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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Το 2020 βρήκε το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και τους ανθρώπους του, όπως και όλο τον κόσμο, μέσα στην πανδημία.
Παρά τις αντίξοες συνθήκες, το Ίδρυμα στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και συνέχισε τις δράσεις
του για τη χρηματοδότηση της βασικής έρευνας. Ένα δυνατό σημείο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. είναι η σταθερή
περιοδικότητα των δράσεών του. Το 2020, προκηρύχθηκαν και νέες δράσεις για τη χρηματοδότηση
έργων από μέλη ΔΕΠ και ερευνητές/τριες καθώς και υποτροφίες για υποψήφιους/ες διδάκτορες.
Η αναγκαιότητα ωστόσο της πανδημίας ώθησε το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. να προκηρύξει και μια δράση για την
αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας με ιδιαίτερη έμφαση
στην παραγωγή και την ιατρική τεχνολογία. Με αυτή τη δράση το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. αποδεικνύει αφενός ότι
μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας, αφετέρου ότι η έρευνα περιέργειας είναι ένας
βασικός πυλώνας ανάπτυξης της επιστήμης στην υπηρεσία του ανθρώπου και της κοινωνίας.
Το 2020 ήταν η χρονιά που η ελπίδα αλλά και η αμφιβολία της κοινωνίας περιέβαλαν την επιστήμη.
Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με τις δράσεις του στήριξε την ερευνητική κοινότητα γιατί είναι κομμάτι της. Διοικείται
από επιστήμονες που μετέχουν στο Επιστημονικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος
και οι οποίοι στοχεύουν στη στήριξη υψηλής ποιότητας επιστημονικής έρευνας. Το υψηλών
προσόντων στελεχιακό δυναμικό του και φέτος υποστήριξε άοκνα τους ερευνητές και τις
ερευνήτριες που υπέβαλαν προτάσεις, τους αξιολογητές και τα μέλη των επιτροπών αξιολόγησης.
Με διαφορετικούς ρόλους όλη η ερευνητική κοινότητα μετέχει στις δράσεις του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Η δύναμή
μας είναι η υποστήριξη της ερευνητικής κοινότητας.
Η ελεύθερη έρευνα, η έρευνα που γεννά η επιστημονική περιέργεια στα Πανεπιστήμια και τα
Ερευνητικά Κέντρα της χώρας, στηρίζει την ανάπτυξη και την πρόοδο της κοινωνίας. Θέτει τις βάσεις
για να κατανοήσουμε και να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις τόσο του παρόντος όσο και του
μέλλοντος. Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. είναι περήφανο που συμβάλλει στη στήριξη της έρευνας και των ανθρώπων
που την υπηρετούν, που δίνει δυνατότητες να συνεχίσει να δημιουργείται ερευνητικό έργο σε όλη τη
χώρα χωρίς θεματικούς περιορισμούς.

Καθηγήτρια Ξένη Χρυσοχόου

Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου
και ασκούσα καθήκοντα Διευθύντριας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
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Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΑ
Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) συνέχισε και εντός του 2020 να στηρίζει
την Ακαδημαϊκή και Ερευνητική κοινότητα της χώρας με όρους συνέπειας και συνέχειας,
αναπτύσσοντας ταυτόχρονα και το στελεχιακό του δυναμικό καθώς και τον εξοπλισμό του, με
απώτερο στόχο την επίτευξη των σκοπών και των στόχων του σύμφωνα με τα ακόλουθα:
α. Την αποστολή του
Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ιδρύθηκε το 2016 (N. 4429/2016), με σκοπό την προαγωγή της Έρευνας και της
Καινοτομίας, στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την Έρευνα και την Καινοτομία με σκοπό τη
στήριξη:

της ελεύθερης έρευνας, δηλαδή των ερευνητικών δραστηριοτήτων και τεχνολογικών
εφαρμογών που προκύπτουν από τη συστηματική έρευνα που γεννά η επιστημονική
περιέργεια,

του επιστημονικού δυναμικού της χώρας (υποψήφιοι διδάκτορες, Μεταδιδάκτορες
και Μέλη ΔΕΠ/Ερευνητές/τριες) με στόχο την ανάσχεση του φαινομένου εκροής
Ελλήνων επιστημόνων στο εξωτερικό,
με μοναδικό κριτήριο την επιστημονική ποιότητα και αριστεία, χωρίς θεματικούς ή γεωγραφικούς
αποκλεισμούς.
β. Τους Στρατηγικούς του Στόχους
Μέσα από τις Δράσεις του, το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στοχεύει να συμβάλει:

Στην ανάσχεση των φαινομένων της μονόπλευρης διαφυγής επιστημονικού δυναμικού
στο εξωτερικό καθώς και της ετεροαπασχόλησής του στη χώρα.

Στη διαμόρφωση συνθηκών που θα οδηγήσουν στη Οικονομία της Γνώσης, στην
ανάπτυξη και παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
Για την εκπλήρωση των στόχων του, ο Φορέας χρησιμοποιεί τα παρακάτω χρηματοδοτικά εργαλεία:






Υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες
Ερευνητικά έργα για μεταδιδακτορικούς ερευνητές/τριες
Ερευνητικά έργα για μέλη ΔΕΠ και Ερευνητές /τριες
Προμήθεια Ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας
Δράσεις διασύνδεσης Επιστήμης και Κοινωνίας και Εμβληματικές δράσεις

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)
Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα,
Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)

Συνδικαιούχοι χρηματοδότησης δύνανται να είναι επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά και ερευνητικά
ιδρύματα και λοιποί φορείς, του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, της ημεδαπής.
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γ. Τις αξίες του






Αριστεία
Επιστημονική ποιότητα
Αξιοκρατία
Διαφάνεια
Συνέπεια
δ. Το σχήμα διακυβέρνησής του

Το σχήμα διακυβέρνησης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. αποτελεί βαθιά μεταρρυθμιστική τομή στη δημόσια
διοίκηση και ειδικότερα στο πεδίο της Έρευνας και της Καινοτομίας στη χώρα. Για πρώτη φόρα η
ίδια η ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα μετέχει στη διακυβέρνηση φορέα χρηματοδότησης της
Έρευνας, μέσω της Γενικής Συνέλευσης του Φορέα, επιλέγει τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου
και δύναται να αποτελέσει βασικό συντελεστή στη διαμόρφωση της πολιτικής για την έρευνα στη
χώρα.
Επισημαίνεται ότι αυτό το μοντέλο διοίκησης εκτός από καινοτόμο, διασφαλίζει καταρχάς την
ανεξαρτησία του Φορέα.

Επιστημονικό Συμβούλιο
(9 Μέλη)

Συμβουλευτική Επιτροπή
(11 Μέλη)

Διευθυντής/τρια

Γενική Συνέλευση
(36 Ακαδημαϊκοί και Ερευνητικοί Φορείς)

Σχήμα 1. Τα όργανα Διοίκησης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

ε. Το θεσμικό του πλαίσιο
Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. διέπεται από:
1. Τον ιδρυτικό του Νόμο 4429/2016 (ΦΕΚ Α΄ 199/21.10.2016) «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και
Καινοτομίας και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας: Κοινή Απόφαση 195245/2018 (ΦΕΚ Β’ 5252) των
Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών, Διοικητικής
Ανασυγκρότησης «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και
Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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3. Τις Υπουργικές Αποφάσεις του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 4429/2016 περί κατανομής των
πόρων του Ιδρύματος ανά κατηγορία δράσης και ανά επιστημονικό πεδίο, ύστερα από
πρόταση του Επιστημονικού Συμβουλίου.
4. Την από 15.07.2016 Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων.
5. Το Τεχνικό Δελτίο του έργου 2016ΣΑΕ01320007 με τίτλο «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας
Καινοτομίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις Αποφάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου αναφορικά με τον Ετήσιο Επιχειρησιακό
Σχεδιασμό των δράσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (https://www.elidek.gr/new_epix_sxed/).
Τα ως άνω (υπό 1-5) είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. https://www.elidek.gr/thesmikoplesio/.

2. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
2.1. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) εγγυάται την ανεξαρτησία του Ιδρύματος. Στη Γ.Σ. εκπροσωπούνται τα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) και οι Ερευνητικοί Φορείς (Ε.Κ. – Ι) της χώρας, με βάση
κριτήρια που θέτει το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ). Ως μέλη
της Γ.Σ. επιλέγονται καταξιωμένοι επιστήμονες με εκτεταμένο ερευνητικό έργο και εμπειρία.
Η προσωρινή Γενική Συνέλευση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι συνολικά 36
Φορέων, συγκροτήθηκε με τη με αρ. 83/2017 (ΥΟΔΔ 39) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε από τη με αρ. 169420/2017 (ΥΟΔΔ
512) Απόφασή του. Η 1η Γενική Συνέλευση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι
συνολικά 37 Φορέων, συγκροτήθηκε με τη με αρ. 146206/2018 (ΥΟΔΔ 526) Απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και η σύνθεσή της τροποποιήθηκε με
τις με αρ. 46497/2019 (ΥΟΔΔ 189) και 74464/2019 (ΥΟΔΔ 308) Αποφάσεις του Αναπληρωτή
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με τις οποίες ο αριθμός των μελών της αυξήθηκε
σε 39 και 40, αντίστοιχα. Ακολούθως, η σύνθεση της 1ης Γενικής Συνέλευσης τροποποιήθηκε με τις
με αρ. 11989/2020 (ΥΟΔΔ 130), 84657/2020 (ΥΟΔΔ 624), 102543/2020 (ΥΟΔΔ 837) και
35626/2021 (ΥΟΔΔ 273) Αποφάσεις του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Στην παρούσα 2η Γενική Συνέλευση, η οποία συγκροτήθηκε με τη με αρ. 101855/2021 (ΥΟΔΔ 801)
Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εκπροσωπούνται συνολικά 34 Φορείς
(https://www.elidek.gr/organa-diikisis/geniki-synelefsi/).
Η διάρκεια της θητείας των μελών της Γ.Σ. είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία (1) φορά.
Η σύνθεση της Γ.Σ. ανανεώνεται κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η συνέχεια της λειτουργίας της.
Ειδικότερα, κατά την πρώτη συγκρότηση της Γ.Σ., τα μισά μέλη αυτής διορίζονται για διετή θητεία
με βάση το αποτέλεσμα κλήρωσης που διενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του οργάνου.
Αρμοδιότητες Γ.Σ.:


Επιλέγει τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου (Ε.Σ.)



Εγκρίνει συμπράξεις και συνεργασίες με άλλους Φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής για την επίτευξη των σκοπών του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.



Υποβάλλει προτάσεις προς το Ε.Σ. για θέματα που σχετίζονται με τις ερευνητικές
δράσεις του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
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Εγκρίνει την ετήσια έκθεση (οικονομικό απολογισμό και απολογισμό δράσεων).

Εντός του 2020, η Γ.Σ. πραγματοποίησε 5 Συνεδριάσεις (3 τακτικές και 2 έκτακτες) κατά τις οποίες
έλαβε τις κάτωθι 7 αποφάσεις περί:


Εκλογής Αντιπροέδρου Γενικής Συνέλευσης.



Έγκρισης Ετήσιας Έκθεσης 2019:
α) Απολογισμός / Έκθεση Πεπραγμένων 2019.
β) Ταμειακή διευκόλυνση εκτελούμενων έργου/προγράμματος του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.



Επικύρωσης εκλογής νέου τακτικού μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου για τον
τομέα «Ιατρική και Επιστήμες Υγείας».



Θέσπισης «Βραβείου Διακεκριμένου Ερευνητή/τριας» εις μνήμην του εκλιπόντος μέλους
της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ιδρύματος Δρ. Θεόδωρου Παπάζογλου.



Κατάρτισης και δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση
εννέα (9) θέσεων μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος
Έρευνας & Καινοτομίας.



Παράτασης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο της με Α.Π.
28817/12.10.2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση εννέα
θέσεων μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας &
Καινοτομίας.



Ορισμού εννεαμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων
μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου και την κατάρτιση καταλόγου υποψηφίων ανά
τομέα και κατά σειρά αξιολόγησης, στο πλαίσιο της με Α.Π. 28817/12.10.2020
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή των εννέα Τακτικών Μελών
του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.Ι.Δ.Ε.Κ.

2.2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία είναι ανεξάρτητη από τα λοιπά όργανα του Ιδρύματος,
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. Η
διάρκεια της θητείας των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι τετραετής
(https://www.elidek.gr/organa-diikisis/symvouleftiki-epitropi/). Η Συμβουλευτική Επιτροπή δεν
συνεδρίασε εντός του 2020.
Αρμοδιότητες:
Η Συμβουλευτική Επιτροπή έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα και είναι αρμόδια να αξιολογεί τη δράση
του Ιδρύματος και να διατυπώνει γνωμοδοτήσεις και εισηγήσεις με σκοπό τη βελτιστοποίηση της
λειτουργίας του. Η Συμβουλευτική Επιτροπή 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 εξέταση των θεμάτων γίνεται είτε ύστερα από
αίτημα του Υπουργού ή του Επιστημονικού Συμβουλίου είτε με πρόταση μελών της Συμβουλευτικής
Επιτροπής.
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Στις συνεδριάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος δικαιούνται να παρίστανται έως
τρία (3) μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Τα μέλη αυτά ορίζονται στην απόφαση συγκρότησης
της Συμβουλευτικής Επιτροπής.

2.3 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το Επιστημονικό Συμβούλιο (Ε.Σ.) του Ιδρύματος αποτελείται από εννέα (9) τακτικά μέλη,
επιστήμονες διεθνούς κύρους, οι οποίοι προέρχονται από τους εξής τομείς:
α) Φυσικών Επιστημών, β) Επιστημών Μηχανικού και Τεχνολογίας, γ) Ιατρικής και Επιστημών
Υγείας, δ) Γεωπονικών Επιστημών, ε) Μαθηματικών και Επιστήμης της Πληροφορίας στ)
Κοινωνικών Επιστημών, ζ) Ανθρωπιστικών Επιστημών, η) Περιβάλλοντος και Ενέργειας και θ)
Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας.
Ως μέλη του Ε.Σ. εκλέγονται προσωπικότητες που έχουν διακριθεί για το διεθνές έργο και την
εμπειρία τους στον αντίστοιχο ως άνω τομέα. Η διάρκεια της θητείας των μελών του ΕΣ είναι
τετραετής (https://www.elidek.gr/organa-diikisis/epistimoniko-symvoulio/).
Αρμοδιότητες Ε.Σ.:


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 διαφάνειας. Τα μέλη του Επιστημονικού
Συμβουλίου δεν δύνανται να μετέχουν στις επιτροπές αυτές.



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



Εισηγείται προς τη Γ.Σ. 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.



Το Ε.Σ. είναι αρμόδιο για κάθε ζήτημα που αφορά τη διοίκηση του Ιδρύματος, το οποίο
δεν ανατίθεται στη Γ.Σ. ή στον Διευθυντή.

Στις συνεδριάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος δικαιούνται να παρίστανται έως
τρία (3) μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής τα οποία ορίζονται με την απόφαση συγκρότησης της
Συμβουλευτικής Επιτροπής καθώς και εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και
Καινοτομίας, ο οποίος ορίζεται από τον εποπτεύοντα Υπουργό.
Το Συμβούλιο πραγματοποίησε 24 Συνεδριάσεις (11 τακτικές και 13 έκτακτες) εντός του 2020
και έλαβε 195 αποφάσεις, εκ των οποίων οι σημαντικότερες αφορούν τα κάτωθι θέματα:
Όργανα Διοίκησης:
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Επιλογή νέων προσωρινών μελών Επιστημονικού Συμβουλίου (Τομέας «Περιβάλλον και
Ενέργεια», Τομέας «Επιστήμες Ζωής»).



Επιλογή Αν. Διευθυντή του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για θέματα Έρευνας

Προσωπικό:


Ανανέωση Συμβάσεων Προσωπικού ΙΔΟΧ.



Αναγνώριση Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών τίτλων Σπουδών υπαλλήλων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.



Αναγνώριση παράλληλης απασχόλησης υπαλλήλων ΙΔΟΧ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.



Έγκριση αλλαγής μισθολογικών κλιμακίων υπαλλήλων ΙΔΟΧ-ΙΔΑΧ για το έτος 2020.



Έγκριση δημοσιεύσεων προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος έκτακτου
προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.



Έγκριση πέντε (5) πρακτικών επιλογής για την πλήρωση θέσεων έκτακτου προσωπικού
(7 προσλήψεις), επί συνόλου 86 υποψηφιοτήτων.



Ορισμός Προϊσταμένων Τμημάτων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Οικονομικό Τμήμα:


Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2019.



Έγκριση Προϋπολογισμού 2020 και σχετικών τροποποιήσεων.



Έγκριση Αναλυτικού Προϋπολογισμού έτους 2021.



Έγκριση πολυετών υποχρεώσεων.



Έγκριση κάλυψης δαπανών του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. του έτους 2020 με μεταφορά του υπολοίπου
των ταμειακών διαθεσίμων έτους 2019 στο έτος 2020.



Αναμόρφωση του Αναλυτικού Προϋπολογισμού του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. έτους 2020.



Έγκριση Προϋπολογισμού 2020 και σχετικών τροποποιήσεων.



Έγκριση Συνοπτικού Προϋπολογισμού έτους 2021 και σχετικών τροποποιήσεων.



Έγκριση Αναλυτικού Προϋπολογισμού έτους 2021.



Έγκριση πολυετών υποχρεώσεων και σχετικές τροποποιήσεις.



Έκθεση Ελέγχου Ορκωτών Λογιστών (Χρήση 2019) και διαβίβαση στη Γενική
Συνέλευση.



Έγκριση Υπερωριών Προσωπικού ΙΔΟΧ.



Οικονομική Διαχείριση ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και σχετική τροποποίηση.



Έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Συνοπτικού
Διαγωνισμού (Α.Π. 21957/13.02.2020), συγκεκριμένα του Πρακτικού Νο2| Έλεγχος
δικαιολογητικών κατακύρωσης - Ορισμός Τελικών αναδόχων



Τροποποίηση απόφασης του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. που αφορά στην
διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια προγραμμάτων και αδειών χρήσης
λογισμικού.
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Παράταση της με αρ. 17/2019 σύμβασης ταξιδιωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών
διαμονής.



Στοχοθεσία έτους 2020 σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο και την Οικονομική
Διαχείριση.



Έγκριση αμοιβής φυσικών προσώπων που δεν ανήκουν στο Προσωπικό του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.,
με τα οποία θα συναφθεί σύμβαση παροχής υπηρεσιών ελέγχου και
πιστοποίησης/επαλήθευσης του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου των
χρηματοδοτούμενων έργων/υποτροφιών, κατά τη διαδικασία του Ν. 4412/2016,
σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου.



Έγκριση του από 23.06.2020 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του
Συνοπτικού Διαγωνισμού (Α.Π. 23278/09.03.2020), συγκεκριμένα του Πρακτικού Νο3|
Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης - Ορισμός Τελικών αναδόχων.



Τροποποίηση της ΚΥΑ αμοιβών αξιολογητών και πιστοποιητών του ΕΛ.Ι.Δ.Ε.Κ.



Ενημέρωση υπόχρεων «Πόθεν Έσχες».



Υποχρέωση Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων
που υποβάλλουν μη δεσμευτική προπαρασκευαστική αξιολόγηση στις επιτροπές
αξιολόγησης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.



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



Ταμειακή διευκόλυνση εκτελούμενων έργων/προγραμμάτων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.



2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.



Παράταση της με αρ. 20/2020 σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την επέκταση του
υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με δύο διακριτά
υποσυστήματα.



Προσχώρηση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στην ειδική διαδικτυακή εφαρμογή της Τράπεζας της
Ελλάδος μέσω "ΔΙΑΣ Portal".



Ενημέρωση για την καταβολή αποζημίωσης ή αμοιβής σε Αξιολογητές και Πιστοποιητές
που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, ούτε έχουν ελληνικό ΑΦΜ.



Καταβολή Αμοιβών Ξένων Αξιολογητών και έγκριση σχετικών πρότυπων εγγράφων.



Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την εκπόνηση τεχνικών
μελετών και την παροχή υπηρεσιών αρχιτεκτονικού σχεδιασμού για την διαμόρφωση
και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του ισόγειου χώρου/ορόφου και του
περιβάλλοντα χώρου της έδρας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. επί της οδού Λεωφ. Συγγρού 185 και
Σάρδεων 2.

Τμήμα Ερευνητικών Έργων:
I.


Έγκριση Προκηρύξεων
Έγκριση της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση μελών
ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών».
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Έγκριση 4ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» - Εμβληματική Δράση –
«Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της
πανδημίας COVID-19».



Έγκριση της 3ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες
και τροποποίηση αυτής.



Έγκριση 5ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «Αιέν Αριστεύεις –
Θεόδωρος Παπάζογλου», με συγχρηματοδότηση από το ΙΣΝ και το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.



Έγκριση της 3ης Προκήρυξης Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση
Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών.



Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας των Θεματικών Επιτροπών Αξιολόγησης του
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.



Τροποποίηση της Δράσης με τίτλο «Έρευνα πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην
Ελλάδα στο πλαίσιο του “9ου κύματος” της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας» και
μετονομασία της σε «Έρευνα πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα στο
πλαίσιο του “10ου κύματος” της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας και την ένταξή της
στη βάση δεδομένων της εν λόγω έρευνας».

II.

Αξιολόγηση προτάσεων στο πλαίσιο των Προκηρύξεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

2η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών


Σύσταση και συγκρότηση Θεματικών Επιτροπών για την αξιολόγηση των προτάσεων
που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για
την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών» (ΑΠ. 20741/08.01.2020), στις
Επιστημονικές Περιοχές: ΕΠ1. «Φυσικές Επιστήμες», ΕΠ2. Επιστήμες Μηχανικού και
Τεχνολογίας, ΕΠ3. Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής 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».



Ορισμός Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση των Προτάσεων που
υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την
ενίσχυση των Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών» στις Επιστημονικές Περιοχές: «ΕΠ1.
Φυσικές Επιστήμες», «ΕΠ2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας», ΕΠ.3 «Επιστήμες
Ζωής (Ιατρικής και Επιστήμες Υγείας)», «ΕΠ6. Κοινωνικές Επιστήμες», ΕΠ7.
«Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες», ΕΠ8. Περιβάλλον και Ενέργεια».



Δύο (2) τροποποιήσεις της με Α.Π. 25993/29.06.2020 απόφασης της 79ης Συνεδρίασης
του Ε.Σ. του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με θέμα «Σύσταση και συγκρότηση της Θεματικής Επιτροπής
Αξιολογητών για την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της
“2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και
Ερευνητών/τριών” (ΑΠ. 20741/08.01.2020), στην Επιστημονική Περιοχή ΕΠ2.
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας».



Τρεις (3) τροποποιήσεις της με Α.Π. 27231/28.07.2020 απόφασης της 82ης Συνεδρίασης
του Ε.Σ. του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με θέμα «Σύσταση και συγκρότηση της Θεματικής Επιτροπής
Αξιολογητών για την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της
“2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και
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Ερευνητών/τριών” (ΑΠ. 20741/08.01.2020), στην Επιστημονική Περιοχή ΕΠ.1
«Φυσικές Επιστήμες».


Τροποποίηση της με Α.Π. 27233/28.07.2020 απόφασης της 82ης Συνεδρίασης του Ε.Σ.
του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., όπως ισχύει, περί τροποποίησης της συγκρότησης της Θεματικής
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων στην Επιστημονική Περιοχή «ΕΠ5. Μαθηματικά και
Επιστήμες της Πληροφορίας», στο πλαίσιο της “2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών” (ΑΠ. 20741/08.01.2020).



Τρεις (3) τροποποιήσεις της με Α.Π.28354/25.09.2020 απόφασης της 85ης Συνεδρίασης
του Ε.Σ. αναφορικά με τον ορισμός Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση
των Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών
Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών» στην
Επιστημονική Περιοχή «Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας».



Τροποποίηση της με Α.Π. 25994/29.06.2020 απόφασης της 79ης Συνεδρίασης του Ε.Σ.
του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., όπως ισχύει, με θέμα «Σύσταση και συγκρότηση της Θεματικής Επιτροπής
Αξιολογητών για την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της
“2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και
Ερευνητών/τριών” (ΑΠ. 20741/08.01.2020), στην Επιστημονική Περιοχή «ΕΠ6.
Κοινωνικές Επιστήμες».



Πέντε (5) τροποποιήσεις της με Α.Π. 28965/15.10.2020 απόφασης της 87ης
Συνεδρίασης του Ε.Σ. περί ορισμού Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση
των Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών
Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών» στην
Επιστημονική Περιοχή «Κοινωνικές Επιστήμες».



Δύο (2) τροποποιήσεις της με Α.Π. 27238/28.07.2020 απόφασης της 82ης Συνεδρίασης
του Ε.Σ. περί Ορισμού Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση των
Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών» στην Επιστημονική
Περιοχή «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες».



Τροποποίηση της με Α.Π.31036/04.12.2020 απόφασης της 91ης Συνεδρίασης του Ε.Σ.
του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με θέμα «Ορισμός Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση
των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της "2ης Προκήρυξης Ερευνητικών
έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών” στην
Επιστημονική περιοχή ΕΠ3. Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και Επιστήμες Υγείας).



Δύο (2) Τροποποίησες της με Α.Π. 28357/25.09.2020 απόφασης της 85ης Συνεδρίασης
του Ε.Σ. του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με θέμα «Σύσταση και συγκρότηση Θεματικής Επιτροπής (ΘΕ) για
την αξιολόγηση προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης
Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών»
στην Επιστημονική Περιοχή ΕΠ8. «Περιβάλλον και Ενέργεια».



Συγκρότηση Επιτροπής Ενστάσεων για την υποβολή και εξέταση των ενστάσεων επί
των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο
της με Α.Π. 20741/08.01.2020 «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την
ενίσχυση των Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών» στις Επιστημονικές Περιοχές: ΕΠ6.
Κοινωνικές Επιστήμες, ΕΠ7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες και ΕΠ9. Διοίκηση και
Οικονομία της Καινοτομίας.
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Συγκρότηση Επιτροπής Ενστάσεων για την υποβολή και εξέταση των ενστάσεων
σχετικών με τα αποτελέσματα αξιολόγησης Προτάσεων που υποβλήθηκαν στις
Επιστημονικές Περιοχές Β. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας, Ε. Μαθηματικά και
Επιστήμες της Πληροφορίας και Η. Περιβάλλον και Ενέργεια στο πλαίσιο της «2ης
Προκήρυξης Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και
Ερευνητών/τριών» (Α.Π. 20741/08.01.2020).

1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών
και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας


Ορισμός επιτροπής για την εξέταση ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων της
αξιολόγησης των προτάσεων Κατ. ΙΙΙ 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 προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας».

4η Προκήρυξη της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» - Εμβληματική Δράση – «Παρεμβάσεις προς
αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19»


Σύσταση και συγκρότηση Θεματικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των προτάσεων που
υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 4ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» –
Εμβληματική Δράση – «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και
κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19» στον Τομέα Έρευνας «Ιατρική
Τεχνολογία».



Σύσταση και συγκρότηση Θεματικής Επιτροπής (ΘΕ) για την αξιολόγηση προτάσεων
που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 4ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» –
Εμβληματική Δράση – «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και
κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19» (ΑΔΑ: Ρ5ΩΤ46Μ77Γ-5Β9) για τους
Τομείς Έρευνας «Κοινωνία» και «Παραγωγή».



Ορισμός Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση των προτάσεων που
υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 4ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία»
Εμβληματική Δράση Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών
επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 (ΑΔΑ: Ρ5ΩΤ46Μ77Γ-5Β9) για τον Τομέα Έρευνας
«Ιατρική Τεχνολογία».



Σύσταση και συγκρότηση Θεματικής Επιτροπής (ΘΕ) για την αξιολόγηση προτάσεων
που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 4ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» –
Εμβληματική Δράση – «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και
κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19» (ΑΔΑ: Ρ5ΩΤ46Μ77Γ-5Β9) για τον
Τομέα Έρευνας «Οικονομία».



Τροποποίηση της με Α.Π. 27714/08.09.2020 απόφασης της 84ης Συνεδρίασης του Ε.Σ.
του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., όπως ισχύει, με θέμα «Σύσταση και συγκρότηση Θεματικής Επιτροπής
(ΘΕ) για την αξιολόγηση προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 4ης Προκήρυξης
Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» – Εμβληματική Δράση – «Παρεμβάσεις προς
αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19»
(ΑΔΑ: Ρ5ΩΤ46Μ77Γ-5Β9) για τον Τομέα Έρευνας «Κοινωνία».



Συγκρότηση Επιτροπής Ενστάσεων για την υποβολή και εξέταση των ενστάσεων
σχετικών με τα αποτελέσματα αξιολόγησης Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο
της 4ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» – Εμβληματική Δράση –

13│52

Ετήσια Έκθεση 2020

«Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της
πανδημίας COVID-19» (ΑΔΑ: Ρ5ΩΤ46Μ77Γ-5Β9).


Ορισμός Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση των Προτάσεων που
υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «4ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία»
Εμβληματική Δράση Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών
επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19» στον Τομέα Έρευνας «Κοινωνία».



Δύο (2) τροποποιήσεις της με Α.Π. 31037/04.12.2020 Απόφασης του Ε.Σ. περί Ορισμού
Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση των Προτάσεων που υποβλήθηκαν
στο πλαίσιο της 4ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» – Εμβληματική
Δράση – «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών
επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19» στον Τομέα Έρευνας «Κοινωνία».

2η Προκήρυξη Ερευνητικών
Ερευνητών/τριών (Β’ Φάση)

Έργων

ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

για

την

ενίσχυση

Μεταδιδακτορικών



Συγκρότηση Επιτροπής Ενστάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές "Κοινωνικές
Επιστήμες", "Ανθρωπιστικές Επιστήμες & Τέχνες" και "Διοίκηση και Οικονομία της
Καινοτομίας" για την εξέταση ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων της β' φάσης
αξιολόγησης Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης
«Ερευνητικών
έργων
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
για
την
ενίσχυση
Μεταδιδακτορικών
Ερευνητών/τριών» (Α.Π. 7121/20.11.2018, όπως ισχύει).



Ορισμός Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση των Προτάσεων που
υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της "2ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την
ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών" στις Επιστημονικές Περιοχές: ΕΠ.1.
"Φυσικές Επιστήμες", ΕΠ.2 "Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας", ΕΠ.3. "Επιστήμες
Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας)", ΕΠ.5 «Γεωπονικές Επιστήμες-Τρόφιμα » και ΕΠ.8
«Περιβάλλον και Ενέργεια». (Β' φάση αξιολόγησης).



Τρεις (3) τροποποιήσεις της με ΑΠ 14466/25.06.2019 απόφασης της 56ης Συνεδρίασης
του ΕΣ με θέμα “Σύσταση και συγκρότηση Θεματικής Επιτροπής (ΘΕ) για την
αξιολόγηση προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης
Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών»
στην Επιστημονική Περιοχή ΕΠ.5 Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας”.



Τροποποίηση της με ΑΠ 23641/18.03.2020 απόφασης της 75ης Συνεδρίασης του ΕΣ με
θέμα «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» στην Επιστημονική
Περιοχή ΕΠ.1 «Φυσικές Επιστήμες».



Τροποποίηση της με ΑΠ 23649/18.03.2020 απόφασης της 75ης Συνεδρίασης του ΕΣ με
θέμα «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» στην Επιστημονική
Περιοχή «Γεωπονικές Επιστήμες - Τρόφιμα».



Συγκρότηση Επιτροπής Ενστάσεων για την εξέταση των ενστάσεων κατά των
αποφάσεων των Θεματικών Επιτροπών για τη Β΄ Φάση αξιολόγησης των Προτάσεων
που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για
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την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών», όπως ισχύει στις Επιστημονικές
Περιοχές: ΕΠ1. Φυσικές Επιστήμες, ΕΠ3. Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες
Υγείας) και ΕΠ4. Γεωπονικές Επιστήμες.


5η Τροποποίηση της με Α.Π. 14469/25.06.2019 απόφασης της 56ης Συνεδρίασης του
Ε.Σ. του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ, με θέμα «Σύσταση και συγκρότηση Θεματικής Επιτροπής για την
αξιολόγηση προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης
ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών
στην Επιστημονική Περιοχή ΕΠ8. Περιβάλλον και Ενέργεια.



Τροποποίηση της με Α.Π. 25122/25.05.2020 απόφασης της 78ης Συνεδρίασης του Ε.Σ.
με θέμα «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» στην Επιστημονική
Περιοχή Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας)».



Τροποποίηση της με Α.Π. 26003/29.06.2020 απόφασης της 79ης Συνεδρίασης του Ε.Σ
με θέμα «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» στην Επιστημονική
Περιοχή ΕΠ8 «Περιβάλλον και Ενέργεια».

3η Προκήρυξη της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και
Διάχυσης»










Ορισμός επιτροπών για την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο
της 3ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας
και Διάχυσης».
Τροποποίηση της με Α.Π. 25121/25.05.2020 Απόφασης του Επιστημονικού Συμβουλίου
του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με θέμα: «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για την αξιολόγηση
προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της "3ης Προκήρυξης Δράσης 'Επιστήμη και
Κοινωνία' - 'Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης'" στη Θεματική 1 "Κόμβοι
Έρευνας & Καινοτομίας στην Εκπαίδευση"».
Ορισμός Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση των Προτάσεων που
υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης Δράσης "Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας
και Διάχυσης"» στη Θεματική 1 «Κόμβοι Έρευνας & Καινοτομίας στην Εκπαίδευση».
Δύο (2) τροποποιήσεις της με Α.Π. 28961/15.10.2020 απόφασης της 87ης Συνεδρίασης
του Ε.Σ. περί Ορισμού Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση των
Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης Δράσης "Κόμβοι
Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης"» στη Θεματική 1 «Κόμβοι Έρευνας & Καινοτομίας
στην Εκπαίδευση».
Συγκρότηση Επιτροπής Ενστάσεων για την υποβολή και εξέταση των ενστάσεων
σχετικών με τα αποτελέσματα αξιολόγησης Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο
της 3ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας
και Διάχυσης» (ΑΔΑ: ΩΞΡΖ46Μ77Γ-21Π).

2η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» - «Χρηματοδότηση–γέφυρα Ερευνητικών Έργων
που αξιολογήθηκαν θετικά αλλά δεν έτυχαν χρηματοδότησης από το ERC»


Τροποποίηση της με Α.Π. 20375/19.12.2019 απόφασης της 70ης Συνεδρίασης του ΕΣ με
θέμα «Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης για την 2η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και
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Κοινωνία» με θέμα ‘Χρηματοδότηση – γέφυρα Ερευνητικών Έργων που αξιολογήθηκαν
θετικά αλλά δεν έτυχαν χρηματοδότησης από το ERC’».


III.

Ορισμός Επιτροπής Ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 2ης Δράσης
«Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Χρηματοδότηση-γέφυρα Ερευνητικών Έργων που
αξιολογήθηκαν θετικά αλλά δεν έτυχαν χρηματοδότησης από το ERC».
Έκδοση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης

1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών
και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας (Β΄Φάση)


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 προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας»,
στην Επιστημονική Περιοχή «Περιβάλλον και Ενέργεια».



Έγκριση προσωρινών αποτελεσμάτων και πινάκων κατάταξης Β’ φάσης αξιολόγησης
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 ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας».



Έγκριση ανάρτησης οριστικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης και πινάκων κατάταξης Β’
φάσης αξιολόγησης 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 ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας»
(Α.Π.452/01.12.2017).

2η Προκήρυξη ερευνητικών
Ερευνητών/τριών

έργων

ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

για

την

ενίσχυση

Μεταδιδακτορικών

Α΄Φάση


Έγκριση προσωρινών αποτελεσμάτων και 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: «Φυσικές Επιστήμες», «Επιστήμες Ζωής», «Γεωπονικές
Επιστήμες-Τρόφιμα», «Μαθηματικά και Επιστήμες Πληροφορίας» και Ε.Π.8
"Περιβάλλον και Ενέργεια".



Έγκριση οριστικών αποτελεσμάτων και 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 Ε.Π.1."Φυσικές Επιστήμες", Ε.Π.2 «Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας»,
Ε.Π.3 "Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας)", Ε.Π.4 "Γεωπονικές Επιστήμες
και Τρόφιμα", Ε.Π.5 "Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας» και ΕΠ.8
«Περιβάλλον και Ενέργεια».

Β΄Φάση


Έγκριση προσωρινών αποτελεσμάτων και πινάκων κατάταξης β’ φάσης αξιολόγησης
των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών
έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» στις
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Επιστημονικές περιοχές: ΕΠ1. Φυσικές Επιστήμες, ΕΠ2 «Επιστήμες Μηχανικού και
Τεχνολογίας», ΕΠ3. Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας), ΕΠ4. Γεωπονικές
Επιστήμες και Τρόφιμα , ΕΠ5. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας, ΕΠ.6
"Κοινωνικές Επιστήμες" και ΕΠ.7 "Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες", ΕΠ8.
«Περιβάλλον και Ενέργεια» και Ε.Π.9 "Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας".


Έγκριση οριστικών αποτελεσμάτων και πινάκων κατάταξης β’ 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: ΕΠ1. «Φυσικές Επιστήμες», ΕΠ.2. «Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας»,
ΕΠ3. «Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας)», ΕΠ.4 «Γεωπονικές Επιστήμες Τρόφιμα», ΕΠ.5. «Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας», ΕΠ6 Κοινωνικές
Επιστήμες, ΕΠ7 Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, ΕΠ.8 "Περιβάλλον και Ενέργεια"
και ΕΠ.9. «Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας».

2η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» - «Χρηματοδότηση–γέφυρα Ερευνητικών Έργων
που αξιολογήθηκαν θετικά αλλά δεν έτυχαν χρηματοδότησης από το ERC»


Έγκριση προσωρινών αποτελεσμάτων των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο
της 2ης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Χρηματοδότηση-γέφυρα
Ερευνητικών Έργων που αξιολογήθηκαν θετικά αλλά δεν έτυχαν χρηματοδότησης από
το ERC».



Έγκριση οριστικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης και τελικών πινάκων κατάταξης των
προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη
και Κοινωνία» με τίτλο «Αιέν Αριστεύειν – Θεόδωρος Παπάζογλου».

3η Προκήρυξη της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και
Διάχυσης»


Έγκριση προσωρινών αποτελεσμάτων και προσωρινών πινάκων κατάταξης των
προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και
Κοινωνία» «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης» (ΑΔΑ: ΩΞΡΖ46Μ77Γ-21Π) στις
Θεματικές 2 και 3.

4η Προκήρυξη της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» - Εμβληματική Δράση – «Παρεμβάσεις προς
αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19»


Έγκριση προσωρινών αποτελεσμάτων και προσωρινών πινάκων κατάταξης των
προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 4η Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και
Κοινωνία» – Εμβληματική Δράση – «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών
και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19» (ΑΔΑ: Ρ5ΩΤ46Μ77Γ-5Β9) στους
Τομείς Έρευνας "Παραγωγή" και" Ιατρική Τεχνολογία".

2η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών
(Α’ Φάση)


Έγκριση ανάρτησης προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης και προσωρινού πίνακα
κατάταξης Α΄ φάσης αξιολόγησης των Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της
«2ης Προκήρυξης Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των Μελών ΔΕΠ και
Ερευνητών/τριών» στις Επιστημονικές Περιοχές: ΕΠ.2 «Επιστήμες Μηχανικού και
Τεχνολογίας» και ΕΠ7. «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες».
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Έγκριση ανάρτησης επικαιροποιημένων προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης και
προσωρινών πινάκων κατάταξης Α΄ φάσης αξιολόγησης των Προτάσεων που
υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την
ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών» στην Επιστημονική Περιοχή: ΕΠ7.
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες.



Έγκριση ανάρτησης οριστικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης και οριστικών πινάκων
κατάταξης Α΄ φάσης αξιολόγησης των Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της
«2ης Προκήρυξης Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και
Ερευνητών/τριών» στην Επιστημονική Περιοχή ΕΠ7. «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και
Τέχνες».

IV.

Κατανομή προϋπολογισμών



Κατανομή Προϋπολογισμού «2ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την
ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών».



Κατανομή Προϋπολογισμού της 4ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με
τίτλο «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων
της πανδημίας COVID-19».



Κατανομή διαθέσιμου προϋπολογισμού της "3ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
για Υποψήφιους διδάκτορες".



Κατανομή Προϋπολογισμού της 3ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με
τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης».

Λοιπά:


Επιχειρησιακός προγραμματισμός δράσεων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για το έτος 2020.



Αλλαγή έδρας του Ελληνικού Ιδρύματος έρευνας και Καινοτομίας.



Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.



Ετήσιος Προγραμματισμός Δράσεων και κατανομή πόρων του Ελληνικού Ιδρύματος
Έρευνας και Καινοτομίας για το έτος 2021 - Διατύπωση πρότασης προς τον αρμόδιο
Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ετήσια Έκθεση έτους 2019.



Αποδοχή Συμμετοχής του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στην ομάδα υλοποίησης του έργου “IntelComp” του,
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος – πλαισίου για την Έρευνα και την
Καινοτομία “Horizon 2020”.



Εισήγηση για κατάρτιση καταλόγου αξιολογητών στους οποίους θα αποσταλεί
προσωποποιημένη πρόσκληση για συμμετοχή/εγγραφή στο μητρώο πιστοποιημένων
αξιολογητών-εμπειρογνωμόνων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.



Ετήσια Έκθεση έτους 2019.

2.4 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΤΡΙΑ
O/Η Διευθυντής/τρια του Ιδρύματος είναι επιστήμονας με διεθνές κύρος και εμπειρία, διοικητική
πείρα και αξιόλογη ερευνητική δραστηριότητα. Ο/Η Διευθυντής/τρια διορίζεται με απόφαση του
αρμοδίου Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για τετραετή θητεία,
ανανεώσιμη μόνο μία φορά.
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Αν για οποιονδήποτε λόγο ελλείπει ο/η Διευθυντής/τρια ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά
του/της, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Ε.Σ. τα καθήκοντά του ασκούνται από τον/την
πρόεδρο του Ε.Σ. ή από κάποιο μέλος του.
Ο/Η Διευθυντής/τρια του Ιδρύματος ασκεί τα καθήκοντά του/της με πλήρη και αποκλειστική
απασχόληση ( https://www.elidek.gr/organa-diikisis/diefthyntis/).
Αρμοδιότητες Διευθυντή/τριας
Ο/Η Διευθυντής/τρια υλοποιεί τη στρατηγική του Ιδρύματος που έχει αποφασίσει το Ε.Σ. και έχει τις
ακόλουθες αρμοδιότητες:
1.

Προΐσταται των υπηρεσιών του Ιδρύματος, έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία
του και είναι διατάκτης όλων των δαπανών του.

2.

Συντάσσει και δημοσιεύει τις προκηρύξεις για τις δράσεις που χρηματοδοτεί το Ίδρυμα,
σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό δράσεων και τις αποφάσεις του Ε.Σ.

3.

Μεριμνά για την πραγματοποίηση των στόχων του προϋπολογισμού του Ιδρύματος.

4.

Μπορεί να ζητήσει τη σύγκληση της Γ.Σ. και του Ε.Σ. σε έκτακτη συνεδρίαση, πάντοτε
μέσω του/της Προέδρου του εκάστοτε συλλογικού οργάνου και μετέχει χωρίς δικαίωμα
ψήφου στις συνεδριάσεις τους.

5.

Καταρτίζει την ετήσια έκθεση, την οποία υποβάλλει στο Ε.Σ. και εν συνεχεία, προς
έγκριση, στη Γ.Σ.

6.

Αναζητεί πηγές χρηματοδότησης για το Ίδρυμα.

7.

Εκπροσωπεί το Ίδρυμα δικαστικώς και εξωδίκως.

8.

Εκδίδει τις αποφάσεις χρηματοδότησης, μετά την αξιολόγηση από τις οικείες επιτροπές.

9.

Αποφασίζει έκτακτους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους των δράσεων που
χρηματοδοτεί το Ίδρυμα και συγκροτεί τα όργανα διοικητικού και επιτόπιου ελέγχου
για την εκτέλεση των συγκεκριμένων πράξεων.

10.

Εισηγείται προς το Ε.Σ. και τη Γ.Σ. συνεργασίες και συμπράξεις του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με φορείς
του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Ο/Η Διευθυντής/τρια μπορεί να μεταβιβάσει την άσκηση συγκεκριμένων κάθε φορά αρμοδιοτήτων
του σε υπάλληλο του Ιδρύματος, καθώς και το δικαίωμα να υπογράφει με εντολή του/της.
Κατά το έτος 2020, ο Διευθυντής του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. υπέγραψε 1.268 έγγραφα, τα οποία ενδεικτικά
αφορούν θέματα όπως:
Προσωπικό:


Ανανέωση Συμβάσεων Προσωπικού ΙΔΟΧ.



Βεβαίωση εργασίας Προσωπικού.



Έγκριση δημοσιεύσεων προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος έκτακτου
προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Οικονομικό Τμήμα:


Αιτήματα Μετακίνησης.
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Αποφάσεις Ανάθεσης Δαπανών.



Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης.



Αποφάσεις Μετακίνησης.



Ανακλητικές Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης.



Εντολές Πληρωμών.



Υπηρεσιακά Σημειώματα.



Πρωτογενές Αιτήματα.



Ενημερωτικές Επιστολές Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.

Τμήμα ερευνητικών έργων:


Προκηρύξεις στο πλαίσιο των Δράσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.



Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων/αιτήσεων.



Κοινοποίηση Αποτελεσμάτων.



Κοινοποίηση Αποφάσεων Ενστάσεων.



Αποφάσεις Χρηματοδότησης.



Αποφάσεις Χορήγησης Χρηματοδότησης.



Εισηγήσεις προς το Επιστημονικό Συμβούλιο.

2.5 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ/ΝΤΡΙΕΣ
Α. Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια για θέματα Διοίκησης είναι αρμόδια και μεριμνά για θέματα
Διοίκησης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και αναπληρώνει τον Διευθυντή σε περίπτωση έλλειψης ή κωλύματος.
Στην με αρ. Πρωτ. 9236/07.02.2019 Απόφαση του Διευθυντή του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. προβλέπεται η
μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Διευθυντή» στην Αναπληρώτρια Διευθύντρια για
θέματα Διοίκησης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., αποφάσεων, πράξεων και εγγράφων που αφορούν τα ακόλουθα
θέματα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.:
1.

Επικοινωνία με κάθε είδους δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, νομικό ή φυσικό πρόσωπο για
ζητήματα διοίκησης του Ιδρύματος (γραπτά και προφορικά ερωτήματα, αιτήματα,
απαντήσεις, ενημερώσεις, διευκρινίσεις, ανακοινώσεις κ.λπ.).

2.

Έγγραφα και προφορικά ερωτήματα σε Νομικό Σύμβουλο/Δικηγόρο για ζητήματα
Διοίκησης του Ιδρύματος.

3.

Διαβίβαση εγγράφων στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης εκ μέρους του Ιδρύματος.

4.

Σύναψη συμβάσεων έργου ή εξαρτημένης εργασίας με το απασχολούμενο στο Ίδρυμα
Προσωπικό, συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων ανανεώσεων/τροποποιήσεων αυτών,
σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΕΣ και του Διευθυντή.

5.

Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, υπηρεσιακής κατάστασης και απασχόλησης των
εργαζομένων με κάθε σχέση εργασίας στο Φορέα καθώς και των συνεργαζόμενων με
αυτόν.
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6.

Έγκριση παντός είδους αδειών, πλην των εκπαιδευτικών του πάσης φύσεως
Προσωπικού του Φορέα.

7.

Υπογραφή βεβαιώσεων υπερεργασίας, υπερωριών του πάσης φύσεως Προσωπικού του
Ιδρύματος.

8.

Αποφάσεις Ανάθεσης Δαπανών κάθε είδους (προμηθειών, παροχής υπηρεσιών κλπ) και
υπογραφή συμβάσεων και τροποποίηση αυτών με κάθε είδους προμηθευτή έως
5.000,00 €. 10344 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 894/15.03.2019.

9.

Σύνταξη και διαβίβαση εισηγήσεων προς το Επιστημονικό Συμβούλιο για ζητήματα
Διοίκησης του Ιδρύματος, κατόπιν εντολής του Διευθυντή.

10.

Διαβίβαση των αποφάσεων της ΓΣ, του ΕΣ και του Διευθυντή που αφορούν θέματα
Διοίκησης και παντός είδους εγγράφων προς κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό Φορέα, φυσικό ή
νομικό πρόσωπο.

11.

Έγκριση οδηγών διαδικασιών και πρότυπων εντύπων.

12.

Διαπιστωτικές πράξεις κατάταξης του Προσωπικού του Φορέα σύμφωνα με τις σχετικές
αποφάσεις του ΕΣ και του Διευθυντή.

Εντός του 2020, η Αναπληρώτρια Διευθύντρια για θέματα έρευνας διαχειρίστηκε και υλοποίησε τις
αποφάσεις που έλαβε ο Διευθυντής, το Ε.Σ. και η Γ.Σ. και εισηγήθηκε στο Διευθυντή ή και στο
Επιστημονικό Συμβούλιο επί:


Θεσμικών Θεμάτων σχετικών με το γενικό και ειδικό νομοθετικό πλαίσιο καθώς και τον
εσωτερικό κανονισμό που διέπει το Ίδρυμα.



Θεμάτων εκτέλεσης της από 15/7/2016 Σύμβασης μεταξύ Ελληνικής Κυβέρνησης και
της ΕΤΕΠ και χρηματοδότησης του Φορέα.



Θεμάτων Οικονομικής Διαχείρισης ( ΕΤΕΠ-ΠΔΕ) και υλοποίησης των δράσεων του.



Στελέχωσης, λειτουργίας και οργάνωσης του Φορέα.



Διοικητικών διαδικασιών, διαδικασιών ψηφιοποίησης και ανάπτυξης των τεχνολογικών
πόρων του Φορέα.

Τέλος, με τη με Α.Π. 1410/20.04.2018 απόφαση της 18ης Συνεδρίασης του Επιστημονικού
Συμβουλίου της ανατέθηκαν τα καθήκοντα του Διοικητικού Διευθυντή, τα οποία άσκησε έως και τις
21.12.2020 όπου με τη με Α.Π. 31792/21.12.2020 απόφαση της 94ης Συνεδρίασης του ΕΣ, ορίστηκε
νέα Διοικητική Διευθύντρια.
Β. Με τη με Α.Π. 19312/21.11.2019 απόφαση της 68ης Συνεδρίασης του Ε.Σ. εγκρίθηκε η δημοσίευση
Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Αναπληρωτή Διευθυντή του
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. αρμόδιου για θέματα Έρευνας, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 9 παρ. 4 Ν. 4429/2016 και
13 παρ. 4 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., η οποία δημοσιεύτηκε στις
20.01.2020. Καθώς η διαδικασία κατέστη άγονη, με τη με Α.Π. 24628/27.04.2020 απόφαση της 77ης
Συνεδρίασης του Ε.Σ. αποφασίστηκε η εκ νέου δημοσίευση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
η οποία δημοσιεύτηκε στις 13.10.2020. Η νέα αυτή διαδικασία επιλογής Αναπληρωτή Διευθυντή δεν
ολοκληρώθηκε, γιατί οι θέσεις των Αναπληρωτών Διευθυντών του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. καταργήθηκαν με το
άρθρο 228 Ν. 4782/2021 (Α’ 36).
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3. ΕΔΡΑ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. φιλοξενήθηκε από το 2017 έως τον Μάϊο του 2020 σε κτίριο του
Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ. Έκτοτε, η έδρα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. βρίσκεται στην
Νέα Σμύρνη σε κτίριο που μισθώνει από το Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) κατόπιν ανοικτής διαδικασίας σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις. Επισημαίνεται ότι το κτίριο έχει προσαρμοστεί στις
ανάγκες του Ιδρύματος ενώ το μίσθωμα που καταβάλλει το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
χρησιμοποιείται από το ΕΚΠΑ για την χορήγηση υποτροφιών.

4. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
Το υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ανέρχεται σε είκοσι πέντε (25) εργαζόμενους με
σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) και δύο (2) εργαζόμενους με απόσπαση.
Η πρόσληψη τους πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του
Ν.4429/2016, κατόπιν ανοιχτής διαδικασίας και αξιολόγησης.
Τα στελέχη του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. διαθέτουν υψηλά προσόντα καθώς και όραμα και πίστη στις αξίες και τους
στόχους του Ιδρύματος και η αμοιβή τους διαμορφώνεται με βάση το Ν.4354/2015 (ενιαίο
μισθολόγιο).
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
(Ενημέρωση σύμφωνα με την 31/12/2020)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (1 ΑΤΟΜΟ ΙΔΟΧ)

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

1
ΑΤΟΜΟ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΚΑΙ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Γ.Σ.

1
ΑΤΟΜΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

1
ΑΤΟΜΟ

ΙΔΟΧ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

1
ΑΤΟΜΟ

ΙΔΟΧ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

1
ΑΤΟΜΟ

ΙΔΟΧ

1
ΑΤΟΜΟ

ΙΔΟΧ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

1
ΑΤΟΜΟ

ΙΔΑΧ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

1
ΑΤΟΜΟ

ΙΔΟΧ

ΙΔΟΧ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Σ.
&
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

1
ΑΤΟΜΟ

ΙΔΟΧ

ΙΔΟΧ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΔΡΑΣΕΩΝ

5
ΑΤΟΜΑ

ΙΔΟΧ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

1
ΑΤΟΜΟ

ΙΔΟΧ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΕΡΓΩΝ

7
ΑΤΟΜΑ

5 ΙΔΟΧ
1 ΙΔΑΧ
1 ΜΟΝ.

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

1
ΑΤΟΜΟ

ΙΔΟΧ

ΝΟΜΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

1
ΑΤΟΜΟ

ΙΔΟΧ

Πίνακας 1: Κατανομή Προσωπικού έως τις 31.12.2020

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

DPO /
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
&
ΝΟΜΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

1
ΑΤΟΜΟ

ΙΔΟΧ
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Σχήμα 2. Α. Αριθμός απασχολούμενων στο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., Β. Στελέχωση των λειτουργικών Τμημάτων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
(αριθμός απασχολουμένων ανά Τμήμα), Γ. Κόστος μισθοδοσίας ανά έτος σε συνάρτηση με τον αριθμό των
απασχολούμενων, Δ. Επίπεδο εκπαίδευσης των απασχολούμενων, Ε. Αναλογία ανδρών γυναικών στο προσωπικό
του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
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5. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ -ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
Με στόχο την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για ταχύτητα, αξιοπιστία και
διαφάνεια τόσο κατά τις υποβολές Προτάσεων/Αιτήσεων, όσο και κατά την αξιολόγηση και τη
διαχείριση των χρηματοδοτούμενων Έργων/Υποτροφιών, έχει αναπτυχθεί και εξελίσσεται διαρκώς
ένα εξειδικευμένο σύστημα, απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
Μέσω του https://hfri.grnet.gr κάθε χρήστης δημιουργεί ένα και μοναδικό κωδικό που τον
συνοδεύει από την υποβολή της Πρότασης/Αίτησης έως και τη διαχείριση της υλοποίησης του
Έργου/Διδακτορικής Διατριβής, αλλά και για συμμετοχή στη διαδικασία της αξιολόγησης.

Σχήμα 3. Κύρια οθόνη διαθέσιμων διεργασιών Διαδικτυακής Πύλης ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Το σύστημα παρέχει δυνατότητα προσαρμογής στους όρους και τις προϋποθέσεις κάθε Προκήρυξης
διευκολύνοντας και ταυτόχρονα καθοδηγώντας τους συμμετέχοντες προς μία πλήρη και επιλέξιμη
υποβολή Πρότασης/Αίτησης (“My proposals”).
Η διαχείριση των χρηματοδοτούμενων έργων και υποτροφιών πραγματοποιείται μέσω του “My
Projects” (Σχήμα 4), όπου οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι (θα) έχουν τη δυνατότητα να
παρακολουθούν το σύνολο του έργου τους και να υποβάλλουν τυχόν αιτήματα τροποποιήσεων,
καθώς και τις αναφορές προόδου του έργου/διδακτορικής διατριβής τους. Το σύστημα παρέχει
δυνατότητα πρόσβασης και στους ΕΛΚΕ και τις οικονομικές υπηρεσίες των Φορέων Υποδοχής των
έργων, ώστε να διευκολύνεται η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την πιστοποίηση
των δαπανών.

Σχήμα 4. Περιβάλλον διαχείρισης έργων/υποτροφιών
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Παράλληλα, μέσω του “My Expert Area” κάθε χρήστης μπορεί να υποβάλει τα στοιχεία του για να
εγγραφεί στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών/Εμπειρογνωμόνων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., αλλά και να
συμμετέχει ως μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης ή Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας. Το εν λόγω
υποσύστημα αξιολόγησης παρέχει σημαντικές δυνατότητες προκειμένου να διευκολύνεται το έργο
των αξιολογητών ενώ ταυτόχρονα μέσω περιορισμών και δικαιωμάτων που προσαρμόζονται στο
ρόλο κάθε συμμετέχοντα διασφαλίζει την αξιοπιστία της διαδικασίας Τέλος, παρέχει αναλυτικές
οδηγίες, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα της αξιολόγησης.
Η Διαδικτυακή Πύλη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ είναι ένα σύστημα που συνεχώς εξελίσσεται αποκτώντας νέες
δυνατότητες για να καλύψει τις ανάγκες που προκύπτουν μέσα από την εξέλιξη των διαδικασιών
του Φορέα.
Εντός του 2021 αναμένεται να γίνει η επέκταση του υποσυστήματος διαχείρισης ερευνητικών έργων
και να σχεδιαστεί η αναβάθμιση του συστήματος με την προσθήκη νέων δυνατοτήτων (δυνατότητα
ταυτοποίησης χρηστών μέσω taxisnet, προσθήκη του ρόλου του “rapporteur”στο σύστημα
αξιολόγησης, έλεγχος για θέματα λογοκλοπής, εξαγωγή πρότυπων εγγράφων, διασύνδεση με την
πλατφόρμα ORCID, προσθήκη υποσυστήματος διοίκησης και στρατηγικής, φιλικότητα για ΑΜΕΑ
κλπ).
Περαιτέρω, εντός του πρώτου τριμήνου του 2021 αναμένεται να λειτουργήσει Σύστημα
Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων και Ψηφιακών Υπογραφών. Το
σύστημα, το λογισμικό του οποίου έχει ήδη εγκατασταθεί κεντρικά, σε υπολογιστικό και δικτυακό
εξοπλισμό του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., θα καλύπτει τις απαιτήσεις του Ιδρύματος ολιστικά και καθολικά σε σχέση
με όλες τις πράξεις και ενέργειες που αφορούν την παραλαβή, διαχείριση, δημιουργία, διακίνηση,
έγκριση/υπογραφή και αρχειοθέτηση εγγράφων, όπως αυτοί προσδιορίζονται στον Κώδικα
Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών (ΚΕΔΥ) και στο ευρύτερο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που
αφορά τη διαχείριση και διακίνηση πάσης φύσης εγγράφων από δημόσιους φορείς στην Ελλάδα και
στην ΕΕ.

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
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 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
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Ελλάδος. Η χρηματοδότηση που καταβλήθηκε 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 Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ανέρχεται στο ύψος των
180.000.000 ευρώ. Έχει ήδη εκταμιευθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων το σύνολο των
180.000.000 των οποίων τα τελευταία 56.000.000 αναμένεται να εισρεύσουν στο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. εντός
του 2021.
Επιπρόσθετα, το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. έχει λάβει χρηματοδότηση ύψους 120.000.000 ευρώ από το
συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Εντός του 2019 εγκρίθηκε δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ύψους 5.000.000 ευρώ για την
από κοινού με το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. χρηματοδότηση-γέφυρα ερευνητών οι οποίοι έχουν υποβάλει
ερευνητικές προτάσεις σε προκηρύξεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research
Council - ERC), έχουν αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί με Α ή Β κατά τη δεύτερη φάση, αλλά δεν έχουν
χρηματοδοτηθεί. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ύψος των 10.000.000
ευρώ.

Σχήμα 5:Ύψος και πηγή προέλευσης των Οικονομικών πόρων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. έχει εκκινήσει τη διαδικασία συμμόρφωσης 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 δεδομένων 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
Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/67» (Α΄ 137) και το Ν. 2472/1997
«Προστασία ατόμου από την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων» (Α΄ 50), όπως ισχύει.
Στο πλαίσιο της εν λόγω συμμόρφωσης έχουν πραγματοποιηθεί οι κάτωθι ενέργειες:
1.

Με τη με Α.Π. 20996/17.01.2020 Απόφαση του Διευθυντή του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., ορίστηκε
Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) και ακολούθως τα στοιχεία αυτής
γνωστοποιήθηκαν στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων με ανακοίνωση που
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καταχωρίστηκε στο αρχείο της Αρχής με Α.Π. 430/20.01.2020, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Ν. 4624/2019 και τον Κανονισμό (GDPR).
2.

Με τη με Α.Π. 23598/17.03.2020 Απόφαση του Διευθυντή του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., εγκρίθηκε η
πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ανατέθηκαν οι
περιγραφόμενες σε αυτήν αρμοδιότητες στην Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων του
Ιδρύματος. Με την ίδια ως άνω απόφαση, εγκρίθηκε η πολιτική ασφάλειας των
πληροφοριών, ορίστηκε ο υπεύθυνος Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πληροφοριακών
Συστημάτων και Ασφάλειας των Πληροφοριών του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και του ανατέθηκαν οι
περιγραφόμενες στην ανωτέρω πολιτική αρμοδιότητες. Η εν λόγω απόφαση
γνωστοποιήθηκε στους υπαλλήλους και στους εξωτερικούς συνεργάτες του Ιδρύματος
και οι ανωτέρω πολιτικές έχουν υιοθετηθεί από αυτούς.

3.

Δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) της Υπεύθυνης Προστασίας Δεδομένων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
στον επίσημο ιστότοπο του Ιδρύματος.

4.

Συντάχθηκε η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που αφορά
στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της Διαδικτυακής Πύλης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., η οποία
αναρτήθηκε στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., προκειμένου να λαμβάνουν γνώση οι
χρήστες. Επιπλέον, έχει εισαχθεί ως απαραίτητο βήμα για όποιον χρήστη εισέρχεται στη
διαδικτυακή πύλη, η δήλωση εκ μέρους του ότι έχει διαβάσει και συμφωνεί με την
Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.

5.

Έχουν συνταχθεί όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Διαδικτυακής Πύλης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
και έχουν αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη, προκειμένου να είναι διαθέσιμες για τους
χρήστες. Έχει εισαχθεί ως απαραίτητο βήμα για όποιον χρήστη εισέρχεται στη
διαδικτυακή πύλη, η δήλωση εκ μέρους του ότι έχει διαβάσει και συμφωνεί με τους
όρους και προϋποθέσεις χρήσης της Διαδικτυακής Πύλης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ..

6.

Δημιουργήθηκαν πρότυπα έγγραφα για την άσκηση των δικαιωμάτων των
υποκειμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα
στον επίσημο ιστότοπο του Ιδρύματος.

7.

Δημιουργήθηκε αρχείο καταγραφής αιτημάτων άσκησης δικαιωμάτων των
υποκειμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το οποίο τηρείται από την Υπεύθυνη
Προστασία Δεδομένων του Ιδρύματος σε κλειδωμένο αρχείο, στο οποίο έχει πρόσβαση
μόνο η ίδια και στο οποίο καταγράφονται: το ονοματεπώνυμο του υποκειμένου των
δεδομένων, η ιδιότητά του σε σχέση με το Ίδρυμα, η ημερομηνία παραλαβής του
αιτήματός του, το κανάλι επικοινωνίας μέσω του οποίου υπέβαλε το αίτημά του, ο
Αριθμός Πρωτοκόλλου που έλαβε ως εισερχόμενο έγγραφο το αίτημά του, η ημερομηνία
ταυτοποίησης του υποκειμένου των δεδομένων, η προθεσμία αξιολόγησης του
αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων από την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων
του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ, οι λεπτομέρειες του αιτήματος, η ημερομηνία της ενημέρωσης του
υποκειμένου των δεδομένων σχετικά με την παραλαβή του αιτήματός του, η ημερομηνία
έκδοσης απάντησης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. επί του αιτήματος, το κανάλι επικοινωνίας μέσω του
οποίου επιθυμεί να ενημερωθεί του υποκείμενο, το κανάλι επικοινωνίας μέσω του
οποίου εστάλη η απάντηση, παρατηρήσεις σχετικά με το υποβληθέν αίτημα και
αιτιολογία σε περίπτωση που το αίτημα έχει κριθεί ως υπερβολικό ή αβάσιμο.
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8.

Η Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. που εγκρίθηκε από τη Διοίκηση του Ιδρύματος, και ειδικότερα σύμφωνα
με την Διαδικασία Ικανοποίησης δικαιωμάτων των Υποκειμένων των δεδομένων,
διαχειρίστηκε εντός του 2020 είκοσι ένα (21) αιτήματα άσκησης δικαιωμάτων εκ
μέρους υποκειμένων των δεδομένων, εκ των οποίων τα δέκα πέντε (15) αφορούσαν
διαγραφή δεδομένων και τα έξι (6) αφορούσαν διόρθωση προσωπικών δεδομένων. Από
τα δέκα πέντε (15) αιτήματα διαγραφής προσωπικών δεδομένων ικανοποιήθηκαν
άπαντα, άλλα εν όλω και άλλα εν μέρει, ανάλογα με την ιδιότητα των υποκειμένων και
τις ανάγκες του Ιδρύματος, ενώ και τα έξι (6) αιτήματα διόρθωσης δεδομένων
ικανοποιήθηκαν πλήρως.

9.

Έχει δημιουργηθεί και τηρείται από την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων αρχείο
Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με τα
υποδείγματα που παρέχονται από την ελληνική Εποπτική Αρχή (ΑΠΔΠΧ).

10.

Αναπτύχθηκε διαδικασία προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα που
επεξεργάζεται το Ίδρυμα είναι πράγματι τα ελάχιστα στο πλαίσιο των σκοπών
επεξεργασίας.

11.

Προκειμένου να συλλέγονται συγκαταθέσεις εκ μέρους υποκειμένων των δεδομένων,
συντάσσονται κατά περίπτωση σχετικές φόρμες με τις οποίες πληροφορούνται τα
υποκείμενα σχετικά με τους σκοπούς επεξεργασίας των δεδομένων τους από το
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και μέσω των οποίων, χορηγούν τα δεδομένα που τους ζητούνται και
συγκατατίθενται στην επεξεργασία τους. Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. πριν τη διαδικασία λήψης
συγκατάθεσης, ενημερώνει τα υποκείμενα των δεδομένων για όλα τα ουσιαστικά
στοιχεία της επεξεργασίας, δηλαδή για την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του
Υπεύθυνου Επεξεργασίας, για την ταυτότητα και τα στοιχεία του Υπεύθυνου
Προστασίας Δεδομένων, για την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας τρίτων που
ενδεχομένως εμπλέκονται στην επεξεργασία, για τους σκοπούς και τη νομική βάση της
επεξεργασίας, για το χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων, για την πρόθεση
διασυνοριακής διαβίβασης και για τα δικαιώματά τους. Εντός του 2020 συντάχθηκαν
και απεστάλησαν τέσσερις (4) φόρμες συγκατάθεσης επεξεργασίας προσωπικών
δεδομένων, στα πλαίσια εκδηλώσεων και άλλων δράσεων προβολής του Ιδρύματος.
Επιπλέον, έχει δημιουργηθεί κλειδωμένο αρχείο στο οποίο έχει πρόσβαση η Υπεύθυνη
Προστασίας Δεδομένων και στο οποίο τηρούνται όλες οι συγκαταθέσεις που έχουν
συλλεχθεί από υποκείμενα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως νόμιμη βάση για
διάφορους σκοπούς επεξεργασίας.

12.

Έχει δημιουργηθεί αρχείο καταγραφής επισκεπτών στην έδρα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., το οποίο
τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή από υπαλλήλους του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών
και στο οποίο καταγράφονται ο αύξων αριθμός του κάθε επισκέπτη, η ημερομηνία της
επίσκεψης στην έδρα του Ιδρύματος, το Όνομα και το Επώνυμο του Επισκέπτη, η ώρα
εισόδου και η ώρα εξόδου και ο κωδικός της κάρτας του Επισκέπτη εφόσον του
διατέθηκε τέτοια (visitor card) κατά την επίσκεψη του.

13.

Έχει υιοθετηθεί πολιτική πρόσβασης των χρηστών στα πληροφοριακά συστήματα του
φορέα σύμφωνα με το ρολο-κεντρικό μοντέλο πρόσβασης. Αυτό ισχύει για τη
Διαδικτυακή Πύλη του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., για το Πληροφοριακό Σύστημα του Φορέα για την
ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων και για το Λογιστικό – Οικονομικό και Διαχειριστικό
Σύστημα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και σημαίνει ότι οι χρήστες αποκτούν δικαιώματα πρόσβασης
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μόνο εφόσον και ανάλογα με τους ρόλους που τους αποδίδονται μέσα στα συστήματα
από τους διαχειριστές αυτών. Το προσωπικό και οι εξωτερικοί συνεργάτες του
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. χρησιμοποιούν μόνο τους πόρους και τις εφαρμογές που είναι απαραίτητα για
την εκτέλεση των εργασιών που συνδέονται με το ρόλο τους, ανάλογα με τις
αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους, ενώ τα δικαιώματα χρήσης που απονέμονται σε
κάθε κατηγορία χρηστών ελέγχονται κάθε 6 μήνες, ώστε να διασφαλίζεται ότι
παρέχονται μόνο τα απολύτως απαραίτητα δικαιώματα πρόσβασης (need to know) σε
κάθε ρόλο. Επιπλέον, είναι δυνατή η ανάθεση ρόλου για περιορισμένο χρονικό διάστημα,
ενώ τα πληροφοριακά συστήματα είναι σχεδιασμένα ώστε να επιτρέπουν την
ενεργοποίηση πολλαπλών ρόλων σε ένα χρήστη, εφόσον τούτο κρίνεται απαραίτητο,
αλλά και την αλλαγή των δικαιωμάτων του και των ενεργών ρόλων του στο χρόνο ζωής
της σύνδεσής του στο πληροφοριακό σύστημα. Σε κάθε πληροφοριακό σύστημα του
Ιδρύματος υπάρχει ο «Διαχειριστής Νέων Ρόλων», ο οποίος δημιουργεί και διαχειρίζεται
τα δικαιώματα πρόσβασης κάθε ρόλου.
14.

Η απομακρυσμένη σύνδεση των χρηστών (διοικητικών οργάνων, υπαλλήλων και
εξωτερικών συνεργατών) στα πληροφοριακά συστήματα πραγματοποιείται, σύμφωνα
με τις Πολιτικές Προστασίας Δεδομένων και Ασφάλειας Πληροφοριών του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ..
Ειδικότερα, υλοποιείται σύστημα VPN (virtual private network), όπου με κατάλληλα
διαπιστευτήρια πρόσβασης, οι χρήστες συνδέονται στα πληροφοριακά συστήματα του
Ιδρύματος και ανάλογα με το ρόλο που τους έχει αποδοθεί.

15.

Κατόπιν οδηγίας που έχει δοθεί, έχουν υιοθετηθεί από τους υπαλλήλους – χρήστες του
ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των εφαρμογών του Ιδρύματος, συνθηματικά με επαρκές
μήκος και κατάλληλη σύνθεση, ως μέτρο προστασίας προκειμένου να ενισχύεται η
ασφάλεια των πληροφοριών.

16.

Πραγματοποιείται καταγραφή ενεργειών και δεδομένων που επιτρέπουν τον εντοπισμό
περιπτώσεων παραβίασης ή απόπειρας παραβίασης της ασφάλειας των
πληροφοριακών συστημάτων και καταγραφή του λεπτομερούς ελέγχου κάθε ύποπτου
περιστατικού. Τηρείται αρχείο δεδομένων ελέγχου για όλα τα συστήματα που
υποστηρίζουν την πρόσβαση πολλών χρηστών. Τα αρχεία ανάλυσης των αρχείων
καταγραφής δεδομένων ελέγχου, ενεργειών και γεγονότων προστατεύονται και
επιπλέον αναλύονται, προκειμένου αυτά να αξιοποιούνται για τον εντοπισμό πιθανής
απόπειρας παραβίασης. Ο εξοπλισμός και το λογισμικό του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. συντηρούνται
καταλλήλως και όλες οι βλάβες και τα πιθανά προβλήματα καταγράφονται.

17.

Αναφορικά με το προσωπικό του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., οι υπάλληλοι ενημερώνονται πριν την
πρόσληψή τους για τις αρμοδιότητες της θέσης τους σε σχέση με τα προσωπικά
δεδομένα και για την πολιτική προστασίας δεδομένων και την ασφάλεια
πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων του Ιδρύματος και εκπαιδεύονται
κατάλληλα. Στις συμβάσεις του προσωπικού περιλαμβάνεται όρος περί
εμπιστευτικότητας. Κατά τη λύση της εργασιακής σχέσης, αίρονται όλα τα δικαιώματα
πρόσβασης και παραδίδονται εκ μέρους του αποχωρούντος το φυσικό ή ψηφιακό του
αρχείο, κλειδιά και κάρτες εισόδου και όποιος άλλος εξοπλισμός του έχει χορηγηθεί από
το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., ενώ οι λογαριασμοί πρόσβασής του απενεργοποιούνται.

18.

Λαμβάνεται μέριμνα για τον έλεγχο εισόδου στους χώρους εργασίας των υπαλλήλων
του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., καθώς τηρείται σύστημα καταγραφής εισόδου και εξόδου των
υπαλλήλων με τη χρήση καρτών, το οποίο περιλαμβάνει και χρονοσήμανση. Επιπλέον,
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στις εισόδους του κτιρίου, τόσο στην κεντρική του ισογείου όσο, στις κύριες εισόδους
των ορόφων αλλά και στους εξωτερικούς χώρους στάθμευσης του ισογείου που
ανήκουν στο Ίδρυμα, υπάρχει σύστημα βιντεοεπιτήρησης, το οποίο καταγράφει τα
πρόσωπα που εισήλθαν ή/και εξήλθαν, με χρονοσήμανση. Τέλος, στο ίδρυμα έχει
εγκατασταθεί συναγερμός, προκειμένου να προστατεύονται οι εγκαταστάσεις του.
Έχουν τοποθετηθεί ετικέτες στον υλικό εξοπλισμό του, που φέρουν το λογότυπο του
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., ενώ για τη μετακίνηση εξοπλισμού από το Ίδρυμα απαιτείται έγγραφη άδεια.
Τηρείται κατάλογος όλων των πληροφοριακών πόρων, η ακρίβεια του οποίου ελέγχεται
κάθε 6μηνο. Πραγματοποιείται ετησίως απογραφή των καταγεγραμμένων πόρων.
19.

Έχει προστεθεί όρος στις συμβάσεις του Ιδρύματος με εξωτερικούς συνεργάτες, με τον
οποίο αυτοί δεσμεύονται ότι θα πρέπει να συμμορφώνονται με την Πολιτική
Προστασίας Δεδομένων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., της οποίας έχουν λάβει γνώση και ότι
υποχρεούνται να αναφέρουν στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων κάθε περιστατικό
παραβίασης ή απόπειρας παραβίασης προσωπικών δεδομένων που υποπίπτει στην
αντίληψή τους και να συνεργάζονται μαζί του για τη διερεύνησή του περιστατικού. Οι
συμβάσεις επίσης περιλαμβάνουν όρο που ορίζει ότι οι πληροφορίες που μεταφέρονται
στον εξωτερικό συνεργάτη ή σε άτομα ή υπεργολάβους που εκτελούν εργασίες για
λογαριασμό του, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου ή σε σχέση με αυτό, παραμένουν
εμπιστευτικές. Στις συμβάσεις με τους εξωτερικούς συνεργάτες τέλος, περιλαμβάνεται
όρος που αφορά τη φυσική πρόσβαση και τα δικαιώματα πρόσβασης των εξωτερικών
συνεργατών στα συστήματα και στα δεδομένα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.. Μετά τη λήξη της
εκάστοτε συνεργασίας, απενεργοποιούνται οι προσβάσεις και όλα τα συνθηματικά που
είχαν δοθεί στον εξωτερικό συνεργάτη.

20.

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. χρησιμοποιεί εκτελούντες την επεξεργασία που παρέχουν επαρκείς
διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.

21.

Αναφορικά με την πρόληψη, ανίχνευση και αποτροπή πυρκαγιάς έχουν ληφθεί όλα τα
απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, δηλαδή έχουν εγκατασταθεί ανιχνευτές
πυρκαγιάς σε κάθε όροφο της έδρας του Ιδρύματος και υπάρχει κατάλληλο για
υπολογιστές σύστημα πυρόσβεσης. Ο πίνακας ελέγχου έχει εγκατασταθεί σε εύκολα
προσβάσιμο σημείο, ενώ η χρήση συσκευών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν
πυρκαγιά έχει περιοριστεί σε απολύτως ελεγχόμενους χώρους. Ο σημαντικός
εξοπλισμός του Ιδρύματος υποστηρίζεται από συσκευή αδιάλειπτης παροχής
ηλεκτρικής ενέργειας (UPS) και έχει ενεργοποιηθεί λειτουργία ηχητικής ειδοποίησης σε
περίπτωση διακοπής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Βάσει των πολιτικών που έχουν εγκριθεί, η Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων μεριμνά από
κοινού με τον Υπεύθυνο Ασφάλειας των Πληροφοριών για την εφαρμογή των κατάλληλων
τεχνικών και οργανωτικών μέτρων και την πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών
για την πλήρη συμμόρφωση του Ιδρύματος με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία,
αναφορικά με την προστασία δεδομένων και την ασφάλεια των πληροφοριών. Στο πλαίσιο αυτής
της μέριμνας, διενεργούνται έλεγχοι αναφορικά με τη συμμόρφωση του προσωπικού, των
εξωτερικών συνεργατών και τυχόν εκτελούντων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., με το ΓΚΠΔ (GDPR), την εθνική
νομοθεσία αλλά και τις εγκεκριμένες από το Ίδρυμα Πολιτικές και παρακολουθώ τη συμμόρφωση
του Ιδρύματος τηρώντας πλάνο συμμόρφωσης και καταγράφοντας σε αυτό αναλυτικά τις
ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί και τυχόν ενέργειες που εκκρεμούν.
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8. ΔΡΑΣΕΙΣ
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.:
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

–

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

–

8.1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ
Οι δράσεις του ΕΛΙΔΕΚ πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις γενικό και ειδικό θεσμικό εθνικό
πλαίσιο , τους όρους και τις προϋποθέσεις της από 15.07.2016 δανειακής σύμβασης, τις υπουργικές
αποφάσεις, το εσωτερικό κανονισμό του Ιδρύματος, τις αποφάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου
και του Διευθυντή ως εξής:
1.
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.
2.
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.
3.
Εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 69615/2018 (ΦΕΚ Β΄ 1907) 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 2018».
4.
Εκδόθηκε η με αρ. πρωτ 2351/03.07.2018 Απόφαση του ΕΣ με θέμα «Επιχειρησιακό
Σχέδιο έτους 2018»
5.
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»
6.
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»

8.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ
Τα χρηματοδοτικά σχήματα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. είναι τα ακόλουθα:
1.

2.

Υποτροφίες για Υποψήφιους Διδάκτορες: Στόχος της δράσης είναι η υποστήριξη
Υποψηφίων Διδακτόρων (ΥΔ) για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας στην Ελλάδα.
H δράση αυτή αποσκοπεί στη χρηματοδότηση ΥΔ για την εκπόνηση της διδακτορικής
τους διατριβής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατα Στρατιωτικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) στην Ελλάδα και συμβάλλει στην ανάσχεση του
φαινομένου εκροής νέων επιστημόνων στο εξωτερικό. Πρόκειται για μια δράση
αριστείας χωρίς θεματικούς και γεωγραφικούς περιορισμούς ενώ επιπρόσθετα
διαφοροποιείται από την αντίστοιχη του ΙΚΥ καθώς δεν θέτει εισοδηματικά κριτήρια
για την επιλεξιμότητα/χρηματοδότηση τους.
Ερευνητικά έργα για μεταδιδακτορικούς Ερευνητές: Η δράση έχει σχεδιαστεί με
στόχο να υποστηρίξει Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές προκειμένου να κατευθύνουν την
υλοποίηση Ερευνητικού Έργου ως Επιστημονικοί Υπεύθυνοι (ΕΥ) και να διαμορφώσουν
τη δική τους Ερευνητική Ομάδα. Απώτερος σκοπός της δράσης είναι η διαμόρφωση
νέων προοπτικών στην επιστημονική και επαγγελματική πορεία τόσο του/της
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3.

4.

5.

Μεταδιδάκτορα ΕΥ όσο και των μελών της Ερευνητικής Ομάδας 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. Ενώ, τα άλλα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία (ΕΣΠΑ)
είτε χορηγούν υποτροφίες σε μεταδιδάκτορες είτε υποστηρίζουν μεταδιδάκτορες ως
μέλη ερευνητικών ομάδων, το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. χρηματοδοτεί ερευνητικά έργα, στα οποία ο
Μεταδιδάκτορας είναι ο ΕΥ του έργου.
Ερευνητικά έργα για Μέλη ΔΕΠ και Ερευνητές/τριες Στόχος της δράσης είναι η
υποστήριξη της Έρευνας Περιέργειας (Blue Sky Research) και η χρηματοδότηση
επιλεγμένων ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας σε δύο κατηγορίες
ανάλογα με την ακαδημαϊκή/ερευνητική βαθμίδα του ΕΥ. Η δράση αυτή έρχεται σε
συνέχεια και συμπληρωματικά των δράσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση
υποψήφιων διδακτόρων και μεταδιδακτορικών ερευνητών/τριών υποστηρίζοντας τα
νεοδιορισθέντα μέλη ΔΕΠ και ερευνητές στα πρώτα στάδια της καριέρας τους.
Επιπλέον, η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο αξιοποίησης του επιστημονικού
δυναμικού της Χώρας, στοχεύοντας και στην παραμονή των νέων επιστημόνων αλλά και
την προσέλκυση των αντίστοιχων που εργάζονται στο εξωτερικό. Περαιτέρω, το
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. διαφοροποιείται από άλλους Εθνικούς Φορείς Χρηματοδότησης (ΓΓΕΚ, ΕΥΔΕΕΤΑΚ) ως προς το είδος της Έρευνας που χρηματοδοτεί καθώς ενισχύει την Έρευνα
Περιέργειας (Blue Sky research) χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς (χωρίς κριτήρια
περιφεριακότητας) και στο σύνολο των ερευνητικών πεδίων συμπεριλαμβανομένων
σημαντικών επιστημονικών τομέων όπως οι Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες
οι οποίες βρίσκονταν για χρόνια στο περιθώριο χωρίς δυνατότητες χρηματοδότησης.
Προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας: Στόχος της δράσης είναι η
προμήθεια ερευνητικού 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 Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) και
Ερευνητικά Κέντρα-Ινστιτούτα της Χώρας που καλούνται Φορείς Υποδοχής (ΦΥ),
ενδυναμώνοντας ή επεκτείνοντας τις υφιστάμενες ερευνητικές τους δομές.
Επισημαίνεται ότι βασικός όρος της χρηματοδότησης είναι η διασφάλιση της παροχής
ανοικτής πρόσβασης για τη χρήση του εξοπλισμού ενισχύοντας έτσι εκτός από τους
δικαιούχους και την ευρύτερη ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα.
Στο Παράρτημα Ι αναφέρονται οι υποδομές οι οποίες χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της
1ης σχετικής Προκήρυξης.
Δράση Επιστήμη και Κοινωνία –Εμβληματικές Δράσεις: Στόχος της δράσης είναι η
υλοποίηση εμβληματικών δράσεων μέσα από τις οποίες επιδιώκεται η διασύνδεση της
επιστήμης με την κοινωνία, και συγκεκριμένα η διάδοση των επιστημονικών γνώσεων
στην ευρύτερη κοινωνία καθώς και η καλλιέργεια μιας ευρύτερης ερευνητικής
κουλτούρας. Ειδικότερα, στο πλαίσιο αυτής της Δράσης έχουν προκηρυχθεί:
«200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση»
O κύκλος δράσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την «Επιστήμη και την Κοινωνία» εγκαινιάστηκε με την
Προκήρυξη «200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση», που είχε ως στόχο τη
χρηματοδότηση της δημόσιας προβολής ερευνητικών έργων ή δράσεων υψηλής
επιστημονικής ή/και καλλιτεχνικής ποιότητας, που με καινοτόμες προσεγγίσεις
αναδεικνύουν διάφορες πτυχές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, όπως την επίδραση
που είχε αυτή στη διάπλαση και εξέλιξη της οικονομίας, της κοινωνίας, του πολιτισμού και
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της πολιτικής στο ελληνικό κράτος ή/και την ευρωπαϊκή διάσταση του γεγονότος. Η
ολοκλήρωση των 10 χρηματοδοτούμενων έργων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων
σχετικών με την Επανάσταση του 1821 αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2021, έτους
ορόσημου για τη χώρα μας, καθώς συμπληρώνονται 200 χρόνια από την Ελληνική
Επανάσταση, η σημασία της οποίας υπήρξε καταλυτική για την Ελληνική και Ευρωπαϊκή
ιστορία.
«ΑΕΙΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ»
Η δράση έχει ως στόχο την υποστήριξη της ερευνητικής προσπάθειας Ελλήνων/ίδων
Ερευνητών/τριών που είχαν αξιολογηθεί θετικά από το ERC αλλά δεν έλαβαν
χρηματοδότηση λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού, προκειμένου να καταστεί δυνατή η
συνέχιση του ερευνητικού τους έργου και να μπορέσουν να υποβάλουν εκ νέου την
ερευνητική τους πρόταση (ή νεότερη εκδοχή αυτής) σε επόμενη προκήρυξη του ERC και
συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στο πλαίσιο αυτής της Δράσης έχουν
μέχρι σήμερα χρηματοδοτηθεί πέντε (5) έργα και είναι εν εξελίξει η διαδικασία αξιολόγησης
άλλων δύο (2) έργων τα οποία είχαν λάβει Α κατά τη 2η Φάση αξιολόγησης σε Δράσεις του
ERC. Η υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της δράσης πραγματοποιείται δύο (2) φορές
ετησίως και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Επισημαίνεται ότι έχει προωθηθεί
αίτημα του Ε.Σ. του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. προς το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αναφορικά με τη δυνατότητα
χρηματοδότησης της συνολικής ερευνητικής πρότασης, όπως υποβλήθηκε στο ERC και
βαθμολογήθηκε με Α.
Έρευνα πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του «10ου
κύματος» της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας
Ο κύριος στόχος της Προκήρυξης ήταν η χρηματοδότηση ερευνητικών έργων με αντικείμενο
τη διεξαγωγή του 10ου κύματος της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας (European Social
Survey-ESS), τη διάθεση και διάχυση των επιστημονικών ευρημάτων που θα προκύψουν
στην επιστημονική κοινότητα για δευτερογενή ανάλυση, καθώς και την υλοποίηση όλων των
απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών για την έναρξη και την ολοκλήρωση της εν
λόγω Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας. Το ερευνητικό έργο που επιλέχθηκε προς
χρηματοδότηση αφορά κυρίως την αποτύπωση στάσεων, αντιλήψεων και συμπεριφορών
των Ελλήνων και Ελληνίδων πολιτών σε μια σειρά κρίσιμων κοινωνικών, πολιτικών και
πολιτισμικών ζητημάτων και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους (2021),
προσπορίζοντας σημαντικά οφέλη τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και σε μη
ακαδημαϊκούς φορείς, κυβερνητικούς και μη. Είναι η πρώτη φορά από το 2008 που η
Ελλάδα συμμετέχει στη συλλογή αυτών των πολύ σημαντικών στοιχείων για την
Κοινωνική Έρευνα.
«Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης»
Η δράση αποσκοπούσε στη διασύνδεση επιστημονικής έρευνας και κοινωνίας και στην
ευρεία διάχυση των επιστημονικών γνώσεων στο κοινωνικό σύνολο σε τρεις θεματικές
περιοχές: Θεματική 1 «Κόμβοι Έρευνας και Καινοτομίας στην Εκπαίδευση», Θεματική 2
«Κόμβοι Διάχυσης Έρευνας», και Θεματική 3 «Κόμβοι Κυκλικής και Κοινωνικής Οικονομίας».
Η χρηματοδότηση επιλεγμένων έργων από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. αναμένεται να έχει ισχυρό κοινωνικό
αντίκτυπο, καθώς μέσα από την υλοποίηση των έργων οι άμεσα ωφελούμενοι/ες όπως και
η ευρύτερη κοινωνία θα γίνουν κοινωνοί της επιστημονικής γνώσης και συγχρόνως θα
διαμορφωθεί μια ευρύτερη ερευνητική κουλτούρα. Ειδικότερα, μέσω των έργων που θα
χρηματοδοτηθούν θα ωφεληθούν ιδιαίτερα μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
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εκπαίδευσης σε σχολεία που εκτείνονται σε μεγάλο γεωγραφικό εύρος ή/και αφορούν
απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας με περιορισμένη πρόσβαση/συμμετοχή σε
εκπαιδευτικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διάδοση της επιστήμης στην ευρύτερη
κοινωνία (βλ. ακριτικές περιοχές). Επίσης για πρώτη φορά, χρηματοδοτούνται έργα που
αφορούν τη διάχυση/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 επιστήμονες, σε ευάλωτες/ευπαθείς κοινωνικά ομάδες) ή/και σε απομακρυσμένες
γεωγραφικές περιοχές μέσα από καινοτόμες, πρωτότυπες προσεγγίσεις.
«Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων
της πανδημίας COVID-19»
Η εμβληματική δράση «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών
επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19», είχε ως στόχο να συμβάλει στην αντιμετώπιση των
οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 και στην ανάπτυξη
οικονομικά εκμεταλλεύσιμων τεχνολογιών που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των
σχετικών προβλημάτων.
Η χρηματοδότηση προτάσεων σε τέσσερις (4) Τομείς Έρευνας (Οικονομία, Κοινωνία,
Παραγωγή και Ιατρική Τεχνολογία) αποτελεί μια έμπρακτη και ουσιαστική συνεισφορά του
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στην αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών που επέφεραν οι
πρωτόγνωρες συνθήκες της πανδημίας. Ο αντίκτυπος των χρηματοδοτούμενων έργων, ως
εκ τούτου, αναμένεται ιδιαίτερα θετικός.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η από 15.07.2016 Σύμβαση της Ελληνικής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων περιγράφει, με αρκετά μεγάλη λεπτομέρεια τις επιλέξιμες δράσεις/δαπάνες οι
οποίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Οι δράσεις αυτές αναφέρονται αποκλειστικά
σε ερευνητικά έργα και προγράμματα και συνεπώς δεν είναι εφικτό να χρηματοδοτηθούν δράσεις
που αποσκοπούν στην προώθηση της Καινοτομίας σε πρακτικό επίπεδο ή στην οικονομική συμβολή
του Ιδρύματος σε πράξεις που άπτονται της επιχειρηματικότητας.
Μέσα στα πλαίσια αυτά, το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. συμπεριέλαβε την Καινοτομία στα πεδία έρευνας που
χρηματοδοτεί, ως μια επιστημονική περιοχή με αντικείμενο την ανάλυση, οργάνωση, διαχείριση και
προώθηση της Καινοτομίας. Στις διάφορες Προκηρύξεις, ιδιαίτερα των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών
υποβλήθηκαν αρκετές προτάσεις στον τομέα αυτόν. Επίσης οι Εμβληματικές Δράσεις «Κόμβοι
Έρευνας, Καινοτομίας & Διάχυσης» και «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και
κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19») σε μεγάλο βαθμό, αφορούν την Καινοτομία.

8.3 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΔΡΑΣΗ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ/ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ – ΤΟΜΕΑ ΈΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ

ΑΝΑ

Η κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ανά Δράση/Προκήρυξη
πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους της δανειακής σύμβασης με την Ευρωπαϊκή τράπεζα
Επενδύσεων, το Τεχνικό Δελτίο, τις υπουργικές αποφάσεις και τις αποφάσεις του Επιστημονικού
Συμβουλίου, όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω Σχήμα 6:
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Σχήμα 6: Κατανομή προϋπολογισμού στις διαφορετικές Προκηρύξεις των Δράσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Η κατανομή του προϋπολογισμού της κάθε Προκήρυξης ανά Επιστημονική/Θεματική Περιοχή ή
Τομέα Έρευνας ή/και Κατηγορία πρότασης, γίνεται με απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου,
μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολών, σύμφωνα με το λόγο του αριθμού των
προτάσεων/αιτήσεων που υποβλήθηκαν στην αντίστοιχη Περιοχή/Τομέα προς τον αριθμό των
συνολικά υποβληθεισών προτάσεων/αιτήσεων.

8.4 ΕΥΡΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ
Σύμφωνα με το Παράρτημα Α.1 της Δανειακής Σύμβασης, ο συνολικός προϋπολογισμός του
Ιδρύματος κατανέμεται σε τέσσερις (4) βασικές κατηγορίες ως ακολούθως:
1.

χρηματοδότηση βασικής έρευνας μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών (κατ’ ελάχιστον
38% του συνολικού προϋπολογισμού),

2.

υποτροφίες υποψηφίων διδακτόρων και ενίσχυση μεταδιδακτορικών ερευνητών (κατ’
ελάχιστον 38% του συνολικού προϋπολογισμού),

3.

προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού αξίας (έως 16% του συνολικού προϋπολογισμού),
και

4.

Ειδικό Πρόγραμμα «Επιστήμη και Κοινωνία» διάχυσης της έρευνας (έως 8% του
συνολικού προϋπολογισμού).

Η ανωτέρω κατανομή εξειδικεύεται με ετήσιες αποφάσεις του εποπτεύοντος Υπουργού κατόπιν
πρότασης του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
Υπό αυτή την έννοια και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων, το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ακολουθεί μια bottom-up προσέγγιση, σε συνδυασμό ωστόσο με μια topdown στρατηγικη. Οι δράσεις του καλύπτουν όλο το φάσμα της βασικής έρευνας χωρίς θεματικούς,
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γεωγραφικούς ή άλλους περιορισμούς, αλλά εξειδικεύονται και προσαρμόζονται στις ανάγκες του
ελληνικού ερευνητικού οικοσυστήματος μέσω Εμβληματικών Δράσεων.
Στο πλαίσιο της εν λόγω στρατηγικής η διατήρηση και επέκταση της Δράσης «Επιστήμη και
Κοινωνία» καθώς και των Εμβληματικών Δράσεων είναι σημαντική, καθώς έχουν ευρύ αντίκτυπο.

8.5 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ
Οι Προκηρύξεις των Δράσεων για την ενίσχυση της βασικής έρευνας ακολουθούν μια περιοδικότητα
κατά μέσο όρο 18 μηνών ανά Δράση, ενώ οι Εμβληματικές και η Δράση «Επιστήμη και Κοινωνία»
ανακοινώνονται με μεγαλύτερη συχνότητα, όπως φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω Πίνακα 2:

ΔΡΑΣΗ

1η

2η

3η

4η*

Μέλη ΔΕΠ &
Ερευνητές

Δεκ. 2017

Ιαν. 2020

Φεβ. 2022

Φεβ.2024

Υποτροφίες Υποψ.
Διδακτόρων

Οκτ. 2016

Απρ. 2018

Σεπτ. 2020

Σεπτ. 2021

Μεταδιδάκτορες

Ιαν.2017

Νοεμ. 2018

Δεκ. 2020

Δεκ. 2022

Προμήθεια
εξοπλισμού

Δεκ. 2017

Μάιος 2022

Επιστήμη &
Κοινωνία –
Εμβληματικές
Δράσεις

Νοεμ. 2019

Ιούλ. 2019

Οκτ. 2019

Μάιος 2020

Εμβληματικές
Δράσεις
(χρηματοδοτούμενες
από αποδόσεις
Κεφαλαίων)

Ιουν. 2019

Απρ. 2021

5η*

6η*

Σεπτ. 2022

Μάρ.2021

Οκτ. 2023

Πίνακας 2: Περιοδικότητα Προκηρύξεων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
*Μελλοντικές Δράσεις όπως έχουν προδημοσιευθεί στο Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του Ιδρύματος.

8.6 ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ/ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
Σύμφωνα με την παρ.11 α, β του άρθρου 5 του Ν.4429/2016 για την αξιολόγηση των προτάσεων,
την εξέταση των ενστάσεων και την πιστοποίηση των χρηματοδοτούμενων δράσεων του Ιδρύματος
δημιουργείται Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών – Εμπειρογνωμόνων, επιστημόνων
εγνωσμένου κύρους, από το οποίο προέρχονται οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες και τα μέλη των
επιτροπών εμπειρογνωμόνων και ενστάσεων, καθώς και οι πιστοποιητές.
Ο καθορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και η πιστοποίηση των μελών του
Μητρώου της παραγράφου 6 πραγματοποιείται από πενταμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με
απόφαση του Υπουργού και απαρτίζεται από τρία (3) μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής και δύο
(2) μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος
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Με στόχο την επέκταση του Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών – Εμπειρογνωμόνων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
και την συγκρότησή του από διακεκριμένους επιστήμονες της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού,
είναι σε εξέλιξη ανοιχτή πρόσκληση, η οποία έχει κοινοποιηθεί σε όλους τους Ακαδημαϊκούς και
Ερευνητικούς φορείς της Ελλάδας, καθώς και σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα της
αλλοδαπής, αφενός μέσω της ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (linkedin, facebook,
youtube, twitter) του Ιδρύματος και αφετέρου με αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε μέλη
προηγούμενων επιτροπών αξιολόγησης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.
Η εγγραφή στο Μητρώο γίνεται μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (https://hfri.grnet.gr).
Στην Διαδικτυακή Πύλη παρέχονται όλες οι χρήσιμες πληροφορίες αναφορικά με την εγγραφή στο
Μητρώο (https://hfri.grnet.gr/RegistrationArea/ArticleCategories). Στο Σχήμα 7 που ακολουθεί
απεικονίζεται η κύρια οθόνη της πλατφόρμας υποβολής αίτησης για συμμετοχή στο Μητρώο.

Σχήμα 7: Απεικόνιση της πλατφόρμας υποβολής στο Μητρώο Αξιολογητών/Εμπειρογνωμόνων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

8.7 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ
8.7.1 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν.4429/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει οι
Προτάσεις/Αιτήσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο των Προκηρύξεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. αξιολογούνται
από επιτροπές αξιολόγησης, οι οποίες ορίζονται από το Επιστημονικό Συμβούλιο και αποτελούνται
από πέντε (5) έως είκοσι (20) μέλη καταξιωμένους επιστήμονες της Ελλάδας ή του εξωτερικού, στο
αντίστοιχο Επιστημονικό Πεδίο και οι οποίοι προέρχονται είτε από το μητρώο Πιστοποιημένων
Αξιολογητών/Εμπειρογνωμόνων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. είτε από το μητρώο της παρ.11 α, β του άρθρου 5
του Ν.4429/2016.
Τα μέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης ορίζονται από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ιδρύματος με
βάση την επιστημονική τους εξειδίκευση και ειδικότερα τη συνάφεια αυτής με το επιστημονικό
πεδίο των υπό αξιολόγηση προτάσεων/Αιτήσεων. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην επιλογή των
Προέδρων των Επιτροπών αξιολόγησης οι οποίοι είναι υπεύθυνοι και για τον συντονισμό του έργου,
την οργάνωση των συναντήσεων των επιτροπών και την επικύρωση των πρακτικών των
συνεδριάσεων.
Οι Επιτροπές Αξιολόγησης δύνανται να επικουρούνται στο έργο τους από ανεξάρτητους
εμπειρογνώμονες, οι οποίοι επίσης προέρχονται από τα δύο ως άνω Μητρώα, ορίζονται από το
Επιστημονικό Συμβούλιο και επιλέγονται με βάση την επιστημονική τους εξειδίκευση και τη
συνάφεια με το επιστημονικό πεδίο των υπό αξιολόγηση προτάσεων/Αιτήσεων (ύστερα από
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εισήγηση της Θεματικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του άρθρου 8, εάν εφαρμόζεται 1 ). Αν για
ορισμένη αξιολόγηση δεν υπάρχουν οι απαιτούμενοι για τη συγκεκριμένη περίπτωση ειδικοί
επιστήμονες ή οι υφιστάμενοι δεν καλύπτουν τις ανάγκες της συγκεκριμένης αξιολόγησης,
επιτρέπεται, με απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου, να ορίζονται ως μέλη ειδικοί επιστήμονες
φορολογικοί κάτοικοι της αλλοδαπής, που δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο Πιστοποιημένων
Αξιολογητών.
Οι Επιτροπές Αξιολόγησης και οι Ανεξάρτητοι Εμπειρογνώμονες επικουρούνται στο έργο τους από
εργαζόμενους του Τμήματος Ερευνητικών Έργων. Επισημαίνεται ότι το Επιστημονικό Συμβούλιο
εποπτεύει την ορθή λειτουργία των Επιτροπών Αξιολόγησης και εν γένει όλη τη διαδικασία της
αξιολόγησης διασφαλίζοντας την αξιοπιστία και τη διαφάνεια.
Για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας της διαδικασίας όλοι οι αξιολογητές (μέλη
επιτροπών και ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες) υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση περί
εμπιστευτικότητας και μη σύγκρουσης συμφερόντων, ώστε να αποφεύγεται οιαδήποτε
περίπτωση/κατάσταση που μπορεί να επηρεάσει την αμεροληψία των αξιολογητών ή/και την
ποιότητα της αξιολόγησης.
Τα μέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης ενημερώνονται από το Τμήμα Ερευνητικών Έργων για τον
Κανονισμό Λειτουργίας των Επιτροπών Αξιολόγησης, τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους, τη
διαδικασία αξιολόγησης καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης και τον τρόπο βαθμολόγησης αυτών.
Για το σκοπό αυτό, πέρα από τα διαθέσιμα στην ιστοσελίδα και την Διαδικτυακή Πύλη του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
έγγραφα, η διαδικασία της αξιολόγησης για κάθε Επιτροπή Αξιολόγησης ξεκινά με ενημερωτική
συνάντηση στην οποία αναλύονται όλα τα ως άνω θέματα διεξοδικά από τα στελέχη του Τμήματος
Ερευνητικών Έργων. Περαιτέρω, σε όλη τη διάρκεια της αξιολόγησης, υπάρχει συνεχής επικοινωνία
και ενημέρωση των αξιολογητών από τα αρμόδια στελέχη του Τμήματος Ερευνητικών Έργων,
προκειμένου να υποστηρίζονται επαρκώς στο έργο τους και να αποφεύγονται περιπτώσεις που
μπορεί να πλήξουν την ποιότητα και την αξιοπιστία της αξιολόγησης.
Ομοίως, οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες ενημερώνονται κατ’ ιδίαν από τα αρμόδια στελέχη και
έχουν στη διάθεσή τους αφενός τα έγγραφα της Προκήρυξης και τον Κανονισμό Λειτουργίας και
αφετέρου, σχετικό ενημερωτικό έγγραφο για τη διαδικασία και τα κριτήρια, καθώς και οδηγίες για
την αξιολόγηση των προτάσεων/Αιτήσεων στο πλαίσιο της Προκήρυξης για την οποία έχουν οριστεί.

8.7.2 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ
Στο πλαίσιο των οκτώ (8) Προκηρύξεων που αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα 3 οι οποίες
δημοσιεύθηκαν και αξιολογήθηκαν από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ υποβλήθηκαν συνολικά 6.554
Προτάσεις/Αιτήσεις. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης των εν λόγω Προτάσεων/Αιτήσεων
πραγματοποιήθηκαν συνολικά 289 συνεδριάσεις επιτροπών (Αξιολόγησης και Ενστάσεων) και
συμμετείχαν 1.489 διακεκριμένοι επιστήμονες της Ελλάδας και του εξωτερικού είτε ως μέλη των
επιτροπών είτε ως ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες.
Στον παρακάτω Πίνακα 4 παρουσιάζονται αναλυτικά για κάθε δράση στοιχεία που αφορούν το
πλήθος των μελών των Επιτροπών και των εμπειρογνωμόνων, καθώς και τη διάκρισή τους ως προς
το φύλο και την ακαδημαϊκή τους υπαγωγή (affiliation).
Οι ΘΕ.Σ.Ε. έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα, επικουρούν το Ε.Σ. και συμβάλλουν στη διαμόρφωση
επιστημονικών προτεραιοτήτων και ειδικά στη διαδικασία της αξιολόγησης (παρ. 13, άρθρο 8, Ν 4429/2016,
όπως ισχύει). Κατόπιν ορισμού των ΤΕΣ εκκρεμεί η συγκρότηση των νέων Θ.Ε.Σ.Ε.
1
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Ενδεικτικά σημειώνεται πως από τα μέλη των Επιτροπών το 24% ήταν γυναίκες και το 11%
Επιστήμονες του εξωτερικού, ενώ αντίστοιχα αναφορικά με τους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες που
συμμετείχαν στη διαδικασία της αξιολόγησης το 22% ήταν γυναίκες και το 30% ήταν διακεκριμένοι
Επιστήμονες του εξωτερικού. Επισημαίνεται ότι λόγω της στόχευσής τους σε κάποιες δράσεις (πχ
υποτροφίες υποψηφίων διδακτόρων, 1821, Κόμβοι και 10ο Κύμα) οι προτάσεις/αιτήσεις
υποβάλλονται αποκλείστικά στην ελληνική γλώσσα και συνεπώς οι αξιολογητές μπορούσαν να είναι
μόνο οι γνωρίζοντες την ελληνική γλώσσα.
Οι αποφάσεις ορισμού των Επιτροπών του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. δημοσιεύονται στη Διαύγεια μετά το πέρας της
διαδικασίας αξιολόγησης ενώ
είναι και διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
https://www.elidek.gr/diadikasia-axiologisis/
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Α/Α

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΡ.
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ/
ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΕΚ ΤΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

1

1η ΔΕΠ

3.179

319

86

87

405

2

1821

79

11

4

0

15

3

2η ΥΔ

1.327

131

42

4

173

4

2η ΜΔ

1.162

107

41

7

148

5

10ο Κύμα

1

2

3

0

5

6

1η ERC

8

10

2

0

12

7

Κόμβοι

582

39

13

0

52

8

COVID

216

29

11

7

40

6.554

648

202

105

850

Σύνολα

Πίνακας 3: Αριθμός Αξιολογητών(Μέλη επιτροπών) στις διαφορετικές Προκηρύξεις.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ
Α/Α

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΡ.
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ/
ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1

1η ΔΕΠ

3.179

354

72

166

426

2

1821

79

14

8

0

22

3

2η ΥΔ

1.327

26

20

0

46

4

2η ΜΔ

1.162

91

25

28

116

5

10ο Κύμα

1

0

0

0

0

6

1η ERC

8

0

0

0

0

7

Κόμβοι

582

8

5

0

13

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΞΕΝΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ

40│52

Ετήσια Έκθεση 2020

8

COVID
Σύνολα

216

5

11

0

16

6.554

498

141

194

639

Πίνακας 4: Αξιολογητές (Ανεξάρτητοι Εμπειρογνώμονες) ανά Προκήρυξη.

Σχήμα 8: Αριθμός αξιολογητών (Μέλη Επιτροπών και Ανεξάρτητοι Εμπειρογνώμονες) Α. Αριθμός γυναικών και
ανδρών αξιολογητών που συμμετείχαν στις οκτώ (8) Προκηρύξεις για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία
της αξιολόγησης. Β. Αριθμός Ελλήνων και ξένων αξιολογητών που συμμετείχαν στην αξιολόγηση (τα στοιχεία
δεν αφορούν Προκηρύξεις που η υποβολή είχε γίνει αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα)

8.8 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
Η διαδικασία Παρακολούθησης/Διαχείρισης των χρηματοδοτούμενων Έργων αφορά την εφαρμογή
μέτρων για τη διευκόλυνση της ερευνητικής εργασίας και ταυτόχρονα τη διασφάλιση της ποιοτικής
υλοποίησης των Έργων μέσω αποτελεσματικών εργαλείων και διαδικασιών.
Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. δημοσιεύει Οδηγούς Διαχείρισης – Υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων
Έργων/Υποτροφιών στους οποίους περιγράφονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη
διαδικασία καταβολής της χρηματοδότησης, ελέγχου και πιστοποίησης των δαπανών και εν γένει
της παρακολούθησης της υλοποίησης των χρηματοδοτούμενο ερευνητικών έργων και υποτροφιών
στο πλαίσιο της εκάστοτε Προκήρυξης. Επιπρόσθετα, για την ενημέρωση των δικαιούχων ΕΥ, αλλά
και των οικονομικών υπηρεσιών των Φορέων Υποδοχής το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. σχεδιάζει και πραγματοποιεί
ενημερωτικές ημερίδες. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της διαχείρισης της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών
έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για μέλη ΔΕΠ και Ερευνητές/τριες», πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαρτίου 2020
ημερίδα ενημέρωσης, στην οποία συμμετείχε με φυσική παρουσία σημαντικός αριθμός ΕΥ καθώς και
εκπρόσωποι των ΕΛΚΕ και οικονομικών υπηρεσιών των Φορέων Υποδοχής, ενώ ταυτόχρονα υπήρχε
η δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης και υποβολής ερωτημάτων.
Η πρόοδος και τα αποτελέσματα των έργων παρακολουθούνται και αξιολογούνται από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
μέσω της υποβολής εκθέσεων προόδου, της εφαρμογής διαδικασίας επιστημονικής αξιολόγησης
(επαλήθευσης) της προόδου των έργων και της διεξαγωγής επισκέψεων ελέγχου στους χώρους που
διενεργείται η έρευνα (επιτόπιοι έλεγχοι). Για την υποβολή των εκθέσεων προόδου τόσο του
φυσικού όσο και του οικονομικού αντικειμένου του έργου, είναι διαθέσιμα για τους δικαιούχους
πρότυπα έγγραφα κατάλληλα προσαρμοσμένα στη εκάστοτε δράση. Αντίστοιχα, πρότυπα
αναφορών πιστοποίησης είναι διαθέσιμα τόσο για το φυσικό όσο για το οικονομικό αντικείμενο των
έργων/υποτροφιών.
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Η ποιότητα της υλοποίησης και των αποτελεσμάτων ενός έργου κρίνεται από εμπειρογνώμονες που
εξειδικεύονται στο αντικείμενό του. Οι εμπειρογνώμονες που διενεργούν τις πιστοποιήσεις των
έργων επιλέγονται από το Μητρώο Πιστοποιμένων Αξιολογητών-Εμπειρογνωμόνων και είναι
διαφορετικοί από τους εμπειρογνώμονες που χρησιμοποιήθηκαν για τους σκοπούς της αξιολόγησης
στο στάδιο της επιλογής των Προτάσεων. Οι εν λόγω εμπειρογνώμονες, (θα) ενημερώνονται κατ’
αντιστοιχία με τους αξιολογητές για τη διαδικασία της πιστοποίησης και την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων των έργων/παραδοτέων με βάση και την αρχική στόχευση της εκάστοτε
Προκήρυξης και υποβάλλουν στο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. σχετική έκθεση πιστοποίησης (Παράρτημα ΙΙI).
Για την παρακολούθηση των Χρηματοδοτούμενων Έργων/Υποτροφιών από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
ακολουθείται προς το παρόν και μέχρι να ολοκληρωθούν όλα τα υποσυστήματα της Διαδικτυακής
Πύλης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., ένα υβριδικό σύστημα που περιλαμβάνει τη διατήρηση τόσο φυσικού όσο και
ηλεκτρονικού αρχείου. Στόχος είναι η πλήρης απαλλαγή από την ανάγκη χρήσης και διατήρησης
φυσικών αντιγράφων και παραστατικών και προς αυτή την κατεύθυνση έχει σχεδιαστεί η
Διαδικτυακή Πύλη του Ιδρύματος.
Στον Πίνακα 5 που ακολουθεί συμπεριλαμβάνονται στοιχεία για τις οκτώ (8) δράσεις οι οποίες εντός
του 2020 βρίσκονταν στο στάδιο της χρηματοδότησης/υλοποίησης:

Α/Α

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΡ. ΕΡΓΩΝ

1

1η ΔΕΠ

278

2

1821

10

3

2η ΥΔ

356

4

2η ΜΔ

100*

5

10ο Κύμα

1

6

1η ERC

5

ΣΤΑΔΙΟ
Υλοποίηση/
Παρακολούθηση
Υλοποίηση/
Παρακολούθηση
Υλοποίηση/
Παρακολούθηση
Υλοποίηση/
Παρακολούθηση
Υλοποίηση/
Παρακολούθηση
Υλοποίηση/
Παρακολούθηση

ΕΝΑΡΞΗ 1ου
ΕΡΓΟΥ

ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΡΓΩΝ (ΜΗΝΕΣ)

16.11.2019

33

13.12.2019

30

26.09.2019

30

27.10.2020

34

02.12.2019

27

18.11.2020

24

Πίνακας 5: Στάδιο και αριθμός χρηματοδοτούμενων έργων ανά Προκήρυξη.

9. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
9.1.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ

Α. ΕΙΣΡΟΕΣ
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2020

2016
2017
2018
2019

ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
ΕΤΕπ
18,000,000
36,000,000
36,000,000

2020

36,000,000

ΕΤΗ

ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΔΕ

ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΔΩΡΕΑΣ ΙΣΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΡΟΩΝ

60,000,000
60,000,000
-

-

60,000,000
18,000,000
96,000,000
36,000,000

-

-

36,000,000

Β. ΕΚΡΟΕΣ
ΕΚΡΟΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2020
ΕΤΗ
2016

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΕπ
17,500,000.00

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΔΕ
-

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΩΝ ΙΣΝ
-

2017
2018
2019
2020

-

20,000,000.00
23,245,066.92
24,786,083.58

359,532.00

Στον παρακάτω πίνακα 6 παρουσιάζονται τα ποσοστά απορροφήσεων/χρηματοδοτήσεων επί των
αντίστοιχων κονδυλίων του προϋπολογισμού του Ιδρύματος για το έτος 2020:
Προκήρυξη

Πληρωμές έτους 2020

Ποσοστό
απορρόφησης (%)

1η Προκήρυξη "Ερευνητικών έργων για μέλη
ΔΕΠ και Ερευνητές/τριες"

17,944,335.29 €

99.69

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

433,511.29 €

72.25

2η Προκήρυξη Επιστήμη και Κοινωνία - «Αιέν
Αριστεύειν – Θεόδωρος Παπάζογλου»

719,064.00 €

99.87

2η Προκήρυξη "Ενίσχυση Μεταδιδακτορικών
Ερευνητών/τριών"

6,048,705.00 €

60.80

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ

25,145,615.58 €

Ο προϋπολογισμός των εγκεκριμένων έργων/υποτροφιών κατανέμεται στους διαφορετικούς
τύπους Δράσης όπως φαίνεται στο παρακάτω Σχήμα 9:
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Σχήμα 9: Κατανομή εγκεκριμένων έργων/προϋπολογισμού στις διαφορετικές δράσεις του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Η αντίστοιχη κατανομή του προϋπολογισμού των εγκεκριμένων έργων/υποτροφιών στις εννέα (9)
Επιστημονικές Περιοχές (στις Προκηρύξεις όπου εφαρμόζεται) φαίνεται στο παρακάτω Σχήμα 10.
Σημειώνεται ότι κατ’ αντιστοιχία με τον υψηλό αριθμό υποβολών στο πεδίο των Κοινωνικών (ΕΠ.6)
και Ανθρωπιστικών (ΕΠ.7) Επιστημών, το ύψος της χρηματοδότησης (άθροισμα) στις εν λόγω
Επιστημονικές Περιοχές κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με τις Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας
(ΕΠ.2) και της Επιστήμες Ζωής (ΕΠ.3).

ΕΠ.8: 5%

ΕΠ.9: 2%

ΕΠ.1: 12%

ΕΠ.7: 9%

ΕΠ.6: 12%

ΕΠ.2.: 21%

ΕΠ.5:7%

ΕΠ.4: 8%
ΕΠ.3: 24%

Σχήμα 10: Κατανομή του προϋπολογισμού των εγκεκριμένων έργων/υποτροφιών στις 9 Επιστημονικές
Περιοχές (Τα στοιχεία αφορούν την 1η ΔΕΠ, τη 2η ΥΔ, τη 2η ΜΔ και την 1η ERC όπου εφαρμόζονται οι 9
Επιστημονικές Περιοχές)
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9.2.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

Στο παρακάτω Σχήμα 11 παρουσιάζονται τα στοιχεια υλοποίησης των δράσεων Ελ.ΙΔ.Ε.Κ. μέχρι
31.12.2021.

10. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ – ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
10.1 ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στο πλαίσιο της δημοσιότητας των δράσεων του πραγματοποιεί δράσεις ενημέρωσης
των Δικαιούχων με επισκέψεις σε Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας, ενώ συμμετέχει
κατόπιν πρόσκλησης και σε ενημερωτικές εκδηλώσεις άλλων φορέων.
Ειδικότερα, εντός του 2020 το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. συμμετείχε σε ενημερωτική διαδικτυακή ημερίδα του
Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης με τίτλο «Ευκαιρίες χρηματοδότησης και σταδιοδρομίας για νέους
ερευνητές» και πραγματοποιήσε ενημερωτικές συναντήσεις στους παρακάτω Φορείς /Δικαιούχους:






Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 29 Ιανουαρίου 2020, Κοζάνη
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

Ταυτόχρονα, το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. παρέχει συνεχή ενημέρωση για τις Δράσεις του στην ηλεκτρονική
ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Ιδρύματος, καθώς και τη Διαδικτυακή Πύλη
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
Οι επίσημοι λογαριασμοί του Ιδρύματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι:




LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/12989688
Twitter: https://twitter.com/ELIDEK_HFRI
Facebook: https://www.facebook.com/ELIDEKgr/
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YOUTUBE:https://www.youtube.com/channel/UCRXAl0pOnBmx7bZOp4a5O0Q/feature
d?disable_polymer=1

Επίσης, για την προβολή των έργων που επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της 1ης
Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση», το
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. πραγματοποίησε στις 5 Φεβρουαρίου 2020 στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, εκδήλωση με
τίτλο: «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση: Συνομιλώντας με την Ιστορία σήμερα», παρουσία
του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου, εκπροσώπων της πολιτικής
ηγεσίας και της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας.
Τέλος, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική ημερίδα ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. σχετικά με τη διαχείριση των
ερευνητικών έργων της Δράσης με τίτλο: «1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την
ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης
αξίας», στις 5 Μαρτίου 2020, στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ.
Εντός του 2021 σχεδιάζεται αντίστοιχη εκδήλωση για την διάχυση των αποτελεσμάτων των
χρηματοδοτούμενων έργων στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης.
Όλες οι εκδηλώσεις του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. είναι προσβάσιμες μέσω του συνδέσμου
https://www.elidek.gr/category/ekdiloseis/, ενώ τα βίντεο των εκδηλώσεων είναι διαθέσιμα στο
κανάλι του Ιδρύματος στο youtube.

10.2 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ
ΕΚΡΟΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Μέσω των δράσεών του το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., έχει συμβάλει στην ανάσχεση του φαινομένου εκροής νέων
επιστημόνων στο εξωτερικό (brain drain), καθώς και στη παροχή δυνατότητας επιστροφής
Ελλήνων επιστημόνων από το εξωτερικό (brain gain).
Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία που συλλέχθηκαν μέσω (α) ερωτηματολογίων που συμπλήρωσαν
δικαιούχοι δράσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ή/και (β) των βιογραφικών τους σημειωμάτων, προκύπτουν τα
ακόλουθα:
1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών
Ερευνητών/τριων








Το 21% των Μεταδιδακτόρων Ερευνητών επέστρεψε στη χώρα καθώς ζούσε και εργαζόταν
στο εξωτερικό πριν από τη χρηματοδότηση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
Το 83% των Μεταδιδακτόρων θεωρούν πολύ σημαντική την παραμονή τους στη χώρα,
Το 92% θεωρεί τη χρηματοδότηση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. πολύ σημαντική.
Το 49% των Μεταδιδακτόρων που ζουν στην Ελλάδα θα έφευγε από τη χώρα εάν δεν
λάμβανε χρηματοδότηση από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
Το 72% όσων επέστρεψαν από το εξωτερικό ΔΕΝ θα επέστρεφε στην Ελλάδα εάν δεν
λάμβανε τη χρηματοδότηση από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
Το 80% των Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριων που απασχολούταν ήδη με την έρευνα έχει
πλέον τη δυνατότητα να συνεχίσει το ερευνητικό του έργο.
Το 17% που απασχολούταν με μη ερευνητική δραστηριότητα πριν από τη χρηματοδότησή
του από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. επέστρεψε τώρα στην έρευνα.

1η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψηφίους Διδάκτορες




Το 96% των Υποψηφίων Διδακτόρων που ζούσε στην Ελλάδα πριν από τη χρηματοδότηση του
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. παρέμεινε στη χώρα για να συνεχίσει τη διδακτορική του διατριβή.
Το 95% των Υποψηφίων Διδακτόρων θεωρούν την υποτροφία του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. πολύ σημαντική.
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Το 45% των Υποψηφίων Διδακτόρων θα έφευγαν από τη χώρα αν δεν λάμβαναν την
υποτροφία του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
Το 74% των δικαιούχων πιστεύει ότι η υποτροφία τους επιτρέπει να αφοσιωθούν στη
διδακτορική τους διατριβή χωρίς να ετεροαπασχολούνται.

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


Το 20% των Μεταδιδακτόρων Ερευνητών επέστρεψε στη χώρα καθώς ζούσε και εργαζόταν
στο εξωτερικό.

Τα στοιχεία για τη «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών
Ερευνητών/τριων» και τη «2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες» θα
επικαιροποιηθούν με βάση αντίστοιχη αποστολή ερωτηματολογίου προς τους Δικαιούχους.
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Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1. Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4429/2016, όπως ισχύει επισυνάπτονται:
α) Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2020
2020

-

2019

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

-

Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
0.03 €

- €

- €

- €

63,178.10 €

17,296.96 €

- €

- €

63,178.13 €

17,296.96 €

122,673.69 €

81,221.17 €

122,673.69 €

81,221.17 €

- €

- €

10,113.06 €

9,000.00 €

10,113.06 €

9,000.00 €

195,964.88 €

107,518.13 €

- €

- €

Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Επενδύσεις σε ακίνητα
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά ενσώματα στοιχεία
Ενσώματα πάγια

-

Άυλα πάγια στοιχεία
Δαπάνες ανάπτυξης
Υπεραξία
Λοιπά άυλα
Άυλα πάγια στοιχεία

-

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα
στοιχεία υπο κατασκευή
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις
Χρεωστικοί τίτλοι
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και
κοινοπραξίες
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι
Λοιπά
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Αναβαλλόμενοι φόροι

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

-

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

-

Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτλή προιόντα
Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Βιολογικά περιουσικά στοιχεία
Προκαταβολές για αποθέματα
Λοιπά αποθέματα
Αποθέματα
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-

Χρηματοοικοναμικά στοιχεία και
προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
- €

- €

1,275,910.79 €

1,977,111.44 €

943,484.78 €

192,573.96 €

26,693,461.46
€

9,940,686.68 €

161,689,635.82
€

149,857,272.10
€

190,602,492.85
€

161,967,644.18
€

190,602,492.85
€

161,967,644.18
€

190,798,457.73
€

162,075,162.31
€

2020

2019

Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Χρηματοοικοναμικά στοιχεία και
προκαταβολές
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο

-

Καθαρή θέση

-

Καταβεβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Καταθέσεις ιδιοκτητών
Ίδιοι τίτλοι
Καταβεβλημένα κεφάλαια

-

- €

- €

- €

- €

- €

- €

162,997,229.54
€

151,137,615.24
€

162,997,229.54
€

151,137,615.24
€

Διαφορές εύλογης αξίας
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης
ταμειακών ροών
Διαφορές εύλογης αξίας

-

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Συναλλαγματικές διαφορές
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Καθαρή θέση

-

162,997,229.54
€

151,137,615.24
€

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

7,812.05 €

38,157.88 €

667,572.53 €

945,514.30 €

426,352.06 €

- €

1,237.94 €

3,316.20 €

26,698,253.61
€

9,950,558.69 €

27,801,228.19
€

10,937,547.07
€

27,801,228.19
€

10,937,547.07
€

190,798,457.73
€

162,075,162.31
€

Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους
Λοιπές προβλέψεις
Προβλέψεις

-

Υποχρεώσεις

-

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Κρατικές επιχορηγήσεις
Αναβαλλόμενοι φόροι
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

-

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων
δανείων
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεων δουλευμένα
Έσοδα επόμενων χρήσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις
Σύνολο
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β) Κατάσταση αποτελεσμάτων 31η Δεκεμβρίου 2020
2020

-

2019

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

-

Αποτέλεσμα προ φόρων

-

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων

-

Μικτό αποτέλεσμα
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
- €

- €

- €

- €

- €

- €

1,108,065.17 €

929,311.83 €

25,145,823.56 €

23,798,915.77 €

36,001,616.51 €

36,000,000.00 €

9,747,727.78 €

11,271,772.40 €

2,781,552.20 €

3,930,824.51 €

2,093.15 €

1,087.70 €

12,527,186.83 €

15,201,509.21 €

667,572.53 €

943,397.88 €

11,859,614.30 €

14,258,111.33 €

11,859,614.30 €

14,258,111.33 €

Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσμα
Λοιπά συνήθη έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζημίες
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων
Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους
Σύνολο

2. Σύμφωνα με τοις διατάξεις των ν. 4308/2014 και 4485/2017, όπως ισχύουν, με την με αρ. πρωτ.
37965/07.07.2021 απόφαση της 108ης Συνεδρίασης του Επιστημονικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν οι
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις έτους 2020 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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Τηλ. Επικ.: 210 6412410, 420
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2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την προσθήκη χρονικού
προσδιορισμού του προϋπολογισμού – 2021, στο διατακτικό της
απόφασης.
Κατά τα λοιπά ισχύει η με Α.Π. 37965/ 07.07.2021 απόφαση του
Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
108η Συνεδρίαση, 30.06.2021
Θέμα 3ο: Έγκριση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για τη διαχειριστική
χρήση 2020

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας
Έχοντας υπόψη:
1.
2.
3.

4.

5.

το Ν. 4429/2016 «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 199),
όπως ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 3, 4 και 8 παρ. 9 και 10 αυτού,
το Ν. 4308/2014 «Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’
251), όπως ισχύει,
τα άρθρα 87 παρ. 12δ, 59 έως 63, 64 παρ. 1, 65 παρ. 2 και 66 παρ. 2 περ. γ Ν. 4485/2017
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις» (Α’ 114), όπως ισχύουν,
τη με Α.Π. 135278-27-12-2019/27.12.2019 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Έγκριση προϋπολογισμού του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας
(ΕΛΙΔΕΚ), οικονομικού έτους 2020» (ΑΔΑ: Ψ6ΙΥ46ΜΤΛΡ-7ΓΞ),
την υπ’ αριθ. 195245/15.11.2018 Απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Εσωτερικός Κανονισμός
Λειτουργίας Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)» (Β’ 5252), όπως
ισχύει,
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6.

την με Α.Π. 35627/31.03.2021 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με
θέμα «Συγκρότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και
Καινοτομίας» (ΥΟΔΔ 246),
τη με Α.Π. 35869/15.04.2021 Απόφαση της 102ης Συνεδρίασης του Ε.Σ. του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. περί
εκλογής της Καθηγήτριας κ. Ξένης Χρυσοχόου ως Προέδρου του Ε.Σ. του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (ΑΔΑ:
Ε4ΖΙ46Μ77Γ-273),
την με Α.Π. 35870/15.04.2021 Απόφαση της 102ης Συνεδρίασης του Ε.Σ. του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. περί
άσκησης των καθηκόντων της Διευθύντριας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. από την Πρόεδρο του Ε.Σ. του
Ιδρύματος, Καθηγήτρια κ. Ξένη Χρυσοχόου (ΑΔΑ ΕΚΨ246Μ77Γ-6Υ2),
η με Α.Π. 37701/28.6.2021 εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Οικονομικών
Υπηρεσιών του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., Αγγελίας Ευθυμίας Ξανθοπούλου,
τη με Α.Π. 37725/28.6.2021 εισήγηση της Προέδρου του Ε.Σ. και ασκούσας καθήκοντα
Διευθύντριας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., Καθηγήτριας Ξένης Χρυσοχόου.

7.
8.
9.
10.

Αποφασίζει ομόφωνα
Την έγκριση των ακόλουθων Xρηματοοικονομικών Καταστάσεων του Ελληνικού
Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας για τη διαχειριστική χρήση 2020, οι οποίες
επισυνάπτονται (Παράρτημα) στην παρούσα ως αναπόσπαστα τμήματα αυτής:
-

-

Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2020
Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία της 31ης Δεκεμβρίου 2020
Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2020
Προσάρτημα Μεσαίων Οντοτήτων
Προϋπολογισμός 2021 - Απολογισμός 2020
Υπόδειγμα Επιστολής Διαβεβαίωσης προς τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ.
Χαρίκλεια Φερτάκη (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 22431) και Γρηγόριο Λιούλια (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 13781) της
ελεγκτικής εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.»
Έκθεση διαχείρισης του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Η Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου
και ασκούσα καθήκοντα Διευθύντριας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Καθηγήτρια Ξένη Χρυσοχόου

Συν. (Παράρτημα): Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για τη διαχειριστική χρήση 2020
Εσωτ. Διανομή: Μέλη ΕΣ
Αν. Διευθύντρια, Διοικητική Διευθύντρια, Προϊστάμενοι Τμημάτων
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΝΠΙΔ (μη κερδοσκοπικό)
Ν. 4429/2016 (ΦΕΚ Α - 199/21.10.2016)
Ισολογισμός (Υποδ. Β.1.1, Ν.4308/2014)
Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις – Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης
της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (5η Οικονομική Χρήση 1/1-31/12/2020)
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
2020

-

2019

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

-

Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός

0.03 €

- €

- €

- €

63,178.10 €

17,296.96 €

Επενδύσεις σε ακίνητα
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά ενσώματα στοιχεία
Ενσώματα πάγια

-

- €

- €

63,178.13 €

17,296.96 €

122,673.69 €

81,221.17 €

122,673.69 €

81,221.17 €

- €

- €

10,113.06 €

9,000.00 €

10,113.06 €

9,000.00 €

195,964.88 €

107,518.13 €

- €

- €

Άυλα πάγια στοιχεία
Δαπάνες ανάπτυξης
Υπεραξία
Λοιπά άυλα
Άυλα πάγια στοιχεία
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπο κατασκευή

-

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις
Χρεωστικοί τίτλοι
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι
Λοιπά
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Αναβαλλόμενοι φόροι

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

-

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

-

Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτλή προιόντα
Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Βιολογικά περιουσικά στοιχεία
Προκαταβολές για αποθέματα
Λοιπά αποθέματα
Αποθέματα

-

Χρηματοοικοναμικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις

- €

- €

1,275,910.79 €

1,977,111.44 €

943,484.78 €

192,573.96 €

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Χρηματοοικοναμικά στοιχεία και προκαταβολές
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο

26,693,461.46 €

9,940,686.68 €

161,689,635.82 €

149,857,272.10 €

190,602,492.85 €

161,967,644.18 €

190,602,492.85 €

161,967,644.18 €

190,798,457.73 €

162,075,162.31 €

Σελίδα 1/1
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2020

-

2019

Καθαρή θέση

-

Καταβεβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Καταθέσεις ιδιοκτητών
Ίδιοι τίτλοι
Καταβεβλημένα κεφάλαια

-

- €

- €

- €

- €

- €

- €

162,997,229.54 €

151,137,615.24 €

162,997,229.54 €

151,137,615.24 €

162,997,229.54 €

151,137,615.24 €

- €

- €

Δάνεια

- €

- €

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

- €

- €

- €

- €

- €

- €

Διαφορές εύλογης αξίας
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών
Διαφορές εύλογης αξίας

-

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Συναλλαγματικές διαφορές

Καθαρή θέση

-

Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους
Λοιπές προβλέψεις
Προβλέψεις

-

Υποχρεώσεις

-

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Κρατικές επιχορηγήσεις
Αναβαλλόμενοι φόροι
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

-

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων
Εμπορικές υποχρεώσεις

7,812.05 €

38,157.88 €

Φόρος εισοδήματος

667,572.53 €

945,514.30 €

Λοιποί φόροι και τέλη

426,352.06 €

- €

1,237.94 €

3,316.20 €

26,698,253.61 €

9,950,558.69 €

27,801,228.19 €

10,937,547.07 €

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεων δουλευμένα
Έσοδα επόμενων χρήσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις
Σύνολο

27,801,228.19 €

10,937,547.07 €

190,798,457.73 €

162,075,162.31 €

Αθήνα, 30/06/2021
Η Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου και ασκούσα καθήκοντα Διευθύντριας του
Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας

Η Προισταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών
του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας

Καθηγήτρια Ξένη Χρυσοχόου

Αγγελία Ευθυμία Ξανθοπούλου
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ΑΔΑ: ΩΧ0546Μ77Γ-ΙΝΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΝΠΙΔ (μη κερδοσκοπικό)
Ν. 4429/2016 (ΦΕΚ Α - 199/21.10.2016)
Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (Υποδ. Β.2.1, Ν.4308/2014)
της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 5η Οικονομική Χρήση 1/1-31/12/2020
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

2020

-

2019

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

-

Αποτέλεσμα προ φόρων

-

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων

-

Μικτό αποτέλεσμα
Κύκλος εργασιών (καθαρός)

- €

- €

Κόστος πωλήσεων

- €

- €

- €

- €

Μικτό αποτέλεσμα
Λοιπά συνήθη έσοδα
Έξοδα διοίκησης

-

1,108,065.17 € -

929,311.83 €

-

25,145,823.56 € -

23,798,915.77 €

36,001,616.51 €

36,000,000.00 €

9,747,727.78 €

11,271,772.40 €

2,781,552.20 €

3,930,824.51 €

Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζημίες
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων
Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

-

Αποτέλεσμα προ φόρων

2,093.15 € 12,527,186.83 €

Φόροι εισοδήματος

-

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους
Σύνολο

1,087.70 €
15,201,509.21 €

667,572.53 € -

943,397.88 €

11,859,614.30 €

14,258,111.33 €

11,859,614.30 €

14,258,111.33 €

Αθήνα, 30/06/2021
Η Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου και ασκούσα καθήκοντα Διευθύντριας του
Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας

Η Προισταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών
του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας

Καθηγήτρια Ξένη Χρυσοχόου

Αγγελία Ευθυμία Ξανθοπούλου
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΝΠΙΔ (μη κερδοσκοπικό)
Ν. 4429/2016 (ΦΕΚ Α - 199/21.10.2016)
Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης (Υποδ. Β.3, Ν.4308/2014)
Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις – Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης
της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (5η Οικονομική Χρήση 1/1-31/12/2020)
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
Κεφάλαιο

Υπέρ το άρτιο

Καταθέσεις
Ιδιοκτητών

Ίδιοι Τίτλοι

Διαφορές
εύλογης αξίας

Υπόλοιπο 01/01/2019

Αποθεματικά νόμων &
καταστατικού

Αφορολόγητα
αποθεματικά

Αποτελέσματα εις νέο
136,879,503.91 €

Σύνολο
0,00
136,879,503.91
€

Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και διόρθωση λαθών

- €

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο

- €

Εσωτερικές μεταφορές

- €

Διανομές στους φορείς

- €

Αποτελέσματα περιόδου
Υπόλοιπο 31/12/2019

14,258,111.33 €

14,258,111.33 €

151,137,615.24 €

151,137,615.24 €

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο

- €

Εσωτερικές μεταφορές

- €

Διανομές μερισμάτων

- €

Αποτελέσματα περιόδου
Υπόλοιπο 31/12/2020

11,859,614.30 €

11,859,614.30 €

162,997,229.54 €

162,997,229.54 €

Αθήνα, 30/06/2021

Η Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου και ασκούσα καθήκοντα Διευθύντριας
του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας

Η Προισταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών
του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας

Καθηγήτρια Ξένη Χρυσοχόου
Αγγελία Ευθυμία Ξανθοπούλου
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ΑΔΑ: ΩΧ0546Μ77Γ-ΙΝΕ
Προσάρτημα Μεσαίων οντοτήτων
(σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)

Γνωστοποίηση

Επεξηγηματικές πληροφορίες

Διάταξη Ν.4308/2014

Επωνυμία της οντότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΝΠΙΔ (μη
κερδοσκοπικό)

Άρθρο 29 παρ. 3

Νομικός τύπος της οντότητας

Ν.Π. μη Κερδοσκοπικό

Άρθρο 29 παρ. 3

Περίοδος αναφοράς

01/01/2020 - 31/12/2020

Άρθρο 29 παρ. 3

Διεύθυνση της έδρας της οντότητας

Λ. Ανδρέα Συγγρού 185 &, Σάρδεων 2, Νέα Σμύρνη Αττικής

Άρθρο 29 παρ. 3

Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι
εγγεγραμμένη η οντότητα

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΠΔ 81/7.2019)

Άρθρο 29 παρ. 3

Παραδοχή της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας

Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία
του ισολογισμού.

Άρθρο 29 παρ. 3

Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.

Άρθρο 29 παρ. 3

Κατηγορία της οντότητας

Άρθρο 29 παρ. 3

Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των μεσαίων οντοτήτων της
παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 4308/2017

Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη
καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε
συμφωνία με τον Ν.4308/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014

Άρθρο 29 παρ. 3

Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο
την προοπτική της οντότητας ως
συνεχιζόμενη δραστηριότητα - μέτρα
για την αντιμετώπισή τους

Άρθρο 29 παρ. 4

Δεν υπάρχουν
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Λογιστικές πολιτικές

•
Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων στο κόστος κτήσης

Άρθρο 29 παρ. 5

Το κόστος κτήσης των ενσώματων και άυλων (παγίων)
περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνει το σύνολο των
δαπανών που απαιτούνται για να φθάσει το στοιχείο στην
κατάσταση λειτουργίας για την οποία προορίζεται.
Μεταγενέστερα της αρχικής τους αναγνώρισης, τα πάγια
περιουσιακά στοιχεία (ενσώματα, βιολογικά, και άυλα ιδιόκτητα ή μισθωμένα με χρηματοδοτική μίσθωση),
επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, πλέον των
δαπανών βελτίωσης, πλέον των δαπανών επισκευής και
συντήρησης (μόνο εφόσον πληρούν τον ορισμό του
περιουσιακού
στοιχείου),
και
αφαιρουμένων
των
προσαρμογών αξίας (αποσβέσεις και απομειώσεις).
Όλα τα πάγια στοιχεία και ανεξάρτητα αν έχουν
περιορισμένη ή απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή,
υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, εφόσον
υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει προκύψει απομείωση και η
απομείωση αυτή είναι μόνιμη, δηλαδή δεν προβλέπεται
κατά το χρόνο που έχει προκύψει ότι θα αναστραφεί.
•
Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων
υπολογίζονται:
με τη σταθερή μέθοδο
•
Τα ιδιοπαραγόμενα πάγια:
δεν επιβαρύνονται με τόκους
•

Επιμέτρηση κόστους κτήσης αποθεμάτων

με τη μέθοδο
Πρώτο Εισαχθέν - Πρώτο Εξαχθέν (FIFO)
•
Επιμέτρηση αποθεμάτων λήξης
Στο κόστος κτήσης
Η ζημία που προκύπτει από την απομείωση των
αποθεμάτων βαρύνει την Κατάσταση Αποτελεσμάτων
Χρήσης στο κονδύλι "Απομειώσεις περιουσιακών
στοιχείων"
•

Επιμέτρηση προβλέψεων

Προβλέψεις για αποδοχές στους εργαζόμενους βάσει
ονομαστικών ποσών που προκύπτουν κατά την
ημερομηνία του ισολογισμού
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ΑΔΑ: ΩΧ0546Μ77Γ-ΙΝΕ
με τη μέθοδο
Πρώτο Εισαχθέν - Πρώτο Εξαχθέν (FIFO)
•
Επιμέτρηση αποθεμάτων λήξης
Στο κόστος κτήσης
Η ζημία που προκύπτει από την απομείωση των
αποθεμάτων βαρύνει την Κατάσταση Αποτελεσμάτων
Χρήσης στο κονδύλι "Απομειώσεις περιουσιακών
στοιχείων"
•

Επιμέτρηση προβλέψεων

Προβλέψεις για αποδοχές στους εργαζόμενους βάσει
ονομαστικών ποσών που προκύπτουν κατά την
ημερομηνία του ισολογισμού

Παρεκκλίσεις από την εφαρμογή
διάταξης του Ν.4308/2014 για να την
εκπλήρωση της υποχρέωσης περί
εύλογης παρουσίασης

Παραλείπεται η γνωστοποίηση (δεν υπήρξε παρέκκλιση)

Άρθρο 29 παρ. 6

Περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις Δεν υπάρχουν
που σχετίζονται με περισσότερα από
ένα κονδύλια του ισολογισμού

Άρθρο 29 παρ. 7

Ενσώματα και άυλα πάγια
περιουσιακά στοιχεία

(βλ. πιν. 2)

Άρθρο 29 παρ. 8

Σημαντικά γεγονότα που δεν
παρουσιάζονται στην Κ.Α.Χ. ή στον
ισολογισμό

Δεν υπάρχουν

Άρθρο 29 παρ. 9

Πληροφορίες για στοιχεία που
επιμετρώνται στην εύλογη αξία

Παραλείπεται η γνωστοποίηση (δεν έγινε επιμέτρηση στην
εύλογη αξία)

Άρθρο 29 παρ. 10

Πληροφορίες για την επιμέτρηση
Δεν υφίσταται επιμέτρηση χρηματοπιστωτικών μέσων στην τιμή κτήσης
χρηματοπιστωτικών μέσων στην τιμή
κτήσης

Άρθρο 29 παρ. 11

Καθαρή Θέση

Δεν υφίσταται κεφάλαιο που να έχει εγκριθεί και να μην έχει καταβληθεί,
τίτλοι που να εκδόθηκαν εντός της περιόδου ή κινήσεις αποθεματικών
που να μην παρέχονται αναλυτικά στον Πίνακα Μεταβολών Καθαρής
Θέσης

Άρθρο 29 παρ. 12

Χρέος που καλύπτεται με
εξασφαλίσεις

Δεν υφίσταται χρέος της οντότητας που να καλύπτεται με εξασφαλίσεις

Άρθρο 29 παρ. 13

Υποχρεώσεις απαιτητές μετά από
πέντε (5) έτη

Δεν υπάρχουν.

Άρθρο 29 παρ. 14

Διακανονισμοί που δεν
περιλαμβάνονται στον ισολογισμό

Δεν υπάρχουν

Άρθρο 29 παρ. 15
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Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις,
Δεν υφίστανται Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, επιβαρύνσεις,
εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις υποχρεώσεις που να μην εμφανίζονται στον Ισολογισμό
(ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν
εμφανίζονται στον Ισολογισμό

Άρθρο 29 παρ. 16

Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές Δεν υπάρχουν.
σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από
τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή
συγγενείς οντότητες

Άρθρο 29 παρ. 16

Έσοδα / Έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή
ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας συμψηφισμός εσόδων και εξόδων

Δεν υφίστανται Έσοδα/ Έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή
σημασίας

Άρθρο 29 παρ. 17

Ποσό τόκων της περιόδου με το

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

Άρθρο 29 παρ. 18
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ΑΔΑ: ΩΧ0546Μ77Γ-ΙΝΕ
οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης
αγαθών και υπηρεσιών
Διάθεση κερδών

(βλ. πιν. 10)

Άρθρο 29 παρ. 19

Μερίσματα που καταβλήθηκαν

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

Άρθρο 29 παρ. 20

Λογιστικός χειρισμός ζημιών

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

Άρθρο 29 παρ. 21

Αναβαλλόμενοι φόροι

Δεν αναγνωρίζονται Αναβαλλόμενοι Φόροι

Άρθρο 29 παρ. 22

Μέσος όρος απασχολούμενων

25

Άρθρο 29 παρ. 23

Προκαταβολές και πιστώσεις που
χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών,
διαχειριστικών και εποπτικών
συμβουλίων

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

Άρθρο 29 παρ. 25

Οντότητες στις οποίες η οντότητα
είναι απεριόριστα ευθυνόμενος
εταίρος

Η οντότητα δεν αποτελεί απεριόριστα ευθυνόμενο εταίρο άλλων
οντοτήτων

Άρθρο 29 παρ. 26

Μητρική οντότητα που καταρτίζει
ενοποιημένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις του τελικού συνόλου
επιχειρήσεων

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

Άρθρο 29 παρ. 27

Μητρική οντότητα που καταρτίζει
ενοποιημένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις του μερικού συνόλου
επιχειρήσεων

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

Άρθρο 29 παρ. 28

Τόπος διάθεσης ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

Άρθρο 29 παρ. 29

Αμοιβές σε μέλη διοικητικών,
διαχειριστικών και εποπτικών
συμβουλίων στα πλαίσια των
καθηκόντων τους, συνολικά κατά
κατηγορία συμβουλίου

Δόθηκαν αποζημιώσεις σε μέλη ΔΕΠ για συμμετοχή σε συνεδριάσεις
συνολικού ποσού 11.099,84,00 ευρώ.

Άρθρο 29 παρ. 30

Δεσμεύσεις που προέκυψαν ή
αναλήφθηκαν για παροχές μετά την
έξοδο από την υπηρεσία σε
αποχωρήσαντα μέλη των εν λόγω
συμβουλίων, συνολικά κατά
κατηγορία συμβουλίου

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

Άρθρο 29 παρ. 30
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ΑΔΑ: ΩΧ0546Μ77Γ-ΙΝΕ
Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Δεν υφίστανται συναλλαγές της οντότητας με συνδεδεμένα μέρη

Άρθρο 29 παρ. 31
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ΑΔΑ: ΩΧ0546Μ77Γ-ΙΝΕ
Πίνακας 2: Πίνακας μεταβολών ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων

Μικτή λογιστική αξία
1/1/2020 περιόδου
Προσθήκες

Λοιπά ενσώματα (Εάν
υπάρχουν)

Δαπάνες ανάπτυξης

Υπεραξία
12

688.20 €

177,744.67 €

144,782.60 €

- €

64,877.41 €

4,330.15 €

688.17 €

49,689.16 €

17,778.76 €

688.17 €

114,566.57 €

22,108.91 €

0.03 €

63,178.10 €

122,673.69 €

13
85,551.32 €

Πάγια υπό εκτέλεση

Βιολογικά στοιχεία

11

Λοιπά άυλα

Κτήρια – Τεχνικά έργα

10

59,231.28 €

14

- €

Μειώσεις αποσβεσθέντων
περιόδου
Απομειώσεις περιόδου

- €

Αναστροφές απομειώσεων
περιόδου
Λοιπές μειώσεις
απομειώσεων
Σωρευμένες αποσβέσεις και
απομειώσεις 31/12/2020

- €

Καθαρή λογιστική αξία
31/12/2020

9

95,570.30 €

- €

Αποσβέσεις περιόδου

8

688.20 €

Μειώσεις περιόδου

Σωρευμένες αποσβέσεις και
απομειώσεις 1/1/2020

7

6
82,174.37 €

- €

Μικτή λογιστική αξία
31/12/2020

5

- €

Τόκοι περιόδου
Μεταφορές

4

Άυλα

Γη (Οικόπεδα)

3

Λοιπός εξοπλισμός

Κτήρια - τεχνικά έργα

2

Μεταφορικά μέσα

Διαμορφώσεις γης
υποκείμενες σε
απόσβεση

1

Επενδ. Ακίνητα

Μηχανολογικός
εξοπλισμός

Γη (Οικόπεδα)

Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ακίνητα

- €

- €
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ΑΔΑ: ΩΧ0546Μ77Γ-ΙΝΕ
Πίνακας 10: Προτεινόμενη διάθεση κερδών
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως
Μείον: Ζημίες προηγ. Χρήσεων

11,859,614.30 €
- €

(ή) Πλέον: Κέρδη προηγ. χρήσεων

151,137,615.24 €

Κέρδη προς διάθεση

162,997,229.54 €

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

- €

1. Τακτικό αποθεματικό

- €

2. Αποθεματικό νόμων ή καταστατικού

- €

3. Αφορολόγητο Αποθεματικό

- €

4. Πρώτο μέρισμα (άρθρο 45 παρ. 2β Ν.2190/1920)

- €

5. Πρόσθετο μέρισμα

- €

6. Υπόλοιπο κερδών εις νέο

162,997,229.54 €
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ΑΔΑ: ΩΧ0546Μ77Γ-ΙΝΕ
Αθήνα, 30/06/2021
Η Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου και ασκούσα
καθήκοντα Διευθύντριας
του Ελληνικού Ιδρύματος
Έρευνας και Καινοτομίας

Καθηγήτρια Ξένη Χρυσοχόου

Η Προισταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών
του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας

Αγγελία Ευθυμία Ξανθοπούλου
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ΑΔΑ: ΩΧ0546Μ77Γ-ΙΝΕ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
EΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

ΜΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ
ΕΓΛΣ

Ι.ΕΣΟΔΑ (=1+2+3+4+5+6+7)
1. Πωλήσεις (=α+β)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 27720/08.09.2020
ΑΔΑ: ΨΥ6446Μ77Γ-ΝΓΡ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020

39.360.000

38.783.168,71

0

0,00

α) Πωλήσεις εμπορευμάτων
Προϊόντων, λοιπών αποθεμάτων και
άχρηστου υλικού

70+71+72

0

0,00

β) Πωλήσεις υπηρεσιών

73

0

0,00

2. Επιχορηγήσεις (=γ+δ+ε+στ)

74

36.000.000

36.000.000,00

γ) Τακτικού Προϋπολογισμού

74.96

36.000.000

36.000.000,00

δ) Εγκεκριμένοι Πόροι ΠΔΕ (βάσει
ήδη υπογεγραμμένων ΣΑΕ)

41.10 ή 43.00*

0

0,00

ε) Ε.Ε.

43.04 ή 74.08

0

0,00

στ) Λοιπές

ΛΟΙΠΑ 74 ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΑΠO ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ
ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΩΝ ΛΟΓΩ
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΛΗΨΗ
ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΚΡΑΤΟΣ, ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΚΡΑΤΟΣ, ΑΥΞΗΣΕΙΣ
ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΠΛΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΔΕ ΚΑΙ
ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ

0

0,00

3. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών

75

0

0,00

4. Έσοδα Κεφαλαίων (Τόκοι
Πιστωτικοί)

76 ΠΛΗΝ 76.04

3.000.000

2.781.552,20

5. Ιδιοπαραγωγή παγίων

78 ΠΛΗΝ 78.05

0

0,00

6. Λοιπά Έσοδα

82.01 ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ
ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ
ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

360.000

0,00

7. Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα

81.01 (ΠΛΗΝ 81.01.04 ΚΑΙ
81.01.05)

0

1.616,51

48.685.099

27.010.888,10

ΙΙ.ΕΞΟΔΑ
(=8+9+10+11+12+13+14+15+16)
8. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού
(=ζ+η+θ)

60 ΠΛΗΝ 60.05

837.000

574.761,14

ζ) Αμοιβές έμμισθου και
ημερομίσθιου προσωπικού

60.00 ΕΩΣ 60.01

665.000

458.908,39

η) Εργοδοτικές εισφορές και
επιβαρύνσεις έμμισθου και
ημερομίσθιου προσωπικού

60.03 ΕΩΣ 60.04

157.000

110.539,75

θ) Παρεπόμενες Παροχές και έξοδα
προσωπικού

60.02

15.000

5.313,00

9. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων

61

1.000.000

140.756,37

Σελίδα 1

ΑΔΑ: ΩΧ0546Μ77Γ-ΙΝΕ

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

EΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΓΛΣ

10. Παροχές Τρίτων

62

Εκ των οποίων Ηλεκτρικό Ρεύμα Φωταέριο- Ύδρευση Τηλεπικοινωνίες

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 27720/08.09.2020
ΑΔΑ: ΨΥ6446Μ77Γ-ΝΓΡ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020

260.000

143.098,49

62.00 ΕΩΣ 62.03

25.000

7.486,28

Εκ των οποίων Ενοίκια

62.04

60.000

55.944,00

Εκ των οποίων Ασφάλιστρα

62.05

3.000

247,18

Εκ των οποίων Επισκευές και
Συντηρήσεις

62.07

160.000

72.251,03

11. Φόροι (συμπεριλαμβανομένου
και φόρου εισοδήματος χρήσης)

63 + 54.08 (ή 88.08)+88.09

1.740.000

1.342.417,36

Εκ των οποίων Φόρος Εισοδήματος
Χρήσης

54.08 (ή 88.08)+88.09

950.000

667.572,53

12. Διάφορα Έξοδα

60.05+[64 ΠΛΗΝ 64.11 ΚΑΙ
64.12]+82.00+88.06+ 53.01
+ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ
[44 χρέωση (ΠΛΗΝ 44.14 ΚΑΙ
44.15) ΜΕΙΟΝ 84 έσοδο
ΜΕΙΟΝ 78.05] KAI 67 και
λοιπά έξοδα που δεν έχουν
ταξινομηθεί σε άλλες
κατηγορίες

44.652.099

25.255.503,43

Εκ των οποίων Μεταβιβάσεις
Εισοδημάτων σε Τρίτους (δωρεές,
επιχορηγήσεις)

64.06 (ή 67**)

44.412.099

25.145.615,58

13. Τόκοι και συναφή έξοδα

65 ΚΑΙ 16.18

6.000

2.093,15

0

0,00

10.000

207,98

180.000

155.489,78

80.000

95.570,30

0

0,00

Εκ των οποίων δαπάνες προμηθειών
πληρωτέες στο κράτος επί των
δανείων που έχουν ληφθεί με την
εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου
14. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα

81.00 ΠΛΗΝ 81.00.03 ΚΑΙ
81.00.04

15. Καθαρή Κτήση Παγίων (ομάδα
1). Η διαφορά μεταξύ αγορών και
πωληθέντων παγίων κατά τη χρήση.

[10-16] (ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ)
ΠΛΗΝ 16.18

Εκ των οποίων έπιπλα και λοιπός
εξοπλισμός

[14] -14.18

16. Αγορές χρήσης (ομάδα 2). Η
ομάδα 2 εξοδοποιείται με βάση τις
αγορές και όχι την αρχή συσχέτισης
εσόδου-εξόδου ή της ανάλωσης των
αποθεμάτων.
ΙΣΟΖΥΓΙΟ (=Ι-ΙΙ)

[20-28]

-9.325.099

15. Καθαρή Κτήση Παγίων (ομάδα 1).
Η διαφορά μεταξύ αγορών και πωληθέντων παγίων κατά τη χρήση (1)
μείον : Αποσβέσεις 2020
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους
(α) + (β) - (γ):

11.772.280,61

(α)

155.489,78

(β)

68.156,09

(γ)

11.859.614,30
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Παράρτημα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
(ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)
30/06/2021
Προς
τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές
Κα Χαρίκλεια Φερτάκη, (Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 22431)
Κο Γρηγόριο Λιούλια, (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13781)
της ελεγκτικής εταιρείας Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία ορκωτών Ελεγκτών (δ.τ. «
ΣΟΛ Α.Ε.» ή «ΣΟΛ CROWE»)
Αξιότιμη κα Φερτάκη,
Αξιότιμε κε Λιούλια,
Η παρούσα επιστολή διαβεβαίωσης χορηγείται αναφορικά με τον έλεγχό σας των οικονομικών
καταστάσεων του Ν.Π.Ι.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) της
χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020, με σκοπό την έκφραση γνώμης ως προς το εάν οι οικονομικές
καταστάσεις δίνουν αληθινή και εύλογη εικόνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα, και ακολουθώντας την λογιστική πολιτική της αναγνώρισης των οικονομικών της στοιχείων του
ιστορικού κόστους κτήσης.
Επιβεβαιώνουμε ότι σύμφωνα με την καλύτερη δυνατή γνώση και πεποίθησή μας, έχοντας θέσει τα
διερευνητικά ερωτήματα που θεωρήσαμε απαραίτητα για τον σκοπό της κατάλληλης πληροφόρησής μας:
Α. Οικονομικές καταστάσεις
Α1. Έχουμε εκπληρώσει τις ευθύνες μας, όπως καθορίζονται στους όρους της από Αριθ. Πρωτ.:
33906/24.02.2021 ανάθεσης ελέγχου, για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων του Ν.Π.Ι.Δ.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις – Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ούτως ώστε να δίδουν αληθινή και εύλογη εικόνα.
Α2. Επίσης, έχουμε εγκαταστήσει τις απαραίτητες δικλείδες εσωτερικού ελέγχου ούτως ώστε να καθίσταται
δυνατή η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη σφάλματα
οφειλόμενα σε απάτη ή ανθρώπινο λάθος.
Α3. Έχουμε αξιολογήσει την ικανότητα του Ν.Π.Ι.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) επαρκή να συνεχίσει την δραστηριότητά της, και κατά συνέπεια οι
οικονομικές καταστάσεις του Ν.Π.Ι.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
(ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με την λογιστική αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας.
Α4. Οι σημαντικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν από εμάς κατά την διενέργεια λογιστικών
εκτιμήσεων, είναι λελογισμένες.
Α5. Οι σχέσεις συνδεδεμένων μερών και συναλλαγών έχουν καταλλήλως λογιστικοποιηθεί και
γνωστοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ισχύον νομοθετικού πλαισίου.
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ΑΔΑ: ΩΧ0546Μ77Γ-ΙΝΕ

Παράρτημα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
(ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)
Α6. Όλα τα γεγονότα μετά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και για τα οποία οι ισχύουσες
διατάξεις απαιτούν προσαρμογή ή γνωστοποίηση έχουν προσαρμοστεί ή γνωστοποιηθεί.
Β. Παρεχόμενες πληροφορίες
Β1. Σας έχουμε παράσχει :




Πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες για τις οποίες είμαστε ενήμεροι ότι είναι σχετικές με την
προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων, όπως αρχεία, τεκμηρίωση και άλλα θέματα,
Πρόσθετες πληροφορίες που έχετε ζητήσει από εμάς για τον σκοπό του ελέγχου,
Απεριόριστη πρόσβαση σε πρόσωπα εντός της οντότητας από τα οποία θεωρήσατε ότι είναι
απαραίτητο να αποκτήσετε ελεγκτικά τεκμήρια.

Β2. Όλες οι συναλλαγές έχουν εγγραφεί στα λογιστικά αρχεία και αντανακλώνται στις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις.
Β3. Σας έχουμε γνωστοποιήσει τα αποτελέσματα της εκτίμησής μας για τον κίνδυνο ότι οι
χρηματοοικονομικές καταστάσεις μπορεί να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες ως αποτέλεσμα απάτης.
Β4. Σας έχουμε γνωστοποιήσει όλες τις πληροφορίες σε σχέση με απάτη ή υποψία απάτης, για την οποία
είμαστε ενήμεροι που επηρεάζει την οντότητα και εμπλέκει:




Την διοίκηση,
Τους εργαζόμενους που έχουν σημαντικούς ρόλους στις εσωτερικές δικλείδες,
Άλλους, όταν η απάτη θα μπορούσε να έχει ουσιώδη επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις.

Β5. Σας έχουμε γνωστοποιήσει όλες τις πληροφορίες σε σχέση με καταγγελίες για απάτη, ή υποψία απάτης,
που επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις της οντότητας, οι οποίες γνωστοποιήθηκαν από
εργαζόμενους, πρώην εργαζόμενους, αναλυτές, ρυθμιστικές αρχές ή άλλους.
Β6. Σας έχουμε γνωστοποιήσει όλες τις γνωστές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ή υποψίας μη συμμόρφωσης
με νόμους και κανονισμούς, των οποίων οι επιπτώσεις πρέπει να εξετάζονται κατά την κατάρτιση των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
B7. Εμείς, και οι νομικοί μας σύμβουλοι, σας έχουμε γνωστοποιήσει όλες τις αγωγές & εγκλήσεις/μηνύσεις
που εκκρεμούν κατά του Ν.Π.Ι.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
(ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.).
Για το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Ιδρύματος σας γνωρίζουμε τα εξής:
(α) Ως διοίκηση αναγνωρίζουμε ότι είναι δική μας ευθύνη ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός
Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου που να προλαμβάνει και να εντοπίζει ουσιώδη λάθη ως
αποτέλεσμα ενεργειών απάτης ή λάθους στις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ιδρύματος.

Σελίδα 2

ΑΔΑ: ΩΧ0546Μ77Γ-ΙΝΕ

Παράρτημα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
(ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)
(β) Αναγνωρίζουμε την ευθύνη για την εφαρμογή και εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας δικλείδων
ασφαλείας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου που στοχεύουν στην παρεμπόδιση και ανίχνευση
ενεργειών απάτης ή λάθους.
(γ) Έχουμε αξιολογήσει τον κίνδυνο οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις να περιέχουν ουσιώδη λάθη
ως αποτέλεσμα ενεργειών απάτης και το αποτέλεσμα αυτής της αξιολόγησης είναι ότι ο κίνδυνος
αυτός δεν είναι σημαντικός.
(δ) Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στην παρούσα επιστολή, δεν υπήρξαν:
(i) Παραβάσεις ή ενδεχόμενες παραβάσεις διατάξεων νόμων ή κανονισμών, οι συνέπειες των
οποίων θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη κατά τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
είτε για αναφορά στο προσάρτημα είτε για σχηματισμό πρόβλεψης για πιθανές ζημιές.
(ii) Ατασθαλίες ή υποψίες για ατασθαλίες στις οποίες εμπλέκονται μέλη της διοίκησης ή πρόσωπα
με σημαντικό ρόλο στο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου ή άλλων, όπου η απάτη θα μπορούσε να
έχει σημαντική επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.
(iii) Διοικητικές κυρώσεις για μη συμμόρφωση ή πλημμελή τήρηση των υπό του νόμου
προβλεπομένων υποχρεώσεων.
(iv) Προβαλλόμενοι ισχυρισμοί για απάτες ή για υποψίες ενδεχόμενης απάτης που περιήλθαν σε
γνώση της διοίκησης, από εργαζόμενους, πρώην εργαζόμενους, αναλυτές, ρυθμιστικές αρχές ή
άλλους και οι οποίες επηρεάζουν τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Ιδρύματος.
3. Δεν υπάρχουν:
α) Αγωγές που ενδέχεται να κινηθούν κατά του Ιδρύματος μας και οι οποίες θα έπρεπε να ληφθούν
υπόψη κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων.
β) Σημαντικές υποχρεώσεις ή ενδεχόμενα κέρδη ή ζημίες από συμβατικές σχέσεις
(συμπεριλαμβανομένων των προφορικών και γραπτών εγγυοδοσιών) για τις οποίες θα έπρεπε να
γίνει πρόβλεψη στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
γ) Σημαντικές συναλλαγές οι οποίες δεν καταχωρήθηκαν ή καταχωρήθηκαν πλημμελώς στα τηρηθέντα
από του Ιδρύματος μας βιβλία και στοιχεία.
δ) Γεγονότα που συνέβησαν μεταγενέστερα της ημερομηνίας του ισολογισμού αλλά έχουν επιπτώσεις
επί των οικονομικών καταστάσεων.

Με εκτίμηση,

Καθηγήτρια ΞΕΝΗ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ
Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου και ασκούσα καθήκοντα Διευθύντριας
του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας

Σελίδα 3
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Παράρτημα
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΝΠΙΔ (μη κερδοσκοπικό)
Ν. 4429/2016 (ΦΕΚ Α - 199/21.10.2016)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2020 ΕΩΣ 31/12/2020
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Κύριοι,
Έχουμε την τιμή να σας υποβάλουμε για έγκριση, τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2020 και να
σας ανακοινώσουμε τα πεπραγμένα της Διοίκησης του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΝΠΙΔ. Επίσης, θα εκθέσουμε τα ακόλουθα σχετικά με την δραστηριότητά της, την οικονομική θέση του Ιδρύματος και την
προβλεπόμενη πορεία στο μέλλον:

1. Άξονας – στόχος: Ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης & των επιδόσεων
των δραστηριοτήτων της οντότητας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την
πολυπλοκότητά της.
Θέμα

Παρατήσεις
Θεσμικό Πλαίσιο
Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο ανήκει στον ευρύτερο
δημόσιο τομέα, λειτουργεί με γνώμονα το Δημόσιο Συμφέρον και εποπτεύεται από τον
Υφυπουργό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και τη Γενική Γραμματεία
Έρευνας και Καινοτομίας.

Α) Συνοπτική περιγραφή
επιχειρησιακού μοντέλου

Ιδρύθηκε με το ν. 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) ρυθμίζονται 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 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114)
αναφορικά με την συγκρότηση και λειτουργία της Συμβουλευτικής Επιτροπής
του Ιδρύματος και τη διαδικασία της αξιολόγησης.
 Με το άρθρο 20 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α΄ 38) για την ίδρυση του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής, αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Επιστημονικού Συμβουλίου
και του Διευθυντή.
 Με το άρθρο 98 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄102) «Αναδιοργάνωση των δομών
υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες
διατάξεις» αναφορικά με τη διαδικασία των αποσπάσεων στο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ..
 Με το άρθρο 35 του ν 4589/2019 (ΦΕΚ Α 13 «Συνέργειες Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και άλλες διατάξεις.» αναφορικά με τη
συγκρότηση των ΘΕΣΕ, τη δημιουργία Πιστοποιημένου Μητρώου Αξιολογητών
– Εμπειρογνωμόνων καθώς και την οικονομική διαχείριση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ..
 Με το άρθρο 111 του Ν. 4623/2019 (Α΄ 134) το Ίδρυμα εποπτέυεταιαπό τον
αρμόδιο για θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας, Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό
ή Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 Με το άρθρο 228 του Ν. 4782/2021 (Α΄ 36) το ΕΛΙΔΕΚ υποβάλλεται στην
αξιολόγηση που προβλέπεται στο άρθρο 31 του ν. 4310/2014 τροποποιήθηκαν
διατάξεις που αφορούν τον Διευθυντή και καταργήθηκαν διατάξεις που
αφορούσαν τους Αναπληρωτές Διευθυντές.
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Θέμα

Παρατήσεις
Έχοντας ως γνώμονα τον εποπτικό ρόλο της Πολιτείας, οι εν λόγω διατάξεις δεν αναιρούν
στο ελάχιστο τη διοικητική αυτοτέλεια του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. αλλά αντίθετα στοχεύουν στην
εύρυθμη λειτουργία και στην υποστήριξη των σκοπών του Ιδρύματος.
Τέλος, με τη με αρ. πρωτ. 195245/2018 (ΦΕΚ Β' 5252/23.11.2018) «Εσωτερικός
Κανονισμός Λειτουργίας Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.).»
κοινή απόφαση των Αν. Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης εξειδικεύτηκαν θέματα οργάνωσης και λειτουργίας
του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
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:
 Η υποστήριξη των νέων επιστημόνων
 Η αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού
 Η ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών της χώρας
Το Επιχειρησιακό Σχέδιο 2020 καταρτίστηκε σε συνεργασία με όλα τα τμήματα του
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τις με αριθ. πρωτ.: 22202/24.02.2020
ΑΔΑ:ΩΜΤΔ46Μ77Γ-ΝΙ6, 24617/27.04.2020 ΑΔΑ:ΩΡΚ046Μ77Γ-3ΤΜ, 31798/
21.12.2020, ΑΔΑ:6ΨΛ446Μ77Γ-1ΜΕ αποφάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου του
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
Στρατηγικοί Στόχοι:
 Η συμβολή στην ανάσχεση των φαινομένων της μονόπλευρης διαφυγής
επιστημονικού δυναμικού στο εξωτερικό καθώς και της ετεροαπασχόλησής του
στη χώρα.
 Η συνεισφορά στη διαμόρφωση συνθηκών που θα οδηγήσουν στη Οικονομία της
Γνώσης, στην ανάπτυξη και παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
Για την εκπλήρωση των στόχων του, το Ίδρυμα:
 Χρηματοδοτεί ερευνητικά προγράμματα
 Χορηγεί υποτροφίες για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και τη διεξαγωγή
μεταδιδακτορικών μελετών
 Χρηματοδοτεί την αγορά ερευνητικού εξοπλισμού, βάσει στρατηγικού
σχεδιασμού
 Χρηματοδοτεί δράσεις διασύνδεσης της επιστήμης με την κοινωνία και
εμβληματικές δράσεις

Β) Στόχοι, βασικές αξίες και
κύριες στρατηγικές

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 των ν. 2083/1992
και 3685/2008 και το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής
(ΕΛΙΑΜΕΠ).. 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. Ειδικότερα, για τις υποτροφίες
σχετικά με την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και τη διεξαγωγή μεταδιδακτορικών
μελετών δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως ιθαγένειας.
Αξίες:
Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ συνεχίζει να έχει τις ίδιες αξίες, τις οποίες υποστηρίζει και επιδιώκει με
επιμονή και υπομονή:
 Αριστεία
 Επιστημονική ποιότητα
 Αξιοκρατία
 Διαφάνεια
 Συνέχεια
 Συνέπεια
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Παρατήσεις
Τα όργανα διοίκησης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. είναι:
Γενική Συνέλευση
Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) 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 και άπαξ ανανεώσιμη. Με την με αρ. πρωτ.
146206/2018 (ΥΟΔΔ 526) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, όπως ισχύει, συγκροτήθηκε η δεύτερη Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος
στην οποία εκπροσωπούνται 40 φορείς. Η θητεία των μελών της εν λόγω Γενικής
Συνέλευσης λήγει στις 18/09/2021.
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 απολογισμό και απολογισμό δράσεων)
Επιστημονικό Συμβούλιο
Το Επιστημονικό Συμβούλιο (ΕΣ) του Ιδρύματος αποτελείται από εννέα (9) τακτικά μέλη,
επιστήμονες διεθνούς κύρους, οι οποίοι προέρχονται από τους εξής τομείς:

Γ) Αρχές διοίκησης και
εσωτερικά συστήματα
διαχείρισης

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 δημοσίευσης 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 την υπ’ αριθ.
35627/24.3.2021 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΥΟΔΔ 246)
συγκροτήθηκε νέο Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., κατόπιν λήξης της θητείας
του πρώτου Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.
Συμβουλευτική Επιτροπή
Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
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.
Η Συμβουλευτική Επιτροπή συγκροτήθηκε με την αρ. πρωτ. 75065/2018 (ΥΟΔΔ 300)
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
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 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 κατάλογο ο Υπουργός
επιλέγει έξι (6) μέλη, ενώ πέντε (5) μέλη επιλέγονται από το Επιστημονικό Συμβούλιο.
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Παρατήσεις
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.
Η Συμβουλευτική Επιτροπή, είναι αρμόδια να υποβάλει στον Υπουργό την πρότασή της
για τις Θεματικές Συμβουλευτικές Επιτροπές (ΘΕΣΕ) της παρ. 13 του άρθρου 8 του ν.
4429/2016.
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 στο
πλαίσιο δημοσίευσης ανοικτής διεθνούς πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κατόπιν
αξιολόγησης από ειδική επιτροπή κρίσης, αποτελούμενη από επτά (7) επιστήμονες με
αναγνωρισμένο κύρος, γνώση των ερευνητικών αντικειμένων, των επιστημονικών πεδίων
του Ιδρύματος και επαρκή εθνική και διεθνή εμπειρία σε θέματα αξιοποίησης των
αποτελεσμάτων της έρευνας και διοίκησης φορέων ή ερευνητικών ομάδων. Ο Διευθυντής
υλοποιεί τη στρατηγική του Ιδρύματος που έχει αποφασίσει το Επιστημονικό Συμβούλιο.
Με την με Α.Π. 35870/15.04.2021 Απόφαση της 102ης Συνεδρίασης του Ε.Σ. του
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ανατέθηκε η άσκηση των καθηκόντων της Διευθύντριας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στην
Πρόεδρο του Ιδρύματος, λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του Διευθυντή του Ιδρύματος,
κατόπιν παραίτησής του.
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.
Αναπληρωτές Διευθυντές
Οι διατάξεις που αφορούν τους Αναπληρωτές Διευθυντές καταργήθηκαν με το άρθρο 228
του Ν. 4782/2021.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4429/2016, το οποίο επίσης τροποποιήθηκε με το
ανωτέρω άρθρο, η θητεία των υφισταμένων Αναπληρωτών Διευθυντών του Ιδρύματος
συνεχίζεται μέχρι τη λήξη της, όπως προκύπτει από τις προϊσχύουσες διατάξεις.
Το Ίδρυμα ξεκίνησε εντός του 2019 να υλοποιεί τις δράσεις χρηματοδότησης για την
επίτευξη των στόχων του, όπου εκδόθηκαν κατά τα έτη 2019 και 2020 αποφάσεις
Δ) Περιγραφή των προηγούμενων χρηματοδότησης ύψους 68,56 εκατομμυρίων ευρώ εκ των οποίων εκταμιευτήκαν 48,57
επιδόσεων, της αλυσίδας αξίας εκατομμύρια ευρώ.
και των ενσώματων και άυλων
περιουσιακών στοιχείων
Κατά τα λοιπά, η υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου 2021 (Απόφαση με αριθ.
πρωτ.:34147/01.03.2021, ΑΔΑ:6ΛΜΦ46Μ77Γ-Κ4Λ, 98ης Συνεδρίασης Επιστημονικού
Συμβουλίου) προχωρά κανονικώς.
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2. Άξονας – στόχος: Κυριότεροι κίνδυνοι
Θέμα

Παρατηρήσεις
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 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.

A) Αναφορά στην εφοδιαστική
αλυσίδα με μνεία στους κύριους
προμηθευτές και στους κανόνες
συνεργασίας μεταξύ τους

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 καταβλήθηκε 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.
Επιπρόσθετα, το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. έχει λάβει χρηματοδότηση ύψους 120.000.000 ευρώ από
το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Περαιτέρω αναμένεται δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ύψους 5.000.000 ευρώ
για τη χρηματοδότηση – γέφυρα ερευνητών οι οποίοι έχουν υποβάλει ερευνητικές
προτάσεις σε προκηρύξεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European
Research Council – ERC), έχουν αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί με Α ή Β κατά τη
δεύτερη φάση αλλά δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, συνολικού προϋπολογισμού
10.000.000 ευρώ.
Οι προοπτικές του Ιδρύματος γενικώς είναι ευοίωνες και αναμένεται επίτευξη των
στόχων και των αποφάσεων εντός του κανονιστικού πλαισίου.

Σημειώνεται πως οι χρηματικές εισροές της δανειακής σύμβασης πραγματοποιούνται
υπό την αίρεση συμβασιοποίησης ποσοστού 80% των προηγούμενων εκταμιεύσεων
Β) Μελλοντικές προοπτικές και πως της ΕΤΕπ προς το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και οι αναμενόμενες προαναφερθείσες χρηματικές
αυτές επηρεάζονται από το
εισροές ύψους 305 εκατομμυρίων ευρώ (συνολικά για την περίοδο 2016-2022) δεν
υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο
περιλαμβάνουν έσοδα από τόκους.
Το ασφυκτικό πλαίσιο δημοσιονομικών κανόνων περαιτέρω ενδέχεται να επηρεάσει
την ταχύτητα υλοποίησης των δράσεων.
Γενικότεροι μακροοικονομικοί κίνδυνοι ενδέχεται να επηρεάσουν την απορρόφηση
Γ) Λοιποί κίνδυνοι οι οποίοι
των χρηματοδοτήσεων από τους φορείς.
σχετίζονται με την δραστηριότητα ή
τον κλάδο που η οντότητα
Ειδικότερα οι επιπτώσεις από την πανδημία COVID-19 ενδέχεται να προκαλέσουν
αναπτύσσεται
καθυστερήσεις στην υλοποίηση των προγραμμάτων.
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3. Άξονας – στόχος: Περιβαλλοντικά ζητήματα
Θέμα

Α) Πραγματικές και δυνητικές
επιπτώσεις της οντότητας στο
περιβάλλον

Παρατηρήσεις
Το ΕΛΙΔΕΚ δεν επιβαρύνει ιδιαίτερα το περιβάλλον με τη δραστηριότητά του και
τηρεί στο ακέραιο τη νομοθεσία σχετικά με την πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης
που προκύπτει από τις λειτουργίες του.
Ειδικότερα τα προγράμματα που χρηματοδοτεί είτε έχουν θετικό αντίκτυπο προς την
προστασία του περιβάλλοντος, είτε λαμβάνουν υπόψη και αξιολογούν τις επιπτώσεις.

Β) Γνωστοποίηση σχετικά με τις
διαδικασίες που εφαρμόζει η
οντότητα για την πρόληψη και τον
έλεγχο της ρύπανσης και των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από
παράγοντες όπως: ενεργειακή
χρήση, άμεση και έμμεση έκκληση Το ΕΛΙΔΕΚ τηρεί απαρεγκλίτως το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την προστασία
ατμοσφαιρικών ρύπων, προστασία του περιβάλλοντος.
της βιοποικιλότητας και των
υδάτινων πόρων, διαχείριση
αποβλήτων, περιβαλλοντικές
επιπτώσεις από τη μεταφορά ή από
τη χρήση και τη διάθεση των
προϊόντων και των υπηρεσιών
Γ) Αναφορά στην ανάπτυξη των
πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών Το ΕΛΙΔΕΚ τηρεί απαρεγκλίτως το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την προστασία
του περιβάλλοντος.
εφόσον υπάρχουν

4. Άξονας – στόχος: Εργασιακά ζητήματα
Θέμα

Παρατηρήσεις

Α) Πολιτική διαφοροποίησης και
ίσων ευκαιριών (ανεξαρτήτως
φύλλου, θρησκείας,
μειονεκτικότητας ή και άλλων
πτυχών)

Το ΕΛΙΔΕΚ προσλαμβάνει και απασχολεί προσωπικό με αξιοκρατικά κριτήρια, εντός
του κανονιστικού πλαισίου, χωρίς να κάνει διακρίσεις φύλου, θρησκείας, κ.λπ.

Τα δικαιώματα των εργαζομένων γίνονται απολύτως σεβαστά και υπάρχει κλίμα
Β) Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργασιακής ειρήνης, με σταθερές και μακροχρόνιες σχέσεις.
εργαζόμενων και συνδικαλιστική
Οι συνδικαλιστικές ελευθερίες δεν περιορίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο αν και οι
ελευθερία
εργαζόμενοι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε συνδικαλιστικό σωματείο.
Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. απασχολεί τεχνικό ασφαλείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
νομοθεσίας.
Γ) Υγιεινή και ασφάλεια στην
εργασία, συστήματα εκπαίδευσης,
τρόπος προαγωγών κ.τλ.

Περαιτέρω, σε τακτική βάση εκπαιδεύει το προσωπικό της σε νέες δεξιότητες με
σεμινάρια στο αντικείμενο εργασίας, ανάλογα με τις προτεραιότητες που θέτει η
Διοίκηση.
Το προσωπικό αξιολογείται συνεχώς από τους αρμόδιους διευθυντές και οι σχετικές
αναφορές εκτιμώνται από τη Διοίκηση για τις ενδεχόμενες προαγωγές, μετακινήσεις,
κλπ.
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5. Άξονας – στόχος: Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) και μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων
(ΜΧΔΕ)
Θέμα

Παρατηρήσεις

Α) Παρουσίαση γενικών και
τομεακών ΧΔΕ & ΜΧΔΕ, ανάλογα
με την περίπτωση, στο πλαίσιο των Δεν έχουν περιέλθει στη γνώση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
στρατηγικών στόχων και των
Επιδόσεων στον κλάδο που δραστηριοποιείται.
θεμάτων που παρουσιάζονται στην
έκθεση διαχείρισης
Β) Οι δείκτες αυτοί πρέπει να είναι
ευρέως διαδεδομένοι, δεν τίθεται
περιορισμός ως προς την χρήση
τους και η οντότητα οφείλει να
κάνει σχετική αναφορά στην
μεθοδολογία και τον τρόπο
συλλογής της μετρήσιμης
πληροφορίας

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. δεν παρακολουθεί Μη Χρηματοοικονομικούς Δείκτες Επιδόσεων.
Η Διοίκηση του Ιδρύματος επιλέγει ΧΔΕ ανάλογα με τις ανάγκες της. Οι ΧΔΕ που
χρησιμοποιούνται, είναι οι ευρέως διαδεδομένοι και τα στοιχεία για την εξαγωγή τους
προκύπτουν από τις Χρηματοοικονομικές της Καταστάσεις.

6. Άξονας – στόχος: Επιπλέον πληροφόρηση
Θέμα

Α) Την προβλεπόμενη εξέλιξη της
οντότητας

Παρατηρήσεις
Το ίδρυμα κινείται στοχευμένα για τη συνεχή βελτίωση στα εξής επίπεδα: οργανωτικό,
στελέχωση, ποιότητα υπηρεσιών. Το 2020 το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. μεταφέρθηκε σε νέα γραφεία
που καλύπτουν τις κτηριακές ανάγκες.
Σε όλα τα επίπεδα η εξέλιξη υλοποίησης των στόχων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. είναι συνεχής
και επιβεβαιώνεται από τις οικονομικές καταστάσεις 2020 αναφορικά με την
αξιοποίηση των κονδυλίων και τους ρυθμούς απορρόφησης.
Η βασική δραστηριότητα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. είναι η χρηματοδότηση και πιστοποίηση
δράσεων που αφορούν στον τομέα ερευνών, ανάπτυξης και καινοτομίας,
συγκεκριμένα:
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.) αποσκοπεί στη χρηματοδότηση ΥΔ
για την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα (ΑΕΙ) και Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) στην
Ελλάδα. Η διάρκεια της χρηματοδότησης (υπό μορφή υποτροφίας) είναι από 12 έως
36 μήνες.

Β) Τις δραστηριότητες της
οντότητας στον τομέα ερευνών και
Οι αιτήσεις κατατάσσονται κατ’ επιλογή του/της υποβάλλοντος/ουσας την αίτηση σε
ανάπτυξης (εφόσον υπάρχουν)
μια από τις ακόλουθες ευρείες επιστημονικές περιοχές: Α. Φυσικές Επιστήμες Β.
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας Γ. Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και Επιστήμες
Υγείας) Δ. Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα Ε. Μαθηματικά και Επιστήμες της
Πληροφορίας ΣΤ. Κοινωνικές Επιστήμες Ζ. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες Η.
Περιβάλλον και Ενέργεια Θ. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας.
Β. Προτάσεις ερευνητικών έργων
Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές/Τριες

με

Επιστημονικούς

Υπευθύνους

Στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων ερευνητικών
έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας, στα οποία Επιστημονικοί
Υπεύθυνοι (ΕΥ) είναι Μεταδιδακτορικοί/κές Ερευνητές/τριες (ΜΕ-ΕΥ).
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Θέμα

Παρατηρήσεις
Η Δράση έχει σχεδιαστεί με στόχο να υποστηρίξει Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές για
να κατευθύνουν την υλοποίηση ερευνητικού Έργου ως Επιστημονικοί Υπεύθυνοι και
να διαμορφώσουν τη δική τους ανεξάρτητη Ερευνητική Ομάδα. Απώτερος σκοπός της
δράσης είναι η διαμόρφωση νέων προοπτικών στην επιστημονική και επαγγελματική
πορεία τόσο του ΜΕ-ΕΥ όσο και των μελών της Ερευνητικής 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 ερευνητικό τομέα αιχμής, να έχει σημαντική επιστημονική απήχηση
και να πληροί κριτήρια υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας.
Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των ερευνητικών έργων θα είναι Μεταδιδακτορικοί
Ερευνητές (παρ.12 του άρθρου 24 του Ν4386/2016).
Οι προτάσεις κατατάσσονται κατ’ επιλογή του/της υποβάλλοντος/ουσας την αίτηση
σε μια από τις ακόλουθες ευρείες επιστημονικές περιοχές: Α. Φυσικές Επιστήμες Β.
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας Γ. Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και Επιστήμες
Υγείας) Δ. Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα Ε. Μαθηματικά και Επιστήμες 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 επιστημονικής 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 προτείνονται στην
ερευνητική Πρόταση.
Στην Ερευνητική Ομάδα του έργου μπορούν να συμμετέχουν, εκτός από τον ΜΕ-ΕΥ,
και άλλοι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές, Υποψήφιοι Διδάκτορες, Μεταπτυχιακοί
Φοιτητές, επιστημονικοί 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.
(Πανεπιστήμιο ή Τ.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 επιλεγούν μέσα από
διαδικασία αξιολόγησης.
Γ. Προτάσεις ερευνητικών έργων με Επιστημονικούς Υπευθύνους Μέλη ΔΕΠ και
Ερευνητές/Τριες
Στόχος της παρούσας δράσης είναι η υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων
ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας στο πλαίσιο της προσπάθειας
για τη στήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας της Χώρας. Τα ερευνητικά έργα της
παρούσας δράσης θα υλοποιηθούν σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ερευνητικά
Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ) και Ερευνητικά Κέντρα – Ινστιτούτα της Χώρας
που καλούνται Φορείς Υποδοχής (ΦΥ), εμπλουτίζοντας τις ερευνητικές
δραστηριότητες που διεξάγονται σε αυτά. Η δράση αυτή έρχεται σε συνέχεια και
συμπληρωματικά των δράσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση υποψήφιων
διδακτόρων και μεταδιδακτορικών ερευνητών/τριών στο πλαίσιο της έμπρακτης
υποστήριξης της έρευνας που διεξάγεται στη Χώρα. Επιπλέον, η δράση αυτή
εντάσσεται στο πλαίσιο αξιοποίησης του επιστημονικού δυναμικού της Χώρας
στοχεύοντας και στην παραμονή των νέων επιστημόνων αλλά και την προσέλκυση
των αντίστοιχων που εργάζονται στο εξωτερικό.
Επιστημονικοί Υπεύθυνοι (ΕΥ) δύναται να είναι μέλη ΔΕΠ (άρθρο 2 στοιχ. ια του Ν.
4485/2017) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), ερευνητές των
Ερευνητικών Κέντρων (ΕΚ, άρθρο 18 του Ν. 4310/2014), των Ερευνητικών
Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (ΕΠΙ) και των Ανωτάτων Στρατιωτικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) της Χώρας και αποτελούν προσωπικό των Φορέων,
οι οποίοι είναι κύριοι δικαιούχοι χρηματοδότησης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.(άρθρο 2 παρ. 2α
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του Ν. 4429/2016), όπως συγκεκριμενοποιούνται για τις ανάγκες της παρούσας
προκήρυξης παρακάτω. Η δράση είναι προσαρμοσμένη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
της ερευνητικής προσπάθειας σε καθεμία από τις επιστημονικές περιοχές που καλύπτει
και δεν τίθενται κανενός είδους θεματικοί ή γεωγραφικοί περιορισμοί.
Το προτεινόμενο ερευνητικό έργο θα πρέπει να είναι πρωτότυπο, να αναφέρεται σε
ερευνητικό τομέα αιχμής, να έχει σημαντική επιστημονική απήχηση σε διεθνές
επίπεδο και να πληροί κριτήρια υψηλής επιστημονικής 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 Επιστήμες – Τρόφιμα Ε. Μαθηματικά και Επιστήμες της
Πληροφορίας ΣΤ. Κοινωνικές Επιστήμες Ζ. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες Η.
Περιβάλλον και Ενέργεια Θ. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας.
Δ. Προτάσεις ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας
Στόχος της παρούσας δράσης είναι η προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού μεγάλης
αξίας και στρατηγικής σημασίας, στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη στήριξη της
ερευνητικής δραστηριότητας της Χώρας. Η δράση υλοποιείται σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ,
Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ) και Ερευνητικά Κέντρα – Ινστιτούτα
της Χώρας που καλούνται Φορείς Υποδοχής (ΦΥ) ενδυναμώνοντας ή επεκτείνοντας
τις υφιστάμενες ερευνητικές τους δομές.
Η δράση αυτή έρχεται σε συνέχεια και συμπληρωματικά των δράσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
για την ενίσχυση υποψηφίων διδακτόρων, μεταδιδακτορικών ερευνητών/τριών και
Μελών ΔΕΠ/Ερευνητών-τριών στο πλαίσιο της έμπρακτης υποστήριξης της έρευνας
που διεξάγεται στη Χώρα. Επιπλέον, η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο
αξιοποίησης του επιστημονικού δυναμικού της Χώρας στοχεύοντας και στην
παραμονή των νέων επιστημόνων αλλά και την προσέλκυση των αντίστοιχων που
εργάζονται στο εξωτερικό. Επιστημονικοί Υπεύθυνοι (ΕΥ) δύναται να είναι μέλη ΔΕΠ
(άρθρο 2 στοιχ. ια του Ν. 4485/2017) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
(ΑΕΙ), ερευνητές των Ερευνητικών Κέντρων (ΕΚ, άρθρο 18 του Ν. 4310/2014), των
Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (ΕΠΙ) και των Ανωτάτων Στρατιωτικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) της Χώρας και αποτελούν προσωπικό των Φορέων,
οι οποίοι είναι κύριοι δικαιούχοι χρηματοδότησης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.(άρθρο 2 παρ. 2α
του Ν. 4429/2016), όπως συγκεκριμενοποιούνται για τις ανάγκες της παρούσας
προκήρυξης παρακάτω. Η δράση είναι προσαρμοσμένη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
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 ευρείες επιστημονικές περιοχές: Α. Φυσικές Επιστήμες Β.
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας Γ. Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες
Υγείας) Δ. Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα Ε. Μαθηματικά και Επιστήμες της
Πληροφορίας ΣΤ. Κοινωνικές Επιστήμες Ζ. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες Η.
Περιβάλλον και Ενέργεια Θ. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας.

Γ) Τις πληροφορίες που
αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
μετοχών
Δ) Την ύπαρξη υποκαταστημάτων Τα γραφεία του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. βρίσκονται στην Λ. Ανδρέα Συγγρού 185 &, Σάρδεων 2,
της οντότητας (εντός και εκτός
Νέα Σμύρνη Αττικής και δεν διαθέτει λοιπά υποκαταστήματα.
Ελλάδος εφόσον υπάρχουν τέτοια)
Ε) Εφόσον πραγματοποιείται χρήση
χρηματοπιστωτικών μέσων: αα)
τους στόχους και τις πολιτικές της
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
οντότητας όσον αφορά τη
διαχείριση του χρηματοοικονομικού
κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης
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της πολιτικής της για την
αντιστάθμιση κάθε σημαντικού
τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής
για την οποία εφαρμόζεται
λογιστική αντιστάθμισης και ββ) την
έκθεση της οντότητας στον κίνδυνο
μεταβολής των τιμών, στον
πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο
ρευστότητας και στον κίνδυνο
ταμειακών ροών.

Κύριοι,
πολύ συνοπτικά σας παρουσιάσαμε τη δραστηριότητα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για τη χρήση που έληξε την 31/12/2020. Μέχρι την
ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά
την οικονομική θέση και την πορεία του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ..
Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στη γενική Συνέλευση και για τη συμβολή σας στις εργασίες της.

Ν. Σμύρνη , 30/06/2021
Η Πρόεδρος του Επιστημονικού
Συμβουλίου και ασκούσα
καθήκοντα Διευθύντριας του
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
Καθηγήτρια Ξένη Χρυσοχόου

Προϊσταμένη
Οικονομικών Υπηρεσιών του
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
Αγγελία Ευθυμία Ξανθοπούλου

