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Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

2.029 προτάσεις υποβλήθηκαν συνολικά 
στη 2η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση 

μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών 
συνολικού προϋπολογισμού 24.500.000 € 

 

Τη Δευτέρα 1 Ιουνίου ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της 2ης 

Προκήρυξης Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση μελών ΔΕΠ και 

Ερευνητών/τριών μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (https://hfri.grnet.gr/) 

με προϋπολογισμό 24.500.000€.  

Στόχος της παρούσας προκήρυξης είναι η υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων 

Ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας, στο πλαίσιο της 

στήριξης της ερευνητικής δραστηριότητας της Χώρας.  

Ο συνολικός αριθμός των προτάσεων που κατατέθηκαν εντός της προθεσμίας ανέρχεται 

στις 2.029 και κατανεμήθηκε σε 9 ευρείες Επιστημονικές Περιοχές, κατ’ επιλογή του/της 

υποβάλλοντος/ουσας την πρόταση, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Επιστημονικά Πεδία 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών έργων 
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση μελών ΔΕΠ και 
Ερευνητών/τριών  

Αριθμός προτάσεων  

1. Φυσικές Επιστήμες 283 

2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας 375 

3. Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας) 469 

4. Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα 197 

5. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας 161 

6. Κοινωνικές Επιστήμες 223 

7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες 127 

8. Περιβάλλον και Ενέργεια 146 
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9. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας 48 

Συνολικός Αριθμός Προτάσεων:  2.029 

 

Η συγκεκριμένη δράση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. παρέχει σημαντική ενίσχυση σε όλους τους 

ερευνητικούς τομείς, χωρίς γεωγραφικούς και θεματικούς περιορισμούς και δίνει την 

δυνατότητα στα μέλη ΔΕΠ και στους Ερευνητές/τριες της χώρας να υλοποιήσουν την 

Έρευνα τους παράγοντας νέα γνώση και εκπαιδεύοντας τις νέες γενεές επιστημόνων, 

συμβάλλοντας έτσι στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον 

συγκέντρωσαν και πάλι οι Επιστήμες Ζωής ενώ σημαντικό ενδιαφέρον καταγράφηκε και 

στις υπόλοιπες επιστημονικές περιοχές.  

Το  ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. πιστό στην αποστολή του για την ενίσχυση της Έρευνας προχωρά με 

συνέχεια και συνέπεια  στην προκήρυξη δράσεων για την  αξιοποίηση του ακαδημαϊκού 

και ερευνητικού δυναμικού της χώρας, επενδύοντας μέχρι σήμερα, μόνο για δράσεις 

ενίσχυσης μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών 89.500.000 ευρώ (σύνολο 

προϋπολογισμού 1ης και 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την 

ενίσχυση μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών). 

 Διαβάστε περισσότερα για τη 2η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την 
ενίσχυση μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών εδώ. 
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Σχετικά με το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 
 
Tο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας δημιουργήθηκε (Ν. 4429/2016)  από τη ζωτική 
ανάγκη υποστήριξης των Ελλήνων 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.  
 

 

http://www.elidek.gr/call/2i-prokiryxi-ereynitikon-ergon-el-id-e-k-gia-tin-enischysi-melon-dep-kai-ereyniton-trion/
http://www.elidek.gr/call/2i-prokiryxi-ereynitikon-ergon-el-id-e-k-gia-tin-enischysi-melon-dep-kai-ereyniton-trion/
http://www.elidek.gr/
https://www.linkedin.com/company/hellenic-foundation-for-research-and-innovation/?viewAsMember=true
https://twitter.com/ELIDEK_HFRI
https://www.facebook.com/ELIDEKgr/

