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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Θέμα: Χρηματοδότησης της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των 

Επιστημών) – Προδημοσίευση 

 

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας 

(ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) με συνέπεια στην αποστολή του Ιδρύματος που είναι η στήριξη της ελεύθερης 

Βασικής Έρευνας (που γεννά η επιστημονική περιέργεια) και η προαγωγή της 

καινοτομίας, στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής, ανακοίνωσε την Προδημοσίευση της 

Προκήρυξης «Χρηματοδότησης της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των 

Επιστημών)» που χρηματοδοτείται από τους πόρους του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης 

και Ανθεκτικότητας («Ελλάδα 2.0») και συμπεριλαμβάνεται στον άξονα 4.5 «Προώθηση 

της Έρευνας και της Καινοτομίας», με Υπουργείο Ευθύνης το Υπουργείο Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων. 

Η δράση αυτή στοχεύει αφενός μεν στην υποστήριξη των νεοδιορισμένων ή υπό διορισμό 

Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Φορέων της 

χώρας που δεν έχουν μόνιμη εργασιακή σχέση με το Φορέα τους (επί θητεία), ώστε να 

υλοποιήσουν τις ερευνητικές τους ιδέες σε όλο το εύρος των επιστημών, χωρίς 

θεματικούς και γεωγραφικούς περιορισμούς, αφετέρου δε στη χρηματοδότηση μελών 

ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών όλων των βαθμίδων, ώστε να υλοποιήσουν διεπιστημονικά 

ή/και συνεργατικά έργα βασικής έρευνας σε τομείς αιχμής σε πέντε (5) Θεματικές 

Περιοχές.  

Η επιλογή των συγκεκριμένων τομέων αιχμής, που έχει λάβει την έγκριση και του 

Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ.), είναι το 

αποτέλεσμα της αξιοποίησης των στοιχείων των προηγούμενων δράσεων του 

Ιδρύματος, της στόχευσης και της κατανομής του προϋπολογισμού ανά Επιστημονική 

Περιοχή όπως έχει συμπεριληφθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, 

καθώς και των διαθέσιμων στοιχείων των προσεχών δράσεων του «Ελλάδα 2.0» που θα 

απευθύνονται στους ίδιους δυνητικούς δικαιούχους (μέλη ΔΕΠ και Ερευνητές/τριες). Οι 
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Θεματικές αυτές Περιοχές συμβαδίζουν με αντίστοιχες άλλων Ευρωπαϊκών Οργανισμών 

χρηματοδότησης της Έρευνας και προσελκύουν το ενδιαφέρον μεγάλου μέρους της 

παγκόσμιας ερευνητικής κοινότητας.  

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. αναγνωρίζει ότι οι προτεινόμενες αυτές 

Θεματικές Περιοχές δεν καλύπτουν το σύνολο των πεδίων αιχμής, αλλά και 

ενδιαφέροντος, της Ελληνικής ερευνητικής κοινότητας και θα ήθελε να αναφέρει πως το 

σύνολο αυτών θα έχει τη δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω των προσεχών δράσεων 

του Ιδρύματος (ενδεικτικά αναφέρεται η δράση “Trust your Stars” που θα 

χρηματοδοτηθεί από πόρους του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με 

Υπουργείο Ευθύνης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και η «3η Προκήρυξη 

Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών»). 

 

Εκ μέρους του Επιστημονικού Συμβουλίου, 

 

Η Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου και ασκούσα καθήκοντα 

Διευθύντριας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 

 

 

Καθηγήτρια Ξένη Χρυσοχόου 
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