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Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης   

Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων  
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 

ΕΣΠΑ 2014-2020,  
Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-

2020 

 « Μ ι α  ε υ κ α ι ρ ί α  γ ι α  ό λ ο υ ς  ε μ ά ς »  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

24/06/2019 

ΕΣΠΑ 2014-2020 

Δημοσίευση οριστικών αποτελεσμάτων της διαδικασίας προεπιλογής 

ερευνητικών προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Πράξης: 

 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’» 

 

 

Δημοσιεύθηκαν σήμερα (24.06.2019) τα οριστικά αποτελέσματα της διαδικασίας 

προεπιλογής ερευνητικών προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Πράξης:  

«Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’». 

 

Τα αναλυτικά αποτελέσματα βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://empedu.gov.gr/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-ti-diadikasia-pro-epilogis-

ereynitikon-protaseon-poy-tha-chrimatodotithoyn-sto-plaisio-tis-praxis-ypostirixi-ereyniton-

me-emfasi-stoys-neoys-ereynites-kyklos-v/ 

 

Μετά τη δημοσίευση των οριστικών αποτελεσμάτων ακολουθεί η εξής διαδικασία: 

 

1. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ θα δημοσιεύσει 

Πρόσκληση προς τους Φορείς Υποδοχής των Ακαδημαϊκών Συμβούλων των 

ερευνητικών ομάδων. 

2. Οι Φορείς Υποδοχής θα υποβάλλουν τα Τεχνικά Δελτία στην ΕΥΔ προκειμένου να 

εκδοθούν οι αποφάσεις ένταξης των ερευνητικών προτάσεων. 

3. Οι Φορείς Υποδοχής, κατόπιν έκδοσης των αποφάσεων ένταξης, θα προχωρήσουν 

στις συμβάσεις με τις ερευνητικές ομάδες. 

  

 

https://empedu.gov.gr/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-ti-diadikasia-pro-epilogis-ereynitikon-protaseon-poy-tha-chrimatodotithoyn-sto-plaisio-tis-praxis-ypostirixi-ereyniton-me-emfasi-stoys-neoys-ereynites-kyklos-v/
https://empedu.gov.gr/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-ti-diadikasia-pro-epilogis-ereynitikon-protaseon-poy-tha-chrimatodotithoyn-sto-plaisio-tis-praxis-ypostirixi-ereyniton-me-emfasi-stoys-neoys-ereynites-kyklos-v/
https://empedu.gov.gr/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-ti-diadikasia-pro-epilogis-ereynitikon-protaseon-poy-tha-chrimatodotithoyn-sto-plaisio-tis-praxis-ypostirixi-ereyniton-me-emfasi-stoys-neoys-ereynites-kyklos-v/
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Ενημερώνουμε τις ερευνητικές ομάδες ότι στα σχετικά δικαιολογητικά που θα τους 

ζητηθούν από τους Φορείς Υποδοχείς θα περιλαμβάνονται: 

 

 Το τυποποιημένο έντυπο της ερευνητικής πρότασης 

 Οι βεβαιώσεις των Υποψήφιων Διδακτόρων 

 Οι βεβαιώσεις απόκτησης διδακτορικού των Διδακτόρων ερευνητών 

 Οι βεβαιώσεις αναγνώρισης διδακτορικού του ΔΟΑΤΑΠ για τις περιπτώσεις 

απόκτησής του στο εξωτερικό.  

 

Βάσει των οριστικών αποτελεσμάτων, προκρίνονται για χρηματοδότηση με προϋπολογισμό 

25 εκ. ευρώ, 582 ερευνητικές προτάσεις. Υποβλήθηκαν συνολικά 1699 ερευνητικές 

προτάσεις. Η διαδικασία αξιολόγησης ξεκίνησε στις 26.02.2019 και σε διάστημα 77 ημερών 

πραγματοποιήθηκαν 3725 αξιολογήσεις από 943 αξιολογητές.  

 

Τα προσωρινά αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στις 16.05.2015. Η διαδικασία υποβολής 

εντάσεων έληξε στις 27.05.2019. Κατά τη διαδικασία ενστάσεων υποβλήθηκαν 189 

ενστάσεις, οι οποίες εξετάστηκαν από την Επιτροπή Εποπτείας. Στις 20.06.2019 στάλθηκαν 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οι απαντήσεις της Επιτροπής Εποπτείας σε όλες τις 

ομάδες που υπέβαλαν ένσταση. 

 

Οι 582 ομάδες που προκρίνονται προς χρηματοδότηση αποτελούνται από: 

 

 513 Διδάκτορες ερευνητές 

 651 Υποψήφιους Διδάκτορες 

 582 Ακαδημαϊκούς Συμβούλους 

 284 Αναπληρωτές Ακαδημαϊκούς Συμβούλους 
 

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται τα συγκεντρωτικά οριστικά αποτελέσματα της 

διαδικασίας αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων με βάση τα όσα ορίζονται στην 

σχετική Πρόσκληση (αρ.8, παρ.9-12). 
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Πίνακας συγκεντρωτικών οριστικών αποτελεσμάτων σύμφωνα με το αρ.8 παρ.9-12 της Πρόσκλησης 

Διαθέσιμος π/ϋ 25.000.000,00 €        

Επιστημονικό Πεδίο Έγκυρες Υποβολές 

/ Προτάσεις που 

αξιολογήθηκαν 

πάνω από τη βάση 

Αιτούμενο Ποσό % επί του 

συνόλου 

του π/ϋ 

Διαθέσιμος π/ϋ Δαπάνη ανά πεδίο Βαθμολογία 

τελευταίας 

πρότασης 

Πλήθος    

προκρινόμενων 

προτάσεων 

% επιτυχίας 

προτάσεων 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΦΥΣΙΚΕΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΕΠ1) 
291 

  12.446.500,00 €  17,94%      4.484.805,03 €      4.471.000,00 €  89,97 104 36% 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΕΠ2) 
409 

  17.408.000,00 €  25,09%      6.272.565,45 €      6.288.500,00 €  88,15 147 36% 

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΕΠ3) 100     4.349.000,00 €  6,27%      1.567.060,38 €      1.562.500,00 €  86,50 36 36% 

ΙΑΤΡΙΚΕΣ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΕΠ4) 
376 

  16.070.500,00 €  23,16%      5.790.628,63 €      5.797.500,00 €  88,42 135 36% 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ (ΕΠ5) 149     6.358.000,00 €  9,16%      2.290.956,52 €      2.291.000,00 €  90,25 54 36% 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΕΠ6) 170     7.160.000,00 €  10,32%      2.579.938,46 €      2.564.500,00 €  87,30 60 35% 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΝΟΜΙΚΕΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΕΠ6) 
130 

    5.589.500,00 €  8,06%      2.014.045,53 €      2.003.500,00 €  86,00 46 35% 

 1625   69.381.500,00 €  100,00%    25.000.000,00 €    24.978.500,00 €   582 36% 

 


