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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 «Στηρίζουμε την Έρευνα, Ενισχύουμε την Καινοτομία» 

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας στην 7η Έκθεση Καινοτομίας και Μεταφοράς 

Τεχνογνωσίας - Patras Innovation Quest 2021.  

 

Το Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου, το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας συμμετείχε για 

πρώτη φορά στην ετήσια Έκθεση Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας-Patras 

Innovation Quest 2021. Η Δρ. Κουραβέλου Αικατερίνη, στέλεχος του τμήματος Ερευνητικών 

Έργων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., στην ομιλία της με θέμα τη «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας»,  

παρουσίασε το όραμα και το έργο του φορέα στα πέντε χρόνια λειτουργίας του, εξαίροντας 

τη σημασία του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στην προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας.  

Την παρουσίαση του φορέα παρακολούθησε με φυσική παρουσία ο Αντιπρύτανης Έρευνας 

και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πατρών Καθηγητής Παναγιώτης Δημόπουλος, ο τέως 

πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και Ομότιμος Καθηγητής στο 

Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών κος Ξενοφών Βερύκιος, καθώς και 

ο Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ) και 

επικεφαλής του εργαστηρίου ηλεκτροχημικών διεργασιών του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ κος Στυλιανός 

Νεοφυτίδης, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.    

 

 

 



Με γνώμονα την επιστημονική ποιότητα και αριστεία 

Η υποστήριξη της θεμελιώδους έρευνας αποτελεί έναν από τους στρατηγικούς στόχους του 

φορέα. Έχοντας ως μοναδικά κριτήρια την επιστημονική ποιότητα και την αριστεία, χωρίς 

θεματικούς και γεωγραφικούς περιορισμούς, η ίδρυση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ήρθε ως απάντηση 

στην ανάγκη αξιοποίησης των Ελλήνων/ίδων επιστημόνων και στην ανάσχεση του 

φαινομένου εκροής τους στο εξωτερικό.  

Έως τώρα, το Ίδρυμα έχει προκηρύξει 15 δράσεις ενίσχυσης Υποψηφίων Διδακτόρων, 

Μεταδιδακτόρων και Μελών ΔΕΠ-Ερευνητών/τριών, καθώς και εμβληματικές δράσεις που 

κύριο στόχο έχουν τη διασύνδεση της Επιστήμης με την Κοινωνία. Συνολικά έχουν 

υποβληθεί 14.711 αιτήσεις υποτροφιών και προτάσεις ερευνητικών έργων, εκ των οποίων 

έχουν χρηματοδοτηθεί 938 υποτροφίες και 675 ερευνητικά έργα, ενώ περίπου 277 εκατ. 

ευρώ είναι δεσμευμένα σε έργα που υλοποιούνται ή/και σε προδημοσιεύσεις. Όσον αφορά 

τα στατιστικά στοιχεία χρηματοδότησης των συνδιοργανωτών του Patras IQ, στο 

Πανεπιστήμιο Πατρών έχουν χρηματοδοτηθεί από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.  92 υποτροφίες και 52 

ερευνητικά έργα  με προϋπολογισμό άνω των 21 εκατ. ευρώ, ενώ από το Ελληνικό Ανοιχτό 

Πανεπιστήμιο έχουν υποβληθεί 14 αιτήσεις υποτροφιών και 38 προτάσεις ερευνητικών 

έργων, το ποσοστό επιτυχίας των οποίων ανέρχεται στο 13%. Πάνω από 2 εκατ. ευρώ είναι 

ο προϋπολογισμός των χρηματοδοτήσεων για έργα με φορέα υποβολής το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ. 

«Μέσα από τα μάτια των δικαιούχων» 

Ενδιαφέρον σημείο της ομιλίας αποτέλεσε η προβολή του αντικτύπου των δράσεων του 

ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στην παραγωγή νέας γνώσης και στην κοινωνία «μέσα από τα μάτια» των 

δικαιούχων του στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ. Ανάμεσα στα ερευνητικά 

έργα που χρηματοδοτήθηκαν, άλλα αναπτύσσουν καινοτόμους μηχανισμούς και 

θεραπευτικές προσεγγίσεις για σοβαρές ασθένειες, όπως για παράδειγμα για τον καρκίνο 

και τη νόσο Πάρκινσον, με στόχο τη βελτίωση της ανθρώπινης ζωής και την 

ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου για πρόληψη, ενώ άλλα μέσα από τη μελέτη του 

περιβάλλοντος, προωθούν νέα σχέδια και υπολογιστικά μοντέλα για την άμβλυνση της 

κλιματικής αλλαγής. Στον τομέα των Επιστημών της Πληροφορικής, τα χρηματοδοτούμενα 

έργα εφαρμόζουν θεωρίες παιχνιδιού και machine learning, αναπτύσσουν συστήματα 

ανοιχτού-κώδικα και παρέχουν βελτιωμένες υπηρεσίες κοινωνικού δικτύου, βάζοντας το 

δικό τους λιθαράκι στην προστασία και την ασφάλεια των πολιτών. Τέλος, στον τομέα των 

Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών, τα χρηματοδοτούμενα έργα αξιοποιούν τις 

δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας, στοχεύοντας στην αναβάθμιση της ποιότητας της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης στο ελληνικό σχολείο, στην προώθηση της διαλεκτολογικής 

έρευνας, καθώς και στην προβολή της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Ολοκληρώνοντας την ομιλία της, η Δρ. Κουραβέλου παρουσίασε τη διαδικτυακή πύλη 

ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., ένα εξειδικευμένο και αξιόπιστο σύστημα για την υποβολή προτάσεων και 

αιτήσεων όπως και για τη διαδικασία αξιολόγησης και διαχείρισης των 

χρηματοδοτούμενων έργων και υποτροφιών. Αναφερόμενη στις μελλοντικές δράσεις του 



ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., διαβεβαίωσε για την πρόθεση του φορέα να συνεχίσει την στήριξη της βασικής 

έρευνας στην Ελλάδα, ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα.  

 

Επισυνάπτονται φωτογραφικά στιγμιότυπα από την Έκθεση. 

 

Σχετικά με το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας δημιουργήθηκε (Ν. 4429/2016) από τη ζωτική ανάγκη 

υποστήριξης των Ελλήνων και Ελληνίδων Επιστημόνων. Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 

Δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Σκοπός του ΕΛ.ΙΔ.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. 
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