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Αθήνα, 06 Απριλίου 2022 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ. 

 

Υπεγράφη την Τρίτη 5 Απριλίου 2022 μεταξύ του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και 

Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) και του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής 

Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ.), παρουσία του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Χρίστου 

Δήμα και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεωργίου Αμυρά, σύμβαση 

συνεργασίας για την υλοποίηση υψηλής ποιότητας ερευνητικού προγράμματος με τίτλο 

«Μελέτες πεδίου ενδημικών και απειλούμενων ειδών της Ελλάδας», στο πλαίσιο του οποίου 

θα χρηματοδοτηθούν, κατόπιν αξιολόγησης, ερευνητικά έργα.  

Η Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., Καθηγήτρια Ξένη Χρυσοχόου 

δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. χαίρεται ιδιαίτερα για αυτήν τη συνεργασία, η οποία 

ενισχύει την έρευνα για τη βιοποικιλότητα, ένα θέμα μεγίστης σημασίας για το σύνολο της 

κοινωνίας. Ευχαριστούμε τον Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ. για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ για 

να συνεισφέρει στη διαδικασία της αξιολόγησης και παρακολούθησης των έργων.  

Χαιρόμαστε που η επιστημονική κοινότητα θα συμβάλλει με το έργο της στην προστασία της 

βιοποικιλότητας των ειδών της χώρας.  Αναμένουμε με μεγάλη χαρά τα αποτελέσματα της 

Δράσης αυτής».  

Με τη σειρά του, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Δήμας έκανε λόγο για μία 

«αμοιβαία επωφελή συνεργασία μεταξύ δύο φορέων του Δημοσίου» σε ένα ζήτημα 

ουσιώδους σημασίας, όπως η προστασία της βιοποικιλότητας, συνεργασία που είναι 
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σίγουρος ότι θα αποφέρει αξιοποιήσιμα συμπεράσματα. Συμπληρώνοντας, ο Υφυπουργός 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Αμυράς τόνισε πως τα αποτελέσματα των ερευνητικών 

έργων θα αποτελέσουν κρίσιμα «εργαλεία για την υλοποίηση σχεδίων δράσης με σκοπό την 

αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και την προστασία της βιοποικιλότητας». 

 

Επισυνάπτεται φωτογραφικό στιγμιότυπο.  

 

 

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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