχων των

δράσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

To Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ανέλαβε την

πρωτοβουλία να δημιουργήσει μία διαδικτυακή κοινότητα

με μορφή «κλειστής ομάδας», η οποία ανήκει πλέον στον

επίσημο λογαριασμό του Ιδρύματος στο LinkedIn

προκειμένου να διευκολύνει την εσωτερική επικοινωνία

των δικαιούχων των δράσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με τίτλο

"H.F.R.I. Research Community". Σκοπός της εν λόγω

κλειστής ομάδας είναι η ανάπτυξη ενός διαλόγου γύρω από

ερευνητικά θέματα και δραστηριότητες και η ανταλλαγή

ερευνητικών απόψεων, δραστηριοτήτων, ιδεών,

παρουσιάσεων, δημοσιεύσεων, καλών πρακτικών και

ερευνητικών ειδήσεων ή και πληροφοριών.

18.

ΠΡΟΒΟΛΗ-ΔΙΑΧΥΣΗ-

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΕΡΓΟΥ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
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19.

ΟΡΑΜΑ
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. αποτελεί έναν νέο φορέα που δημιουργήθηκε με σκοπό να

υποστηρίξει και να ενισχύσει την ελεύθερη έρευνα στην Ελλάδα χωρίς

θεματικούς ή γεωγραφικούς περιορισμούς, μέσα από τη χρηματοδότηση

δράσεων που διακρίνονται για την επιστημονική ποιότητα και την

αριστεία τους. Για πρώτη φορά επιχειρείται μια βαθιά μεταρρυθμιστική

τομή στο πεδίο της Έρευνας και της Καινοτομίας: η ίδια επιστημονική και

ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας συμμετέχει ενεργά στη χάραξη της

ερευνητικής πολιτικής της χώρας, αξιολογεί και αξιολογείται, θέτει τα

θεμέλια για τη διασύνδεση της έρευνας με την καινοτομία, δηλώνει

παρούσα στο διεθνές και ευρωπαϊκό ερευνητικό γίγνεσθαι, συμβάλλοντας

με αυτόν τον τρόπο δυναμικά στη διαμόρφωση της κοινωνίας και της

οικονομίας της γνώσης. Όραμα του Ιδρύματος είναι να εξελιχθεί

σε/αποτελέσει έναν μόνιμο και ανεξάρτητο πυλώνα/θεσμό στοχευμένης

και σταθερής στήριξης της ελεύθερης έρευνας στη χώρα προκειμένου να

ενισχυθεί η ερευνητική σταδιοδρομία και κινητικότητα των Ελλήνων και

Ελληνίδων επιστημόνων, να ανασχεθεί το φαινόμενο της εκροής του

επιστημονικού δυναμικού της χώρας στο εξωτερικό και να δομηθεί μια

ισχυρή και διεθνώς αναγνωρισμένη ερευνητική ταυτότητα της χώρας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Μέλη Γενικής Συνέλευσης
Πρόεδρος: Χαριτίδης Κωνσταντίνος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αντιπρόεδρος: Αφουξενίδης Αλέξανδρος, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών
Ερευνών
Τακτικά Μέλη
Ανδρόνικος Θεόδωρος, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Βούρος Γεώργιος, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Γεωργόπουλος Ευστράτιος, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Δεδούσης Γεώργιος, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Δημητρίου Ηλίας, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών
Δουγαλής Βασίλειος, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ζερεφός Χρήστος, Ακαδημία Αθηνών
Ηλιάδης Λάζαρος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Ιωαννίδης Κωνσταντίνος, Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Καλογεροπούλου Θεοδώρα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Κλινάκης Απόστολος, Ίδυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας
Αθηνών
Κονδύλη Αιμιλία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Κουρέτας Γεώργιος, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κουλαδούρος Ηλίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λάππας Άγγελος, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
ΕΚΕΤΑ
Μάτσα Ρεβέκκα, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
Μπελεχάκη Άννα, Εθνικό Αστερισκοπείο Αθηνών
Μπουρίκας Κυριάκος, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
Παυλίδης Γεώργιος, Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά
Πετράκης Ευριπίδης, Πολυτεχνείο Κρήτης
Σαμαράς Ζήσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σκόρδας Γεώργιος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Σαραβάνος Δημήτριος, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ταταράκης Μιχαήλ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Τρικαλίτης Παντελεήμων, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τσέζου Ασπασία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τσιβγούλης Γεώργιος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τσουλφίδης Ελευθέριος, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Χαραλαμπόπουλος Διας- Διονύσιος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Χατζής Παντελής, Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών
“Αλέξανδρος Φλέμινγκ”

Φλούδας Γεώργιος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ψυχάρης Βασίλειος, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών
Δημόκριτος
Ψυχάρης Ιωάννης, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών
Επιστημών

Αναπληρωματικά Μέλη

Αγγελίδης Παντελής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Αλεξίου – Χατζάκη Αικατερίνη, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Βακόλα Μαρία, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γκιζελή Ηλέκτρα, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ζούρος Νικόλαος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Καβουλάκης Γεώργιος, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμι
Καραγεώργης Αριστομένης, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών
Κομνηνού Φιλομήλα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κορμάς Κωνσταντίνος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Κοτρώνη Βασιλική, Εθνικό Αστερισκοπείο Αθηνών
Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Μαμαλάκη Αυγή, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
Μαραβελάκη Παγώνα, Πολυτεχνείο Κρήτης
Μητρόπουλος Σαράντης, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Νικολάου Χριστόφορος, ΕΚΕΒΕ “Αλέξανδρος Φλέμινγκ”

Ουζούνης Χρήστος, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής
Ανάπτυξης
Παναγιωτίδης Θεόδωρος, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Παπαδόπουλος Απόστολος, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Παπαδούδης Γεώργιος, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
Παπαευσταθίου Ιωάννης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών
Παπαστεφανάτος Γεώργιος, Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά
Ροβολής Αντώνιος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών
Επιστημών
Ρουκανάς Σπυρίδων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Σκαλτσάς Ιωάννης, Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Σκανδάμης Παναγιώτης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σταύρακας Ηλίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ταγματάρχης Νικόλαος, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Τιβέριος Μιχαήλ, Ακαδημία Αθηνών
Τριανταφύλλου Βασίλειος, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Τσιγκόγλου- Ξάνθου Γεωργία, Ίδυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών
Ακαδημίας Αθηνών
Χατζηιωσήφ Χρήστος, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Χρόνη Αγγελική, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών
Δημόκριτος
Φριλίγγος Ευστάθιος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Νέα Μέλη Επιστημονικού Συμβουλίου

ΕΠ.1. Κωνσταντίνος Γαλιώτης, Πανεπιστήμιο Πατρών

ΕΠ.2. Εμμανουήλ Κακαράς, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

ΕΠ.3. Χαράλαμπος Σαββάκης, Πανεπιστήμιο Κρήτη

ΕΠ.4. Γεώργιος Ιωάννης Νυχάς, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΕΠ.5. Ευάγγελος Μαρκάτος, Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΕΠ.6. Ξένη Χρυσοχόου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

ΕΠ.7. Αντώνιος Ρεγκάκος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΕΠ.8. Στυλιανός Νεοφυτίδης, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

ΕΠ.9. Κωνσταντίνος Χαριτίδης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
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