
1 
 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ  
  
Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 127, 115 21 Αθήνα 
Ιστοσελίδα: www.elidek.gr 
Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών  
Πληροφορίες: Ασπασία Τρευλάκη  
Τηλ. Επικ.: 210 6412410, 420, Φαξ: 210 6412429 
Ηλ. Διεύθυνση: info@elidek.gr, communication@elidek.gr 
 
 

 
Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
2η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση 

Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών 
Στηρίζουμε τη νέα γενιά Ελλήνων Επιστημόνων  

Ενισχύουμε την πρωτοπορία της χώρας  

 

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., πιστό στην αποστολή του για την ενίσχυση της έρευνας και της 
καινοτομίας στη χώρα, ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018, τη 2η 
Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών 
Ερευνητών/τριών με συνολικό προϋπολογισμό 16.580.000€. Σε συνέχεια της 1ης 
Προκήρυξής του για τους Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές/τριες το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. επιδιώκει 
τη στήριξη του επιστημονικού δυναμικού της χώρας και αφετέρου την αναστροφή του 
φαινομένου εκροής σπουδαίων επιστημόνων στο εξωτερικό.  
 
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κώστας 
Φωτάκης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η στήριξη της Έρευνας με όρους συνέπειας και 
συνέχειας αποτέλεσε βασικό στόχο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. από την ίδρυσή του το 2016. Δύο 
χρόνια μετά και έχοντας ξεπεράσει τις ωδίνες του τοκετού του καινούριου, η ανακοίνωση 
της 2ης προκήρυξης για την ενίσχυση των μεταδιδακτορικών ερευνητών και 
ερευνητριών σηματοδοτεί την απαρχή συνέπειας και κανονικότητας». 

Ήδη το ΕΛ.ΙΔ.ΕΚ. έχει προκηρύξει μέχρι σήμερα έξι δράσεις με συνολικό 
προϋπολογισμό 128.110.000 ευρώ στηρίζοντας το ερευνητικό δυναμικό της χώρας, ενώ 
αναμένεται να προκηρυχτούν τέσσερις ακόμη δράσεις εντός του 2019 με συνολική 
χρηματοδότηση 40.060.000 ευρώ. 
 
Ειδικότερα, στόχος της εν λόγω Δράσης είναι η υποστήριξη της υλοποίησης 
ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας, χωρίς θεματικούς 
και γεωγραφικούς περιορισμούς, στα οποία Επιστημονικοί Υπεύθυνοι (ΕΥ) είναι οι ίδιοι 
οι  Μεταδιδακτορικοί/κές Ερευνητές/τριες (ΜΕ-ΕΥ). Οι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές 
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έχουν πλέον τη δυνατότητα να κατευθύνουν οι ίδιοι την υλοποίηση του ερευνητικού τους 
έργου ως Επιστημονικοί Υπεύθυνοι και να διαμορφώσουν τη δική τους ανεξάρτητη 
Ερευνητική Ομάδα.  
 
Απώτερος σκοπός της Δράσης είναι η διαμόρφωση νέων προοπτικών στην 
επιστημονική και επαγγελματική πορεία τόσο του ΜΕ-ΕΥ όσο και των μελών της 
Ερευνητικής Ομάδας (ΕΟ) του έργου, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για την 
ακαδημαϊκή και εν γένει επιστημονική τους εξέλιξη, δίνοντας σάρκα και οστά στο όραμα 
της κοινωνικής προόδου με πρωτοπόρους τους νέους ανθρώπους. Στην Ερευνητική 
Ομάδα του έργου μπορούν να συμμετέχουν, εκτός από τον ΜΕ-ΕΥ, και άλλοι 
Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές, Υποψήφιοι Διδάκτορες, Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, 
επιστημονικοί και τεχνικοί συνεργάτες. 
 
Τα ερευνητικά έργα που θα υποβληθούν προς αξιολόγηση πρέπει να είναι πρωτότυπα, 
να αναφέρονται σε ερευνητικό τομέα αιχμής, να έχουν σημαντική επιστημονική 
απήχηση και να πληρούν κριτήρια υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας. 
Ειδικότερα, η Δράση καλύπτει τις ακόλουθες Επιστημονικές Περιοχές: Φυσικές 
Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας, Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και 
Επιστήμες Υγείας), Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα, Μαθηματικά και Επιστήμες της 
Πληροφορίας, Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, 
Περιβάλλον και Ενέργεια, Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας.  

Τα ερευνητικά έργα θα υλοποιούνται σε Φορέα Υποδοχής της χώρας, ο οποίος 
χρειάζεται να είναι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι.) ή Ερευνητικό Κέντρο-Ινστιτούτο (Ε.Κ.-
Ι.) ή Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (Ε.Π.Ι.) ή Ανώτατο Στρατιωτικό 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Σ.Ε.Ι.), και μπορούν να έχουν διάρκεια από 24 έως 36 μήνες.  

Οι ερευνητικές προτάσεις θα κριθούν από Θεματικές Επιτροπές (ΘΕ) αξιολόγησης, οι 
οποίες θα αποτελούνται από καταξιωμένους επιστήμονες, ειδικούς στις Επιστημονικές 
Περιοχές (ΕΠ) της έρευνας που καλύπτει η Προκήρυξη, και από ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες. 

Επισημαίνεται ότι η υποβολή των προτάσεων γίνεται από τον ΜΕ-ΕΥ του έργου 
αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Ημερομηνία έναρξης υποβολών: 21 Ιανουαρίου 2019, στις 
12:00 (ώρα Ελλάδας) και ημερομηνία λήξης: 25 Φεβρουαρίου 2019, στις 17:00 (ώρα 
Ελλάδας).  
 
 
Περισσότερες πληροφορίες στο: http://www.elidek.gr/call/second_call_postdoc/  
 
Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση για την Προκήρυξη θα παρέχονται από το Τμήμα 
Ερευνητικών Έργων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο email: 
askelidekpd@elidek.gr και στα τηλέφωνα 210-6412410, 210-6412420. Τεχνική υποστήριξη για 
την ηλεκτρονική υποβολή των Προτάσεων θα παρέχεται αποκλειστικά στο email: 
helppd@elidek.gr.   

 www.elidek.gr  
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Επικοινωνία με τα Μ.Μ.Ε. 
Ασπασία Τρευλάκη, Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., τηλ.: 210 6412420                                                      
E-mail: atrevlaki@elidek.gr, www.elidek.gr 
 
 
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 Παιδείας, Έρευνας & 
Θρησκευμάτων. 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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