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Πληροφόρηση και Επικοινωνία 

Υποχρεώσεις Δικαιούχων Χρηματοδότησης  

 

Οι δικαιούχοι των Δράσεων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. υποχρεούνται να συμπεριλαμβάνουν σε κάθε είδους δράση 
διάχυσης και δημοσιότητας που αφορά στο χρηματοδοτούμενο έργο αναφορά στη χρηματοδότηση 
(Acknowledgments) από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) – General Secretariat for 
Research and Technology (GSRT) και το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) – Hellenic 
Foundation for Research and Innovation (HFRI) με το κατάλληλο λεκτικό και με τη χρήση των σχετικών 
λογοτύπων. 

Η προϋπόθεση αυτή ισχύει για επιστημονικές δημοσιεύσεις, επιστημονικές εργασίες σε εθνικά ή και 
διεθνή περιοδικά καθώς και για πιθανές ανακοινώσεις ή και παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια, 
ημερίδες και κάθε είδους εκδηλώσεις, για κάθε είδους επικοινωνιακό υλικό που έχει παραχθεί για τις 
ανάγκες προβολής και διάχυσης του έργου (όπως για π.χ. posters, banners, folders, φυλλάδια, εκδόσεις, 
λοιπά επικοινωνιακά υλικά), καθώς και για ανακοινώσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. 

Στους διαδικτυακούς τόπους των έργων, εφόσον υπάρχουν, υπάρχει η υποχρέωση να παρέχεται 
σύντομη αναφορά για τη χρηματοδοτική συνδρομή από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και τη ΓΓΕΤ με το κατάλληλο λεκτικό 
και με τη χρήση των σχετικών λογοτύπων. Η οπτική ταυτότητα της χρηματοδοτικής συνδρομής 
τοποθετείται στη σελίδα του χρηματοδοτούμενου έργου του δικαιούχου σε θέση που είναι ορατή και 
μέσα στο οπτικό πεδίο μιας ψηφιακής συσκευής που τον απεικονίζει. 

Για το ενημερωτικό υλικό που -τυχόν- μεταδίδεται με ηλεκτρονικά μέσα ή για το οπτικοακουστικό υλικό 
προβολής, εφαρμόζονται οι ίδιες αρχές.  

Απαραίτητη είναι η σηματοδότηση σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις με το λογότυπο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 

και το λογότυπο της ΓΓΕΤ, τα οποία θα πρέπει να είναι ισότιμα σε μέγεθος. 

 
Αν ο δικαιούχος επιθυμεί μπορεί να αποστέλλει ηλεκτρονικά το σχετικό υλικό στο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 
(mailto:communication@elidek.gr) προκειμένου να το αναδημοσιεύσει στον διαδικτυακό του τόπο, με 
την ένδειξη «Για αναδημοσίευση στο www.elidek.gr, αρ. Σύμβασης Έργου [αριθμός]».  

Τα κείμενα καθώς και τα λογότυπα που ακολουθούν πρέπει να περιλαμβάνονται σε όλες τις δράσεις 
διάχυσης όπως περιγράφονται παραπάνω (είτε στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα) και σε αντιστοιχία 
με τις παρακάτω δύο δράσεις: 

 1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Τριών  

 1η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψηφίους Διδάκτορες 
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Ακολουθούν τα πρότυπα αναφοράς ανά προκήρυξη:  

1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων 
Ερευνητών/Τριών  

 

This project has received funding from the Hellenic Foundation for 
Research and Innovation (HFRI) and the General Secretariat for 
Research and Technology (GSRT), under grant agreement No 
[number]. 

 

 

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

 

 

 

Το έργο χρηματοδοτείται (ή χρηματοδοτήθηκε) από το Ελληνικό 
Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) και από τη Γενική 

Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), με αρ. Σύμβασης Έργου 
[αριθμός]. 

 

Τhe research work was supported by the Hellenic Foundation for 
Research and Innovation (HFRI) and the General Secretariat for 
Research and Technology (GSRT), under the HFRI PhD Fellowship 
grant (GA. no. number). 

 

Η ερευνητική εργασία υποστηρίζεται (ή υποστηρίχτηκε) από το 
Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) και από τη 
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), στο πλαίσιο της 
Δράσης «Υποτροφίες ΕΛΙΔΕΚ Υποψηφίων Διδακτόρων» (αρ. 
Σύμβασης αριθμός). 


