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ΕΣΠΑ 2014-2020 

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της διαδικασίας προεπιλογής 

ερευνητικών προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Πράξης: 

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

 

 

Δημοσιεύθηκαν σήμερα (16.05.2019) τα προσωρινά αποτελέσματα της διαδικασίας 

προεπιλογής ερευνητικών προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Πράξης:  

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

 

Επισημαίνεται ότι κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

κ. Κώστα Γαβρόγλου ο προϋπολογισμός της πράξης αυξήθηκε στα 25εκ. ευρώ. 

 

Από τα προσωρινά αποτελέσματα και με βάση το νέο προϋπολογισμό προκρίνονται για 

χρηματοδότηση 581 ερευνητικές προτάσεις. 

 

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 την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων θα ακολουθήσει η διαδικασία 

ενστάσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ.8, παρ.12 και 13 της σχετικής Πρόσκλησης. 

Ενστάσεις κατά του προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων ασκούνται ενώπιον της Επιτροπής 

Εποπτείας εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των 

αποτελεσμάτων, δηλαδή μέχρι και τη Δευτέρα 27.05.2019. Το εμπρόθεσμό τους 

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/


διαπιστώνεται βάσει της ημερομηνίας που αναφέρεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή 

στην ημερομηνία αποστολής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με τον αριθμό 

πρωτοκόλλου εφόσον υποβάλλονται αυτοπροσώπως. Οι ενστάσεις δεν δύναται να 

αφορούν τη βαθμολογία.   

  

Τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή μέσω συστημένης επιστολής ή 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σκαναρισμένα και υπογεγραμμένα έγγραφα) στη 

γραμματεία της Επιτροπής Εποπτείας:  

 

Προς: 

Επιτροπή Εποπτείας 

Υπόψη κ. Κλεονίκης Αποστολίδου 

Κοραή 4 

Τ.Κ. 10564 Αθήνα 

6ος όροφος, Κεντρικό Γραφείο 

 

ή στο email: apostolidou.k@mou.gr 

 

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή 

Εποπτείας σε ειδική συνεδρίαση στην οποία δεν μετέχει ο Ε.Γ. Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ 

του ΕΚΤ και ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Ενιαίας Πλατφόρμας Αξιολόγησης Ερευνητικών 

Προτάσεων της ΕΥΔ του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, και 

κατόπιν αυτής η ΕΥΔ ανακοινώνει τους οριστικούς πίνακες. 

 

Με τη λήξη της διαδικασίας ενστάσεων και τον έλεγχο πληρότητας των υποβληθέντων 

δικαιολογητικών των προκρινόμενων ερευνητικών ομάδων ακολουθεί η έκδοση των 

οριστικών αποτελεσμάτων. 

 

Οι ερευνητικές ομάδες με τους κωδικούς τους έχουν τη δυνατότητα να μπαίνουν στην 

πλατφόρμα υποβολής και να βλέπουν τα (ανώνυμα) φύλλα αξιολογήσεων: 

https://edbm.grnet.gr/SubmissionPlatform/ 

 

Υποβλήθηκαν συνολικά 1699 ερευνητικές προτάσεις. Η διαδικασία αξιολόγησης ξεκίνησε 

στις 26.02.2019 και σε διάστημα 77 ημερών πραγματοποιήθηκαν 3725 αξιολογήσεις από 

943 αξιολογητές.   

 

Οι 581 ομάδες που προκρίνονται προς χρηματοδότηση αποτελούνται από: 

 

 581 Ακαδημαϊκούς Συμβούλους 

 283 Αναπληρωτές Ακαδημαϊκούς Συμβούλους 

 514 Διδάκτορες ερευνητές 

 648 Υποψήφιους Διδάκτορες 
 

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της διαδικασίας 

αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων με βάση τα όσα ορίζονται στην σχετική 

Πρόσκληση (αρ.8, παρ.9-12). 

https://edbm.grnet.gr/SubmissionPlatform/


Πίνακας συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων σύμφωνα με το αρ.8 παρ.9-12 της Πρόσκλησης 

Διαθέσιμος π/ϋ 25.000.000,00 €        

Επιστημονικό Πεδίο Έγκυρες 

Υποβολές / 
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αξιολογήθηκαν 
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βάση 

Αιτούμενο 

Ποσό 
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% 
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΦΥΣΙΚΕΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΕΠ1) 
291 

12.446.500,00 € 17,93% 4.482.124,08 € 4.471.000,00 € 
89,98 104 35,74% 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΕΠ2) 
409 

17.408.000,00 € 25,08% 6.268.815,81 € 6.251.500,00 € 
88,18 146 35,70% 

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΕΠ3) 100 4.353.500,00 € 6,27% 1.567.744,12 € 1.567.000,00 € 86,50 36 36,00% 

ΙΑΤΡΙΚΕΣ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΕΠ4) 
376 

16.107.500,00 € 23,20% 5.800.491,19 € 5.793.500,00 € 
87,27 135 35,90% 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ (ΕΠ5) 149 6.358.000,00 € 9,16% 2.289.587,02 € 2.291.000,00 € 90,25 54 36,24% 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

(ΕΠ6) 
170 

7.160.000,00 € 10,31% 2.578.396,21 € 2.564.500,00 € 
87,30 60 35,29% 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΝΟΜΙΚΕΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΕΠ6) 
130 

5.589.500,00 € 8,05% 2.012.841,57 € 2.003.500,00 € 
86,00 46 35,38% 

 1625 69.423.000,00 € 100,00% 25.000.000,00 € 24.942.000,00 € 
 

581 
 

 


