
 
Πόλυ Σακελλαρίου 

 
Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης 

Διαρθρωτικών Προγραμμάτων 
  

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 

Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και 
έμπειρους ερευνητές. 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»  
2014-2020 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση» : 

 Είναι ένα από επτά Τομεακά/ Εθνικά Επιχειρησιακά 
Προγράμματα της Προγραμματικής Περιόδου 2014-
2020 

 Συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και την 
Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων 



Χαρακτηριστικά του Ε.Π.: 
 
 Πολυτομεακό 
 Μονοταμειακό (ΕΚΤ)  
 Π/Υ 2.152.201.141 ευρώ 
 5 άξονες προτεραιότητας 
 
Πότε θα εγκριθεί;  
 
Σχέδιο του Ε.Π απεστάλη στις 17-7-2014 στην Ε.Ε για 
έγκριση. Αναμένουμε σχόλια εντός του Οκτωβρίου  

 
 



Στόχος: 
 

Εκτός των άλλων παρεμβάσεων και η ενίσχυση της 
Έρευνας και Καινοτομίας μέσω της ενδυνάμωσης του 

ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού 
 

Σκοπός: 
Η ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης 

και της καινοτομίας 
 
 

Άξονας Προτεραιότητας 3 (Α.Π. 3) 
Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας  

του εκπαιδευτικού συστήματος και ενίσχυση  
της Έρευνας και Καινοτομίας 



Τρόποι Παρέμβασης 

 Προγράμματα για την ανάπτυξη μεταπτυχιακών 
σπουδών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων 

 Κατάρτιση των ερευνητών 

 Δράσεις δικτύωσης και συνεργασιών μεταξύ των 
ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, ερευνητικών 
και τεχνολογικών κέντρων και επιχειρήσεων 

 

 



Ο προτεινόμενος Π/Υ στο σχέδιο του Ε.Π για 
δράσεις ενίσχυσης της Έρευνας και Καινοτομίας 

μέσω ενδυνάμωσης του ανθρώπινου ερευνητικού 
δυναμικού ανέρχεται σε 165.161.000 ευρώ. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 3 
ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ Ε&Κ  



Βασικά στοιχεία των έργων (πράξεων) ώστε να 
είναι επιλέξιμα στο Ε.Π. 

 Προτεραιότητα στην απασχόληση και τη 
συγκράτηση του ανθρώπινου δυναμικού-
διαρροή (brain drain). 

 Οι Δράσεις θα εντάσσονται στη στρατηγική της 
Ευφυούς Εξειδίκευσης. 

 To μεγαλύτερο ποσό των Δράσεων θα καλύπτει 
δαπάνες  απασχόλησης ώστε να προκύπτουν 
πολλοί ωφελούμενοι. 

 



Βασικά στοιχεία των έργων (πράξεων) ώστε να 
είναι επιλέξιμα στο Ε.Π. 

 Οι Δράσεις θα υλοποιούνται σε Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα  και θα αφορούν κυρίως 

μεταπτυχιακές σπουδές , μεταδιδακτορική έρευνα 

και αναβάθμιση προσόντων ερευνητών. 

 Για να χρηματοδοτηθούν δικαιούχοι ερευνητικοί 

φορείς θα υπάρχει δικτύωση ή συνεργασία με 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 



Προτεινόμενες Δράσεις, Π/Υ και Δείκτες νέου 
Επιχειρησιακού Προγράμματος στον Θεματικό 

Στόχο 10  



Περιγραφή προτεινόμενων Δράσεων Ε&Κ στον 
Άξονα 3 

Δράση: Ενίσχυση νέων ερευνητών/τριων 

 

 Στόχος της δράσης : Η ενίσχυση των νέων ερευνητών 
(Λέκτορες, Επίκουροι, Ερευνητές Δ, Γ, και Ε.Λ.Ε) σε 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικούς Φορείς 
για να αποκτήσουν την ανάλογη ερευνητική κουλτούρα και 
για να αποκτήσουν τα απαραίτητα ερευνητικά προσόντα 
που θα επιτρέψουν την εξέλιξή τους. 

 Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους νέους ερευνητές 
να θέσουν τις βάσεις για τη δημιουργία ερευνητικής 
ομάδας  



 Διάρκεια προγραμμάτων - έργων 2 έως 3 χρόνια  

 Παραγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων υψηλής ποιότητας 
με τη μορφή δημοσιεύσεων σε διεθνούς κύρους επιστημονικά 
περιοδικά που λειτουργούν με το σύστημα των κριτών 

 Επιλέξιμες δαπάνες 

 Χρηματοδότηση μέρους της αμοιβής των Κ.Ε καθώς και της 
ομάδας, π.χ μεταδιδακτόρων και φοιτητών (μεταπτυχιακών, 
υπ.διδακτόρων), τεχνικών), τα  αναλώσιμα, στοιχειώδη 
εκπαιδευτικό εξοπλισμό καθώς και τη συμμετοχή σε συνέδρια 
και ενέργειες διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων 

 

   

Περιγραφή Δράσης  
“Ενίσχυση νέων ερευνητών/τριων” 



Περιγραφή Δράσης:  
“Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριων” 

Στόχοι της Δράσης: 

 Ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριών 

 Αναβάθμιση των προοπτικών της επαγγελματικής τους 
εξέλιξης σε οποιονδήποτε τομέα 

 Επανεκκίνηση της καριέρας τους μετά από διακοπή 

 Συγκράτηση Ελλήνων ερευνητών  

 Προσέλκυση μεταδιδακτόρων από το εξωτερικό 

 Σύνδεση της έρευνας με τις ανάγκες των επιχειρήσεων μέσα 
από την επιλογή τομέων που συνδέονται με τις αναπτυξιακές 
ανάγκες της Ελληνικής Οικονομίας και Κοινωνίας στο πλαίσιο 
της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης 

 



Περιγραφή Δράσης:  
“Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριων” 

Χρηματοδοτούνται: 

 Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος της Ελλάδος ή του  
εξωτερικού 

 Η λήψη του τίτλου να μην υπερβαίνει την επταετία (7) 
ή πενταετία (5) 

 

Προτεινόμενος Π/Υ για κάθε έργο(πράξη) 90.000 ευρώ. 

 

 



Περιγραφή Δράσης:  
“Ενίσχυση υποψηφίων διδακτόρων” 

Στόχοι : 

 Ο προσανατολισμός των διδακτορικών σπουδών στους τομείς 
προτεραιότητας που τίθενται στη στρατηγική της έξυπνης 
εξειδίκευσης 

 Η ανάπτυξη και διεξαγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου στην  
Ελλάδα για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών στα πλαίσια 
των μεταπτυχιακών-διδακτορικών σπουδών 

Περιγραφή δρασης: 

 Η διάρκεια της χρηματοδότησης (πιθανόν υπό μορφή υποτροφίας) 
είναι 3 έτη και μπορεί να καλύπτει τα μηνιαία τροφεία και σχετικές 
δαπάνες αναγκαίες για την διεξαγωγή της έρευνας 

 

 



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία - ΕΠΑΝΕΚ 

 Προϋπολογισμός ΕΠΑΝΕΚ 4,55 δις ευρώ Δ.Δ.  

 Από αυτά τα 65 περίπου εκ. ευρώ ΕΚΤ 

Θεματικός Στόχος 1: Ενίσχυση της Έρευνας, της 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας: 

Δράσεις προώθησης της έρευνας και καινοτομίας (Οι δράσεις 
κυρίως θα αφορούν επιχειρήσεις ή συνεργασία ερευνητικών 
φορέων και ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με 
επιχειρήσεις). 

Δράσεις ΕΚΤ : Ανάπτυξη ,αναβάθμιση ερευνητικού 
δυναμικού και η διάδοση των νέων τεχνολογιών. 



Προτεινόμενες Δράσεις στο ΕΠΑΝΕΚ για 
ανθρώπινο δυναμικό (ΕΚΤ) 

Δράση: “Χρηματοδότηση προτάσεων ERC” 
 

Στόχος : 

Η προώθηση της Αριστείας στην έρευνα με την ενίσχυση 
διακεκριμένων ερευνητών για να υλοποιήσουν έρευνα υψηλού 
επιπέδου  και διεθνώς ανταγωνιστική ανεξαρτήτως  αντικειμένου. 

Περιγραφή: 

Η χρηματοδότηση όσων Ελλήνων Κ.Ε. με Ελληνικό Φορέα 
Υποδοχής περιλαμβάνονται σε πίνακα επιλέξιμων προς 
χρηματοδότηση,  για τους οποίους όμως δεν επαρκεί ο Π/Υ του 
ERC. 

*Πιθανόν να προστεθεί και αντίστοιχη δράση για το και Marie 
Skłodowska-Curie 

 



Δράση “ΑΡΙΣΤΕΙΑ” 

 Επανάληψη της δράσης η οποία είχε προκηρυχθεί στο 
πλαίσιο του προηγούμενου Ε.Π και οι πράξεις υλοποιούνται 
μέχρι σήμερα. Συνολικά  

 Eγκρίθηκαν για τις Δράσεις ΑΡΙΣΤΕΙΑ  και ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ 
102.000.000 ευρώ. 



Σχεδιασμός Δράσεων Προγραμματικής Περιόδου  
2014 - 2020 

Προδημοσιεύσεις βασικών στοιχείων προκηρύξεων Δράσεων 
εντός του Οκτωβρίου 2014 από το Ε.Π Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020. 

 

 Δράση: Ενίσχυση Mεταδιδακτόρων Eρευνητών - Π/Υ 
30.000.000 

 Δράση: Ενίσχυση νέων ερευνητών - Π/Υ 22.000.000 

 



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας... 


