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Ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Καθηγητής Κώστα Φωτάκη υπέγραψε σήμερα τη
συμφωνία συμμετοχής της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Υποδομή ELIXIR.
Το ELIXIR είναι η δι-ευρωπαϊκή ερευνητική υποδομή που στηρίζει την φύλαξη, ανάλυση και διαχείριση
των τεράστιου όγκου δεδομένων που παράγονται διεθνώς από τις βιοεπιστήμες, και αποτελούν πλέον
τη βάση για την ανάπτυξη της βιολογικής και βιοϊατρικής έρευνας, της βιοτεχνολογίας, και της
καινοτομίας στις Επιστήμες της Ζωής.
Ο Ελληνικός Κόμβος του ELIXIR (https://www.elixir-greece.org/) απαρτίζεται από 15 Πανεπιστήμια και
Ερευνητικά Κέντρα και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας ΕΔΕΤ ΑΕ (https://grnet.gr/),
συντονίζεται από το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών ‘Αλέξανδρος Φλέμιγκ’
(www.fleming.gr) και υποστηρίζεται για τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας του από το ΕΣΠΑ 2014-2020.
Το ELIXIR-GREECE, χάρη στη συνεργασία των συμμετεχόντων φορέων, παρέχει ήδη μια σειρά
υπολογιστικών εργαλείων και βάσεων δεδομένων και αναπτύσσει μια σημαντική υπολογιστική
υποδομή για την Ελληνική βιοεπιστημονική κοινότητα. Η Ελλάδα συμμετείχε στο ELIXIR από τα πρώτα
του βήματα ως Παρατηρητής. Μετά την υπογραφή του ELIXIR Consortium Agreement γίνεται πλήρες
μέλος, με δικαίωμα συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα του ELIXIR.
Ο Καθηγητής Κώστας Φωτάκης δήλωσε σχετικά: «Χαίρομαι που μπορώ να υπογράψω το ELIXIR
Consortium Agreement εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης. Η λειτουργία μιας εύρωστης πανευρωπαϊκής υποδομής για τα δεδομένα στις βιοεπιστήμες είναι απολύτως απαραίτητη για να
αξιοποιηθούν οι δυνατότητες της σύγχρονης Βιολογίας. Προσδοκούμε να μοιραστούμε την εμπειρία
και τους πόρους μας με τους εταίρους μας στο ELIXIR και να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας με την
Ευρωπαϊκή ερευνητική κοινότητα.»
Ο Καθηγητής Μπάμπης Σαββάκης, επικεφαλής του Ελληνικού Κόμβου ELIXIR, έκανε την ακόλουθη
δήλωση: «Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την πλήρη ένταξή μας στο ELIXIR. Ο Ελληνικός Κόμβος του
ELIXIR ήδη συμμετέχει ενεργά σε πολλές δραστηριότητες του ELIXIR. Με την πλήρη ένταξή μας θα
βαθύνει η συνεργασία μας με τους εταίρους του ELIXIR σε όλη την Ευρώπη και θα βελτιστοποιηθεί η
ενσωμάτωση των πόρων μας στην Ευρωπαϊκή Υποδομή.»
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