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ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΕΤΕΚ ΓΙΑ 
ΤΟ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 

 

 

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ιδρύθηκε το 2016 (Ν.4429/2016). Σύμφωνα με το άρθρο 2 του 
ιδρυτικού του νόμου: «Σκοπός του Ιδρύματος είναι η προαγωγή της έρευνας και της 
καινοτομίας, στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την έρευνα και την 
καινοτομία. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού, το Ίδρυμα: 

α. Χρηματοδοτεί ερευνητικά προγράμματα … 
β. Χορηγεί υποτροφίες για τη διεξαγωγή διδακτορικών διατριβών και μετα - 
διδακτορικών μελετών … 
γ. Χρηματοδοτεί την αγορά ερευνητικού εξοπλισμού, βάσει στρατηγικού 
σχεδιασμού ... 
δ. Διευκολύνει την πρόσβαση Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι. και ερευνητικών και 
τεχνολογικών φορέων στη χρηματοδότηση καινοτόμων ερευνητικών 
προγραμμάτων. 
ε. Υποστηρίζει, μέσω εφάπαξ χρηματοδότησης, τη δημιουργία και λειτουργία 
νεοφυών επιχειρήσεων προς εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων …» 

Η χρηματοδότηση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., συνολικού ύψους 300 εκατ.ευρώ, προήλθε κατά 
60% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και κατά 40% από τον ελληνικό 
προϋπολογισμό δημόσιων επενδύσεων. Στο συνολικό ποσό προστέθηκε δωρεά 5 
εκατ.ευρώ του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος ειδικά για τη χρηματοδότηση 
προτάσεων που συγκέντρωσαν υψηλή βαθμολογία σε προκηρύξεις του European 
Research Council, οι οποίες όμως δεν επελέγησαν τελικά.  

1 – Δομή και όργανα διοίκησης 

Τα όργανα διοίκησης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. είναι:  

• η Γενική Συνέλευση, στην οποία εκπροσωπούνται τα Πανεπιστήμια και τα 
Ερευνητικά Κέντρα (βλ. αναλυτικότερα το Παράρτημα 1),  

• το Επιστημονικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από 9 μέλη αντιστοιχούντα σε 
9 επιστημονικές περιοχές και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, μετά από 
ανοικτή πρόσκληση και διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων (βλ. 
αναλυτικότερα το Παράρτημα 2),  

• η ενδεκαμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, τα 6 μέλη της οποίας ορίζει ο 
Υπουργός από πολυπληθέστερο κατάλογο που υποβάλλει το ΕΣΕΤΕΚ και τα 
άλλα 5 επιλέγει το Επιστημονικό Συμβούλιο (βλ. αναλυτικότερα το 
Παράρτημα 3), 

• ο/η Διευθυντής/τρια και ο/η Αναπληρωτής/τρια (βλ.Παράρτημα 4). 
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Επισημάνσεις, σχόλια, παρατηρήσεις 

1.1 – Η Γενική Συνέλευση, με κεντρικό στοιχείο την «αντιπροσωπευτικότητα» της 
σύνθεσής της, έχει αποδείξει τη χρησιμότητά της και προτείνεται η διατήρησή της. 

1.2 – Η συμβολή του προέδρου και των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου στα 
πρώτα χρόνια λειτουργίας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. υπήρξε ιδιαίτερα θετική. Ο αριθμός των 
μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου προτείνεται να αυξηθεί με τρία ως πέντε, μη 
εκτελεστικά, μέλη ανά επιστημονική περιοχή, με αποκλειστικό ρόλο τη συμμετοχή 
στη διαδικασία επιλογής των επιτροπών αξιολόγησης. 

1.3 – Ο/η Διευθυντής/τρια και ο/η αναπληρωτής/τρια προτείνεται να επιλέγονται 
από τη Γενική Συνέλευση και να διορίζονται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού 
για τετραετή θητεία, ανανεώσιμη, καταρχήν, μόνο μια φορά. Τα κριτήρια επιλογής 
τους πρέπει να είναι κατά κύριο λόγο η σημαντική διοικητική πείρα, τονίζεται δε ότι 
η άμεση πλήρωση αυτών των θέσεων (όπως και γενικά του στελεχιακού δυναμικού) 
έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία, ώστε να μπορέσει το Επιστημονικό Συμβούλιο να 
αφοσιωθεί αποκλειστικά στις στρατηγικού χαρακτήρα αρμοδιότητές του. 

1.4 – Η Επιτροπή Αξιολόγησης προτείνει να αντικατασταθεί η σημερινή συγκρότηση 
της Συμβουλευτικής Επιτροπής από ένα ολιγομελές σώμα επιστημόνων, ιδιαίτερα 
υψηλής ακαδημαϊκής στάθμης, επιλεγμένο από το ΕΣΕΤΕΚ, τα ονόματα της οποίας 
δημοσιεύονται από τον αρμόδιο Υπουργό. 

2 – Δράσεις, προκηρύξεις 

Συνολικά, στο διάστημα λειτουργίας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., δημοσιεύτηκαν 15 προκηρύξεις, 
από τις οποίες δέκα βρίσκονται στο στάδιο της χρηματοδότησης και πέντε στο 
στάδιο της αξιολόγησης. Από αυτές: 

• Τρεις ως υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες (15% του συνολικού 
προϋπολογισμού), 

• Τρεις για ερευνητικά έργα στα οποία επιστημονικοί υπεύθυνοι ήταν 
μεταδιδακτορικοί ερευνητές/τριες, (35% συνολικού προϋπολογισμού), 

• Δύο για ερευνητικά έργα για μέλη ΔΕΠ και ερευνητές/τριες (32% συνολικού 
προϋπολογισμού), καθώς και για προμήθεια εξοπλισμού (14% συνολικού 
προϋπολογισμού) και 

• Επτά για «εμβληματικές δράσεις» (5% συνολικού προϋπολογισμού).  

Σε όλες τις παραπάνω δράσεις (εκτός των «εμβληματικών δράσεων») η επιλογή του 
θέματος της έρευνας ήταν ανοικτή (bottom-up) και κάλυπτε ερευνητικά ερωτήματα 
είτε βασικής, είτε περισσότερο εφαρμοσμένης έρευνας, τα οποία κατανεμήθηκαν 
στις εξής επιστημονικές περιοχές:  

1-«φυσικές επιστήμες»,  
2-«επιστήμες μηχανικού και τεχνολογίας»,  
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3-«επιστήμες ζωής»,  
4-«γεωπονικές επιστήμες και τρόφιμα»,  
5-«μαθηματικά και επιστήμες πληροφορικής»,  
6-«κοινωνικές επιστήμες»,  
7-«ανθρωπιστικές επιστήμες και τέχνες»,  
8-«περιβάλλον και ενέργεια» και,  
ως 9η επιστημονική περιοχή, «διοίκηση και οικονομία της καινοτομίας». 

 
Οι «εμβληματικές δράσεις» αφορούσαν (βλ. αναλυτικότερα Παράρτημα 5): 

o Α - 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση,  
o Β - «Αιέν αριστεύειν-Θεόδωρος Παπάζογλου»,  
o Γ - 10ο κύμα της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας,  
o Δ - Κόμβοι έρευνας, καινοτομίας και διάχυσης,  
o Ε - Παρεμβάσεις για επιπτώσεις πανδημίας COVID-19,  
o Στ - Ευρωπαϊκές υποδομές DARIAH, CLARIN) 

Επισημάνσεις, σχόλια, παρατηρήσεις 

2.1 – Ο «ανοικτός χαρακτήρας» (bottom-up) των προκηρύξεων, που καλύπτει 
βασική ή εφαρμοσμένη έρευνα σε όλες τις επιστημονικές περιοχές θα πρέπει να 
διατηρηθεί. Παράλληλα θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα και προκηρύξεων στη 
βάση θεματικών προτεραιοτήτων, στο πλαίσιο μιας εθνικής ερευνητικής πολιτικής. 

2.2 – Η αναλογία μεταξύ προκηρύξεων για ερευνητικά προγράμματα, την ευθύνη 
των οποίων έχουν μετα-διδακτορικοί ερευνητές/τριες έναντι εκείνων που 
προτείνουν μέλη ΔΕΠ και ερευνητές/τριες θα πρέπει να επανεξεταστεί, με στόχο τη 
σημαντική αύξηση των ερευνητικών προγραμμάτων, την ευθύνη των οποίων έχουν 
μέλη ΔΕΠ και ερευνητές/τριες (υπενθυμίζεται ότι, μέχρι σήμερα, μόλις το 31.5% των 
προκηρύξεων αφορά ερευνητικά προγράμματα για τα οποία υπεύθυνοι είναι μέλη 
ΔΕΠ και ερευνητές/τριες). 

2.3 – Η Επιτροπή Αξιολόγησης αναγνωρίζει τη σημασία της χορήγησης υποτροφιών 
σε υποψήφιους διδάκτορες, θεωρεί όμως ότι, τόσο οι πόροι του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., όσο και η 
μέθοδος και τα κριτήρια αξιολόγησης που αυτό χρησιμοποιεί με στόχο την 
προώθηση της άριστης έρευνας θα είναι αποδοτικότεροι αν, στο μέλλον, η ενίσχυση 
των υποψηφίων διδακτόρων γίνεται μέσω της συμμετοχής τους σε ευρύτερα 
ερευνητικά προγράμματα, την ευθύνη της υποβολής των οποίων θα έχει το μέλος 
ΔΕΠ/ερευνητής/τρια. 

2.4 - Η  κατανομή των διαθέσιμων πόρων ανά επιστημονική περιοχή θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη και το μερίδιο του προϋπολογισμού των προτάσεων κάθε 
επιστημονικής περιοχής στο συνολικό προϋπολογισμό και όχι μόνο το μερίδιο του 
αριθμού των προτάσεων. Μετά από κάποιο εύλογο διάστημα 2-3 ετών, θα πρέπει 
να εξεταστεί το ενδεχόμενο αναθεώρησης του αριθμού και του ορισμού των 
επιστημονικών περιοχών στις οποίες κατανέμονται οι προτάσεις. 

2.5 – Τα κριτήρια επιλογής των «εμβληματικών δράσεων» δεν είναι πάντοτε 
προφανή, ούτε και η σύνδεσή τους με την ανάγκη προώθησης της έρευνας στο 
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πλαίσιο ενός προγράμματος «επιστήμη και κοινωνία», όπως προέβλεπε η σύμβαση 
με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η επιλογή μελλοντικών «εμβληματικών 
δράσεων» από το Επιστημονικό Συμβούλιο θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο 
αξιολόγησης από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες υψηλού κύρους. 

2.6 - Προγράμματα που αποσκοπούν στην προώθηση της καινοτομίας (καινοτομικών 
προϊόντων και υπηρεσιών, νεοφυών επιχειρήσεων κ.λπ.) δεν χρηματοδοτήθηκαν 
από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Η προσθήκη της «Διοίκησης και οικονομίας της καινοτομίας» ως 
ξεχωριστής επιστημονικής περιοχής, εάν αποφασιστεί να διατηρηθεί, θα έπρεπε 
ενδεχομένως να οριστεί με σαφέστερο τρόπο, ώστε να μη δίνεται η εντύπωση ενός 
χαρακτήρα «εξ υπολοίπου».  

2.7 - Θα ήταν ευκταίο να εξεταστεί η δυνατότητα μελλοντικής χρηματοδότησης (π.χ. 
με 5% των χρηματοδοτήσεων) προγραμμάτων, αντίστοιχων με το πρόγραμμα «proof 
of concept», που χρηματοδοτεί το European Research Council, το οποίο αποβλέπει 
στην αξιοποίηση ριζικά νέων, καινοτόμων, ιδεών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια 
έρευνας που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ή άλλα αντίστοιχα προγράμματα 
διεθνών οργανισμών. Σε αυτά τα προγράμματα «ερευνητικής καινοτομίας» θα 
μπορούσαν να προστίθενται συγκεκριμένα ερευνητικά έργα, για τα οποία, η 
αξιολόγηση έδειξε ότι έχουν μια έντονη καινοτομική ερευνητική διάσταση, «υψηλού 
κινδύνου και υψηλής ανταμοιβής». 

3 – Αξιολόγηση προτάσεων. Διαδικασία, κριτήρια 

Το Επιστημονικό Συμβούλιο συγκροτεί τις «επιτροπές αξιολόγησης» των 
προτάσεων, στις οποίες δεν συμμετέχουν τα μέλη του. Οι «επιτροπές αξιολόγησης» 
σε κάθε μια από τις εννέα ορισθείσες επιστημονικές περιοχές, με τη συνδρομή 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων από τα αντίστοιχα μητρώα, οι οποίοι επίσης 
επιλέγονται από το Επιστημονικό Συμβούλιο, αξιολογούν τις υποβληθείσες 
προτάσεις σε δύο στάδια, βάσει των κριτηρίων που έχουν προαποφασιστεί. 

Επισημάνσεις, σχόλια, παρατηρήσεις 

3.1 - Οι επιτροπές αξιολόγησης πρέπει να αποτελούνται από επιστήμονες υψηλού 
κύρους, από την Ελλάδα και το εξωτερικό (άλλωστε οι προτάσεις υποβάλλονται 
υποχρεωτικά μόνο αγγλικά). Ο ορισμός του προέδρου και των μελών των επιτροπών 
αξιολόγησης θα πρέπει να συνεχίζει να γίνεται από το Επιστημονικό Συμβούλιο, 
διευρυμένο με μη εκτελεστικά μέλη (τρία ως πέντε ανά επιστημονική περιοχή), αλλά 
ο διορισμός αυτός θα πρέπει να είναι για μακρύ χρονικό διάστημα (π.χ. 3-5 έτη), με 
βάση κάποιο σύστημα σταδιακής ανανέωσης και έτσι ώστε μέρος μόνο των μελών 
κάθε επιτροπής αξιολόγησης να συμμετέχει σε κάθε αξιολόγηση. Η επιτροπή 
αξιολόγησης θα μπορεί να επιλέγει εμπειρογνώμονες – ειδικούς αξιολογητές, 
ενημερώνοντας σχετικά το Επιστημονικό Συμβούλιο. Τα ονόματα όσων συμμετείχαν 
στην αξιολόγηση των προτάσεων ανακοινώνονται ετησίως. 
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3.2 - Η επιλογή των αξιολογητών και εμπειρογνωμόνων θα συνεχίσει να γίνεται από 
το «μητρώο αξιολογητών και εμπειρογνωμόνων», αλλά και από αντίστοιχες βάσεις 
δεδομένων διεθνών οργανισμών ή άλλων χωρών, χωρίς περιορισμούς γλώσσας ή 
εθνικότητας.  

3.3 – Η αξιολόγηση των προτάσεων διεξάγεται σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη 
φάση, όπου εξετάζεται μόνο η σύνοψη της ερευνητικής πρότασης, προτείνεται η 
διατήρηση των κριτηρίων αξιολόγησης που ισχύουν σήμερα, απλοποιημένα όμως με 
εξάλειψη της στάθμισης με τους επιμέρους συντελεστές βαρύτητας, το δε 
αποτέλεσμα που κοινοποιείται να περιλαμβάνει αποκλειστικά την έκθεση με τη 
βαθμολογία. 

3.4 – Η Επιτροπή Αξιολόγησης θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό οι προκηρύξεις να 
γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα (βλ. Παράρτημα 6 για το ισχύον 
χρονοδιάγραμμα των προκηρύξεων), γνωστά εκ των προτέρων, όπως και η 
αναμενόμενη ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων (στο εσωτερικό δε του 
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. θα πρέπει να υπάρχει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα όλων των σταδίων της 
αξιολόγησης). 

3.5 – Η νέα διαδικασία επιλογής των αξιολογητών και εμπειρογνωμόνων που 
προτείνεται, σε συνδυασμό με την πρόβλεψη αμοιβής των αξιολογητών και την 
εξάλειψη της υποχρέωσης υποβολής της δήλωσης «πόθεν έσχες», αναμένεται να 
συμβάλλει στην συντόμευση της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων, η οποία 
είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα. 

3.6 – Η προβλεπόμενη διαδικασία παρακολούθησης από ειδικούς αξιολογητές-
εμπειρογνώμονες των χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων μετά τη 
χρηματοδότησή τους θα πρέπει να γίνεται χωρίς την προσθήκη περιττών 
γραφειοκρατικών ρυθμίσεων. 

4 - Αποτελέσματα – Συνέπειες – Αντίκτυπος 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων των ερευνητικών έργων που 
χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στηρίζεται σε περιορισμένα δεδομένα και θα 
έχει πληρέστερο χαρακτήρα όταν θα έχει ολοκληρωθεί ένας μεγαλύτερος αριθμός 
προκηρύξεων. Σύμφωνα πάντως με τα στοιχεία που παρέθεσε το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.: 

1 – Ο προϋπολογισμός των έργων που έχουν ήδη προκηρυχθεί είναι 195,7 
εκατ.ευρώ. και έχουν υποβληθεί 4894 αιτήσεις για υποτροφίες και 9817 προτάσεις 
ερευνητικών έργων, με ποσοστά επιτυχίας που κυμαίνονταν μεταξύ 8,7 για τα μέλη 
ΔΕΠ και 26,8 για τους υποψήφιους διδάκτορες (βλ. αναλυτικά το Παράρτημα 9). 

2 – Ως προς το φύλο των επιστημονικών υπευθύνων των ερευνητικών έργων και 
των υποτροφιών (για τις 10 προκηρύξεις για τις οποίες δόθηκαν πλήρη στοιχεία), η 
συμμετοχή των γυναικών ήταν 41%, με μέσο ποσοστό επιτυχίας 17% και των 
ανδρών 59% με μέσο ποσοστό επιτυχίας 14% (βλ. αναλυτικά το Παράρτημα 10). 
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3 – Συνολικά, η κατανομή του προϋπολογισμού των εγκεκριμένων έργων και 
υποτροφιών στις προκηρύξεις για τις οποίες δίνονται πλήρη στοιχεία, ανά 
επιστημονική περιοχή είναι, κατά σειρά (Παράρτημα 11): 

o Επιστήμες ζωής (ιατρική και επιστήμες υγείας): 24% 
o Επιστήμες μηχανικού, τεχνολογίας:    21% 
o Φυσικές επιστήμες:      12% 
o Κοινωνικές επιστήμες:     12% 
o Ανθρωπιστικές επιστήμες και τέχνες:     9% 
o Γεωπονικές επιστήμες, τρόφιμα:      8% 
o Μαθηματικά και επιστήμες της πληροφορίας:    6% 
o Περιβάλλον και ενέργεια:       5% 
o Διοίκηση, οικονομία της καινοτομίας:     2% 

4 – Ο μικρός αριθμός των προκηρύξεων που έχουν πλήρως ολοκληρωθεί δεν 
επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων ως προς το δείκτη της σχετικής 
επιτυχίας των υποψηφίων ανά επιστημονική περιοχή. Ενδεικτικά πάντως, βάσει 
ενός πίνακα όπου αθροίζονται τα αποτελέσματα τριών ανόμοιων προκηρύξεων (για 
μέλη ΔΕΠ, μεταδιδάκτορες, επιτυχόντες στο ERC) τα μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας 
παρουσιάζονται στις κοινωνικές επιστήμες, στα μαθηματικά-επιστήμες 
πληροφορίας και στις ανθρωπιστικές επιστήμες (βλ. Παράρτημα 11). 

5 – Μεταξύ των υποτροφιών για διδακτορικά, όπου τα ποσοστά επιτυχίας είναι 
γενικά σημαντικά υψηλότερα, τα μεγαλύτερα ποσοστά εμφανίζουν κατά σειρά οι 
«ανθρωπιστικές επιστήμες», οι «γεωπονικές επιστήμες», οι «φυσικές επιστήμες», 
οι «επιστήμες ζωής», οι «επιστήμες μηχανικού» (βλ. αναλυτικά το Παράρτημα 11). 

6 – Μεταξύ των Πανεπιστημίων τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας στα ερευνητικά 
έργα έχουν κατά σειρά η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, το Πάντειο Πανεπιστήμιο, 
το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου, ενώ, ως προς τις υποτροφίες, το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας έχει το 
Πανεπιστήμιο Κρήτης ακολουθούμενο από το Ελεύθερο Ανοικτό Πανεπιστήμιο, την 
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (βλ. Παράρτημα 
12). 

7 – Στα ερευνητικά έργα (σε αντίθεση με τις υποτροφίες) συμμετέχουν και τα 
Ερευνητικά Κέντρα, με σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά επιτυχίας. Μεταξύ αυτών, 
τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας εμφανίζονται στο Ελληνικό Ίδρυμα Αλέξανδρος 
Φλέμιγκ, στο Ε.Π.Ι. Θεωρητικής και Υπολογιστικής Φυσικής του Πανεπιστημίου της 
Κρήτης, στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και 
Ανάπτυξης και στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Επιστημών της Ακαδημίας Αθηνών (βλ. 
Παράρτημα 13). 

8 – Από τα ερευνητικά έργα που χρηματοδοτήθηκαν προέκυψαν συνολικά 1306 
δημοσιεύσεις σε έγκυρα περιοδικά και 77 βιβλία/μονογραφίες, οι δε διδακτορικές 
διατριβές που ολοκληρώθηκαν είναι 131. 
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9 – Παρά το ότι η «καινοτομία» δεν ήταν μεταξύ των προκηρύξεων, έχουν 
καταγραφεί 3 πατέντες από την πρώτη προκήρυξη για έργα ΔΕΠ και 
ερευνητών/τριών και καμιά νεοφυής επιχείρηση. 

10 – Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχτηκαν κυρίως μέσω ερωτηματολογίων, το 
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. φαίνεται να συνέβαλε στην αναστροφή του φαινομένου εκροής 
επιστημόνων από την Ελλάδα. Χαρακτηριστικά, 21% των μεταδιδακτόρων 
επέστρεψε στη χώρα ενώ ζούσε στο εξωτερικό πριν από τη χρηματοδότηση του 
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και 49% των μεταδιδακτόρων που ζουν στην Ελλάδα θα έφευγε από τη 
χώρα αν δεν ελάμβανε τη χρηματοδότηση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.  

5 – Συμπέρασμα 

Η δημιουργία του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και η ιδιαίτερα σημαντική συνεισφορά των μελών της 
διοίκησης του Ιδρύματος κάλυψαν ένα μεγάλο κενό στην προώθηση της έρευνας 
στην Ελλάδα.  

Η ομόφωνη γνώμη των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι ότι θα πρέπει να 
επιδιωχθεί η συνέχιση της χρηματοδότησής και λειτουργίας του.  

Όπως επισημάνθηκε ήδη σε προηγούμενα τμήματα αυτής της Έκθεσης Αξιολόγησης, 
η αναθεώρηση της ισορροπίας μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών προκηρύξεων, η 
υιοθέτηση περισσότερο ευέλικτων διαδικασιών ιδιαίτερα ως προς την αξιολόγηση 
των ερευνητικών προτάσεων και η αντιμετώπιση γραφειοκρατικών αγκυλώσεων 
που οδήγησαν σε μεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της διαδικασίας 
αξιολόγησης των προτάσεων, ελπίζεται να επιτρέψουν τη συνέχιση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., 
απαλλαγμένου από κάποιες «παιδικές ασθένειες» και έτοιμου να συμβάλει ακόμα 
περισσότερο στην ανάπτυξη της έρευνας στα ελληνικά Πανεπιστήμια και 
Ερευνητικά Κέντρα. 
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1 . Γενική Συνέλευση - Αρμοδιότητες και διαδικασίες επιλογής  

 

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). Μέλη της Γ.Σ. επιλέγονται 

καταξιωμένοι επιστήμονες με εκτεταμένο ερευνητικό έργο και εμπειρία. 

Στην παρούσα Γ.Σ. αντιπροσωπεύονται 36 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.  

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. 

➢ Εγκρίνει την ετήσια έκθεση (οικονομικό απολογισμό και απολογισμό  

δράσεων). 

Διαδικασία Επιλογής Γ.Σ. 

Τα μέλη της Γ.Σ. επιλέγονται από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και από φορείς του άρθρου 

13α του Ν.4310/2014 με την ακόλουθη διαδικασία: 

α . Το ΕΣΕΤΕΚ καθορίζει, κάθε διετία, με απόφασή του, τα κριτήρια που  

τεκμηριώνουν σημαντική ερευνητική επίδοση και τα οποία πρέπει να πληρούν τα 

Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και οι φορείς του άρθρου 13α του Ν. 4310/2014, προκειμένου 

να ορίσουν μέλη στη Γ.Σ. του Ιδρύματος. 

β. Εν συνεχεία, το ΕΣΕΤΕΚ, καταρτίζει κατάλογο των φορέων που πληρούν τα  

ως άνω κριτήρια και τον γνωστοποιεί στο Ε.Σ. και στους Φορείς. 

γ. Η Σύγκλητος και το Δ.Σ. κάθε Φορέα που περιλαμβάνεται στον ανωτέρω  

κατάλογο απευθύνουν ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

επιλογή ενός (1) μέλους και του αναπληρωτή του, προκειμένου να στελεχώσει τη 

Γ.Σ. του Ιδρύματος. 

δ. Κατόπιν αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, η Σύγκλητος του Α.Ε.Ι., ύστερα  

από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και το Δ.Σ. του φορέα του άρθρου 13α του 

Ν.4310/ 2014 αντιστοίχως, επιλέγουν το τακτικό μέλος και τον  

https://www.elidek.gr/organa-diikisis/geniki-synelefsi/
https://www.elidek.gr/organa-diikisis/geniki-synelefsi/
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αναπληρωτή του και ενημερώνουν σχετικά το Ίδρυμα. Η απόφαση πρέπει να είναι 

αιτιολογημένη ως προς το εύρος και την ποιότητα του ερευνητικού έργου, καθώς 

και την ερευνητική εμπειρία των επιλεγέντων. 

ε.Το Δ.Σ. του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών  

επιλέγει ένα μέλος με τον αναπληρωτή του και η Διοίκηση της Ακαδημίας Αθηνών 

επιλέγει ένα μέλος με τον αναπληρωτή του από τα ερευνητικά κέντρα της 

Ακαδημίας Αθηνών. 

Η συγκρότηση της Γ.Σ. γίνεται με απόφαση του Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  

Τα μέλη της Γ.Σ. αποφεύγουν κάθε περίπτωση κατά την οποία μπορεί να προκύψει 

σύγκρουση συμφερόντων. Επίσης έχουν υποχρέωση τήρησης της εχεμύθειας και 

δεσμεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο. 
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2.Επιστημονικό Συμβούλιο - Αρμοδιότητες και διαδικασίες 

επιλογής  

 
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. 

https://www.elidek.gr/organa-diikisis/epistimoniko-symvoulio/
https://www.elidek.gr/organa-diikisis/epistimoniko-symvoulio/
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➢ 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. 

Διαδικασία επιλογής Ε.Σ.  

Τα μέλη του ΕΣ του Ιδρύματος επιλέγονται ως εξής:  

 

α. Η Γ.Σ. καταρτίζει και δημοσιεύει στο δικτυακό τόπο του Ιδρύματος διεθνή  

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των ανωτέρω εννέα (9) 

θέσεων, τρεις μήνες πριν τη λήξη της θητείας. 

 

β. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους  

ηλεκτρονικά. Η Γ.Σ. ορίζει εννεαμελή Εισηγητική Επιτροπή από τα μέλη της, στην 

οποία εκπροσωπούνται οι εννέα τομείς της παραπάνω παραγράφου. Σε περίπτωση 

που κάποιος τομέας δεν εκπροσωπείται στη Γ.Σ., η Γ.Σ. ορίζει στην Εισηγητική 

Επιτροπή εξωτερικό μέλος με σημαντική διεθνή δραστηριότητα στον αντίστοιχο 

τομέα. Η επιτροπή αξιολογεί τις υποψηφιότητες και, εν συνεχεία, εισηγείται στη Γ.Σ. 

κατάλογο με τους υποψηφίους ανά τομέα, κατά σειρά αξιολόγησης. 

 

γ. Η Γ.Σ. επιλέγει από τον κατάλογο των υποψηφίων τα μέλη του Ε.Σ., ένα για  

κάθε τομέα, που προβλέπονται στην παραπάνω παράγραφο. Το Ε.Σ. συγκροτείται 

με απόφαση του Υπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Το Ε.Σ., μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, εκλέγει Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο. Ο/Η 

Πρόεδρος του ΕΣ εκλέγεται από τα μέλη του για τετραετή θητεία, η οποία δεν 

μπορεί να ανανεωθεί.  

Τα μέλη του Ε.Σ. αποφεύγουν κάθε περίπτωση κατά την οποία μπορεί να προκύψει 

σύγκρουση συμφερόντων. Επίσης έχουν υποχρέωση τήρησης της εχεμύθειας και 

δεσμεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο.  
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3. Συμβουλευτική Επιτροπή - Αρμοδιότητες και διαδικασίες 

επιλογής  

 

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/). 

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.  

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.  

Διαδικασία Επιλογής  

Το ΕΣΕΤΕΚ τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των μελών της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής, καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό και στο 

Επιστημονικό Συμβούλιο κατάλογο είκοσι δύο (22) προτεινόμενων μελών της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής, από τα οποία έξι (6) είναι συγχρόνως και μέλη του 

ΕΣΕΤΕΚ. Από τον εν λόγω κατάλογο ο Υπουργός επιλέγει έξι (6) μέλη, ενώ πέντε (5) 

μέλη επιλέγονται από το Ε.Σ. του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Έως τρία (3) από τα έντεκα (11) μέλη της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής μπορεί να είναι συγχρόνως και μέλη του ΕΣΕΤΕΚ. Η 

Συμβουλευτική Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού, η οποία 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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4.Διεθυντής/τρια και Αναπληρωτής/τρια Διευθυντής/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. 

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:  

α. Προΐσταται των υπηρεσιών του Ιδρύματος, έχει την ευθύνη για την εύρυθμη 

λειτουργία του και είναι διατάκτης όλων των δαπανών του.  

β. Συντάσσει και δημοσιεύει τις προκηρύξεις για τις δράσεις που χρηματοδοτεί το 

Ίδρυμα, σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό δράσεων και τις αποφάσεις του 

Ε.Σ.  

γ. Μεριμνά για την πραγματοποίηση των στόχων του προϋπολογισμού του 

Ιδρύματος.  

δ. 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.  

ε. Καταρτίζει την ετήσια έκθεση, την οποία υποβάλλει στο Ε.Σ. και εν συνεχεία, προς 

έγκριση, στη Γ.Σ. 

στ. Αναζητεί πηγές χρηματοδότησης για το Ίδρυμα.  

ζ. Εκπροσωπεί το Ίδρυμα δικαστικώς και εξωδίκως. 
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η. Εκδίδει ταις αποφάσεις χρηματοδότησης, μετά την αξιολόγηση από τις οικείες 

επιτροπές.  

θ. 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.  

ι. 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. 

Διαδικασία Επιλογής Διευθυντή/τριας 

Ο/Η Διευθυντής/τρια του Ιδρύματος επιλέγεται ως ακολούθως:  

α. Ο αρμόδιος Υπουργός εκδίδει και δημοσιεύει ανοικτή διεθνή πρόσκληση 

ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης του Διευθυντή τουλάχιστον έξι (6) μήνες 

πριν από τη λήξη της θητείας 

β. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου 

Υπουργού, ειδική επιτροπή κρίσης 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. Τα μέλη 

της επιτροπής ορίζονται ως εξής: τα πέντε (5) μέλη σύμφωνα με τη διαδικασία της 

περ. γ’ και τα δύο (2) μέλη σύμφωνα με τη διαδικασία της περ. δ’.  

γ. Για τη συγκρότηση της ειδικής επιτροπής κρίσης της περ. β’ Ν. 4429/2016, το Ε.Σ. 

προτείνει στο Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ) 

κατάλογο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) υποψηφίων κριτών, που διαθέτουν τα 

απαιτούμενα προσόντα, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τη θέση του Διευθυντή. Οι 

προτεινόμενοι υποψήφιοι κριτές μπορούν να προέρχονται και από τα μέλη, είτε 

του Ε.Σ. είτε της Γ.Σ. του Ιδρύματος. Το ΕΣΕΤΕΚ δικαιούται να προσθέσει και άλλα 

μέλη στον κατάλογο αυτόν ή αντίστοιχα να αφαιρέσει από αυτόν. Αν παρέλθει 

άπρακτο το χρονικό διάστημα των δύο (2) μηνών, το ΕΣΕΤΕΚ προτείνει τα μέλη του 

καταλόγου. Από τον κατάλογο μελών που προτείνει το ΕΣΕΤΕΚ, ο αρμόδιος 

Υπουργός επιλέγει και ορίζει πέντε (5) μέλη με τους αναπληρωτές τους. δ. Το 

Επιστημονικό Συμβούλιο, εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας 

υποβολής των υποψηφιοτήτων για τη θέση του Διευθυντή, επιλέγει δύο (2) μέλη με 
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τους αναπληρωτές τους για τη συγκρότηση της ειδικής επιτροπής κρίσης, τα οποία 

μπορεί να προέρχονται και από τα μέλη είτε του Ε.Σ. είτε της Γ.Σ. του Ιδρύματος. Αν 

παρέλθει άπρακτο το ως άνω χρονικό διάστημα εντός του οποίου το Ε.Σ. πρέπει να 

ορίσει τα ως άνω μέλη ή αν οριστούν λιγότερα από τα προβλεπόμενα, το ΕΣΕΤΕΚ 

ορίζει τα δύο (2) μέλη, με τους αναπληρωτές τους ή όσα μέλη ελλείπουν, από τον 

κατάλογο της περ. γ’.  

δ. Τα μέλη της ειδικής επιτροπής κρίσης δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για τη 

θέση που έχει προκηρυχθεί. Η ειδική επιτροπή κρίσης αξιολογεί με ειδική 

αιτιολόγηση τους υποψηφίους και υποβάλλει στον αρμόδιο Υπουργό πίνακα κατά 

τη σειρά αξιολόγησής τους. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων λαμβάνεται υπόψη 

και η γνώμη του απελθόντα Διευθυντή, η οποία εκφράζεται ενώπιον της επιτροπής. 

Σε περίπτωση που ο απελθών Διευθυντής είναι εκ νέου υποψήφιος, δεν εκφράζεται 

γνώμη από αυτόν. Η ανωτέρω γνώμη εκφράζεται, όπως προβλέπεται στον 

Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος.  

ε. Ο αρμόδιος Υπουργός με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, διορίζει υποχρεωτικά ως Διευθυντή του Ιδρύματος τον πρώτο στον 

πίνακα αξιολόγησης, άλλως, σε περίπτωση μη αποδοχής του διορισμού του από τον 

συγκεκριμένο υποψήφιο, διορίζει τον δεύτερο, άλλως τον τρίτο. Ο Διευθυντής 

συνάπτει σύμβαση ορισμένου χρόνου ή αν είναι δημόσιος υπάλληλος, ανατίθενται 

σε αυτόν τα καθήκοντα του Διευθυντή. 

Ο/Η Διευθυντής/τρια του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. αποφεύγει κάθε περίπτωση κατά την οποία 

μπορεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων. Επίσης έχει υποχρέωση τήρησης της 

εχεμύθειας και δεσμεύεται από το επαγγελματικό απόρρητο. Αν ο/η 

Διευθυντής/τρια είναι Καθηγητής/τρια ΑΕΙ ή Ερευνητής/τρια ερευνητικού κέντρου, 

αναστέλλονται τα καθήκοντά του για όλη τη διάρκεια της θητείας του.  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΤΡΙΑ 

Οι προβλεπόμενες στο Ν.4429/2016 δύο (2) θέσεις Αναπληρωτών Διευθυντών 

καταργήθηκαν. 

Η θητεία της υφισταμένης Αναπληρώτριας Διευθύντρια του Ιδρύματος λήγει 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες προ της δημοσίευσης του παρόντος 

διατάξεις (https://www.elidek.gr/organa-diikisis/anaplirotes-dieythyntes/).Η 

Αναπληρώτρια Διευθύντρια του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ασκεί τα καθήκοντά της με πλήρη και 

αποκλειστική απασχόληση και αποφεύγει κάθε περίπτωση κατά την οποία μπορεί 

να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων. Επίσης έχει υποχρέωση τήρησης της 

εχεμύθειας και δεσμεύεται από το επαγγελματικό απόρρητο. 
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5. «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 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. 
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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 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» 



20 

 

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. 

«Το αναδυόμενο τοπίο ψηφιακής εργασίας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες στο 

πλαίσιο των Ευρωπαϊκών υποδομών DARIAH και CLARIN».  

Στόχος της Προκήρυξης είναι η στοχευμένη υποστήριξη της εμπέδωσης των 

ψηφιακών τρόπων εργασίας και της διείσδυσης αυτών στις Ανθρωπιστικές 

Επιστήμες στην Ελλάδα και την Ευρώπη και ειδικότερα η χρηματοδότηση 

ερευνητικών έργων με αντικείμενο την ανάλυση των τρεχουσών τάσεων και 

δυνατοτήτων ψηφιακής εργασίας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Ελλάδα σε 

συντονισμό με τα ανάλογα δρώμενα στις ευρωπαϊκές υποδομές DARIAH και 

CLARIN, αξιοποιώντας υπηρεσίες της Εθνικής Υποδομής για τις Ψηφιακές 

Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες και για τη Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία και 

τις συνέργειες αυτής με τις ευρωπαϊκές υποδομές DARIAH και CLARIN. Οι δύο 

υποδομές υποστηρίζουν τις ελληνικές επιστημονικές κοινότητες των ανθρωπιστικών 

επιστημών, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της έρευνας με τη χρήση τεχνολογιών της 

πληροφορίας, διευρύνοντας το πεδίο έρευνας μέσω της διασύνδεσης 

κατανεμημένων ψηφιακών πόρων διαφόρων ειδών και προάγοντας την πρόσβαση, 

χρήση, δημιουργία και μακροπρόθεσμη διατήρηση ερευνητικών δεδομένων σε 

ψηφιακή μορφή». 

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.  
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6 . Περιοδικότητα των προκηρύξεων  
ΔΡΑΣΗ 1η 2η 3η 4η* 5η* 6η* Περιοδικότητα 

Μέλη ΔΕΠ & Ερευνητές Δεκ. 2017 Ιαν. 2020 Φεβ. 2022 Φεβ.2024   2 χρόνια 

Υποτροφίες Υποψ. Διδακτόρων Οκτ. 2016 Απρ. 2018 Σεπτ. 2020 Σεπτ. 2021 Σεπτ. 2022  1-1,5 χρόνια 

Μεταδιδάκτορες Ιαν.2017 Νοεμ. 2018 Δεκ. 2020 Δεκ. 2022   2 χρόνια 

Προμήθεια εξοπλισμού Δεκ. 2017 Μάιος 2022      

Επιστήμη & Κοινωνία – 

Εμβληματικές Δράσεις 

Νοεμ. 

2019 
Ιούλ. 2019 Οκτ. 2019 Μάιος 2020 Μάρ.2021 Οκτ. 2023 1-1,5 χρόνια 

Εμβληματικές Δράσεις 

(χρηματοδοτούμενες από 

αποδόσεις Κεφαλαίων) 

Ιουν. 2019 Απρ. 2021      

 

Πίνακες 1&2 (Δείκτες ποιότητας): Η περιοδικότητα προκηρύξεων ανά τύπο 

δράσης κυμαίνεται μεταξύ 1-2 χρόνια. Κατά μέσο όρο, το ΕΛΙΔΕΚ προκηρύσσει 3 

δράσεις ανά έτος. 

 

  

016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Οκτ. 2016 Υποτροφίες 

Υποψ. Διδακτόρων 

Ιαν.2017 

Μεταδι-

δάκτορες 

Απρ. 2018 

Υποτροφίες 

Υποψ. 

Διδακτόρων 

Ιουν. 2019 

Εμβληματικές 

Δράσεις 

Ιαν. 2020 Μέλη 

ΔΕΠ & 

Ερευνητές 

Μάρ.2021 

Επιστήμη & 

Κοινωνία – 

Εμβληματικές 

Δράσεις 

 

Φεβ. 2022 

Μέλη ΔΕΠ & 

Ερευνητές 

Οκτ. 2023 

Επιστήμη & 

Κοινωνία – 

Εμβληματικές 

Δράσεις 

 Δεκ. 2017 

Προμήθεια 

εξοπλισμού 

Νοεμ. 2018 

Μεταδι-

δάκτορες 

Ιούλ. 2019 

Επιστήμη & 

Κοινωνία – 

Εμβληματικές 

Δράσεις 

Μάιος 2020 

Επιστήμη & 

Κοινωνία – 

Εμβληματικές 

Δράσεις 

Απρ. 2021 

Εμβληματικές 

Δράσεις 

Μάιος 2022 

Προμήθεια 

εξοπλισμού  

 

 Δεκ. 2017 

Μέλη ΔΕΠ & 

Ερευνητές 

 Οκτ. 2019 

Επιστήμη & 

Κοινωνία – 

Εμβληματικές 

Δράσεις 

Σεπτ. 2020 

Υποτροφίες 

Υποψ. 

Διδακτόρων 

Σεπτ. 2021 

Υποτροφίες 

Υποψ. 

Διδακτόρων 

Σεπτ. 2022 

Υποτροφίες 

Υποψ. 

Διδακτόρων 

 

   Νοεμ. 2019 

Επιστήμη & 

Κοινωνία – 

Εμβληματικές 

Δράσεις 

Δεκ. 2020 

Μεταδι-

δάκτορες 

 Δεκ. 2022 

Μεταδι-

δάκτορες  
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7. Διαδικασία αξιολόγησης  

 

Η διαδικασία της αξιολόγησης δύναται να γίνεται σε μία (1) Φάση (εφαρμόζεται 

στις Προκηρύξεις για υποτροφίες ΥΔ, στην 3η Προκήρυξη για ΜΔ καθώς και στις 

Προκηρύξεις της Δράσης Επιστήμη και Κοινωνία) ή σε δύο (2) φάσεις 

(Προκηρύξεις για την ενίσχυση μεταδιδακτόρων, μελών ΔΕΠ και 

ερευνητών/τριών).  

Η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης εξειδικεύονται σε κάθε Προκήρυξη.  

Στο παρακάτω Σχήμα 2 παρουσιάζεται σχηματικά η διαδικασία αξιολόγησης σε 

δύο (2) φάσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1 : Σχηματική παράσταση της διαδικασίας αξιολόγησης σε δύο (2) Φάσεις. 
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8. Σύνθεση Επιτροπών Αξιολόγησης  

 

 

 

Πίνακας 3 : Αριθμός Αξιολογητών (Μέλη επιτροπών) στις διαφορετικές 

Προκηρύξεις. 

  

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 

Σύνολα 

6.554 648 202 105 850 
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Πίνακας 4: Αξιολογητές (Ανεξάρτητοι Εμπειρογνώμονες) ανά Προκήρυξη. 

 

  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ 

Α/Α ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΑΡ. 

ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ/

ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΞΕΝΟΙ ΣΥΝΟΛΟ 

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 

8 COVID 216 5 11 0 16 

Σύνολα 6.554 498 141 194 639 
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9. Χρηματοδοτηθείσες προτάσεις ανά προκήρυξη  

 

 

 

Πίνακας 5 (Δείκτης ποιότητας): Συνολικός αριθμός χρηματοδοτηθεισών 

προτάσεων ανά προκήρυξη 

  

 

 

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ/ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

Α/Α ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ (%) 

1 1η ΥΔ (ΓΓΕΚ) 2.114 582 27,53 

2 1η ΜΔ (ΓΓΕΚ) 1.670 189 11,32 

3 1η ΔΕΠ 3.179 278 8,74 

4 1821 79 10 12,66 

5 2η ΥΔ 1.327 356 26,83 

6 2η ΜΔ 1.162 100 8,61 

7 10ο Κύμα 1 1 100,00 

8 1η ERC 8 5 62,50 

9 Κόμβοι 582 32 5,50 

10 COVID 216 17 7,87 

Σύνολο 10.338 1.570 15,19 
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10. Προτάσεις και χρηματοδοτήσεις ανά προκήρυξη και φύλο  

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ/ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

ΔΡΑΣΗ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΔΡΕΣ 

Υποβολές 

% Επί 

του 

συνόλου 

Χρηματοδοτήσεις 
% 

επιτυχίας 
Υποβολές 

% Επί του 

συνόλου 
Χρηματοδοτήσεις 

% 

επιτυχίας 

1η ΥΔ 

(ΓΓΕΚ) 1.092 52% 303 28% 1.022 48% 279 27% 

1η ΜΔ 

(ΓΓΕΚ) 765 46% 87 11% 905 54% 102 11% 

1η ΔΕΠ  863 27% 68 8% 2.316 73% 210 9% 

1821 23 29% 4 17% 56 71% 6 11% 

2η ΥΔ 720 54% 202 28% 607 46% 154 25% 

2η ΜΔ 545 47% 32 6% 617 53% 68 11% 

10ο 

Κύμα 1 100% 1 100% 0 0% 0 - 

1η ERC 3 38% 1 33% 5 63% 4 80% 

Κόμβοι 173 30% 11 6% 409 70% 21 5% 

COVID 65 30% 6 9% 151 70% 11 7% 

ΣΥΝΟΛΟ 4.250 41% 715 17% 6.088 59% 855 14% 

Πίνακας 6: Αριθμός υποβληθεισών προτάσεων και αριθμός χρηματοδοτηθεισών 

προτάσεων από γυναίκες μέλη ΔΕΠ, υποψήφιες διδάκτορες και μεταδιδάκτορες 

συμπεριλαμβανομένων των ποσοστών συμμετοχής και επιτυχίας 
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11. Προϋπολογισμός και χρηματοδοτήσεις ανά επιστημονική περιοχή  

 

 

 

 

 

Σχήμα 2: Σχηματική παράσταση των συνολικών υποβολών ερευνητικών 

προτάσεων ανά Επιστημονική Περιοχή (στις Προκηρύξεις που εφαρμόζεται). 

Σημειώνεται ότι στις πρώτες Προκηρύξεις για Υποψήφιους Διδάκτορες και 

Μεταδιδάκτορες οι Επιστημονικές Περιοχές ήταν διαφορετικές, για αυτό και δεν 

συμπεριλαμβάνονται τα αντίστοιχα στοιχεία. 
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Σχήμα 3: 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) 

ΕΠ1 

12%

ΕΠ2

21%

ΕΠ3

24%

ΕΠ4

8%ΕΠ5

7%

ΕΠ6

12%

ΕΠ7

9%

ΕΠ8

5%

ΕΠ9

2%
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Σχήμα 4: Ποσοστά επιτυχίας στις χρηματοδοτήσεις έργων ανά Επιστημονική 

Περιοχή (Τα στοιχεία αφορούν την 1η ΔΕΠ, τη 2η ΜΔ και την 1η ERC όπου 

εφαρμόζονται οι 9 Επιστημονικές Περιοχές). 
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Σχήμα 5:Ποσοστά επιτυχίας στις υποτροφίες υποψηφίων διδακτόρων ανά 

Επιστημονική Περιοχή (Τα στοιχεία αφορούν την 2η ΥΔ όπου εφαρμόζονται οι 9 

Επιστημονικές Περιοχές 
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12. Ποσοστά επιτυχίας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων  

 

 

Σχήμα 6: Ποσοστά επιτυχίας έργων ανά ΑΕΙ 
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Σχήμα 7: Ποσοστά επιτυχίας υποτροφιών ανά ΑΕΙ. 
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13. Ποσοστά επιτυχίας Ερευνητικών Κέντρων  

 

 

 

Σχήμα 8: Ποσοστά επιτυχίας έργων ανά Ε.Κ. - Ι. 

 

 

 

 

  



34 

 

 

 

 

14. Χρηματοδοτούμενος εξοπλισμός  

 

Επιστημονική Περιοχή Εξοπλισμός Φορέας Προϋπολογισμός 

ΕΠ.3. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΖΩΗΣ 

Automated high-content imaging 

and high-throughput functional 

electrophysiological analysis 

SYSTEM 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ (Ε.Ι.Π.) € 1,440,000.00 

ΕΠ.6. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

Access to Databases 

Thomson/Reuters-Eikon, 

Bloomberg, WRDS 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ € 336,000.00 

ΕΠ.3. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΖΩΗΣ 
Single-Cell Transcriptomic and 

Metabolomic Profiling Facility 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ `ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΝΓΚ`  
€ 1,440,000.00 

ΕΠ.1. ΦΥΣΙΚΕΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

Small angle X-Ray Scatering 

system 
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ - ΙΤΕ € 899,520.00 

ΕΠ3. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΖΩΗΣ 
High resolution Scanning Electron 

Microscopy System 
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ - ΙΤΕ € 1,433,856.00 

ΕΠ.8. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Mass spectroscopy system (PTR-

Tof-MS/CHARON and SP2) 
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ - ΙΤΕ € 935,606.40 

ΕΠ2. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

a)Inductively couple plasma 

etching equipment for metals 

and metal oxides with atomic 

layer etching capability, 

b)Electron gun evaporator 

deposition system for metals and 

metal oxides, for enabling 

metallization, and thin film 

formation. 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ `ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ` 
€ 1,439,424.00 

ΕΠ.7. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΤΕΧΝΕΣ 
Library map system 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
€ 1,008,000.00 

ΕΠ.1. ΦΥΣΙΚΕΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

Energy Sound Source & 

Controller, Multi Channel 

Streamer, High Air Pressure 

Compressor, Multi Channel 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

- ΕΛΚΕΘΕ 
€ 1,248,187.20 
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Acquisition Software & RGPS 

Tracking System, QC & seismic 

processing software 

" 

ΕΠ3. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΖΩΗΣ 

FACS Cell Sorter & Flow 

cytometer, Live-cell Metabolic 

Assay Analyzer 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΚΕΤΑ 
€ 1,199,616.00 

ΕΠ.2. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Magnetoencephalography (MEG) 

system 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
€ 1,440,000.00 

ΕΠ.2. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Horizontal fire resistance furnace, 

loading system, steel loading 

frame 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ € 1,440,000.00 

ΕΠ.5. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

a) Motion capture system: 

Specialized high frame rate IR 

Cameras for motion capture, High 

frame rate and high resolution 

RGB cameras for dataset 

acquisition, Camera connectivity 

and networking equipment (NICs, 

POE Switches, cables, etc), 

MOCAP Calibration equipment, 

Software licenses. 

(b) GPU-based computing 

infrastructure: 

General purpose GPU (GPGPU) 

servers with multiple NVIDIA 

GPUs. 

(c) Data storage system: 

NAS storage server, 

HDD drives." 

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ - ΙΤΕ € 760,284.48 

ΕΠ.4. ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ - 

ΤΡΟΦΙΜΑ 

a) The EFF (Extraction and 

Fractionation Facility): Fast-

Protein-Liquid-Chromatography 

(FPLC) system. b) High 

Performance Liquid-Gas-

Chromatography System / Triple 

quadrapole – Mass Spectrometry 

System 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ € 1,440,000.00 
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ΕΠ.2. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

X-ray Photoelectron 

Spectroscopy (XPS) System 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΚΕΤΑ 
€ 1,440,000.00 

ΕΠ.3. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΖΩΗΣ 
Scanning Electron Microscopy 

SYSTEM 

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
€ 1,436,160.00 

ΕΠ.2. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Cutting-edge volcanic seafloor 

observatory using innovative 

marine technology (integrating 

hyperspectral and temperature 

sensors, a radiation 

spectrometer, fluid/gas samplers 

and pressure gauges) within the 

most-active submarine 

Mediterranean volcano, Kolumbo 

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
€ 590,400.00 

 

 

Πίνακας 7: Χρηματοδοτούμενος εξοπλισμός στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης για 

την προμήθεια εξοπλισμού μεγάλης αξίας 

 

 

 


