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Απαληψληαο ζηελ Δξψηεζε κε αξηζκφ 11626/18-2-2011, ηελ νπνία θαηέζεζε ν 
Βνπιεπηήο θ. Βαζίιεηνο Γηνπκαηδίδεο, ζρεηηθά κε «Η απνξξφθεζε ησλ θνηλνηηθψλ πφξσλ 
ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο» θαη ζηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο καο, ζαο 
θάλνπκε γλσζηά ηα αθφινπζα:  

Απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» 
(Δ.Π.Δ.Γ.Β.Μ.) δηαηίζεηαη πνζφ 402.689.744 επξψ, ζην πιαίζην ησλ Αμφλσλ 10-12 γηα ηελ 
ελίζρπζε ηνπ αλζξψπηλνπ εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ κέζσ ηεο πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ 
δηδαθηνξηθήο, κεηαδηδαθηνξηθήο θαη γεληθφηεξεο βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο, ηελ 
ελίζρπζε ηεο δη-επηζηεκνληθήο θαη δη-ηδξπκαηηθήο έξεπλαο θαη γεληθφηεξα ηελ αλάπηπμε 
δηθηχσλ εξεπλεηηθήο θαηλνηνκίαο απφ δηάθνξα ηδξχκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ 
εμσηεξηθνχ.  

Τελ ηξέρνπζα ρξνληθή πεξίνδν κέζσ ηνπ Δ.Π.Δ.Γ.Β.Μ. πινπνηνχληαη ηα αθφινπζα 
εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα: 

 
 «Ηπάκλειηορ ΙΙ – Δνίζσςζη ηος ανθπώπινος επεςνηηικού δςναμικού μέζυ ηηρ 

ςλοποίηζηρ διδακηοπικήρ έπεςναρ» 
Δηδηθφηεξα επηζεκαίλεηαη φηη γηα ην Δξεπλεηηθφ Πξφγξακκα «Ηξάθιεηηνο ΙΙ» ε πνιηηηθή 

εγεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο Γ.Β.Μ.Θ. έιαβε ηελ απφθαζε λα πξνρσξήζεη ζε 
αλαβάζκηζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο αμηνπνηψληαο γηα ηε β’ θάζε ηεο αμηνιφγεζεο 
ηνπ Πξνγξάκκαηνο δηαθεθξηκέλνπο έιιελεο αμηνινγεηέο απφ ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ. 

Η αμηνιφγεζε ησλ εξεπλεηηθψλ πξνηάζεσλ απφ δηεζλείο αμηνινγεηέο εθηφο ηεο 
ειιεληθήο επηθξάηεηαο απνηέιεζε κία απφ ηηο πην θξίζηκεο παξακέηξνπο γηα ηελ 



 

αλαβάζκηζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο θαζψο κέζσ απηήο δηαζθαιίζηεθε ζε κεγάιν 
βαζκφ ε αληηθεηκεληθφηεηα ζηηο αμηνινγήζεηο.   

Δηδηθφηεξα, ε αλαβάζκηζε ησλ φξσλ θαη δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο ησλ εξεπλεηηθψλ 
πξνγξακκάησλ είλαη επηηαθηηθή αλαγθαηφηεηα θαη ρξήδεη άκεζεο εθαξκνγήο δηφηη, δηαλχνληαο 
ηα ηειεπηαία ηξία (3) έηε ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ειιεληθήο έξεπλαο απφ ηα επξσπατθά 
δηαξζξσηηθά ηακεία (ΔΤΠΑ θαη ΔΚΤ), δηαθπβεχεηαη ε ηειεπηαία επθαηξία αμηνπνίεζεο ησλ 
επξσπατθψλ θνλδπιίσλ ψζηε λα γίλεη έλα θαζνξηζηηθφ βήκα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 
ρξεκαηνδφηεζε ηεο έξεπλαο ζηε ρψξα καο. 

Τα απνηειέζκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Ηξάθιεηηνο ΙΙ» αλαθνηλψζεθαλ θαη έρνπλ 
μεθηλήζεη ήδε νη δηαδηθαζίεο γηα ηε ξνή ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ. Σπλνιηθά θαηαηέζεθαλ 
2.500 πξνηάζεηο θαη εγθξίζεθαλ 849. 

Γηα ηηο ξνέο ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ, ζαο ελεκεξψλνπκε φηη ηα απνηειέζκαηα θαη ηα 
ζρέδηα Τερληθψλ Γειηίσλ απνζηέιινληαη ζηα Α.Δ.Ι., απφ ηα νπνία αλακέλεηαη ε ππνβνιή 
ζπλνιηθψλ Τερληθψλ Γειηίσλ κε φια ηα ζηνηρεία ησλ πξνηάζεσλ πνπ ρξεκαηνδνηείηαη ζε 
θαζέλα. Ο ρξφλνο έληαμεο θαη εηζξνήο ρξεκαηνδνηήζεσλ εμαξηάηαη πξσηίζησο απφ ηνπο 
ρξφλνπο ησλ Α.Δ.Ι. Η Δηδηθή Υπεξεζία ελεξγεί κε κεγάιε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 
ηαρχηεηα. Αζξνηζηηθά ν κέζνο ρξφλνο κέρξη ηελ πιεξσκή ρξεκάησλ ζην Λνγαξηαζκφ ηνπ 
Α.Δ.Ι. απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα Α.Δ.Ι. ζα απνζηείινπλ ην πξψην Τερληθφ Γειηίν θαη εθφζνλ 
αληαπνθξηζνχλ κε ηαρχηεηα ζηα επφκελα βήκαηα είλαη γχξσ ζηηο 20 κέξεο.  

Μφιηο θαηαηεζνχλ ηα ρξήκαηα ζην ινγαξηαζκφ ηνπ Α.Δ.Ι., εμαξηάηαη θαη πάιη απφ ην 
Α.Δ.Ι. πφζν γξήγνξα ζα θαιέζεη ηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο λα ιάβνπλ ηα ρξήκαηα. 

 
Γηα ηα Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ, Θαιήο θαη Δλίζρπζε Μεηαδηδαθηφξσλ 

Δξεπλεηψλ έρεη δεκνζηεπζεί απφ ην Υπνπξγείν Παηδείαο Γ.Β.Μ.Θ. ζρεηηθφ Γειηίν Τχπνπ 
(31/01/2011) ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα:  

 
Απσιμήδηρ ΙΙΙ – Δνίζσςζη επεςνηηικών ομάδυν ζηα ΣΔΙ 
Υπνβιεζείζεο Πξνηάζεηο: 643 
Σπλνιηθφο Π/Υ Δξεπλεηηθνχ Πξνγξάκκαηνο : 21.000.000€ 
Πξνηάζεηο πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ: Πεξίπνπ 210 
Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο αγγιηθήο πεξίιεςεο: 30/09/2010  
Πξηλ ηε ιήμε ππνβνιήο ησλ αγγιηθψλ πεξηιήςεσλ, γηα ην πξφγξακκα Αξρηκήδεο 

πινπνηήζεθαλ ηα εμήο: 
 

 Σρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε ειεθηξνληθνχ κεηξψνπ Γηεζλψλ αμηνινγεηψλ θαη εηδηθήο 
ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο γηα ηελ εμ απνζηάζεσο αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ, 

 Απνζηνιή πξνζθιήζεσλ ζε αθαδεκατθνχο αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο δηεζλψο (π.ρ. 
Highly Cited Researchers) γηα εγγξαθή ηνπο ζην εηδηθφ κεηξψν αμηνινγεηψλ. 

 
Μεηά ηε ιήμε ππνβνιήο ησλ αγγιηθψλ πεξηιήςεσλ, γηα ην πξφγξακκα Αξρηκήδεο 

πινπνηήζεθαλ ηα εμήο: 

 Απνζηνιή πξνζθιήζεσλ πξνο δηεζλείο αμηνινγεηέο  γηα εγγξαθή ηνπο ζην εηδηθφ 
κεηξψν αμηνινγεηψλ. 

 Απηνκαηνπνηεκέλε αληηζηνίρηζε ησλ εξεπλεηηθψλ πξνηάζεσλ ζηνπο 
εγγεγξακκέλνπο ζην κεηξψν αμηνινγεηέο, βάζεη εηδηθήο ειεθηξνληθήο 
εθαξκνγήο/αιγφξηζκνπ (ιακβάλνληαο ππφςε, κεηαμχ άιισλ, ηα δεισζέληα επηζηεκνληθά 
πεδία ησλ πξνηάζεσλ θαη ηελ εξεπλεηηθή εμεηδίθεπζε ησλ αμηνινγεηψλ). 

 Απνζηνιή πξνζθιήζεσλ ζηνπο αμηνινγεηέο γηα ηελ αλάζεζε ησλ πξνηάζεσλ. 
Απνζηνιή πξνζσπηθνχ νλφκαηνο ρξήζηε θαη θσδηθνχ πξφζβαζεο γηα ηελ είζνδν ηνπο 
ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα αμηνιφγεζεο (έλαξμε αμηνιφγεζεο 20/12/2010, θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία 23/01/2011). Απνζηνιή νδεγηψλ ζηνπο αμηνινγεηέο γηα ηνπο ζηφρνπο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο, ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο θαη ηε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο. 



 

 Έσο ζήκεξα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί πεξίπνπ 560 αμηνινγεηέο γηα ηελ αμηνιφγεζε 
ησλ πξνηάζεσλ, κε κέγηζην αξηζκφ πξνηάζεσλ αλά αμηνινγεηή ηηο νθηψ (8).  

 Απεζηάιεζαλ ππελζπκίζεηο ζηνπο αμηνινγεηέο (ζηηο 05/01, 11/01 θαη 26/01) γηα ηελ 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηεο πξψηεο θάζεο αμηνιφγεζεο (ήηνη 23/01). 

 Έγηλε εθ λένπ αληηζηνίρηζε φζσλ πξνηάζεσλ δελ αμηνινγήζεθαλ απφ ηνπο αξρηθνχο 
αμηνινγεηέο, ζε άιινπο θξηηέο (απηφκαηε δηαδηθαζία κέζσ ειεθηξνληθήο 
εθαξκνγήο/αιγφξηζκνπ πνπ έρεη αλαπηπρζεί). 

 Έσο 28/01 έρνπλ γίλεη πεξίπνπ 1150 απνδνρέο αμηνινγήζεσλ. Δπηπξφζζεηα, 
έρνπλ νινθιεξσζεί πεξίπνπ 1000 αμηνινγήζεηο.  

 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξψηεο θάζεο αμηνιφγεζεο δεηήζεθε ε ειεθηξνληθή 
ππνβνιή ηεο πιήξνπο πξφηαζεο απφ φζνπο έρνπλ ππνβάιεη ηηο πξνηάζεηο εθείλεο πνπ ζα 
έρνπλ πξνθξηζεί γηα ηε δεχηεξε θάζε αμηνιφγεζεο. Γφζεθε πξνζεζκία εσο 30/4 γηα ηελ 
ππνβνιή ηεο πιήξνπο πξφηαζεο. Θα αθνινπζήζεη ε αμηνιφγεζε ηεο πιήξνπο πξφηαζεο 
θαη ε αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ. 
 

Θαλήρ – Δνίζσςζη ηηρ Γιεπιζηημονικήρ ή και Γιιδπςμαηικήρ έπεςναρ και 
καινοηομίαρ με δςναηόηηηα πποζέλκςζηρ επεςνηηών ςτηλού επιπέδος από ηο 
εξυηεπικό μέζυ  ηηρ διενέπγειαρ βαζικήρ και εθαπμοζμένηρ έπεςναρ απιζηείαρ 

Υπνβιεζείζεο Πξνηάζεηο: 1323 
Σπλνιηθφο Π/Υ Δξεπλεηηθνχ Πξνγξάκκαηνο : 120.000.000€ 
Πξνηάζεηο πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ: Πεξίπνπ 200 
Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο αγγιηθήο πεξίιεςεο: 30/09/2010  
Έρνπλ γίλεη ήδε νη αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 
Έλαξμε αμηνιφγεζεο ησλ πεξηιήςεσλ: 24/01/2011.  
Ωο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ζηνπο αμηνινγεηέο έρεη ηεζεί ε 25/02/2011.  

 Έσο ζήκεξα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί πεξίπνπ 1070 αμηνινγεηέο γηα ηελ αμηνιφγεζε 
ησλ πξνηάζεσλ, κε κέγηζην αξηζκφ πξνηάζεσλ αλά αμηνινγεηή ηηο νθηψ (8),  

 Έγηλε εθ λένπ αληηζηνίρηζε φζσλ πξνηάζεσλ δελ αμηνινγήζεθαλ απφ ηνπο αξρηθνχο 
αμηνινγεηέο, ζε άιινπο θξηηέο (απηφκαηε δηαδηθαζία κέζσ ειεθηξνληθήο 
εθαξκνγήο/αιγφξηζκνπ πνπ έρεη αλαπηπρζεί), 

 Έσο ζήκεξα έρνπλ γίλεη πεξίπνπ 2242 απνδνρέο αμηνινγήζεσλ.  
 

Δνίζσςζη Μεηαδιδακηόπυν Δπεςνηηών/ηπιών 
Υπνβιεζείζεο Πξνηάζεηο: 2.569 
Σπλνιηθφο Π/Υ Δξεπλεηηθνχ Πξνγξάκκαηνο : 30.000.000€ 
Πξνηάζεηο πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ: Πεξίπνπ 200 
Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο αγγιηθήο πεξίιεςεο: 30/11/2010  
Έρνπλ ήδε πινπνηεζεί φια ηα πξνθαηαξθηηθά βήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ ζηα δχν 

πξνεγνχκελα πξνγξάκκαηα έρεη νινθιεξσζεί ε αληηζηνίρεζε ησλ πξνηάζεσλ κε ηνπο 
αμηνινγεηέο θαη βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε αμηνιφγεζε. 

Οη αμηνινγήζεηο θαη γηα ηα ηξία πξνγξάκκαηα αλακέλεηαη λα νινθιεξσζνχλ κέρξη ην 
θαινθαίξη. 

 
Γηα ηηο ππνηξνθίεο ηνπ ΙΚΥ θαη ζε φ,ηη αθνξά ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

«Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» ζαο επηζεκαίλνπκε ηα εμήο:  
Σην πιαίζην ηεο ζπλνιηθήο πνιηηηθήο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο Γ.Β.Μ.Θ. γηα 

δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ δηεζλψλ πξνδηαγξαθψλ ζηα Παλεπηζηήκηα θαη ζην ρψξν ηεο 
έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, μεθηλάεη πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο ππνηξνθηψλ ηνπ 
Ιδξχκαηνο Κξαηηθψλ Υπνηξνθηψλ (ΙΚΥ) κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 
«Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε». Οη ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο ππνηξνθίεο ζα αθνξνχλ 
κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ θαη εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο 
δηαηξηβήο ζην εμσηεξηθφ. 



 

Με ηε ρξεκαηνδφηεζε ππνηξνθηψλ ηνπ ΙΚΥ κέζσ ηνπ ΔΣΠΑ δεκηνπξγνχληαη νη 
πξνυπνζέζεηο γηα κία αλαβάζκηζε ηεο δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο ησλ ππνηξνθηψλ, κε ηε 
ρξήζε δπλαηφηεηαο αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ απφ αμηνινγεηέο κε δηεζλή παξνπζία 
θαη εκβέιεηα επί πξνηάζεσλ πνπ ζα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά. Η πξνζαξκνγή ησλ 
δηαδηθαζηψλ ζηνπο φξνπο θαη ζηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδεη ην ΔΣΠΑ ζα ζπληειέζεη ζηελ 
αλάδεημε ησλ Διιήλσλ εξεπλεηψλ ζε δηεζλέο επίπεδν θαη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο 
ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ πνπ ζα παξαρζεί ηα επφκελα ρξφληα ζηε ρψξα.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη πεξηνξηζκέλνη εζληθνί πφξνη θαη ε ππάξρνπζα θξίζε πξνθξίλνπλ 
ηελ πηνζέηεζε πξαθηηθψλ άιιεο πξνζέγγηζεο θαη ηαθηηθήο, πξαθηηθψλ πνπ ζα αλεβάζνπλ 
ηε ρψξα ζηελ θιίκαθα ησλ δηεζλψλ αμηνινγήζεσλ θαη πνπ ζα αλαδείμνπλ ηνπο θαινχο 
Έιιελεο εξεπλεηέο ζε παγθφζκην επίπεδν. Σεκεηψλεηαη φηη ζηηο ππνηξνθίεο γηα εξεπλεηηθά 
έξγα πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Τακείν (ΔΚΤ) θαζηεξψζεθε 
γηα πξψηε θνξά ζηε ρψξα καο ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ θαη αμηνιφγεζή ηνπο 
απφ δηεζλείο αμηνινγεηέο.  

Σηφρνο είλαη ε νπζηαζηηθή θαη απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ επξσπατθψλ 
θνλδπιίσλ, ψζηε λα γίλεη έλα βήκα θαζνξηζηηθφ θαη βηψζηκν γηα πξφνδν ηεο ρψξαο ζηνλ 
ηνκέα απηφ. 
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