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ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 
 

Το 2017 απετέλεσε ένα έτος σταθμό για το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, καθώς είναι η 

χρονιά κατά την οποία στελεχώθηκαν όλα τα βασικά όργανα Διοίκησής του και το Ίδρυμα εξέδωσε 

αυτόνομα την πρώτη του δράση.  

Είναι επίσης η χρονιά κατά την οποία μπήκαν τα θεμέλια για τη στελέχωσή του, καθώς από την 

ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων του Διευθυντή, το προσωπικό που απασχολείται στο ΕΛΙΔΕΚ 

αυξήθηκε από τέσσερα άτομα (ένα στη γραμματεία, ένα στις προμήθειες, ένα στα ερευνητικά έργα και 

ένα στις οικονομικές υπηρεσίες) σε δεκαπέντε άτομα σήμερα (τρεις στη γραμματεία, έξι στο τμήμα 

ερευνητικών έργων, ένα νομικό, τρεις στις οικονομικές υπηρεσίες, ένα τεχνικό καθώς και την 

Αναπληρώτρια Διευθύντρια για θέματα διοίκησης). 

Σήμερα το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. βρίσκεται στο σημείο όπου η μεγάλη δράση του αναφορικά με την υποβολή 

προτάσεων μελών ΔΕΠ/Ερευνητών-τριών και ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας βρίσκεται σε πλήρη 

εξέλιξη. Στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης υποβλήθηκαν μαζικά 3.179 προτάσεις σε 9 επιστημονικές 

περιοχές. Ένα τιτάνιο έργο στο οποίο αντανακλάται αφενός η μεγάλη ανάγκη στήριξης του ακαδημαϊκού 

και ερευνητικού οικοσυστήματος και αφετέρου η εμπιστοσύνη του οικοσυστήματος αυτού σε έναν νέο 

οργανισμό ο οποίος έχει ως κύριο στόχο τη στήριξη της ελεύθερης και ποιοτικής επιστημονικής έρευνας 

που διεξάγεται στη χώρα. 

Με βάση τα θεμέλια αυτά χαράσεται εντός του 2018 το μέλλον του ΕΛΙΔΕΚ. Ένα μέλλον που πρέπει να 

χαρακτηριστεί από συνέχεια και συνέπεια στις δράσεις και τις χρηματοδοτήσεις, αλλά και από την 

αυτονόητη διαφάνεια και αξιοκρατία που πρέπει να το διέπει σε κάθε επίπεδο. 

Είμαστε όλοι επιφορτισμένοι με ένα μεγάλο και δύσκολο εγχείρημα του οποίου η επιτυχία έχει τη 

δυναμική να αποτελέσει μια από τις σημαντικότερες, αν όχι τη σημαντικότερη τομή στη χώρα τις 

τελευταίες δεκαετίες. Είμαι σίγουρος ότι με σκληρή και συστηματική δουλειά μπορούμε να τα 

καταφέρουμε προς όφελος της ίδιας της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας. 

Δρ. Νεκτάριος Νασίκας 

Διευθυντής ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.  
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ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
 

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΛΙΔΕΚ), ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανήκει 

στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, λειτουργεί με γνώμονα το Δημόσιο Συμφέρον και εποπτεύεται από τον 

Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων διά της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και 

Τεχνολογίας. 

Ιδρύθηκε με το νόμο 4429/2016 «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας Καινοτομίας και Άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 

199), ο οποίος τροποποιήθηκε: 

 Με το άρθρο 28 του ν. 4452/2017 «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού 

Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 17) 

 Με το άρθρο 69 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 

ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114)  

 Με το άρθρο 20 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α΄ 38) για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις είχαν στόχο τον διοικητικό και λειτουργικό εξορθολογισμό του ΕΛΙΔΕΚ και την 

αποσαφήνιση των σχέσεων των οργάνων διοίκησης του ΕΛΙΔΕΚ. Έχοντας ως γνώμονα τον εποπτικό ρόλο 

της Πολιτείας, οι εν λόγω διατάξεις δεν αναιρούν στο ελάχιστο τη διοικητική αυτοτέλεια του ΕΛΙΔΕΚ.  

Τέλος, με τη με αρ. πρωτ. 222605/2017 (ΦΕΚ Β΄ 4586) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων ρυθμίστηκαν θέματα λειτουργίας του ΕΛΙΔΕΚ έως τη δημοσίευση του 

Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Φορέα. 
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ΣΚΟΠΟΣ 
 

Σκοπός του Ιδρύματος είναι η προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας, στο πλαίσιο της εθνικής 

στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτομία, και ειδικότερα η υποστήριξη και αξιοποίηση του 

ερευνητικού προσωπικού της χώρας και των νέων επιστημόνων με στόχο την ανάσχεση του φαινομένου 

μονόπλευρης διαφυγής επιστημονικού δυναμικού στο εξωτερικό. 

Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού, το Ίδρυμα: 

 Χρηματοδοτεί ερευνητικά προγράμματα. 

 Χορηγεί υποτροφίες για τη διεξαγωγή διδακτορικών διατριβών και μεταδιδακτορικών μελετών. 

 Χρηματοδοτεί την αγορά ερευνητικού εξοπλισμού, βάσει στρατηγικού σχεδιασμού. 

 Διευκολύνει την πρόσβαση Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων στη 

χρηματοδότηση καινοτόμων ερευνητικών προγραμμάτων. 

Επίσης, για την πραγματοποίηση των στόχων του, δύναται να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις, 

συμφωνίες συνεργασίας και προγραμματικές συμβάσεις με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και 

Τεχνολογίας, τους λοιπούς φορείς της Κεντρικής και Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και με φυσικά και 

νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά, για την αξιολόγηση των προτάσεων χρηματοδότησης, τη 

διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων και των λοιπών δράσεων και γενικότερα για την 

απρόσκοπτη υλοποίηση του σκοπού του. 

Κύριοι δικαιούχοι χρηματοδότησης του Ιδρύματος είναι: Πανεπιστήμια και ΤΕΙ που εδρεύουν στην 

Ελλάδα, οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α΄ 258), τα 

Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα. Συνδικαιούχοι χρηματοδότησης δύνανται να είναι επιχειρήσεις, 

εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα και λοιποί φορείς, του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, της 

ημεδαπής. Οι δυνητικοί δικαιούχοι (κύριοι και συνδικαιούχοι) χρηματοδότησης θα ορίζονται στις 

εκάστοτε προκηρύξεις. Ειδικά για υποτροφίες για τη διεξαγωγή διδακτορικών διατριβών και 

μεταδιδακτορικών μελετών δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα. 
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ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-ΠΟΡΟΙ 
 

Πόροι του Ιδρύματος 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 ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς. 

 Χρηματοδοτήσεις σύμφωνα με την από 15.7.2016 Σύμβαση της Ελληνικής Δημοκρατίας με την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τις οποίες το Ίδρυμα διαχειρίζεται ως δικαιούχος και για 

λογαριασμό 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 

Σύμβαση της Ελληνικής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τον Εσωτερικό 

Κανονισμό Λειτουργίας, σε ειδικό λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης που τηρεί στην Τράπεζα της 

Ελλάδος. 

Η χρηματοδότηση που θα καταβληθεί βάσει της από 15.7.2016 Σύμβασης της Ελληνικής Δημοκρατίας με 

την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων συνιστά δανειακό έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού και το 

ισόποσο αυτής εγγράφεται σε ειδικό για το Ίδρυμα κωδικό προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων και ανέρχεται στο ύψος των 180.000.000 ευρώ. Από το ποσό αυτό έχουν 

εκταμιευθεί εμπροσθοβαρώς 18.000.000 ευρώ. Με το άρθρο 47 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ Α’ 159) 

«Ρυθμίσεις για την Ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» και 

με τη με αρ. πρωτ 196096/Ι2/2016 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

δημιουργήθηκε το θεσμικό πλαίσιο για την εμπροσθοβαρή αξιοποίηση των 18 εκατομμυρίων. Τους εν 

λόγω πόρους διαχειρίστηκε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας για την προκήρυξη α) 

υποτροφιών για υποψήφιους διδάκτορες, β) ερευνητικών έργων μεταδιδακτόρων, καθώς και για την 

κάλυψη των δαπανών έναρξης της λειτουργίας του ΕΛΙΔΕΚ. 

Επιπρόσθετα, το ΕΛΙΔΕΚ έχει λάβει χρηματοδότηση ύψους 60.000.000 ευρώ από το 

συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 
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ΕΔΡΑ 
 

Η έδρα του ΕΛΙΔΕΚ βρίσκεται στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας 127, Αθήνα, στο κτίριο Κ1, το οποίο 

παραχωρήθηκε δωρεάν από το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (ΕΙΠ). Πρόκειται για διατηρητέο κτίριο, το 

οποίο ανακαινίστηκε εσωτερικά, ενώ ο χώρος διαμορφώθηκε και εξοπλίστηκε σταδιακά με την 

κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή. Οι προμήθειες για τη διαμόρφωση του χώρου, τα έπιπλα και το λοιπό 

εξοπλισμό πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Δημόσιο Λογιστικό και η δαπάνη 

καλύφθηκε μέσω του ΕΛΚΕ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας από τον κωδικό των 

λειτουργικών εξόδων του ΕΛΙΔΕΚ. 
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ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 

Το ΕΛΙΔΕΚ αποτελεί έναν νέο θεσμό μέσω του οποίου επιχειρείται μια βαθιά μεταρρυθμιστική τομή στο 

πεδίο της Έρευνας και της Καινοτομίας στη χώρα: Για πρώτη φόρα η ίδια η ερευνητική και ακαδημαϊκή 

κοινότητα μετέχει στη διαμόρφωση της πολιτικής για την έρευνα στη χώρα. 

Τα όργανα διοίκησης του ΕΛΙΔΕΚ είναι: 

 Γενική Συνέλευση 

Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από καταξιωμένους επιστήμονες διεθνούς κύρους οι οποίοι επιλέγονται 

από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τους ερευνητικούς φορείς της χώρας με βάση κριτήρια που 

θέτει το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας. Η θητεία είναι τριετής. Στην παρούσα Γενική 

Συνέλευση αντιπροσωπεύονται 36 φορείς και η θητεία των μελών της λήγει στις 30-6-2018. 

Συγκροτήθηκε με τη με αρ. πρωτ. 83/2017 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 39) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε από τη με αρ. πρωτ. 169420/2017 (ΦΕΚ 

ΥΟΔΔ 512) όμοια απόφαση, ως ακολούθως: 

1. Τον Βασίλειο Δουγαλή του Αχιλλέα, ομότιμο καθηγητή του ΕΚΠΑ, και αναπληρωτή τον Χρήστο 

Χατζηιωσήφ του Χριστόφορου, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ίδρυμα Τεχνολογίας και 

Έρευνας). 

2. Τον Δημήτριο Θάνο του Νικήτα, ερευνητή Α΄ του ΙΙΒΕΑΑ, και αναπληρωτή τον Πασχάλη Σιδερά του 

Γεωργίου, ερευνητή Α΄ του ΙΙΒΕΑΑ (Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας Αθηνών). 

3. Τη Ρεβέκκα Μάτσα του Αβραάμ, Διευθύντρια Ερευνών του Ε.Ι.ΠΑΣΤΕΡ, και αναπληρωτή τον 

Χριστόφορο Κόκοτο του Γεωργίου-Ισίδωρου, επίκουρο καθηγητή του Ε.Ι.ΠΑΣΤΕΡ (Ελληνικό Ινστιτούτο 

Παστέρ). 

4. Τον Αθανάσιο Τριανταφύλλου του Χρήστου, καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών, και αναπληρωτή 

τον Διονύσιο Μαντζαβίνο του Σπυρίδωνος, καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών (Πανεπιστήμιο 

Πατρών). 

5. Τον Χρήστο Ζερεφό του Στυλιανού, καθηγητή της Ακαδημίας Αθηνών, και αναπληρωτή τον Μιχαήλ 

Τιβέριο του Ανδρέα, καθηγητή της Ακαδημίας Αθηνών (Ακαδημία Αθηνών). 

6. Τον Αλέξανδρο Σταυδά του Αριστείδη, καθηγητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.  

7. Τη Βασιλική Αργυροπούλου του Χρήστου, καθηγήτρια του ΤΕΙ Αθηνών, και αναπληρωτή τον Γιώργο 

Ιατράκη του Μιχαήλ, καθηγητή του ΤΕΙ Αθηνών (Α.Τ.Ε.Ι. Αθηνών). 
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8. Τη Θεοδώρα Καλογεροπούλου του Κωνσταντίνου, Διευθύντρια Ερευνών του ΕΙΕ, και αναπληρώτρια 

τη Σοφία Κρεμύδη του Δημητρίου, ερευνήτρια του ΕΙΕ (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών). 

9. Τη Θεώνη Σταθοπούλου του Νικολάου, Διευθύντρια Ερευνών του ΕΚΚΕ, και αναπληρωτή τον 

Εμμανουήλ Χρυσάκη του Ιωάννη, Διευθυντή Ερευνών του ΕΚΚΕ (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών). 

10. Τον Μάρκο Παπαγεωργίου του Βασιλείου, καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης, και αναπληρωτή τον 

Μίνω Γαροφαλάκη του Νικολάου, καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης (Πολυτεχνείο Κρήτης). 

11. Τον Δημήτριο Κοντογιάννη του Λουκά, ερευνητή Α΄ του ΕΚΕΒΕ Αλ. Φλέμινγκ, και αναπληρωτή τον 

Βασίλειο Αϊδίνη του Αθανασίου, ερευνητή Α΄ του ΕΚΕΒΕ Αλ. Φλέμινγκ (Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών 

Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ»). 

12. Τον Θεόδωρο Δαλαμάγκα του Δημητρίου, ερευνητή Β΄ του Ε.Κ. Αθηνά, και αναπληρωτή τον Στυλιανό 

Πιπερίδη του Αρτέμιου, ΕΛΕ Α΄ του Ε.Κ. Αθηνά (Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»). 

13. Τον Ιωάννη Βόντα του Γεράσιμου, καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και 

αναπληρωτή τον Πολυδεύκη Χατζόπουλο του Δημητρίου, καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών). 

14. Τη Χριστίνα Παπαγεωργοπούλου του Δημητρίου, επίκουρη καθηγήτρια του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης, και αναπληρωτή τον Ιωάννη Τοκατλίδη του Στυλιανού, καθηγητή του 

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης). 

15. Τον Ιωάννη Καλδέλλη του Κλεάνθη, καθηγητή του ΑΤΕΙ Πειραιά, και αναπληρωτή τον Αναστάσιο 

Ντούνη του Ισιδώρου, καθηγητή του ΑΤΕΙ Πειραιά (Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά). 

16. Τον Ιωάννη Θεοδωρίδη του Χρήστου, καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς, και αναπληρωτή τον 

Γεώργιο Βούρο του Ασημάκη, καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Πανεπιστήμιο Πειραιά). 

17. Τον Δημήτριο Γουρνή του Παναγιώτη, καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και αναπληρωτή τον 

Μιχαήλ Κοντομηνά του Γεωργίου, καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). 

18. Τον Ζήση Σαμαρά του Χρήστου, καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, και αναπληρωτή τον 

Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη του Σταύρου, αναπληρωτή καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

(Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). 

19. Τη Βασιλική Σακελλάρη του Παναγιώτη, καθηγήτρια του ΑΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, και αναπληρώτρια 

τη Μαρία Τζαμτζή του Παναγιώτη, καθηγήτρια του ΑΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (Α.Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας). 

20. Τον Ευάγγελο Τέρπο του Παύλου, αναπληρωτή καθηγητή του ΕΚΠΑ, και αναπληρώτρια τη Σοφία 

Ριζοπούλου του Θεόδωρου, αναπληρώτρια καθηγήτρια του ΕΚΠΑ (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών). 
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21. Τον Δημήτριο Νιάρχο του Γεωργίου, ερευνητή Α΄ του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, και αναπληρωτή τον 

Αθανάσιο Δημουλά του Ιωάννη, ερευνητή Α΄ του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος (Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών 

Επιστημών «Δημόκριτος»). 

22. Τον Στυλιανό Κατρανίδη του Δημητρίου, καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και αναπληρωτή 

τον Αναστάσιο Οικονομίδη του Αχιλλέα, καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας). 

23. Τον Διομήδη Σπινέλλη του Διονύσιου-Σπυρίδωνος-Νικολάου, καθηγητή του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, και αναπληρώτρια τη Φοίβη Κουντούρη του Χρίστου, αναπληρώτρια 

καθηγήτρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών). 

24. Την Ανδρομάχη Γκαζή του Σπυρίδωνα, επίκουρη καθηγήτρια του Πάντειου Πανεπιστημίου, και 

αναπληρώτρια τη Μαρία Συμεωνάκη του Αντωνίου, επίκουρη καθηγήτρια του Πάντειου Πανεπιστημίου 

(Πάντειο Πανεπιστήμιο). 

25. Τον Γεώργιο Δεδούση του Βασιλείου, καθηγητή του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, και αναπληρωτή 

τον Απόστολο Παπαδόπουλο του Γεωργίου, καθηγητή του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου (Χαροκόπειο 

Πανεπιστήμιο). 

26. Τον Κωνσταντίνο Μαλίζο του Νικολάου, καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και αναπληρώτρια 

την Άρτεμη Χατζηγεωργίου του Δημητρίου, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας). 

27. Τον Γεώργιο Φρουδάκη του Ευαγγέλου, καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, και αναπληρώτρια την 

Ελένη Αναγνωστοπούλου του Βασιλείου, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης (Πανεπιστήμιο Κρήτης). 

28. Τον Αριστομένη Καραγεωργή του Πλάτωνα, Διευθυντή Ερευνών του ΕΛΚΕΘΕ, και αναπληρωτή τον 

Ηλία Δημητρίου του Ιωάννη, ερευνητή Α΄ του ΕΛΚΕΘΕ (Ελληνικό Κέντρο θαλάσσιων Ερευνών). 

29. Τον Εμμανουήλ Κυμάκη του Γεωργίου, καθηγητή του ΑΤΕΙ Κρήτης, και αναπληρωτή τον Μιχαήλ 

Ταταράκη του Κωνσταντίνου, καθηγητή του ΑΤΕΙ Κρήτης (Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης). 

30. Τον Κωνσταντίνο Χαριτίδη του Αδάμ, καθηγητή του ΕΜΠ, και αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο 

Κυριακόπουλο του Ιωάννη, καθηγητή του ΕΜΠ (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο). 

31. Τον Θεοδόσιο Παπαλιάγκα του Θωμά, καθηγητή του Αλεξάνδρειου ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, και 

αναπληρωτή τον Απόστολο Κόρλο του Βύρωνα, αναπληρωτή καθηγητή του Αλεξάνδρειου ΑΤΕΙ 

Θεσσαλονίκης (Αλεξάνδρειο Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης). 

32. Τον Νικόλαο Μελή του Σπυρίδωνα, Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, και 

αναπληρωτή τον Βασίλειο Αμοιρίδη του Παναγιώτη, ΙΑΑΔΕΤ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών 

(Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών). 
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33. Τον Άγγελο Λάπα του Αθανασίου, Διευθυντή Έρευνας του ΕΚΕΤΑ.  

34. Τον Αλέξιο Λυκουργιώτη του Σωτήρη, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών, και 

αναπληρωτή τον Αχιλλέα Καμέα του Δημητρίου, αναπληρωτή καθηγητή του ΕΑΠ (Ανοιχτό 

Πανεπιστήμιο). 

35. Τον Γεράσιμο Παγκράτη του Δημοσθένη-Χαράλαμπου, αναπληρωτή καθηγητή του ΕΚΠΑ, και 

αναπληρωτή τον Πλουμπίδη Δημήτριο του Νικολάου, ομότιμο καθηγητή του ΕΚΠΑ (Ιόνιο Πανεπιστήμιο). 

36. Τον Βασίλειο Ζερβάκη του Ανδροκλή, καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και αναπληρωτή τον 

Ιωάννη Γκιάλα του Θεοδοσίου, καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Πανεπιστήμιο Αιγαίου). 

 

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 ΕΛΙΔΕΚ. 

 Υποβάλλει προτάσεις προς το Επιστημονικό Συμβούλιο για θέματα που σχετίζονται με τις 

ερευνητικές δράσεις του ΕΛΙΔΕΚ. 

 Εγκρίνει την ετήσια έκθεση (οικονομικό απολογισμό και απολογισμό δράσεων). 

H πρώτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2017, ενώ μέχρι 

το τέλος του 2017 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 4 συνεδριάσεις. 

 Επιστημονικό Συμβούλιο 

Το Επιστημονικό Συμβούλιο (ΕΣ) του Ιδρύματος αποτελείται από εννέα (9) τακτικά μέλη, επιστήμονες 

διεθνούς κύρους, οι οποίοι προέρχονται από τους εξής τομείς: 

Γεωπονικών Επιστημών, Φυσικών Επιστημών, Μαθηματικών και Επιστήμης της Πληροφορίας, 

Κοινωνικών Επιστημών, Ανθρωπιστικών Επιστημών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιατρικής και 

Επιστημών Υγείας, Επιστημών Μηχανικού και Τεχνολογίας, και Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας. 

Ως μέλη του ΕΣ εκλέγονται, κατόπιν διεθνούς πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προσωπικότητες 

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 Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων συγκροτήθηκε το Επιστημονικό Συμβούλιο ως ακολούθως:  
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 Διονύσιος Τσιχριτζής του Κωνσταντίνου, επίτιμος καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης, 

πρόεδρος (παραιτήθηκε εντός του 2018). 

 Κωνσταντίνος Γαλιώτης του Γεωργίου, καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών.  

 Ματθαίος Σανταμούρης του Ιωάννη, καθηγητής του University New South Wales, Sydney 

Australia.  

 Ξενοφώντας Βερύκιος του Ευαγγέλου, καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, αντιπρόεδρος. 

 Αντώνιος Ρεγκάκος του Βασιλείου, καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

 Αχιλλέας Γραβάνης του Γεωργίου, καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

 Αντώνιος Εφραιμίδης του Ιωάννη, καθηγητής του University of Maryland (παραιτήθηκε και 

αντικαταστάθηκε από τον κύριο Ιωάννη Εμίρη, καθηγητή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

στο ΕΚΠΑ, εντός του 2018). 

 Κωνσταντίνος Μπιλιαδέρης του Γεωργίου, καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης. 

 Ξένη Χρυσοχόου του Δημητρίου, καθηγήτρια του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Το Επιστημονικό Συμβούλιο διοικεί το Ίδρυμα και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

 Μεριμνά για την επίτευξη των σκοπών του Ιδρύματος, με βάση την εθνική πολιτική για την 

έρευνα και την καινοτομία. 

 Αποδέχεται τις δωρεές και τις πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεις. 

 Συγκροτεί τις επιτροπές κρίσεων και τις επιτροπές ενστάσεων για την αξιολόγηση των 

προτάσεων και την επιλογή των τελικών δικαιούχων και εποπτεύει την ορθή λειτουργία τους, με 

γνώμονα τις αρχές της αξιοκρατίας και της διαφάνειας. Τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου 

δεν δύνανται να μετέχουν στις επιτροπές αυτές. 

 Επιλέγει τον Διευθυντή και εγκρίνει την επιλογή των Αναπληρωτών Διευθυντών. 

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

 Εισηγείται προς τη ΓΣ συνεργασίες και συμπράξεις του Ιδρύματος με φορείς του δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα, της ημεδαπής και της αλλοδαπής. 

 Εισηγείται προς τον Υπουργό την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας. 

 Εγκρίνει τη λειτουργία υπηρεσιών και γραφείων του Ιδρύματος σε άλλες πόλεις της ελληνικής 

επικράτειας, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή. 
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Στις συνεδριάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛΙΔΕΚ δικαιούνται να παρίστανται έως τρία (3) 

μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Τα μέλη αυτά ορίζονται στην απόφαση συγκρότησης της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής. Επίσης, στις συνεδριάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου δικαιούται να 

παρίσταται άτομο το οποίο ορίζεται από τον εποπτεύοντα Υπουργό. 

H πρώτη συνεδρίαση του Επιστημονικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε στις 21 Απριλίου 2017, ενώ 

μέχρι το τέλος του 2017 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 13 συνεδριάσεις.  

 Διευθυντής 

O Διευθυντής του Ιδρύματος είναι επιστήμονας με διεθνές κύρος και εμπειρία, διοικητική πείρα και 

αξιόλογη ερευνητική δραστηριότητα. Τα προσόντα του Διευθυντή εξειδικεύονται στον Εσωτερικό 

Κανονισμό Λειτουργίας. Ο Διευθυντής επιλέγεται και διορίζεται με απόφαση του Επιστημονικού 

Συμβουλίου μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τετραετή θητεία, ανανεώσιμη μόνο μία 

φορά. Ο Διευθυντής του Ιδρύματος εισηγείται στο ΕΣ το διορισμό δύο (2) Αναπληρωτών Διευθυντών, 

τους οποίους επιλέγει ύστερα από ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος. Ο Διευθυντής υλοποιεί τη 

στρατηγική του Ιδρύματος που έχει αποφασίσει το Επιστημονικό Συμβούλιο.  

Με τη με αρ. πρωτ. 301/2017 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 436) απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου, Διευθυντής του 

ΕΛΙΔΕΚ εξελέγη ο Δρ. Νεκτάριος Νασίκας, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα τον Νοέμβριο του 2017.  

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 

συνεδριάσεις τους. 

 Καταρτίζει την ετήσια έκθεση, την οποία υποβάλλει στο ΕΣ και εν συνεχεία, προς έγκριση, στη 

ΓΣ. 

 Αναζητεί πηγές χρηματοδότησης για το Ίδρυμα. 

 Εκπροσωπεί το Ίδρυμα δικαστικώς και εξωδίκως. 
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 Συμβουλευτική Επιτροπή 

Με απόφαση του Υπουργού, συγκροτείται Συμβουλευτική 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. 

Απαρτίζεται από έντεκα (11) μέλη τα οποία είναι διακεκριμένοι επιστήμονες διεθνούς κύρους ή 

προέρχονται από επιχειρηματικούς ή και παραγωγικούς φορείς, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 

Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής επιλέγονται ως εξής: Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και 

Καινοτομίας (ΕΣΕΚ), τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της θητείας των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής, 

καταρτίζει και υποβάλει 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 

κατάλογο ο Υπουργός επιλέγει έξι (6) μέλη, ενώ πέντε (5) μέλη επιλέγονται από το Επιστημονικό 

Συμβούλιο. Έως τρία (3) από τα έντεκα (11) μέλη της Συμβουλευτικής 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 τελευταίας διακεκριμένοι επιστήμονες της ημεδαπής ή της 

αλλοδαπής. Η διάρκεια της θητείας των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι τετραετής. 

  Αναπληρωτές Διευθυντές  

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής για θέματα διοίκησης και ο Αναπληρωτής Διευθυντής για θέματα έρευνας: 

Οι θέσεις πρόκειται να προκηρυχθούν εντός του 2018. 
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 

Στο ΕΛΙΔΕΚ απασχολήθηκαν συνολικά δεκαπέντε (15) άτομα εκ των οποίων τρία (3) με απόσπαση και 

τρία (3) με διάθεση από φορείς του Δημοσίου. Τα εν λόγω άτομα είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. 

Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./137/18303/4-10-2017 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής 

ΠΥΣ προγραμματίζεται η σταδιακή κάλυψη –σύμφωνα με τις ανάγκες του Ιδρύματος– δεκατριών (13) 

θέσεων ορισμένου χρόνου εντός του 2018. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (2016-2017) 
 

Α. Στις οικονομικές καταστάσεις έτους 2016 περιλαμβάνεται: 

 Η απεικόνιση των 18.000.000,000 ευρώ, που εκταμιεύθηκαν, ως πρώτη δόση σε εφαρμογή της 

από 15/07/2016 Σύμβασης της Ελληνικής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 

στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας 

(παράγραφος 1, άρθρο 47 του ν. 4415/2016, ΦΕΚ Α΄ 159/06-09-2016), σύμφωνα με την 

ακόλουθη κατανομή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (αριθ. πρωτ.: 196096/I2/2016):  

 Πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000,00 ευρώ) για την κάλυψη διαχειριστικών 

εξόδων που αφορούν την έναρξη λειτουργίας του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και 

Καινοτομίας,  

 Οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (8.500.000,00 ευρώ) για τη χορήγηση 

υποτροφιών για την υποστήριξη υποψηφίων διδακτόρων (1η Προκήρυξη),  

 Εννέα εκατομμύρια ευρώ (9.000.000,00 ευρώ) για τη διεξαγωγή μεταδιδακτορικών 

ερευνών (1η Προκήρυξη). 

 Το ποσό της επιχορήγησης των 60.000.000,00 ευρώ (αρ. πρωτ.: 222480/B3/28-12-2016), από το 

συγχρηματοδοτούμενο έργο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ενάριθμο 

2016ΣΕ01320007, Συλλογική Απόφαση Έργων: ΣΑΕ 0132), το οποίο κατατέθηκε στις 29/12/2016 

σε τραπεζικό λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, με δικαιούχο το Ελληνικό Ίδρυμα 

Έρευνας και Καινοτομίας.  

 Οι πιστωτικοί τόκοι έως 31/12/2016, οι οποίοι ανέρχονται στο ποσό των 50,00 ευρώ, με 

παρακράτηση προκαταβολής φόρου 15%, ενώ το ποσό των 10,00 ευρώ αφορά τραπεζική 

προμήθεια του ανωτέρω εισερχόμενου εμβάσματος επιχορήγησης. 

 Ο φόρος εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2016, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 11,60 ευρώ. 

Επομένως, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ιδρύματος στις 31/12/2016 ανέρχονται στο ποσό των 

60.000.032,50 ευρώ με οφειλόμενο φόρο εισοδήματος το ποσό των 4,10 ευρώ. 

Β. O πίνακας του απολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 αναλύεται ως εξής: 

 Συνολικά εισπραχθέντα έσοδα ποσού ύψους 786.516,78 ευρώ αφορούν:  

 Πιστωτικούς τόκους 

από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος από 01/01/2017 έως 31/12/2017 
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 Συνολικά έξοδα ποσού ύψους 20.144.305,72 ευρώ αφορούν:  

 Μισθοδοσία με Εργοδοτικές Εισφορές:    26.327,32 ευρώ 

ένας αποσπασμένος υπάλληλος από 6/2017 έως και 12/2017 

ένας αποσπασμένος υπάλληλος από 8/2017 έως και 12/2017 

και 1.500,00 ευρώ, προκαταβολή μισθοδοσίας Διευθυντή 

 Μεταφορά ποσού στη ΓΓΕΤ:      20.000.000,00 ευρώ 

Αύξηση της δημόσιας δαπάνης των δύο (2) προκηρύξεων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΤ) 

και ειδικότερα α) ποσού πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000,00€), τα οποία αφορούν την υπ’ αριθμ. πρωτ. 

185494/12/31-10-2016 «1η προκήρυξη της ΓΓΕΤ για Υποτροφίες ΕΛΙΔΕΚ για υποψηφίους διδάκτορες» και β) ποσού 

δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ (15.000.000,00€), τα οποία αφορούν την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3094/12/09-01-2017 

«1η προκήρυξη της ΓΓΕΤ για ερευνητικά έργα ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριών». 

 Παρακράτηση προκαταβολής φόρου 15%:    117.977,52 ευρώ 

από πιστωτικούς τόκους της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος 

 Πρόστιμο/Προσαύξηση:      0,88 ευρώ 

για απόδοση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών 

Στις 29/12/2017 μεταφέρθηκε από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος το αδιάθετο ποσό του Ιδρύματος 

(39.500.000,00 ευρώ) στην Τράπεζα της Ελλάδος. Τα ταμειακά διαθέσιμα στις 31/12/2017 ανέρχονται 

στο ποσό των 40.641.287,13 ευρώ. Η πρόσοδος κεφαλαίων του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης 

στην Τράπεζα της Ελλάδος ποσού 10.327,95 ευρώ, για τη χρονική περίοδο από 29/12/2017 έως 

31/12/2017, καταβλήθηκε στις 05/01/2018. 

Οι οικονομικές καταστάσεις αποτελούν παράρτημα της παρούσας έκθεσης. 
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ΔΡΑΣΕΙΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
 

Α. Σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4415/2016, πριν την ίδρυση του ΕΛΙΔΕΚ 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. 

Β. Εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 245/2017 (ΦΕΚ Β΄ 1066) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων η οποία τροποποιήθηκε με τη με αρ. πρωτ. 223400/2017 όμοια απόφαση. 

Με βάση τα ανωτέρω προκηρύχθηκαν ή προδημοσιεύτηκαν οι ακόλουθες δράσεις: 

 Από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, εμπροσθοβαρώς, πριν την ίδρυση του 

ΕΛΙΔΕΚ: 

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 

1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 

Ο αρχικός προϋπολογισμός της δράσης ύψους 8.500.000 ευρώ ανήλθε στο ύψος των 13.500.000 ευρώ. 

Η προκήρυξη αποσκοπούσε στη χρηματοδότηση Υποψηφίων Διδακτόρων για την εκπόνηση της 

διδακτορικής τους διατριβής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή/και σε Ερευνητικά Κέντρα 

συνεργαζόμενα με ΑΕΙ στην Ελλάδα. Η διάρκεια της χρηματοδότησης, υπό μορφή υποτροφίας, ήταν 

μέχρι 3 έτη και το ύψος της υποτροφίας ανερχόταν στα 900 ευρώ. Οι αιτήσεις για υποτροφία 

κατατάσσονταν με επιλογή του υποψηφίου σε μία από τις ακόλουθες 4 περιοχές: Φυσικές Επιστήμες, 

Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογικές Επιστήμες, Επιστήμες Ζωής, Κοινωνικές Επιστήμες-

Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες. Υποβλήθηκαν συνολικά 2.114 αιτήσεις και χρηματοδοτήθηκαν 582 

υποτροφίες (ΣΧΗΜΑ 1). Οι αιτήσεις αξιολογήθηκαν από θεματικές επιτροπές αποτελούμενες απο 3-5 

μέλη. Κριτήρια Αξιολόγησης αποτέλεσαν: οι ακαδημαϊκές επιδόσεις (βαθμός πτυχίου και Μεταπτυχιακό 

Δίπλωμα Ειδίκευσης) καθώς και το προφίλ του Υποψηφίου. Στην αξιολόγηση συμμετείχαν συνολικά 214 

αξιολογητές (202 για την αξιολόγηση των αιτήσεων και 12 για τον έλεγχο των ενστάσεων). 
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ΣΧΗΜΑ 1 

 

1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 

ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

Ο αρχικός προϋπολογισμός της δράσης ύψους 9.000.000 ευρώ ανήλθε στο ύψος των 34.000.000 ευρώ. 

Στόχος της προκήρυξης ήταν η υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων ερευνητικών έργων υψηλής 

επιστημονικής ποιότητας και αριστείας στα οποία επιστημονικοί υπεύθυνοι ήταν μεταδιδάκτορες 

ερευνητές/τριες (ΜΕ). Μέσα από αυτή τη δράση δίνεται η ευκαιρία στους ΜΕ να διαμορφώσουν καλές 

προοπτικές για την επιστημονική και επαγγελματική τους πορεία. Τα ερευνητικά έργα των ΜΕ 

υλοποιούνται σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας (φορείς υποδοχής),  

εμπλουτίζοντας τις ερευνητικές δραστηριότητες που διεξάγονται σ’ αυτά. Η δράση αυτή εντάσσεται στο 

πλαίσιο αξιοποίησης του επιστημονικού δυναμικού της χώρας, στοχεύοντας στην παραμονή των νέων 

επιστημόνων και στην προσέλκυση των αντίστοιχων που εργάζονται στο εξωτερικό. Οι προτάσεις 

υποβλήθηκαν στις ακόλουθες Επιστημονικές Περιοχές: Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και 

Τεχνολογικές Επιστήμες, Επιστήμες Ζωής, Γεωπονικές Επιστήμες, Μαθηματικά και Επιστήμες της 

Πληροφορίας, Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες (και Τέχνες), Περιβάλλον και Ενέργεια.  

Υποβλήθησαν και προτάσεις διεπιστημονικού χαρακτήρα. Η επιτρεπτή χρονική διάρκεια των 
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προτεινόμενων έργων είναι από 24 ως 36 μήνες. Τυχόν παράταση του έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τους 42 μήνες. Ανώτατο όριο χρηματοδότησης κάθε πρότασης ήταν 200.000 ευρώ, ενώ ο 

προϋπολογισμός κάθε πρότασης μπορούσε να ανέλθει στις 350.000 ευρώ για συνεργασία μεταξύ 2 ΜΕ 

και στις 450.000 ευρώ για συνεργασία μεταξύ 3 ΜΕ. Υποβλήθηκαν 1.671 προτάσεις (160 από Έλληνες 

εξωτερικού) και χρηματοδοτήθηκαν 189 προτάσεις (ΣΧΗΜΑ 2). Οι προτάσεις αξιολογήθηκαν από 

εμπειρογνώμονες και θεματικές επιτροπές. Η αξιολόγηση βασίστηκε σε δύο άξονες: 1. την αξιολόγηση 

του Επιστημονικού Υπεύθυνου (επιστημονικά επιτεύγματα και ωριμότητα για την καθοδήγηση και 

υλοποίηση του έργου) και 2. την αξιολόγηση του προτεινόμενου έργου (ποιότητα – πρωτοτυπία –

ισορροπημένος προϋπολογισμός και δυνατότητα υλοποίησης). Στην αξιολόγηση συμμετείχαν συνολικά 

769 αξιολογητές (733 για την αξιολόγηση των αιτήσεων και 36 για τον έλεγχο των ενστάσεων).  

 

ΣΧΗΜΑ 2 
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  Από το ΕΛΙΔΕΚ: 

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 

1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΙ 

ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΞΙΑΣ 

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 53.000.000€. Διττός στόχος της παρούσας προκήρυξης 

είναι αφενός η υποστήριξη της υλοποίησης ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας και 

αφετέρου η προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας και στρατηγικής σημασίας, στο 

πλαίσιο της προσπάθειας για τη στήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας της χώρας. Τα ερευνητικά έργα 

της παρούσας προκήρυξης θα υλοποιηθούν σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ερευνητικά Πανεπιστημιακά 

Ινστιτούτα και Ερευνητικά Κέντρα/Ινστιτούτα της χώρας (φορείς υποδοχής), εμπλουτίζοντας τις 

ερευνητικές δραστηριότητες που διεξάγονται σε αυτά και ενδυναμώνοντας ή επεκτείνοντας τις 

υφιστάμενες ερευνητικές δομές. Η δράση αυτή, σε συνέχεια των 2 προηγούμενων δράσεων του ΕΛΙΔΕΚ, 

εντάσσεται στο πλαίσιο αξιοποίησης του επιστημονικού δυναμικού της χώρας, στοχεύοντας στην 

παραμονή των νέων επιστημόνων και στην προσέλκυση των αντίστοιχων που εργάζονται στο εξωτερικό. 

Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι δύναται να είναι μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ και Ερευνητές/τριες των Ερευνητικών 

Κέντρων της χώρας, των ΕΠΙ και των ΑΣΕΙ. Οι προτάσεις υποβλήθηκαν στις ακόλουθες Επιστημονικές 

Περιοχές: Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογικές Επιστήμες, Επιστήμες Ζωής, 

Γεωπονικές Επιστήμες - Τρόφιμα, Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας, Κοινωνικές Επιστήμες, 

Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, Περιβάλλον και Ενέργεια, Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας. 

Η χρονική διάρκεια των έργων είναι από 24 ως 36 μήνες. Ανώτατο όριο χρηματοδότησης κάθε πρότασης 

ερευνητικού έργου είναι 200.000 ευρώ, ενώ ανώτατο όριο χρηματοδότησης κάθε πρότασης που 

αποτελεί συνδυασμό ερευνητικού έργου και προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού είναι 1.500.000 ευρώ. 

Υποβλήθηκαν 3.177 προτάσεις ερευνητικών έργων ως ακολούθως: 

Κατηγορίες Υποβληθείσες προτάσεις Προϋπολογισμός (€) 

Μέλη ΔΕΠ/Ερευνητές/τριες 2.853 33.000.000,00 

Προτάσεις ερευνητικού 

εξοπλισμού μεγάλης αξίας 

324 20.000.000,00 

Σύνολο 3.177 53.000.000,00 
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Επιστημονικές περιοχές Αριθμός υποβληθεισών 

προτάσεων 

 

Φυσικές Επιστήμες 437 

Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας 644 

Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας) 675 

Γεωπονικές Επιστήμες - Τρόφιμα 237 

Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας 235 

Κοινωνικές Επιστήμες 429 

Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες 255 

Περιβάλλον και Ενέργεια 191 

Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας 74 

Σύνολο 

 

3.177 

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις από θεματικές επιτροπές.  

Η Α΄ φάση αξιολόγησης περιλαμβάνει: 1. Στάδιο ελέγχου πληρότητας και επιλεξιμότητας της πρότασης 

2. Στάδιο αξιολόγησης και επιλογής. Η Β΄ φάση αξιολόγησης περιλαμβάνει: 1.Στάδιο ελέγχου πληρότητας 

και επιλεξιμότητας της πρότασης 2. Στάδιο αξιολόγησης και επιλογής. Η αξιολόγηση θα βασιστεί σε δύο 

άξονες: 1. την αξιολόγηση του Επιστημονικού Υπεύθυνου (επιστημονικά επιτεύγματα και ωριμότητα για 

την καθοδήγηση και υλοποίηση του έργου) και 2. την αξιολόγηση του προτεινόμενου έργου (ποιότητα – 

πρωτοτυπία – ισορροπημένος προϋπολογισμός και δυνατότητα υλοποίησης). 

 

 ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 

Αναμένεται η προκήρυξη της δράσης εντός του Απριλίου 2018. Συνολικός προϋπολογισμός: 10.000.000 

ευρώ. Ύψος υποτροφίας: 900 ευρώ. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ»  

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη στήριξη της προβολής ερευνητικών πρωτοβουλιών για την 

Επανάσταση του 1821 και την επίδρασή της στη διαμόρφωση της Σύγχρονης Ελλάδας. 

Αναμένεται η προκήρυξη της δράσης εντός του Απριλίου 2018 με υποβολή προτάσεων σε δύο φάσεις. 

Στην πρώτη φάση θα χρηματοδοτηθούν έως 30 προτάσεις μέχρι 1.000 ευρώ η κάθε μία. Στη δεύτερη 

φάση θα χρηματοδοτηθούν έως 10 προτάσεις μέχρι 100.000 ευρώ η κάθε μία. Συνολικός 

προϋπολογισμός: 1.030.000 ευρώ. 
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Στη συνέχεια παρατίθεται πίνακας και σχήματα (3 & 4) με την κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού 

ανά κατηγορία δράσης και με τις δράσεις που έχουν προκηρυχθεί ή προδημοσιευτεί. 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 2016-2017 
ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 
ΠΟΣΟ 
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΕΧΟΥΝ 
ΠΡΟΚHΡYΧΘΕΙ Ή 
ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΟΣΟ 

ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ) 
ΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ 38% 

82.080.000 33.000.000 49.080.000 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ  
 
82.080.000 

23.500.000   

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ  
*(ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ) ΤΟ 
ΛΙΓΟΤΕΡΟ 38% 

34.000.000 24.580.000 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΧΡΙ 16% 34.560.000 20.000.000 14.560.000 

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΧΡΙ 8% 17.280.000 1.030.0000 16.250.000 

ΣΥΝΟΛΟ 216.000.000 111.530.000 104.470.000 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 10% 24.000.000     

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 240.000.000     
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙ ΄Η ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΟΣΟ 
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙ Ή 
ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ 2017
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Αθήνα, 19.04.2018 

 
 

     Ο Διευθυντής  Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια  Η Προϊστάμενη Οικ. Υπηρεσιών 

 

Νεκτάριος Νασίκας                  Χριστίνα Φωκά         Κωνσταντίνα Κακούρη  

82.080.000

82.080.000

34.560.000

17.280.000

24.000.000

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ΜΕΛΗ ΔΕΠ 
ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ) ΤΟ 
ΛΙΓΟΤΕΡΟ 38%

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ        
(ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ) ΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ 
38%

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΧΡΙ 16%

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΜΕΧΡΙ 8%

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕΧΡΙ 10%


