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Αποστολή

#strongergreece

H προαγωγή της 
έρευνας και της 
καινοτομίας στο 

πλαίσιο της 
εθνικής 

στρατηγικής για 
την έρευνα και την 

καινοτομία 

Η υποστήριξη 
των νέων 

επιστημόνων 

Η ενίσχυση 
των 

ερευνητικών 
υποδομών 
της χώρας

Η αξιοποίηση 
του 

ερευνητικού 
δυναμικού
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Στρατηγικοί Στόχοι  

#braingain

Η Ανάσχεση του φαινομένου μονόπλευρης 
διαφυγής επιστημονικού δυναμικού στο 
εξωτερικό 

Η Διαμόρφωση της Οικονομίας της Γνώσης 
για την ανάπτυξη και την παραγωγική 
ανασυγκρότηση της χώρας
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Εκπλήρωση στόχων μέσω χρηματοδότησης:

Ερευνητικών  
Προγραμμάτων 

Αγοράς 
ερευνητικού 
εξοπλισμού 

Δράσεων 
διασύνδεσης της 
επιστήμης με την 

κοινωνία & 
εμβληματικές 

δράσεις 

Υποτροφιών 
για την 

εκπόνηση 
PhD & τη 

διεξαγωγή 
PostDoc
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Δικαιούχοι

Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι

Ερευνητικοί & τεχνολογικοί 
φορείς

Ερευνητικά Πανεπιστημιακά 
Ινστιτούτα

Επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά & ερευνητικά 
Ιδρύματα, λοιποί φορείς του δημοσίου ή 
και του ιδιωτικού φορέα της ημεδαπής 

Ειδικότερα για τις υποτροφίες Phd και 
PostDoc δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα  

Κύριοι 
Δικαιούχοι

Δυνητικοί Συνδικαιούχοι

Κύριοι Δικαιούχοι
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Οι αξίες 
μας

Επιστημονική 
Ποιότητα

Αξιοκρατία

Συνέπεια 

Συνέχεια 

Διαφάνεια

Αριστεία 
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Θεσμικό Πλαίσιο

 Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανήκει στον 
ευρύτερο δημόσιο τομέα, λειτουργεί με γνώμονα το Δημόσιο 
Συμφέρον και εποπτεύεται από τον Αναπληρωτή Υπουργό 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων διά της Γενικής 
Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

 Ιδρύθηκε με το ν. 4429/2016 «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας 
Καινοτομίας και Άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 199), όπως ισχύει.
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Οργανόγραμμα
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Όργανα Διοίκησης

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΟΥ 
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Γενική 
Συνέλευση                 
36 φορείς

Συμβουλευτική 
Επιτροπή 

11 Μέλη

Διευθυντής  

&

Αναπληρωτές 
Διευθυντές  

Επιστημονικό 
Συμβούλιο                     

9 Μέλη
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Ανθρώπινοι Πόροι

Στο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. απασχολούνται σήμερα συνολικά είκοσι ένα (21) άτομα, εκ των οποίων:

• Δύο (2) άτομα με απόσπαση και με διάθεση από φορείς του Δημοσίου. Μέχρι το τέλος του έτους 
προγραμματίζεται η απόσπαση τριών (3) τουλάχιστον στελεχών από φορείς του Δημοσίου και 
ευρύτερου δημόσιου τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν. 4547/2018.

• Έξι (6) άτομα με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με δυνατότητα ανανέωσης).

• Δεκατρία (13) άτομα ως εξωτερικοί συνεργάτες 

Το ανθρώπινο δυναμικό του ΕΛΙΔΕΚ είναι υψηλών προδιαγραφών, 
με ιδιαίτερη κατάρτιση και πίστη στο όραμα του ΕΛΙΔΕΚ.

Προγραμματίζεται η σταδιακή κάλυψη –σύμφωνα με τις ανάγκες του Ιδρύματος– δεκαεπτά (17) ακόμη θέσεων με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι το τέλος του2018.
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Τεχνολογικοί Πόροι

Προκειμένου να επιτευχθούν οι υψηλοί επιχειρησιακοί στόχοι του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. προβλέπεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση 
ενός σύγχρονου και ευέλικτου πληροφοριακού συστήματος για:

• Την υποβολή και αξιολόγηση των προτάσεων, καθώς και για την υποστήριξη των επιτροπών αξιολόγησης
• Τη διαχείριση μητρώου αξιολογητών και την εξαγωγή στατιστικών δεδομένων
• Τη διαχείριση των χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων, δηλαδή την παρακολούθησή τους ως προς το φυσικό 

και οικονομικό αντικείμενο

Το νέο πληροφοριακό σύστημα θα αποτελείται από τα ακόλουθα συστήματα:

• Σύστημα υποβολής και αξιολόγησης των προτάσεων, καθώς και υποστήριξης των επιτροπών αξιολόγησης, 
• Σύστημα μητρώου αξιολογητών και εξαγωγής στατιστικών δεδομένων,
• Σύστημα παρακολούθησης και υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων. 

Στόχος του εν λόγω συστήματος είναι να καλύπτει τις επιχειρησιακές ανάγκες του φορέα 
με ταχύτητα, αξιοπιστία, διαφάνεια και ευελιξία.
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Οικονομικοί Πόροι

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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Κατανομή προϋπολογισμού ανά κατηγορία δράσης 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2017                             

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ               

(ΕΧΟΥΝ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ)

2018                    

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΕΡΓΟΥ (ΕΧΟΥΝ 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕΙ)

2019         

ΥΠΟΛΟΙΠΟ             
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ                              

(ΟΧΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 38%) 82,080,000 33,000,000 24,500,000 24,580,000

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 23,500,000 8,000,000

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ    (ΟΧΙ 

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 38%) 82,080,000 34,000,000 16,580,000
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

(ΕΩΣ 16%) 34,560,000 20,000,000 14,560,000

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΚΑΙ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

(ΕΩΣ 8%) 17,280,000 1,030,000 3,000,000 13,250,000

ΣΥΝΟΛΟ 216,000,000 111,530,000 66,640,000 37,830,000
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

(ΕΩΣ 10%) 24,000,000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 240,000,000
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82,080,000

82,080,000

34,560,000

17,280,000

24,000,000

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ) ΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ 
38%

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ        (ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ) ΤΟ 
ΛΙΓΟΤΕΡΟ 38%

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΧΡΙ 16%

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΧΡΙ 8%

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕΧΡΙ 10%
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Χρηματικές εκροές
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΕΚΡΟΕΣ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ   440,540 2,035,688 2,900,000 2,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,023,772 1,000,000 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 1,851,180 5,269,644 21,925,751 34,051,000 49,270,400 45,468,000 35,939,000 16,330,000 4,570,025 1,325,000 

ΣΥΝΟΛΟ 1,851,180 5,710,184 23,961,439 36,951,000 52,170,400 49,368,000 39,839,000 20,230,000 7,593,797 2,325,000 

Χρηματικές εισροές 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3  

ΕΙΣΡΟΕΣ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

ΠΔΕ  60,000,000                   

ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ   18,000,000 36,000,000 72,000,000 72,000,000 23,000,000 26,000,000       

ΣΥΝΟΛΟ  60,000,000 18,000,000 36,000,000 72,000,000 72,000,000 23,000,000 26,000,000       

 

Οι χρηματικές εισροές της δανειακής σύμβασης πραγματοποιούνται υπό την αίρεση συμβασιοποίησης ποσοστού 70% της 

προηγούμενης εκταμίευσης της τράπεζας προς το ΕΛΙΔΕΚ. 
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Αποτίμηση Υφιστάμενης Κατάστασης (SWOT Ανάλυσης)

Δυνατά Σημεία

-Αξιολόγηση με μοναδικό κριτήριο την 

ποιότητα και την αριστεία χωρίς 

θεματικούς, γεωγραφικούς ή άλλους 

περιορισμούς 

-Ανθρώπινο δυναμικό υψηλών 

προσόντων 

-Όραμα

-Συμμετοχή της επιστημονικής 

κοινότητας στα όργανα διοίκησης 

Αδυναμίες

-Έλλειψη τυποποιημένων διαδικασιών

-Έλλειψη ολοκληρωμένου 

πληροφοριακού συστήματος 

υποβολής, αξιολόγησης, διαχείρισης

-Ασφυκτικό πλαίσιο δημοσιονομικών 

κανόνων

-Υποστελέχωση

-Περιορισμένος χώρος εγκατάστασης 

Ευκαιρίες

-Δυνατότητα τακτικών χρηματοδοτικών 

ροών

-Συνεργασίες με Τρίτους

-Φιλικό περιβάλλον

Απειλές

-Αδυναμία νέας χρηματοδότησης

-Αδυναμία εύρεσης αξιολογητών

-Αδυναμία διασφάλισης ποιότητας 

αξιολόγησης

-Αδυναμία συνέχειας και συνέπειας 

στις δράσεις

S W

O T
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5 Δράσεις σε εξέλιξη
 1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ (Με τη συμβολή της ΓΓΕΤ) 

Προϋπολογισμός: 13.500.000 ευρώ 
Στάδιο Υλοποίησης: Χρηματοδότηση

 1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 
(Με τη συμβολή της ΓΓΕΤ) 
Προϋπολογισμός: 34.000.000 ευρώ
Στάδιο Υλοποίησης: Κατάθεση και έλεγχος δικαιολογητικών

 1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΙ 
ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΞΙΑΣ
Προϋπολογισμός: 53.000.000 ευρώ
Στάδιο Υλοποίησης: Αξιολόγηση Α΄Φάσης  

 2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 
Προϋπολογισμός: 10.000.000 ευρώ
Στάδιο Υλοποίησης: Υποβολή Αιτήσεων 

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ης ΔΡΑΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» «200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ» 
Προϋπολογισμός: 1.030.000 / Στάδιο Υλοποίησης: Υποβολή Προτάσεων
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4 Δράσεις που αναμένεται να προκηρυχθούν 
εντός του 2018-2019

 Δράση 1/4:

2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 
ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Προϋπολογισμός: 16.580.000 ευρώ

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δράσης

 Διάρκεια υποβολής προτάσεων (α΄ φάση): 11ος-12ος/2018

 Ολοκλήρωση αξιολόγησης (α΄ φάση): 8ος/2019

 Διάρκεια υποβολής προτάσεων (β΄ φάση): 9ος-10ος/2019

 Ολοκλήρωση αξιολόγησης (β΄ φάση): 3ος/2020

 Έναρξη Χρηματοδότησης: 8ος/2020
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4 Δράσεις που αναμένεται να προκηρυχθούν 
εντός του 2018-2019

 Δράση 2/4: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ης ΔΡΑΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Προϋπολογισμός: 3.000.000 ευρώ

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δράσης:

 Διάρκεια υποβολής προτάσεων(α΄ φάση): 2ος-3ος/2019
 Ολοκλήρωση αξιολόγησης (α΄ φάση) : 8ος/2019
 Διάρκεια υποβολής προτάσεων (β΄ φάση) :10ος-11ος/2019
 Ολοκλήρωση αξιολόγησης (β΄ φάση) : 4ος/2020
 Έναρξη Χρηματοδότησης: 8ος/2020
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4 Δράσεις που αναμένεται να προκηρυχθούν 
εντός του 2018-2019

 Δράση 3/4:

2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΞΙΑΣ

Προϋπολογισμός: 39.060.000 € (24.500.000 & 14.560.000) ευρώ

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δράσης 
 Διάρκεια υποβολής προτάσεων (α΄ φάση): 6ος-7ος/2019
 Ολοκλήρωση αξιολόγησης (α΄ φάση): 3ος/2020  
 Διάρκεια υποβολής προτάσεων (β΄ φάση): 4ος-5ος/2020
 Ολοκλήρωση αξιολόγησης (β΄ φάση): 10ος/2020                                                                 
 Έναρξη Χρηματοδότησης: 3ος/2021

 Δράση 4/4:

3η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΓΙΑ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Προϋπολογισμός: 8.000.000 €

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δράσης

 Διάρκεια υποβολής προτάσεων (α΄ φάση): 
11ος-12ος/2019

 Ολοκλήρωση αξιολόγησης: 10ος/2020
 Έναρξη Χρηματοδότησης: 2ος/2021
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Χρονοδιάγραμμα Ενεργειών

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1η ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

 2η ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

 3η ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

1η ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

 2η ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 

 1η ΜΕΛΗ ΔΕΠ/ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΕΡ.ΕΞΟΠΛ

2η ΜΕΛΗΔΕΠ/ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

 2η ΕΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1η  ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΑΚΟΙΝΩΝΙΑ-1821

 2η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΕΛΕΓΧΟΣ-ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
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Συγκεντρωτικά Δεδομένα

Διάγραμμα 1: Αριθμός υποβληθεισών/χρηματοδοτούμενων αιτήσεων ΥΔ (1η Προκήρυξη)
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Συγκεντρωτικά Δεδομένα

Διάγραμμα 2: Αριθμός υποβληθεισών/χρηματοδοτούμενων προτάσεων ΜΔ (1η Προκήρυξη)
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Συγκεντρωτικά Δεδομένα

Διάγραμμα 3: Αριθμός υποβληθεισών προτάσεων Μελών ΔΕΠ/Ερευνητών/τριών (1η Προκήρυξη)
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Αξιολογητές 
Η αξιολόγηση των αιτήσεων υποτροφίας και των 
προτάσεων ερευνητικών έργων και ερευνητικού 
εξοπλισμού πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία, με αποκλειστικά κριτήρια την ποιότητα και την 
αριστεία χωρίς θεματικούς, γεωγραφικούς ή άλλους 
περιορισμούς. 

Η εξειδίκευση των κριτηρίων πραγματοποιείται στις 
προκηρύξεις και τους οδηγούς αξιολόγησης λαμβάνοντας 
υπόψη τα μηνύματα από την επιστημονική κοινότητα και 
ειδικότερα από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης.

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων και των προτάσεων που 
υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των δύο πρώτων δράσεων που 
προκηρύχθηκαν χρησιμοποιήθηκαν ως αξιολογητές 1.055 
επιστήμονες υψηλού κύρους.
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Συνεργασίες – Εξωστρέφεια

Οι στρατηγικοί στόχοι για την εξωστρέφεια του Ιδρύματος μπορούν να 
αναπτυχθούν σε δύο βασικούς πυλώνες, οι οποίοι είναι αναγκαίοι τόσο 
για την ανάπτυξη του Ιδρύματος και τη διασύνδεσή του με αντίστοιχους 

οργανισμούς του εξωτερικού όσο και για την προσέλκυση ιδιωτικών 
πόρων με πολλαπλασιαστικά οφέλη για το Ίδρυμα. 
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Βασικοί Πυλώνες Εξωστρέφειας

Πυλώνας 1) 
Η προσέλκυση χρηματοδοτικών πόρων και διάθεσή τους αφενός για τη συνέχιση 
των υφιστάμενων δράσεων του Ιδρύματος για την υποστήριξη του επιστημονικού 
προσωπικού και των νέων επιστημόνων της χώρας και αφετέρου για εμβληματικές ή 
άλλες δράσεις με ιδιαίτερη στόχευση και χαρακτήρα. Τέτοιες δράσεις μπορούν να 
αφορούν π.χ. στη διασύνδεση της Έρευνας με την Καινοτομία ή στη δημιουργία 
δράσεων που θα φέρνουν σε επαφή διαφορετικές επιστήμες με ιδιαίτερα 
ενδιαφέροντες κοινούς τόπους, όπως ο πολιτισμός και η επιστήμη ή οι τέχνες με την 
επιστήμη.

Πυλώνας 2)
Ανάπτυξη συνεργασιών υψηλού κύρους με αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού 
αλλά και την δημιουργία διαύλων επικοινωνίας και δεσμών με την ελληνική 
ακαδημαϊκή/ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα του εξωτερικού.
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Στόχευση

• Διεθνούς φήμης θεσμοί και Ιδρύματα αντίστοιχα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. που υπάρχουν σε χώρες του εξωτερικού με σκοπό τη 
σχεδίαση κοινών δράσεων και την ανταλλαγή καλών πρακτικών.

• Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε στοχευμένες δράσεις που να αφορούν την καινοτομία που 
προέρχεται από την ερευνητική δραστηριότητα.

• Κοινωφελή Ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού τα οποία λόγω του χαρακτήρα τους μπορούν να αποτελέσουν 
στρατηγικούς συμμάχους για την εκπλήρωση των σκοπών του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

• Η Ελληνική κοινότητα της διασποράς, η οποία έχει τη δυναμική να αποτελέσει έναν ισχυρό σύμμαχο στο πλευρό του 
ΕΛΙΔΕΚ. Ειδικότερα, η ενημέρωσή της για τις δράσεις, τους σκοπούς και τη φιλοσοφία του Ιδρύματος μπορεί να 
αποτελέσει τον απαραίτητο καταλύτη ώστε το Ίδρυμα να μπορέσει να αποκτήσει στρατηγικούς συμμάχους στη 
διασπορά με σκοπό την εκπλήρωση των σκοπών του.

• Διεθνούς Φήμης Πανεπιστήμια & Ερευνητικά Κέντρα του Εξωτερικού μέσω των οποίων μπορούν να σχεδιαστούν 
δράσεις και πρακτικές οι οποίες σκοπό θα έχουν να ενδυναμώσουν τις σχέσεις του εγχώριου ακαδημαϊκού και 
ερευνητικού προσωπικού με το προσωπικό των εν λόγω Ιδρυμάτων.

• Η Επιχειρηματική Κοινότητα τόσο της Ελλάδος όσο και του εξωτερικού με τον προφανή στόχο της προσέλκυσης 
πόρων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων διασύνδεσης της έρευνας και της καινοτομίας. Ιδιαίτερο ρόλο 
στην προσπάθεια αυτή μπορεί να διαδραματίσουν ζητήματα που απασχολούν και τους δύο χώρους όπως η πνευματική 
ιδιοκτησία, η μεταφορά τεχνολογίας κ.ά.
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Ενέργειες που υλοποιήθηκαν εντός του 2018

• Ιανουάριος 2018 – Συνάντηση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με το 
European Research Council (ERC) στις Βρυξέλλες.

• Ιανουάριος 2018 – Συνάντηση με την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων με σκοπό την ενημέρωση των 
στελεχών της για την πορεία και την πρόοδο του 
Ιδρύματος αλλά και τη διερεύνηση δυνατοτήτων 
συνέχισης της χρηματοδότησης.

• Φεβρουάριος 2018 – Επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο 
Texas A&M. Συναντήσεις με την εκεί ακαδημαϊκή και 
ερευνητική κοινότητα και ειδικότερα με την ιδιαίτερα 
δυναμική ελληνική κοινότητα που δραστηριοποιείται 
εκεί. Από την επίσκεψη προέκυψε ένα μνημόνιο 
συνεργασίας.

• Απρίλιος 2018 – Έναρξη επαφών μέσω της Κινεζικής 
Πρεσβείας με σκοπό τη δημιουργία δεσμών με 
αντίστοιχους φορείς της Κίνας (NNSFC). Από την 
επίσκεψη αυτή προέκυψε ένα σχέδιο συνεργασίας το 
οποίο μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία   
ιδιαίτερα στενών σχέσεων σε τομείς κοινού 
ενδιαφέροντος. 

• Μάϊος 2018 – Έναρξη επαφών μέσω της Ισραηλινής 
Πρεσβείας με σκοπό τη δημιουργία δεσμών με 
αντίστοιχους φορείς του Ισραήλ. Αναμένεται να 
προκύψει σύντομα συγκεκριμένη πρόταση συνεργασίας 
η οποία θα κατατεθεί προς διαβούλευση στο ΕΣ.

• Ιούνιος 2018 – Συνάντηση εργασίας με Κοινωφελή 
Ιδρύματα της χώρας με σκοπό τη δημιουργία δεσμών 
και τη συνεργασία σε τομείς και δράσεις κοινού 
ενδιαφέροντος. 

•  Ιούνιος 2018 – Συνάντηση Εργασίας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με το 
European Research Council (ERC) στην Αθήνα με στόχο 
την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών σε 
θέματα κοινού ενδιαφέροντος. 



│30

Δράσεις διάχυσης, απήχησης και αναγνωρισιμότητας

 Οργάνωση εκδήλωσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με σκοπό την προβολή των ερευνητικών έργων των 
Μεταδιδακτόρων (1η προκήρυξη) > Οκτώβριος 2018.

 Οργάνωση κοινής εκδήλωσης ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με Κοινωφελή Ιδρύματα της χώρας σχετικά με την 
εμβληματική δράση «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση» > Αρχές 2019.

 Δημιουργία έντυπης και ηλεκτρονικής έκδοσης (e-book) αποτελεσμάτων των δράσεων 
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα) με σκοπό τη μέγιστη δυνατή διάχυση του 
αντίκτυπου και της σημασίας των δράσεων του Ιδρύματος.

 Δημιουργία ειδικής digital ενότητας στο site του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. προβολής των αποτελεσμάτων 
των δράσεων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

 Στοχευμένες ημερίδες σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας με σκοπό την εκ 
του σύνεγγυς ενημέρωση του προσωπικού για τις δράσεις και το έργο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ
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Το στοίχημα για τη Διοίκηση & τα Στελέχη του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

 Η προκήρυξη, αξιολόγηση και διαχείριση των δράσεων που 
προβλέπονται στον υφιστάμενο προϋπολογισμό 
του Ιδρύματος με συνέχεια, συνέπεια, αξιοκρατία και διαφάνεια.

 Η δημιουργία νέας δυναμικής στο ακαδημαϊκό-ερευνητικό γίγνεσθαι 
μέσω συνεργασιών και συμπράξεων με διεθνούς κύρους ακαδημαϊκά-
ερευνητικά και άλλα Ιδρύματα.

 Η εξασφάλιση νέων πηγών χρηματοδότησης
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Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. αποτελεί ένα μέρος της δικής μας απάντησης 
στο ερώτημα του ποιητή: 

«Πώς γίνεται οι άλλοι να ορίζουν λίγο λίγο τη μοίρα μας, 
να μας την επιβάλλουν και εμείς να το δεχόμαστε;».


