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1

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Θεματικών Επιτροπών Αξιολόγησης του Ελληνικού Ιδρύματος
Έρευνας και Καινοτομίας («Ίδρυμα») θεσπίζονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5
Ν.4429/2016 οι κανόνες και η διαδικασία λειτουργίας των Θεματικών Επιτροπών (η/οι «ΘΕ») των
εμπειρογνωμόνων που θα αξιολογήσουν τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με Α.Π.
1902/2018 2ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες (1η Τροποποίηση) («η
Προκήρυξη», «οι Αιτήσεις»). Η αξιολόγηση των Αιτήσεων θα διενεργηθεί από εννέα (9) ΘΕ. Κάθε ΘΕ
θα αντιστοιχεί σε μία από τις Επιστημονικές Περιοχές που ορίζονται στο Τμήμα 2 της Προκήρυξης.
Εφόσον κριθεί αναγκαίο λόγω του εξειδικευμένου αντικειμένου των Αιτήσεων, μπορεί να ζητηθεί η
διατύπωση μη δεσμευτικής αξιολόγησης επί μίας ή περισσότερων Αιτήσεων από έναν ή
περισσότερους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που ορίζονται με απόφαση του Επιστημονικού
Συμβουλίου («ΕΣ»). Η ορθή λειτουργία των ΘΕ εποπτεύεται από το ΕΣ του Ιδρύματος σύμφωνα με το
άρθρο 8 παρ. 9 περ. γ’ Ν.4429/2016 και διέπεται από τον παρόντα Κανονισμό και συμπληρωματικά
από το Ν.4429/2016, τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και την Προκήρυξη.

2

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕ

2.1
Κάθε ΘΕ συγκροτείται με απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου (ΕΣ) του Ιδρύματος
κατόπιν σχετικής εισήγησης του μέλους του ΕΣ το οποίο προέρχεται από τον επιστημονικό τομέα του
άρθρου 8 παρ. 1 Ν.4429/2016 ο οποίος αντιστοιχεί στην Επιστημονική Περιοχή της ΘΕ. Κάθε ΘΕ
αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον αναπληρωτή του, τα λοιπά τακτικά μέλη και τον γραμματέα. Το ΕΣ
εποπτεύει την ορθή λειτουργία των ΘΕ με γνώμονα τις αρχές της αξιοκρατίας και της διαφάνειας. Στο
πλαίσιο άσκησης της εποπτείας, στις συνεδριάσεις των ΘΕ δύναται να συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα
ψήφου και έκφρασης γνώμης κατά την αξιολόγηση των Αιτήσεων, το μέλος του ΕΣ το οποίο
προέρχεται από τον επιστημονικό τομέα που αντιστοιχεί στην Επιστημονική Περιοχή της ΘΕ. Οι ΘΕ
επικουρούνται στο έργο τους από επιστημονικούς συνεργάτες ή υπαλλήλους του Ιδρύματος. Τα
στοιχεία των μελών των ΘΕ δημοσιοποιούνται μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης.
2.2
Μέλη των ΘΕ και ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες αποτελούν καταξιωμένοι
επιστήμονες/εμπειρογνώμονες της αντίστοιχης Επιστημονικής Περιοχής, οι οποίοι προέρχονται από
το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών της ΓΓΕΤ του άρθρου 27 Ν.4310/2014 και διαθέτουν τα
προσόντα που σχετίζονται με το αντικείμενο των Αιτήσεων που υπάγονται στην αντίστοιχη
Επιστημονική Περιοχή. Οι ΘΕ λειτουργούν με βάση τα υψηλότερα πρότυπα αξιοπιστίας, ώστε να
διασφαλίζεται η αμεροληψία, η αντικειμενικότητα και η ακεραιότητα της διαδικασίας αξιολόγησης.
Εάν διαπιστωθεί από το ΕΣ ότι δεν υπάρχουν οι απαιτούμενοι ειδικοί επιστήμονες για την αξιολόγηση
όλων των Αιτήσεων ή ότι οι υφιστάμενοι δεν καλύπτουν τις ανάγκες της συγκεκριμένης αξιολόγησης,
με απόφασή του ορίζονται ως μέλη των ΘΕ και ως ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες ειδικοί επιστήμονες
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών.
2.3
Τα μέλη του ΕΣ του Ιδρύματος καθώς και οι σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας
έως και β’ βαθμού αυτών δεν δύνανται να είναι μέλη ΘΕ ή ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες. Μέλη ΘΕ τα
οποία είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έως και δ’ βαθμού δεν επιτρέπεται να
μετάσχουν στην ίδια συνεδρίαση της ΘΕ.
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2.4
Ο πρόεδρος της ΘΕ καθορίζει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο των συνεδριάσεων της ΘΕ,
προσκαλεί τα μέλη στη συνεδρίαση και αξιολογεί προτάσεις και αιτήματα για την καλύτερη
διεξαγωγή της διαδικασίας. Η πρόσκληση με την ημερήσια διάταξη γνωστοποιείται από τον
γραμματέα της ΘΕ στα μέλη της τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση με
κάθε πρόσφορο μέσο (ενδεικτικά: μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεομοιοτυπία). Οι
συνεδριάσεις των ΘΕ είναι μυστικές και είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται και με τηλεδιάσκεψη.
2.5
Η ΘΕ συνεδριάζει νομίμως όταν στη σύνθεσή της μετέχουν περισσότερα από τα μισά των
διορισμένων τακτικών μελών (απαρτία). Η απαρτία πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της
συνεδρίασης. Αν κατά τη συνεδρίαση απουσιάσει μέλος το οποίο δεν είχε προσκληθεί, η συνεδρίαση
είναι παράνομη.
2.6
Οι αποφάσεις των ΘΕ λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Αν δεν
καθίσταται δυνατός ο σχηματισμός της πλειοψηφίας αυτής, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ωσότου
σχηματιστεί απόλυτη πλειοψηφία με την υποχρεωτική προσχώρηση, κάθε φορά, εκείνου ή εκείνων
που διατυπώνουν την ασθενέστερη γνώμη σε μία από τις επικρατέστερες. Σε κάθε περίπτωση, αν
υπάρξει ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Το μέλος που απέχει από την ψηφοφορία ή
δίδει λευκή ψήφο θεωρείται απών.
2.7
Η ψηφοφορία είναι φανερή. Για τις συνεδριάσεις των ΘΕ συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο
μνημονεύονται, ιδίως, τα ονόματα και η ιδιότητα των παριστάμενων μελών, ο τόπος και ο χρόνος της
συνεδρίασης και τα θέματα που συζητήθηκαν. Στο πρακτικό καταχωρίζονται οι γνώμες και τα
ονόματα των μελών που μειοψήφησαν. Το πρακτικό που περιέχει τα τελικά αποτελέσματα της
αξιολόγησης με εξατομικευμένη αναφορά και τεκμηρίωση της απόφασης αξιολόγησης (κατάλογο με
τη βαθμολογία των Αιτήσεων και αναλυτική αιτιολόγηση) συντάσσεται από τον γραμματέα και
επικυρώνεται από τον Πρόεδρο. Η υπογραφή του Προέδρου ή του αναπληρωτή του αρκεί για τη
νόμιμη υπόσταση κάθε πράξης της ΘΕ.

3

ΣΚΟΠΟΣ/ΕΡΓΟ
ΤΩΝ
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΚΑΙ

ΤΩΝ

Έργο των ΘΕ και των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων είναι η αξιολόγηση των Αιτήσεων με τα
κριτήρια που ορίζονται στο Ν. 4429/2016 και στην Προκήρυξη. Οι Αιτήσεις ταξινομούνται ανά
Επιστημονική Περιοχή (ΕΠ) και επιστημονικό πεδίο με βάση τη σχετική δήλωση του/της
Υποψηφίου/ίας Διδάκτορα (ΥΔ) κατά την υποβολή της Αίτησης. Η αρχική αυτή ταξινόμηση μπορεί να
αναθεωρηθεί, αν κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης διαπιστωθεί ότι το αντικείμενο της Αίτησης
εμπίπτει σε διαφορετική Επιστημονική Περιοχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προκήρυξη. Η
μεταφορά μίας Αίτησης σε διαφορετική ΕΠ είναι δυνατή με τη σύμφωνη γνώμη των Πρόεδρων των
αντίστοιχων ΘΕ των ΕΠ. Τα μέλη κάθε ΘΕ έχουν πρόσβαση σε όλα τα αρχεία των Αιτήσεων της
αντίστοιχης Επιστημονικής Περιοχής μετά την αποδοχή του ορισμού τους και την υπογραφή Δήλωσης
εμπιστευτικότητας και μη σύγκρουσης συμφερόντων. Οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες έχουν
πρόσβαση στα αρχεία της Αίτησης για την οποία τους ζητήθηκε η μη δεσμευτική αξιολόγηση μετά την
αποδοχή του ορισμού τους και την υπογραφή Δήλωσης εμπιστευτικότητας και μη σύγκρουσης
συμφερόντων.
Η απόφαση για την αξιολόγηση των προτάσεων λαμβάνεται από τις Θεματικές Επιτροπές.
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4

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η διαδικασία της αξιολόγησης στο σύνολό της διέπεται καθ’ όλη τη διάρκειά της και μετά την
ολοκλήρωσή της από απόλυτη και πλήρη εμπιστευτικότητα. Τα μέλη των Θεματικών Επιτροπών και
οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες οφείλουν να τηρούν πλήρη εχεμύθεια πριν, κατά τη διάρκεια και
μετά την αξιολόγηση ως προς όλη τη διαδικασία αξιολόγησης.

5

ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ – ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

5.1
Τα μέλη των ΘΕ και οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες αποφεύγουν κάθε περίπτωση κατά την
οποία μπορεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων και πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις αμερόληπτης
κρίσης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Τα μέλη των ΘΕ και οι ανεξάρτητοι
εμπειρογνώμονες οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια ή διαδικασία που συνιστά συμμετοχή σε
λήψη απόφασης εφόσον: α) η έκβαση της υπόθεσης συνδέεται με ικανοποίηση προσωπικού
συμφέροντος, ή β) είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία γραμμή
απεριορίστως, εκ πλαγίου έως και τέταρτου βαθμού με κάποιον από τους ενδιαφερόμενους (ΥΔ,
Επιβλέποντα Καθηγητή/τρια, μέλη Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής), ή γ) έχουν ιδιαίτερο δεσμό
ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα με τους ενδιαφερόμενους. Το μέλος της ΘΕ/ο ανεξάρτητος
εμπειρογνώμονας θεωρείται ότι έχει ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα με τους
ενδιαφερόμενους όταν (ενδεικτικά):










η Αίτηση προέρχεται από το ίδιο Τμήμα ΑΕΙ ή ΑΣΕΙ στο οποίο υπηρετεί το μέλος της ΘΕ/ο
ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας,
το μέλος της ΘΕ/ο ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας υπηρετεί στο ίδιο Τμήμα
ΑΕΙ/ΑΣΕΙ/Ερευνητικό Κέντρο-Ινστιτούτο/Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο που
αναφέρεται στην Αίτηση ως Συνεργαζόμενος Φορέας,
είναι το ίδιο/ο ίδιος ή σύζυγός του ή συγγενής του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία
γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου έως και τέταρτου βαθμού, Επιβλέπων Καθηγητής/τρια ή
μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του/της ΥΔ,
ο/η αιτών/ούσα είναι ο/η σύζυγός του ή συγγενής του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία
γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου έως και τέταρτου βαθμού,
είναι μέλος της διοίκησης του Φορέα στον οποίο εκπονείται η διδακτορική διατριβή του/της
ΥΔ, ή Συνεργαζόμενου Φορέα (εφόσον υπάρχει),
συμμετείχε στην προετοιμασία ή τη σύνταξη της Αίτησης,
είχε κοινές δημοσιεύσεις ή συμμετείχε σε ερευνητική ομάδα τα τελευταία πέντε (5) χρόνια με
τον/την Υποψήφιο/α Διδάκτορα, τον/την Επιβλέποντα Καθηγητή/τρια ή με τα μέλη της
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του/της ΥΔ.

5.2
Σύγκρουση συμφερόντων προκύπτει όταν μέλος ΘΕ/ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας έχει
ιδιωτικά ή προσωπικά συμφέροντα τα οποία μπορεί να επηρεάσουν ή φαίνεται ότι επηρεάζουν την
αμερόληπτη και αντικειμενική εκτέλεση των καθηκόντων του. Ως ιδιωτικά ή προσωπικά συμφέροντα
νοούνται οποιαδήποτε πιθανά πλεονεκτήματα υπέρ του ιδίου, του/της συζύγου του ή συγγενών του
έως δευτέρου βαθμού.
5.3
Το μέλος της ΘΕ/ ο ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας, εφόσον κρίνει οποτεδήποτε κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας της αξιολόγησης ότι συντρέχει στο πρόσωπό του λόγος που επιβάλλει την
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αποχή του λόγω συνδρομής μίας ή περισσότερων περιπτώσεων εκ των αναφερομένων στις παρ. 5.1
και 5.2 του παρόντος ή στη «Δήλωση εμπιστευτικότητας και μη σύγκρουσης συμφερόντων», οφείλει
να το δηλώσει αμέσως στον Πρόεδρο της ΘΕ ή στον αναπληρωτή του και να απέχει από οποιαδήποτε
ενέργεια. Στις περιπτώσεις αυτές, το θέμα διαβιβάζεται αμελλητί από τον Πρόεδρο της ΘΕ στο ΕΣ του
Ιδρύματος, που αποφαίνεται το ταχύτερο δυνατόν.
5.4
Αίτηση εξαίρεσης μέλους ΘΕ/ ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα μπορεί να υποβάλει κάθε
ενδιαφερόμενος σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης. Η αίτηση υποβάλλεται στο ΕΣ του
Ιδρύματος, που αποφαίνεται το ταχύτερο δυνατόν. Η εξαίρεση μπορεί να αποφασίζεται από το ΕΣ και
αυτεπαγγέλτως.

6

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης όπως και τα στοιχεία των μελών των ΘΕ και των ανεξάρτητων
εμπειρογνωμόνων δημοσιεύονται μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης.

Ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Ομότιμος Καθηγητής Ξενοφών Βερύκιος
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