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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ  
  
Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 127, 115 21 Αθήνα  
Τηλ. Επικ.: 210-6412410 
Ηλ. Διεύθυνση: info@elidek.gr 
 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2018 

Αρ. Πρωτ.: 770 

 

Πρακτικό επιλογής για τη θέση του Αναπληρωτή Διευθυντή του Ελληνικού Ιδρύματος 

Έρευνας και Καινοτομίας, αρμόδιου για θέματα Διοίκησης (Κωδικός θέσης: ΑΝΔΔΙ) 

 

Στο πλαίσιο της με Α.Π. 536/5.1.2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση 

των θέσεων των δύο (2) Αναπληρωτών Διευθυντών του Ελληνικού Ιδρύματος  Έρευνας και 

Καινοτομίας (ΑΔΑ: Ω1Ν346Μ77Γ-1Χ5, εφεξής «η Πρόσκληση») και ειδικά αναφορικά με τη θέση 

του Αναπληρωτή Διευθυντή αρμόδιου για θέματα Διοίκησης (Κωδικός θέσης: ΑΝΔΔΙ) 

προσκλήθηκαν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους με τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά μέχρι την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 24:00 μ.μ. 

Συνολικά υποβλήθηκαν οι ακόλουθες τέσσερις (4) υποψηφιότητες: 

1. Η με Α.Π. 606/23.1.2018 υποψηφιότητα του κ. Νικόλαου Αλέξη που υποβλήθηκε με το από 

23.1.2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ελήφθη στις 2:20 μ.μ. 

2. Η με Α.Π. 629/26.1.2018 υποψηφιότητα της κ. Μαρίκας Ανδρουτσοπούλου που 

υποβλήθηκε με το από 26.1.2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ελήφθη στις 

11:45 π.μ. 

3. Η με Α.Π. 631/26.1.2018 υποψηφιότητα του κ. Αθανάσιου Βλάχου που υποβλήθηκε με το 

από 26.1.2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ελήφθη στις 7:07 μ.μ. 

4. Η με Α.Π. 643/26.1.2018 υποψηφιότητα της κ. Χριστίνας Φωκά που υποβλήθηκε με το από 

26.1.2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ελήφθη στις 4:53 μ.μ. 

Διαπιστώνεται ότι και οι τέσσερις υποψηφιότητες υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και επομένως 

πρέπει να αξιολογηθούν ως προς την πληρότητα των κατά την Πρόσκληση απαραίτητων 

δικαιολογητικών, τα οποία είναι τα ακόλουθα: 

1. Υπογεγραμμένη αίτηση, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης για την οποία ενδιαφέρονται, 

η οποία θα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. 

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 
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3. Απλά αντίγραφα όλων των τίτλων σπουδών και, προκειμένου περί τίτλων σπουδών της 

αλλοδαπής επίσημες μεταφράσεις τους στην ελληνική γλώσσα καθώς και την πράξη 

αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και διπλωμάτων ξένων γλωσσών. 

4. Βεβαίωση εργοδότη ή/και κάθε άλλο σχετικό πρόσφορο στοιχείο (συμβάσεις, 

δελτία/τιμολόγια παροχής υπηρεσιών κ.λπ.) που να τεκμηριώνει την εργασιακή 

προϋπηρεσία. 

5. Συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις εργασιακής προϋπηρεσίας που να τεκμηριώνουν την 

προϋπηρεσία/εμπειρία/τεχνογνωσία/εξοικείωση ή άλλα στοιχεία που επιθυμεί να 

συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος για την πιστοποίηση 

προϋπηρεσίας/εμπειρίας/τεχνογνωσίας που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα και την 

εν γένει υποστήριξη της υποψηφιότητας του. 

6. Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή την 

νόμιμη απαλλαγή από αυτές, την ακρίβεια των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος 

καθώς και ότι δεν έχει καταδικασθεί για κακούργημα και με οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, 

υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, 

δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ` υποτροπή 

συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας 

ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, δεν έχει 

παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα του 

προηγούμενου εδαφίου, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί, δεν έχει στερηθεί λόγω 

καταδίκης τα πολιτικά του δικαιώματα, δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση 

(πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις 

δύο αυτές καταστάσεις. 

Διαπιστώνεται ότι ο κ. Νικόλαος Αλέξης έχει υποβάλει υπογεγραμμένη αίτηση 

υποψηφιότητας, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών 

(Πιστοποιητικό αποφοίτησης του Τμήματος Ηλεκτρονικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών 

του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Πιστοποιητικό περί κατοχής Διπλώματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και 

Φυσικών Επιστημών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του 

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης/Μεταπτυχιακό Τίτλο 

στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου αναγνωρισμένο από το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με την με αριθμό 48-301/2011 Πράξη του Προέδρου του δ.σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) και 

διπλωμάτων ξένων γλωσσών (Certificate of Proficiency in English του Πανεπιστημίου του 

Michigan), βεβαίωση εργοδοτών και ασφαλιστικών φορέων και λοιπά έγγραφα που 

τεκμηριώνουν την εργασιακή του προϋπηρεσία, βεβαιώσεις, συστατικές επιστολές και λοιπά 

έγγραφα που τεκμηριώνουν την προϋπηρεσία/εμπειρία/τεχνογνωσία και εξοικείωσή του με το 

αντικείμενο της θέσης για την οποία υποβάλλει υποψηφιότητα και υπεύθυνη δήλωση με το 

περιεχόμενο που ορίζει η Πρόσκληση. 

Διαπιστώνεται ότι η κ. Μαρίκα Ανδρουτσοπούλου έχει υποβάλει υπογεγραμμένη αίτηση 

υποψηφιότητας, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών (Bachelor 

of Science in Information and Decision Sciences του University of Illinois at Chicago Illinois – USA 

αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με την με αριθμό 7-280/2005 Πράξη του Προέδρου του δ.σ. 

του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με την οποία «ο συγκεκριμένος τίτλος είναι δυνατό να αναγνωριστεί 
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και ως πτυχίο αντίστοιχο προς τα χορηγούμενα από το Τμήμα διοικητικής Επιστήμης και 

Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, εφόσον η κάτοχός του εξεταστεί στο ίδιο 

τμήμα και σε τακτική εξεταστική περίοδο στα παρακάτω μαθήματα: 1. Μαθηματικά ΙΙ, 2. 

Μαθηματικός Προγραμματισμός, 3. Χρηματοοικονομική Μηχανική» και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 

Ειδίκευσης/Master of Business Administration του University of Illinois at Chicago Illinois – USA 

αναγνωρισμένο από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. με την με αριθμό 7-4430/2003 Πράξη του Προέδρου του 

δ.σ. του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.), βεβαίωση της Διευθύντριας Υπηρεσίας Υποστήριξης του Εθνικού 

Ιδρύματος Ερευνών περί της εργασιακής προϋπηρεσίας της εν λόγω υποψήφιας, δύο 

συστατικές επιστολές (του Διευθυντή του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και του Διευθυντή του 

Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας), υπόμνημα 

δραστηριοτήτων της για την κρίση προαγωγής στη Β’ βαθμίδα ΕΛΕ του ΕΚΤ/ΕΙΕ, και υπεύθυνη 

δήλωση με το περιεχόμενο που ορίζει η Πρόσκληση. 

Διαπιστώνεται ότι o κ. Χρήστος Βλάχος έχει υποβάλει υπογεγραμμένη αίτηση υποψηφιότητας, 

αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών (Πιστοποιητικό περί 

κατοχής Διπλώματος Μηχανικού Μεταλλείων – Μεταλλουργού με ειδίκευση Μεταλλουργός 

Μηχανικός του Τμήματος Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και 

Διοικήσεως του Πολυτεχνείου Κρήτης), βεβαιώσεις εργοδοτών, συστατικές επιστολές, ατομικά 

δελτία εκπαίδευσης και λοιπά έγγραφα που τεκμηριώνουν την εργασιακή του προϋπηρεσία, 

βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίων και γνώσης αγγλικών και υπεύθυνη δήλωση με το 

περιεχόμενο που ορίζει η Πρόσκληση. 

Διαπιστώνεται ότι η κ. Χριστίνα Φωκά έχει υποβάλει υπογεγραμμένη αίτηση υποψηφιότητας, 

αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών (Πτυχίο του Τμήματος 

Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 

Νεώτερης και Σύγχρονης Ιστορίας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου 

Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών) και διπλωμάτων ξένων γλωσσών (First 

Certificate in English του Πανεπιστημίου του Cambridge), έγγραφα που τεκμηριώνουν την 

εργασιακή της προϋπηρεσία (ένσημα, βεβαιώσεις εργοδοτών, υπουργικές αποφάσεις), 

συστατικές επιστολές, εκθέσεις, αξιολογήσεις και βεβαιώσεις παρακολούθησης  

επιμορφωτικών προγραμμάτων / σεμιναρίων και λοιπά έγγραφα που τεκμηριώνουν την 

προϋπηρεσία/εμπειρία/τεχνογνωσία και εξοικείωσή της με το αντικείμενο της θέσης για την 

οποία υποβάλλει υποψηφιότητα και υπεύθυνη δήλωση με το περιεχόμενο που ορίζει η 

Πρόσκληση. 

Επομένως διαπιστώνεται ότι όλοι ανεξαιρέτως οι τέσσερις (4) ως άνω υποψήφιοι έχουν 

υποβάλει με πληρότητα όλα τα αναφερόμενα στην Πρόσκληση απαραίτητα δικαιολογητικά 

και επομένως πρέπει ακολούθως να αξιολογηθούν ως προς το αν διαθέτουν τα αναφερόμενα 

στην Πρόσκληση απαιτούμενα προσόντα. 

Σύμφωνα με την Πρόσκληση ο αρμόδιος για θέματα Διοίκησης Αναπληρωτής Διευθυντής του 

ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. είναι επιστήμονας με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο, τεκμηριωμένη και εκτενή 

διοικητική ικανότητα και πολυετή εμπειρία σε θέματα διαχείρισης και οργάνωσης της έρευνας 
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και ερευνητικής πολιτικής καθώς και βαθιά γνώση του ερευνητικού οικοσυστήματος της χώρας, 

πρέπει να γνωρίζει άριστα την Ελληνική γλώσσα, επαρκώς την Αγγλική γλώσσα και να μην έχει 

συμπληρώσει το 63ο έτος της ηλικίας του κατά την υποβολή της υποψηφιότητάς του. 

Επιπρόσθετα πρέπει κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιότητας να έχει: 

 Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή 

αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, οικονομικής ή 

διοικητικής κατεύθυνσης 

 Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών ή Διδακτορικό της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο από το 

ΔΟΑΤΑΠ ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής 

 Τεκμηριωμένη εργασιακή προϋπηρεσία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών σε θέσεις με 

διοικητικές, διαχειριστικές και συντονιστικές αρμοδιότητες που να σχετίζονται με την 

λειτουργία ακαδημαϊκών ή ερευνητικών φορέων ή την εποπτεία αυτών 

 Τεκμηριωμένη εμπειρία σε θέματα διαχείρισης και οργάνωσης της έρευνας και ερευνητικής 

πολιτικής 

 Βαθιά γνώση του εθνικού/περιφερειακού οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας καθώς 

και του θεσμικού και διαχειριστικού πλαισίου που διέπει το οικοσύστημα αυτό 

 Εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα απαλλαχθεί από αυτές (για τους 

άρρενες υποψηφίους) 

 Να μην έχει καταδικασθεί για κακούργημα και με οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, 

υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, 

δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ` υποτροπή 

συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας 

ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Να μην έχει 

παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα του 

προηγούμενου εδαφίου, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. Να μην έχει στερηθεί 

λόγω καταδίκης τα πολιτικά του δικαιώματα. Να μην τελεί υπό στερητική δικαστική 

συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή 

μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 

Διαπιστώνεται ότι ο κ. Νικόλαος Αλέξης δεν κατέχει Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατου 

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμο τίτλο 

σπουδών της αλλοδαπής, οικονομικής ή διοικητικής κατεύθυνσης, καθώς, όπως 

προαναφέρθηκε, έχει υποβάλει πιστοποιητικό αποφοίτησης του Τμήματος Ηλεκτρονικής της 

Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης και Πιστοποιητικό περί κατοχής Διπλώματος 

Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών της Σχολής Εφαρμοσμένων 

Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Επομένως, 

παρέλκει η αξιολόγηση των περαιτέρω τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του εν λόγω 

υποψηφίου και η υποψηφιότητα αυτή απορρίπτεται. 

Διαπιστώνεται ότι η κ. Μαρίκα Ανδρουτσοπούλου δεν κατέχει Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατου 

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμο τίτλο 

σπουδών της αλλοδαπής, οικονομικής ή διοικητικής κατεύθυνσης, καθώς, όπως 

προαναφέρθηκε, έχει υποβάλει Bachelor of Science in Information and Decision Sciences του 
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University of Illinois at Chicago Illinois – USA αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με την με 

αριθμό 7-280/2005 Πράξη του Προέδρου του δ.σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με την οποία όμως 

«ο συγκεκριμένος τίτλος είναι δυνατό να αναγνωριστεί και ως πτυχίο αντίστοιχο προς τα 

χορηγούμενα από το Τμήμα διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, εφόσον η κάτοχός του εξεταστεί στο ίδιο τμήμα και σε τακτική 

εξεταστική περίοδο στα παρακάτω μαθήματα: 1. Μαθηματικά ΙΙ, 2. Μαθηματικός 

Προγραμματισμός, 3. Χρηματοοικονομική Μηχανική», χωρίς η εν λόγω υποψήφια να έχει 

προσκομίσει πιστοποιητικό ή βεβαίωση περί επιτυχούς εξέτασής της στα ανωτέρω μαθήματα ή 

άλλη συναφή βεβαίωση ή πιστοποιητικό, από τα οποία να προκύπτει η αντιστοιχία με το πτυχίο 

που αναφέρει η ως άνω Πράξη του Προέδρου του δ.σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Επομένως, παρέλκει η 

αξιολόγηση των περαιτέρω τυπικών και ουσιαστικών προσόντων της εν λόγω υποψήφιας και 

η υποψηφιότητα αυτή απορρίπτεται. 

Διαπιστώνεται ότι ο κ. Χρήστος Βλάχος δεν κατέχει Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατου 

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμο τίτλο 

σπουδών της αλλοδαπής, οικονομικής ή διοικητικής κατεύθυνσης, καθώς, όπως 

προαναφέρθηκε, έχει υποβάλει Πιστοποιητικό περί κατοχής Διπλώματος Μηχανικού 

Μεταλλείων – Μεταλλουργού με ειδίκευση Μεταλλουργός Μηχανικός του Τμήματος 

Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Επομένως, 

παρέλκει η αξιολόγηση των περαιτέρω τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του εν λόγω 

υποψήφιου και η υποψηφιότητα αυτή απορρίπτεται. 

Διαπιστώνεται ότι η κ. Χριστίνα Φωκά έχει πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής, οικονομικής 

κατεύθυνσης (Πτυχίο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Νομικών, Οικονομικών 

και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών), 

Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών της ημεδαπής (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Νεώτερης 

και Σύγχρονης Ιστορίας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου 

Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών), τεκμηριωμένη εργασιακή προϋπηρεσία 

τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών σε θέσεις με διοικητικές, διαχειριστικές και συντονιστικές 

αρμοδιότητες που σχετίζονται με την λειτουργία ακαδημαϊκών ή ερευνητικών φορέων ή την 

εποπτεία αυτών [καθώς από τις 15.3.1995 έως σήμερα εργάζεται στο Ελληνικό Ινστιτούτο 

Παστέρ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (βλ. την από 26.1.2018 

Βεβαίωση της Προέδρου του δ.σ. του Ε.Ι.Π.), από τον Οκτώβριο του 2002 έως τον Ιανουάριο του 

2013 ήταν αποσπασμένη στη Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών Φορέων της Γενικής 

Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, (βλ. την με αριθμό 8601 

(ΔΚΗ)/9.10.2002 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης) ασχολούμενη (και ως μέλος σχετικών 

Ομάδων Εργασίας και Επιτροπών) με θέματα δημοσίων επενδύσεων, διατύπωση νόμων και 

υπουργικών αποφάσεων, σύνταξη προτάσεων και εισηγήσεων για νομοθετικές ρυθμίσεις, 

κατάρτιση προεδρικών διαταγμάτων, το χειρισμό θεμάτων ερευνητικών κέντρων και 

ινστιτούτων, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης αυτών, τον έλεγχο του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου προγραμμάτων της ΓΓΕΤ, την επεξεργασία των εσωτερικών 

κανονισμών των ερευνητικών κέντρων (βλ. την με Α.Π. Ε.Ι.Π. 31/7.1.2014 συστατική επιστολή 

του διατελέσαντος Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας Κωνσταντίνου Κοκκινοπλίτη, 

την με Α.Π. 1179/4.2.2013 συστατική επιστολή της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Εποπτείας 

Ερευνητικών Φορέων της ΓΓΕΤ, Βασιλικής Μεσθανέως, την από 4.1.2014 συστατική επιστολή 
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του διατελέσαντος Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, Καθ. Φίλιππου Τσαλίδη, την 

από 17.3.2004 επιστολή του διατελέσαντος Διευθυντή της Διεύθυνσης Εποπτείας Ερευνητικών 

Φορέων της ΓΓΕΤ, Σπυρίδωνος Λίτσα, και τις εκθέσεις αξιολόγησης της υποψήφιας των ετών 

2003-2006), από τον Ιανουάριο του 2013 έως των Μάρτιο του 2015 εργάστηκε στο Ελληνικό 

Ινστιτούτο Παστέρ στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντού αυτού με αντικείμενο την εποπτεία και 

συντονισμό των διοικητικών – οικονομικών, θεσμικών και διαχειριστικών θεμάτων του Ε.Ι.Π., 

από τον Απρίλιο έως τον Αύγουστο του 2015 ήταν αποσπασμένη στο Πολιτικό Γραφείο του 

αρμόδιου για την Έρευνα Αν. Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και από τον 

Σεπτέμβριο του 2015 έως τον Οκτώβριο του 2017 ήταν αποσπαμένη στο Πολιτικό Γραφείο του 

αρμόδιου για την Έρευνα Αν. Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αρχικά ως ειδική 

επιστημονική σύμβουλος για διοικητικά, οικονομικά και θεσμικά θέματα και θέματα 

διαχείρισης των φορέων και εν συνεχεία (από 15.12.2016) εκτελούσα χρέη ως Διευθύντρια του 

Πολιτικού Γραφείου του Αν. Υπουργού, ενώ από την 1.11.2017 εργάζεται με διάθεση στη Γενική 

Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας], τεκμηριωμένη εμπειρία σε θέματα διαχείρισης και 

οργάνωσης της έρευνας και ερευνητικής πολιτικής και βαθιά γνώση του 

εθνικού/περιφερειακού οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας καθώς και του θεσμικού 

και διαχειριστικού πλαισίου που διέπει το οικοσύστημα αυτό [όπως αποδεικνύει η 

προαναφερθείσα τεκμηριωμένη υπερεικοσαετής εργασιακή της προϋπηρεσία στο Ελληνικό 

Ινστιτούτο Παστέρ, μέλος του δ.σ. του οποίου έχει διατελέσει από 8.6.2010 έως 28.12.2012 (βλ. 

την με Α.Π. 6431/21.5.2010 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΥΟΔΔ 202, και την με αριθμό 

16637/18.12.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού – Υγείας, ΥΟΔΔ 586), στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και στο 

Πολιτικό Γραφείου των αρμόδιων για την Έρευνα Αν. Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και Αν. Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και προκύπτει από τις 

προαναφερθείσες εκθέσεις αξιολόγησης και συστατικές επιστολές, την Εύφημο Μνεία του 

διατελέσαντος Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, Καθ. Ι. Τσουκαλά και την από 

7.1.2014 επιστολή του διατελέσαντος Διευθυντή στη ΓΓΕΤ, Πέτρου Τσούγκα, κατά τις οποίες η 

εν λόγω υποψήφια διακρίνεται για τις ικανότητές της, την ευσυνειδησία, εργατικότητα και 

υπευθυνότητα, και τις βεβαιώσεις/πιστοποιήσεις παρακολούθησης επιμορφωτικών 

προγραμμάτων/σεμιναρίων με αντικείμενο: «Το σύγχρονο μάνατζμεντ στο δημόσιο τομέα», 

«Ευρωπαϊκά Προγράμματα: Αναζήτηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων και Συγγραφή 

Πρότασης Χρηματοδότησης», «Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων», «Δημόσιο Λογιστικό» και 

«Ηλεκτρονική Υποβολή Δελτίων Παρακολούθησης»] άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, δεν 

έχει συμπληρώσει το 63ο έτος της ηλικίας της (γεννηθείσα στις 4.10.1963), επαρκή γνώση της 

Αγγλικής γλώσσας (κάτοχος First Certificate in English του Πανεπιστημίου του Cambridge) και 

έχει προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση με το οριζόμενο στην Πρόσκληση περιεχόμενο. Επομένως 

διαπιστώνεται ότι η κ. Χριστίνα  Φωκά πληροί όλα τα απαιτούμενα από την Πρόσκληση 

τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και η αίτησή της συνοδεύεται από πλήρη δικαιολογητικά. 

Για το λόγο αυτό προσκλήθηκε σε προσωπική συνέντευξη στην έδρα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (Βασ. Σοφίας 

127, Αθήνα) την Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018 στις 16:00. 

Κατά την προσωπική συνέντευξη της κ. Χριστίνας Φωκά διαπιστώθηκε τόσο η πραγματική 

συνδρομή των ανωτέρω εγγράφως τεκμηριωμένων ουσιαστικών προσόντων της (εμπειρία σε 
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θέματα διαχείρισης και οργάνωσης της έρευνας και ερευνητικής πολιτικής και βαθιά γνώση του 

εθνικού/περιφερειακού οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας καθώς και του θεσμικού και 

διαχειριστικού πλαισίου που διέπει το οικοσύστημα αυτό) όσο και η άνεση στην επικοινωνία 

της υποψήφιας, το πνεύμα ομαδικής εργασίας που τη διέπει και η ικανότητα ανάληψης 

πρωτοβουλιών αυτής. 

Για το λόγο αυτό αποφασίζεται να επιλεγεί η κ. Χριστίνα Φωκά για τη θέση του αρμόδιου για 

θέματα Διοίκησης Αναπληρωτή Διευθυντή του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας 

και να υποβληθεί σχετική έγγραφη εισήγηση προς το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ιδρύματος 

για τη λήψη της σχετικής απόφασης διορισμού της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. 

4 ν. 4429/2016. 

Το παρόν Πρακτικό θα αναρτηθεί στη Διαύγεια. 

 

Ο Διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας 

 
 
 
 
 

Δρ Νεκτάριος Νασίκας  
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