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Δελτίο Τύπου 

Επιτυχείς ημερίδες ενημέρωσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για τη Δράση «Χρηματοδότηση της Βασικής 

Έρευνας (Οριζόντια Υποστήριξη όλων των Επιστημών)»  

 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι ενημερωτικές εκδηλώσεις που πραγματοποίησε το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για 

την Προκήρυξη «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας» (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών) 

στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0) σε συνεργασία με το 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Διεθνές Πανεπιστήμιο 

της Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη (9.9.2022) και το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών 

Επιστημών με τη συμμετοχή πολλών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων της χώρας στην Αθήνα 

(15.9.2022). Στις εκδηλώσεις αυτές παρευρέθηκε και χαιρέτισε ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και 

Καινοτομίας, Καθηγητής Αθανάσιος Κυριαζής καθώς επίσης πρυτάνεις και αντιπρυτάνεις των Ιδρυμάτων 

που συνδιοργάνωσαν την εκδήλωση. 

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. εκπροσώπησαν η Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου, Καθηγήτρια Ξένη Χρυσοχόου 

και το Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου, Καθηγητής Γεώργιος-Ιωάννης Νυχάς καθώς και η 

Διευθύντρια Δρ Κατερίνα Κουραβέλου. Στόχος των ημερίδων ήταν η ενημέρωση των δυνητικών 

δικαιούχων της Δράσης. Η Διευθύντρια του Ιδρύματος παρουσίασε αναλυτικά τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της συμμετοχής, τη διαδικασία της υποβολής των προτάσεων στις δύο Υποδράσεις, και 

στη συνέχεια έδωσε διευκρινιστικές απαντήσεις σε μία σειρά σχετικών ερωτημάτων που έθεσαν οι 

παρευρισκόμενοι και οι συμμετέχοντες διαδικτυακά στις εκδηλώσεις. Οι δύο ημερίδες είναι διαθέσιμες 

στους ακόλουθους συνδέσμους:  

https://youtu.be/ycQdnQO72Cc & https://www.youtube.com/watch?v=aXf5qpo20zI. 

  
 

https://youtu.be/ycQdnQO72Cc
https://www.youtube.com/watch?v=aXf5qpo20zI


Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό. 

 

 

Η Δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με 

τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Next Generation EU. 

 

 

 

 

 

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. 

 

   

 

 
 

 

https://www.elidek.gr/
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