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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Το 2018 αναμφισβήτητα ήταν μια εξαιρετικά δημιουργική χρονιά για το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. διότι προκηρύχθη-
καν τέσσερις (4) συνολικά μεγάλες Δράσεις, για τις οποίες το Ίδρυμα δέχθηκε συνολικά περίπου 4.500 
αιτήσεις για χρηματοδότηση, ενώ αξιολογήθηκε σημαντικός αριθμός από αυτές. Παράλληλα το Ίδρυμα 
στελεχώθηκε με δεκαοκτώ (18) άτομα και ξεκίνησε την υλοποίηση των τεχνολογικών του υποδομών 
(πληροφοριακά συστήματα).

Παρά τις εγγενείς δυσκολίες που προκύπτουν κατά την εφαρμογή ενός νέου και μεταρρυθμιστικού 
εγχειρήματος όπως είναι το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., το Ίδρυμα έχει καταφέρει να ξεχωρίσει ως ένας βασικός πυλώ-
νας στήριξης της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής Κοινότητας της χώρας. Ήδη, μέσω της χρηματοδότη-
σης που προσέφερε στο πλαίσιο της 1ης προκήρυξης ερευνητικών έργων Μεταδιδακτόρων Ερευνη-
τών/τριών κατάφερε να αποτελέσει το όχημα για να επιστρέψουν στη χώρα 37 νέοι Έλληνες επιστήμο-
νες της διασποράς και αποτέλεσε ένα αποτελεσματικό εργαλείο στην προσπάθεια που καταβάλει η 
χώρα για την ανάσχεση του φαινομένου του Brain Drain.

Η εκπεφρασμένη ανάγκη της επιστημονικής κοινότητας για την προκήρυξη ερευνητικών δράσεων με 
συνέχεια και συνέπεια καθώς και για την χρηματοδότηση ερευνητικών έργων με μοναδικά κριτήρια 
την ποιότητα και την αριστεία, ικανοποιείται με σταθερά βήματα από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Δρ. Νεκτάριος Νασίκας
Διευθυντής ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
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ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - ΑΞΙΕΣ 

Η ενίσχυση των ερευνητι-
κών υποδομών της χώρας

Η υποστήριξη των 
νέων επιστημόνων

Η αξιοποίηση του 
ερευνητικού δυναμικού

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. κατά το 2018 πραγματοποίησε ενέργειες και δράσεις για τη στήριξη:

Α. Της Αποστολής του

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:

Β. Των Στρατηγικών στόχων του

Η συμβολή στην ανάσχεση των φαινομένων 
της μονόπλευρης διαφυγής επιστημονικού 
δυναμικού στο εξωτερικό καθώς και της 
ετεροαπασχόλησής του στη χώρα. 

Η συνεισφορά στη διαμόρφωση συνθηκών 
που θα οδηγήσουν στη Οικονομία της 
Γνώσης, στην ανάπτυξη και παραγωγική ανα-
συγκρότηση της χώρας.

Για την εκπλήρωση των στόχων του, το 
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.:

Χορηγεί υποτροφίες για τη διεξαγωγή διδα-
κτορικών διατριβών. 

Χρηματοδοτεί υψηλής ποιότητας ερευνητικά 
προγράμματα με επιστημονικούς υπεύθυνους 
Μεταδιδάκτορες, Ερευνητές και μέλη ΔΕΠ.

Χρηματοδοτεί την αγορά ερευνητικού εξοπλι-
σμού μεγάλης αξίας.

Διευκολύνει την πρόσβαση Πανεπιστημίων, 
Τ.Ε.Ι., ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων 
στη χρηματοδότηση καινοτόμων ερευνητικών 
προγραμμάτων.

Υποστηρίζει τη δημιουργία και λειτουργία 
νεοφυών επιχειρήσεων για την εκμετάλλευση 
ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Κύριοι δικαιούχοι χρηματοδότησης του Ιδρύ-
ματος είναι Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. που εδρεύ-
ουν στην Ελλάδα, οι Ερευνητικοί και Τεχνολο-
γικοί φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 
(ΦΕΚ Α΄ 258) και τα Ερευνητικά Πανεπιστημι-
ακά Ινστιτούτα. Συνδικαιούχοι χρηματοδότη-
σης δύνανται να είναι επιχειρήσεις, εκπαιδευ-
τικά και ερευνητικά ιδρύματα και λοιποί 
φορείς, του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, 
της ημεδαπής. Οι δυνητικοί δικαιούχοι (κύρι-
οι και συνδικαιούχοι) χρηματοδότησης θα 
ορίζονται στις εκάστοτε προκηρύξεις. Ειδικό-
τερα, για τις υποτροφίες σχετικά με την εκπό-
νηση διδακτορικών διατριβών και τη διεξαγω-
γή μεταδιδακτορικών μελετών δικαιούχοι 
είναι φυσικά πρόσωπα.

ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. - ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2018

03



Γ. Των Αξιών του

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

Συνέχεια

Αξιοκρατία

Διαφάνεια

Επιστημονική ποιότητα

Αριστεία
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ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτή-
ρα, ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, 
λειτουργεί με γνώμονα το Δημόσιο Συμφέρον 
και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων.

Ιδρύθηκε με τον Ν. 4429/2016 «Ελληνικό Ίδρυμα 
Έρευνας Καινοτομίας και Άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α’ 199), ο οποίος τροποποιήθηκε:

Με το Άρθρο 28 του Ν. 4452/2017 «Ρύθμιση   
θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσ-
σομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της 
Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 17) 
ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με τη διαδι-
κασία 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, ρυθ-
μίσεις 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. 

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις στοχεύουν στην 
εύρυθμη λειτουργία και στην υποστήριξη των 
σκοπών του Ιδρύματος.

Τέλος, με την 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 Θρησκευ-
μάτων, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης εξειδικεύτηκαν θέματα οργάνωσης 
και λειτουργίας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Με το Άρθρο 20 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α΄ 38) 
για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής, αναφορικά με τις αρμοδιότητες του 
Επιστημονικού Συμβουλίου και του Διευθυ-
ντή.

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

•

•

•

•
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
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ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Γενική
Συνέλευση
40 φορείς

Επιστημονικό
Συμβούλιο

9 μέλη

Διευθυντής
& Αναπληρωτές

Διευθυντές

Συμβουλευτική
Επιτροπή

11 μέλη

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. διαθέτει ένα σχήμα διακυβέρνη-
σης το οποίο αποτελεί βαθιά μεταρρυθμιστική 
τομή στη δημόσια διοίκηση και ειδικότερα στο 
πεδίο της Έρευνας και της Καινοτομίας. Για 
πρώτη φόρα η ίδια η ερευνητική και ακαδημαϊ-
κή κοινότητα μετέχει στη διακυβέρνηση φορέα 
χρηματοδότησης της Έρευνας και δύναται να 
αποτελέσει  βασικό συντελεστή στη διαμόρφω-
ση της πολιτικής για την έρευνα στη χώρα.

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

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.)

Με την με αρ. πρωτ. 146206/2018 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 
526) όπως ισχύει, απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των συγκροτήθηκε η δεύτερη Γενική Συνέλευ-
ση του Ιδρύματος στην οποία αντιπροσωπεύο-
νται 40 φορείς. Η θητεία των μελών της εν 
λόγω Γενικής Συνέλευσης λήγει 18/09/2021. 

Εντός του 2018 πραγματοποιηθήκαν συνολικά 
2 Συνεδριάσεις της Γ.Σ., ελήφθησαν 8 Αποφά-
σεις με σημαντικότερες: 

Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης 2016 (Οικονομικός 
Απολογισμός 2016 και Απολογισμός Πεπραγ-
μένων 2016-2017)

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

Επικύρωση εκλογής νέου μέλους Επιστημονι-
κού Συμβουλίου για τον τομέα των Επιστη-
μών και Τεχνολογίας Μηχανικού

Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού – Οικο-
νομικών Καταστάσεων έτους 2017

Αποδοχή παραίτησης μέλους του Επιστημο-
νικού Συμβουλίου

Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης

•

•

•

•

•

•

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Ε.Σ.)

Με την με αρ. πρωτ. 288/2017 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 173) 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτήθη-
κε το Επιστημονικό Συμβούλιο. Η εν λόγω 
απόφαση τροποποιήθηκε με τις με αρ. 
29705/2018 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 138) και 123829/2018 
(ΦΕΚ ΥΟΔΔ 427) αποφάσεις του Αναπληρωτή 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των, με τις οποίες ορίστηκαν νέα μέλη στον 
τομέα των Μαθηματικών και Πληροφορικής 
και στον τομέα των Επιστημών Μηχανικού και 
Τεχνολογίας, αντίστοιχα.

Το Συμβούλιο πραγματοποίησε 26 Συνεδριά-
σεις (11 τακτικές και 15 έκτακτες) εντός του 
2018 και έλαβε 138 αποφάσεις εκ των οποίων 
οι σημαντικότερες αφορούν θέματα όπως: 

Όργανα Διοίκησης
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Διευθυντή του 
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώ-
τρια Διευθύντρια για θέματα Διοίκησης και 
στην Αναπληρώτρια Διευθύντρια για θέματα 
Έρευνας.
Εκλογή νέου Προέδρου και Αντιπροέδρου 
Επιστημονικού Συμβουλίου.
Επιλογή νέων προσωρινών μελών Επιστη-
μονικού Συμβουλίου.
Επιλογή πέντε μελών Συμβουλευτικής 
Επιτροπής.

Προσωπικό
Έγκριση δημοσίευσης προσκλήσεων εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος για είκοσι (20) θέσεις 
έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασί-
ας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Έγκριση πρακτικών επιλογής για την πλήρω-
ση θέσεων έκτακτου προσωπικού (στο 
σύνολο των 279 υποβληθέντων υποψηφιο-
τήτων).

Οικονομικό Τμήμα
Ορισμός Προϊσταμένου Οικονομικών Υπη-
ρεσιών 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 
Τράπεζα της Ελλάδος. 

Επικύρωση σύμβασης χρησιδανείου/παρα-
χώρησης χρήσης τμήματος ακινήτου του 
Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ.
Έγκριση Ισολογισμού 2016.
Έγκριση Απολογισμού 2017.
Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2017.
Έγκριση Προϋπολογισμού 2018 και σχετι-
κών τροποποιήσεων.  
Έγκριση Καταβολής κόστους Διαχείρισης 
δράσεων 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 οικονομι-
κών πόρων στο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
Χρηματοδότηση και διεθνείς συνεργασίες.

Δράσεις
Επιχειρησιακός προγραμματισμός δράσεων 
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 2018.
Πρόταση προς τον Αν. Υπουργό κατανομής 
πόρων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για το 2019.
Σύσταση και συγκρότηση Θεματικών 
επιτροπών των α’ και β’ φάσεων αξιολόγη-
σης προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαί-
σιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών 
έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών 
ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμή-
θεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης 
αξίας» (Α.Π. 452/01.12.2017, όπως ισχύει) 
καθώς και τροποποιήσεις αυτών.
Σύσταση επιτροπών ενστάσεων της Προκή-
ρυξης μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και 
την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού 
μεγάλης αξίας.
Έγκριση οδηγού αξιολόγησης της Προκήρυ-
ξης μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την 
προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγά-
λης αξίας.
Έγκριση προκηρύξεων: α) 2ης Υποτροφιών 
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψηφίους Διδακτόρες β) 1η 
Επιστήμη και Κοινωνία - 200 Χρόνια από την 
Ελληνική Επανάσταση (1821) γ) 2ης Ερευνη-
τικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση 
Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών και 

σχετικές τροποποιήσεις αυτών.
Έγκριση κανονισμού λειτουργίας των Θεμα-
τικών Επιτροπών στο πλαίσιο της α) «1ης 
Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 
για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνη-
τών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού 
εξοπλισμού μεγάλης αξίας» και β) της 2ης 
Προκήρυξης Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 
για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνη-
τών/τριών.
Έγκριση ανάρτησης αποτελεσμάτων επαναξι-
ολόγησης και τελικών πινάκων κατάταξης 
της α’ φάσης αξιολόγησης των προτάσεων 
που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «1ης Προ-
κήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για 
την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνη-
τών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού 
εξοπλισμού μεγάλης αξίας» σε όλες τις 
Επιστημονικές Περιοχές.
Σύσταση και συγκρότηση Θεματικών Επιτρο-
πών εμπειρογνωμόνων αξιολόγησης των 
Αιτήσεων Υποψήφιων Διδακτόρων και σύστα-
ση και συγκρότηση Επιτροπής εμπειρογνω-
μόνων αξιολόγησης της Α’ φάσης αξιολόγη-
σης Προτάσεων που υποβλήθηκαν στην 
Δράση του 1821.
Δημιουργία νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
υποβολής ερευνητικών προτάσεων και αιτή-
σεων υποτροφίας.
Αύξηση Προϋπολογισμού 1ης Προκήρυξης 
ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυ-
ση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και 
την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού 
μεγάλης αξίας».
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Ε.Σ.)

Με την με αρ. πρωτ. 288/2017 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 173) 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτήθη-
κε το Επιστημονικό Συμβούλιο. Η εν λόγω 
απόφαση τροποποιήθηκε με τις με αρ. 
29705/2018 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 138) και 123829/2018 
(ΦΕΚ ΥΟΔΔ 427) αποφάσεις του Αναπληρωτή 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των, με τις οποίες ορίστηκαν νέα μέλη στον 
τομέα των Μαθηματικών και Πληροφορικής 
και στον τομέα των Επιστημών Μηχανικού και 
Τεχνολογίας, αντίστοιχα.

Το Συμβούλιο πραγματοποίησε 26 Συνεδριά-
σεις (11 τακτικές και 15 έκτακτες) εντός του 
2018 και έλαβε 138 αποφάσεις εκ των οποίων 
οι σημαντικότερες αφορούν θέματα όπως: 

Όργανα Διοίκησης
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Διευθυντή του 
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώ-
τρια Διευθύντρια για θέματα Διοίκησης και 
στην Αναπληρώτρια Διευθύντρια για θέματα 
Έρευνας.
Εκλογή νέου Προέδρου και Αντιπροέδρου 
Επιστημονικού Συμβουλίου.
Επιλογή νέων προσωρινών μελών Επιστη-
μονικού Συμβουλίου.
Επιλογή πέντε μελών Συμβουλευτικής 
Επιτροπής.

Προσωπικό
Έγκριση δημοσίευσης προσκλήσεων εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος για είκοσι (20) θέσεις 
έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασί-
ας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Έγκριση πρακτικών επιλογής για την πλήρω-
ση θέσεων έκτακτου προσωπικού (στο 
σύνολο των 279 υποβληθέντων υποψηφιο-
τήτων).

Οικονομικό Τμήμα
Ορισμός Προϊσταμένου Οικονομικών Υπη-
ρεσιών 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 
Τράπεζα της Ελλάδος. 

Επικύρωση σύμβασης χρησιδανείου/παρα-
χώρησης χρήσης τμήματος ακινήτου του 
Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ.
Έγκριση Ισολογισμού 2016.
Έγκριση Απολογισμού 2017.
Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2017.
Έγκριση Προϋπολογισμού 2018 και σχετι-
κών τροποποιήσεων.  
Έγκριση Καταβολής κόστους Διαχείρισης 
δράσεων 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 οικονομι-
κών πόρων στο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
Χρηματοδότηση και διεθνείς συνεργασίες.

Δράσεις
Επιχειρησιακός προγραμματισμός δράσεων 
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 2018.
Πρόταση προς τον Αν. Υπουργό κατανομής 
πόρων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για το 2019.
Σύσταση και συγκρότηση Θεματικών 
επιτροπών των α’ και β’ φάσεων αξιολόγη-
σης προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαί-
σιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών 
έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών 
ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμή-
θεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης 
αξίας» (Α.Π. 452/01.12.2017, όπως ισχύει) 
καθώς και τροποποιήσεις αυτών.
Σύσταση επιτροπών ενστάσεων της Προκή-
ρυξης μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και 
την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού 
μεγάλης αξίας.
Έγκριση οδηγού αξιολόγησης της Προκήρυ-
ξης μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την 
προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγά-
λης αξίας.
Έγκριση προκηρύξεων: α) 2ης Υποτροφιών 
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψηφίους Διδακτόρες β) 1η 
Επιστήμη και Κοινωνία - 200 Χρόνια από την 
Ελληνική Επανάσταση (1821) γ) 2ης Ερευνη-
τικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση 
Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών και 

σχετικές τροποποιήσεις αυτών.
Έγκριση κανονισμού λειτουργίας των Θεμα-
τικών Επιτροπών στο πλαίσιο της α) «1ης 
Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 
για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνη-
τών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού 
εξοπλισμού μεγάλης αξίας» και β) της 2ης 
Προκήρυξης Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 
για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνη-
τών/τριών.
Έγκριση ανάρτησης αποτελεσμάτων επαναξι-
ολόγησης και τελικών πινάκων κατάταξης 
της α’ φάσης αξιολόγησης των προτάσεων 
που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «1ης Προ-
κήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για 
την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνη-
τών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού 
εξοπλισμού μεγάλης αξίας» σε όλες τις 
Επιστημονικές Περιοχές.
Σύσταση και συγκρότηση Θεματικών Επιτρο-
πών εμπειρογνωμόνων αξιολόγησης των 
Αιτήσεων Υποψήφιων Διδακτόρων και σύστα-
ση και συγκρότηση Επιτροπής εμπειρογνω-
μόνων αξιολόγησης της Α’ φάσης αξιολόγη-
σης Προτάσεων που υποβλήθηκαν στην 
Δράση του 1821.
Δημιουργία νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
υποβολής ερευνητικών προτάσεων και αιτή-
σεων υποτροφίας.
Αύξηση Προϋπολογισμού 1ης Προκήρυξης 
ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυ-
ση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και 
την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού 
μεγάλης αξίας».
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Ε.Σ.)

Με την με αρ. πρωτ. 288/2017 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 173) 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτήθη-
κε το Επιστημονικό Συμβούλιο. Η εν λόγω 
απόφαση τροποποιήθηκε με τις με αρ. 
29705/2018 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 138) και 123829/2018 
(ΦΕΚ ΥΟΔΔ 427) αποφάσεις του Αναπληρωτή 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των, με τις οποίες ορίστηκαν νέα μέλη στον 
τομέα των Μαθηματικών και Πληροφορικής 
και στον τομέα των Επιστημών Μηχανικού και 
Τεχνολογίας, αντίστοιχα.

Το Συμβούλιο πραγματοποίησε 26 Συνεδριά-
σεις (11 τακτικές και 15 έκτακτες) εντός του 
2018 και έλαβε 138 αποφάσεις εκ των οποίων 
οι σημαντικότερες αφορούν θέματα όπως: 

Όργανα Διοίκησης
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Διευθυντή του 
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώ-
τρια Διευθύντρια για θέματα Διοίκησης και 
στην Αναπληρώτρια Διευθύντρια για θέματα 
Έρευνας.
Εκλογή νέου Προέδρου και Αντιπροέδρου 
Επιστημονικού Συμβουλίου.
Επιλογή νέων προσωρινών μελών Επιστη-
μονικού Συμβουλίου.
Επιλογή πέντε μελών Συμβουλευτικής 
Επιτροπής.

Προσωπικό
Έγκριση δημοσίευσης προσκλήσεων εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος για είκοσι (20) θέσεις 
έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασί-
ας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Έγκριση πρακτικών επιλογής για την πλήρω-
ση θέσεων έκτακτου προσωπικού (στο 
σύνολο των 279 υποβληθέντων υποψηφιο-
τήτων).

Οικονομικό Τμήμα
Ορισμός Προϊσταμένου Οικονομικών Υπη-
ρεσιών 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 
Τράπεζα της Ελλάδος. 

Επικύρωση σύμβασης χρησιδανείου/παρα-
χώρησης χρήσης τμήματος ακινήτου του 
Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ.
Έγκριση Ισολογισμού 2016.
Έγκριση Απολογισμού 2017.
Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2017.
Έγκριση Προϋπολογισμού 2018 και σχετι-
κών τροποποιήσεων.  
Έγκριση Καταβολής κόστους Διαχείρισης 
δράσεων 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 οικονομι-
κών πόρων στο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
Χρηματοδότηση και διεθνείς συνεργασίες.

Δράσεις
Επιχειρησιακός προγραμματισμός δράσεων 
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 2018.
Πρόταση προς τον Αν. Υπουργό κατανομής 
πόρων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για το 2019.
Σύσταση και συγκρότηση Θεματικών 
επιτροπών των α’ και β’ φάσεων αξιολόγη-
σης προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαί-
σιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών 
έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών 
ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμή-
θεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης 
αξίας» (Α.Π. 452/01.12.2017, όπως ισχύει) 
καθώς και τροποποιήσεις αυτών.
Σύσταση επιτροπών ενστάσεων της Προκή-
ρυξης μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και 
την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού 
μεγάλης αξίας.
Έγκριση οδηγού αξιολόγησης της Προκήρυ-
ξης μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την 
προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγά-
λης αξίας.
Έγκριση προκηρύξεων: α) 2ης Υποτροφιών 
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψηφίους Διδακτόρες β) 1η 
Επιστήμη και Κοινωνία - 200 Χρόνια από την 
Ελληνική Επανάσταση (1821) γ) 2ης Ερευνη-
τικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση 
Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών και 

σχετικές τροποποιήσεις αυτών.
Έγκριση κανονισμού λειτουργίας των Θεμα-
τικών Επιτροπών στο πλαίσιο της α) «1ης 
Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 
για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνη-
τών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού 
εξοπλισμού μεγάλης αξίας» και β) της 2ης 
Προκήρυξης Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 
για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνη-
τών/τριών.
Έγκριση ανάρτησης αποτελεσμάτων επαναξι-
ολόγησης και τελικών πινάκων κατάταξης 
της α’ φάσης αξιολόγησης των προτάσεων 
που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «1ης Προ-
κήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για 
την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνη-
τών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού 
εξοπλισμού μεγάλης αξίας» σε όλες τις 
Επιστημονικές Περιοχές.
Σύσταση και συγκρότηση Θεματικών Επιτρο-
πών εμπειρογνωμόνων αξιολόγησης των 
Αιτήσεων Υποψήφιων Διδακτόρων και σύστα-
ση και συγκρότηση Επιτροπής εμπειρογνω-
μόνων αξιολόγησης της Α’ φάσης αξιολόγη-
σης Προτάσεων που υποβλήθηκαν στην 
Δράση του 1821.
Δημιουργία νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
υποβολής ερευνητικών προτάσεων και αιτή-
σεων υποτροφίας.
Αύξηση Προϋπολογισμού 1ης Προκήρυξης 
ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυ-
ση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και 
την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού 
μεγάλης αξίας».

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Συμβουλευτική Επιτροπή διορίστηκε με την 
με αρ. πρωτ. 75065/2018 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 300) από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η Συμβουλευτική 
Επιτροπή έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα και ως 
σκοπό την αξιολόγηση της δράσης του Ιδρύμα-
τος και τη διατύπωση γνωμοδοτήσεων και 
εισηγήσεων με σκοπό τη βελτιστοποίηση της 
λειτουργίας του. Εξετάζει θέματα ιδιαίτερης 
βαρύτητας ή θέματα που παρουσιάζουν ειδι-
κότερο ενδιαφέρον σχετικά με τη λειτουργία 
του Ιδρύματος και τη χρηματοδότηση της 
έρευνας και της καινοτομίας.

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Ο Διευθυντής έχει εισηγηθεί επί των ανωτέ-
ρω αποφάσεων του Επιστημονικού Συμβου-
λίου και της Γενικής Συνέλευσης και έχει 
υλοποιήσει ή μεριμνά για την υλοποίησή 
τους.

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια για θέματα 
Διοίκησης, η οποία αναπληρώνει και τον 
Διευθυντή σε περίπτωση έλλειψης ή κωλύ-
ματος, διορίστηκε με την με αρ. πρωτ. 
815/2018 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 173) απόφαση του ΕΣ. 
Είναι αρμόδια και μεριμνά για θέματα Διοί-
κησης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., εισηγείται στο Διευθυ-
ντή για θέματα αρμοδιότητας της καθώς και 
υλοποιεί τις αποφάσεις της ΓΣ, του ΕΣ και 
του Διευθυντή. 

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια για θέματα 
Έρευνας είναι αρμόδια και μεριμνά για 
θέματα αρμοδιότητας του ερευνητικού τμή-
ματος καθώς και για κάθε άλλο θέμα που θα 
της ανατεθεί με απόφαση του Διευθυντή ή 
του ΕΣ.

Α.

Β.

Γ.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Ε.Σ.)

Με την με αρ. πρωτ. 288/2017 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 173) 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτήθη-
κε το Επιστημονικό Συμβούλιο. Η εν λόγω 
απόφαση τροποποιήθηκε με τις με αρ. 
29705/2018 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 138) και 123829/2018 
(ΦΕΚ ΥΟΔΔ 427) αποφάσεις του Αναπληρωτή 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των, με τις οποίες ορίστηκαν νέα μέλη στον 
τομέα των Μαθηματικών και Πληροφορικής 
και στον τομέα των Επιστημών Μηχανικού και 
Τεχνολογίας, αντίστοιχα.

Το Συμβούλιο πραγματοποίησε 26 Συνεδριά-
σεις (11 τακτικές και 15 έκτακτες) εντός του 
2018 και έλαβε 138 αποφάσεις εκ των οποίων 
οι σημαντικότερες αφορούν θέματα όπως: 

Όργανα Διοίκησης
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Διευθυντή του 
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώ-
τρια Διευθύντρια για θέματα Διοίκησης και 
στην Αναπληρώτρια Διευθύντρια για θέματα 
Έρευνας.
Εκλογή νέου Προέδρου και Αντιπροέδρου 
Επιστημονικού Συμβουλίου.
Επιλογή νέων προσωρινών μελών Επιστη-
μονικού Συμβουλίου.
Επιλογή πέντε μελών Συμβουλευτικής 
Επιτροπής.

Προσωπικό
Έγκριση δημοσίευσης προσκλήσεων εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος για είκοσι (20) θέσεις 
έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασί-
ας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Έγκριση πρακτικών επιλογής για την πλήρω-
ση θέσεων έκτακτου προσωπικού (στο 
σύνολο των 279 υποβληθέντων υποψηφιο-
τήτων).

Οικονομικό Τμήμα
Ορισμός Προϊσταμένου Οικονομικών Υπη-
ρεσιών 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 
Τράπεζα της Ελλάδος. 

Επικύρωση σύμβασης χρησιδανείου/παρα-
χώρησης χρήσης τμήματος ακινήτου του 
Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ.
Έγκριση Ισολογισμού 2016.
Έγκριση Απολογισμού 2017.
Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2017.
Έγκριση Προϋπολογισμού 2018 και σχετι-
κών τροποποιήσεων.  
Έγκριση Καταβολής κόστους Διαχείρισης 
δράσεων 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 οικονομι-
κών πόρων στο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
Χρηματοδότηση και διεθνείς συνεργασίες.

Δράσεις
Επιχειρησιακός προγραμματισμός δράσεων 
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 2018.
Πρόταση προς τον Αν. Υπουργό κατανομής 
πόρων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για το 2019.
Σύσταση και συγκρότηση Θεματικών 
επιτροπών των α’ και β’ φάσεων αξιολόγη-
σης προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαί-
σιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών 
έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών 
ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμή-
θεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης 
αξίας» (Α.Π. 452/01.12.2017, όπως ισχύει) 
καθώς και τροποποιήσεις αυτών.
Σύσταση επιτροπών ενστάσεων της Προκή-
ρυξης μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και 
την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού 
μεγάλης αξίας.
Έγκριση οδηγού αξιολόγησης της Προκήρυ-
ξης μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την 
προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγά-
λης αξίας.
Έγκριση προκηρύξεων: α) 2ης Υποτροφιών 
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψηφίους Διδακτόρες β) 1η 
Επιστήμη και Κοινωνία - 200 Χρόνια από την 
Ελληνική Επανάσταση (1821) γ) 2ης Ερευνη-
τικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση 
Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών και 

σχετικές τροποποιήσεις αυτών.
Έγκριση κανονισμού λειτουργίας των Θεμα-
τικών Επιτροπών στο πλαίσιο της α) «1ης 
Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 
για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνη-
τών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού 
εξοπλισμού μεγάλης αξίας» και β) της 2ης 
Προκήρυξης Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 
για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνη-
τών/τριών.
Έγκριση ανάρτησης αποτελεσμάτων επαναξι-
ολόγησης και τελικών πινάκων κατάταξης 
της α’ φάσης αξιολόγησης των προτάσεων 
που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «1ης Προ-
κήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για 
την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνη-
τών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού 
εξοπλισμού μεγάλης αξίας» σε όλες τις 
Επιστημονικές Περιοχές.
Σύσταση και συγκρότηση Θεματικών Επιτρο-
πών εμπειρογνωμόνων αξιολόγησης των 
Αιτήσεων Υποψήφιων Διδακτόρων και σύστα-
ση και συγκρότηση Επιτροπής εμπειρογνω-
μόνων αξιολόγησης της Α’ φάσης αξιολόγη-
σης Προτάσεων που υποβλήθηκαν στην 
Δράση του 1821.
Δημιουργία νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
υποβολής ερευνητικών προτάσεων και αιτή-
σεων υποτροφίας.
Αύξηση Προϋπολογισμού 1ης Προκήρυξης 
ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυ-
ση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και 
την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού 
μεγάλης αξίας».

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
Εντός του 2018, δεν καλύφθηκε καμία από τις 
τριάντα πέντε (35) θέσεις τακτικού προσωπι-
κού ενώ έχουν προσληφθεί δέκα (10) άτομα 
ως έκτακτο προσωπικό με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Επίσης, 
στον φορέα εργάζεται ένα (1) άτομο με από-
σπαση και ένα (1) με διάθεση από φορείς του 
Δημοσίου. Από αυτά το ένα κατέχει τη θέση 
της Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών 
ενώ για διάφορα θέματα χρησιμοποιούνται 
εξωτερικοί συνεργάτες.

Το ανθρώπινο δυναμικό του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. είναι 
υψηλών προδιαγραφών, με ιδιαίτερη κατάρτι-
ση και πίστη στο όραμα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Στόχος 
είναι η ολοκλήρωση της στελέχωσης του Ιδρύ-
ματος και η συνεχής εκπαίδευση και αναβάθ-
μιση του ανθρώπινου δυναμικού του. 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Έχει ήδη ξεκινήσει, μέσα στο 2018, ο σχεδια-
σμός αναβαθμισμένης και φιλικής στο χρήστη 
Διαδικτυακής Πύλη https://hfri.grnet.gr/ υπο-
βολής αιτήσεων υποτροφίας και ερευνητικών 
προτάσεων. Στην εν λόγω πλατφόρμα ήδη 
έχει πραγματοποιηθεί η υποβολή προτάσεων 
στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Ερευνητι-
κών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδα-
κτορικών ερευνητών/τριών.

Σημαντική καινοτομία στον σχεδιασμό της νέας 
Πύλης αποτέλεσε ο εξατομικευμένος προσανα-
τολισμός και προσαρμογή της στον χρήστη 
ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία υπο-
βάλλει την πρόταση/αίτησή του: Υποψήφιος 
Διδάκτορας για υποτροφία, Μεταδιδακτορι-
κός/η Ερευνητής/τρια, Μέλος ΔΕΠ/Ερευνητής. 

Μέσα στο 2019 σχεδιάζεται πληροφοριακό 
σύστημα αξιολόγησης στατιστικών στοιχείων 
και μητρώου πιστοποιημένων αξιολογητών/ 
εμπειρογνωμόνων με δυνατότητα διασύνδε-
σης με τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστή-
ματα.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Οι πόροι του Ιδρύματος δύνανται να είναι:

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

Χρηματοδοτήσεις και κάθε είδους ενισχύσεις 
ή επιχορηγήσεις από όργανα και οργανι-
σμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από 
άλλους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανι-
σμούς.

Χρηματοδοτήσεις σύμφωνα με την από 
15.7.2016 Σύμβαση της Ελληνικής Δημοκρα-
τίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 
τις οποίες το Ίδρυμα διαχειρίζεται ως δικαι-
ούχος και για λογαριασμό της Ελληνικής 
Δημοκρατίας.

Δωρεές, ενισχύσεις, κληρονομιές, κληροδοσί-
ες, επιχορηγήσεις, χορηγίες και κάθε είδους 
εισφορές φυσικών ή νομικών προσώπων του 
δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, της ημεδα-
πής ή αλλοδαπής.

•

•

•

•

Το Ίδρυμα διαχειρίζεται τους πόρους του σύμ-
φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, την από 
15.7.2016 Σύμβαση της Ελληνικής Δημοκρατί-
ας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και 
τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, σε 
ειδικό λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης που 
τηρεί στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η  εν λόγω 
χρηματοδότηση ανέρχεται στο ύψος των 
180.000.000 ευρώ. Από το ποσό αυτό έχουν 
ήδη εκταμιευθεί 54.000.000 ευρώ εκ των 
οποίων 36.000.000 ευρώ εντός του 2018.

Επιπρόσθετα, στο τέλος του 2018  το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 
έλαβε χρηματοδότηση ύψους 60.000.000 ευρώ  
στο πλαίσιο της αύξησης του προϋπολογισμού 
του έργου από το συγχρηματοδοτούμενο 
σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων. Επίσης 
εντός του 2018  το ΕΛΙΔΕΚ  προέβη σε αίτημα 
δωρεάς από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 
ύψους 5.000.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση – 
γέφυρα ερευνητών, οι οποίοι έχουν υποβάλει 
ερευνητικές προτάσεις σε προκηρύξεις του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European 
Research Council – ERC), έχουν αξιολογηθεί  
και βαθμολογηθεί με Α κατά τη δεύτερη φάση 
αλλά δεν έχουν χρηματοδοτηθεί. Ο προϋπολο-
γισμός της δράσης αναμένεται να ανέλθει 
στα 10.000.000 ευρώ.
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∆ΡΑΣΕΙΣ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΡΑΣΕΩΝ

Οι δράσεις του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με το γενικό και ειδικό θεσμικό  
εθνικό πλαίσιο , τους όρους και τις προϋποθέ-
σεις της  από 15-7-2016 δανειακής σύμβασης, 
τις υπουργικές αποφάσεις, τον Εσωτερικό 
Κανονισμό του Ιδρύματος,  τις αποφάσεις του 
Επιστημονικού Συμβουλίου και του Διευθυ-
ντή ως εξής:  

Σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4415/2016, 
πριν την ίδρυση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. εκχωρήθη-
καν μέσω της δανειακής σύμβασης 
18.000.000,00 ευρώ, τα οποία διαχειρίστη-
κε η ΓΓΕΤ, με βάση τη με αρ. πρωτ. 196096/Ι
2/2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 245/2017 (ΦΕΚ Β΄ 

A. Αιτήσεις Υποτροφιών για Υποψηφίους Διδάκτορες

Στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη Υποψη-
φίων Διδακτόρων (ΥΔ) για τη διεξαγωγή 
υψηλού επιπέδου έρευνας στην Ελλάδα. H 
δράση αυτή του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευ-
νας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) αποσκοπεί στη 
χρηματοδότηση ΥΔ για την εκπόνηση της διδα-
κτορικής τους διατριβής σε Ανώτατα Εκπαι-
δευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) και Ανώτατα Στρατιωτι-
κά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) στην Ελλάδα. 
Η διάρκεια της χρηματοδότησης (υπό μορφή 
υποτροφίας) είναι από 12 έως 36 μήνες. 

Α.

Β.

Γ.

Δ.

1066) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
με θέμα «Ετήσιος προγραμματισμός των 
δράσεων και κατανομή πόρων του 
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για το έτος 2017», όπως τροπο-
ποιήθηκε με τις με αρ. πρωτ. 223400/2017 
και 77320/2018 αποφάσεις.

Εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 69615/2018 (ΦΕΚ 
Β΄1907) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού 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».

Οι αιτήσεις κατατάσσονται κατ’ επιλογή 
του/της υποβάλλοντος/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. Γεω-
πονικές Επιστήμες και Τρόφιμα Ε. Μαθηματι-
κά και Επιστήμες της Πληροφορίας ΣΤ. Κοινω-
νικές Επιστήμες Ζ. Ανθρωπιστικές Επιστήμες 
και Τέχνες Η. Περιβάλλον και Ενέργεια Θ. Διοί-
κηση και Οικονομία της Καινοτομίας.
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Β. Προτάσεις ερευνητικών έργων με Επιστημονικούς Υπευθύ-
νους Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές/Τριες

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

Η Δράση έχει σχεδιαστεί με στόχο να υποστη-
ρίξει Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές/τριες για 
να κατευθύνουν την υλοποίηση ερευνητικού 
Έργου ως Επιστημονικοί Υπεύθυνοι και να 
διαμορφώσουν τη δική τους ανεξάρτητη 
Ερευνητική Ομάδα. Απώτερος σκοπός της 
δράσης είναι η διαμόρφωση νέων προοπτι-
κών 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 επιστη-
μονικού δυναμικού της χώρας και την προ-
σέλκυση νέων επιστημόνων που εργάζονται 
στο εξωτερικό. 
Το προτεινόμενο ερευνητικό Έργο («Πρότα-
ση») θα πρέπει να είναι πρωτότυπο, να αναφέ-
ρεται σε ερευνητικό τομέα αιχμής, να έχει 
σημαντική επιστημονική απήχηση και να 
πληροί κριτήρια υψηλής επιστημονικής ποιό-
τητας και αριστείας. Επιστημονικοί Υπεύθυ-
νοι των ερευνητικών έργων θα είναι Μεταδι-
δακτορικοί Ερευνητές (παρ.12 του άρθρου 24 
του ν. 4386/2016). 

Οι προτάσεις κατατάσσονται κατ’ επιλογή 
του/της υποβάλλοντος/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 
Επιστήμες και Τρόφιμα Ε. Μαθηματικά και 
Επιστήμες της Πληροφορίας ΣΤ. Κοινωνικές 
Επιστήμες Ζ. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και 
Τέχνες Η. Περιβάλλον και Ενέργεια Θ. Διοίκη-
ση και Οικονομία της Καινοτομίας.

Οι ΜΕ-ΕΥ πρέπει να επιδείξουν τον πρωτοπο-
ριακό χαρακτήρα, τη φιλοδοξία και τη σκοπι-
μότητα της επιστημονικής τους πρότασης. 
Μέλημα των ΜΕ-EY θα είναι ο συνεχής έλεγ-
χος και η εξασφάλιση της ορθής υλοποίησης 
του έργου, τόσο στο φυσικό όσο και στο 
οικονομικό αντικείμενο σε συμφωνία με όσα 
προτείνονται στην ερευνητική Πρόταση. 

Στην Ερευνητική Ομάδα του έργου μπορούν να 
συμμετέχουν, εκτός από τον ΜΕ-ΕΥ και άλλοι 
Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές, Υποψήφιοι Διδά-
κτορες, Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, επιστημονι-
κοί και τεχνικοί συνεργάτες, καθώς και λοιπό 
προσωπικό που ανήκει είτε στον Φορέα Υποδο-
χής (ΦΥ) είτε σε Συνεργαζόμενο Φορέα (ΣΦ). Το 
Έργο θα μπορεί να υλοποιηθεί σε Φορέα Υπο-
δοχής, ο οποίος μπορεί να είναι Α.Ε.Ι. (Πανεπι-
στήμιο ή Τ.Ε.Ι.) ή Ερευνητικό Κέντρο-Ινστιτούτο 
(Ε.Κ.-Ι.) ή Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτού-
το (Ε.Π.Ι.) ή Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα (Α.Σ.Ε.Ι.). Τα ερευνητικά Έργα που θα 
χρηματοδοτηθούν θα επιλεγούν μέσα από 
διαδικασία αξιολόγησης.
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Γ. Προτάσεις ερευνητικών έργων με Επιστημονικούς Υπευθύ-
νους Μέλη ΔΕΠ και Ερευνητές/Τριες

Στόχος της παρούσας δράσης είναι η υποστή-
ριξη της υλοποίησης επιλεγμένων ερευνητι-
κών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας 
στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη στήριξη 
της ερευνητικής δραστηριότητας της Χώρας. 
Τα ερευνητικά έργα της παρούσας δράσης θα 
υλοποιηθούν σε Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι., Ερευνητι-
κά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ) και Ερευ-
νητικά Κέντρα – Ινστιτούτα της Χώρας που 
καλούνται Φορείς Υποδοχής (ΦΥ), εμπλουτίζο-
ντας τις ερευνητικές δραστηριότητες που 
διεξάγονται σε αυτά. Η δράση αυτή έρχεται σε 
συνέχεια και συμπληρωματικά των δράσεων 
του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση υποψήφιων 
διδακτόρων και μεταδιδακτορικών ερευνη-
τών/τριών στο πλαίσιο της έμπρακτης υπο-
στήριξης της έρευνας που διεξάγεται στη 
Χώρα. Επιπλέον, η δράση αυτή εντάσσεται στο 
πλαίσιο αξιοποίησης του επιστημονικού 
δυναμικού της Χώρας στοχεύοντας και στην 
παραμονή των νέων επιστημόνων αλλά και 
την προσέλκυση των αντίστοιχων που εργάζο-
νται στο εξωτερικό.

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

των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) της Χώρας και αποτελούν 
προσωπικό των Φορέων, οι οποίοι είναι 
κύριοι δικαιούχοι χρηματοδότησης του 
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (άρθρο 2 παρ. 2α του Ν. 4429/2016), 
Η δράση είναι προσαρμοσμένη στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της ερευνητικής προσπάθειας 
σε καθεμία από τις επιστημονικές περιοχές 
που καλύπτει η δράση και δεν τίθενται κανε-
νός είδους θεματικοί ή γεωγραφικοί περιορι-
σμοί. 

Το προτεινόμενο ερευνητικό έργο θα πρέπει 
να είναι πρωτότυπο, να αναφέρεται σε ερευ-
νητικό τομέα αιχμής, να έχει σημαντική 
επιστημονική απήχηση σε διεθνές επίπεδο και 
να πληροί κριτήρια υψηλής επιστημονικής 
ποιότητας και αριστείας. 

Κάθε πρόταση για ερευνητικό έργο θα υπο-
βάλλεται σε ένα επιστημονικό πεδίο σε μία 
από τις ακόλουθες ευρείες επιστημονικές 
περιοχές: Α. Φυσικές Επιστήμες Β. Επιστήμες 
Μηχανικού και Τεχνολογίας Γ. Επιστήμες 
Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας) Δ. Γεωπο-
νικές Επιστήμες–Τρόφιμα Ε. Μαθηματικά και 
Επιστήμες της Πληροφορίας ΣΤ. Κοινωνικές 
Επιστήμες Ζ. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και 
Τέχνες Η. Περιβάλλον και Ενέργεια Θ. Διοίκη-
ση και Οικονομία της Καινοτομίας.

ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. - ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2018
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Δ. Προτάσεις ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας

Στόχος της παρούσας δράσης είναι η προμή-
θεια επιστημονικού εξοπλισμού μεγάλης 
αξίας και στρατηγικής σημασίας, στο πλαίσιο 
της προσπάθειας για τη στήριξη της ερευνητι-
κής δραστηριότητας της χώρας. Η δράση υλο-
ποιείται σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ερευνητικά 
Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ) και Ερευνη-
τικά Κέντρα – Ινστιτούτα της Χώρας που 
καλούνται Φορείς Υποδοχής (ΦΥ) ενδυναμώ-
νοντας ή επεκτείνοντας τις υφιστάμενες ερευ-
νητικές τους δομές. 

Η δράση αυτή έρχεται σε συνέχεια και συμπλη-
ρωματικά των δράσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την 
ενίσχυση υποψηφίων διδακτόρων, μεταδιδα-
κτορικών ερευνητών/τριών και Μελών ΔΕΠ/Ε-
ρευνητών-τριών στο πλαίσιο της έμπρακτης 
υποστήριξης του Ιδρύματος στην έρευνα που 
διεξάγεται στη Χώρα. Επιπλέον, η δράση αυτή 
εντάσσεται στο πλαίσιο αξιοποίησης του 
επιστημονικού δυναμικού της χώρας στοχεύο-
ντας και στην παραμονή των νέων επιστημό-
νων αλλά και την προσέλκυση των αντίστοι-
χων που εργάζονται στο εξωτερικό. Επιστημο-
νικοί Υπεύθυνοι (ΕΥ) δύναται να είναι μέλη ΔΕΠ 
(άρθρο 2 του Ν. 4485/2017) των Ανωτάτων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), ερευνητές των 
Ερευνητικών Κέντρων (ΕΚ, άρθρο 18 του ν. 
4310/2014), των Ερευνητικών Πανεπιστημια-
κών Ινστιτούτων (ΕΠΙ) και των Ανωτάτων Στρα-
τιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) της 
χώρας και αποτελούν προσωπικό των Φορέων, 
οι οποίοι είναι κύριοι δικαιούχοι χρηματοδό-
τησης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (άρθρο 2 παρ. 2α του Ν. 
4429/2016). Η δράση είναι προσαρμοσμένη 
στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ερευνητικής 
προσπάθειας σε καθεμία από τις επιστημονι-
κές περιοχές που καλύπτει και δεν τίθενται 
κανενός είδους θεματικοί ή γεωγραφικοί περι-
ορισμοί. 

Κάθε πρόταση για ερευνητικό έργο θα υπο-
βάλλεται σε ένα επιστημονικό πεδίο σε μία 
από τις ακόλουθες ευρείες επιστημονικές 
περιοχές: Α. Φυσικές Επιστήμες Β. Επιστήμες 
Μηχανικού και Τεχνολογίας Γ. Επιστήμες 
Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας) Δ. Γεω-
πονικές Επιστήμες–Τρόφιμα Ε. Μαθηματικά 
και Επιστήμες της Πληροφορίας ΣΤ. Κοινωνι-
κές Επιστήμες Ζ. Ανθρωπιστικές Επιστήμες 
και Τέχνες Η. Περιβάλλον και Ενέργεια Θ. 
Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας.

ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. - ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2018
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η αξιολόγηση των ερευνητικών προτάσεων 
και αιτήσεων υποτροφιών ενεργείται σύμφω-
να με το Άρθρο 5 του Ν. 4429/2016 όπως 
ισχύει, τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονι-
σμού Λειτουργίας του Ιδρύματος και τις απο-
φάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου. Η 
υποβολή και αξιολόγηση των προτάσεων 
διενεργείται μέσω της Διαδικτυακής Πύλης 
του Ιδρύματος και με διαδικασίες που εξασφα-
λίζουν την ταχεία και απαλλαγμένη από περιτ-
τό διοικητικό φορτίο ολοκλήρωση των προ-
γραμμάτων. 

Η αξιολόγηση των υποψήφιων δικαιούχων 
γίνεται από επιτροπή αξιολογητών.  Η επιτρο-
πή αξιολόγησης μπορεί να υποβοηθείται στο 
έργο της από έναν ή περισσότερους ανεξάρτη-
τους εμπειρογνώμονες ανάλογα με το είδος 
και το πλήθος των επιστημονικών πεδίων που 
καλύπτει μία δράση ή ένα πρόγραμμα. Οι εν 
λόγω εμπειρογνώμονες και τα μέλη επιτροπών 
αξιολόγησης από το Μητρώο Πιστοποιημένων 
Αξιολογητών του Άρθρου 27 του Ν. 4310/2014 
(Α` 258) διαθέτουν τα προσόντα που σχετίζο-
νται με το αντικείμενο του προς αξιολόγηση 
έργου. Αν για ορισμένη αξιολόγηση δεν υπάρ-
χουν οι απαιτούμενοι για τη συγκεκριμένη 
περίπτωση ειδικοί επιστήμονες ή οι υφιστάμε-
νοι δεν καλύπτουν τις ανάγκες της συγκεκριμέ-
νης 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. 

Οι πράξεις που αφορούν την επιλογή, τον 
ορισμό, τις μετακινήσεις εκτός έδρας και τις 

αμοιβές των εμπειρογνωμόνων και των μελών 
των επιτροπών δημοσιεύονται και αναρτώνται 
στο Πρόγραμμα Διαύγεια αμέσως μετά τη 
διεξαγωγή και ολοκλήρωση των αξιολογήσεων. 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κοινοποι-
ούνται αμέσως στους υποψηφίους, με εξατο-
μικευμένη αναφορά και τεκμηρίωση της από-
φασης αξιολόγησης. Ο υποψήφιος έχει δικαί-
ωμα υποβολής ένστασης για λόγους νομιμό-
τητας της απόφασης, εντός προθεσμίας δέκα 
(10) ημερών, που αρχίζει από την κοινοποίηση 
της απόφασης αξιολόγησης, ενώπιον επιτρο-
πής ενστάσεων που συγκροτείται προς τούτο 
με απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου. 
Η επιτροπή ενστάσεων αποτελείται από τρία 
(3) μέλη που προέρχονται από το Μητρώο 
Πιστοποιημένων Αξιολογητών του άρθρου 27 
του Ν. 4310/2014 (Α` 258) και διαθέτουν τα 
προσόντα που προβλέπονται στις διατάξεις 
αυτές και τα οποία σχετίζονται με το αντικεί-
μενο του προς αξιολόγηση έργου. Τα μέλη της 
επιτροπής ενστάσεων είναι διαφορετικά από 
αυτά της επιτροπής αξιολόγησης. Η επιτροπή 
ενστάσεων αποφασίζει μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία δέκα (10) ημερών από την παρέλευ-
ση της προθεσμίας κατάθεσης των ενστάσεων. 
Η απόφαση της επιτροπής γνωστοποιείται 
στον Διευθυντή του Ιδρύματος και κοινοποιεί-
ται στον ενδιαφερόμενο. 
Μετά από την αξιολόγηση των προτάσεων 
εκδίδεται η απόφαση χρηματοδότησης από 
τον Διευθυντή του Ιδρύματος. Η εν λόγω από-
φαση αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη 
και υπόκειται σε αίτηση ακύρωσης ενώπιον 
του Διοικητικού Εφετείου. Η όλη διαδικασία 
διέπεται από αυστηρούς κανόνες σύγκρουσης 
συμφερόντων και εμπιστευτικότητας που 
δεσμεύουν όλα τα μέρη που συμμετέχουν.

ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. - ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2018
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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)

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)

 

Σύνολο Αριθμού Υποβληθεισών Αιτήσεων: 1.671
Προϋπολογισμός:  34.000.000 ευρώ

Σύνολο Υποτροφιών: 189

Σύνολο Αριθμού Υποβληθεισών Αιτήσεων: 2.114
Προϋπολογισμός:  13.500.000 ευρώ

Σύνολο Υποτροφιών: 561

Έναρξη Χρηματοδότησης:

 

Σεπτέμβριος 2017

Έναρξη Χρηματοδότησης:

 

Οκτώβριος 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΤΑΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Δύο (2) Δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 47.500.000 ευρώ βρίσκονται στο στάδιο 
υλοποίησης των ερευνητικών έργων:

ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. - ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2018
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1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΞΙΑΣ
(ΥΑ 245/2017 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 223400/19.12.2017, 77320/14.5.2018)

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)

 

Σύνολο Αριθμού Υποβληθεισών Αιτήσεων: 1.327
Προϋπολογισμός:  10.000.000 ευρώ

Σύνολο Αριθμού Υποβληθεισών Προτάσεων: 3.179

Προϋπολογισμός:  65.000.000 ευρώ
                               (45.000.000 + 20.000.000 ευρώ)

Ολοκλήρωση Αξιολόγησης: 6ος 2019

Έναρξη Χρηματοδότησης: 10ος 2019

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα 

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 

•

•

•
•

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)

Σύνολο Αριθμού Υποβληθεισών Προτάσεων: 79
Προϋπολογισμός:  1.030.000 ευρώ

Ολοκλήρωση Αξιολόγησης: 10ος-11os 2019

Έναρξη Χρηματοδότησης: 12ος 2019

Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα 
•
•

ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. - ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2018

Πέντε (5) Δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 102.610.000 ευρώ βρίσκονται σε εξέλιξη:

Ολοκλήρωση Αξιολόγησης: 3ος 2020

Έναρξη Χρηματοδότησης: 9ος 2020

Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα 
•
•

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

Σύνολο Αριθμού Υποβληθεισών Προτάσεων:  1.162
Προϋπολογισμός:  16.580.000 ευρώ
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2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

 

Ολοκλήρωση Αξιολόγησης: 9ος 2019

Έναρξη Χρηματοδότησης: 3ος 2020

Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα 

Υποβολή: 11ος-12ος 2019

Ολοκλήρωση Αξιολόγησης: 11ος 2020

Έναρξη Χρηματοδότησης: 3ος 2021

Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα 

•
•

•
•
•

2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
Συνεργασία ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
(ΥΑ 29898/26.2.2019 ΦΕΚ 809/7.3.2019)

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

3η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 

2019

2020

(YA 69615/3.5.2018, ΦΕΚ 1907/29.5.2018)

 Προϋπολογισμός:  3.000.000 ευρώ

(YA 69615/3.5.2018, ΦΕΚ 1907/29.5.2018)

Υποβολή: 1ος–2ος 2020 

Ολοκλήρωση Αξιολόγησης: 5ος 2021 

Έναρξη Χρηματοδότησης: 11ος 2021

Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα  

Προϋπολογισμός:  24.500.000 ευρώ

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2019 - 2022
Οκτώ (8) Δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 92.890.000 ευρώ αναμένονται:

Υποβολή: 4ος 2020

Ολοκλήρωση Αξιολόγησης: 4ος 2021

Έναρξη Χρηματοδότησης: 9ος 2021

Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα 

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

 Προϋπολογισμός:  8.000.000 ευρώ
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Υποβολή: 4ος  2021

Ολοκλήρωση Αξιολόγησης: 4ος 2022

Έναρξη Χρηματοδότησης: 9ος 2022

Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα 

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

 Προϋπολογισμός:  1.000.000 ευρώ

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

Υποβολή: 9ος 2020 

Ολοκλήρωση Αξιολόγησης: 1ος 2022 

Έναρξη Χρηματοδότησης: 7ος 2022

Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα  

Προϋπολογισμός:  12.250.000 ευρώ

2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΞΙΑΣ

2021

(YA 69615/3.5.2018, ΦΕΚ 1907/29.5.2018)

Υποβολή: 2ος 2021 

Ολοκλήρωση Αξιολόγησης: 4ος 2022

Έναρξη Χρηματοδότησης: 10ος 2022

Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα  

Προϋπολογισμός:  14.560.000 ευρώ

3η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

2022

(ΥΑ 29898/26.2.2019 ΦΕΚ 809/7.3.2019)

Υποβολή: 2ος 2022 

Ολοκλήρωση Αξιολόγησης: 5ος 2023

Έναρξη Χρηματοδότησης: 11ος 2023

Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα 

 Προϋπολογισμός:  24.580.000 ευρώ

 

Υποβολή: 6ος 2021

Ολοκλήρωση Αξιολόγησης: 6ος 2022

Έναρξη Χρηματοδότησης: 11ος 2022

Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα 

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

 Προϋπολογισμός:  5.000.000 ευρώ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
∆ΡΑΣΕΩΝ 2019 -2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ
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Σχετικά με την 1η Προκήρυξη Ερευνητικών 
Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδα-
κτορικών Ερευνητών/τριών σύμφωνα με τα 
στοιχεία του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.*, το 21% των Μεταδιδα-
κτόρων 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 Μεταδιδακτόρων, οι οποίοι απαντώντας σε 
σχετική ερώτηση, θεωρούν ως πολύ σημαντική 
την παραμονή τους στη χώρα, ενώ η συντριπτι-
κή πλειοψηφία αυτών (92%) θεωρεί τη χρημα-
τοδότηση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. πολύ σημαντική.

Το 49% των Μεταδιδακτόρων που ζουν στην 
Ελλάδα θα έφευγε από τη χώρα εάν δεν λάμβα-
νε χρηματοδότηση από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (βλ. Σχήμα 

1), ενώ το 72% όσων επέστρεψαν από το εξω-
τερικό ΔΕΝ θα επέστρεφε στην Ελλάδα εάν δεν 
λάμβανε τη χρηματοδότηση από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 
(βλ. Σχήμα 2). 

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

ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΠΡΩΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΕΛ.Ι∆.Ε.Κ. ΣΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΣΤΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

ΑΝ ∆ΕΝ ΛΑΜΒΑΝΑΤΕ ΤΗ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛ.Ι∆.ΕΚ.
ΘΑ ΦΕΥΓΑΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ; 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΛΑΜΒΑΝΑΤΕ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛ.Ι∆.Ε.Κ. 
ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΑΤΕ ΣΤΗ ΧΩΡΑ;

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

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

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

 
 

72%

28%
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Σχήμα 3:  H ερώτηση αναφέρεται στους Υποψηφίους Διδάκτορες
με φορέα προέλευσης Ελληνικά Πανεπιστήμια/Ερευνητικά
Ιδρύματα

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

Σχετικά με την 1η Προκήρυξη Υποτροφιών 
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψηφίους Διδάκτορες σύμφω-
να 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 διδα-
κτορική του διατριβή.

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

Επισημαίνεται ότι ένα σημαντικό ποσοστό 
(34%) των Υποψηφίων Διδακτόρων που προη-
γουμένως απασχολούταν σε μη ερευνητική 
δραστηριότητα έχει πλέον τη δυνατότητα να 
συνεχίσει απρόσκοπτα την έρευνα στα Ελληνι-
κά Πανεπιστήμια και Ερευνητικούς φορείς υπο-

στηριζόμενο 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 ετεροαπασχολούνται. 

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

76%

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

45%
55%

Ναι
Όχι

Ναι
Όχι

 

24%

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΛΑΜΒΑΝΑΤΕ 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛ.Ι∆.Ε.Κ. ΘΑ 
ΕΠΙΣΤΡΕΦΑΤΕ ΣΤΗ ΧΩΡΑ;

ΑΝ ∆ΕΝ ΛΑΜΒΑΝΑΤΕ ΤΗΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ 
ΤΟΥ ΕΛ.Ι∆.ΕΚ. ΘΑ ΦΕΥΓΑΤΕ ΑΠΟ ΤΗ 
ΧΩΡΑ; 
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Α.

Β.

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
& ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

Στην προσέλκυση χρηματοδοτικών πόρων 
και τη διάθεσή τους αφενός για τη συνέχιση 
των υφιστάμενων δράσεων του Ιδρύματος 
για την υποστήριξη 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 δράσε-
ων 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 εξωτε-
ρικού αλλά και την δημιουργία διαύλων 
επικοινωνίας και δεσμών με την ελληνική 
ακαδημαϊκή/ερευνητική και επιχειρηματική 
κοινότητα του εξωτερικού.

Για τον λόγο αυτό έχει πραγματοποιηθεί ανα-
λυτική χαρτογράφηση των δυνητικών φορέ-
ων/οργανισμών με τους οποίους το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 
δύναται να πραγματοποιήσει μελλοντική 
συνεργασία.
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Ενδεικτικά το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στοχεύει σε συνερ-
γασίες με: 

Διεθνούς φήμης θεσμούς και Ιδρύματα του 
εξωτερικού με σκοπό τη σχεδίαση κοινών 
δράσεων και την ανταλλαγή καλών πρακτι-
κών. 
Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον σε στοχευμένες δράσεις που να 
αφορούν την ανάδειξη των αποτελεσμάτων 
ή/και την καινοτομία  που προέρχεται από 
την ερευνητική δραστηριότητα.
Κοινωφελή Ιδρύματα της χώρας ή του εξω-
τερικού τα οποία λόγω του χαρακτήρα τους 
μπορούν να αποτελέσουν στρατηγικούς 
συμμάχους για την εκπλήρωση των σκοπών 
του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
Διεθνούς φήμης Πανεπιστήμια & Ερευνητι-
κά Κέντρα του Εξωτερικού μέσω των οποίων 
μπορούν να σχεδιαστούν δράσεις και πρα-
κτικές οι οποίες σκοπό θα έχουν να ενδυνα-
μώσουν τις σχέσεις του εγχώριου ακαδημαϊ-
κού και ερευνητικού προσωπικού με το προ-
σωπικό των εν λόγω Ιδρυμάτων.
Την επιχειρηματική κοινότητα τόσο της 
Ελλάδος όσο και του εξωτερικού με τον προ-
φανή στόχο της προσέλκυσης πόρων για 
τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων 
διασύνδεσης της έρευνας και της καινοτομί-
ας. 
Την Ελληνική κοινότητα της διασποράς, η 
οποία έχει τη δυναμική να αποτελέσει έναν 
ισχυρό σύμμαχο στο πλευρό του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Ειδικότερα επίκεινται ενέργειες εξωστρέφει-
ας 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

Αναφορικά με την εξωστρέφεια του Ιδρύ-
ματος 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 Ευρωπα-
ϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με σκοπό την ενημέ-
ρωση των στελεχών της για την πορεία και 
την πρόοδο του Ιδρύματος αλλά και τη 

διερεύνηση δυνατοτήτων συνέχισης της χρη-
ματοδότησης.
Φεβρουάριος 2018 – Επίσκεψη στο Πανεπι-
στήμιο Texas A&M. Συναντήσεις με την εκεί 
ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα και 
ειδικότερα με την ιδιαίτερα δυναμική ελληνι-
κή κοινότητα που δραστηριοποιείται εκεί. 
Από την επίσκεψη προέκυψε ένα μνημόνιο 
συνεργασίας με σκοπό τη στενότερη διασύν-
δεση των δύο Ιδρυμάτων αναφορικά με ερευ-
νητικές ή/και άλλες δραστηριότητες κοινού 
ενδιαφέροντος. 
Απρίλιος 2018 – Έναρξη επαφών μέσω της 
Κινεζικής Πρεσβείας με σκοπό τη δημιουργία 
δεσμών με αντίστοιχους φορείς της Κίνας 
(NNSFC). 
Μάϊος 2018 – Έναρξη επαφών μέσω της Ισραη-
λινής Πρεσβείας με σκοπό τη δημιουργία 
δεσμών με αντίστοιχους φορείς του Ισραήλ. 
Ιούνιος 2018 – Συνάντηση εργασίας με Κοινω-
φελή Ιδρύματα της χώρας με σκοπό τη δημι-
ουργία δεσμών και τη συνεργασία σε τομείς 
και δράσεις κοινού ενδιαφέροντος. Τονίζεται 
ότι με πρωτοβουλία του ΥΠΠΕΘ για πρώτη 
φορά βρίσκονται σε επαφή και επικοινωνία 
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 πρακτικών σε θέματα 
κοινού ενδιαφέροντος. Η συνάντηση αυτή 
αποτελεί την εναρκτήρια εκδήλωση σε μια 
συνεχή ακολουθία επαφών και συνεργασίας 
με σκοπό την ενδυνάμωση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. μέσα 
από στρατηγικούς συμμάχους του βεληνε-
κούς του ERC.
Οκτώβριος 2018 - Υπογραφή Μνημονίου 
Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Ιδρύματος 
Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) και του 
TEXAS A&M Engineering Experiment Station 
(TEES), μέρος του Πανεπιστημίου Texas A&M 
με σκοπό την ανάπτυξη ωφέλιμων συνεργασι-
ών για την ενίσχυση της έρευνας και των 
Ελλήνων Επιστημόνων.
Νοέμβριος 2018 - Επίσκεψη στο Qatar 
National Research Fund με στόχο την ανάπτυ-
ξη συνεργατικών δράσεων για την ενίσχυση 
της ποιοτικής έρευνας και της διεθνούς 
επιστημονικής κινητικότητας.

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•
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ΠΡΟΒΟΛΗ, ∆ΙΑΧΥΣΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΟΥ ΕΛ.Ι∆.Ε.Κ.

B. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

Προβολή των χρηματοδοτούμενων ερευνητι-
κών έργων με επιστημονικούς υπεύθυνους 
Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες (1η Προκή-
ρυξη) σε ειδική e-ενότητα στο site του 
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕ-
ΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

8-16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018: ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΩΤΗ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΣΤΗΝ 83Η ΔΙΕΘΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΔΕΘ) 

Βασικός στόχος της παρουσίας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 
στο μεγαλύτερο εκθεσιακό γεγονός της χώρας 
ήταν να παρουσιάσει στους επισκέπτες της 
έκθεσης τα αποτελέσματα των δράσεών του 
για το χρονικό διάστημα 2017-2018 και τον 
σχεδιασμό των επόμενων δράσεων για το χρο-
νικό διάστημα 2018-2019. Στο πλαίσιο της 
έκθεσης ο Διευθυντής του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Δρ. Νεκτά-
ριος Νασίκας πραγματοποίησε ομιλία με τίτλο: 
«ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.: Σημαντικό αντίδοτο στο φαινόμενο 
brain drain» το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου στην 
Ανοικτή Εκδήλωση της Γενικής Γραμματείας 
Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) στον κεντρικό 
χώρο εκδηλώσεων του Περιπτέρου 14.

Με την με αρ. πρωτ.14462/25-6-2019  απόφαση 
της 56ης Συνεδρίασης του Επιστημονικού Συμ-
βουλίου (ΑΔΑ: ΨΛΥ046Μ77Γ-4Φ5) εγκρίθηκαν 
οι οικονομικές καταστάσεις του ΕΛΙΔΕΚ για το 
έτος 2018.  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1)

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
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! " # $ % " & ' ( %  
&#) *$#+#,*$(#) &'$ 31 -./.(0"*#) 2018 

«.++'1*/# *-")(% .".)1%$ /%* 
/%*1#&#(*%$ 1!*- (µ2 345678379:3;)»  

1. $)11#(' /%&%"&*$' /%* -#(' &<1 #*/#1#(*/<1 /%&%$&%$.<1 - 
!%".//+*$.*$ !#) .,*1%1  =%"*1 &'$ %"='$ &'$ !"%,(%&*/'$ .*/#1%$ 

(>) ?5@57 1 9>5. 4.1.501 945A9B. 21. $4 945A9BC82 9>5433DA84CE, 84 µA> F5G82, >9; B2H >5FG 
3>BI B2H 797A> 64H 49:B5J94B>: 2 µ4B>K7DG >9; F5G82 84 F5G82 B2E 3>@75:8µJH2E 67µGE B7L 
:87D7M:8µ7N 3>: B7L D7M>5:>8µ7N  >97B4D48µIBCH F5G84CE, G 797A> 4AH>: 6LH>B; H> MAH4: µ;H7 84 
4O>:54B:3JE 945:9BP84:E 97L 957KDJ97HB>: >9; B2 H7µ7@48A>, >H>QJ57HB>: 2 9>5J33D:82 3>: 7: 
D;M7: 97L B2H 49JK>D>H, µ4 9DG52 >:B:7D;M282 B2E 8379:µ;B2B>E B2E 9>5433DA84CE >LBGE. 

!"# $%&#" '()$**+&,-. 

(K) ?5@57 1 9>5. 4.1.501 945A9B. 22: %H>DN84:E BCH 8Lµ9BLMµJHCH 8B7:F4ACH BCH 3>B2M75:PH 
434AHCH B7L :87D7M:8µ7N 97L >HB:8B7:F7NH 84 >5>K:37NE >5:@µ7NE. RB>H  B7 1!*- 3IH4: BJB7:4E 
8Lµ9BNO4:E, 4AH>: L97F54CµJH7 H> 9>57L8:IS4: B:E >HBA8B7:F4E >H>DN84:E. 

!"# $%&#(# ,.µ'/01"&2. 

(M) ?5@57 1 9>5. 4.1.501 945A9B. 23:.94O2M2µ>B:3JE 82µ4:P84:E, 8F4B:3JE µ4 B2 8LM35:8:µ;B2B> 
BCH 37H6LDACH B2E F5G84CE B7L :87D7M:8µ7N 3>: BCH 37H6LDACH B2E 9572M7Nµ4H2E F5G84CE, ;B>H 
B> 37H6ND:> 97L >94:37HAS7HB>: 8B7H :87D7M:8µ; 3>: 8B> >97B4DJ8µ>B> F5G84CE, M:> 6:IQ757LE 
D;M7LE, 64H 4AH>: >9;DLB> 8LM35A8:µ> µ4 B> >HBA8B7:F> 37H6ND:> B2E 9572M7LµJH2E   F5G84CE.   
.9A82E, 8F4B:3JE 494O2M2µ>B:3JE 82µ4:P84:E, ;B>H MAH4B>: >H>3>BIB>O2 BCH 978PH BCH 
>HBA8B7:FCH D7M>5:>8µPH B2E 9572M7Nµ4H2E F5G84CE M:> H> MAH7LH >LBI 8LM35A8:µ> µ4 B> 978I 
B2E 3D4:;µ4H2E F5G84CE. 

!"# $%&#(# (#(µ3)45,"&2 /$/3&6# *3#7.+86#. 

2. %!#&*('$' !."*#)$*%/<1 $&#*=.*<1 

(>) ?5@57 1 9>5. 4.1.501 945A9B.1 : #: µJ@767: 97L 4Q>5µ;8B23>H M:> B2H >97BAµ282 BCH 
6:IQ75CH 8B7:F4ACH BCH 7:37H7µ:3PH 3>B>8BI84CH 3>: 7: µJ@767: L97D7M:8µ7N 6:75@P84CE 
>O:PH µ4 8F2µ>B:8µ; 957KDJT4CH G 6:4HJ5M4:> >978KJ84CH, 3>@PE 3>: 7: µJ@767: L97D7M:8µ7N 
>H>9578>5µ78µJHCH >O:PH, 84 945A9BC82 97L 4:6:3JE 6:>BIO4:E B2E H7µ7@48A>E 97L :8FN4: 3I@4 
Q75I 49:B5J97LH B2H >H>9578>5µ7MG. $4 4O>:54B:3JE 945:9BP84:E 97L MAH7HB>: 9>5433DA84:E >9; 
B:E 6:>BIO4:E 97L 3>@75AS7LH B:E M4H:3JE >5FJE >97B:µG84CE, 7: 9>5433DA84:E >LBJE >H>QJ57HB>: 
µ4 9DG52 >:B:7D;M282 BCH D;MCH 97L B:E 49JK>D>H 3>: B7L µ4MJ@7LE BCH 8LH494:PH, 97L 4AF>H 8B2 
6:>µ;5QC82 BCH >9>:BG84CH - L97F54P84CH B2E 945:7L8:>3GE 3>B>8BI84CE 3>: BCH 
>97B4D48µIBCH F5G84CE B7L 1!*-.  
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(1) 9':);3.# ':%&( ,.#3+&*<2 (#('=,>",/-2 (18(2 8.647,61 ".)5 

(2) !"# ,.#$/)"1" '")8'/6,- ,;-µ(/&,µ30 ')3>+$?"6# .'3/&µ<,"62 /6# (#6/$)6 '(%86# ,/3&;"86#  

(3) @.µµ"/3;$2 7"# .':);3.#.  

(4) A)"=%)(4( 7"# .':);3.#. 

(5) B'3C$µ(/( 7"# .':);3.#. 

(>) ?5@57 1 9>5. 4.1.501 945A9B. 2: $4 945A9BC82 97L, µ4 KI82 4:6:3JE 6:>BIO4:E B2E H7µ7@48A>E, 
4Q>5µ;S7HB>: 6:>Q754B:3JE µJ@767: >97B:µG84CE >9; B:E, M4H:3I H7µ7@4B2µJH4E, >H>QJ54B>: 2 
µJ@767E 97L 4Q>5µ;8B234 3>: B> 8B7:F4A> BCH 7:37H7µ:3PH 3>B>8BI84CH M:>  B> 797A> 7: >OA4E 
6:>µ75QP@23>H µ4 B2 µJ@767 >LBG. $B2H 945A9BC82 >LBG, 7: 6:>Q75JE >9; B2H 4Q>5µ7MG B2E 
6:>Q754B:3GE µ4@;67L >97B:µG84CE >9; B:E M4H:3I H7µ7@4B2µJH4E 3>B>FC57NHB>: 8B7LE 
D7M>5:>8µ7NE "6:>Q75PH >H>9578>5µ7MGE" B7L 9>@2B:37N (D7M. 41.06 -41.07), 4HP 8B7 
9578I5B2µ> >H>QJ54B>: 3>: 2 Q757D7M:3G µ4B>F4A5:82 BCH 6:>Q75PH >LBPH. $B2H 9>5>9IHC 
945A9BC82, 8B7 9578I5B2µ> 3>B>FC54AB>: JH>E 9AH>3>E 97L 64AFH4: B:E µ4B>K7DJE BCH 
D7M>5:>8µPH "6:>Q75JE >H>9578>5µ7MGE", 97L JM:H>H µJ8> 8B2 F5G82. 

!"# "4()µ=,C-*(# µ$C373& ('3/&µ<,"62. 

(K) ?5@57 1 9>5. 4.1.501 945A9B. 7: #: 8LH>DD>Mµ>B:3JE 6:>Q75JE >9; >9>:BG84:E 3>: L97F54P84:E 
84 OJH7 H;µ:8µ> 3>: 7 D7M:8B:3;E F4:5:8µ;E B7LE, 62D>6G 4IH 4µQ>HAS7HB>: 8B7H *87D7M:8µ; (D7M. 
9IM:CH 8B7:F4ACH), G 4IH µ4B>QJ57HB>: 8B7 D7M>5:>8µ; >97B4D48µIBCH F5G84CE. 

!"# .':);3.# ('(&/<,"&2 *(& .'3;)"5,"&2 ," 1$#3 #=µ&,µ( *(& 7"# ')3$*.?(# ,.#(++(%µ(/&*$2 
7&(43)$2. 

3. !%,*# .1.",'&*/# /%* .U#-% .,/%&%$&%$.<$ 

(>) ?5@57 1 9>5. 4.1.501 945A9B. 16: #: 82µ>HB:3JE µ4B>K7DJE BCH 9IM:CH 8B7:F4ACH, 3>: 4O;6CH 
4M3>B>8BI84CE 84 8FJ82 µ4 B2H 9572M7Nµ4H2 F5G82, M:> 3I@4 95CB7KI@µ:7 D7M>5:>8µ; B7L 
9IM:7L 4H45M2B:37N 

9':);3.# ,/3 "#")%-/&*= ,/3 +3%()&(,µ= !"#$% &'"() *+,)-%.-)./0, (#('=,>",/- (18( 22.688,35 
".)5. 

9':);3.# ,/3 "#")%-/&*= ,/3 +3%()&(,µ= 1$#$2) ,)# 2"#$30 *'"$2#.µ30, (#('=,>",/- (18( 8.647,61 
".)5 
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

(K) ?5@57 1 9>5. 4.1.501 945A9B. 3: #: >978KJ84:E BCH 9IM:CH 8B7:F4ACH–4O;6CH 4M3>B>8BI84CE 
3>: 7: 6:>Q75JE 97L 9573N9B7LH 3>BI B2H >97BAµ282 BCH 8Lµµ4B7FPH 3>: F547M5IQCH, ;B>H 64H 
>H>QJ57HB>: >H>DLB:3I 8B2H 3>BI8B>82 B7L D7M>5:>8µ7N >97B4D48µIBCH F5G84CE. 

D& ('3,>$,"&2 '3. 7&"#")%<C-*(# </(# ,.#3+&*30 '3,30 27.655,66 ".)5. 

(M) ?5@57 1 9>5. 4.1.501 945A9B. 4: #: BLF;H 95;8@4B4E >978KJ84:E B7L 9IM:7L 4H45M2B:37N, 7: 
797A4E MAH7HB>: M:> Q757D7M:37NE 83797NE, µ4  >H>Q75I  8F4B:3PH 6:>BIO4CH B2E Q757D7M:3GE 
H7µ7@48A>E. 
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!"# $%&#(#. 

(6) ?5@57 1 9>5. 4.1.501 945A9B. 19: %HIDL82 BCH D7M>5:>8µPH B7L :87D7M:8µ7N 0 (1) «JO76> 
:65N84CE 3>: 95PB2E 4M3>B>8BI84CE», 0 (3) «B;37: 6>H4ACH 3>B>834L>8B:3GE 945:;67L» 3>: , (*) 
(1) «JO76> 454LHPH 3>: >H>9BNO4CE». $4  945A9BC82 97L 2 >9;8K482 BCH 4O;6CH 454LHPH 3>: 
>H>9BNO4CE 64  MAH4B>: 8NµQCH> µ4 B7 M4H:3; 3>H;H> B2E 94HB>4BA>E, >DDI 8NµQCH> µ4 4:6:3JE 
6:>BIO4:E B2E H7µ7@48A>E, >H>QJ57HB>: 7: 945:9BP84:E >LBJE 3>: 7: 4:6:3JE 6:>BIO4:E 8B7 
9578I5B2µ>. 

!"# .':);3.# /$/3&( *3#70+&(. 
4. $)((.&#=.$-=".#,"%V% 

(>) ?5@57 1 9>5. 4.1.501 945A9B. 24: .94O2M2µ>B:3JE  9D257Q75A4E, 8F4B:3JE µ4 B:E 8LH64µJH4E 
49:F4:5G84:E, 8NµQCH> µ4 ;8> 3>@75AS7HB>: >9; 4:6:3JE 6:>BIO4:E B2E H7µ7@48A>E. 

D EFG!EH 7" ,.µµ"/$;"& ," "'&;"&)<,"&2 *(& 3)%(#&,µ302. 

(K) ?5@57 1 9>5. 4.1.501 945A9B. 8: !AH>3>E BCH 3>B4F;µ4HCH BABDCH 9IM:>E 49JH6L82E 3>: 
F547M5IQCH (4A67E, B4µIF:>), µ4 B2H >5F:3G >OA> 3BG84CE B7LE 3>: B2H >OA> >97B:µG84CE B7LE 8B7 
BJD7E B2E F5G84CE. 

!"# .':);3.# /8/+3& ':%&(2 "'$#7.,-2. 

(M) ?5@57 1 9>5. 4.1.501 945A9B. 5: #: 6:>Q75JE >9; L97BAµ282 3L3D7Q757NHBCH 8B7:F4ACH B7L 
:87D7M:8µ7N, 7: D;M7: 8B7LE 797A7LE 7Q4AD7HB>: 3>: 2 Q757D7M:3G B7LE µ4B>F4A5:82. 

!" ,.#$/)"1" .'3/8µ-,- ,/3&;"86# /3. &,3+3%&,µ30. 

5. %!#W.(%&% 

(K) ?5@57 1 9>5. 4.1.501 945A9B. 6: #: 6:>Q75JE >9; B2H >97BAµ282 BCH >97@4µIBCH 3>: BCH 
D7:9PH 7µ74:6PH 8B7:F4ACH 8B2H B4D4LB>A> MHC8BG B:µG >M75IE 95:H >9; B2H 2µ457µ2HA> 
3D4:8Aµ>B7E B7L :87D7M:8µ7N (6:>Q75JE B:µGE 3BG84CE 3>: B:µGE >M75IE), 8LH7D:3I 3>BI 
3>B2M75A4E BCH 945:7L8:>3PH >LBPH 8B7:F4ACH 

!"# .':);3.# ('3C$µ(/(. 

6. /.V%+%*# 

I3 *"4:+(&3 /3. JKG! /-# 31/12/2018 (#$);"/(& ,/3 '3,= /6# 136.879.503,91 X 

 7. !"#0+.Y.*$  /%*  )!#=".<$.*$ 

(>) ?5@57 1 9>5. 4.1.501 945A9B. 20: %HIDL82 B7L D7M>5:>8µ7N B7L :87D7M:8µ7N "D7:9JE 
957KDJT4:E" ;B>H 4AH>: >O:;D7M4E. 

!"# ,.#/)$;"& ')=>+"?- %&( ('3L-µ86,- ')3,6'&*30. 

(K) ?5@57 1 9>5. 4.1.501 945A9B. 9: #: L97F54P84:E B7L 1!*-, M:> B:E 797A4E 2 957@48µA> 
4O7QDG84CE B7LE 4AH>: µ4M>DNB452 >9; 9JHB4 F5;H:> >9; B2H - 2µ457µ2HA> 3D4:8Aµ>B7E B7L 
:87D7M:8µ7N, 3>BI 3>B2M75A> D7M>5:>8µPH 3>: 9:8BCBG, 3>: 7: L97F54P84:E 97L 3>DN9B7HB>: µ4 
4µ95IMµ>B4E >8QID4:4E, µ4 >H>Q75I B2E QN84CE 3>: B2E µ75QGE B7LE. 
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!"# .':);3.# 7:#"&(. 

(M) ?5@57 1 9>5. 4.1.501 945A9B. 10: #: L97F54P84:E 97L 64H 4µQ>HAS7HB>: 8B7H :87D7M:8µ; B7L 
1.!.*.-, 4Q;87H 2 9>5I@482 B7LE 4AH>: F5G8:µ2 M:> B2H 43BAµ282 B2E 7:37H7µ:3GE B7LE 
3>B>8BI84CE (9.F. >97S2µ:P84:E >97DN84CE G 4O;67L >9; B2H L92548A> B7L 9578C9:37N G 
L97F54P84:E M:> 4O;QD282 7µ7D7M:PH L9J5 B7 I5B:7). &LF;H BJB7:4E L97F54P84:E M:> 8LHBIO4:E, 
3>@PE 3>: BLF;H IDD4E L97F54P84:E >H>QJ57HB>: FC5:8BI. 

!"# ,;-µ(/8,C-*(# . 

8.  (.&%0%&*/#*  +#,%"*%$(#* 

(>) ?5@57 1 9>5. 4.1.501 945A9B. 17K: %H>DN84:E BCH 978PH BCH D7M>5:>8µPH 36.01 "J876> 
F5G84CE 4:895>3BJ>" 3>: 56.01 "JO76> F5G84CE 9D25CBJ>" , >H B> 978I >LBI 4AH>: 82µ>HB:3I. 

1) M,37( ;)<,"62 "&,')(*/$(: 697.478,70 X. 

2) M137( ;)<,"62 73.+".µ$#( 7"# .':);3.#. 

9. +#,%"*%$(#*   &%U.<$ 

(>) ?5@57 1 9>5. 4.1.501 945A9B. 18: &> 8LH7D:3I 978I BCH 3I@4 4A67LE 7:37H7µ:3PH 648µ4N84CH 
>9; >µQ7B457K>54AE 8LµKI84:E, 4MMLG84:E 3>: IDD4E 8LµKI84:E G >9; B2H :8FN7L8> H7µ7@48A> 
49:K>DD;µ4H4E 9:@>HJE L97F54P84:E, 7: 797A4E 64H 4µQ>HAS7HB>: 8B7LE D7M>5:>8µ7NE BIO4CE B7L 
:87D7M:8µ7N, 4Q;87H 2 9D257Q75A> >LBG 4AH>: F5G8:µ2 M:> B2H 43BAµ282 B2E F52µ>B77:37H7µ:3GE 
@J84CE B7L 1.!  .+*-./. &LF;H L97F54P84:E M:> 3>B>K7DJE 4:6:3PH µ2H>ACH 9>57FPH, ;9CE 9.F. 
µ2H:>ACH K72@2µIBCH, 3>@PE 3>: 7: 7:37H7µ:3JE 648µ4N84:E 84 8LH64µJH4E 49:F4:5G84:E, 
>H>QJ57HB>: FC5:8BI.  

@/3.2 F3%()&(,µ302 I:1"62 '3,30 17.993.366,00 X ('"&*3#8L3#/(& /( '3,: /3. ')3N'3+3%&,µ30 /6# 
",=76# *(& "1=76# /3. $/3.2 2018 '3. ')3*0'/3.# ('= /3 !-µ=,&3 F3%&,/&*=. 

10. =#"','W.*$.$ .,,)'$.*$ /%* .(!"%,(%&.$ %$V%+.*.$ 

(>) ?5@57 1 9>5. 4.1.501 945A9B. 15: #: 3I@4 µ75QGE 4MMLG84:E B7L 1!*-, 7: 797A4E 64H 
4µQ>HAS7HB>: 8B7 9>@2B:3; B7L :87D7M:8µ7N, 3>BI 3>B2M75A4E. $4 945A9BC82 97L 7: 4MMLG84:E  
4µQ>HAS7HB>: 8B7LE D7M>5:>8µ7NE BIO4CE, MAH4B>: >HIDL82 BCH D7M>5:>8µPH >LBPH. #: 
4µ95IMµ>B4E >8QID4:4E (L97@G34E-95782µ4:P84:E) >H>QJ57HB>: FC5:8BI. =C5:8BI, 49A82E, 
>H>QJ57HB>: 7: BLF;H 4MMLG84:E 97L 6AH7HB>: 957E ;Q4D7E B5ABCH.  

9'3C<*"2-')3,-µ"&5,"&2 7"# .':);3.#. 

11. %(#*0.$-!"#/%&%0#+.$ /%* !*$&<$.*$ $. #",%1% -*#*/'$.<$ 

(>) ?5@57 1 9>5. 4.1.501 945A9B. 13: &> 978I BCH >µ7:KPH 97L 3>B>D7MA8B23>H 8B2 F5G82 M:> B> 
µJD2 BCH 75MIHCH 6:7:3G84CE 3>: 6:4L@NH84CE M:> B:E L92548A4E B7LE, 3>@PE 3>: 7: 
62µ:7L5M2µJH4E L97F54P84:E M:> 8LHBIO4:E 957E 95P2H µJD2 BCH 9>5>9IHC 75MIHCH. &> 978I 
>LBI 3>B>FC57NHB>: 8LH7D:3I M:> 3I@4 3>B2M75A>.  

D& (µ3&>$2 /6# µ"+5# /3. "'&,/-µ3#&*30 ,.µ>3.+83. (#$);3#/(& ," 4.400,00 ".)5. 
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 (K) ?5@57 1 9>5. 4.1.501 945A9B. 14: &> 978I BCH 9573>B>K7DPH 3>: BCH 9:8BP84CH 97L BLF;H 
6;@23>H 84 µJD2 75MIHCH 6:7:3G84CE 3>: 6:4L@NH84CE 3>: 7Q4AD7HB>: 3>BI B2H 2µ457µ2HA> 7 
3D4:8Aµ>B7E B7L :87D7M:8µ7N, µ4 >H>Q75I B7L 4BG8:7L 49:B73A7L BCH 9:8BP84CH >LBPH 3>: BCH 
7L8:C6PH ;5CH B7LE, 3>@PE 3>: 7: L97F54P84:E 97L >H>DGQ@23>H M:> D7M>5:>8µ; B7LE µ4 B2 
µ75QG 797:>86G97B4 4MMLG84CE. &> 978I >LBI 3>B>FC57NHB>: 8LH7D:3I M:> 3I@4 3>B2M75A>.  

!"# .':);3.#.  

12. %!#&.+.$(%&%   ="'$.<$ 

(>) ?5@57 1 9>5. 4.1.501 945A9B. 11: # µJ87E >5:@µ;E B7L 9578C9:37N 97L F528:µ797:G@234 3>BI 
B2 6:I534:> B2E F5G84CE, >H>DLµJH7E 3>BI 3>B2M75A4E, 3>: 7: >µ7:KJE - JO76> 9578C9:37N µ4 
>HIDL82 84 µ:8@7NE - 2µ457µA8@:> 3>:  37:HCH:3JE 49:K>5NH84:E, µ4 FC5:8BG >H>Q75I >LBPH 97L 
4AH>: 8F4B:3JE µ4 8LHBIO4:E. 25. #97:486G97B4 IDD4E 9D257Q75A4E 97L @> 3>@75:8B7NH µ4 4:6:3JE  
6:>BIO4:E B2E H7µ7@48A>E G 97L 35AH7HB>: >H>M3>A4E M:> H> 9>57L8:IS4B>: µA> 9:8BG 4:3;H> B2E 
945:7L8A>E, B2E F52µ>B77:37H7µ:3GE 3>B>8BI84CE 3>: BCH >97B4D48µIBCH B7L 1!*-, ;B>H >LB; 
64H 49:BLMFIH4B>: µ4 ;8> >H>QJ57HB>: 8B:E  9572M7Nµ4H4E 9>5>M5IQ7LE. 

 (1) O$,32 =)32 ')3,6'&*30     6 :/3µ(   
(2) O$,32 =)32 ')3,6'&*30 *(/: *(/-%3)8"2: 

       - I(*/&*= ')3,6'&*=:   
O=#&µ3& (('3,'(,µ$#3&)                        0                                      
                   - O" @0µ>(,-: 
B3)8,/3. ;)=#3. (('3,'(,µ$#3&)         1 
                  D)&,µ$#3. ;)=#3.                5 
            $NH7D7                   6                                  

             
             (3) B#:+.,- (µ3&>5# ')3,6'&*30: 

(K) ?5@57 1 9>5. 4.1.501 945A9B. 12: ' J3B>82 8B2H 797A> 7 L97D7M:8µ;E BCH >97B4D48µIBCH 
F5G84CE 49254I8B234 >9; >97BAµ282 97L JM:H4 3>BI 9>5J33D:82 >9; B:E H7µ7@4B2µJH4E >5FJE 
>97B:µG84CE, 4AB4 8B2 F5G82 B7L :87D7M:8µ7N, 4AB4 84 9572M7Nµ4H2 F5G82. 

!"# ,.#$/)"1" /$/3&( '")8'/6,-. 

/.,.+. !."*,"%V' !#$#

60.00 I(*/&*$2 ('373;$2 $µµ&,C3. ')3,6'&*30 179.727,00

60.03 E)%373/&*$2 "&,43)$2 44.642,94

 $)1#+# 224.369,94 
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(M) ?5@57 1 9>5. 4.1.501 945A9B. 17>: .94O2M2µ>B:3JE 9D257Q75A4E M:> B> «J3B>3B> 3>: >H;5M>H> 
J876>» 3>: «J3B>3B> 3>: >H;5M>H> JO76>», 3>@PE 3>: M:> B> «J876> 3>: JO76> 9572M7Nµ4HCH 
F5G84CH», B> 797A> 4µQ>HAS7HB>: 8B2 F5G82 B7L :87D7M:8µ7N, ;B>H 49254IS7LH 82µ>HB:3I B> 
>97B4DJ8µ>B> B7L 1.!.*.-. 

!"# .':);3.# 

13 : %++.$ !+'"#V#"*.$ !#) %!%*&#)1&%* ,*% %"&*#&."' !+'"#V#"'$' /%* 
.V%"(#,' &'$ %"='$ &'$ !*$&'$ .*/#1%$ 

(>) ?5@57 1 9>5. 4.1.501 945A9B. 25: #97:486G97B4 IDD4E 9D257Q75A4E 97L @> 3>@75:8B7NH µ4 
4:6:3JE  6:>BIO4:E B2E H7µ7@48A>E G 97L 35AH7HB>: >H>M3>A4E M:> H> 9>57L8:IS4B>: µA> 9:8BG 
4:3;H> B2E 945:7L8A>E, B2E F52µ>B77:37H7µ:3GE 3>B>8BI84CE 3>: BCH >97B4D48µIBCH B7L 1!*-, 
;B>H >LB; 64H 49:BLMFIH4B>: µ4 ;8> >H>QJ57HB>: 8B:E  9572M7Nµ4H4E 9>5>M5IQ7LE. 

!"# .':);3.#. 

%@GH>,  25/06/2019 

./W.$' -*%=.*"*$'$ &#) .!*$&'(#1*/#) 
$)(0#)+*#) 

M;3.µ" /-# /&µ< #( C$,3.µ" .'=?- ,(2 %&( $%*)&,- /&2 3&*3#3µ&*$2 *(/(,/:,"&2 /-2 ;)<,-2 1.1 - 31.12.2018 /3. 
EFFPJGHD G!Q9OB EQE9JB@ HBG HBGJDIDOGB@ JKG! (µ- *")73,*3'&*=) *(& #( ,(2 75,3.µ" /&2 
'()(*:/6 "'"1-%<,"&2. P 3&*3#3µ&*< '3)"8( /3. EFG!EH ='62 ')3*0'/"& ('= /&2 D&*3#3µ&*$2 H(/(,/:,"&2 /-2 
;)<,"62 2018 *(& /-# '()(*:/6 (#:+.,- *)8#"/(& &*(#3'3&-/&*<, 7"73µ$#3. /6# ,-µ")&#5# 7.,*3+&5# *(& /-2 
%"#&*=/")-2 3&*3#3µ&*<2 *)8,-2, +(µ>(#3µ$#-2 .'=?- *(& /-2 %#5µ-2 /6# D)*6/5# E+"%*/5# F3%&,/5#. 

# !5;4657E B7L  .9:8B2µ7H:37N 
$LµK7LDA7L B7L .DD2H:37N 
*65Nµ>B7E Z54LH>E 3>: 

/>:H7B7µA>E

# -:4L@LHBGE B7L .DD2H:37N 
*65Nµ>B7E Z54LH>E 3>: 

/>:H7B7µA>E 

 ' !57[8B>µJH2                                       
#:37H7µ:3PH )92548:PH 

B7L .+.*-.../.

       

#(#&*(#$ /%W','&'$ 
U.1#V<1 0.")/*#$ -". 1./T%"*#$ 1%$*/%$ !%1%,*<&% U)1#,%+%
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E#/"8#3#/(& 3& ')3,':C"&$2 µ(2 %&( /-# #$( 7&(;"&)&,/&*< '")8373 #( $;3.µ" (*=µ- C"/&*=/")- "1$+&1- *(& %&( /3# 
*0*+3 ")%(,&5# *(& %"#&*=/")( ,/( ('3/"+$,µ(/( /3. EFG!EH. 

O$;)& /-# -µ")3µ-#8( .'3>3+<2 /-2 M*C",-2 (./<2 7"# $;"& ,.µ>"8 *(#$#( :++3 %"%3#=2, '3. C( µ'3)30," #( 
"'-)":,"& ,-µ(#/&*: /-# 3&*3#3µ&*< C$,- *(& /-# '3)"8( /3. EFG!EH. 

1. #:37H7µ:3G WJ82 B2H 31/12/2018 

2. E#,6µ(/5#"& ,/-# '()30,( ('=4(,- /&2 3&*3#3µ&*$2 *(/(,/:,"&2 I$+3.2 A)<,-2 µ" /&2 '()(/-)<,"&2 
/6# µ"+5# /3. E'&,/-µ3#&*30 @.µ>3.+83. *(& "*C$/"& /( '()(*:/6 ,/3&;"8(: 

$)1#!&*/#$ *$#+#,*$(#$ 2018 

 

M,37( (3)%(#&*: *(& (#=)%(#() 1.334.976,34

O")&*: B'3/"+$,µ(/( (*$)7- < L-µ8"2) 
"*µ"/(+"0,"62 

95.392.210,75

%97B/B> F5G84CE (9D4;H>8µ>) 96.727.187,09

@0#3+3 E#")%-/&*30 137.371.530,64

@0#3+3 K(C-/&*30 137.371.530,64
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!"#$ !"#$
%&'()*'+,-./01#'2- 30",4"5*'+,-./01#'2-

6789 678:
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=<?'C$&D("E*'F"/(%)G%<F<&<HEI*'F"/J-.F2+I'K0LH

!"#$%$&'&()*+,- !./"012"34.52! 64"3.2"63252/
8MN<9:O<P7MGO8 Q7<PMO<QPOGON

R5+"&".=ST2+.?'CD&DT2+.E;=U;==U;===U;=VUWVUWVXH 8MN<9:O<P7MGO8 Q7<PMO<QPOGON

Y<Z![\]@^R@=R
=<_D%0"30)`'#*'-.K3"/0'L#'(-

7G77 7G77

==<a0D/K30)`'#*'-.Z3"/0'L#'(-
7!"89-*):';%+< 3."=6653=
73">?-@9'AB'C<7$?D7ED9-;<7%+() .00"32/52. !!."!!!533
7/"FBE$(CB%CG-H7-9I$,CB*-H 1"!!=5!6 =534
!!"8CB%J%+<7KCLE-9-C 6."41.5!6 M23052=

QO6<76NG:M 886<8PPG8M

R5+"&".K3"/0'L#'2+.EY=UY==H QO6<76NG:M 886<8PPG8M

><._@b;a;b=?[=.B[Y;]=;R_[=.!;cdb=?[Z

7!"NB-K$7'?D*',J,7@9OB'J, 4544 4544
7="NP-K$7@9OB'J<7K-;(';*+,$ 4544 4544
7."Q-C?-H7*'%$&$%CG-H7(RB*-C7?$:)%CG-S 4544 4544

7G77 7G77

Y@e=?[.RZe[B[.!;cdb=?[Z..E;UaUYU>H 8M:<M:8<PM7GNQ 4544 Q7<NP8<N8PG7O

B[Y;]=;R_[=.b;f@^R.!=Rb^b=?[=
6"Q-C?-H7(-IRB*-C7%LP'J< !1"22.".//544 !0"444"444544

8:<OOM<MNNG77 89<777<777G77

!;cdb=?[
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!"#$ !"#$
%&'()*'+,-./01#'2- 30",4"5*'+,-./01#'2-

6789 678:
;<=> ;+>3)#?'#@, ;<=> ;+>3)#?'#@,
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Επικοινωνία 
Βασιλίσσης Σοφίας 127, 11521, Αθήνα 
210 64 12 410, 420
info@elidek.gr
www.elidek.gr

Ακολουθήστε μας


