
 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

  
Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας, 127, 
Τηλ. Επικ.: 210-6412410, 420 Φαξ: 210
Ηλ. Διεύθυνση: info@elidek.gr 
 

 

Το ΕΛ.Ι∆.Ε.Κ. επενδύει 

ενδυναµώνοντας την επιστηµονική έρευνα στη χώρα. 

Περισσότερες από 190 ερευνητικές προτάσεις 

Οριστικοποιήθηκαν τα αποτελέσµατα της δράσης µε τίτλο 

«1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.Ι∆.Ε.Κ. για την ενίσχυση 

Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών».

Με κύριο στόχο τη στήριξη της ελεύθερης και ποιοτικής επιστηµονικής έρευνας που 

διεξάγεται στη χώρα, το ΕΛ.Ι∆.Ε.Κ. επενδύει στους νέους Έλληνες

απελευθερώνοντας τις δηµιουργικές δυνάµεις της χώρας.

34.000.000 ευρώ και µετά τη

τίτλο: «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.Ι∆.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων 

Ερευνητών/τριών» µε τη συµβολή της ΓΓΕΤ, 

µεταδιδακτόρων ερευνητών υψηλών προδιαγραφών επιστηµονικής

πρωτοτυπίας προχωρούν στη 

Στο πλαίσιο της δράσης υποβλήθηκαν συνολικά 

επιστηµονικά πεδία µε τις 

Τεχνολογικές Επιστήµες 

Αναλυτικά, τα επιστηµονικά πεδία µε τον αντίστοιχο αριθµό των έργων που θα 

υλοποιηθούν αναφέρονται παρακάτω:

και Τεχνολογικές Επιστήµες (41), Επιστήµες Ζωής (44), Γεωπονικές Επιστήµες

Μαθηµατικά και Επιστήµες της Πληροφορίας (11), Κοινωνικές Επιστήµες (29), 

Ανθρωπιστικές Επιστήµες και Τέχνες (15), Περιβάλλον και Ενέργεια (14). 

Από τις 192 ερευνητικές προτάσεις που εντάχθηκαν στη δράση, 

Έλληνες µεταδιδάκτορες τ

συνόλου, στους οποίους δίνεται πλέον η δυνατότητα να επιστρέψουν και να παράξουν 
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Το ΕΛ.Ι∆.Ε.Κ. επενδύει στους νέους Έλληνες Επιστήµονες

ενδυναµώνοντας την επιστηµονική έρευνα στη χώρα. 

Περισσότερες από 190 ερευνητικές προτάσεις προχωρούν

 στη φάση υλοποίησης.  

ριστικοποιήθηκαν τα αποτελέσµατα της δράσης µε τίτλο 

«1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.Ι∆.Ε.Κ. για την ενίσχυση 

Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών». 

 

Με κύριο στόχο τη στήριξη της ελεύθερης και ποιοτικής επιστηµονικής έρευνας που 

το ΕΛ.Ι∆.Ε.Κ. επενδύει στους νέους Έλληνες

ς δηµιουργικές δυνάµεις της χώρας.  Με συνολικό προϋπολογισµό 

µετά την οριστικοποίηση των αποτελεσµάτων της δράσης µε 

τίτλο: «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.Ι∆.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων 

Ερευνητών/τριών» µε τη συµβολή της ΓΓΕΤ, 192 ερευνητικά έργα Ελλήνων 

µεταδιδακτόρων ερευνητών υψηλών προδιαγραφών επιστηµονικής

στη φάση υλοποίησης.  

Στο πλαίσιο της δράσης υποβλήθηκαν συνολικά 1.671 προτάσεις 

επιστηµονικά πεδία µε τις Επιστήµες Ζωής και τις Επιστήµες Μηχανικού και 

Τεχνολογικές Επιστήµες να συγκεντρώνουν τον µεγαλύτερο αριθµό προτάσεων

Αναλυτικά, τα επιστηµονικά πεδία µε τον αντίστοιχο αριθµό των έργων που θα 

παρακάτω: Φυσικές Επιστήµες (24), Επιστήµες Μηχανικού 

και Τεχνολογικές Επιστήµες (41), Επιστήµες Ζωής (44), Γεωπονικές Επιστήµες

Μαθηµατικά και Επιστήµες της Πληροφορίας (11), Κοινωνικές Επιστήµες (29), 

Ανθρωπιστικές Επιστήµες και Τέχνες (15), Περιβάλλον και Ενέργεια (14). 

ερευνητικές προτάσεις που εντάχθηκαν στη δράση, 37

εταδιδάκτορες του εξωτερικού φθάνοντας σε ποσοστό 

στους οποίους δίνεται πλέον η δυνατότητα να επιστρέψουν και να παράξουν 
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Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018 

Έλληνες Επιστήµονες 

ενδυναµώνοντας την επιστηµονική έρευνα στη χώρα.  

προχωρούν 

ριστικοποιήθηκαν τα αποτελέσµατα της δράσης µε τίτλο  

«1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.Ι∆.Ε.Κ. για την ενίσχυση  

Με κύριο στόχο τη στήριξη της ελεύθερης και ποιοτικής επιστηµονικής έρευνας που 

το ΕΛ.Ι∆.Ε.Κ. επενδύει στους νέους Έλληνες Επιστήµονες 

Με συνολικό προϋπολογισµό 

οριστικοποίηση των αποτελεσµάτων της δράσης µε 

τίτλο: «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.Ι∆.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων 

ερευνητικά έργα Ελλήνων 

µεταδιδακτόρων ερευνητών υψηλών προδιαγραφών επιστηµονικής ποιότητας και 

προτάσεις στα παρακάτω 

Επιστήµες Μηχανικού και 

µεγαλύτερο αριθµό προτάσεων. 

Αναλυτικά, τα επιστηµονικά πεδία µε τον αντίστοιχο αριθµό των έργων που θα 

Φυσικές Επιστήµες (24), Επιστήµες Μηχανικού 

και Τεχνολογικές Επιστήµες (41), Επιστήµες Ζωής (44), Γεωπονικές Επιστήµες (14), 

Μαθηµατικά και Επιστήµες της Πληροφορίας (11), Κοινωνικές Επιστήµες (29), 

Ανθρωπιστικές Επιστήµες και Τέχνες (15), Περιβάλλον και Ενέργεια (14).  

37 προέρχονται από 

σε ποσοστό το 20% του 

στους οποίους δίνεται πλέον η δυνατότητα να επιστρέψουν και να παράξουν 
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τα ερευνητικά τους αποτελέσµατα στη χώρα σε συνεργασία µε τα Πανεπιστήµια και τα 

Ερευνητικά Κέντρα. Το  ΕΛ.Ι∆.Ε.Κ. πιστό στην αποστολή του για την ενδυνάµωση και 

στήριξη της έρευνας προχωρά µε σταθερά βήµατα στην αξιοποίηση του ερευνητικού 

δυναµικού απελευθερώνοντας τις εγχώριες δηµιουργικές δυνάµεις συµβάλλοντας µε 

αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά στη διαµόρφωση της Οικονοµίας της Γνώσης µε στόχο την 

ανάπτυξη και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. 

Σηµειώνεται ότι µεταξύ των φορέων προέλευσης των µεταδιδακτόρων του εξωτερικού  

συγκαταλέγονται και κορυφαία Πανεπιστήµια διεθνούς φήµης όπως το MIT (USA), το 

Oxford University (UK), το Πανεπιστήµιο της Κοπεγχάγης (DK), του Κέιµπριτζ (UK) και 

το University Paris 6 (FR).  

Όλες οι προτάσεις που υποβλήθηκαν αποτελούν σαφείς και απτές αποδείξεις του 

υψηλού επιπέδου των Ελλήνων ερευνητών, οι οποίοι επισηµαίνεται ότι θα είναι οι ίδιοι 

Επιστηµονικοί Υπεύθυνοι των ερευνητικών τους έργων. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται 

στην πράξη η δηµιουργικότητα και η αυτονοµία των Ελλήνων επιστηµόνων, ενώ 

δηµιουργούνται οι κατάλληλες προοπτικές για την ακαδηµαϊκή και εν γένει επιστηµονική 

τους εξέλιξη. 

Το ΕΛ.Ι∆.Ε.Κ. συνεχίζει µε συνέπεια και συνέχεια το έργο του προγραµµατίζοντας την 
επόµενη δράση του σχετικά µε την 2η προκήρυξη ερευνητικών έργων για την ενίσχυση 
µεταδιδακτόρων ερευνητών/τριών µε προϋπολογισµό 16.580.000 ευρώ, η οποία 
αναµένεται πριν το τέλος του 2018. 

Με την οριστικοποίηση των αποτελεσµάτων της δράσης µε τίτλο: «1η Προκήρυξη 

ερευνητικών έργων ΕΛ.Ι∆.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών»                       

ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Κώστας 

Φωτάκης υπογράµµισε: 

«Οι αξιόλογοι µεταδιδάκτορες που µε τις υψηλής ποιότητας προτάσεις τους διεκδίκησαν 

και πέτυχαν την χρηµατοδότηση από το ΕΛ.Ι∆.Ε.Κ. θα εµπλουτίσουν µε νέο αίµα το 

επιστηµονικό προσωπικό των ΑΕΙ και των Ερευνητικών Κέντρων της χώρας. Οι 

περιορισµοί ωστόσο στους διαθέσιµους πόρους δεν επέτρεψαν τη χρηµατοδότησή 

ακόµη περισσότερων αξιόλογων προτάσεων. Μέσα από την δυνατότητα υλοποίησης 

των ερευνητικών έργων που προσφέρει το ΕΛ.Ι∆.Ε.Κ. ανοίγονται για τους νέους 

ερευνητές προοπτικές δυναµικής επιστηµονικής σταδιοδροµίας έχοντας το πλεονέκτηµα 

να είναι οι ίδιοι για πρώτη φορά και επιστηµονικοί υπεύθυνοι. Η µεγάλη πρόκληση τώρα 

θα είναι να υπάρχει συνέχεια και συνέπεια και στις επόµενες δράσεις του ΕΛ.Ι∆.Ε.Κ.». 

 

   www.elidek.gr  

 

 
 
Επικοινωνία µε τα Μ.Μ.Ε. 
Ασπασία  Τρευλάκη, Επικοινωνία και ∆ηµόσιες Σχέσεις ΕΛ.Ι∆.Ε.Κ., τηλ.: 210 6412417,                                                       
E-mail: atrevlaki@elidek.gr, http://www.elidek.gr 
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Σχετικά µε το ΕΛ.Ι∆.Ε.Κ. 
 
Tο Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας & Καινοτοµίας (www.elidek.gr) δηµιουργήθηκε από τη ζωτική 
ανάγκη υποστήριξης των Ελλήνων Επιστηµόνων. Αποτελεί Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 
∆ικαίου, εποπτευόµενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευµάτων. Σκοπός του 
ΕΛ.Ι∆.Ε.Κ. είναι η προαγωγή της έρευνας και της καινοτοµίας στη χώρα και ειδικότερα η 
αξιολόγηση και χρηµατοδότηση της ελεύθερης έρευνας, δηλαδή των ερευνητικών 
δραστηριοτήτων, των ερευνητικών υποδοµών και των τεχνολογικών εφαρµογών τους, που 
προκύπτουν από επιστηµονική περιέργεια, χωρίς θεµατικούς αποκλεισµούς ή γεωγραφικούς 
περιορισµούς µε µοναδικό κριτήριο την επιστηµονική ποιότητα και αριστεία.  
 

 

 
 


