
 
Προκήρυξη Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» 

 

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), ύστερα από εισήγηση και συντονισμό του 

Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας, σχεδίασε και προκηρύσσει τη Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» με 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 29η Ιουνίου 2012.  

Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στα 60.000.000€ και 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ).  

Σκοπός της Δράσης είναι η άμεση ενίσχυση και υποστήριξη των άριστων επιστημονικών προσπαθειών 

στην Ελλάδα, στο σύνολο των επιστημονικών και ερευνητικών πεδίων, η ενίσχυση της έρευνας που 

αναλαμβάνεται με πρωτοβουλία του ερευνητή  (investigator driven research) και η επιβράβευση των 

προτάσεων με καινοτομικό χαρακτήρα, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα και όχι στην περιοχή της 

έρευνας στην οποία εμπίπτει η εκάστοτε πρόταση. Παράλληλα, θα δοθεί έμφαση στην υποστήριξη νέων 

ερευνητών που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της σταδιοδρομίας τους για την παραγωγή υψηλού 

επιπέδου ερευνητικού έργου και την ενίσχυση της ερευνητικής τους αυτονομίας και αυτοδυναμίας. 

Μακροπρόθεσμα, η προκήρυξη τέτοιου τύπου δράσεων αναμένεται να συμβάλλει στην αναβάθμιση των 

δυνατοτήτων και στην ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του ερευνητικού συστήματος της 

χώρας, καθώς και στην εδραίωση ενός αξιοκρατικού και σταθερού ερευνητικού περιβάλλοντος με τη 

δημοσίευση περιοδικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και τη θέσπιση διαφανών και αυστηρών 

διαδικασιών αξιολόγησης.  

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν μπορούν να αφορούν σε οποιαδήποτε περιοχή της σύγχρονης 

έρευνας, θα κατατάσσονται όμως, για λειτουργικούς λόγους, στα ακόλουθα επιστημονικά πεδία:   

01. Μαθηματικά, Στατιστική, Πληροφορική/Επιστήμες Υπολογιστών 

02. Φυσική και Αστρονομία 

03. Χημεία και Επιστήμες Υλικών 

04. Επιστήμες Μηχανικού 1: Ηλεκτρολογία, Ηλεκτρονική, Χημική Μηχανική 

05.Επιστήμες Μηχανικού 2: Μηχανολογία, Κατασκευές, Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού, 

Αρχιτεκτονική, Ναυπηγική και Αεροναυπηγική 

06. Ιατρικές Επιστήμες  

07α. Επιστήμες Ζωής εκτός Ιατρικής 1 

07β. Επιστήμες Ζωής εκτός Ιατρικής 2 

08. Κοινωνικές Επιστήμες 

09. Ανθρωπιστικές Επιστήμες 

10. Ενέργεια και Περιβάλλον 

 
 
                                                 
1, 2:  Περαιτέρω ανάλυση των Επιστημονικών Πεδίων 7α και 7β  θα υπάρχει στην πλατφόρμα 
ηλεκτρονικής υποβολής. 
 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ  

Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ  Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ  Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν  Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ   

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80  Αθήνα.   

 210-772 1348,  210-772 4181  e-mail: ereyna@central.ntua.gr 



Η μέγιστη διάρκεια των ερευνητικών έργων είναι 26 μήνες. 

Κάθε ερευνητική πρόταση χρηματοδοτείται μέχρι το ποσό των 600.000€. 

 

Η πρόταση υποβάλλεται από τον ΚΕ ο οποίος θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

i) Ο ΚΕ είναι:   

- μέλος ΔΕΠ ΑΕΙ ή  

- μέλος ΕΠ ΤΕΙ  ή  

- μέλος του Διδακτικού Προσωπικού των φορέων του ν. 3432/2006 ή  

- Ερευνητής σε ερευνητικό φορέα ή σε φορέα των νόμων 1733/1987 άρθρο 28, 

3297/23.12.2004 άρθρο12, καθώς και του ν.δ.4443/1964 σε συνδυασμό με το 

ν.1537/1985.  

Στην περίπτωση των Ερευνητικών Κέντρων δικαίωμα υποβολής πρότασης θα έχουν και οι Ειδικοί 

Λειτουργικοί Επιστήμονες (ΕΛΕ) καθώς και συνεργαζόμενα με αυτά μέλη ΔΕΠ.  

ii) Κάθε KΕ μπορεί να υποβάλλει μόνο μία (1) πρόταση έργου. 

iii) Εξαιρέσεις:  

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης: 

(α) Κύριοι Ερευνητές των οποίων πρόταση εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της 

«ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Ι» και ο ΚΕ αποδέχθηκε την υλοποίησή της. 

(β) Κύριοι Ερευνητές των οποίων πρόταση εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση απο τη ΓΓΕΤ ως 

επιλαχούσα στην 3η και 4η προκήρυξη των ERC Grant Schemes.  

 

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται  ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου στην αγγλική γλώσσα. 

Το έντυπο υποβολής θα αναρτηθεί εντός των ημερών στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ, η δε  

πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής θα εγκατασταθεί στην ιστοσελίδα: 

 https://apps.gov.gr/minedu/aristeia/call2012/  

 

Επικοινωνία – Πληροφόρηση 

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να 

απευθύνονται στο Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας 

Έρευνας και Τεχνολογίας,  στις κ.κ.: 

• Πολυτίμη  Σακελλαρίου, τηλέφωνο: 210-7458125 210-7458125, e-mail: psak@gsrt.gr  

• Βασιλική Καραβαγγέλη,  τηλέφωνο: 210-7458121 210-7458121, e-mail: vkar@gsrt.gr  

 

H προκήρυξη βρίσκεται διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο της ΓΓΕΤ:   

http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=108I334I1106I646I444510&olID=777&neID=673&neTa=1_267_1&n

cID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I2&actionID=load&JScript=1  

 

Πληροφορίες: ΕΔΕΙΛ, Τμήμα Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης τηλ. 1943 κα Δέσποινα Τσαουσίδου και τηλ. 

1123 κα Κατερίνα Βαβυλώνη  

https://apps.gov.gr/minedu/aristeia/call2012/
mailto:psak@gsrt.gr
mailto:vkar@gsrt.gr
http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=108I334I1106I646I444510&olID=777&neID=673&neTa=1_267_1&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I2&actionID=load&JScript=1
http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=108I334I1106I646I444510&olID=777&neID=673&neTa=1_267_1&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I2&actionID=load&JScript=1

