
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2019





ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
5            Eισαγωγικό σημείωμα
7           Πρόλογος
8 Αναθεώρηση Επιχειρησιακού Σχεδίου
8 Αποστολή
9 Στρατηγικοί Στόχοι
10 Αξίες
12 Όργανα Διοίκησης
17 Ανθρώπινοι Πόροι
18 Οικονομικοί Πόροι
20 Χρηματικές Ροές
21 Αποτίμηση Υφιστάμενης Κατάστασης (SWOT ANALYSIS)
22 Δράσεις - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
22 Στόχοι και Γενικά Στοιχεία Δράσεων
25 Διαδικασία Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποτροφιών
 και Ερευνητικών Προτάσεων 
26 Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών – Εμπειρογνωμόνων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
27 Στοιχεία Αξιολόγησης ανά Δράση
36 Επίδραση των Δύο Πρώτων Δράσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στο Φαινόμενο
 της Εκροής στο Εξωτερικό και της Ετεροαπασχόλησης Νέων
 Επιστημόνων 
38 Στοιχεία Υποβολής και Αξιολόγησης
 των υπό Εξέλιξη Δράσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
44 Προβολή, Διάχυση και Αναγνωρισιμότητα του Έργου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
47 Αντί Επιλόγου - Στοχοθεσία Έτους 2019





5

Η χρονιά που πέρασε, το έτος 2018, αναμφισβήτητα ήταν εξαιρετικά δημιουργική για το Ίδρυμα, πολύ παραγωγική για τις 
δράσεις του και ιδιαίτερα σημαντική για την στελέχωση και την εδραίωσή του.

Το 2018 προκηρύχθηκαν και αξιολογήθηκαν από το Ίδρυμα τέσσερις μεγάλες δράσεις, για τις οποίες το Ίδρυμα δέχθηκε 
συνολικά περίπου 6500 αιτήσεις για χρηματοδότηση. Γίνεται αμέσως λοιπόν αντιληπτή αφενός μεν η μεγάλη ανάγκη για 
στήριξη η οποία υπάρχει στην Ακαδημαϊκή και Ερευνητική κοινότητα, αφετέρου δε ο τεράστιος διαχειριστικός φόρτος 
(διοικητικός, οικονομικός, κτλ)  τον οποίο καλείται καθημερινά η υπηρεσία να φέρει εις πέρας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Το εγχείρημα καθίσταται ακόμα πιο εντυπωσιακό αν αναλογιστεί κανείς ότι στις αρχές του 2018 οι υπηρεσίες του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 
αποτελούνταν από 5 άτομα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, ενώ στο τέλος του 2018 το ανθρώπινο δυναμικό του Ιδρύματος 
ανήλθε μόλις στα 18 άτομα. 

Ωστόσο και παρά τις εγγενείς δυσκολίες ενός νέου εγχειρήματος που ξεκίνησε από το μηδέν, ως κυριολεξία και όχι ως 
σχήμα λόγου, το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. έχει καταφέρει σήμερα να ξεχωρίσει ως ένας βασικός πυλώνας στήριξης της Ακαδημαϊκής και 
Ερευνητικής Κοινότητας της χώρας. Ήδη μέσω της χρηματοδότησης που προσέφερε στο πλαίσιο της 1ης προκήρυξης 
ερευνητικών έργων Μεταδιδακτόρων Ερευντητών/τριών κατάφερε να αποτελέσει το όχημα για να επιστρέψουν στη χώρα 
37 νέοι Έλληνες επιστήμονες της διασποράς, καθιστώντας το Ίδρυμα ένα αποτελεσματικό εργαλείο στην προσπάθεια που 
καταβάλει η χώρα για την ανάσχεση του φαινομένου του Brain Drain.

Η ανάγκη της κοινότητας για συνέχεια και συνέπεια στις δράσεις του Ιδρύματος πραγματοποιείται με σταθερά βήματα από 
το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και το Επιχειρησιακό Σχέδιο για το 2019 αποτελεί κατ’ ουσία τον οδικό χάρτη με βάση τον οποίo θα πορευθεί το 
Ίδρυμα κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Οι προκλήσεις για το μέλλον είναι πολλές και μεγάλες αλλά η σημασία του έργου το οποίο καλείται καθημερινά να φέρει εις 
πέρας το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. είναι ακόμη μεγαλύτερη. Εξ’ αυτού του λόγου το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. παραμένει σταθερά προσανατολισμένο στον 
σκοπό της ενίσχυσης της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής Κοινότητας με τρόπο αξιοκρατικό, βασισμένο στην επιστημονική 
αριστεία και ποιότητα.

Είμαστε λοιπόν βέβαιοι ότι το 2019 θα είναι ένα ακόμα καλύτερο και πιο παραγωγικό έτος για όλους και ειδικότερα για τους 
επιστήμονες τους οποίους στηρίζουμε αλλά και για το Ίδρυμα καθώς μεγαλώνει και ωριμάζει.

Δρ. Νεκτάριος Νασίκας
Διευθυντής ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΌ 
ΣΗΜΕΙΩΜΑ
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Το Επιχειρησιακό Σχέδιο για το έτος 2019* που συ-
ντάσσεται για δεύτερη χρονιά αποσκοπεί να περιγρά-
ψει και να τονίσει τον μεταρρυθμιστικό και ανεξάρ-
τητο χαρακτήρα του Ιδρύματος καθώς και ό.τι έχει 
επιτευχθεί μέχρι σήμερα και να θέσει τους νέους στό-
χους και προτεραιότητες για το μέλλον.

Το στοίχημα για τη Διοίκηση και τα στελέχη του 
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. παραμένει το ίδιο. Συνέχεια και συνέπεια 
στις δράσεις, ποιοτική και ανεξάρτητη αξιολόγηση. 
Στο πλαίσιο αυτό προέχει η διαμόρφωση μιας νέας 
κουλτούρας αξιολόγησης που θα βασίζεται στην 
αξιοκρατία και τη διαφάνεια καθώς και η αναζήτηση 
πρόσθετων οικονομικών πόρων.

*Απόφαση με Α.Π.: 13587/29.05.2019, 54ης Συνεδρία-
σης Επιστημονικού Συμβουλίου, όπως ισχύει.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
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ΑΠΌΣΤΌΛΗ
Αποστολή του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. είναι η προαγωγή της 
έρευνας και της καινοτομίας, στο πλαίσιο της εθνικής 
στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτομία.
Ειδικότερα:

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌΎ 
ΣΧΕΔΙΌΎ 
Το Επιχειρησιακό Σχέδιο 2019 καταρτίστηκε σε συνερ-
γασία με όλα τα τμήματα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία, τις με αρ. πρωτ.: 245/2017 
όπως ισχύει, 69615/2018 και 29898/2019 αποφάσεις 
του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων καθώς και τις σχετικές αποφάσεις του 
Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Η υποστήριξη 
των νέων επιστημόνων

Η αξιοποίηση 
του ερευνητικού δυναμικού

Η ενίσχυση 
των ερευνητικών υποδομών 
της χώρας

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 2019

Το  παρόν Επιχειρησιακό Σχέδιο αναθεωρεί σημεία 
του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2018 και δύναται να 
αναθεωρείται σε περίπτωση ουσιωδών αλλαγών στο 
εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΌΙ
ΣΤΌΧΌΙ
• Η  συμβολή στην ανάσχεση των φαινομένων  της 

μονόπλευρης διαφυγής επιστημονικού δυναμι-
κού στο εξωτερικό καθώς και της ετεροαπασχό-
λησής του στη χώρα.                                                                                                                                 

• Η  συνεισφορά στη διαμόρφωση συνθηκών που 
θα οδηγήσουν στη Οικονομία της Γνώσης, στην 
ανάπτυξη και  παραγωγική ανασυγκρότηση της 
χώρας.

Για την εκπλήρωση των στόχων του, το Ίδρυμα:

• Χρηματοδοτεί ερευνητικά προγράμματα

• Χορηγεί υποτροφίες για την εκπόνηση διδακτο-
ρικών διατριβών και τη διεξαγωγή μεταδιδακτο-
ρικών μελετών

• Χρηματοδοτεί την αγορά ερευνητικού εξοπλι-
σμού βάσει στρατηγικού σχεδιασμού

• Χρηματοδοτεί δράσεις διασύνδεσης της επιστή-
μης με την κοινωνία και εμβληματικές δράσεις

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 Ερευνη-
τικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα. Συνδικαιούχοι χρη-
ματοδότησης δύνανται να είναι επιχειρήσεις, εκπαι-
δευτικά 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 προκη-
ρύξεις. Ειδικότερα, για τις υποτροφίες σχετικά με την 
εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και τη διεξαγωγή 
μεταδιδακτορικών μελετών δικαιούχοι είναι φυσικά 
πρόσωπα.
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ΘΕΣΜΙΚΌ ΠΛΑΙΣΙΌ 
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 και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και 
Τεχνολογίας.

Ιδρύθηκε με το ν. 4429/2016 «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευ-
νας Καινοτομίας και Άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 199), ο 
οποίος τροποποιήθηκε:

• Με το άρθρο 28 του ν. 4452/2017 «Ρύθμιση θε-
μάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομά-
θειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 17) ρυθμίζονται θέματα 
αναφορικά με τη διαδικασία της αξιολόγησης τη 
λειτουργία του Επιστημονικού Συμβουλίου και 
την εποπτεία της ΓΓΕΤ.

• Με το άρθρο 69 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114) 
αναφορικά με την συγκρότηση και λειτουργία της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ιδρύματος και τη 
διαδικασία της αξιολόγησης. 

• Με το άρθρο 20 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α΄ 38) για 
την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 
αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Επιστημονι-

κού Συμβουλίου και του Διευθυντή.

• Με το άρθρο 98 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄102) 
«Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
και άλλες διατάξεις» αναφορικά με τη διαδικασία 
των αποσπάσεων στο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

• Με το άρθρο 35 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α 13 «Συ-
νέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών και άλλες διατάξεις» αναφορικά με 
τη συγκρότηση των ΘΕΣΕ, τη δημιουργία Πιστο-
ποιημένου Μητρώου Αξιολογητών – Εμπειρογνω-
μόνων καθώς και την οικονομική διαχείριση του 
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Έχοντας ως γνώμονα τον εποπτικό ρόλο της Πολιτεί-
ας, οι εν λόγω διατάξεις δεν αναιρούν στο ελάχιστο 
τη διοικητική αυτοτέλεια του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. αλλά αντίθετα 
στοχεύουν στην εύρυθμη λειτουργία και στην υπο-
στήριξη των σκοπών του Ιδρύματος.

Τέλος, με τη με αρ. πρωτ. 195245 (ΦΕΚ Β’ 5252/ 
23.11.2018) «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 
Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.
ΙΔ.Ε.Κ.)» κοινή απόφαση των Αν. Υπουργών Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης εξειδικεύτηκαν θέματα  οργά-
νωσης και λειτουργίας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

ΑΞΙΕΣ
Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ συνεχίζει να έχει τις ίδιες αξίες τις οποίες 
υποστηρίζει και  επιδιώκει με επιμονή και υπομονή:

Αριστεία

Αξιοκρατία

Συνέχεια

Eπιστημονική Ποιότητα

Διαφάνεια

Συνέπεια

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 2018Επιχειρησιακό Σχέδιο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 2019
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
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ΌΡΓΑΝΑ 
ΔΙΌΙΚΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΎΝΕΛΕΎΣΗ
Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) αποτελείται από καταξιωμέ-
νους επιστήμονες διεθνούς κύρους οι οποίοι επιλέ-
γονται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και 
τους ερευνητικούς φορείς της χώρας με βάση κριτή-
ρια που θέτει το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Και-
νοτομίας. Η θητεία είναι τριετής. Με την με αρ. πρωτ.  
146206/2018 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 526) όπως ισχύει απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων συγκροτήθηκε η δεύτερη Γενική Συ-
νέλευση του Ιδρύματος στην οποία αντιπροσωπεύο-
νται 40 φορείς. Η θητεία των μελών της εν λόγω Γενι-
κής Συνέλευσης λήγει 18/09/2021.

Η Γενική Συνέλευση έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
• 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 Συμ-
βούλιο για θέματα που σχετίζονται με τις ερευνη-
τικές δράσεις του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

• Εγκρίνει την ετήσια έκθεση (οικονομικό απολογι-
σμό και απολογισμό δράσεων)

Εντός του 2018 πραγματοποιηθήκαν συνολικά 2 Συ-
νεδριάσεις της ΓΣ, ελήφθησαν 8 Αποφάσεις με σημα-
ντικότερες:  
• Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης 2016 (Οικονομικός 

Απολογισμός 2016 και Απολογισμός Πεπραγμέ-
νων 2016-2017)

• Έγκριση της σύμπραξης μεταξύ του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και 
του Texas A&M Engineering Experiment Station 
(TEES)

• Επικύρωση εκλογής νέου μέλους ΕΣ για τον τομέα 
των Επιστημών και Τεχνολογίας Μηχανικού

• Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού – Οικονομι-
κών Καταστάσεων έτους 2017

• Αποδοχή παραίτησης μέλους του Επιστημονικού 
Συμβουλίου

• Εκλογή Προέδρου ΓΣ

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. διαθέτει ένα σχήμα διακυβέρνησης το 
οποίο αποτελεί βαθιά μεταρρυθμιστική τομή  στη δη-
μόσια 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 
και δύναται να αποτελέσει  βασικό συντελεστή  στη 
διαμόρφωση της πολιτικής για την έρευνα στη χώρα.

Τα όργανα διοίκησης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. είναι:

Τα όργανα διοίκησης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

ΕΠΙΣΤΗΜΌΝΙΚΌ ΣΎΜΒΌΎΛΙΌ
Το Επιστημονικό Συμβούλιο (ΕΣ) του Ιδρύματος απο-
τελείται από εννέα (9) τακτικά μέλη, επιστήμονες διε-
θνούς κύρους, οι οποίοι προέρχονται από τους εξής 
τομείς:

Γεωπονικών Επιστημών, Φυσικών Επιστημών, Μα-
θηματικών και Επιστήμης της Πληροφορίας, Κοινωνι-
κών Επιστημών, Ανθρωπιστικών Επιστημών, Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, Ιατρικής και Επιστημών Υγείας, 
Επιστημών Μηχανικού και Τεχνολογίας, και Καινοτό-
μου Επιχειρηματικότητας.

Ως μέλη του ΕΣ εκλέγονται, κατόπιν διεθνούς πρό-
σκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προσωπικότη-
τες που έχουν διακριθεί για το διεθνές έργο και την 
εμπειρία τους στον αντίστοιχο τομέα. Η θητεία των 
μελών του ΕΣ είναι τετραετής. Με τη με αρ. πρωτ. 
288/2017 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 173) απόφαση του Αναπληρω-
τή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
όπως ισχύει συγκροτήθηκε το Επιστημονικό Συμβού-
λιο. Εντός του 2019 αναμένεται η εκλογή δύο (2) νέων 
μελών στους τομείς «Ιατρικής και Επιστημών Υγείας» 
και «Επιστημών Περιβάλλοντος και Ενέργειας» σε 
αντικατάσταση των παραιτηθέντων.

Το Συμβούλιο πραγματοποίησε 26 Συνεδριάσεις (11 
τακτικές και 15 έκτακτες) εντός του 2018  και έλαβε 
138 αποφάσεις εκ των οποίων οι σημαντικότερες 
αφορούν θέματα όπως:
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Όργανα Διοίκησης:
• Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Διευθυντή του 

ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
• Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Δι-

ευθύντρια για θέματα Διοίκησης και στην Ανα-
πληρώτρια Διευθύντρια για θέματα Έρευνας

• Εκλογή νέου Προέδρου και Αντιπροέδρου Επι-
στημονικού Συμβουλίου

• Επιλογή νέων προσωρινών μελών Επιστημονικού 
Συμβουλίου

• Επιλογή πέντε μελών Συμβουλευτικής Επιτροπής

Προσωπικό:
• Έγκριση δημοσίευσης προσκλήσεων εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για είκοσι (20) θέσεις έκτακτου 
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου ορισμένου χρόνου

• Έγκριση πρακτικών επιλογής για την πλήρωση θέ-
σεων έκτακτου προσωπικού (στο σύνολο των 279 
υποβληθέντων υποψηφιοτήτων)

Οικονομικό Τμήμα:
• Ορισμός Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσι-

ών του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
• Ορισμός υπευθύνων για την κίνηση τραπε-

ζικών λογαριασμών (ηλεκτρονικών ή μη) του 
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. σε Εμπορικές Τράπεζες και στην Τρά-
πεζα της Ελλάδος 

• Επικύρωση σύμβασης χρησιδανείου/παραχώ-
ρησης χρήσης τμήματος ακινήτου του Ελληνι-
κού Ινστιτούτου Παστέρ

• Έγκριση Ισολογισμού 2016
• Έγκριση απολογισμού 2017
• Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2017
• Έγκριση προϋπολογισμού 2018 και σχετικών 

τροποποιήσεων  
• Έγκριση καταβολής κόστους Διαχείρισης δρά-

σεων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στη ΓΓΕΤ
• Έκθεση Ελέγχου Ορκωτών Λογιστών (Χρήση 

2017) και διαβίβαση στη Γενική Συνέλευση
• Αποφάσεις πολυετούς υποχρέωσης
• Έγκριση υπερωριών 2019

Συνεργασίες:
• Διεθνείς συνεργασίες του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. – Διερεύ-

νηση δυνατοτήτων προσέλκυσης οικονομικών 
πόρων στο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

• Χρηματοδότηση και διεθνείς συνεργασίες
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Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτείται Συμβου-
λευτική Επιτροπή, η οποία είναι ανεξάρτητη προς 
τα λοιπά όργανα του Ιδρύματος. Η Συμβουλευτική 
Επιτροπή έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα και έχει ως 
σκοπό 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 διορίστηκε με τη με 
αρ. πρωτ. 75065/2018 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 300) απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων.

Απαρτίζεται από έντεκα (11) μέλη τα οποία είναι 
διακεκριμένοι επιστήμονες διεθνούς κύρους ή προ-
έρχονται από επιχειρηματικούς ή και παραγωγικούς 
φορείς, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής επιλέγονται 
ως εξής: Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομί-
ας (ΕΣΕΚ), τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της θητείας των 
μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής, καταρτίζει και 
υποβάλλει στον Υπουργό και στο Επιστημονικό Συμ-
βούλιο κατάλογο είκοσι δύο (22) προτεινόμενων με-
λών, εκ των οποίων έξι (6) είναι συγχρόνως και μέλη 
του ΕΣΕΚ. Από τον εν λόγω κατάλογο ο Υπουργός επι-
λέγει έξι (6) μέλη, ενώ πέντε (5) μέλη επιλέγονται από 
το Επιστημονικό Συμβούλιο. Έως τρία (3) από τα έντε-
κα (11) μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής μπορούν 
να είναι συγχρόνως και μέλη του ΕΣΕΚ.

Με απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου ή 
και της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι δυνατόν να 
προσκαλούνται στις συνεδριάσεις της τελευταίας δι-
ακεκριμένοι επιστήμονες της ημεδαπής ή της αλλο-
δαπής. Η διάρκεια της θητείας των μελών της Συμ-
βουλευτικής Επιτροπής είναι τετραετής.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμο-
διοτήτων της, έχει ήδη υποβάλει στον Υπουργό την 
πρότασή της για τις Θεματικές Συμβουλευτικές 
Επιτροπές (ΘΕΣΕ) της παρ. 13 του άρθρου 8 του 
ν. 4429/2016.

ΣΎΜΒΌΎΛΕΎΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΌΠΗ

Δράσεις:
• Επιχειρησιακός προγραμματισμός δράσεων 

ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 2018
• Πρόταση προς τον Αν. Υπουργό κατανομής πό-

ρων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για το 2019
• Σύσταση και συγκρότηση Θεματικών επιτρο-

πών των α’ και β’ φάσεων αξιολόγησης των προ-
τάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «1ης 
Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για 
την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/
τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλι-
σμού μεγάλης αξίας» (Α.Π. 500/15.12.2017) κα-
θώς και τροποποιήσεις αυτών

• Σύσταση επιτροπών ενστάσεων της Προκήρυ-
ξης μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την 
προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης 
αξίας

• Έγκριση οδηγού αξιολόγησης της Προκήρυξης 
μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προ-
μήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας

• Έγκριση προκηρύξεων: α) 2ης υποτροφιών υπο-
ψηφίων διδακτόρων β) 200 χρόνια από την ελλη-
νική επανάσταση (1821) γ) 2ης μεταδιδακτόρων 
ερευνητών/τριών και σχετικές τροποποιήσεις 
αυτών

• Έγκριση κανονισμού λειτουργίας των Θεματι-
κών Επιτροπών στο πλαίσιο της α) «1ης Προ-
κήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την 
ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών 
και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού με-
γάλης αξίας» και β) της 2ης Προκήρυξης Ερευ-
νητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Με-
ταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

• Έγκριση ανάρτησης αποτελεσμάτων επαναξιο-
λόγησης και τελικών πινάκων κατάταξης της α’ 
φάσης αξιολόγησης των προτάσεων που υπο-
βλήθηκαν στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης 
ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση 
των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την 
προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης 
αξίας» (Α.Π. 500/15.12.2017) σε όλες τις Επιστη-
μονικές Περιοχές

• Επιτροπές αξιολόγησης Υποψήφιων Διδακτό-
ρων, 1821

• Δημιουργία νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
υποβολής ερευνητικών προτάσεων και αιτήσε-
ων υποτροφίας

• Αύξηση Προϋπολογισμού 1ης Προκήρυξης 
ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση 
των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την 
προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης 
αξίας» (Α.Π. 500/15.12.2017)

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 2019
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ΔΙΕΎΘΎΝΤΗΣ
O Διευθυντής του Ιδρύματος είναι επιστήμονας με 
διεθνές κύρος και εμπειρία, διοικητική πείρα και αξι-
όλογη ερευνητική δραστηριότητα. Τα προσόντα του 
Διευθυντή εξειδικεύονται στον Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας. Ο Διευθυντής επελέγη και διορίστηκε με 
την με Α.Π.: 301/2017 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 436) απόφαση του 
Επιστημονικού Συμβουλίου μετά από πρόσκληση εκ-
δήλωσης ενδιαφέροντος για τετραετή θητεία, ανανε-
ώσιμη μόνο μία φορά. Ο Διευθυντής του Ιδρύματος 
εισηγήθηκε στο ΕΣ τον διορισμό δύο (2) Αναπληρω-
τών Διευθυντών, τους οποίους επέλεξε ύστερα από 
ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος. Ο Διευθυντής 
υλοποιεί τη στρατηγική του Ιδρύματος που έχει απο-
φασίσει το Επιστημονικό Συμβούλιο.

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 υποβάλ-
λει στο ΕΣ και εν συνεχεία, προς έγκριση, στη ΓΣ.

• Αναζητεί πηγές χρηματοδότησης για το Ίδρυμα.

• Εκπροσωπεί το Ίδρυμα δικαστικώς και εξωδίκως.

Ο Διευθυντής έχει εισηγηθεί επί των ανωτέρω αποφά-
σεων του Επιστημονικού Συμβουλίου και της Γενικής 
Συνέλευσης και έχει υλοποιήσει ή μεριμνά για την 
υλοποίησή τους.

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια για θέματα διοίκη-
σης, η οποία αναπληρώνει και τον Διευθυντή σε 
περίπτωση έλλειψης ή κωλύματος, διορίστηκε με 
την με αρ. πρωτ. 815/2018 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 173) από-
φαση του ΕΣ. Είναι αρμόδια και μεριμνά για θέ-
ματα διοίκησης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. καθώς και για κάθε 
άλλο θέμα που της έχει ανατεθεί με απόφαση του 
Διευθυντή ή του ΕΣ.

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια για θέματα έρευνας 
είναι αρμόδια και μεριμνά για θέματα αρμοδιότη-
τας του ερευνητικού τμήματος καθώς και για κάθε 
άλλο θέμα που θα της ανατεθεί με απόφαση του 
Διευθυντή ή του ΕΣ.

Α.

Β.

Οι δύο Αναπληρώτριες Διευθύντριες εισηγούνται 
στον Διευθυντή για  τα  θέματα που άπτονται των αρ-
μοδιοτήτων τους ενώ έχουν υλοποιήσει ή υλοποιούν 
όλες τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τη ΓΣ το ΕΣ 
και τον Διευθυντή.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
ΔΙΕΎΘΎΝΤΕΣ
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ΠΟΡΟΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΌΙ ΠΌΡΌΙ 
Στο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. δεν έχει καλυφθεί καμία από τις τριάντα 
πέντε (35) θέσεις τακτικού προσωπικού. Οι ανθρώπι-
νοι πόροι του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. αφορούν σε:  

• Δύο (2) άτομα με απόσπαση και ένα (1) με διάθεση 
από φορείς του Δημοσίου εκ των οποίων το ένα 
κατέχει τη θέση της Προϊσταμένης Οικονομικών 
Υπηρεσιών.

• Εκ των εγκεκριμένων μέσω του Εσωτερικού Κα-
νονισμού είκοσι τριών (23) ατόμων ως έκτακτο 
προσωπικό και σύμφωνα με τις σχετικές αποφά-
σεις του ΕΣ έχουν προσληφθεί με ανοιχτές αντα-
γωνιστικές διαδικασίες, είκοσι δύο (22) άτομα με 
συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-
νου χρόνου, με δυνατότητα ανανέωσης, ενώ προ-
γραμματίζεται η άμεση πρόσληψη ενός ακόμη 
ατόμου για τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Ιδρύ-
ματος. Με απόφαση του ΕΣ έχει αποσταλεί στον 
Υπουργό πρόταση τροποποίησης του Εσωτερι-
κού Κανονισμού του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την αύξηση 
του έκτακτου προσωπικού από 23 σε 35 άτομα 
και αναμένεται η σχετική απόφαση.  

• Εξωτερικοί συνεργάτες  για θέματα που αφορούν  
κυρίως νομική υποστήριξη, μηχανοργάνωση, με-
τακινήσεις /διαμονή αξιολογητών και καθαριότη-
τα ενώ προγραμματίζεται η σύναψη συμβάσεων 
παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη των 
ελέγχων και της διαχείρισης των χρηματοδοτού-
μενων  από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Ερευνητικών  Έργων και 
αιτήσεων υποτροφίας. 

Το ανθρώπινο δυναμικό του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. είναι υψηλών 
προδιαγραφών, με ιδιαίτερη κατάρτιση και πίστη στο 
όραμα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Στόχος είναι η ολοκλήρωση της 
στελέχωσης του Ιδρύματος και η συνεχής εκπαίδευση 
και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του. 

ΤΕΧΝΌΛΌΓΙΚΌΙ ΠΌΡΌΙ
Με στόχο την επίτευξη των επιχειρησιακών  στόχων του 
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για  ταχύτητα, αξιοπιστία και διαφάνεια στην 
προκήρυξη, αξιολόγηση και διαχείριση των δράσεών 
του, έχει ήδη διαμορφωθεί αναβαθμισμένη και φιλική 
στο χρήστη διαδικτυακή πύλη https://hfri.grnet.gr/ υπο-
βολής αιτήσεων υποτροφίας και ερευνητικών προτάσε-
ων. Στην εν λόγω πλατφόρμα ήδη έχει πραγματοποιηθεί 
η υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της 2ης προκήρυ-
ξης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με επιστημονικούς υπευθύνους μετα-
διδάκτορες ερευνητές/τριες.

Σημαντική καινοτομία στον σχεδιασμό της νέας Πύλης 
αποτελεί ο εξατομικευμένος προσανατολισμός και προ-
σαρμογή της στον χρήστη ανάλογα µε την κατηγορία 
στην οποία υποβάλλει την πρόταση/αίτησή του: Υποψή-
φιος Διδάκτορας για υποτροφία, Μεταδιδακτορικός/η 
Ερευνητής/τρια, Μέλος ΔΕΠ/Ερευνητής. 

17
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Εντός του 2019, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του πλη-
ροφοριακού συστήματος του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., που έχει μάλι-
στα θεσμοθετηθεί, βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία: 

• Συστήματος αξιολόγησης προτάσεων/αιτήσεων 
χρηματοδότησης και εξαγωγής στατιστικών στοι-
χείων, αποτελούμενο από δύο υποσυστήματα: 

1. Υποσυστήματος Αξιολόγησης προτάσεων και 
αιτήσεων για όλες τις δράσεις του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

2. Υποσυστήματος εξαγωγής Στατιστικών Στοι-
χείων τα οποία θα υποστηρίξουν την Πολιτική 
Έρευνας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για τις μελλοντικές Δρά-
σεις του

• Μητρώου Πιστοποιημένων  Αξιολογητών - εμπειρο-
γνωμόνων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. σύμφωνα με την παρ. 11 του 
άρθρου 5 του ν. 4419/2016.

Τα παραπάνω συστήματα διαθέτουν τα ακόλουθα χα-
ρακτηριστικά:

• Επεκτασιμότητα, ώστε να μπορούν α) να διασυνδε-
θούν με υφιστάμενα πληροφοριακά  συστήματα της 
Αναθέτουσας Αρχής, όπως είναι το πληροφοριακό 
Σύστημα υποβολής αιτήσεων και προτάσεων δρά-
σεων, και β) να υποστηρίξουν επιπλέον υποσυστή-
ματα ή/και διαδικασίες που πιθανόν να απαιτηθούν 
στο μέλλον, όπως η παρακολούθηση και διαχείριση 
των χρηματοδοτούμενων έργων της Αναθέτουσας 
Αρχής, το υποσύστημα έρευνας ικανοποίησης χρη-
στών κ.α.

• Αξιοπιστία, ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται:     
α) µεγάλο πλήθος υποβολών οι οποίες θα εκτελού-
νται ταυτόχρονα, πιθανότατα από  διαφορετικές 
πράξεις (ενδεικτικός ετήσιος αριθμός: 5.000), και β) 
µεγάλο πλήθος αξιολογητών, οι οποίοι θα επεξερ-
γάζονται και θα υποβάλλουν τις αξιολογήσεις τους, 
πιθανώς και για διαφορετικές προκηρύξεις.

• Δυνατότητα παραμετροποίησης, ώστε να µπορούν 
να υποστηρίξουν τις διαφορετικές απαιτήσεις της 
κάθε δράσης.

• Ασφάλεια και συμβατότητα με το Γενικό Κανονισµό 
Προστασίας Δεδομένων (GDPR) για όλα τα δεδοµέ-
να (προσωπικά ή µη) τα οποία θα διαχειρίζεται.

•  Αποδοτικότητα

• Αποτελεσματικότητα

Επίσης το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. διαθέτει νέο πρόγραμμα για την 
υποστήριξη των αυξημένων αναγκών των  Οικονομικών  
Υπηρεσιών του, το οποίο μάλιστα  έχει εγκατασταθεί σε 
μονάδα που δημιουργήθηκε στο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

ΌΙΚΌΝΌΜΙΚΌΙ ΠΌΡΌΙ 
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 ευρωπαϊ-
κούς ή διεθνείς οργανισμούς.

• Χρηματοδοτήσεις σύμφωνα με την από 15.7.2016 
Σύμβαση της Ελληνικής Δημοκρατίας με την Ευ-
ρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τις οποίες το 
Ίδρυμα διαχειρίζεται ως δικαιούχος και για λογα-
ριασμό της Ελληνικής Δημοκρατίας.

• Δωρεές, ενισχύσεις, κληρονομιές, κληροδοσίες, 
επιχορηγήσεις, χορηγίες και κάθε είδους εισφο-
ρές φυσικών ή νομικών προσώπων, του δημόσι-
ου ή του ιδιωτικού τομέα, της ημεδαπής ή αλλο-
δαπής.

Το Ίδρυμα διαχειρίζεται τους πόρους του, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις, την από 15.7.2016 Σύμ-
βαση της Ελληνικής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων και τον Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας, σε ειδικό λογαριασμό ταμειακής δια-
χείρισης 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 δα-
νειακό έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού και το 
ισόποσο αυτής εγγράφεται σε ειδικό για το Ίδρυμα 
κωδικό προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων και ανέρχεται στο ύψος 
των 180.000.000 ευρώ. Από το ποσό αυτό έχουν ήδη 
εκταμιευθεί  54.000.000 ευρώ ενώ αναμένεται να 
εκταμιευτούν άλλα 36.000.000 εντός του 2019. 

Επιπρόσθετα, το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. έχει λάβει χρηματοδότη-
ση ύψους 120.000.000 ευρώ από το συγχρηματοδο-
τούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επεν-
δύσεων εκ των οποίων τα 60.000.000 στο τέλος του 
2018. Εντός του 2019 αναμένεται έγκριση δωρεάς 
από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ύψους 5.000.000 
ευρώ για τη χρηματοδότηση – γέφυρα ερευνητών 
οι οποίoι έχουν υποβάλει ερευνητικές προτάσεις σε 
προκηρύξεις του  Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας 
(European Research Council – ERC), έχουν αξιολογη-
θεί και βαθμολογηθεί με Α ή Β κατά τη δεύτερη φάση 
αλλά δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, συνολικού προϋπο-
λογισμού 10.000.000 ευρώ.
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ΤΌΜΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΌΚΗΡΎΞΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΝ
Στον παρακάτω πίνακα 1 παρουσιάζεται η κατανομή των δράσεων ανά τομέα και προκήρυξη καθώς και η 
πηγή χρηματοδότησής τους σύμφωνα με την δανειακή συμφωνία, τις υπουργικές αποφάσεις, τις αποφάσεις 
του Επιστημονικού Συμβουλίου και του Διευθυντή.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :  Κατανομή των δράσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ανά τομέα και προκήρυξη

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΔΡΑΣΗ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ 
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΕΠ ΠΔΕ

ΔΩΡΕΑ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΙΑΡΧΟΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
(ΜΕΛΗ ΔΕΠ / 

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ)
το λιγότερο 38%

1η 45.000.000 18.000.000 27.000.000

2η 24.500.000 24.500.000

3η 24.580.000 24.580.000

ΣΥΝΟΛΟ 94.080.000 67.080.000 27.000.000

ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ

1η ΓΓΕΤ* 13.500.000

2η  10.000.000  2.500.000 7.500.000

3η  8.000.000  8.000.000

4η  5.000.000  5.000.000

ΣΥΝΟΛΟ  36.500.000  15.500.000 7.500.000

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 
(ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ)  
το λιγότερο 38%

 1Η ΓΓΕΤ*  34.000.000

 2Η  16.580.000  16.580.000

 3Η  12.250.000  12.250.000 

 ΣΥΝΟΛΟ  62.830.000  28.830.000 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
μέχρι 16%

 1Η   20.000.000  8.280.000 11.720.000

 2Η  14.560.000  14.560.000 

 ΣΥΝΟΛΟ  34.560.000  22.840.000 11.720.000

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
μέχρι 8%

 1Η   1.030.000  250.000 780.000

2Η  3.000.000  3.000.000 5.000.000

3Η  5.000.000  5.000.000

4Η  1.000.000  1.000.000

ΣΥΝΟΛΟ   10.030.000  9.250.000 780.000

ΓΓΕΤ* ΓΓΕΤ* (1η-1η ΓΕΕΤ) 17,500,000 30,000,000

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΡΑΣΕΩΝ 238.000.000 161.000.000 77.000.000 5.000.000
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ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΡΌΕΣ
Α.  ΠΙΝΑΚΑΣ 2 :  Εκροές Χρηματοδοτούμενων Έργων ανά Πηγή Χρηματοδότησης 
(Πρόβλεψη για τα έτη 2019-2027)

Β.  ΠΙΝΑΚΑΣ 3 :  Εισροές (Πρόβλεψη για τα έτη 2019 2021)

ΕΤΗ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΕΤΕπ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ                                
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ

ΕΡΓΩΝ ΠΔΕ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ

ΕΡΓΩΝ ΔΩΡΕΑΣ ΙΣΝ

2016 17.500.000

2017 20.000.000

2018

2019 25.630.000

2020 13.978.000 31.370.000 3.750.000

2021 33.900.000 750.000

2022 26.587.000 500.000

2023 38.546.000

2024 11.004.500

2025 10.658.500

2026 6.368.000

2027 2.458.000

ΣΥΝΟΛΟ 161.000.000 77.000.000 5.000.000

ΕΤΗ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 
ΕΤΕπ

ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
ΠΔΕ

ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
ΔΩΡΕΑΣ ΙΣΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΙΣΡΟΩΝ

2016 60.000.000 60.000.000

2017 18.000.000 18.000.000

2018 36.000.000 60.000.000 96.000.000

2019 36.000.000 36.000.000

2020 36.000.000 3.750.000 39.750.000

2021 36.000.000 750.000 39.750.000

2021 18.000.000 18.000.000

2022 500.000 500.000

ΣΥΝΟΛΟ 161.000.000 77.000.000 5.000.000 305.000.000

Οι χρηματικές εισροές της δανειακής σύμβασης πραγματοποιούνται υπό την αίρεση συμβασιοποίησης 
ποσοστού 80% των προηγούμενων εκταμιεύσεων της τράπεζας προς το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Δεν περιλαμβάνονται οι τόκοι.
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ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
(SWOT ANALYSIS)

S

O

W

ΕΎΚΑΙΡΙΕΣ
• Τακτικές χρηματοδοτικές ροές (μεσοπρόθεσμα)

• Συνεργασίες με Τρίτους

• Καθορισμός και τυποποίηση διαδικασιών υπό εξέλιξη

• Πληροφοριακό Σύστημα αξιολόγησης, Μητρώου 
και διαχείρισης υπό εξέλιξη

• Στελέχωση και εκπαίδευση προσωπικού υπό εξέλιξη

• Διαμόρφωση νέας νοοτροπίας και συνθηκών αξιολόγησης

• Φιλικό περιβάλλον

ΑΔΎΝΑΜΙΕΣ
• Ασφυκτικό πλαίσιο δημοσιονομικών κανόνων

• Περιορισμένες κτιριακές υποδομές

TΑΠΕΙΛΕΣ
• Αδυναμία νέας χρηματοδότησης

• Αδυναμία εύρεσης αξιολογητών

• Αδυναμία διασφάλισης ποιότητας αξιολόγησης

• Αδυναμία συνέχειας και συνέπειας στις δράσεις

ΔΎΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Αξιολόγηση με μοναδικό κριτήριο την ποιότητα 

και την αριστεία χωρίς θεματικούς, γεωγραφικούς 
ή άλλους περιορισμούς 

• Ανθρώπινο δυναμικό υψηλών προσόντων 

• Όραμα

• Πρωτότυπο σχήμα Διακυβέρνησης: Συμμετοχή της 
επιστημονικής κοινότητας στα όργανα διοίκησης.

• Ανεξάρτητες επιτροπές αξιολόγησης
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Α. Σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4415/2016, 
πριν την ίδρυση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. εκχωρήθηκαν μέσω 
της δανειακής σύμβασης 18.000.000,00 ευρώ, τα 
οποία διαχειρίστηκε η ΓΓΕΤ, με βάση τη με αρ. 
πρωτ. 196096/Ι2/2016 απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 245/2017 (ΦΕΚ Β΄ 1066) 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ετήσιος 
προγραμματισμός των δράσεων και κατανομή 
πόρων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για το έτος 2017», όπως 
τροποποιήθηκε με τη με αρ. πρωτ. 223400/2017 
και την 77320/2018 όμοιες αποφάσεις.

ΔΡΑΣΕΙΣ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Α.

Β.

Γ.

Δ.

Ε.

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 
A. Αιτήσεις Υποτροφιών για Υποψηφίους Διδάκτορες 

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.) απο-
σκοπεί στη χρηματοδότηση ΥΔ για την εκπόνηση της 
διδακτορικής τους διατριβής σε Ανώτατα Εκπαιδευ-
τικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) και Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαι-
δευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) στην Ελλάδα. Η διάρκεια της 
χρηματοδότησης (υπό μορφή υποτροφίας) είναι από 
12 έως 36 μήνες. 

Οι αιτήσεις κατατάσσονται κατ’ επιλογή του/της υπο-
βάλλοντος/ουσας την αίτηση σε μια από τις ακό-
λουθες ευρείες επιστημονικές περιοχές: Α. Φυσικές 
Επιστήμες Β. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας 
Γ. Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και Επιστήμες Υγείας) Δ. 
Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα Ε. Μαθηματικά 
και Επιστήμες της Πληροφορίας ΣΤ. Κοινωνικές Επι-
στήμες Ζ. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες Η. Πε-
ριβάλλον και Ενέργεια Θ. Διοίκηση και Οικονομία της 
Καινοτομίας.

Εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 69615/2018 (ΦΕΚ Β΄ 
1907) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα 
«Ετήσιος προγραμματισμός των δράσεων και 
κατανομή πόρων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για το έτος 2018».

Εκδόθηκε η με αρ. πρωτ 2351/03.07.2018 Απόφαση 
του ΕΣ με θέμα «Επιχειρησιακό Σχέδιο έτους 2018».

Εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 29898/2019 (Β’ 809) απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων με θέμα «Ετήσιος προγραμματισμός 
των δράσεων και κατανομή πόρων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για 
το έτος 2019».
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Β. Προτάσεις ερευνητικών έργων με Επιστημονικούς Υπευθύνους 
Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές/Τριες 

Στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη της υλοποίησης 
επιλεγμένων ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονι-
κής ποιότητας και αριστείας, στα οποία Επιστημονικοί 
Υπεύθυνοι (ΕΥ) είναι Μεταδιδακτορικοί/κές Ερευνητές/
τριες (ΜΕ-ΕΥ). 

Η Δράση έχει σχεδιαστεί με στόχο να υποστηρίξει Με-
ταδιδακτορικούς Ερευνητές για να κατευθύνουν την 
υλοποίηση ερευνητικού Έργου ως Επιστημονικοί Υπεύ-
θυνοι 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 ΜΕ-ΕΥ όσο και των 
μελών της Ερευνητικής Ομάδας (ΕΟ) του έργου, και η 
δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την 
αξιοποίηση του υφιστάμενου επιστημονικού δυναμι-
κού της χώρας και την προσέλκυση νέων επιστημόνων 
που εργάζονται στο εξωτερικό. 

Το προτεινόμενο ερευνητικό Έργο («Πρόταση») θα 
πρέπει να είναι πρωτότυπο, να αναφέρεται σε ερευνητι-
κό τομέα αιχμής, να έχει σημαντική επιστημονική απή-
χηση και να πληροί κριτήρια υψηλής επιστημονικής 
ποιότητας και αριστείας. Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των 
ερευνητικών έργων θα είναι Μεταδιδακτορικοί Ερευνη-
τές (παρ.12 του άρθρου 24 του Ν4386/2016). 

Οι προτάσεις κατατάσσονται κατ’ επιλογή του/της υπο-
βάλλοντος/ουσας την αίτηση σε μια από τις ακόλουθες 

ευρείες επιστημονικές περιοχές: Α. Φυσικές Επιστήμες 
Β. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας Γ. Επιστήμες 
Ζωής (Ιατρικής και Επιστήμες Υγείας) Δ. Γεωπονικές Επι-
στήμες και Τρόφιμα Ε. Μαθηματικά και Επιστήμες της 
Πληροφορίας ΣΤ. Κοινωνικές Επιστήμες Ζ. Ανθρωπιστι-
κές Επιστήμες και Τέχνες Η. Περιβάλλον και Ενέργεια Θ. 
Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας.

Οι ΜΕ-ΕΥ πρέπει να επιδείξουν τον πρωτοποριακό χα-
ρακτήρα, τη φιλοδοξία και τη σκοπιμότητα της επιστη-
μονικής τους πρότασης. Μέλημα των ΜΕ-EY θα είναι ο 
συνεχής έλεγχος και η εξασφάλιση της ορθής υλοποίη-
σης του έργου, τόσο στο φυσικό όσο και στο οικονομι-
κό αντικείμενο, σε συμφωνία με όσα προτείνονται στην 
ερευνητική Πρόταση. 

Στην Ερευνητική Ομάδα του έργου μπορούν να συμ-
μετέχουν, εκτός από τον ΜΕ-ΕΥ, και άλλοι Μεταδιδακτο-
ρικοί Ερευνητές, Υποψήφιοι Διδάκτορες, Μεταπτυχι-
ακοί Φοιτητές, επιστημονικοί και τεχνικοί συνεργάτες, 
καθώς και λοιπό προσωπικό που ανήκει είτε στον Φο-
ρέα Υποδοχής (ΦΥ) είτε σε Συνεργαζόμενο Φορέα (ΣΦ). 
Το Έργο θα μπορεί να υλοποιηθεί σε Φορέα Υποδοχής, 
ο οποίος μπορεί να είναι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι.) ή 
Ερευνητικό Κέντρο-Ινστιτούτο (Ε.Κ.-Ι.) ή Ερευνητικό Πα-
νεπιστημιακό Ινστιτούτο (Ε.Π.Ι.) ή Ανώτατο Στρατιωτικό 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Σ.Ε.Ι.). Τα ερευνητικά Έργα που 
θα χρηματοδοτηθούν θα επιλεγούν μέσα από διαδικα-
σία αξιολόγησης. 
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Γ. Προτάσεις ερευνητικών έργων με Επιστημονικούς Υπευθύνους 
Μέλη ΔΕΠ και Ερευνητές/Τριες 

Δ. Προτάσεις ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας

Στόχος της παρούσας δράσης είναι η υποστήριξη της 
υλοποίησης επιλεγμένων ερευνητικών έργων υψηλής 
επιστημονικής ποιότητας στο πλαίσιο της προσπάθει-
ας για τη στήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας της 
Χώρας. Τα ερευνητικά έργα της παρούσας δράσης θα 
υλοποιηθούν σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ερευνητικά Πανεπι-
στημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ) και Ερευνητικά Κέντρα – Ιν-
στιτούτα της Χώρας που καλούνται Φορείς Υποδοχής 
(ΦΥ), εμπλουτίζοντας τις ερευνητικές δραστηριότητες 
που διεξάγονται σε αυτά. Η δράση αυτή έρχεται σε συ-
νέχεια και συμπληρωματικά των δράσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 
για την ενίσχυση υποψήφιων διδακτόρων και μεταδιδα-
κτορικών ερευνητών/τριών στο πλαίσιο της έμπρακτης 
υποστήριξης της έρευνας που διεξάγεται στη Χώρα. 
Επιπλέον, η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο αξιο-
ποίησης του επιστημονικού δυναμικού της Χώρας στο-
χεύοντας και στην παραμονή των νέων επιστημόνων 
αλλά και την προσέλκυση των αντίστοιχων που εργάζο-
νται στο εξωτερικό.

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι (ΕΥ) δύναται να είναι μέλη 
ΔΕΠ (άρθρο 2 στοιχ. ια του Ν. 4485/2017) των Ανωτάτων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), ερευνητές των Ερευνη-
τικών Κέντρων (ΕΚ, άρθρο 18 του Ν. 4310/2014), των 
Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (ΕΠΙ) και 

Στόχος της παρούσας δράσης είναι η προμήθεια επι-
στημονικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας και στρατηγικής 
σημασίας, στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη στήριξη 
της ερευνητικής δραστηριότητας της Χώρας. Η δράση 
υλοποιείται σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ερευνητικά Πανεπι-
στημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ) και Ερευνητικά Κέντρα – Ιν-
στιτούτα της Χώρας που καλούνται Φορείς Υποδοχής 
(ΦΥ) ενδυναμώνοντας ή επεκτείνοντας τις υφιστάμενες 
ερευνητικές τους δομές. 

Η δράση αυτή έρχεται σε συνέχεια και συμπληρωμα-
τικά των δράσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση υπο-
ψηφίων διδακτόρων, μεταδιδακτορικών ερευνητών/
τριών και Μελών ΔΕΠ/Ερευνητών-τριών στο πλαίσιο της 
έμπρακτης υποστήριξης της έρευνας που διεξάγεται 
στη Χώρα. Επιπλέον, η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαί-
σιο αξιοποίησης του επιστημονικού δυναμικού της Χώ-
ρας στοχεύοντας και στην παραμονή των νέων επιστη-
μόνων αλλά και την προσέλκυση των αντίστοιχων που 
εργάζονται στο εξωτερικό. Επιστημονικοί Υπεύθυνοι 
(ΕΥ) δύναται να είναι μέλη ΔΕΠ (άρθρο 2 στοιχ. ια του Ν. 
4485/2017) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
(ΑΣΕΙ) της Χώρας και αποτελούν προσωπικό των Φορέ-
ων, οι οποίοι είναι κύριοι δικαιούχοι χρηματοδότησης 
του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.(άρθρο 2 παρ. 2α του Ν. 4429/2016), όπως 
συγκεκριμενοποιούνται για τις ανάγκες της παρούσας 
προκήρυξης παρακάτω. Η δράση είναι προσαρμοσμένη 
στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ερευνητικής προσπά-
θειας σε καθεμία από τις επιστημονικές περιοχές που 
καλύπτει και δεν τίθενται κανενός είδους θεματικοί ή 
γεωγραφικοί περιορισμοί. 

Το προτεινόμενο ερευνητικό έργο θα πρέπει να είναι 
πρωτότυπο, να αναφέρεται σε ερευνητικό τομέα αιχ-
μής, να έχει σημαντική επιστημονική απήχηση σε διε-
θνές επίπεδο και να πληροί κριτήρια υψηλής επιστημο-
νικής ποιότητας και αριστείας. 

Κάθε πρόταση για ερευνητικό έργο θα υποβάλλεται σε 
ένα επιστημονικό πεδίο σε μία από τις ακόλουθες ευρεί-
ες επιστημονικές περιοχές: Α. Φυσικές Επιστήμες Β. Επι-
στήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας Γ. Επιστήμες Ζωής 
(Ιατρική και Επιστήμες Υγείας) Δ. Γεωπονικές Επιστήμες 
– Τρόφιμα Ε. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφο-
ρίας ΣΤ. Κοινωνικές Επιστήμες Ζ. Ανθρωπιστικές Επιστή-
μες και Τέχνες Η. Περιβάλλον και Ενέργεια Θ. Διοίκηση 
και Οικονομία της Καινοτομίας.

(ΑΕΙ), ερευνητές των Ερευνητικών Κέντρων (ΕΚ, άρθρο 
18 του Ν. 4310/2014), των Ερευνητικών Πανεπιστημια-
κών Ινστιτούτων (ΕΠΙ) και των Ανωτάτων Στρατιωτικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) της Χώρας και αποτε-
λούν προσωπικό των Φορέων, οι οποίοι είναι κύριοι δι-
καιούχοι χρηματοδότησης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.(άρθρο 2 παρ. 
2α του Ν. 4429/2016), όπως συγκεκριμενοποιούνται για 
τις ανάγκες της παρούσας προκήρυξης παρακάτω. Η 
δράση είναι προσαρμοσμένη στα ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά της ερευνητικής προσπάθειας σε καθεμία από τις 
επιστημονικές περιοχές που καλύπτει και δεν τίθενται 
κανενός είδους θεματικοί ή γεωγραφικοί περιορισμοί. 

Κάθε πρόταση για ερευνητικό έργο θα υποβάλλεται σε 
ένα επιστημονικό πεδίο σε μία από τις ακόλουθες ευρεί-
ες επιστημονικές περιοχές: Α. Φυσικές Επιστήμες Β. Επι-
στήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας Γ. Επιστήμες Ζωής 
(Ιατρική και Επιστήμες Υγείας) Δ. Γεωπονικές Επιστήμες 
– Τρόφιμα Ε. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφο-
ρίας ΣΤ. Κοινωνικές Επιστήμες Ζ. Ανθρωπιστικές Επιστή-
μες και Τέχνες Η. Περιβάλλον και Ενέργεια Θ. Διοίκηση 
και Οικονομία της Καινοτομίας.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Η αξιολόγηση των ερευνητικών προτάσεων και αι-
τήσεων υποτροφιών ενεργείται σύμφωνα με το άρ-
θρο 5 του Ν. 4429/2016 όπως ισχύει, τις διατάξεις 
του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ιδρύ- 
ματος και τις αποφάσεις του Επιστημονικού Συμ-
βου-λίου. Η υποβολή και αξιολόγηση των προτάσεων 
διενεργείται μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Ιδρύ-
ματος και με διαδικασίες που εξασφαλίζουν την τα-
χεία και απαλλαγμένη από περιττό διοικητικό φορτίο 
ολοκλήρωση των προγραμμάτων. 

Η αξιολόγηση των υποψήφιων δικαιούχων γίνεται 
από επιτροπή αξιολογητών, αποτελούμενη από πέ-
ντε (5) έως είκοσι (20) μέλη. Η επιτροπή αξιολόγησης 
μπορεί να υποβοηθείται στο έργο της από έναν ή 
περισσότερους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες ανά-
λογα 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 Πιστοποι-
ημένων Αξιολογητών του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και έως τη δημι-
ουργία αυτού από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξι-
ολογητών του άρθρου 27 του ν. 4310/2014 (Α` 258) 
και διαθέτουν τα προσόντα που σχετίζονται με το 
αντικείμενο του προς αξιολόγηση έργου. Αν για ορι-
σμένη αξιολόγηση δεν υπάρχουν οι απαιτούμενοι για 
τη συγκεκριμένη περίπτωση ειδικοί επιστήμονες ή οι 
υφιστάμενοι δεν καλύπτουν τις ανάγκες της συγκε-
κριμένης αξιολόγησης, επιτρέπεται, με απόφαση του 
Επιστημονικού Συμβουλίου, να ορίζονται ως μέλη 
ειδικοί επιστήμονες της ημεδαπής ή αλλοδαπής που 
δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο Πιστοποιημένων 
Αξιολογητών.

Τους εμπειρογνώμονες και την επιτροπή ορίζει το 
Επιστημονικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση της 
Θεματικής Συμβουλευτικής Επιτροπής. Κάθε μέλος 
του Ε.Σ. του Ιδρύματος επικουρείται στο έργο του 
από Θεματική Συμβουλευτική Επιτροπή (ΘΕ.Σ.Ε.) 
αποτελούμενη από πέντε (5) καταξιωμένους επιστή-
μονες εξειδικευμένους στη θεματική περιοχή που 
εποπτεύει. Στη ΘΕ.Σ.Ε. μετέχει αυτοδικαίως, ο Πρόε-
δρος 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 δι-
πλάσιο τουλάχιστον αριθμό μελών, τα οποία προέρ-
χονται από το ΕΣΕΚ ή το αντίστοιχο θεματικό ΤΕΣ. Ο 
Υπουργός εκδίδει την πράξη συγκρότησης της ΘΕ.Σ.Ε. 
Συντονιστής της ΘΕ.Σ.Ε. είναι αυτοδικαίως το (1) μέ-
λος του Ε.Σ., με πρωτοβουλία του οποίου συνεδριά-
ζουν οι ΘΕ.Σ.Ε. τουλάχιστον (2) δύο φορές το χρόνο. 
Η θητεία των μελών της ΘΕ.Σ.Ε. είναι ετήσια με δυ-
νατότητα ανανέωσης. Τα μέλη της ΘΕ.Σ.Ε. κατά τη δι-
άρκεια της θητείας τους υπόκεινται σε ασυμβίβαστα.

Για την αξιολόγηση των προτάσεων κάθε προκήρυξης 
οι ΘΕ.Σ.Ε. συγκαλούνται υποχρεωτικώς εντός δεκαπέ-
ντε (15) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υπο-
βολής προτάσεων, προκειμένου να προτείνουν στο 
Επιστημονικό Συμβούλιο εντός αποκλειστικής προ-
θεσμίας 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 
υποβάλλουν για οποιονδήποτε λόγο τον κατάλογο 
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Για την αξιολόγηση των προτάσεων, την εξέταση των 
ενστάσεων και την πιστοποίηση των χρηματοδοτού-
μενων δράσεων του Ιδρύματος δη-μιουργείται Μη-
τρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών - Εμπειρογνωμό-
νων, επιστημόνων εγνωσμένου κύρους, από το οποίο 
προέρχονται οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες και τα 
μέλη των επιτροπών εμπειρογνωμόνων και ενστάσε-
ων καθώς και οι πιστοποιητές των χρηματοδοτούμε-
νων έργων. 

Ο καθορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προ-
σό-ντων και η πιστοποίηση των μελών του Μητρώου 
της παραγράφου 6 πραγματοποιείται από πενταμε-
λή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του 
Υπουργού και απαρτίζεται από τρία (3) μέλη της Συμ-
βουλευτικής Επιτροπής και δύο (2) μέλη του Επιστη-
μονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος. 

ΜΗΤΡΩΌ ΠΙΣΤΌΠΌΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΌΛΌΓΗΤΩΝ – 
ΕΜΠΕΙΡΌΓΝΩΜΌΝΩΝ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

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 εμπει-
ρογνωμόνων και των μελών των επιτροπών δημο-
σιεύονται και αναρτώνται στο Πρόγραμμα Διαύγεια 
αμέσως μετά τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση των αξι-
ολογήσεων. 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κοινοποιούνται 
αμέσως στους υποψηφίους, με εξατομικευμένη ανα-
φορά και τεκμηρίωση της απόφασης αξιολόγησης. Ο 
υποψήφιος έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης για λό-
γους νομιμότητας της απόφασης, εντός προθεσμίας 
δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την κοινοποίηση 
της απόφασης αξιολόγησης, ενώπιον επιτροπής εν-
στάσεων 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) και διαθέ-
τουν τα προσόντα που προβλέπονται στις διατάξεις 
αυτές και τα οποία σχετίζονται με το αντικείμενο του 
προς αξιολόγηση έργου. Τα μέλη της επιτροπής εν-
στάσεων 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 γνωστοποιεί-
ται στον Διευθυντή του Ιδρύματος και κοινοποιείται 
στον ενδιαφερόμενο. 

Μετά από 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 συμ-
φερόντων και εμπιστευτικότητας που δεσμεύουν όλα 
τα μέρη που συμμετέχουν.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΑΝΑ ΔΡΑΣΗ

Επιστημονική Περιοχή
Υποβληθείσες

προτάσεις
Ά Φάση

Μέλη
Θεματικών

Επιτροπών (ΘΕ)

Συνεδριάσεις
Θεματικών

Επιτροπών (ΘΕ)

    ΕΠ1. Φυσικές Επιστήμες 416 21 3 

    ΕΠ2. Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας 648 43 5 

    ΕΠ3. Επιστήμες Ζωής
    (Ιατρική & Επιστήμες Υγείας) 686 25 5 

    ΕΠ4. Γεωπονικές Επιστήμες - Τρόφιμα 238 13 4 

    ΕΠ5. Μαθηματικά και Επιστήμες    
    Πληροφορίας 237 23 3 

    ΕΠ6. Κοινωνικές Επιστήμες 434 27 2 

    ΕΠ7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες 255 18 3 

    ΕΠ8. Περιβάλλον & Ενέργεια 191 23 4 

    ΕΠ9. Διοίκηση και Οικονομία της  
    Καινοτομίας 74 7 4 

    ΣΥΝΟΛΑ 3179 200 33

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Συγκεντρωτικά στοιχεία μελών Θεματικών Επιτροπών και Εμπειρογνωμόνων ανά Επιστημο-
νική Περιοχή για την Α΄Φάση Αξιολόγησης των Προτάσεων Κατηγορίας Ι, ΙΙ & ΙΙΙ. 

1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των 
μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού 
εξοπλισμού μεγάλης αξίας
Κατηγορίες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
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Υποβληθείσες
προτάσεις

Μέλη
Επιτροπής

Εμπειρο-
γνώμονες

Συναντήσεις
Επιτροπής

ΣΥΝΟΛΟ 79 8 19 3

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Συγκεντρωτικά στοιχεία μελών ΘΕ και εμπειρογνωμόνων

1η Προκήρυξη Δράσης Επιστήμη και Κοινωνία «200 Χρόνια από την 
Ελληνική Επανάσταση»

Επιστημονική Περιοχή
Υποβληθείσες

προτάσεις
Β’ Φάση

Μέλη
Θεματικών

Επιτροπών (ΘΕ)

Εμπειρο-
γνώμονες

Συνεδριάσεις
Θεματικών

Επιτροπών (ΘΕ) 

    ΕΠ1. Φυσικές Επιστήμες 84 17 37 1

    ΕΠ2. Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας 207 18 93 2 

    ΕΠ3. Επιστήμες Ζωής (Ιατρική & Επιστήμες
    Υγείας) 136 21 0 1 

    ΕΠ4. Γεωπονικές Επιστήμες - Τρόφιμα 72 12 8 3 

    ΕΠ5. Μαθηματικά και Επιστήμες                                           
    Πληροφορίας 84 18 0 3 

    ΕΠ6. Κοινωνικές Επιστήμες 119 19 40 1 

    ΕΠ7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες 66 12 27 2 

    ΕΠ8. Περιβάλλον & Ενέργεια 95 10 2 1

    ΕΠ9. Διοίκηση και Οικονομία της 
    Καινοτομίας 17 7 0 2 

    ΣΥΝΟΛΑ 880 134 207 16

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Συγκεντρωτικά στοιχεία μελών Θεματικών Επιτροπών και εμπειρογνωμόνων ανά Επιστημο-
νική Περιοχή για τη Β΄ Φάση Αξιολόγησης των Προτάσεων Κατηγορίας Ι & ΙΙ.

1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση 
των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια 
ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας
Κατηγορίες Ι, ΙΙ
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Επιστημονική Περιοχή Υποβληθείσες
Αιτήσεις

Μέλη
Θεματικών

Επιτροπών (ΘΕ)

Εμπειρο-
γνώμονες

Συνεδριάσεις
Θεματικών

Επιτροπών (ΘΕ) 

    ΕΠ1. Φυσικές Επιστήμες 213 16 0 3

    ΕΠ2. Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας 255 37 0 3 

    ΕΠ3. Επιστήμες Ζωής (Ιατρική & Επιστήμες 
    Υγείας) 244 22 0 2 

    ΕΠ4. Γεωπονικές Επιστήμες - Τρόφιμα 62 8 0 3 

    ΕΠ5. Μαθηματικά και Επιστήμες 
    Πληροφορίας 81 11 0 3 

    ΕΠ6. Κοινωνικές Επιστήμες 229 24 50 4 

    ΕΠ7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες 176 12 3 4 

    ΕΠ8. Περιβάλλον & Ενέργεια 43 13 0 3 

    ΕΠ9. Διοίκηση και Οικονομία της 
    Καινοτομίας 24 7 0 5

    ΣΥΝΟΛΑ 1.327 150 53 47

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Συγκεντρωτικά στοιχεία μελών Θεματικών Επιτροπών και εμπειρογνωμόνων ανά Επιστημο-
νική Περιοχή για τη Β΄ Φάση Αξιολόγησης των Προτάσεων Κατηγορίας Ι & ΙΙ.

2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες
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1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
(Με την αρωγή της ΓΓΕΤ)
(ΥΑ 245/2017 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 223400/19.12.2017, 77320/14.5.2018, 28384/22.2.2019)

1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ (Με την αρωγή της ΓΓΕΤ)
 (ΥΑ 245/2017 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 223400/19.12.2017, 77320/14.5.2018, 28384/22.2.2019)

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΤΑΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Προϋπολογισμός: 13.500.000 ευρώ  
Στάδιο Υλοποίησης: Χρηματοδότηση
Σύνολο Αριθμού Υποβληθεισών Προτάσεων: 2.114
Σύνολο Υποτροφιών: 561

Προϋπολογισμός: 34.000.000 ευρώ  
Στάδιο Υλοποίησης: Χρηματοδότηση
Σύνολο Αριθμού Υποβληθεισών Προτάσεων: 1.671
Σύνολο Προτάσεων προς χρηματοδότηση: 189

Έναρξη Χρηματοδότησης: 
Σεπτέμβριος 2017

Έναρξη Χρηματοδότησης: 
Οκτώβριος 2018

Δύο (2) δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 47.500.000 ευρώ βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης των 
ερευνητικών έργων:

Έχει συμπεριληφθεί Τροποποίηση της απόφασης του ΕΣ
(2351/3.7.2018, 21ης Συνεδρίασης Επιστημονικού Συμβουλίου)
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2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
(YA 69615/3.5.2018, ΦΕΚ 1907/29.5.2018)

1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ 
ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΞΙΑΣ
 (ΥΑ 245/2017 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
223400/19.12.2017, 77320/14.5.2018, 28384/22.2.2019)

2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
(ΥΑ 245/2017 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
223400/19.12.2017, 77320/14.5.2018, 28384/22.2.2019) 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ης ΔΡΑΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
«200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ» 
(ΥΑ 245/2017 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
223400/19.12.2017, 77320/14.5.2018, 28384/22.2.2019)

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Προϋπολογισμός: 65.000.000 ευρώ
     (45.000.000 + 20.000.000 ευρώ)
Σύνολο Αριθμού Υποβληθεισών Προτάσεων: 3.179

Προϋπολογισμός: 1.030.000 ευρώ
Σύνολο Αριθμού Υποβληθεισών Προτάσεων: 79

Προϋπολογισμός: 16.580.000 ευρώ
Σύνολο Αριθμού Υποβληθεισών Προτάσεων: 1.162

Προϋπολογισμός: 10.000.000 ευρώ
Σύνολο Αριθμού Υποβληθεισών Αιτήσεων: 1.327

Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα 
• Ολοκλήρωση Αξιολόγησης: 

- Κατηγορίες Ι και ΙΙ: 9ος 2019 
- Κατηγορία ΙΙΙ: 10ος 2019

• Έναρξη Χρηματοδότησης: 
- Κατηγορίες Ι και ΙΙ: 12ος 2019-1os 2020 
- Κατηγορία ΙΙΙ: 1ος-2ος 2020 

Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα 
• Ολοκλήρωση Αξιολόγησης: 10ος-11os 2019                                                            

• Έναρξη Χρηματοδότησης: 12ος 2019

Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα 
• Ολοκλήρωση Αξιολόγησης: 3ος 2020                                                            

• Έναρξη Χρηματοδότησης: 9ος 2020

Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα 
• Ολοκλήρωση Αξιολόγησης: 6ος 2019 

• Έναρξη Χρηματοδότησης: 10ος 2019
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Τέσσερις (4) δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 92.610.000 ευρώ βρίσκονται σε εξέλιξη:
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ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ 2019-2022

2019

2020

Εννέα (9) δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 
102.890.000 ευρώ αναμένονται:

2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 
Χρηματοδότηση-Γέφυρα Ερευνητικών Έργων που αξιολογήθηκαν θετικά 
αλλά δεν έτυχαν χρηματοδότησης από το ERC. Η δράση συγχρηματοδοτείται 
από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε σύμπραξη με το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
(ΥΑ 29898/26.2.2019 ΦΕΚ 809/7.3.2019)

2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ 
ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 
(YA 69615/3.5.2018, ΦΕΚ 1907/29.5.2018)

3η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
«ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 
 (YA 69615/3.5.2018, ΦΕΚ 1907/29.5.2018)

3η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
(YA 69615/3.5.2018, ΦΕΚ 1907/29.5.2018)

Προϋπολογισμός: 10.000.000 ευρώ
(Εκ των οποίων 5.000.000 προέρχονται από το ΙΣΝ)

Προϋπολογισμός: 24.500.000 ευρώ

Προϋπολογισμός: 3.000.000 ευρώ

Προϋπολογισμός: 8.000.000 ευρώ

Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα 
• Υποβολή: 9ος 2019 

• Έναρξη Χρηματοδότησης: 3ος 2020 

Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα 
• Υποβολή: 1ος–2ος 2020 

• Ολοκλήρωση Αξιολόγησης: 5ος 2021 

• Έναρξη Χρηματοδότησης: 11ος 2021

Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα 
•  Υποβολή: 11-12ος  2019

• Ολοκλήρωση Αξιολόγησης: 11ος 2020

• Έναρξη Χρηματοδότησης: 3ος 2021

Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα 
• Υποβολή: 4ος 2020

• Ολοκλήρωση Αξιολόγησης: 4ος 2021

• Έναρξη Χρηματοδότησης: 9ος 2021
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2021

2022

2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΞΙΑΣ
(YA 69615/3.5.2018, ΦΕΚ 1907/29.5.2018)

3η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/
ΤΡΙΩΝ
(ΥΑ 29898/26.2.2019 ΦΕΚ 809/7.3.2019)

4η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
 (ΥΑ 29898/26.2.2019 ΦΕΚ 809/7.3.2019)

4η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
«ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 
 (ΥΑ 29898/26.2.2019 ΦΕΚ 809/7.3.2019)

3η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥ-
ΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
 (ΥΑ 29898/26.2.2019 ΦΕΚ 809/7.3.2019)

Προϋπολογισμός: 14.560.000 ευρώ

Προϋπολογισμός: 24.580.000 ευρώ

Προϋπολογισμός: 5.000.000 ευρώ

Προϋπολογισμός: 1.000.000 ευρώ

Προϋπολογισμός: 12.250.000 €

Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα 
• Υποβολή: 2ος 2021 

• Ολοκλήρωση Αξιολόγησης: 4ος 2022

• Έναρξη Χρηματοδότησης: 10ος 2022

Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα 
• Υποβολή: 2ος 2022

• Ολοκλήρωση Αξιολόγησης: 5ος 2023

• Έναρξη Χρηματοδότησης: 11ος 2023

Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα 
• Υποβολή: 6ος 2021

• Ολοκλήρωση Αξιολόγησης: 6ος 2022

• Έναρξη Χρηματοδότησης: 11ος 2022

Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα 
• Υποβολή:  4ος 2021

• Ολοκλήρωση αξιολόγησης  4ος2022

• Έναρξη Χρηματοδότησης:  9ος 2022 

Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα 
• Υποβολή: 9ος 2020

• Ολοκλήρωση Αξιολόγησης: 1ος 2022

• Έναρξη Χρηματοδότησης: 7ος 2022
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2019 2020

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

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

2η Προκήρυξη  
3η Προκήρυξη

4η Προκήρυξη

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

2η Προκήρυξη

3η Προκήρυξη

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕΠ/ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

1η Προκήρυξη

2η Προκήρυξη

3η Προκήρυξη

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΞΙΑΣ

1η Προκήρυξη

2η Προκήρυξη

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

1η Προκήρυξη

2η Προκήρυξη

3η Προκήρυξη

4η Προκήρυξη

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ 
ΔΡΑΣΕΩΝ 2019 -2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ



2021 2022

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

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

2η Προκήρυξη  
3η Προκήρυξη

4η Προκήρυξη

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

2η Προκήρυξη

3η Προκήρυξη

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕΠ/ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

1η Προκήρυξη

2η Προκήρυξη

3η Προκήρυξη

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΞΙΑΣ

1η Προκήρυξη

2η Προκήρυξη

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

1η Προκήρυξη

2η Προκήρυξη

3η Προκήρυξη

4η Προκήρυξη
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72%

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΡΩΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΣΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ 
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 

Σχετικά με την 1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων 
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευ-
νητών/τριων σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.*, 
το 21% των Μεταδιδακτόρων Ερευνητών επέστρεψε 
στη χώρα καθώς ζούσε και εργαζόταν στο εξωτερικό 
πριν από τη χρηματοδότηση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 

Αξιοσημείωτο είναι το υψηλό ποσοστό (83%) των Μεταδι-
δακτόρων, οι οποίοι απαντώντας σε σχετική ερώτηση, θε-
ωρούν ως πολύ σημαντική την παραμονή τους στη χώρα, 
ενώ η συντριπτική πλειοψηφία αυτών (92%) θεωρεί τη χρη-
ματοδότηση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. πολύ σημαντική.

Το 49% των Μεταδιδακτόρων που ζουν στην Ελ-
λάδα θα έφευγε από τη χώρα εάν δεν λάμβανε χρη-
ματοδότηση από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (βλ. Σχήμα 1), ενώ 

*Τα εν λόγω στοιχεία συλλέχθηκαν από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. τον 
Φεβρουάριο του 2019 μέσω δομημένων ερωτηματολο-
γίων που στάλθηκαν προς τους δικαιούχους της δράσης. 

το 72% όσων επέστρεψαν από το εξωτερικό ΔΕΝ θα 
επέστρεφε στην Ελλάδα εάν δεν λάμβανε τη χρηματο-
δότηση από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (βλ. Σχήμα 2). 

Μέσω της χρηματοδότησης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. παραπάνω 
από το 80% των Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριων, 
που απασχολούταν ήδη με την έρευνα έχει πλέον τη 
δυνατότητα να συνεχίσει το ερευνητικό του έργο ενώ 
το υπόλοιπο 17% που απασχολούταν με μη ερευνη-
τική δραστηριότητα πριν τη χρηματοδότησή του από 
το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. επέστρεψε τώρα στην έρευνα. 

Σχήμα 1: Η ερώτηση αναφέρεται στους Μεταδιδακτορικούς 
Ερευνητές/τριες με φορέα προέλευσης Ελληνικά
Πανεπιστήμια/Ερευνητικά Κέντρα

Σχήμα 2: Η ερώτηση αναφέρεται στους Μεταδιδακτορικούς 
Ερευνητές/τριες με φορέα προέλευσης Πανεπιστήμια/Ερευνητικά 
Ιδρύματα του εξωτερικού

Πηγή Στοιχείων: ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Πηγή Στοιχείων: ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

49%
51%

Ναι
Όχι

Ναι
Όχι

ΑΝ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΑΤΕ ΤΗ 
ΧΡΗΜΑΤΌΔΌΤΗΣΗ ΤΌΎ ΕΛ.ΙΔ.ΕΚ. 
ΘΑ ΦΕΎΓΑΤE ΑΠΌ ΤΗ ΧΩΡΑ; 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΌΎ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΑΤΕ 
ΧΡΗΜΑΤΌΔΌΤΗΣΗ ΑΠΌ ΤΌ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 
ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΑΤΕ ΣΤΗ ΧΩΡΑ;

28%
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*Τα εν λόγω στοιχεία συλλέχθηκαν από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. τον 
Φεβρουάριο του 2019 μέσω δομημένων ερωτηματολο-
γίων που στάλθηκαν προς τους δικαιούχους της δράσης. 

76%

Σχετικά με την 1η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 
για Υποψηφίους Διδάκτορες σύμφωνα με τα στοιχεία 
του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.*, το 96% των Υποψηφίων Διδακτόρων 
που ζούσε στην Ελλάδα πριν τη χρηματοδότηση του 
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. παρέμεινε στη χώρα για να συνεχίσει τη 
διδακτορική του διατριβή.

Σημαντικό είναι το ποσοστό του 45% των Υποψηφίων 
Διδακτόρων οι οποίοι σε σχετική ερώτηση απάντησαν 
ότι θα έφευγαν από τη χώρα αν δεν λάμβαναν την 
υποτροφία του ΕΛ.ΙΔ.ΕΚ., (βλ. Σχήμα 3) ενώ το 76% 
απάντησε ότι επέστρεψε από το εξωτερικό λόγω της 
υποτροφίας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (βλ. Σχήμα 4).

Επισημαίνεται ότι ένα σημαντικό ποσοστό (34%) 
των Υποψηφίων Διδακτόρων που προηγουμένως 
απασχολούταν σε μη ερευνητική δραστηριότητα 
έχουν πλέον τη δυνατότητα να συνεχίσουν 
απρόσκοπτα την έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήμια 
και Ερευνητικούς φορείς υποστηριζόμενοι οικονομικά 

μέσω της υποτροφίας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Το υπόλοιπο 
66% των δικαιούχων συνεχίζει την ερευνητική του 
δραστηριότητα μέσω της χρηματοδότησης του 
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 

Σε συντριπτικό ποσοστό 95% οι Υποψήφιοι Διδάκτορες 
θεωρούν την υποτροφία του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. πολύ σημαντική, 
ενώ υψηλό είναι και το ποσοστό (79%) που θεωρεί την 
παραμονή του στη χώρα πολύ σημαντική.

Επισημαίνεται ότι το 74% των δικαιούχων πιστεύει 
ότι η υποτροφία τους επιτρέπει να αφοσιωθούν 
στη διδακτορική τους διατριβή χωρίς να ετεροαπα-
σχολούνται. 

Σχήμα 3: Η ερώτηση αναφέρεται στους Υποψηφίους
Διδάκτορες με φορέα προέλευσης Ελληνικά
Πανεπιστήμια/Ερευνητικά Κέντρα

Σχήμα 4: Η ερώτηση αναφέρεται στους Υποψηφίους
Διδάκτορες με φορέα προέλευσης Πανεπιστήμια/
Ερευνητικά Ιδρύματα του εξωτερικού 

Πηγή Στοιχείων: ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Πηγή Στοιχείων: ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

45%
55%

Ναι
Όχι

Ναι
Όχι

ΑΝ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΑΤΕ ΤΗΝ 
ΎΠΌΤΡΌΦΙΑ ΤΌΎ ΕΛ.ΙΔ.ΕΚ. 
ΘΑ ΦΕΎΓΑΤΕ ΑΠΌ ΤΗ ΧΩΡΑ; 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΌΎ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΑΤΕ 
ΎΠΌΤΡΌΦΙΑ ΑΠΌ ΤΌ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 
ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΑΤΕ ΣΤΗ ΧΩΡΑ;

24%
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ               
ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :  Στοιχεία υποβολών ανά Επιστημονική Περιοχή

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Υποβληθείσες Αιτήσεις1

      ΕΠ1. Φυσικές Επιστήμες 213

      ΕΠ2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας 255

      ΕΠ3. Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας) 244

      ΕΠ4. Γεωπονικές Επιστήμες - Τρόφιμα 62

      ΕΠ5. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας 81

      ΕΠ6. Κοινωνικές Επιστήμες 229

      ΕΠ7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες 176

      ΕΠ8. Περιβάλλον και Ενέργεια 43

     ΕΠ9. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας 24

     ΣΥΝΟΛΟ 1.327

2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες

1 Η κατανομή των αιτήσεων στις Επιστημονικές Περιοχές έχει βασιστεί στη σχετική δήλωση του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορα 
κατά την υποβολή της αίτησης, όπως αυτή τυχόν αναθεωρήθηκε κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης στις περιπτώσεις που 
διαπιστώθηκε ότι το αντικείμενο της αίτησης εμπίπτει σε διαφορετική Επιστημονική Περιοχή από την αρχικά δηλωθείσα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 :  Στοιχεία υποβολών ανά Επιστημονική Περιοχή

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Υποβληθείσες Αιτήσεις

      ΕΠ1. Φυσικές Επιστήμες 149

      ΕΠ2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας 178

      ΕΠ3. Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας) 268

      ΕΠ4. Γεωπονικές Επιστήμες - Τρόφιμα 96

      ΕΠ5. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας 77

      ΕΠ6. Κοινωνικές Επιστήμες 149

      ΕΠ7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες 143

      ΕΠ8. Περιβάλλον και Ενέργεια 80

      ΕΠ9. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας 22

      ΣΥΝΟΛΟ 1.162   

2η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση 
Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

ΕΙΚΟΝΑ 1:  Σχηματική παράσταση του πλήθους των υποβληθεισών 
προτάσεων ανά Επιστημονική Περιοχή

50 100 150 200 250 300

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

149

178

268

96

77

149

143

80

22
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Υποβληθείσες
Προτάσεις 

Α’ ΦΑΣΗ2

Προκριθείσες
Προτάσεις

Β’ ΦΑΣΗ

Υποβληθείσες
Προτάσεις

Β’ ΦΑΣΗ

      ΕΠ1. Φυσικές Επιστήμες 416 102 101

      ΕΠ2. Επιστήμες Μηχανικού 
      και Τεχνολογίας 648 248 239

      ΕΠ3. Επιστήμες Ζωής 
      (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας) 686 157 154

      ΕΠ4. Γεωπονικές Επιστήμες - Τρόφιμα 238 81 78

      ΕΠ5. Μαθηματικά και Επιστήμες 
      της Πληροφορίας 237 90 89

      ΕΠ6. Κοινωνικές Επιστήμες 434 132 122

      ΕΠ7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες 
      και Τέχνες 255 72 72

      ΕΠ8. Περιβάλλον 
      και Ενέργεια 191 115 109

      ΕΠ9. Διοίκηση και Οικονομία 
      της Καινοτομίας 74 19 18

      ΣΥΝΟΛΟ 3.179 1.016 982

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 :  Στοιχεία υποβολής Α και Β’ Φάσης ανά Επιστημονική Περιοχή

1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση 
των μελών ΔΕΠ, Ερευνητών/τριών και την προμήθεια 
ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας

2 Η κατανομή των προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές έχει βασιστεί στη σχετική δήλωση του/της Επιστημονικού Υπευθύνου 
κατά την υποβολή της πρότασης, όπως αυτή τυχόν αναθεωρήθηκε κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης στις περιπτώσεις που 
διαπιστώθηκε ότι το αντικείμενο της Πρότασης εμπίπτει σε διαφορετική Επιστημονική Περιοχή από την αρχικά δηλωθείσα.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Υποβληθείσες Προτάσεις Β’ ΦΑΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι & ΙΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ι

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΙΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΙΙΙ.α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΙΙΙ.β ΣΥΝΟΛΟ

      ΕΠ1. Φυσικές Επιστήμες 21 63 8 9 101

      ΕΠ2. Επιστήμες Μηχανικού 
      και Τεχνολογίας 61 146 14 18 239

      ΕΠ3. Επιστήμες Ζωής 
      (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας) 61 75 11 7 154

      ΕΠ4. Γεωπονικές Επιστήμες - Τρόφιμα 24 48 0 6 78

      ΕΠ5. Μαθηματικά και Επιστήμες 
      της Πληροφορίας 25 59 2 3 89

      ΕΠ6. Κοινωνικές Επιστήμες 41 78 2 1 122

      ΕΠ7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες 
      και Τέχνες 20 46 5 1 72

      ΕΠ8. Περιβάλλον 
      και Ενέργεια 25 70 7 7 109

      ΕΠ9. Διοίκηση και Οικονομία 
      της Καινοτομίας 5 12 1 0 18

      ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 283 597 50 52
982

      ΣΥΝΟΛΑ 880 102

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 :  Στοιχεία υποβολής Α και Β’ Φάσης ανά Επιστημονική Περιοχή

1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση 
των μελών ΔΕΠ, Ερευνητών/τριών και την προμήθεια 
ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας
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ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ   & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι στρατηγικοί στόχοι για την εξωστρέφεια του 
Ιδρύματος μπορούν να αναπτυχθούν σε δύο βασικούς 
πυλώνες οι οποίοι αφορούν:

Για τον λόγο αυτό έχει πραγματοποιηθεί αναλυτική 
χαρτογράφηση των δυνητικών φορέων/οργανισμών 
με τους οποίους το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. δύναται να πραγμα-
τοποιήσει μελλοντική συνεργασία.  

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΌΙ ΣΤΌΧΌΙ

Στην προσέλκυση χρηματοδοτικών πόρων και τη 
διάθεσή τους αφενός για τη συνέχιση των υφι-
στάμενων δράσεων του Ιδρύματος για την υπο-
στήριξη των νέων επιστημόνων της χώρας και 
αφετέρου για εμβληματικές ή άλλες δράσεις με 
ιδιαίτερη στόχευση και χαρακτήρα. Τέτοιες δρά-
σεις 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.

Στην ανάπτυξη συνεργασιών υψηλού κύρους με 
αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού αλλά και την 
δημιουργία διαύλων επικοινωνίας και δεσμών με 
την ελληνική ακαδημαϊκή/ερευνητική και επιχει-
ρηματική κοινότητα του εξωτερικού.

Α.

Β.
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Ενδεικτικά το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στοχεύει σε 
συνεργασίες με: 

• Διεθνούς φήμης θεσμούς και Ιδρύματα του εξω-
τερικού με σκοπό τη σχεδίαση κοινών δράσεων 
και την ανταλλαγή καλών πρακτικών.

• Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα με ιδιαίτερο ενδια-
φέρον σε στοχευμένες δράσεις που να αφορούν 
την ανάδειξη των αποτελεσμάτων ή/και την και-
νοτομία  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.

• Διεθνούς Φήμης Πανεπιστήμια & Ερευνητικά Κέ-
ντρα 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 προσωπι-
κού με το προσωπικό των εν λόγω Ιδρυμάτων.

• Την 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 έρευ-
νας και της καινοτομίας. 

• Την Ελληνική κοινότητα της διασποράς, η οποία 
έχει τη δυναμική να αποτελέσει έναν ισχυρό σύμ-
μαχο στο πλευρό του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Ειδικότερα επίκεινται ενέργειες εξωστρέφειας 
και συνεργασίες με τους παρακάτω φορείς: 

• Δίκτυο Πράξη/ΙΤΕ

• Ίδρυμα Ωνάση

• ERCEA: Διοργάνωση workshop με στόχο  
την απόκτηση τεχνογνωσίας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 
σε θέματα αξιολόγησης

• Joint Research Centre of the European Commission

Μέχρι σήμερα 
Αναφορικά με την εξωστρέφεια του Ιδρύματος 
έχουν υλοποιηθεί έως σήμερα οι παρακάτω  
ενέργειες:

Ιανουάριος 2018 – Συνάντηση με το European 
Research Council στις Βρυξέλλες. Ενημέρωση του 
Συμβουλίου για τη δράση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με σκοπό τη 
δημιουργία διαύλων επικοινωνίας και στρατηγικών 
συμμαχιών σε πεδία κοινού ενδιαφέροντος. 

Ιανουάριος 2018 – Συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Τρά-
πεζα Επενδύσεων με σκοπό την ενημέρωση των στε-
λεχών της για την πορεία και την πρόοδο του Ιδρύμα-
τος 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 δραστηριοποιεί-
ται εκεί. Από την επίσκεψη προέκυψε ένα μνημόνιο 
συνεργασίας με σκοπό τη στενότερη διασύνδεση των 
δύο Ιδρυμάτων αναφορικά με ερευνητικές ή/και άλ-
λες δραστηριότητες κοινού ενδιαφέροντος. 

Απρίλιος 2018 – Έναρξη επαφών μέσω της Κινεζικής 
Πρεσβείας με σκοπό τη δημιουργία δεσμών με αντί-
στοιχους φορείς της Κίνας (NNSFC).

Μάϊος 2018 – Έναρξη επαφών μέσω της Ισραηλινής 
Πρεσβείας με σκοπό τη δημιουργία δεσμών με αντί-
στοιχους φορείς του Ισραήλ. 

Ιούνιος 2018 – Συνάντηση εργασίας με Κοινωφελή 
Ιδρύματα της χώρας με σκοπό τη δημιουργία δεσμών 
και τη συνεργασία σε τομείς και δράσεις κοινού εν-
διαφέροντος. Τονίζεται ότι με πρωτοβουλία του ΥΠ-
ΠΕΘ για πρώτη φορά βρίσκονται σε επαφή και επι-
κοινωνία όλα τα Ιδρύματα της χώρας τα οποία είναι 
προσανατολισμένα στη στήριξη της έρευνας. Πρώτος 
στόχος η επικοινωνία και ο μεταξύ τους συντονισμός 
για την επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων.

Ιούνιος 2018 – Συνάντηση Εργασίας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με 
το European Research Council (ERC) στην Αθήνα με 
στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρα-
κτικών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Η συνάντη-
ση αυτή αποτελεί την εναρκτήρια εκδήλωση σε μια 
συνεχή ακολουθία επαφών και συνεργασίας με σκοπό 
την ενδυνάμωση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. μέσα από στρατηγι-
κούς συμμάχους του βεληνεκούς του ERC.

Οκτώβριος 2018 - Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας 
μεταξύ του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και 
Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) και του TEXAS A&M En-
gineering Experiment Station (TEES), μέρος του 
Πανεπιστημίου Texas A&M με σκοπό την ανάπτυξη 
ωφέλιμων συνεργασιών για την ενίσχυση της έρευνας 
και των Ελλήνων Επιστημόνων.

Νοέμβριος 2018 - Επίσκεψη στο Qatar National Re-
search Fund με στόχο την ανάπτυξη συνεργατικών 
δράσεων για την ενίσχυση της ποιοτικής έρευνας και 
της διεθνούς επιστημονικής κινητικότητας. 

Ιανουάριος 2019 - Υλοποίηση Συνεργασίας (30/1/2019 
–6/3/2019) μεταξύ του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και της Υπηρεσίας 
Ενημέρωσης και Δημόσιας Διπλωματίας του ΥΠΕΞ 
για τη διάχυση της 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών 
Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων 
Ερευνητών/τριών μέσω της επίσημης ιστοσελίδας 
του ΥΠΕΞ και των επίσημων ιστοσελίδων των 75 
πρεσβειών μας στο εξωτερικό.

Μάιος 2019 – Έναρξη συνεργασίας με το Ίδρυμα 
Σταύρος  Νιάρχος στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης 
«ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» για την από κοινού 
χρηματοδότηση ερευνητικών έργων που έχουν 
βαθμολογηθεί με Α ή Β κατά τη δεύτερη φάση 
αξιολόγησης του ERC.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
8-16 Σεπτεμβρίου 2018: Δυναμική πρώτη παρουσία 
του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονί-
κης (ΔΕΘ). 

Βασικός στόχος της παρουσίας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στο 
μεγαλύτερο εκθεσιακό γεγονός της χώρας ήταν να 
παρουσιάσει στους επισκέπτες της έκθεσης τα απο-
τελέσματα των δράσεών του για το χρονικό διάστη-
μα  2017-2018 και τον σχεδιασμό των επόμενων 
δράσεων για το χρονικό διάστημα 2018-2019. Στο 
πλαίσιο της έκθεσης ο Διευθυντής του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Δρ. 
Νεκτάριος Νασίκας πραγματοποίησε ομιλία με τίτ-
λο: «ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.: Σημαντικό αντίδοτο στο φαινόμενο 
brain drain» το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου στην Ανοι-
κτή Εκδήλωση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας 
και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) στον κεντρικό χώρο εκδη-
λώσεων του Περιπτέρου 14. 

19 Μαρτίου 2019: Ανοικτός Διάλογος του Πρωθυ-
πουργού Αλέξη Τσίπρα με Έλληνες Επιστήμονες με 
θέμα: “Το μέλλον είναι εδώ: Από το brain drain στο 
brain gain” στην Αίθουσα Βιβλιοθήκης του ΕΚΕΦΕ 
“Δημόκριτος”.

Ένας ζωντανός διάλογος μεταξύ του Πρωθυπουργ-
γού Αλέξη Τσίπρα και των Ελλήνων Επιστημόνων 
που έχουν λάβει χρηματοδότηση από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 19 Μαρτίου στην 
Βιβλιοθήκη του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» με τη συμμε-
τοχή του Αναπληρωτή Υπουργού Έρευνας και Και-
νοτομίας κ. Κώστα Φωτάκη αλλά και την παρουσία 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των κ. Κωνσταντίνου Γαβρόγλου καθώς και της Γε-
νικής Γραμμματέως Έρευνας και Τεχνολογίας Δρ. 
Ματρώνας Κυπριανίδου. Στην κατάμεστη αίθουσα 
της βιβλιοθήκης ο Πρωθυπουργός  είχε την ευκαι-
ρία να συζητήσει και να ακούσει την εμπειρία και 
τους προβληματισμούς των Ελλήνων Ερευνητών 
που έμειναν ή και γύρισαν στην Ελλάδα με τη χρη-
ματοδότηση  του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και 
Καινοτομίας. Τον συντονισμό του διαλόγου είχε ο 
Διευθυντής και Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΚΕΦΕ «Δημό-
κριτος» κ. Γεώργιος Νούνεσης.  

ΠΡΟΒΟΛΗ, 
ΔΙΑΧΥΣΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ 
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Μέχρι σήμερα 

ΠΡΌΒΌΛΗ 
ΧΡΗΜΑΤΌΔΌΤΌΎΜΕΝΩΝ 
ΕΡΕΎΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΑΠΌ ΤΌ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Προβολή των χρηματοδοτούμενων ερευνητικών 
έργων με επιστημονικούς υπεύθυνους Μεταδιδά-
κτορες Ερευνητές/τριες (1η Προκήρυξη) σε ειδική 
e-ενότητα στο site του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 
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ΕΠΌΜΕΝΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΌΒΌΛΗΣ, 
ΔΙΑΧΎΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩ-
ΡΙΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΤΌΎ 
ΕΡΓΌΎ ΤΌΎ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Linkedin:  
Hellenic Foundation 

for Research and 
Innovation 

Twitter:  
@ELIDEK_HFRI

Facebook:  
@ELIDEKgr

YouTube:  
ΕΛΙΔΕΚ - HFRI

ΔΗΜΙΌΎΡΓΙΑ 
ΔΙΑΔΙΚΤΎΑΚΗΣ 
ΚΌΙΝΌΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΌΎ-
ΧΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΌΎ 
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

ΜΕΣΑ ΚΌΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΔΙΚΤΎΩΣΗΣ:
To ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. αξιοποιώντας τη δύναμη και την 
επιρροή των social media με κύριο στόχο τη δι-
άχυση της αποστολής και των δράσεων του δη-
μιούργησε τους επίσημους λογαριασμούς του 
Ιδρύματος στα παρακάτω μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης:

26-28 Ιουνίου 2019  – Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ως υποστηρ-
κτής στο workshop με τίτλο:  «TECC: Technology, 
Entrepreneurship & Commercialization. Cloud for 
Innovation. An Intensive Workshop  Experience». Δι-
οργάνωση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί-
κης και Texas A&M Engineering Experiment Station.

Σεπτέμβριος 2019 – Το ΕΛ.ΙΔ.ΕΚ. ως υποστηρικτής 
στο 9ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: “Innovation on Av
iation & Space” που συνδιοργανώνεται από το ΕΜΠ, 
την Πολυτεχνική Σχολή Πατρών και το EASN (Ευρω-
παϊκό Δίκτυο Αεροναυτικής).

Οργάνωση εκδήλωσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με σκοπό την 
προβολή της αποστολής και του έργου του.

Στοχευμένες ημερίδες που θα πραγματοποιήσει το 
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα 
της χώρας.

Ανασχεδιασμός και νέα λειτουργικότητα του Δια-
δικτυακού Τόπου του Ιδρύματος www.elidek.gr με 
την υποστήριξη του ΙΤΕ. 

Δημιουργία και αποστολή ηλεκτρονικού δελτίου 
επικοινωνίας (Newsletter). 

To Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας αν-
λαβε την πρωτοβουλία να δημιουργήσει μία διαδι-
κτυακή κοινότητα με μορφή «κλειστής ομάδας», η 
οποία ανήκει πλέον στον επίσημο λογαριασμό του 
Ιδρύματος στο LinkedIn προκειμένου να διευκολύ-
νει 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 ανά-
πτυξη ενός διαλόγου γύρω από ερευνητικά θέματα 
και δραστηριότητεςs και η ανταλλαγή ερευνητικών  
απόψεων, δραστηριοτήτων, ιδεών, παρουσιάσεων, 
δημοσιεύσεων, καλών πρακτικών και ερευνητικών 
ειδήσεων ή και πληροφοριών.
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ΔΡΑΣΕΙΣ
ΎΠΌΒΌΛΗ 
Ιούλιος: Έναρξη Υποβολών 1ης Δράσης «Επιστήμη 
και Κοινωνία» -1821 (Β΄ΦΆΣΗ)

Σεπτέμβριος: Έναρξη Υποβολών 2ης Δράσης «Επι-
στήμη και Κοινωνία»  - Συνεργασία ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με το 
Ίδρυμα Σταύρος  Νιάρχος 

Νοέμβριος – Δεκέμβριος: Έναρξη Υποβολών 3ης 
Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία»

ΑΞΙΌΛΌΓΗΣΗ

Μάιος: Έναρξη αξιολόγησης 2ης Δράσης Μεταδι-
δακτόρων Ερευνητών/τριων (Προηγείται ορισμός 
Επιτροπών και Ανεξαρτήτων Εμπειρογνωμόνων ) 

Μάιος: Έναρξη αξιολόγησης 1ης Δράσης Ερευνητι-
κού Εξοπλισμού Μεγάλης Αξίας  (Β΄ΦΆΣΗ)

Ιούνιος: Ολοκλήρωση αξιολόγησης 2ης Δράσης 
Υποψηφίων Διδακτόρων 

Σεπτέμβριος – Οκτώβριος: Ολοκλήρωση αξιολόγη-
σης 1ης Δράσης Μελών ΔΕΠ & Ερευνητικού Εξοπλι-
σμού Μεγάλης Αξίας (Κατηγορίες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ)

Οκτώβριος – Νοέμβριος: Ολοκλήρωση αξιολόγη-
σης 1ης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» - 1821

ΧΡΗΜΑΤΌΔΌΤΗΣΗ

Οκτώβριος: Έναρξη χρηματοδότησης 2ης Δράσης 
Υποψηφίων Διδακτόρων 

Δεκέμβριος: Έναρξη χρηματοδότησης 1ης Δράσης 
«Επιστήμη και Κοινωνία» - 1821

Δεκέμβριος: Έναρξη χρηματοδότησης 1ης Δράσης 
Μελων ΔΕΠ (κατηγορίες Ι & ΙΙ)  

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 
ΕΤΟΥΣ 2019

ΓΕΝΙΚΑ
• Κάλυψη Κενών Θέσεων Επιστημονικού Συμ-

βουλίου 

• Ολοκλήρωση Στελέχωσης και Εκπαίδευσης 
Προσωπικού 

• Δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος Αξι-
ολόγησης και Πιστοποιημένου Μητρώου Αξιο-
λογητών- Εμπειρογνωμόνων

• Καθορισμός και Τυποποίηση Διαδικασιών 

• Δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος Οικο-
νομικής Διαχείρισης

• Ολοκλήρωση των υπό Εξέλιξη Συνεργασιών με 
τρίτους

• Επίλυση έλλειψης Κτιριακών Υποδομών  

• Αναδιαμόρφωση Ιστότοπου ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
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