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συνεισφορά Καθοριστικός ο ρόλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη στήριξη των δράσεων του Ιδρύματος

Στο επίκεντρο η τεχνογνωσία προς όφελος του ΕΛΙΔΕΚ
Ν ά&οηήιση της εγχώριας και διεθνούς

εμπειρίας καθώς και της τεχνογνωσίας
που διαθέτουν τα μέλη της Συμβουλευτικής
Επττροπης σε κρίσιμα θέματα που
αφορούν τον τρόπο λειτουργίας
με το ΕΛΙΔΕΚ διεθνών οργανισμών
τέθηκε στο επίκεντρο της πρό
σφοτης συνάντησης μεταξύ των μελών
tou Επιστημονικού Συμβουλίου και της
Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ελλη
νικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας
ΕΛΙΔΕΚ Στη συνάντηση συμμετείχαν

Στη συνάντηση εργασίας μεταξύ άλλων
αναζητήθηκαν τρόποι και θεσμικοί

Ερευνας

μηχανισμοί κινητοποίησης και συνεισφοράς
περισσότερων δυνάμεων της
επιστημονικής και ακαδημαϊκής
με στόχο την αξιοποίηση καλών
πρακτικών προς την κατεύθυνση της
ενίσχυσης της αριστείας και της
της έρευνας στη χώρο
Στη διάρκεια της συζήτησης ο κ
χαρακτήρισε τη συνάντηση κρίσιμη
για την πορεία του εγχειρήματος
του ΕΛΙΔΕΚ που ξεκίνησε πριν από δύο

και Καινοτομίας Κώστας Φωτάκης
και η γενική γρομματέας Έρευνας και
Τεχνολογιάς Πατρίτσια Κυπριανίδου

χρόνια για να λειτουργήσει ως φορέας
στήριξης και αναμόρφωσης του ερευνητικού
και ακαδημαϊκού τοπίου της

αντίστοιχων

σ αναπληρωτής υπουργός

κοινότητας

ποιότητας

Φωτάκης

χώρας 0 ρόλος της Συμβουλευτικής
Επιτροπής είναι ιδιαίτερο σημαντικός
και αφορά από τη μία την ανάδειξη των
ισχυ ρών σημείων και από την άλλη την
άμβλυνση των αδυναμιών που υπάρχουν
κάτι που είναι αναπόφευκτο σε
ένα νέο και πρωτοπόρο εγχείρημα Η
συστράτευση των μελών της Συμβουλευτικής
Επιτροπής οι οποίοι είναι
επιστήμονες στα πεδία τους

σχετική ενημέρωση για την πορεία των
δράσεων του Ιδρύραιος αναδεικνύονιας
σε πολλά σημεία τα κοινά χαρακτηριστικά
ίου τρόπου λειτουργίας ίου ΕΛΙΔΕΚ
με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας
ERC Μεταξύ άλλων τόνισε ότι στο
ΕΛΙΔΕΚ κάνουμε τον πλουραλισμό πράξη

κουλτούρα που πρέπει να διέπει το ΕΛΙΔΕΚ

προκειμένου να ανταποκριθούμε
στην πρόκληση της αξιοπιστίας και της
διαφάνειας που χαρακτηρίζει όλες τις
διαδικασίες των δροσιών μας από το
οτάδίο του σχεδιασμού έως και την

Από την πλευρά ίου ο πρόεδρος του
Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛΙΔΕΚ
Ξενοφώντας Βερύκιος προχώρησε σε

τους Παράλληλα υπογράμμισε
τον αποφοσιστικό ρόλο της επιστημονικής
κοινότητας που εκπροσωπείται
μέσω του Επιστημονικού Συμβουλίου

καταξιωμένοι

εμπλουτίζει τις δυνατότητες και την

υλοποίηση

και της γενικής συνέλευσης

προκειμένου

το ΕΛΙΔΕΚ να αποτελέσει θεσμό μακράς
πνοής για να δημιουργεί ευκαιρίες

και θύλακες επιστημονικής ποιότητας
και αριστείας
Η Συμβουλευτική Επιτροπή του ΕΛΙΔΕΚ
απαρτίζεται από 1 1 μέλη τα οποία

είναι διακειφίμενοι επιστήμονες
κύρους Είναι ανεξάρτητη προς
τα λοιπά όργανα του Ιδρύματος ενώ
στόχος της είναι n αξιολόγηση της δράσης
του ΕΛΙΔΕΚ και η διατύπωση
και εισηγήσεων σε θέματα
ιδιαίτερης βαρηττητης που σχετίζονται
με την έρευνα και την καινοτομία
διεθνούς

γνωμοδοτήσεων
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