Η ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΜΑΣ
Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού
Δικαίου (Ν. 4429/2016), δημιουργήθηκε από
τη ζωτική ανάγκη υποστήριξης των Ελλήνων
επιστημόνων αλλά και ως αναγκαίο εργαλείο
στην προσπάθεια αναστροφής του φαινομένου εκροής σπουδαίων επιστημόνων στο
εξωτερικό, ιδιαίτερα των νέων. Η δημιουργία
του αποδεικνύει τη σαφή στόχευση για
ακόμη μεγαλύτερη επένδυση στην έρευνα
και το επιστημονικό προσωπικό της χώρας
καθώς και την έμπρακτη αναγνώριση της
σημασίας της έρευνας στη διαμόρφωση της
Οικονομίας της Γνώσης για την ανάπτυξη και
την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ
“ Όραμά μας είναι το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. να αποτελέσει έναν θεσμό μακράς πνοής, ο οποίος
να δημιουργεί ευκαιρίες και να υποστηρίζει θύλακες επιστημονικής ποιότητας
και αριστείας που να εμπνέουν και να
απελευθερώνουν τις δημιουργικές δυνάμεις της χώρας”.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Η αξιοποίηση
του ερευνητικού
δυναμικού της χώρας
Η υποστήριξη
των Ελλήνων
επιστημόνων
Η ενίσχυση
των ερευνητικών
υποδομών
Η προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στο πλαίσιο της εθνικής
στρατηγικής για την έρευνα
και την καινοτομία

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

Επιστημονική Ποιότητα
και Αριστεία
Διαφάνεια

Αξιοκρατία

Συνέπεια

Συνέχεια

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ
Στόχος του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. είναι η προαγωγή της
έρευνας και της καινοτομίας στη χώρα
μέσω της προκήρυξης, αξιολόγησης και
χρηματοδότησης της ελεύθερης έρευνας,
δηλαδή των ερευνητικών δραστηριοτήτων και των τεχνολογικών εφαρμογών που
προκύπτουν από επιστημονική περιέργεια, χωρίς θεματικούς αποκλεισμούς ή
γεωγραφικούς περιορισμούς, με μοναδικό
κριτήριο την επιστημονική ποιότητα και
την αριστεία.
Παράλληλα στόχος είναι και η αξιοποίηση
του εγχώριου επιστημονικού δυναμικού
της χώρας καθώς και η προσέλκυση νέων
Ελλήνων Επιστημόνων που ζουν στο
εξωτερικό και αποτελούν βασικές προτεραιότητες του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με κύρια επιδίωξη
την ανάδειξη και την υποστήριξη ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής αξίας.

Για την εκπλήρωση των στόχων του, το
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.:
Χορηγεί υποτροφίες για τη διεξαγωγή
διδακτορικών διατριβών.
Χρηματοδοτεί υψηλής ποιότητας ερευνητικά προγράμματα με επιστημονικούς
υπεύθυνους Μεταδιδάκτορες, Ερευνητές
και μέλη ΔΕΠ.
Χρηματοδοτεί την αγορά ερευνητικού
εξοπλισμού μεγάλης αξίας.
Διευκολύνει την πρόσβαση Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι., ερευνητικών και τεχνολογικών
φορέων στη χρηματοδότηση καινοτόμων
ερευνητικών προγραμμάτων.
Υποστηρίζει τη δημιουργία και λειτουργία νεοφυών επιχειρήσεων για την εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων.

ΚΥΡΙΟΙ ΤΟΜΕΙΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα
Γεωπονικές Επιστήμες
Φυσικές Επιστήμες
Μαθηματικά και Επιστήμες Πληροφορίας
Επιστήμες Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Κοινωνικές Επιστήμες

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Γενική
Συνέλευση
37 φορείς

Επιστημονικό
Συμβούλιο
9 μέλη

Συμβουλευτική
Επιτροπή
11 μέλη

Διευθυντής
& Αναπληρωτές
Διευθυντές

ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΜΑΣ

Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

Περιουσία – Πόροι του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Στηρίζουμε την κοινωνία συμβάλλοντας
στη συγκράτηση των Ελλήνων ταλαντούχων επιστημόνων “Brain Gain”.

Οι αρχικοί πόροι του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. προέρχονται
από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων
και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. έχει τη δυνατότητα να
δέχεται:
Κάθε είδους χρηματοδοτήσεις/επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Χρηματοδοτήσεις και κάθε είδους ενισχύσεις
ή επιχορηγήσεις από όργανα και οργανισμούς
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από άλλους
ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς.
Δωρεές, ενισχύσεις, κληρονομιές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις, χορηγίες και κάθε είδους
εισφορές φυσικών ή νομικών προσώπων του
δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή
της αλλοδαπής.

Συντελούμε στη διαμόρφωση της Οικονομίας της Γνώσης για την ανάπτυξη
και την παραγωγική ανασυγκρότηση της
χώρας, αντιμετωπίζοντας το “Brain Waste”.
Συμβάλλουμε στη δημιουργία ποιοτικών ερευνητικών περιβαλλόντων ως
πόλων έλξης που εμπνέουν και ευνοούν
την ανάδειξη της δημιουργικότητας των
Ελλήνων Ερευνητών.
Αποτελούμε ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την υλοποίηση μιας πραγματικά
εθνικής στρατηγικής για την έρευνα και
την καινοτομία.

ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Σταθερή χρηματοδότηση
με συνέχεια
και συνέπεια

Διαφάνεια στη διαδικασία
λήψης αποφάσεων

Αξιολόγηση
Πολλαπλές Θεματικές επιτροπές αξιολόγησης
Εξέρευση αξιολογητών

Bottom up διοικητική προσέγγιση
και συμμετοχή της ακαδημαϊκής
κοινότητας

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΜΑΣ

2 Δράσεις σε στάδιο χρηματοδότησης
Συνολικός Προϋπολογισμός: 47.500.000 ευρώ
1η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψηφίους Διδάκτορες
(με τη συμβολή της ΓΓΕΤ)
Προϋπολογισμός: 13.500.000 ευρώ
Στάδιο Υλοποίησης: Χρηματοδότηση
Σύνολο Αριθμού Υποβληθεισών Αιτήσεων: 2.114
Σύνολο Υποτροφιών: 539
1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων
Ερευνητών/Τριών (με τη συμβολή της ΓΓΕΤ)
Προϋπολογισμός: 34.000.000 ευρώ
Στάδιο Υλοποίησης: Χρηματοδότηση
Σύνολο Αριθμού Υποβληθεισών Προτάσεων: 1.671
Σύνολο Χρηματοδοτούμενων Προτάσεων: 192*

*Οι 37 προτάσεις προέρχονται από Έλληνες του εξωτερικού στους οποίους δίνεται
πλέον η δυνατότητα να επιστρέψουν και να παράξουν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα στη χώρα σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα.

4 Δράσεις σε εξέλιξη*
Σύνολο Χρηματοδότησης: 80.610.000 ευρώ
1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ
και Ερευνητών/Τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας
Προϋπολογισμός: 53.000.000 ευρώ (33.000.000 + 20.000.000 ευρώ)
Στάδιο Υλοποίησης: Α΄ Φάση Αξιολόγησης
Σύνολο Αριθμού Υποβληθεισών Προτάσεων: 3.179
2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψηφίους Διδάκτορες
Προϋπολογισμός: 10.000.000 ευρώ
Στάδιο Υλοποίησης: Αξιολόγηση
Σύνολο Αριθμού Υποβληθεισών Προτάσεων: 1.323
1η Προκήρυξη της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία»: «200 Χρόνια από την Ελληνική
Επανάσταση»
Προϋπολογισμός: 1.030.000 ευρώ
Στάδιο Υλοποίησης: Αξιολόγηση Α’ Φάσης
Σύνολο Αριθμού Υποβληθεισών Προτάσεων: 79
2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων
Ερευνητών/Τριών
Προϋπολογισμός: 16.580.000 ευρώ
Στάδιο Υλοποίησης: Ανακοίνωση προκήρυξης
*Ημερομηνία επικαιροποίησης σταδίου υλοποίησης:
Νοέμβριος 2018

4 Δράσεις που αναμένεται να προκηρυχθούν
εντός του 2019
Συνολικός Προϋπολογισμός: 40.060.000 ευρώ
2η προκήρυξη της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία»
Προϋπολογισμός: 3.000.000 ευρώ
2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ
και Ερευνητών/Τριών
Προϋπολογισμός: 24.500.000 ευρώ
2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την προμήθεια ερευνητικού
εξοπλισμού μεγάλης αξίας
Προϋπολογισμός: 4.560.000 ευρώ
3η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψηφίους Διδάκτορες
Προϋπολογισμός: 8.000.000 ευρώ

