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Το έτος 2020 αναμένεται να είναι ίσως το πιο παραγωγικό και σημαντικό έτος από συστάσεως του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και τούτο 
γιατί το έτος 2019 ήταν το έτος ορόσημο, στο οποίο το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. κατάφερε με συστηματική και επίμονη προσπάθεια να 
προκηρύξει, αξιολογήσει και να χρηματοδοτήσει αυτόνομα όλες τις δράσεις του. 

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να ενισχύσει την Ακαδημαϊκή και Ερευνητική κοινότητα της χώρας με 
όρους συνέχειας και συνέπειας με ένα ιδιαίτερα σημαντικό ποσό το οποίο ανέρχεται σε 177.610.000 ευρώ μέσα από 9 
προκηρύξεις. Οι προκηρύξεις αυτές αφορούν υποτροφίες υποψηφίων Διδακτόρων, ερευνητικά έργα Μεταδιδακτόρων, 
έργα μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών, αγορά ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας αλλά και δράσεις «επιστήμη και 
κοινωνία». Όλα τα παραπάνω αθροίζουν σε τουλάχιστον 1.398 έργα και υποτροφίες μέχρι σήμερα, σε ένα πολύ σύντομο 
χρονικό διάστημα των μόλις δυόμισι ετών λειτουργίας του Ιδρύματος. 

Για το 2020 το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Ιδρύματος αποτελεί τον οδικό χάρτη με τον οποίο το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. θα πορευτεί 
και αυτό το έτος. Για το 2020 αλλά και τα επόμενα έτη έχουν προγραμματιστεί να προκηρυχθούν άλλες επτά δράσεις με 
συνολικό προϋπολογισμό 89.890.000 ευρώ για την ενίσχυση της άριστης ερευνητικής δραστηριότητας και του εξαίρετου 
επιστημονικού δυναμικού το οποίο δραστηριοποιείται στα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας.

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. έχει ήδη καταστεί το όχημα για να επιστρέψουν νέοι αλλά και ωριμότεροι ερευνητές πίσω στην χώρα και 
να εμπλουτίσουν με τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους την επιστημονική έρευνα που διεξάγεται εδώ. Ταυτόχρονα, μέσα 
από τα έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ενισχύεται και η εξωστρέφεια αλλά και οι δεσμοί συνεργασίας με 
Έλληνες επιστήμονες που ζουν και δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό αλλά και με ξένους επιστήμονες, Πανεπιστήμια και 
Ερευνητικά Κέντρα. Καθίσταται λοιπόν απολύτως σαφής η ένταση της ενίσχυσης που παρέχεται μέσω των προγραμμάτων 
που χρηματοδοτεί το Ίδρυμα.

Όλοι μας στο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. εργαζόμαστε άοκνα και συστηματικά για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς και το όραμα του 
Ιδρύματος προς όφελος της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής κοινότητας της χώρας. Έχουμε ως Ίδρυμα τη μεγάλη χαρά 
αλλά και τη μεγάλη ευθύνη να χρηματοδοτούμε την ερευνητική δραστηριότητα στη χώρα από το επίπεδο του υποψήφιου 
Διδάκτορα μέχρι εκείνο του Καθηγητή και του Διευθυντή Ερευνών με όρους συνέχειας και συνέπειας στην προκήρυξη των 
δράσεων, την αξιολόγηση και τη χρηματοδότηση.

Είμαστε βέβαιοι πως και το 2020 θα αποτελέσει ένα ακόμα επιτυχημένο έτος μέσα στο οποίο η άριστη ερευνητική 
δραστηριότητα θα βρει την αναγκαία στήριξη για να συνεχίσει το πολύτιμο έργο της για την ενίσχυση της ελληνικής 
κοινωνίας και την αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας.

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

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΌ 
ΣΗΜΕΙΩΜΑ
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Το Επιχειρησιακό Σχέδιο για το έτος 2020 συντάχθη-
κε από την Αναπληρώτρια Διευθύντρια κα Χριστίνα 
Φωκά, σε συνεργασία με τις Προϊσταμένες και τα 
στελέχη του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., με βάση την εμπειρία των δύο 
προηγούμενων ετών, με στόχο να τονίσει τον χαρα-
κτήρα και τους σκοπούς του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. καθώς και να 
επικαιροποιήσει και να θέσει τους στόχους και τις 
προτεραιότητες του Ιδρύματος για το τρέχον έτος. 

Παρά τις δυσκολίες, τόσο η Διοίκηση όσο και τα στε-
λέχη του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. παραμένουν σταθερά προσανα-
τολισμένοι στις αξίες και το όραμα του Ιδρύματος: 
συνέχεια και συνέπεια, ανεξάρτητη, ποιοτική αξι-
ολόγηση, αξιοκρατία και διαφάνεια ως θεμέλια για 
τη ενίσχυση της Έρευνας καθώς και των συνθηκών 
εκείνων που θα συνδράμουν στη διαμόρφωση της 
Οικονομίας της Γνώσης στη Χώρα.

*Απόφαση με Α.Π.: 22202/24.02.2020, της 73ης Συνεδρί-
ασης Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

7



8 Επιχειρησιακό Σχέδιο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 2020

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 2020 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, 29898/2019 και 133182/2019 
Υπουργικές Αποφάσεις, καθώς και τις σχετικές αποφά-
σεις του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 2020

Το παρόν Επιχειρησιακό Σχέδιο αναθεωρεί σημεία 
του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2019 και δύναται να 
αναθεωρείται σε περίπτωση ουσιωδών αλλαγών στο 
εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Η ενίσχυση και αναβάθμιση 
των ερευνητικών υποδομών

Η αξιοποίηση του ερευνητικού
δυναμικού της χώρας

Η υποστήριξη των Ελλήνων επιστημόνων 
και η ανάσχεση του φαινομένου εκροής
Ελλήνων Επιστημόνων υψηλών προσόντων
στο εξωτερικό

ΑΠΌΣΤΌΛΗ -  
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΌΙ ΣΤΌΧΌΙ
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Το Ίδρυμα πραγματοποιεί τους στρατηγικούς του 
στόχους με τη χρηματοδότηση:

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 Ερευ-
νητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα. Συνδικαιούχοι 
χρηματοδότησης δύνανται να είναι επιχειρήσεις, 
εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα και λοιποί 

Ερευνητικών Προγραμμάτων

Αγοράς ερευνητικού 
εξοπλισμού

Υποτροφιών για την εκπόνηση 
PhD και τη διεξαγωγή PostDoc

Δράσεων διασύνδεσης της 
επιστήμης με την κοινωνία 
και εμβληματικές δράσεις

φορείς, του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, της 
ημεδαπής. Οι δυνητικοί δικαιούχοι (κύριοι και συν-
δικαιούχοι) χρηματοδότησης θα ορίζονται στις εκά-
στοτε προκηρύξεις. Ειδικότερα, για τις υποτροφίες 
σχετικά με την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών 
και τη διεξαγωγή μεταδιδακτορικών μελετών δικαι-
ούχοι είναι φυσικά πρόσωπα.
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Συνέχεια

Αξιοκρατία

Συνέπεια

Διαφάνεια

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 Αρμόδιο για θέματα Έρευνας και Τεχνολο-
γίας Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 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 Ά  17), με το οποίο ρυθμί-
ζονται 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 «Οργάνω-
ση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Ά  114) αναφορικά με τη συγκρότηση και 
λειτουργία της Συμβουλευτικής Επιτροπής του 
Ιδρύματος και τη διαδικασία της αξιολόγησης.

• Με το άρθρο 20 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Ά  38) για 
την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 
αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Επιστημονι-
κού Συμβουλίου και του Διευθυντή, όπως αντικα-
ταστάθηκε με το άρθρο 73 του ν. 4610/2019 «Συ-
νέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, 
Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις.»

• Με το άρθρο 98 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Ά 102) 
«Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης και άλλες διατάξεις» αναφορικά με τη διαδι-
κασία των αποσπάσεων στο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

• Με το άρθρο 35 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α 13) «Συ-
νέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών και άλλες διατάξεις» αναφορι-
κά με τη συγκρότηση των ΘΕΣΕ, τη δημιουργία 
Πιστοποιημένου Μητρώου Αξιολογητών - Εμπει-
ρογνωμόνων καθώς και την οικονομική διαχείρι-
ση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

•  Με το άρθρο 111 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις 
του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την 
ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθ-
μίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».

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 αντί-
θετα στοχεύουν στην εύρυθμη λειτουργία και στην 
υποστήριξη των σκοπών του Ιδρύματος.

Τέλος, με τη με αρ. πρωτ. 195245 (ΦΕΚ Β΄ 
5252/23.11.2018) «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουρ-
γίας Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας 
(ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)» κοινή απόφαση των Αν. Υπουργών Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης εξειδικεύτηκαν θέμα-
τα οργάνωσης και λειτουργίας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., όπως 
έχει τροποποιηθεί με τη με Α.Π. 195245/2018 (ΦΕΚ 
Β 2́651/01.07.2019) όμοια.

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

Αριστεία Eπιστημονική Ποιότητα

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 2018Επιχειρησιακό Σχέδιο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 2020
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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 αντιπροσωπεύ-
ονται 39 φορείς. Για λόγους συνέχειας και σύμφωνα 
με τις σχετικές διατάξεις, η θητεία των μελών της εν 
λόγω Γενικής Συνέλευσης διακρίνεται σε 3ετή και 
2ετή. Η θητεία 23 τακτικών και 22 αναπληρωματι-
κών της παρούσας ΓΣ είναι 3ετής, με ημερομηνία λή-
ξεως 06/09/2021, ενώ η θητεία των υπόλοιπων 16 τα-
κτικών και 15 αναπληρωματικών μελών είναι 2ετής 
και λήγει στις 06/09/2020.

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 
Συμβούλιο για θέματα που σχετίζονται με τις 
ερευνητικές δράσεις του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

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

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 φορά η ίδια 
η ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα μετέχει στη 
διακυβέρνηση φορέα χρηματοδότησης της Έρευνας 
και δύναται να αποτελέσει βασικό συντελεστή στη δι-
αμόρφωση της πολιτικής για την έρευνα στη χώρα.

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

39 φορείς

Εντός του 2019 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 3 Συ-
νεδριάσεις της ΓΣ, ελήφθησαν 12 Αποφάσεις με τις 
εξής σημαντικότερες:
• Εκλογή Αντιπροέδρου Γενικής Συνέλευσης.
• Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης 2018:

Α) Απολογισμός / Έκθεση Πεπραγμένων 2018.
Β) Έγκριση οικονομικού απολογισμού 2018 του 
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

• Προτάσεις για σύσταση ομάδων εργασίας, για 
κατάθεση προτάσεων και Ορισμός των μελών 
των ομάδων εργασίας της ΓΣ.

•  Επικύρωση εκλογής νέου μέλους ΕΣ στον τομέα 
Περιβάλλον και Ενέργεια.

•  Αποδοχή Παραίτησης Μελών ΕΣ (Τομέας Επιστη-
μών Ζωής - Ιατρικής και Επιστημών Υγείας).

•  Διενέργεια κλήρωσης μελών ΓΣ για 2ετή θητεία.
•  Έγκριση παρουσίασης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στα A.E.I. & 

Ε.Κ. – προγραμματισμός / πραγματοποίηση ενη-
μερωτικών συναντήσεων με τη συνδρομή των 
μελών της ΓΣ του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 202012

Τα όργανα διοίκησης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
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ΕΠΙΣΤΗΜΌΝΙΚΌ ΣΎΜΒΌΎΛΙΌ
Το Επιστημονικό Συμβούλιο (ΕΣ) του Ιδρύματος απο-
τελείται από εννέα (9) τακτικά μέλη, επιστήμονες 
διεθνούς κύρους, οι οποίοι προέρχονται από τους 
εξής τομείς:

Γεωπονικών Επιστημών, Φυσικών Επιστημών, Μα-
θηματικών και Επιστήμης της Πληροφορίας, Κοινω-
νικών Επιστημών, Ανθρωπιστικών Επιστημών, Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, Ιατρικής και Επιστημών 
Υγείας, Επιστημών Μηχανικού και Τεχνολογίας, και 
Καινοτόμου 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 Συμ-
βούλιο. Εντός του 2020 αναμένεται η εκλογή ενός 
νέου μέλους στον τομέα «Ιατρικής και Επιστημών 
Υγείας» σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος.

Αρμοδιότητες:
Το Επιστημονικό Συμβούλιο διοικεί το Ίδρυμα και 

έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
Α. Μεριμνά για την επίτευξη των σκοπών του Ιδρύ-

ματος, με βάση την εθνική πολιτική για την έρευνα 
και την καινοτομία. 

Β. Αποδέχεται τις δωρεές και τις πάσης φύσεως χρη-
ματοδοτήσεις. 

Γ. Συγκροτεί τις επιτροπές κρίσεων και τις επιτρο-
πές ενστάσεων για την αξιολόγηση των προτάσεων 
και την επιλογή των τελικών δικαιούχων και επο-
πτεύει την ορθή λειτουργία τους, με γνώμονα τις 
αρχές της αξιοκρατίας και της διαφάνειας. Τα μέλη 
του Επιστημονικού Συμβουλίου δεν δύνανται να με-
τέχουν στις επιτροπές αυτές. 

Δ. Επιλέγει τον Διευθυντή και εγκρίνει την επιλογή 
των Αναπληρωτών/τριών Διευθυντών/τριών.

Ε. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος, 
ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή. 

ΣΤ. Εισηγείται προς τη ΓΣ συνεργασίες και συμπρά-
ξεις του Ιδρύματος με φορείς του δημόσιου και ιδιω-
τικού τομέα, της ημεδαπής και της αλλοδαπής. 

Ζ. Εισηγείται προς τον Υπουργό την τροποποίηση 

του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας. 
Η. Εγκρίνει τη λειτουργία υπηρεσιών και γραφείων 

του Ιδρύματος σε άλλες πόλεις της Ελληνικής Επι-
κράτειας, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή.

Το Συμβούλιο πραγματοποίησε 31 Συνεδριάσεις 
(11 τακτικές και 20 έκτακτες) εντός του 2019 και έλα-
βε 235 αποφάσεις, εκ των οποίων οι σημαντικότερες 
αφορούν θέματα όπως:

Όργανα Διοίκησης:
• Τροποποίηση αρμοδιοτήτων του Διευθυντή του 

ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
• Επιλογή νέων προσωρινών μελών Επιστημονι-

κού Συμβουλίου (Τομέας «Περιβάλλον και Ενέρ-
γεια», Τομέας «Επιστήμες Ζωής»).

• Αποδοχή παραίτησης μέλους του Επιστημονι-
κού Συμβουλίου και διαβίβαση στη Γενική Συνέ-
λευση (Τομέας «Περιβάλλον και Ενέργεια», Τομέ-
ας «Επιστήμες Ζωής»).

• Αποδοχή παραίτησης της Αν. Διευθύντριας του 
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για θέματα Έρευνας.

•  Προκήρυξη θέσης Αν. Διευθυντή/τριας του 
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. αρμόδιου/ας για θέματα Έρευνας.

Προσωπικό:
• Ανανέωση Συμβάσεων Προσωπικού ΙΔΟΧ.
• Αναγνώριση προϋπηρεσίας προσωπικού – ετή-

σιος πίνακας κατάταξης.
• Έγκριση δημοσιεύσεων προσκλήσεων εκδήλω-

σης ενδιαφέροντος έκτακτου προσωπικού με 
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου ορισμένου χρόνου.

• Έγκριση δώδεκα (12) πρακτικών επιλογής για την 
πλήρωση θέσεων έκτακτου προσωπικού, επί συ-
νόλου 167 υποψηφιοτήτων.

•  Ορισμός Προϊσταμένων Τμημάτων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
• Αίτημα Απόσπασης Προσωπικού στο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 

σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 
4429/2016, όπως ισχύει.
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Οικονομικό Τμήμα:
• Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2018.
• Έγκριση προϋπολογισμού 2019 και σχετικών 

τροποποιήσεων. 
• Έγκριση Αναλυτικού Προϋπολογισμού έτους 2020. 
• Έγκριση πολυετών υποχρεώσεων. 
• Αντικατάσταση υπευθύνου για την κίνηση τρα-

πεζικών λογαριασμών (ηλεκτρονικών ή μη) του 
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. σε Εμπορικές Τράπεζες και στην Τράπε-
ζα της Ελλάδος.

•  Έκθεση Ελέγχου Ορκωτών Λογιστών (Χρήση 
2018) και διαβίβαση στη Γενική Συνέλευση.

•  Έγκριση Υπερωριών Προσωπικού ΙΔΟΧ.
• Οικονομική Διαχείριση ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
•  Αμοιβές Αξιολογητών – Τροποποίηση Αποφάσεων 

ορισμού αξιολογητών δράσης Μεταδιδακτορικών.
• Προκηρύξεις Δράσεων και σχετικές τροποποιήσεις. 
•  Υπόχρεοι Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης 

βάσει του ν. 3213/2013, όπως ισχύει.
• Ορισμός επιτροπής για την ενοικίαση του νέου 

κτιρίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
• Επικύρωση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας 

των σχετικών Δημόσιων Μειοδοτικών Διαγωνι-
σμών για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση 
των υπηρεσιών του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

•  Έγκριση διαγωνιστικής διαδικασίας για τη μετε-
γκατάσταση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

•  Έγκριση Πρακτικών Επιτροπών Διενέργειας και 
Αξιολόγησης Συνοπτικών Διαγωνισμών.

• Έγκριση του με Α.Π. 11410/01.04.2019 Πρακτικού 
Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Συνο-
πτικού Διαγωνισμού (Α.Π. 7081/28.11.2018), συγκε-
κριμένα του Πρακτικού Νο3 «Έλεγχος δικαιολογη-
τικών κατακύρωσης - Ορισμός Τελικών Αναδόχων».

• Έγκριση του με Α.Π. 16993/26.09.2019 Πρακτι-
κού Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του 
Συνοπτικού Διαγωνισμού (15016/16.07.2019, 
ΑΔΑΜ: 19PROC005283744), συγκεκριμένα του 
Πρακτικού Νο3 «Έλεγχος δικαιολογητικών κα-
τακύρωσης - Ορισμός Τελικών Αναδόχων», ανα-
φορικά με τη δημιουργία πληροφοριακού συ-
στήματος: α. Αξιολόγησης προτάσεων/αιτήσεων 
χρηματοδότησης, β. Online ερωτηματολογίου 
και υπολογισμού στατιστικών στοιχείων, γ. Μη-
τρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών - Εμπει-
ρογνωμόνων και την παροχή υπηρεσιών μηχα-
νογραφικής συντήρησης και υποστήριξης του 
πληροφοριακού συστήματος για το έτος 2019.

• Επικύρωση πρακτικών επιτροπής διαπραγματεύσε-
ων - Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης ακινή-
του ιδιοκτησίας του ΕΚΠΑ με απευθείας συμφωνία.

• Ορισμός υπευθύνων για την επικοινωνία και 
την ηλεκτρονική καταχώριση της κατάστασης 
υπόχρεων στο Ολοκληρωμένο Πληροφορικό 
Σύστημα Πόθεν.

Συνεργασίες:
• Αποδοχή δωρεάς από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Δράσεις:

Α) Προκηρύξεις
• Τροποποιήσεις της «1ης Προκήρυξης ερευνη-

τικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των με-
λών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια 
ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας».

• Τροποποιήσεις της «2ης Προκήρυξης Υποτρο-
φιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες» ως 
προς την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης 
του/της υποτρόφου.

• Τροποποιήσεις της «1ης Προκήρυξης της Δρά-
σης “Επιστήμη και Κοινωνία”-“200 Χρόνια από 
την Ελληνική Επανάσταση”». 

• Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας στις προ-
τάσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «1ης 
Προκήρυξης της Δράσης “Επιστήμη και Κοινωνία”- 
“200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση”».

• Έγκριση Προκήρυξης με τίτλο «Έρευνα πεδίου για 
τη συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο 
του “9ου κύματος” της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής 
Έρευνας» και σχετική τροποποίηση.

• Έγκριση Προκήρυξης με τίτλο «Χρηματοδότη-
ση-γέφυρα Ερευνητικών Έργων που αξιολογήθη-
καν θετικά αλλά δεν έτυχαν χρηματοδότησης από 
το ERC» και σχετική τροποποίηση.

• Έγκριση 3ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη 
και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινο-
τομίας και Διάχυσης» και σχετικές τροποποιήσεις.

• Έγκριση Οδηγού Εφαρμογής για Υποψήφιους 
Διδάκτορες.

• Έγκριση Οδηγού Εφαρμογής για Μέλη ΔΕΠ/
Ερευνητές. 

• Έγκριση της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών έρ-
γων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση μελών ΔΕΠ και 
Ερευνητών/τριών».

• Έγκριση Επιστημονικών Περιοχών, Επιστημονι-
κών πεδίων και υποπεδίων.
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Β) Αξιολόγηση
1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για 
την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τρι-
ών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού 
μεγάλης αξίας
• Σύσταση και συγκρότηση των υπόλοιπων θεμα-

τικών επιτροπών Β’ φάσης 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 εξοπλισμού με-
γάλης αξίας» (Α.Π. 452/01.12.2017, όπως ισχύει), 
καθώς και τροποποιήσεις αυτών.

• Συγκρότηση Επιτροπών Ενστάσεων για την υπο-
βολή και εξέταση ενστάσεων σχετικών με τα απο-
τελέσματα αξιολόγησης Προτάσεων που υπο-
βλήθηκαν στο πλαίσιο της Β΄ Φάσης της «1ης 
Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την 
ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών 
και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού με-
γάλης αξίας» (Α.Π. 452/01.12.2017, όπως ισχύει).

• Ορισμός Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων για την 
αξιολόγηση των Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο 
πλαίσιο της B’ φάσης της «1ης Προκήρυξης ερευ-
νητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των με-
λών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια 
ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» σε όλες τις 
Επιστημονικές Περιοχές και τροποποιήσεις αυτών.

• Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Θεμα-
τικών Επιτροπών Αξιολόγησης του Ελληνικού Ιδρύ-
ματος Έρευνας και Καινοτομίας για την «1η Προκή-
ρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση 
των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμή-
θεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας».

• Ορισμός μελών Διαθεματικής Επιτροπής (ΔΕ) για την 
αξιολόγηση των Προτάσεων Κατηγορίας ΙΙΙ που υπο-
βλήθηκαν στο πλαίσιο της Β’ φάσης της «1ης Προκή-
ρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση 
των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμή-
θεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας».

• Ορισμός Εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση 
των Προτάσεων Κατηγορίας ΙΙΙ 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 ερευνη-
τικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» στην Επιστημο-
νική Περιοχή «Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνο-
λογίας» και τροποποιήσεις αυτών.

2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψή-
φιους Διδάκτορες
• Τροποποίηση συγκρότησης της Θεματικής Επι-

τροπής εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση 
των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο 
της «2ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για 
Υποψήφιους Διδάκτορες», στις Επιστημονικές Πε-
ριοχές «Περιβάλλον και Ενέργεια» και «Ανθρωπι-
στικές Επιστήμες και Τέχνες».

• Ορισμός Επιτροπών Ενστάσεων στο πλαίσιο της 
«2ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υπο-
ψήφιους Διδάκτορες».

1η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» - 
«200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση»
• Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής 

Αξιολόγησης επί της διαδικασίας αξιολόγησης και 
της συμμετοχής ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων 
της «1ης Προκήρυξης Δράσης “Επιστήμη και Κοινω-
νία” – “200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση”»

• Ορισμός Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων για την 
αξιολόγηση των Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο 
πλαίσιο της Α’ φάσης της «1ης Προκήρυξης Δράσης 
“Επιστήμη και Κοινωνία” – “200 Χρόνια από την Ελ-
ληνική Επανάσταση”» και τροποποίηση αυτού.

• Ορισμός επιτροπής ενστάσεων στο πλαίσιο της 
«1ης Προκήρυξης Δράσης “Επιστήμη και Κοινωνία” 
- “200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση”».

• Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Β΄ Φάση 
Αξιολόγησης της «1ης Προκήρυξης Δράσης “Επι-
στήμη και Κοινωνία” – “200 Χρόνια από την Ελλη-
νική Επανάσταση”».

• Συγκρότηση επιτροπής ενστάσεων για τη Β΄ 
Φάση Αξιολόγησης της «1ης Προκήρυξης Δράσης 
“Επιστήμη και Κοινωνία” – “200 Χρόνια από την 
Ελληνική Επανάσταση”».

• Ορισμός Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων για τη 
Β΄ Φάση Αξιολόγησης της «1ης Προκήρυξης Δρά-
σης “Επιστήμη και Κοινωνία” – “200 Χρόνια από 
την Ελληνική Επανάσταση”».
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Έρευνα πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην 
Ελλάδα στο πλαίσιο του «9ου κύματος» της Ευρω-
παϊκής Κοινωνικής Έρευνας
• Ορισμός Επιτροπής Αξιολογητών για την αξιολό-

γηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαί-
σιο της Προκήρυξης «Έρευνα πεδίου για τη συλλο-
γή δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του “9ου 
κύματος” της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας». 

• Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Επι-
τροπής Αξιολόγησης για την Προκήρυξη «Έρευνα 
πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα 
στο πλαίσιο του “9ου κύματος” της Ευρωπαϊκής 
Κοινωνικής Έρευνας».

2η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» 
- «Χρηματοδότηση–γέφυρα Ερευνητικών Έργων 
που αξιολογήθηκαν θετικά αλλά δεν έτυχαν χρη-
ματοδότησης από το ERC»
•  Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης για τη 2η Προ-

κήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με θέμα 
«Χρηματοδότηση-γέφυρα Ερευνητικών Έργων 
που αξιολογήθηκαν θετικά αλλά δεν έτυχαν χρη-
ματοδότησης από το ERC».

• Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Επι-
τροπής Αξιολόγησης για τη 2η Προκήρυξη 
Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με θέμα «Χρη-
ματοδότηση-γέφυρα Ερευνητικών Έργων που 
αξιολογήθηκαν θετικά αλλά δεν έτυχαν χρημα-
τοδότησης από το ERC».

2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για 
την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών
• Ορισμός μελών Θεματικών Επιτροπών για την 

αξιολόγηση των Προτάσεων που υποβλήθηκαν 
στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών 
Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτο-
ρικών Ερευνητών/τριών» (Α.Π. 7121/29.11.2018, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

• Ορισμός επιτροπών ενστάσεων στο πλαίσιο της 
«2ης Προκήρυξης Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 
για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/
τριών», σε όλες τις Επιστημονικές Περιοχές.

• Ορισμός Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων για 
τη Β΄ Φάση αξιολόγησης των Προτάσεων που 
υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης 
Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση 
Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» στις Επι-
στημονικές Περιοχές «Κοινωνικές Επιστήμες» και 
«Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες».

Γ) Αποτελέσματα
1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για 
την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τρι-
ών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού 
μεγάλης αξίας

Α΄Φάση
• 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 προ-
μήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» 
(Α.Π. 452/01.12.2017, όπως ισχύει) στις Επιστη-
μονικές Περιοχές «Επιστήμες Ζωής», «Επιστήμες 
Μηχανικού» και «Περιβάλλον και Ενέργεια».

Β΄Φάση
• Έγκριση ανάρτησης προσωρινών αποτελεσμάτων 

αξιολόγησης και προσωρινών πινάκων κατάταξης 
των Προτάσεων Κατηγορίας Ι και ΙΙ που υποβλήθη-
καν στο πλαίσιο της Β΄ Φάσης της «1ης Προκήρυ-
ξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση 
των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προ-
μήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» 
(Α.Π. 452/01.12.2017, όπως ισχύει) στις Επιστημο-
νικές Περιοχές Ε. Μαθηματικά και Επιστήμες της 
Πληροφορίας, Ζ. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέ-
χνες, Θ. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας, 
Γ. Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και Επιστήμες Υγείας), 
Δ. Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα, ΣΤ. Κοινω-
νικές Επιστήμες, Α. Φυσικές Επιστήμες, Β. Επιστή-
μες Μηχανικού και Τεχνολογίας.

• Έγκριση ανάρτησης οριστικών αποτελεσμάτων 
αξιολόγησης και τελικών πινάκων κατάταξης των 
Προτάσεων Κατηγορίας Ι και ΙΙ που υποβλήθηκαν 
στο πλαίσιο της Β΄ Φάσης της «1ης Προκήρυξης 
ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση 
των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προ-
μήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» 
(Α.Π. 452/01.12.2017, όπως ισχύει) στις Επιστη-
μονικές Περιοχές Ε. Μαθηματικά και Επιστήμες 
της Πληροφορίας, Ζ. Ανθρωπιστικές Επιστήμες 
και Τέχνες, Θ. Διοίκηση και Οικονομία της Καινο-
τομίας, ΣΤ. Κοινωνικές Επιστήμες, Α. Φυσικές Επι-
στήμες, Β. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας, 
Γ. Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας) 
και Δ. Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα.

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 2020
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2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψή-
φιους Διδάκτορες
• Έγκριση ανάρτησης αποτελεσμάτων αξιολόγη-

σης και προσωρινών πινάκων κατάταξης της 
αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν 
στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Υποτροφι-
ών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες» (Α.Π. 
1559/27.04.2018, όπως ισχύει) σε όλες τις Επι-
στημονικές Περιοχές.

• Έγκριση ανάρτησης οριστικών αποτελεσμάτων 
αξιολόγησης και τελικών πινάκων κατάταξης των 
αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 
«2ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υπο-
ψήφιους Διδάκτορες».

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

Α΄ Φάση
• Έγκριση ανάρτησης αποτελεσμάτων Α΄ φάσης αξι-

ολόγησης και προσωρινού πίνακα κατάταξης της 
αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν 
στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης Δράσης “Επιστή-
μη και Κοινωνία” - “200 Χρόνια από την Ελληνική 
Επανάσταση”» (Α.Π. 1564/27.04.2018, όπως ισχύει).

• Έγκριση ανάρτησης αποτελεσμάτων επαναξιολό-
γησης και τελικού πίνακα κατάταξης της Α’ Φάσης 
αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν 
στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης Δράσης “Επιστή-
μη και Κοινωνία” - “200 χρόνια από την Ελληνική 
Επανάσταση”» (Α.Π. 1564/27.04.2018, όπως ισχύει).

Β΄Φάση
• Έγκριση ανάρτησης αποτελεσμάτων Β’ φάσης αξι-

ολόγησης και προσωρινού πίνακα κατάταξης της 
αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν 
στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης Δράσης “Επι-
στήμη και Κοινωνία” - “200 χρόνια από την Ελλη-
νική Επανάσταση”».

•  Έγκριση ανάρτησης οριστικών αποτελεσμάτων και 
τελικού πίνακα κατάταξης της Β’ Φάσης αξιολόγη-
σης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο 
της «1ης Προκήρυξης Δράσης “Επιστήμη και Κοινω-
νία” - “200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση”».

Έρευνα πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην 
Ελλάδα στο πλαίσιο του «9ου κύματος» της Ευρω-
παϊκής Κοινωνικής Έρευνας
• Έγκριση ανάρτησης προσωρινών αποτελεσμά-

των αξιολόγησης και προσωρινού πίνακα κα-
τάταξης της αξιολόγησης των Προτάσεων που 
υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης «Έρευνα 
πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα 
στο πλαίσιο του “9ου κύματος” της Ευρωπαϊκής 
Κοινωνικής Έρευνας».

• Έγκριση ανάρτησης οριστικών αποτελεσμάτων αξι-
ολόγησης και τελικού πίνακα κατάταξης της αξιο-
λόγησης των Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο 
πλαίσιο της Δράσης «Έρευνα πεδίου για τη συλλογή 
δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του “9ου κύ-
ματος” της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας».

2η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την 
ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών
• Έγκριση προσωρινών αποτελεσμάτων και πινά-

κων κατάταξης Α’ φάσης αξιολόγησης των προ-
τάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «2ης 
Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την 
ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» 
στις Επιστημονικές Περιοχές «Επιστήμες Μηχα-
νικού και Τεχνολογίας», «Κοινωνικές Επιστήμες», 
«Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες», «Διοίκηση 
και Οικονομία της Καινοτομίας».

• Έγκριση οριστικών αποτελεσμάτων και τελικών 
πινάκων κατάταξης Α’ φάσης αξιολόγησης των 
προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 
«2ης Προκήρυξης Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 
για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/
τριών» στις Επιστημονικές Περιοχές «Κοινωνικές 
Επιστήμες», «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέ-
χνες», «Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας».
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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 επιλέ-
γονται ως εξής: Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και 
Καινοτομίας (ΕΣΕΚ), τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της 
θητείας των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής, 
καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό και στο 
Επιστημονικό Συμβούλιο κατάλογο είκοσι δύο (22) 
προτεινόμενων μελών, εκ των οποίων έξι (6) είναι 
συγχρόνως και μέλη του ΕΣΕΚ. Από τον εν λόγω κα-
τάλογο ο Υπουργός επιλέγει έξι (6) μέλη, ενώ πέντε 
(5) μέλη επιλέγονται από το Επιστημονικό Συμβού-
λιο. Έως τρία (3) από τα έντεκα (11) μέλη της Συμβου-
λευτικής 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 τελευταί-
ας διακεκριμένοι επιστήμονες της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής. Η διάρκεια της θητείας των μελών της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι τετραετής.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρ-
μοδιοτήτων της, υπέβαλε στον Υπουργό πρόταση με 
βάση την οποία ορίστηκαν οι Θεματικές Συμβουλευ-
τικές Επιτροπές (ΘΕΣΕ) της παρ. 13 του άρθρου 8 του 
ν. 4429/2016.1

ΣΎΜΒΌΎΛΕΎΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΌΠΗ

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 2020

1Οι εν λόγω ΘΕΣΕ δεν βρίσκονται πλέον σε ισχύ λόγω 
της κατάργησης των ΤΕΣ. Μετά τον ορισμό των νέων 
ΤΕΣ θα ξεκινήσει η διαδικασία ορισμού νέων ΘΕΣΕ.

Δ) Προϋπολογισμοί
• Αύξηση Προϋπολογισμού «1ης Προκήρυξης 

ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση 
των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προ-
μήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας».

• Έγκριση κατανομής Προϋπολογισμού για τις προ-
τάσεις Κατηγοριών Ι και ΙΙ της «1ης Προκήρυξης 
ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση 
των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προ-
μήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας».

• Κατανομή προϋπολογισμού ανά Επιστημονική 
Περιοχή (1η Προκήρυξη Μελών ΔΕΠ). 

• Προϋπολογισμοί προς χρηματοδότηση προτάσε-
ων στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης της Δράσης 
“Επιστήμη και Κοινωνία”–“200 χρόνια από την Ελ-
ληνική Επανάσταση”».

• Κατανομή προϋπολογισμού στο πλαίσιο της «2ης 
Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την 
ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών».

Λοιπά
• Επιχειρησιακός προγραμματισμός δράσεων 

ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 2019 και σχετική τροποποίηση ως προς 
τον Προϋπολογισμό της «1ης Προκήρυξης ερευ-
νητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των με-
λών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια 
ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας».

• Πρόταση τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονι-
σμού του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. – έγκριση νέων θέσεων έκτα-
κτου Προσωπικού ΙΔΟΧ.

• Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2018-2019.
• Καταβολή υπολοίπου χρηματοδότησης στον 

ΕΛΚΕ της ΓΓΕΤ που αφορούν τις Δράσεις «1η Προ-
κήρυξη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες» 
και «1η Προκήρυξη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση 
των Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών».

• Πρόταση προς τον Αν. Υπουργό κατανομής πό-
ρων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για το 2020.
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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 ει-
σηγήθηκε στο ΕΣ τον διορισμό δύο (2) Αναπληρωτών/
τριών Διευθυντών/τριών, τους/τις οποίους/ες επέλεξε 
ύστερα από ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος. Ο Δι-
ευθυντής υλοποιεί τη στρατηγική του Ιδρύματος που 
έχει αποφασίσει 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 συνεδρι-
άσεις 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 
τη με αρ. πρωτ. 815/2018 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 173) απόφα-
ση του ΕΣ. Είναι αρμόδια και μεριμνά για θέματα 
διοίκησης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. καθώς και για κάθε άλλο 
θέμα που της έχει ανατεθεί με απόφαση του Διευ-
θυντή ή του ΕΣ. Στο πλαίσιο αυτό εισηγείται στον 
Διευθυντή για τα θέματα αρμοδιότητάς της, δια-
χειρίζεται και υλοποιεί τις αποφάσεις που λαμβά-
νονται από το ΕΣ και τη ΓΣ.

Με βάση τη με Α.Π. 19312/21.11.2019 απόφαση 
του Ε.Σ. (68η Συνεδρίαση) με θέμα «Προκήρυξη 
θέσης Αν. Διευθυντή του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. αρμόδιου για 
θέματα Έρευνας» θα προκηρυχθεί εκ νέου η αντί-
στοιχη θέση. Ο/η αρμόδιος/-α για θέματα Έρευ-
νας Αναπληρωτής/-τρια Διευθυντής/-ντρια του 
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. είναι επιστήμονας με διδακτορικό τίτλο, 
αξιόλογη ερευνητική δραστηριότητα και πρέπει 
να έχει συμμετάσχει επιτυχώς στην υλοποίηση 
ερευνητικών έργων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό 
με οποιαδήποτε ιδιότητα. Οι αρμοδιότητες του/
της αρμόδιου/-ας για θέματα Έρευνας Αναπλη-
ρωτή/-τριας Διευθυντή/-ντριας εξειδικεύονται με 
απόφαση του Διευθυντή.

Α.

Β.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 
ΔΙΕΎΘΎΝΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

19
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ΠΟΡΟΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΌΙ ΠΌΡΌΙ 
Το ανθρώπινο δυναμικό του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. είναι υψη-
λών προδιαγραφών, με ιδιαίτερη κατάρτιση και 
πίστη στο όραμα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Στόχος είναι η ολο-
κλήρωση της στελέχωσης του Ιδρύματος και η συ-
νεχής εκπαίδευση και αναβάθμιση του ανθρώπινου 
δυναμικού του. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1 ΑΤΟΜΟ ΙΔΟΧ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
1 ΑΤΟΜΟ ΙΔΟΧ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Σ. & 

ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1 ΑΤΟΜΟ ΙΔΟΧ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1 ΑΤΟΜΟ ΙΔΟΧ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1 ΑΤΟΜΟ ΙΔΟΧ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 6 ΑΤΟΜΑ ΙΔΟΧ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΙ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Γ.Σ.

1 ΑΤΟΜΟ ΙΔΟΧ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ 3 ΑΤΟΜΑ ΙΔΟΧ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 1 ΑΤΟΜΟ ΙΔΟΧ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1 ΑΤΟΜΟ ΙΔΑΧ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
1 ΑΤΟΜΟ ΙΔΟΧ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 1 ΑΤΟΜΟ ΙΔΟΧ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1 ΑΤΟΜΟ ΙΔΟΧ

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 1 ΑΤΟΜΟ ΙΔΟΧ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 1 ΑΤΟΜΟ ΙΔΟΧ

Στο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. δεν έχει καλυφθεί καμία από τις τριάντα 
πέντε (35) θέσεις τακτικού προσωπικού.

Το υφιστάμενο δυναμικό του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ανέρχεται 
σε 21 εργαζόμενους ΙΔΟΧ και 1 εργαζόμενο ΙΔΑΧ με 
απόσπαση.

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 2020
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Η στελέχωση του φορέα αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2020:

2017

2018

2019

2020

4 εργαζόμενοι

11 εργαζόμενοι

18 εργαζόμενοι

35 εργαζόμενοι

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 
δρά σεών του, έχει ήδη διαμορφωθεί αναβαθμισμένη 
και φιλική στο χρήστη διαδικτυακή πύλη υποβολής 
αιτήσεων υποτροφίας και ερευνητικών προτάσεων 
(https://hfri.grnet.gr/). 

Σημαντική καινοτομία στον σχεδιασμό της νέας Πύλης 
αποτελεί ο εξατομικευμένος προσανατολισμός και η 
προσαρμογή της στον χρήστη ανάλογα µε την κατη-
γορία στην οποία υποβάλλει την πρόταση/αίτησή του: 
Υποψήφιος Διδάκτορας για υποτροφία, Μεταδιδακτο-
ρικός/η Ερευνητής/τρια, Μέλος ΔΕΠ/Ερευνητής/τρια. 

Εντός του 2018 ολοκληρώθηκαν τα ακόλουθα υπο-
συστήματα:

•  Εισόδου/Εγγραφής Χρήστη. 

• Υποβολής Αιτήσεων Υποτροφιών και Ερευνητι-
κών Προτάσεων.

Είσοδος στη Διαδικτυακή Πύλη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. - 
Εγγραφή ως Χρήστης
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 Περιβάλλον Υποβολών (π.χ. Τμήμα Α- Γενικά στοιχεία Πρότασης)

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 202022
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Εντός του 2019 ολοκληρώθηκε το υποσύστημα Αξιολόγησης υποβληθεισών Αιτήσεων Υποτροφιών και Ερευνητι-
κών Προτάσεων, ενώ το υποσύστημα του Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., σύμφωνα με την 
παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 4419/2016, βρίσκεται σε εξέλιξη.

Περιβάλλον Αξιολόγησης

Επιπρόσθετα, εντός του 2019 εγκαταστάθηκε αναβαθμισμένο πρόγραμμα για την υποστήριξη των αυξη-
μένων αναγκών των Οικονομικών Υπηρεσιών σε νέα υποστηρικτική μονάδα, που δημιούργησε η Τεχνική 
Υπηρεσία του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ..

23
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Εντός του 2020 προγραμματίζεται: 

Α. Η επέκταση του πληροφοριακού συστήματος του 
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με την ενσωμάτωση δύο διακριτών υποσυ-
στημάτων:

Ι. Υποβολής και διαχείρισης ενστάσεων.

II. Διαχείρισης των χρηματοδοτούμενων υποτρο-
φιών / έργων ως προς το οικονομικό και φυσικό 
αντικείμενο.

Τα ανωτέρω υποσυστήματα θα διακρίνονται από:

1.  Ευελιξία διασύνδεσης αλλά και υψηλή επεκτα-
σιμότητα. Συγκεκριμένα, θα επιτρέπουν την πλή-
ρη διασύνδεση με τα υφιστάμενα συστήματα της 
Αναθέτουσας Αρχής, όπως για παράδειγμα το Πλη-
ροφοριακό Σύστημα υποβολής αιτήσεων και προ-
τάσεων δράσεων, το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, το 
μητρώο αξιολογητών και το σύστημα αξιολόγησης. 
Επιπλέον, θα μπορούν να υποστηρίξουν επιπλέον 
υποσυστήματα ή/και διαδικασίες που πιθανόν να 
απαιτηθούν στο μέλλον, όπως για παράδειγμα το 
υποσύστημα εμφάνισης στατιστικών αναλύσεων, 
το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και το πρόγραμμα λο-
γιστηρίου. Επιπλέον, θα διασυνδέονται με Πληρο-
φορικά Συστήματα τρίτων, όπως για παράδειγμα τα 
ΠΣ διαχείρισης ερευνητικών προτάσεων των Φορέ-
ων Υλοποίησης, με τη ΓΓΠΠ για πιστοποίηση των 
χρηστών, και άλλες πηγές.

2.  Αξιοπιστία, ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται 
χωρίς καθυστερήσεις ή διακοπές εξυπηρέτησης, με-
γάλο πλήθος ταυτόχρονων χρηστών που θα ξεπερ-
νά τους 500. 

3.  Υψηλό βαθμό παραμετροποίησης έτσι ώστε να 
μπορούν να υποστηρίξουν τις διαφορετικές απαι-
τήσεις της κάθε δράσης. Οι διαφορετικές δράσεις 
μπορεί να είναι τουλάχιστον πέντε (5).

4.  Πλήρωση όλων των προϋποθέσεων ασφαλείας 
του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 
(GDPR) για όλα τα δεδομένα (προσωπικά ή µη) τα 
οποία θα διαχειρίζονται.

5.  Δυνατότητα παραγωγής οποιαδήποτε αναφοράς 
(report), χωρίς να απαιτείται γνώση προγραμματισμού.

6.  Συμβατότητα και δυνατότητα διασύνδεσης με 

όλα τα συστήματα διαχείρισης ερευνητικών έργων 
των ερευνητικών κέντρων και Πανεπιστημίων. Σε 
αντίθετη περίπτωση ο Ανάδοχος οφείλει να εγκα-
ταστήσει και να συντηρεί και εκεί, χωρίς επιπλέον 
κόστος, τα αντίστοιχα συστήματα.

7.  Δυνατότητα παραγωγής στατιστικών μέσω δια-
γραμμάτων.

8.  Αυτόματη πιστοποίηση αν ένα έγγραφο είναι ψη-
φιακά υπογεγραμμένο με αποδεκτά πιστοποιητικά 
ή όχι καθώς και αυτόματη ενημέρωση των χρηστών.

9.  Δυνατότητα επικοινωνίας μέσω του συστήματος 
με τους φορείς υλοποίησης μέσω φόρμας. 

10.  Εξαγωγή δεδομένων σε μορφή Excel, όπου 
απαιτείται.

11.  Αυτοματοποιημένη διαδικασία εκτυπώσεων 
αναφορών.

12.  Εργαλεία αυτόματης παραγωγής αναφορών και 
στατιστικών από την εφαρμογή.

Β. Η εγκατάσταση Συστήματος Ηλεκτρονικού Πρωτο-
κόλλου, Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων και Ψη-
φιακών Υπογραφών και η μηχανογραφική συντήρηση.

Το Σύστημα θα καλύπτει τις απαιτήσεις διαχείρισης 
και διακίνησης όλων των παραγόμενων ή παραλαμβα-
νόμενων από τους εργαζόμενους, τις υπηρεσίες του 
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. καθώς και όλες τις εξωτερικές υπηρεσίες/φο-
ρείς, εγγράφων (εξερχομένων και εισερχομένων), για 
όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής τους και θα διαθέτει 
τριάντα πέντε (35) άδειες χρήσης. Το σύστημα θα καλύ-
πτει τις σχετικές απαιτήσεις ολιστικά και καθολικά σε 
σχέση με όλες τις πράξεις και ενέργειες που αφορούν 
την παραλαβή, διαχείριση, δημιουργία, διακίνηση, 
έγκριση/υπογραφή και αρχειοθέτηση εγγράφων, σύμ-
φωνα με το ισχύον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο. 
Σε ένα υψηλότερο επίπεδο, η λογική οργάνωση των εγ-
γράφων και των ενεργειών που εκτελούνται επ’ αυτών 
θα πρέπει να προσδιορίζει μια σειρά από διαδικασίες 
διαχείρισης και διακίνησης πληροφορίας εντός του 
φορέα, που θα οργανώνονται σε θέματα/υποθέσεις. Το 
λογισμικό θα εγκατασταθεί κεντρικά, σε υπολογιστικό 
και δικτυακό εξοπλισμό του ΕΛΙΔΕΚ. 
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Το Σύστημα θα υποστηρίζει όλους τους συνηθισμέ-
νους τύπους εγγράφων (εισερχόμενο, εξερχόμενο, 
σχέδιο, εσωτερική αλληλογραφία, κλπ.) όπως αυτοί 
προσδιορίζονται στον Κώδικα Επικοινωνίας Δημοσί-
ων Υπηρεσιών (ΚΕΔΥ) και στο ευρύτερο θεσμικό και 
κανονιστικό πλαίσιο που αφορά τη διαχείριση και δι-
ακίνηση πάσης φύσης εγγράφων από δημόσιους φο-
ρείς στην Ελλάδα και στην ΕΕ. Θα πρέπει να μπορεί 
να παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης των εγγράφων 
ανάλογα με τον τύπο του κάθε εγγράφου σε κάθε φάση 
του κύκλου ζωής του και να υποστηρίζει με πληρότη-
τα κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες βασικές λειτουργίες:

(α) Διαχείριση και διακίνηση εισερχομένων εγγράφων

(β) Διαχείριση και διακίνηση εξερχομένων εγγράφων,

(γ) Δημιουργία, υπογραφή και διακίνηση σχεδίων 
εγγράφων,

(δ) Δημιουργία και διακίνηση εγγράφων που διακι-
νούνται εντός του οργανισμού, 

(ε) Διαχείριση υποθέσεων, 

(στ) Δυνατότητες διαχείρισης του συστήματος, 

(ζ) Εξαγωγή συγκεντρωτικών στοιχείων διακίνησης 
εγγράφων και αναφορών.

Το εν λόγω σύστημα θα διαθέτει πλήρη διαλειτουργι-
κότητα ή/και συμβατότητα όχι μόνο με όλα τα πληρο-
φοριακά συστήματα του Φορέα αλλά και με κρίσιμα 
Πληροφοριακά Συστήματα και υποδομές ΤΠΕ του Ελ-
ληνικού Κράτους, όπως:

•  Την πύλη ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ΕΡΜΗΣ,

•  Τη διαδικτυακή πύλη ΔΙΑΥΓΕΙΑ,

•  Το ΕΣΗΔΗΣ/ ΚΗΜΔΗΣ,

καθώς και υποστήριξη ανταλλαγής εγγράφων με τρίτα 
συστήματα μέσω της ευρωπαϊκής υποδομής eDelivery.

Επίσης, αναμένεται η επέκταση της τεχνικής μονάδας 
με στόχο την υποστήριξη του εν λόγω συστήματος.
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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 εισφορές 
φυσικών ή νομικών προσώπων, του δημόσιου ή 
του ιδιωτικού τομέα, της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

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 διαχεί-

ρισης που τηρεί στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η χρημα-
τοδότηση που καταβλήθηκε βάσει της από 15.7.2016 
Σύμβασης της Ελληνικής Δημοκρατίας με την Ευρω-
παϊκή Τράπεζα Επενδύσεων συνιστά δανειακό έσοδο 
του Κρατικού Προϋπολογισμού και το ισόποσο αυτής 
εγγράφεται σε ειδικό για το Ίδρυμα κωδικό προϋπολο-
γισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
και ανέρχεται στο ύψος των 180.000.000 ευρώ. Από 
το ποσό αυτό έχουν ήδη καταβληθεί 90.000.000 ευρώ 
ενώ αναμένεται να καταβληθούν άλλα 36.000.000 
εντός του 2020. 

Επιπρόσθετα, το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. έχει λάβει χρηματοδότηση 
ύψους 120.000.000 ευρώ από το συγχρηματοδοτού-
μενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσε-
ων εκ των οποίων τα 60.000.000 στο τέλος του 2018. 
Εντός του 2019 εγκρίθηκε δωρεά από το Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος ύψους 5.000.000 ευρώ για τη χρη-
ματοδότηση-γέφυρα ερευνητών οι οποίοι έχουν υπο-
βάλει ερευνητικές προτάσεις σε προκηρύξεις του Ευ-
ρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research 
Council - ERC), έχουν αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί 
με Α ή Β κατά τη δεύτερη φάση, αλλά δεν έχουν χρη-
ματοδοτηθεί. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δρά-
σης ανέρχεται στο ύψος των 10.000.000 ευρώ.

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 202026
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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 (Πόροι ΕΤΕπ, ΠΔΕ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΔΡΑΣΗ

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

ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
(ΜΕΛΗ ΔΕΠ / ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ)

το λιγότερο 38%

1η 45.000.000

2η 24.500.000

3η 24.580.000

4η 30.500.000

ΣΥΝΟΛΟ 124.580.000

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

1Η ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΓΓΕΤ 13.500.000

2η  10.000.000 

3η  8.000.000

4η  5.000.000

5η  3.000.000

ΣΥΝΟΛΟ  39.500.000

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ (ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ) το λιγότερο 38%

1Η ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΓΓΕΤ 34.000.000

 2η  16.580.000 

 3η  12.250.000

4η  5.000.000

 ΣΥΝΟΛΟ  67.830.000

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
μέχρι 16%

 1η  20.000.000

 2η  7.560.000

 ΣΥΝΟΛΟ  27.560.000

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
μέχρι 8%

 1η  1.030.000

3η  3.000.000

2η-5η-6η 
(ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΙΣΝ)*  5.000.000

4η  1.500.000

7η  1.000.000

ΣΥΝΟΛΟ   11.530.000 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 271.000.000

ΔΡΑΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΜΕ ΙΣΝ*
 5.000.000

9ο ΚΥΜΑ - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 220.000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 276.000.000
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ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΡΌΕΣ
Α.  ΠΙΝΑΚΑΣ 2 :  Εκροές Χρηματοδοτούμενων Έργων ανά Πηγή Χρηματοδότησης 
(Πρόβλεψη για τα έτη 2020-2029)

Β.  ΠΙΝΑΚΑΣ 3 :  Εισροές (Πρόβλεψη για τα έτη 2020 2024)

ΕΤΗ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΕΤΕπ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ                                
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ

ΕΡΓΩΝ ΠΔΕ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ

ΕΡΓΩΝ ΔΩΡΕΑΣ ΙΣΝ

2016 17.500.000

2017 20.000.000

2018

2019 23.245.066,92

2020 44.008.000,22 360.000

2021 17.043.000 18.012.000 780.000

2022  24. 462.000 4.400.000 2.400.000

2023 37.266.000 1.120.000

2024 13.744.500 340.000

2025 28.358.500

2026 6.718.000

2027 7.783.000

2028  5.075.000

2029 3.050.000

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 36.000.000 360.000 39.360.000

2021 36.000.000 780.000 36.780.000

2021 18.000.000 18.000.000

2022 2.400.000 2.400.000

2023 1.120.000 1.120.000

2024 340.000 340.000

ΣΥΝΟΛΟ 180.000.000 120.000.000 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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ΠΡΌΣΤΑΣΙΑ
ΔΕΔΌΜΕΝΩΝ
Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. έχει εκκινήσει τη διαδικασία συμμόρ-
φωσης με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.679/2016 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι επεξεργασίας δεδομέ-
νων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων και την κατάργηση 
της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία των Δεδομένων, GDPR), το Ν. 4624/2019 
«Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χα-
ρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/67» (Ά  137) και το Ν. 2472/1997 «Προστασία 
ατόμου από την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομέ-
νων» (Ά  50), όπως ισχύει.

Στο πλαίσιο της εν λόγω συμμόρφωσης, έχει συνά-
ψει την από 16.10.2019 σύμβαση με το Πανεπιστή-
μιο Αιγαίου με αντικείμενο «Παροχή υπηρεσιών 
για σύνταξη και διαχείριση κανονισμού προστα-
σίας δεδομένων για τη συμμόρφωση του Ελληνι-
κού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας-ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 
με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασί-
ας Δεδομένων 679/2016 (General Data Protection 
Regulation, GDPR) βάσει Οδηγίας Ευρωπαϊκής Ένω-
σης (680/2016)». Σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα 
στην ανωτέρω σύμβαση έχουν ήδη ολοκληρωθεί 
και παραδοθεί παραδοτέα για τις κάτωθι ενέργειες:

• Καταγραφή υφισταμένων διαδικασιών επεξερ-
γασίας δεδομένων

• Ανάλυση αποκλίσεων σε σχέση με τις απαιτήσεις 
του Κανονισμού 2016/679

• Εκτίμηση αντίκτυπου για την ιδιωτικότητα και 
την προστασία δεδομένων

• Πλάνο ενεργειών (τεχνικών, οργανωτικών, δια-
δικαστικών) για εναρμόνιση με τον Κανονισμό 
2016/679

• Πολιτικές και Διαδικασίες Προστασίας Δεδομέ-
νων Προσωπικού Χαρακτήρα

• Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

• Αποτύπωση συμβουλευτικών υπηρεσιών για 
λήψη πιστοποίησης ISO 27001 εκ μέρους του 
Ιδρύματος

• Αποτελέσματα ελέγχου τρωτότητας υπολογιστι-
κού συστήματος.

Περαιτέρω με τη με Α.Π. 20996/17.01.2020 Απόφαση 
του Διευθυντή του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. έχει οριστεί Υπεύθυνη 
Προστασίας Δεδομένων (DPO) και τα στοιχεία αυτής 
έχουν γνωστοποιηθεί στην αρμόδια Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων με ανακοίνωση που καταχωρίστηκε στο 
αρχείο της Αρχής με Α.Π. 430/20.01.2020, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο Ν. 4624/2019 και τον Κανονισμό 
(GDPR).

Βάσει των ανωτέρω παραδοτέων η Υπεύθυνη Προ-
στασίας Δεδομένων μεριμνά για την εφαρμογή των 
κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων και 
την πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων ενερ-
γειών για την πλήρη συμμόρφωση του Ιδρύματος 
με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, 
αναφορικά με την προστασία δεδομένων και την 
ασφάλεια των πληροφοριών.

29
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ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
(SWOT ANALYSIS)

OΕΎΚΑΙΡΙΕΣ
• Τακτικές χρηματοδοτικών ροών (μεσοπρόθεσμα)

• Συνεργασίες με Τρίτους

• Καθορισμός και τυποποίηση διαδικασιών υπό εξέλιξη

• Δικτυακή Πύλη ΕΛΙΔΕΚ- Ενιαίο πληροφοριακό Σύστημα

• Δημιουργία Μητρώου Αξιολογητών

• Στελέχωση και συνεχής εκπαίδευση προσωπικού υπό 
εξέλιξη

• Διαμόρφωση νέας νοοτροπίας και συνθηκών αξιολόγησης

WΑΔΎΝΑΜΙΕΣ
• Ασφυκτικό πλαίσιο δημοσιονομικών κανόνων

• Αδυναμία διαμόρφωσης ευέλικτου θεσμικού 
πλαισίου λειτουργίας

TΑΠΕΙΛΕΣ
• Αδυναμία νέας χρηματοδότησης

• Αδυναμία εύρεσης αξιολογητών

• Αδυναμία διασφάλισης ποιότητας αξιολόγησης

• Αδυναμία συνέχειας και συνέπειας στις δράσεις

SΔΎΝΑΤΑ 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.



31

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 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1).

Εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 69615/2018 (ΦΕΚ Β΄ 
1907) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα 

ΔΡΑΣΕΙΣ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Α.

Β.

«Ετήσιος προγραμματισμός των δράσεων και 
κατανομή πόρων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για το έτος 2018» 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2).

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» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3).

Εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 133182/2019 απόφαση 
του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με 
θέμα «Ετήσιος προγραμματισμός των δράσεων και 
κατανομή πόρων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για το έτος 2020» 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4).

Γ.

Δ.

Ε.

ΣΤ.
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Β. Προτάσεις ερευνητικών έργων με Επιστημονικούς/ες Υπευθύνους 
Μεταδιδακτορικούς/ες Ερευνητές/τριες 

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

Η Δράση έχει σχεδιαστεί με στόχο να υποστηρίξει Με-
ταδιδακτορικούς/ές Ερευνητές/τριες προκειμένου να 
κατευθύνουν την υλοποίηση ερευνητικού Έργου ως 
Επιστημονικοί/ές Υπεύθυνοι και να διαμορφώσουν τη 
δική τους ανεξάρτητη Ερευνητική Ομάδα. Απώτερος 
σκοπός της δράσης είναι η διαμόρφωση νέων προο-
πτικών στην επιστημονική και επαγγελματική πορεία 
τόσο του/της ΜΕ-ΕΥ όσο και των μελών της Ερευνη-
τικής Ομάδας (ΕΟ) του έργου, και η δημιουργία των 
κατάλληλων προϋποθέσεων για την αξιοποίηση του 
υφιστάμενου επιστημονικού δυναμικού της χώρας και 
την προσέλκυση νέων επιστημόνων που εργάζονται 
στο εξωτερικό. 

Το προτεινόμενο ερευνητικό Έργο («Πρόταση») θα 
πρέπει να είναι πρωτότυπο, να αναφέρεται σε ερευ-
νητικό τομέα αιχμής, να έχει σημαντική επιστημονική 
απήχηση και να πληροί κριτήρια υψηλής επιστημονι-
κής ποιότητας και αριστείας. Επιστημονικοί/ές Υπεύ-
θυνοι/ες των ερευνητικών έργων θα είναι Μεταδιδα-
κτορικοί /ές Ερευνητές/τριες (παρ.12 του άρθρου 24 
του Ν4386/2016). 

Οι προτάσεις κατατάσσονται κατ’ επιλογή του/της 

υποβάλλοντος/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. Γεω-
πονικές Επιστήμες και Τρόφιμα Ε. Μαθηματικά και Επι-
στήμες της Πληροφορίας ΣΤ. Κοινωνικές Επιστήμες Ζ. 
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες Η. Περιβάλλον και 
Ενέργεια Θ. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας.

Οι ΜΕ-ΕΥ πρέπει να επιδείξουν τον πρωτοποριακό 
χαρακτήρα, τη φιλοδοξία και τη σκοπιμότητα της επι-
στημονικής τους πρότασης. Μέλημα των ΜΕ-EY θα 
είναι ο συνεχής έλεγχος και η εξασφάλιση της ορθής 
υλοποίησης του έργου, τόσο στο φυσικό όσο και στο 
οικονομικό αντικείμενο, σε συμφωνία με όσα προτεί-
νονται στην ερευνητική Πρόταση. 

Στην Ερευνητική Ομάδα του έργου μπορούν να 
συμμετέχουν, εκτός από τον/τη ΜΕ-ΕΥ, και άλλοι Με-
ταδιδακτορικοί/ές Ερευνητές/τριες, Υποψήφιοι/ες 
Διδάκτορες, Μεταπτυχιακοί/ες Φοιτητές/τριες, επι-
στημονικοί και τεχνικοί συνεργάτες, καθώς και λοιπό 
προσωπικό που ανήκει είτε στον Φορέα Υποδοχής (ΦΥ) 
είτε σε Συνεργαζόμενο Φορέα (ΣΦ). Το Έργο θα μπορεί 
να υλοποιηθεί σε Φορέα Υποδοχής, ο οποίος μπορεί 
να είναι Α.Ε.Ι. ή Ερευνητικό Κέντρο-Ινστιτούτο (Ε.Κ.-Ι.) 
ή Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (Ε.Π.Ι.) ή 
Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Σ.Ε.Ι.). Τα 
ερευνητικά Έργα που θα χρηματοδοτηθούν θα επιλε-
γούν μέσα από διαδικασία αξιολόγησης. 

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 
υποβάλλοντος/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. Μαθηματι-
κά και Επιστήμες της Πληροφορίας ΣΤ. Κοινωνικές 
Επιστήμες Ζ. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες Η. 
Περιβάλλον και Ενέργεια Θ. Διοίκηση και Οικονομία 
της Καινοτομίας.

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 2020
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Γ. Προτάσεις ερευνητικών έργων με Επιστημονικούς/ές Υπευθύνους 
Μέλη ΔΕΠ και Ερευνητές/τριες 

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 ΑΕΙ, Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιν-
στιτούτα (Ε.Π.Ι.) και Ερευνητικά Κέντρα – Ινστιτούτα της 
Χώρας που καλούνται Φορείς Υποδοχής (ΦΥ), εμπλου-
τίζοντας τις ερευνητικές δραστηριότητες που διεξάγο-
νται σε αυτά. Η δράση αυτή έρχεται σε συνέχεια και 
συμπληρωματικά των δράσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την 
ενίσχυση υποψήφιων διδακτόρων και μεταδιδακτο-
ρικών ερευνητών/τριών στο πλαίσιο της έμπρακτης 
υποστήριξης της έρευνας που διεξάγεται στη Χώρα. 
Επιπλέον, η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο αξι-
οποίησης του επιστημονικού δυναμικού της Χώρας, 
στοχεύοντας και στην παραμονή των νέων επιστημό-
νων αλλά και την προσέλκυση των αντίστοιχων που 
εργάζονται στο εξωτερικό.

Επιστημονικοί/ές Υπεύθυνοι (ΕΥ) δύναται να είναι 
μέλη ΔΕΠ (άρθρο 2 στοιχ. ια του Ν. 4485/2017) των 
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), ερευνη-
τές των Ερευνητικών Κέντρων (Ε.Κ., άρθρο 18 του Ν. 
4310/2014), των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστι-

τούτων (Ε.Π.Ι.) και των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαι-
δευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) της Χώρας και αποτελούν 
προσωπικό των Φορέων, οι οποίοι είναι κύριοι δικαι-
ούχοι χρηματοδότησης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (άρθρο 2 παρ. 2α 
του Ν. 4429/2016), όπως συγκεκριμενοποιούνται για 
τις ανάγκες της κάθε προκήρυξης. Η δράση είναι προ-
σαρμοσμένη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ερευ-
νητικής προσπάθειας σε καθεμία από τις επιστημονι-
κές περιοχές που καλύπτει και δεν τίθενται κανενός 
είδους θεματικοί ή γεωγραφικοί περιορισμοί. 

Το προτεινόμενο ερευνητικό έργο θα πρέπει να εί-
ναι πρωτότυπο, να αναφέρεται σε ερευνητικό τομέα 
αιχμής, να έχει σημαντική επιστημονική απήχηση σε 
διεθνές επίπεδο και να πληροί κριτήρια υψηλής επι-
στημονικής ποιότητας και αριστείας. 

Κάθε πρόταση για ερευνητικό έργο θα υποβάλλεται 
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. Γεωπονικές Επι-
στήμες – Τρόφιμα Ε. Μαθηματικά και Επιστήμες της 
Πληροφορίας ΣΤ. Κοινωνικές Επιστήμες Ζ. Ανθρωπι-
στικές Επιστήμες και Τέχνες Η. Περιβάλλον και Ενέρ-
γεια Θ. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας.
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Δ. Προτάσεις ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας

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 ΑΕΙ, Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστι-
τούτα (Ε.Π.Ι.) και Ερευνητικά Κέντρα – Ινστιτούτα της 
Χώρας που καλούνται Φορείς Υποδοχής (ΦΥ) ενδυνα-
μώνοντας 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 διεξάγε-
ται στη Χώρα. Επιπλέον, η δράση αυτή εντάσσεται στο 
πλαίσιο αξιοποίησης του επιστημονικού δυναμικού της 
Χώρας στοχεύοντας και στην παραμονή των νέων επι-
στημόνων αλλά και την προσέλκυση των αντίστοιχων 
που εργάζονται στο εξωτερικό. Επιστημονικοί/ές Υπεύ-
θυνοι (ΕΥ) δύναται να είναι μέλη ΔΕΠ (άρθρο 2 στοιχ. ια 
του Ν. 4485/2017) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυ-

μάτων (Α.Ε.Ι.), ερευνητές των Ερευνητικών Κέντρων (Ε.Κ., 
άρθρο 18 του Ν. 4310/2014), των Ερευνητικών Πανεπι-
στημιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.) και των Ανωτάτων Στρα-
τιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) της Χώρας 
και αποτελούν προσωπικό των Φορέων, οι οποίοι είναι 
κύριοι δικαιούχοι χρηματοδότησης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (άρ-
θρο 2 παρ. 2α του Ν. 4429/2016), όπως συγκεκριμε-
νοποιούνται για τις ανάγκες της κάθε προκήρυξης. 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.

Ε. Προτάσεις στο πλαίσιο της Δράσης Επιστήμη και Κοινωνία

Στόχος της εμβληματικής Δράσης «Επιστήμη και 
Κοινωνία» αποτελεί η εκλαΐκευση της επιστήμης και 
ειδικότερα η διάδοση των επιστημονικών γνώσεων 
στην ευρύτερη κοινωνία καθώς και η καλλιέργεια 
μιας ευρύτερης ερευνητικής κουλτούρας. Τα έργα της 
Δράσης υλοποιούνται σε Πανεπιστήμια, Ερευνητικά 
Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) και Ερευνητικά 
Κέντρα-Ινστιτούτα της Χώρας, που καλούνται Φορείς 
Υποδοχής (ΦΥ). Τα προτεινόμενα έργα πρέπει να πλη-
ρούν κριτήρια υψηλής επιστημονικής ποιότητας και 
να διακρίνονται από πρωτοτυπία, καινοτομία και ση-
μαντικό κοινωνικό αντίκτυπο. 

Η Δράση αυτή εγκαινιάστηκε με την 1η Προκήρυξη 
«200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση», η οποία 
στόχευε στη χρηματοδότηση της δημόσιας προβολής 
ερευνητικών έργων ή δράσεων υψηλής επιστημονι-
κής ή/και καλλιτεχνικής ποιότητας, που με καινοτόμες 
προσεγγίσεις αναδεικνύουν διάφορες πτυχές της Ελ-
ληνικής Επανάστασης του 1821, όπως την επίδραση 
που είχε αυτή στη διάπλαση και εξέλιξη της οικονο-

μίας, της κοινωνίας, του πολιτισμού και της πολιτικής 
στο ελληνικό κράτος ή/και την ευρωπαϊκή διάσταση 
του γεγονότος. Η παραπάνω δράση βρίσκεται σε δια-
δικασία χρηματοδότησης. 

Η 2η Προκήρυξη της Δράσης Επιστήμη και Κοι-
νωνία αφορά τη «Χρηματοδότηση-γέφυρα ερευνη-
τικών έργων που αξιολογήθηκαν θετικά αλλά δεν 
έτυχαν χρηματοδότησης από το ERC (European 
Research Council)». Στόχος της 2ης Προκήρυξης εί-
ναι η υποστήριξη της ερευνητικής προσπάθειας Ελ-
λήνων/ίδων Ερευνητών/τριών που είχαν υποβάλει 
τα εν λόγω ερευνητικά έργα, προκειμένου να κατα-
στεί δυνατή η συνέχιση του ερευνητικού τους έρ-
γου και να μπορέσουν να υποβάλουν εκ νέου την 
Πρόταση ERC (ή νεότερη εκδοχή αυτής) σε επόμενη 
προκήρυξη του ERC. Η δράση αυτή, η οποία στην 
παρούσα φάση βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγη-
σης, συγχρηματοδοτείται με δωρεά από το Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος σε σύμπραξη με το Ελληνικό Ίδρυ-
μα Έρευνας και Καινοτομίας. 
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Η 3η Προκήρυξη της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» 
με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης», 
της οποίας η αξιολόγηση αναμένεται να ολοκληρωθεί 
εντός του 2020, περιλαμβάνει τις ακόλουθες τρεις Θε-
ματικές: Θεματική 1: Κόμβοι Έρευνας & Καινοτομίας 
στην Εκπαίδευση: Ο στόχος της Θεματικής 1 είναι η 
καλλιέργεια νοοτροπίας μετασχηματισμού της ερευ-
νητικής γνώσης σε καινοτομία και η διάχυσή τους σε 
μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης αλλά και σε νέους επιστήμονες (π.χ. φοιτητές). 
Θεματική 2: Κόμβοι Διάχυσης Έρευνας: Ο στόχος της 
Θεματικής 2 είναι η διάδοση και προβολή του ερευνη-
τικού έργου που έχει παραχθεί ή είναι σε εξέλιξη από 
Φορείς έρευνας της χώρας στην ευρύτερη κοινωνία ή 
σε νέους επιστήμονες ή/και σε απομακρυσμένες γεω-
γραφικές περιοχές μέσα από καινοτόμες, πρωτότυπες 
προσεγγίσεις. Θεματική 3: Κόμβοι Κυκλικής & Κοινωνι-
κής Οικονομίας: Ο στόχος της Θεματικής 3 είναι η διά-
χυση/προβολή ερευνητικών έργων/δράσεων σχετικών 
είτε με την κυκλική είτε με την κοινωνική οικονομία 
στην ευρύτερη κοινωνία σε συγκεκριμένες κοινωνικές 
ομάδες (π.χ. σε μαθητές σχολείων της Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε νέους επιστήμο-
νες, σε ευάλωτες/ευπαθείς κοινωνικά ομάδες) ή/και σε 
απομακρυσμένες γεωγραφικές περιοχές μέσα από και-
νοτόμες, πρωτότυπες προσεγγίσεις.

Η 4η προκήρυξη της Δράσης Επιστήμη και Κοινωνία 
με τίτλο «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικο-
νομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας 
COVID-19». Η εν λόγω προκήρυξη αποτελεί Εμβλημα-
τική δράση. Οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις 
που απορρέουν από την πανδημία COVID-19 είναι ση-
μαντικές και αναμένεται να επεκταθούν σε βάθος χρό-
νου. Ειδικότερα, σχετική ανάλυση του ΟΟΣΑ προβλέ-
πει άμεση επίπτωση στο ΑΕΠ της χώρας μας έως 34%. 
Καθώς η δημόσια υγεία έχει τεθεί ως προτεραιότητα, 

το εκτεταμένο κλείσιμο των επιχειρήσεων και οι περι-
ορισμοί στις μετακινήσεις θα έχουν σοβαρή επίπτω-
ση στο επίπεδο παραγωγής, τις δαπάνες των νοικο-
κυριών, τις επενδύσεις, τον τουρισμό και το διεθνές 
εμπόριο. Επιπρόσθετα, ως συνέπεια των συνθηκών 
καραντίνας αλλά και των βραχυχρόνιων και μακρο-
χρόνιων οικονομικών επιπτώσεων, μπορεί να αναδει-
χτούν σειρά κοινωνικών θεμάτων όπως ενδοοικογε-
νειακή βία, ψυχολογικές επιπτώσεις, φτωχοποίηση, 
εγκληματικότητα κλπ. Μέσα στο αρνητικό κλίμα των 
κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων, η βαθύτερη 
κατανόηση των διαφόρων φαινομένων αναμένεται 
να αναδείξει κοινωνικά, οικονομικά και τεχνολογικά 
εργαλεία, η χρήση των οποίων μπορεί να αποτελέσει 
αφετηρία αναδημιουργίας για την επομένη μέρα, αν 
χρησιμοποιηθούν προς όφελος της κοινωνίας.

Στα πλαίσια αντιμετώπισης των συνεπειών της παν-
δημίας οι κυβερνήσεις προσπαθούν να εφαρμόσουν 
μέτρα ανάκαμψης και τόνωσης των οικονομιών. Τα 
μέτρα αυτά είναι άμεσης επίδρασης αλλά και μακρο-
πρόθεσμου χαρακτήρα, εφόσον η κρίση που τροφο-
δοτήθηκε από την πανδημία ανέδειξε σοβαρές αδυ-
ναμίες στο τρέχον πρότυπο ανάπτυξης. Ένα βασικό 
ερώτημα που ανακύπτει είναι αν ο κύριος σκοπός 
πρέπει να είναι η επιστροφή στην προγενέστερη κα-
νονικότητα, όσο το δυνατόν ταχύτερα, ή στην ανοι-
κοδόμηση και αναδιοργάνωση των οικονομιών με 
βάση ένα διαφορετικό παραγωγικό και αναπτυξιακό 
πρότυπο, ώστε η ανθρώπινη κοινωνική δραστηριό-
τητα να είναι εναρμονισμένη στο τρόπο λειτουργίας 
του φυσικού περιβάλλοντος. Οι αποφάσεις πολιτικής 
που θα ληφθούν και αναμένεται να αφήσουν το απο-
τύπωμα τους στις μελλοντικές οικονομικές εξελίξεις 
θα πρέπει να καταστήσουν την οικονομική και κοινω-
νική οργάνωση ανθεκτικότερες και αποτελεσματικό-
τερες έναντι παρόμοιων μελλοντικών απειλών.
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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 Συμβου-
λίου. Η υποβολή και αξιολόγηση των προτάσεων διε-
νεργείται μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Ιδρύμα-
τος και με διαδικασίες που εξασφαλίζουν την ταχεία 
και απαλλαγμένη από περιττό διοικητικό φορτίο ολο-
κλήρωση 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 πε-
ρισσότερους 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 Πιστο-
ποιημένων 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 διαθέτουν τα προσόντα που σχετίζονται με 
το αντικείμενο του προς αξιολόγηση έργου. Αν για 
ορισμένη αξιολόγηση δεν υπάρχουν οι απαιτούμε-
νοι για τη συγκεκριμένη περίπτωση ειδικοί επιστή-
μονες ή οι υφιστάμενοι δεν καλύπτουν τις ανάγκες 
της συγκεκριμένης αξιολόγησης, επιτρέπεται, με 
απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου, να ορί-
ζονται ως μέλη ειδικοί επιστήμονες της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής που δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο 
Πιστοποιημένων Αξιολογητών.

Τους εμπειρογνώμονες και την επιτροπή ορίζει το Επι-
στημονικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση της Θεμα-
τικής 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 επιστήμονες εξειδικευμένους 
στη θεματική περιοχή που εποπτεύει. Στη ΘΕ.Σ.Ε. μετέ-
χει αυτοδικαίως, ο Πρόεδρος του αντίστοιχου θεματι-
κού ΤΕΣ, με αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο του ΤΕΣ. 

Για τη συγκρότηση της ΘΕ.Σ.Ε., η Συμβουλευτική Επι-
τροπή του Ιδρύματος προτείνει στον Υπουργό διπλάσιο 
τουλάχιστον αριθμό μελών, τα οποία προέρχονται από 
το ΕΣΕΚ ή το αντίστοιχο θεματικό ΤΕΣ. Ο Υπουργός εκ-
δίδει την πράξη συγκρότησης της ΘΕ.Σ.Ε. Συντονιστής 
της ΘΕ.Σ.Ε. είναι αυτοδικαίως το (1) μέλος του Ε.Σ., με 
πρωτοβουλία του οποίου συνεδριάζουν οι ΘΕ.Σ.Ε. του-
λάχιστον (2) δύο φορές το χρόνο. Η θητεία των μελών 
της ΘΕ.Σ.Ε. είναι ετήσια με δυνατότητα ανανέωσης. Τα 
μέλη της ΘΕ.Σ.Ε. κατά τη διάρκεια της θητείας τους υπό-
κεινται 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 υποβολής 
προτάσεων, προκειμένου να προτείνουν στο Επιστημο-
νικό Συμβούλιο εντός αποκλειστικής προθεσμίας τρι-
άντα (30) ημερών από τη σύγκλησή τους τουλάχιστον 
διπλάσιο αριθμό εμπειρογνωμόνων από τον απαιτού-
μενο για τη συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης 
των προτάσεων. Αν κάποια ΘΕ.Σ.Ε. δεν υποβάλει για 
οποιονδήποτε λόγο τον κατάλογο των υποψήφιων 
εμπειρογνωμόνων η επιλογή τους γίνεται από το Ε.Σ. 

36
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Για την αξιολόγηση των προτάσεων, την εξέταση των 
ενστάσεων και την πιστοποίηση των χρηματοδοτού-
μενων δράσεων του Ιδρύματος δημιουργείται 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 προσό-
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.

Οι πράξεις που αφορούν την επιλογή, τον ορισμό, 
τις μετακινήσεις εκτός έδρας και τις αμοιβές των 
εμπειρογνωμόνων και των μελών των επιτροπών δη-
μοσιεύονται και αναρτώνται στο Πρόγραμμα Διαύ-
γεια αμέσως μετά τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση των 
αξιολογήσεων. 

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 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 ΥΠΟΒΟΛΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΑΝΑ Ε.Π. & 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

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

Α΄Φάση Αξιολόγησης

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 202038

Τα στοιχεία που αναφέρονται στους πίνακες διαμορφώνονται σύμφωνα με την εξέλιξη των δράσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
(Ημερομηνία παρουσίασης στοιχείων: Φεβρουάριος 2020)
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Επιστημονική Περιοχή
Υποβληθείσες

προτάσεις
Β’ Φάση

Μέλη
Θεματικών

Επιτροπών (ΘΕ)

Εμπειρο-
γνώμονες

Συνεδριάσεις
Θεματικών

Επιτροπών (ΘΕ) 

    ΕΠ1. Φυσικές Επιστήμες 84 17 37 4

    ΕΠ2. Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας 207 20 166 6

    ΕΠ3. Επιστήμες Ζωής (Ιατρική & Επιστήμες
    Υγείας) 136 21 0 3

    ΕΠ4. Γεωπονικές Επιστήμες - Τρόφιμα 72 12 8 4

    ΕΠ5. Μαθηματικά και Επιστήμες                                           
    Πληροφορίας 84 18 7 3 

    ΕΠ6. Κοινωνικές Επιστήμες 119 20 42 3

    ΕΠ7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες 66 12 31 5

    ΕΠ8. Περιβάλλον & Ενέργεια 95 11 2 4

    ΕΠ9. Διοίκηση και Οικονομία της 
    Καινοτομίας 17 7 3 2 

    ΣΥΝΟΛΑ 880 138 296 34

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

Β΄Φάση Αξιολόγησης
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Επιστημονική Περιοχή Υποβληθείσες
προτάσεις

Μέλη
Θεματικών

Επιτροπών (ΘΕ)

Εμπειρο-
γνώμονες

Συνεδριάσεις
Θεματικών

Επιτροπών (ΘΕ) 

    ΕΠ1. Φυσικές Επιστήμες 213 17 0 3

    ΕΠ2. Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας 255 37 0 5

    ΕΠ3. Επιστήμες Ζωής (Ιατρική & Επιστήμες
    Υγείας) 244 23 0 4

    ΕΠ4. Γεωπονικές Επιστήμες - Τρόφιμα 62 8 0 3

    ΕΠ5. Μαθηματικά και Επιστήμες                                           
    Πληροφορίας 81 11 0 4

    ΕΠ6. Κοινωνικές Επιστήμες 229 24 44 5

    ΕΠ7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες 176 12 3 5

    ΕΠ8. Περιβάλλον & Ενέργεια 43 13 0 3

    ΕΠ9. Διοίκηση και Οικονομία της 
    Καινοτομίας 24 7 0 5

    ΣΥΝΟΛΑ 1.327 152 47 37

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

Επιστημονική Περιοχή
Υποβληθείσες

προτάσεις
Β’ Φάση

Μέλη
Θεματικών

Επιτροπών (ΘΕ)

Εμπειρο-
γνώμονες

Συνεδριάσεις
Θεματικών

Επιτροπών (ΘΕ) 

    ΕΠ1. Φυσικές Επιστήμες 17 15 0 2

    ΕΠ2. Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας 32 20 12 2

    ΕΠ3. Επιστήμες Ζωής (Ιατρική & Επιστήμες
    Υγείας) 18 21 0 1

    ΕΠ4. Γεωπονικές Επιστήμες - Τρόφιμα 6 12 0 1

    ΕΠ5. Μαθηματικά και Επιστήμες                                           
    Πληροφορίας 5 18 0 1

    ΕΠ6. Κοινωνικές Επιστήμες 3 20 0 1

    ΕΠ7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες 6 12 0 1

    ΕΠ8. Περιβάλλον & Ενέργεια 14 11 0 1

    ΕΠ9. Διοίκηση και Οικονομία της 
    Καινοτομίας 1 6 0 1

    ΣΥΝΟΛΑ 102 135 12 11

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 ΙΙΙ

Β΄Φάση Αξιολόγησης
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Υποβληθείσες
προτάσεις

Μέλη Θεματικής
Επιτροπής (ΘΕ)

Εμπειρο-
γνώμονες

Συνεδριάσεις 
Θεματικής 

Επιτροπής (ΘΕ)

ΣΥΝΟΛΟ 79 8 19 5

1η Προκήρυξη Δράσης Επιστήμη και Κοινωνία «200 Χρόνια από την 
Ελληνική Επανάσταση»
Α΄Φάση Αξιολόγησης

Υποβληθείσες
προτάσεις

Μέλη Θεματικής
Επιτροπής (ΘΕ)

Εμπειρο-
γνώμονες

Συνεδριάσεις 
Θεματικής 

Επιτροπής (ΘΕ)

ΣΥΝΟΛΟ 28 7 3 3

1η Προκήρυξη Δράσης Επιστήμη και Κοινωνία «200 Χρόνια από την 
Ελληνική Επανάσταση»
Β΄Φάση Αξιολόγησης

Υποβληθείσες
προτάσεις

Μέλη Θεματικής
Επιτροπής (ΘΕ)

Εμπειρο-
γνώμονες

Συνεδριάσεις 
Θεματικής 

Επιτροπής (ΘΕ)

ΣΥΝΟΛΟ 1 5 0 1

Έρευνα πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαί-
σιο του «9ου κύματος» της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας

41
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2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των 
Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών
Α΄Φάση Αξιολόγησης

Επιστημονική Περιοχή Υποβληθείσες
προτάσεις

Μέλη
Θεματικών

Επιτροπών (ΘΕ)

Εμπειρο-
γνώμονες

Συνεδριάσεις
Θεματικών

Επιτροπών (ΘΕ) 

    ΕΠ1. Φυσικές Επιστήμες 149 13 0 4

    ΕΠ2. Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας 178 17 0 4

    ΕΠ3. Επιστήμες Ζωής (Ιατρική & Επιστήμες
    Υγείας) 268 19 0 5

    ΕΠ4. Γεωπονικές Επιστήμες - Τρόφιμα 96 8 0 3

    ΕΠ5. Μαθηματικά και Επιστήμες                                           
    Πληροφορίας 77 11 0 3

    ΕΠ6. Κοινωνικές Επιστήμες 149 20 0 3

    ΕΠ7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες 143 16 3 3

    ΕΠ8. Περιβάλλον & Ενέργεια 80 11 0 3 (Υπό εξέλιξη)

    ΕΠ9. Διοίκηση και Οικονομία της 
    Καινοτομίας 22 4 0 2

    ΣΥΝΟΛΑ 1.162 119 3 30 (Υπό εξέλιξη)

2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των 
Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών
Β΄Φάση Αξιολόγησης

Επιστημονική Περιοχή Υποβληθείσες
προτάσεις

Μέλη
Θεματικών

Επιτροπών (ΘΕ)

Εμπειρο-
γνώμονες

Συνεδριάσεις
Θεματικών

Επιτροπών (ΘΕ) 

    ΕΠ1. Φυσικές Επιστήμες 149 13 8 (Υπό εξέλιξη) Υπό εξέλιξη

    ΕΠ2. Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας 178 17 30 Υπό εξέλιξη

    ΕΠ3. Επιστήμες Ζωής (Ιατρική & Επιστήμες
    Υγείας) 268 19 Υπό εξέλιξη Υπό εξέλιξη

    ΕΠ4. Γεωπονικές Επιστήμες - Τρόφιμα 96 8 2 (Υπό εξέλιξη) Υπό εξέλιξη

    ΕΠ5. Μαθηματικά και Επιστήμες                                           
    Πληροφορίας 77 11 Υπό εξέλιξη Υπό εξέλιξη

    ΕΠ6. Κοινωνικές Επιστήμες 149 20 20 1

    ΕΠ7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες 143 16 5 2 (Υπό εξέλιξη)

    ΕΠ8. Περιβάλλον & Ενέργεια 80 11 Υπό εξέλιξη Υπό εξέλιξη

    ΕΠ9. Διοίκηση και Οικονομία της 
    Καινοτομίας 22 4 0 2 (Υπό εξέλιξη)

    ΣΥΝΟΛΑ 1.162 119 65 (Υπό Εξέλιξη) 5 (Υπό εξέλιξη)
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2η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» - «Χρηματοδότηση 
Γέφυρα Ερευνητικών έργων που αξιολογήθηκαν θετικά, αλλά δεν 
έτυχαν χρηματοδότησης από το ERC»

Επιστημονική Περιοχή Υποβληθείσες
προτάσεις

Μέλη
Θεματικών

Επιτροπών (ΘΕ)

Εμπειρο-
γνώμονες

Συνεδριάσεις
Θεματικών

Επιτροπών (ΘΕ) 

    ΕΠ1. Φυσικές Επιστήμες 1

5 0 2 (Υπό εξέλιξη)

    ΕΠ2. Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας 1

    ΕΠ3. Επιστήμες Ζωής (Ιατρική & Επιστήμες
    Υγείας) 4

    ΕΠ4. Γεωπονικές Επιστήμες - Τρόφιμα 1

    ΕΠ5. Μαθηματικά και Επιστήμες                                           
    Πληροφορίας 1

    ΣΥΝΟΛΑ 8 5 0 2 (Υπό εξέλιξη)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
Εντός του 2019, το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. προέβη για πρώτη φορά στη χρηματοδότηση δράσεων που είχε προκηρύξει και 
αξιολογήσει τα προηγούμενα έτη. Τα ποσοστά απορροφήσεων/χρηματοδοτήσεων επί των αντίστοιχων κον-
δυλίων του προϋπολογισμού του Ιδρύματος για το έτος 2019 έχουν ως ακολούθως:

Περιγραφή Χρηματοδότηση
Συνολικό ποσό καταβολών Α΄ Δόσης Ποσοστό απορρόφησης(%)

    2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
    για Υποψηφίους Διδάκτορες 5.665.140 94,42

    1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων 
    ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των Μελών 
    ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την 
    προμήθεια Ερευνητικού Εξοπλισμού 
    Μεγάλης Αξίας, Κατηγορία Ι, ΙΙ.

8.999.927,149 100

    Δράση «Έρευνα πεδίου για τη συλλογή 
    δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο
    του “9ου κύματος” της Ευρωπαϊκής 
    Κοινωνικής Έρευνας»

175.901,60 100

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

179.999,78 28,57

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ
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Εντός του 2020 προβλέπεται η ακόλουθη χρηματοδότηση δράσεων:

Περιγραφή Χρηματοδότηση

    1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων 
    ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των Μελών 
    ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την 
    προμήθεια Ερευνητικού Εξοπλισμού 
    Μεγάλης Αξίας, Κατηγορία Ι, ΙΙ

18.000.000,00

    2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
    για Υποψηφίους Διδάκτορες 1.500.000,00

    2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων
    ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση  
    Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

9.948.000,00

    1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων 
    ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των Μελών 
    ΔΕΠ και Ερευνητών/Τριών και την 
    προμήθεια Ερευνητικού Εξοπλισμού 
    Μεγάλης Αξίας, Κατηγορία ΙΙΙ

12.000.000,00

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

600.000,22

    2η Προκήρυξη της Δράσης «Επιστήμη 
    και Κοινωνία» για τη Χρηματοδότηση-
    Γέφυρα Ερευνητών/τριών που 
    αξιολογήθηκαν θετικά από το ERC
    αλλά δεν χρηματοδοτήθηκαν – 
    Συγχρηματοδότηση με το ΙΔΡΥΜΑ 
    ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

720.000,00

    Δράση «Έρευνα πεδίου για τη συλλογή  
    δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο 
    του “9ου κύματος” της Ευρωπαϊκής 
    Κοινωνικής Έρευνας»

44.098,40
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Τομέας Προκήρυξη Προϋπ/σμός (€) Υποβολή Ολοκλήρωση 
αξιολόγησης** 

Έναρξη 
χρηματοδότησης

    Ερευνητικά έργα 
    ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την 
    ενίσχυση μελών
    ΔΕΠ και ερευνητών/
    τριών

1η 45.000.000 16/01/2018* 9ος/2019 12ος/2019

2η 24.500.000 1/06/2020* 3ος/2021 7ος/2021

3η 24.580.000 2ος/2022 2ος/2023 6ος/2023

4η 30.500.000 2ος/2024 2ος/2025 6ος/2025

Σύνολο 124.580.000

    Υποτροφίες
    ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 
    για υποψηφίους 
    διδάκτορες

1η (ΓΓΕΤ) 13.500.000

2η 10.000.000 20/07/2018* 7ος/2019 11ος/2019

3η 8.000.000 9ος/2020 6ος/2021 10ος/2021

4η 5.000.000 9ος/2021 6ος/2022 10ος/2022

5η 3.000.000 9ος/2022 6ος/2023 10ος/2023

Σύνολο 39.500.000

    Ερευνητικά έργα  
    για την ενίσχυση 
    μεταδιδακτορικών 
    ερευνητών/τριών

1η (ΓΓΕΤ) 34.000.000

2η 16.580.000 6/3/2019* 6ος/2020 9ος/2020

3η 12.250.000 12ος/2020 11ος/2021 3ος/2022

4η 5.000.000 12ος/2022 11ος/2023 3ος/2024

Σύνολο 67.830.000

    Προμήθεια 
    ερευνητικού 
    εξοπλισμού
    μεγάλης αξίας

1η 20.000.000 16/1/2018* 6ος/2020

2η 7.560.000 5ος/2022 5ος/2023

Σύνολο 27.560.000

    Επιστήμη
    και κοινωνία

1η «200 χρόνια από την 
Ελληνική Επανάσταση» 1.030.000 10/7/2018* 11ος/2019 12ος/2019

3η «Κόμβοι έρευνας, 
καινοτομίας και διάχυσης» 3.000.000 13/1/2020* 11ος/2020 3ος/2021

2η-5η-7η *** 
Χρηματοδότηση-γέφυρα 

Ερευνητικών Έργων
που αξιολογήθηκαν 

θετικά αλλά δεν έτυχαν 
χρηματοδότησης

από το ERC

10.000.000

2η: 14/10/2019*

5η: 11ος/2020

7η: 11ος/2021

6ος/2020

4ος/2021

4ος/2022

9ος/2020

7ος/2021

7ος/2022

6η 1.000.000 10ος/2023 10ος/2024 2ος/2025

4η 1.500.000 15/06/2020 11ος/2020 1ος/2021

Σύνολο 16.530.000

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 276.000.000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

*Λήξη υποβολής

** Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης ενδέχεται να είναι διαφορετική ανά επιστημονική περιοχή.

***Η δράση συγχρηματοδοτείται με δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε σύμπραξη με το Ελληνικό 
Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Προγραμματισμός Δράσεων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
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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 
Ερευνητών/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 από 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 Υποψηφί-
ων Διδακτόρων που ζούσε στην Ελλάδα πριν από τη 
χρηματοδότηση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. παρέμεινε στη χώρα 
για να συνεχίσει τη διδακτορική του διατριβή.

Σημαντικό είναι το ποσοστό του 45% των Υποψηφί-
ων Διδακτόρων οι οποίοι σε σχετική ερώτηση απά-
ντησαν ότι θα έφευγαν από τη χώρα αν δεν λάμβα-
ναν 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 απρό-
σκοπτα την έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήμια και 
στους Ερευνητικούς φορείς υποστηριζόμενοι οικο-

νομικά μέσω της υποτροφίας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Το υπό-
λοιπο 66% των δικαιούχων συνεχίζει την ερευνητι-
κή του δραστηριότητα μέσω της χρηματοδότησης 
του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 

Σε συντριπτικό ποσοστό 95% οι Υποψήφιοι/ες Διδά-
κτορες 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 διδα-
κτορική τους διατριβή χωρίς να ετεροαπασχολούνται. 

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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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

Tην 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. τη διασύνδεση 
της Έρευνας με την Καινοτομία ή τη 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.

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

Α.

Β.

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.

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 202048
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ΠΡΟΒΟΛΗ, ΔΙΑΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Α. ΔΡΑΣΕΙΣ

Προβολή των χρηματοδοτούμενων ερευνητικών 
έργων με επιστημονικούς/ές υπεύθυνους Μεταδι-
δάκτορες Ερευνητές/τριες (1η Προκήρυξη) σε ειδι-
κή e-ενότητα στην ιστοσελίδα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

7-15 Σεπτεμβρίου 2019
Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στην 84η ΔΕΘ 2019. 

Πόλος έλξης για τους επισκέπτες της 84ης Διεθνούς 
Έκθεσης Θεσσαλονίκης αποτέλεσε για δεύτερη συνε-
χόμενη χρονιά η παρουσία του Ελληνικού Ιδρύματος 
Έρευνας & Καινοτομίας. Βασικός στόχος της παρου-
σίας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στο μεγαλύτερο εκθεσιακό γεγονός 
της χώρας απετέλεσε η ενημέρωση του κοινού για τη 
δυναμική, τον ρόλο, τον στόχο και την αποστολή του 
Ιδρύματος ως βασικού πυλώνα στήριξης της έρευνας 
και της καινοτομίας στη χώρα αλλά και ως καταλύτη 
στην αναχαίτιση του φαινομένου εκροής Ελλήνων 
Επιστημόνων στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο αυτό πα-
ρουσιάστηκε ο προγραμματισμός των δράσεων του 
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και αναδείχθηκε ο θετικός αντίκτυπος των 
δύο πρώτων δράσεών του, αναδεικνύοντας τη σημα-
ντική συμβολή του Ιδρύματος στην υποστήριξη του 
επιστημονικού δυναμικού της χώρας.

Ειδικότερα, στο επίκεντρο της παρουσίας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 
στην 84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης βρισκόταν η 
νέα γενιά των Ελλήνων/ίδων Επιστημόνων που με τις 
υψηλής ποιότητας προτάσεις τους πέτυχαν ως Επι-
στημονικοί/ές Υπεύθυνοι του έργου τους σημαντική 
χρηματοδότηση από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στο πλαίσιο της 
«1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για 
την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών», 
δράση που υλοποιείται με την υποστήριξη της ΓΓΕΤ. 

Στο πλαίσιο αυτό, το κοινό της 84ης Διεθνούς Έκ-
θεσης Θεσσαλονίκης είχε την ευκαιρία να παρακο-
λουθήσει την παρουσίαση τριών (3) ερευνητικών 
έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη και χρηματοδο-
τούνται από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Ειδικότερα, τα ερευνητικά 
προγράμματα που παρουσιάστηκαν είναι:

• HYFRESMO: «Εθνογραφία και/ως υπερκειμενική 
μυθοπλασία: Αναπαραστάσεις παρένθετης μη-
τρότητας», Επιστημονική Περιοχή: Κοινωνικές 
Επιστήμες, Παρουσίαση: Άννα Αποστολίδου, Με-
ταδιδακτορική Ερευνήτρια, Επιστημονική Υπεύ-
θυνη της Ομάδας Έργου, Ήβη Δασκαλάκη, Μεταδι-
δακτορική Ερευνήτρια, Μέλος της Ομάδας Έργου.

• GRAFEL: «Σχεδιάζοντας εύκαμπτα νανοϋλικά με 
βάση το υποστυλωμένο γραφένιο με ρυθμιζό-
μενες ηλεκτρονικές ιδιότητες για ηλεκτρονικές 
διατάξεις», Επιστημονική Περιοχή: Φυσικές 
Επιστήμες, Παρουσίαση: Εμμανουήλ Κλώντζας, 
Ερευνητής, Μέλος της Ομάδας Έργου.

• ReWardCHEM: «Αειφόρος μετατροπή αγρο-βιο-
μηχανικών υπολειμμάτων και αποβλήτων προς 
παραγωγή χημικών προϊόντων υψηλής προστι-
θέμενης αξίας», Επιστημονική Περιοχή: Επιστή-
μες Μηχανικού και Τεχνολογίας, Παρουσίαση: 
Χρυσούλα Μιχαήλωφ, Μεταδιδακτορική Ερευ-
νήτρια, Επιστημονική Υπεύθυνη του Έργου.

Τα ερευνητικά έργα «HYFRESMO» και «GRAFEL» 

παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση της Γενι-

κής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας με 

τίτλο: «Το αποτύπωμα της Έρευνας στην Κοι-

νωνία και την Οικονομία», ενώ το ερευνητικό 

έργο «ReWardCHEM» παρουσιάστηκε στο «4th 

GlobalAgripreneursSummit» στο πλαίσιο της πρω-

τοβουλίας «Ψηφιακή Ελλάδα (DigitalGreece)». 

Ολοκληρώνοντας την ενεργό παρουσία του στην 
84η ΔΕΘ, το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. συμμετείχε σε ειδική εκδή-
λωση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης με τίτλο: «Νέες Ευκαιρίες Χρηματοδότησης 
Ερευνητικών Προγραμμάτων». Στο πλαίσιο της 
εκδήλωσης η Δρ. Κατερίνα Κουραβέλου, στέλεχος 
του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., πραγματοποίησε παρουσίαση με τίτ-
λο «Στήριξη της έρευνας με συνέχεια και συνέπεια: 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 2019».
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Ενημερωτικές συναντήσεις στα Α.Ε.Ι.
και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας

Σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 16497/16.09.2019 
Απόφασης της 8ης Γενικής Συνέλευσης το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 
πραγματοποιεί από τον Νοέμβριο του 2019 ενημε-
ρωτικές συναντήσεις σε κάθε ένα από τα Α.Ε.Ι. και 
Ερευνητικά Κέντρα της χώρας τα οποία εκπροσω-
πούνται στη Γενική Συνέλευσή του. Στόχος της δρά-
σης είναι η ενημέρωση του συνόλου της ερευνητι-
κής και ακαδημαϊκής κοινότητας αναφορικά με την 
αποστολή, τη λειτουργία, τον ρόλο, τις δράσεις και 
το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Ιδρύματος με τη συν-
δρομή των μελών της Γ.Σ. στους οικείους φορείς.

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί ενημερωτι-
κές συναντήσεις στους ακόλουθους φορείς: 

• ΕΛΚΕΘΕ, 15 Νοεμβρίου 2019, Αθήνα

• Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 3 Δεκεμβρίου 2019, 
Λάρισα

• ΕΙΕ, 10 Δεκεμβρίου 2019, Αθήνα

• Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 29 Ιανουα-
ρίου 2020, Κοζάνη

Εντός του 2020 αναμένεται να πραγματοποιηθούν, 
σταδιακά, ενημερωτικές συναντήσεις σε όλους 
τους Φορείς/Δικαιούχους του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Ήδη έχουν 
προγραμματιστεί :

• Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 10 
Φεβρουαρίου 2020, Θεσσαλονίκη

• ΕΚΕΤΑ, 11 Φεβρουαρίου 2020, Θεσσαλονίκη

• Πανεπιστήμιο Πατρών, 26 Φεβρουαρίου 2020, 
Πάτρα

• Μέγαρο Ακαδημίας Αθηνών, 27 Φεβρουαρίου 
2020, Αθήνα

Εκδήλωση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και 
Καινοτομίας με τίτλο: «200 Χρόνια από την Ελλη-
νική Επανάσταση: Συνομιλώντας με την Ιστορία 
σήμερα» στο πλαίσιο της Δράσης «Επιστήμη και 
Κοινωνία - 200 Χρόνια από την Ελληνική Επανά-
σταση», Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2020 στο Εθνικό 
Ιστορικό Μουσείο, στην Αίθουσα Τελετών. 

Ενημερωτική ημερίδα ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. σχετικά με τη δια-
χείριση των ερευνητικών έργων της Δράσης με τίτ-
λο: «1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 
για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/
τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού 
μεγάλης αξίας», Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020 στο Ελλη-
νικό Ινστιτούτο Παστέρ.

5-13 Σεπτεμβρίου 2020: Συμμετοχή του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 
στην 85η ΔΕΘ 2020.
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Β. ΜΕΣΑ ΚΌΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΔΙΚΤΎΩΣΗΣ:
To ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. αξιοποιώντας τη δύναμη και την επιρ-
ροή των social media με κύριο στόχο τη διάχυση 
της αποστολής και των δράσεων του δημιούργησε 
τους επίσημους λογαριασμούς του Ιδρύματος στα 
παρακάτω μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Linkedin:  
Hellenic Foundation 

for Research and 
Innovation 

Twitter:  
@ELIDEK_HFRI

Facebook:  
@ELIDEKgr

YouTube:  
ΕΛΙΔΕΚ - HFRI

ΔΗΜΙΌΎΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΎΑΚΗΣ ΚΌΙΝΌΤΗΤΑΣ
ΔΙΚΑΙΌΎΧΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΌΎ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
To Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ανέλαβε 
την πρωτοβουλία να δημιουργήσει μία διαδικτυακή 
κοινότητα με μορφή «κλειστής ομάδας», η οποία ανή-
κει πλέον στον επίσημο λογαριασμό του Ιδρύματος 
στο LinkedIn προκειμένου να διευκολύνει την εσωτε-
ρική 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 δραστηριότητες και η ανταλλαγή ερευνητικών  
απόψεων, δραστηριοτήτων, ιδεών, παρουσιάσεων, 
δημοσιεύσεων, καλών πρακτικών και ερευνητικών 
ειδήσεων ή και πληροφοριών.
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