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Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»  

• Στρατηγικός Στόχος 4:  

«Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της 

έρευνας και της καινοτομίας»  

• Άξονες Προτεραιότητας: 10,11 και 12  

• Συνολικός Προϋπολογισμός:  141,4 εκ.  

(100% δημόσια δαπάνη) 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΓΕΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ 

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 



1. Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών (ΜΕ) 

Στόχοι: Βελτίωση των ερευνητικών δεξιοτήτων των ΜΕ και μεταφορά 

ερευνητικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας από το διεθνή χώρο μέσω της 

βαθμολογικής πριμοδότησης όσων επέλεξαν να εκπονήσουν το αρχικό 

τμήμα της έρευνας σε φορέα της αλλοδαπής και της προσέλκυσης ΜΕ 

από το εξωτερικό. 

Απώτεροι στόχοι:  προαγωγή της έρευνας μέσω της αναβάθμισης του 

εγχώριου ερευνητικού δυναμικού – δημιουργία δεσμών συνεργασίας με 

φορείς και ερευνητές της αλλοδαπής 

Γενική προϋπόθεση συμμετοχής:  

Χρόνος απόκτησης διδακτορικού έως 7 έτη από την υποβολή της 

πρότασης. 

Διάρκεια έργων:  24-36 μήνες                             

Χρηματοδοτούνται 184 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 25,4 εκ 

€ (μέσος προϋπολογισμός ανά έργο 150.000€) 

  



2. «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» και «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» 

Στόχος:  

Η υποστήριξη των «άριστων» επιστημονικών προσπαθειών της χώρας 

μέσω της χρηματοδότησης υψηλού επιπέδου έρευνας που 

αναλαμβάνεται με πρωτοβουλία ενός Κύριου Ερευνητή (ΚΕ). 

Βασικές αρχές:  

•Η επιστημονική αριστεία αποτελεί το μοναδικό κριτήριο για την επιλογή 

των προτάσεων οι οποίες μπορούν να αφορούν σε οποιαδήποτε περιοχή 

της έρευνας. 

•Οι ΚΕ προέρχονται από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και 

ερευνητικούς φορείς της χώρας (μέλη ΔΕΠ/Πανεπιστημίων, μέλη 

ΕΠ/ΤΕΙ,  ερευνητές) 

•Στην Ερευνητική Ομάδα μπορούν να συμμετέχουν μεταδιδάκτορες 

ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές.  

 

 

  



2. «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» και «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» 

2.1 Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» 

Διάρκεια έργων:  24-36 μήνες (Οκτώβριος 2012 – Σεπτέμβριος 2015) 

Χρηματοδοτούνται 199 έργα συνολικού προϋπολογισμού 62,14 εκ. € 

 

2.2 Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» 

Διάρκεια έργων:  έως 18 μήνες (Ιανουάριος 2014 – Ιούλιος 2015)  

Θα χρηματοδοτηθούν 180 έργα συνολικού προϋπολογισμού 40 εκ. € 

περίπου. 

 

Το 25% του προϋπολογισμού θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση 

προτάσεων που προέρχονται από νέους Ερευνητές (χρόνος απόκτησης 

διδακτορικού μετά την 01/01/2002) 

 

 

  



3. Χρηματοδότηση προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά 

στην 3η, 4η και 5η προκήρυξη του προγράμματος 

«ΙΔΕΕΣ» (ERC Grant Schemes) 

Στόχος: Η επιβράβευση των προτάσεων με καινοτομικό χαρακτήρα που 

διακρίθηκαν για την ποιότητά τους στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκής κλίμακας 

μηχανισμού ανταγωνιστικής χρηματοδότησης.  

Προϋποθέσεις χρηματοδότησης:  

•Υποβολή πρότασης από Έλληνα Κύριο Ερευνητή (ΚΕ) με ελληνικό φορέα 

υποδοχής στο πλαίσιο προκηρύξεων του προγράμματος «ΙΔΕΕΣ»  

•Θετική αξιολόγηση στο 2ο στάδιο της αξιολόγησης των ERC Grant Schemes 

•Μη χρηματοδότηση στο πλαίσιο των ERC Grant Schemes λόγω περιορισμών στο 

διαθέσιμο προϋπολογισμό 

 Όροι υλοποίησης:  

•Οι ΚΕ προέρχονται από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς 

της χώρας (μέλη ΔΕΠ/Πανεπιστημίων, μέλη ΕΠ/ΤΕΙ,  ερευνητές) 

•Στην Ερευνητική Ομάδα μπορούν να συμμετέχουν μεταδιδάκτορες ερευνητές, 

υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές.  

 



3. Χρηματοδότηση προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά 

στην 3η, 4η και 5η προκήρυξη του προγράμματος 

«ΙΔΕΕΣ» (ERC Grant Schemes) – Διαδικασία επιλογής  

Υποβολή προτάσεων  
•Μετά την έκδοση της σχετικής πρόσκλησης από τη ΓΓΕΤ, οι ΚΕ που πληρούν 

τα κριτήρια επιλεξιμότητας ενημερώνονται από τους υπεύθυνους του ERC. 

 

•Οι ΚΕ υποβάλλουν στη ΓΓΕΤ την υποβληθείσα στο ERC πρόταση 

προσαρμομένη μόνο ως προς τη χρονική διάρκεια, το χρονοδιάγραμμα και τον 

αιτούμενο προϋπολογισμό. Το φυσικό αντικείμενο, ο ΚΕ και ο Φορέας 

υποδοχής δεν δύνανται να μεταβληθούν. 

 

Αξιολόγηση  
Συγκροτείται Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία εξετάζει μόνο:  

•Την καταλληλότητα του νέου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου 

•Τους αιτούμενους πόρους ως προς την επιλεξιμότητα των δαπανών 

(σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ), την αναγκαιότητα και την 

τεκμηρίωσή του 

 



3.1 Χρηματοδότηση προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά 

στην 3η, προκήρυξη του προγράμματος «ΙΔΕΕΣ» (ERC 

Grant Schemes) 

Πρόσκληση 2011 (3η προκήρυξη των ERC Grant Schemes, 

Starting StG2010 & Advanced Adv2010) 

Χρηματοδοτούνται 6 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 6,63 

εκ. € 

 
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ERC-01  1.037.000 € 

ERC-02  1.420.400 € 

ERC-03  755.400 € 

ERC-04 799.400 € 

ERC-05 1.139.480 € 

ERC-06  1.474.000 € 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ERC-01  1.037.000 € 

ERC-02  1.420.400 € 

ERC-03  755.400 € 

ERC-04 799.400 € 

ERC-05 1.139.480 € 

ERC-06  1.474.000 € 



3.2 Χρηματοδότηση προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά 

στην 4η προκήρυξη του προγράμματος «ΙΔΕΕΣ» (ERC 

Grant Schemes) 

Πρόσκληση 2012: (4η προκήρυξη των ERC Grant Schemes, 

Starting StG2011 & Advanced Adv2011)  

Χρηματοδοτούνται 5 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 4,73 

εκ. € 

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ERC-07 932.000 € 

ERC-08 689.400 € 

ERC-09  908.000 € 

ERC-10 1.271.000 € 

ERC-11 931.600 € 



3.3 Χρηματοδότηση προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά 

στην 5η προκήρυξη του προγράμματος «ΙΔΕΕΣ» (ERC 

Grant Schemes) 

 

Πρόσκληση 2013: (5η προκήρυξη των ERC Grant Schemes, 
Starting StG2012 & Advanced Adv2012) 
 

Χρηματοδοτούνται 3 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 2,5 
εκ. € 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ERC-12 1.029.500 € 

ERC-13 886.000 € 

ERC-14 584.500 € 


