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«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών –
Εμπειρογνωμόνων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)»
To Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας το οποίο ιδρύθηκε με τον Ν. 4429/2016 έχει ως σκοπό την
προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας μέσω της χρηματοδότησης ερευνητικών έργων και
ερευνητικού εξοπλισμού και της χορήγησης υποτροφιών στις ακόλουθες Επιστημονικές Περιοχές: ΕΠ1.
Φυσικές Επιστήμες, ΕΠ2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας, ΕΠ3. Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και
Επιστήμες Υγείας), ΕΠ4. Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα, ΕΠ5. Μαθηματικά και Επιστήμες της
Πληροφορίας, ΕΠ6. Κοινωνικές Επιστήμες, ΕΠ7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, ΕΠ8. Περιβάλλον
και Ενέργεια, ΕΠ9. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας.
Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4429/2016 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) η αξιολόγηση των
προτάσεων των υποψηφίων δικαιούχων διενεργείται από επιτροπή αξιολογητών, η οποία μπορεί να
υποβοηθείται στο έργο της από έναν ή περισσότερους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Ακολούθως,
τυχόν ενστάσεις των υποψηφίων δικαιούχων κατά της απόφασης αξιολόγησης υποβάλλονται ενώπιον
τριμελούς επιτροπής ενστάσεων.
Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 11α και 11β του Ν. 4429/2016, για την αξιολόγηση των προτάσεων, την
εξέταση των ενστάσεων και την πιστοποίηση των χρηματοδοτούμενων δράσεων δημιουργείται Μητρώο
Πιστοποιημένων Αξιολογητών Εμπειρογνωμόνων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας,
επιστημόνων εγνωσμένου κύρους, από το οποίο θα προέρχονται οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, τα
μέλη των επιτροπών εμπειρογνωμόνων και ενστάσεων και οι πιστοποιητές φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου των χρηματοδοτούμενων έργων. Ο καθορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων
και η πιστοποίηση των μελών του Μητρώου πραγματοποιείται από πενταμελή επιτροπή αποτελούμενη
από τρία μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής και δύο μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του
Ιδρύματος.
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Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4310/2014 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 224 του ν. 4782/2021),
τα εγγεγραμμένα μέλη στο προαναφερόμενο Μητρώο, δεν είναι υπόχρεοι σε δήλωση περιουσιακής
κατάστασης, μόνο εκ της συμμετοχής τους σε διαδικασίες αξιολόγησης ή πιστοποίησης δράσεων,
προτάσεων ή προσκλήσεων που εκδίδει το ΕΛΙΔΕΚ.
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις με Α.Π. 14387/25.06.2019 και 34803/22.03.2021 Αποφάσεις της ως
άνω Επιτροπής του Μητρώου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., σας προσκαλούμε να υποβάλετε αίτηση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών – Εμπειρογνωμόνων του
Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) ως ακολούθως:
Α. Εμπειρογνώμονες μέλη επιτροπών αξιολόγησης και ενστάσεων, Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες
αξιολόγησης, Πιστοποιητές Φυσικού Αντικειμένου δύνανται να είναι:





Μέλη ΔΕΠ (Καθηγητές,, Αναπληρωτές Καθηγητές, Μόνιμοι Επίκουροι Καθηγητές, Επίκουροι
Καθηγητές επί θητεία και Λέκτορες) Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και
της αλλοδαπής, Ομότιμοι και συνταξιούχοι Καθηγητές.
Ερευνητές/τριες (Α, Β & Γ βαθμίδας) ερευνητικών Κέντρων/Ιδρυμάτων της ημεδαπής και της
αλλοδαπής.
Επιστήμονες με προσόντα Καθηγητών ή Ερευνητών όλων των βαθμίδων ή με αντίστοιχη
εμπειρία σε R&D τμήματα οιουδήποτε φορέα της ημεδαπής και αλλοδαπής ή με διδακτική
εμπειρία (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, διδάσκοντες Π.Δ.407/80).

Ως απαραίτητα προσόντα για την πιστοποίηση των ανωτέρω υποψηφίων, ορίζονται:
1. Η κατοχή διδακτορικού διπλώματος.
2. Εμπειρία στην συγγραφή και υλοποίηση ερευνητικών έργων.
Προηγούμενη εμπειρία σε διαδικασίες αξιολόγησης ερευνητικών προτάσεων ή/και πιστοποίησης
ερευνητικών έργων συνεκτιμάται. Επίσης συνεκτιμάται το συγγραφικό έργο (δημοσιεύσεις σε
επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε συνέδρια, μονογραφίες), διδακτική εμπειρία και διακρίσεις.
 Καλλιτέχνες διεθνούς κύρους, επιφανή πρόσωπα από τις τέχνες και τον πολιτισμό καθώς και
στελέχη επιχειρήσεων.
Η προϋπόθεση κατοχής διδακτορικού διπλώματος δεν απαιτείται προκειμένου περί γνωστικού
αντικειμένου, για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά τους
κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης (de lege artis). Σε αυτή την περίπτωση, προϋπόθεση για την
πιστοποίηση αποτελεί πτυχίο αναγνωρισμένης καλλιτεχνικής σχολής και διδακτική εμπειρία ενός έτους
ή/και συμμετοχή σε ερευνητικό έργο με αντικείμενο συναφές με την καλλιτεχνική ιδιότητα. Εναλλακτικά,
απαιτείται αναγνωρισμένο έργο με βραβεύσεις σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς, η συμμετοχή σε
εθνικές και διεθνείς εκθέσεις, εκδηλώσεις και γενικώς η εθνική και διεθνής αναγνώριση του έργου.
Ειδικά για τα στελέχη επιχειρήσεων απαιτείται πτυχίο ή/και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και εμπειρία
στην δημιουργία και διαχείριση καινοτόμων ιδιωτικών ή δημόσιων επιχειρήσεων. Συνεκτιμάται η
εμπειρία στην εκπαίδευση στελεχών, στην αξιολόγηση καινοτόμων εγχειρημάτων, στη συμμετοχή σε
φόρουμ επιχειρηματικότητας, και σε όργανα διοίκησης καινοτόμων επιχειρήσεων.
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Β. Πιστοποιητές Οικονομικού Αντικειμένου δύνανται να είναι:
Πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με αποδεδειγμένη
εμπειρία, τουλάχιστον τριετούς διάρκειας, σε θέσεις με οικονομικές αρμοδιότητες σε φορείς του
δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα.
Η πιστοποίηση των υποψήφιων Αξιολογητών – Εμπειρογνωμόνων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο)
πραγματοποιείται από την ως άνω Επιτροπή σε περιοδική βάση.
Αξιολογητές – Εμπειρογνώμονες οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί έχουν την δυνατότητα να
επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους.

Οι Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της
Διαδικτυακής Πύλης ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
https://hfri.grnet.gr/
Ημερομηνία έναρξης υποβολών: 26 Μαρτίου 2021, 12:00 (Ώρα Ελλάδας)
Ο Διευθυντής του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Δρ. Νεκτάριος Νασίκας

Εσωτ. Διανομή: Πρόεδρος και Μέλη ΕΜ
Πρόεδρος και Μέλη ΕΣ
Διευθυντής και Αναπληρώτρια Διευθύντρια
Διοικητική Διευθύντρια
Τμήμα Ερευνητικών Έργων

