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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Μητρώο Πιστοποιημένων
Αξιολογητών - Εμπειρογνωμόνων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας
(ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)
To Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας το οποίο ιδρύθηκε με τον Ν. 4429/2016 έχει ως σκοπό
του την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας μέσω της χρηματοδότησης ερευνητικών έργων και
ερευνητικού εξοπλισμού και της χορήγησης υποτροφιών στις ακόλουθες Επιστημονικές Περιοχές: ΕΠ1.
Φυσικές Επιστήμες, ΕΠ2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας, ΕΠ3. Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και
Επιστήμες Υγείας), ΕΠ4. Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα, ΕΠ5. Μαθηματικά και Επιστήμες της
Πληροφορίας, ΕΠ6. Κοινωνικές Επιστήμες, ΕΠ7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, ΕΠ8. Περιβάλλον
και Ενέργεια, ΕΠ9. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας.
Σύμφωνα με το άρθρο 5 Ν. 4429/2016 η αξιολόγηση των προτάσεων των υποψηφίων δικαιούχων
διενεργείται από επιτροπή αξιολογητών, η οποία μπορεί να υποβοηθείται στο έργο της από έναν ή
περισσότερους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Ακολούθως, τυχόν ενστάσεις των υποψηφίων
δικαιούχων κατά της απόφασης αξιολόγησης υποβάλλονται ενώπιον τριμελούς επιτροπής ενστάσεων.
Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 11 Ν. 4429/2016, για την αξιολόγηση των προτάσεων, την εξέταση των
ενστάσεων και την πιστοποίηση των χρηματοδοτούμενων δράσεων δημιουργείται Μητρώο
Πιστοποιημένων Αξιολογητών Εμπειρογνωμόνων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας,
επιστημόνων εγνωσμένου κύρους, από το οποίο θα προέρχονται οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, τα
μέλη των επιτροπών εμπειρογνωμόνων και ενστάσεων και οι πιστοποιητές φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου των χρηματοδοτούμενων έργων. Ο καθορισμός των τυπικών και ουσιαστικών
προσόντων και η πιστοποίηση των μελών του Μητρώου πραγματοποιείται από πενταμελή επιτροπή
αποτελούμενη από τρία μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής και δύο μέλη του Επιστημονικού
Συμβουλίου του Ιδρύματος.
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Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις με Α.Π. 13604 & 13605/30.05.2019 αποφάσεις της ως
άνω πενταμελούς επιτροπής, σας προσκαλούμε να υποβάλλετε αίτηση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών Εμπειρογνωμόνων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.):
Α. Εμπειρογνώμονες μέλη επιτροπών, Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, Εμπειρογνώμονες
ή/και Πιστοποιητές Φυσικού Αντικειμένου δύνανται να είναι:


Μέλη ΔΕΠ (Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Μόνιμοι Επίκουροι Καθηγητές) και
Ερευνητές (Α & Β βαθμίδας).
Η πιστοποίηση θα πραγματοποιείται αυτόματα μέσω του ΑΠΕΛΛΑ.



Μέλη ΔΕΠ (Επίκουροι Καθηγητές επί Θητεία, Λέκτορες) και Ερευνητές (Γ βαθμίδας)



Επιστήμονες με προσόντα Καθηγητών ή Ερευνητών όλων των βαθμίδων ή
αντίστοιχη εμπειρία σε R&D τμήματα οιουδήποτε φορέα (βλ. Παράρτημα).
Η πιστοποίηση θα πραγματοποιείται είτε αυτόματα μέσω του ΑΠΕΛΛΑ είτε κατόπιν
αξιολόγησης από την ως άνω πενταμελή επιτροπή.

Β. Πιστοποιητές Οικονομικού Αντικειμένου δύνανται να είναι:
Πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με αποδεδειγμένη
εμπειρία, τουλάχιστον τριετούς διάρκειας, σε θέσεις με οικονομικές αρμοδιότητες σε φορείς του
δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα.
Η πιστοποίηση πραγματοποιείται από την ως άνω πενταμελή επιτροπή.

Οι Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της
Διαδικτυακής Πύλης ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
Ημερομηνία έναρξης υποβολών: 1 Οκτωβρίου 2019
Ημερομηνία λήξης υποβολών: 30 Νοεμβρίου 2019

Ο Διευθυντής του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Δρ. Νεκτάριος Νασίκας
Συνημμένο: Παράρτημα

Εσωτ. Διανομή: Πρόεδρος
Διευθυντής και Αναπληρωτές Διευθυντές
Τμήμα Ερευνητικών Έργων
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Παράρτημα Ι- Προσόντα Καθηγητών-Ερευνητών
Απαραίτητο προσόν η κατοχή διδακτορικού διπλώματος. Στα προσόντα κάθε βαθμίδας
περιλαμβάνονται και τα προσόντα της προηγούμενης βαθμίδας. Η προϋπόθεση κατοχής διδακτορικού
διπλώματος δεν ισχύει προκειμένου περί γνωστικού αντικειμένου εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης
ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά τους
κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης (de lege artis). Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου,
προϋπόθεση για την εκλογή αποτελεί το αναγνωρισμένο έργο με βραβεύσεις σε εθνικούς και διεθνείς
διαγωνισμούς, η συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις και γενικώς η εθνική και διεθνής
αναγνώριση του έργου σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο
Γ βαθμίδα: Το μέλος θα πρέπει να έχει τεκμηριωμένη ικανότητα να σχεδιάζει και να εκτελεί έργα ή
τμήματα έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να κατανέμει τμήματα ή φάσεις του έργου σε
ερευνητές και να τους καθοδηγεί ή επιβλέπει. Επίσης απαιτείται να έχει δύο τουλάχιστον πρωτότυπες
δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών -εκτός από τη διδακτορική του διατριβήείτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους, που να προάγουν την επιστήμη στο αντίστοιχο
γνωστικό αντικείμενο ή, διαζευκτικά, μια τουλάχιστον δημοσίευση της ίδιας ποιότητας. Εναλλακτικά
το μέλος θα πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα (1) έτος αυτοδύναμης διδασκαλίας σε ελληνικό Α.Ε.Ι. ή
ομοταγές του εξωτερικού μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικά αντικείμενο
της κατηγορίας του συμπληρωμένη κατά το χρόνο της κρίσης ή ισόχρονο τουλάχιστον και ισοδύναμο
ερευνητικό έργο σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας ή της αλλοδαπής ή αναγνωρισμένο
επαγγελματικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή συνδυασμό των παραπάνω.
Β βαθμίδα: Το μέλος θα πρέπει να έχει τεκμηριωμένη ικανότητα να οργανώνει και να διευθύνει
προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συντονίζει και να κατευθύνει την έρευνα και
την τεχνολογική ανάπτυξη σε επί μέρους έργα προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να
αναζητεί και να προσελκύει οικονομικούς πόρους από εξωτερικές πηγές για τη χρηματοδότηση των
δραστηριοτήτων ινστιτούτων ή ερευνητικών κέντρων και να προωθεί πρωτοποριακές ιδέες στην
επιστήμη και την τεχνολογία. Επίσης απαιτείται να έχει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά και
τεχνικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή να έχει διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας και να
έχει προσφέρει στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας και των εφαρμογών τους ή πρωτότυπη
επιστημονική μονογραφία πέρα από τη διδακτορική διατριβή, ή συνδυασμός των παραπάνω και η
συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας να έχει τύχει αναγνώρισης από άλλους
ερευνητές. Εναλλακτικά το μέλος θα πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο (2) χρόνια αυτοδύναμης
διδασκαλίας μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικά αντικείμενο της
κατηγορίας του ή τουλάχιστον δύο (2) χρόνια εργασίας σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της
χώρας ή της αλλοδαπής ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή
συνδυασμός των παραπάνω.
Α βαθμίδα: Το μέλος θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη ικανότητα να αναπτύσσει την έρευνα και τις
εφαρμογές της σε νέους τομείς, να συντονίζει δραστηριότητες σε ευρύτερα πεδία έρευνας και
τεχνολογικής ανάπτυξης, να συμβάλλει στη χάραξη ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής και την
ανάπτυξη ερευνητικών οργανισμών με την προσέλκυση εξωτερικών χρηματοδοτήσεων, να έχει
αναγνωριστεί διεθνώς για τη συμβολή του σε επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς της
ειδικότητάς του, να έχει συμβάλει στη διάδοση και εφαρμογή της παραγόμενης από την έρευνα γνώσης,
να έχει πλούσιο συγγραφικό έργο σε μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε περιοδικά διεθνώς
αναγνωρισμένου κύρους από τις οποίες ένας αριθμός πρέπει να είναι αυτοδύναμες ή πρωτότυπες
επιστημονικές μονογραφίες ή και σημαντικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας και να έχει τύχει αναγνώρισης
από άλλους ερευνητές η συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας. Το μέλος μπορεί
επίσης να έχει διδακτική εμπειρία μεταπτυχιακών σπουδών συνιστάμενη στη διδασκαλία επί τριετία,
τουλάχιστον, σε μεταπτυχιακά προγράμματα Πανεπιστημίων της χώρας ή της αλλοδαπής ή επίβλεψη,
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με την ιδιότητα του επιβλέποντος μέλους Δ.Ε.Π., μίας (1)τουλάχιστον διδακτορικής διατριβής που έχει
ολοκληρωθεί επιτυχώς, από την έναρξη μέχρι την περαίωσή της ή συμμετοχή σε τριμελείς
συμβουλευτικές επιτροπές δύο (2) τουλάχιστον διδακτορικών διατριβών που έχουν ολοκληρωθεί
επιτυχώς, από την έναρξη μέχρι την περαίωσή τους ή διεύθυνση επί τριετία, τουλάχιστον,
αναγνωρισμένων, κατά την έννοια των διατάξεων των Ν. 1514/1985 και Ν. 2913/2001, Ερευνητικών
Ινστιτούτων ή τριετής τουλάχιστον θητεία σε διευθυντική θέση Διεθνών ή Ευρωπαϊκών Οργανισμών
ή, προκειμένου περί μελών της θεματικής περιοχής των Ιατρικών Επιστημών, ή κλινική ή
κλινικοεργαστηριακή διεύθυνση επί πέντε τουλάχιστον έτη σε Πανεπιστημιακά νοσοκομεία ή
νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή
συνδυασμό των παραπάνω .
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