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To Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας

Ένα φιλόδοξο πλάνο για την επιστήμη στην Ευρώπη

Αποστολή: Η ανάδειξη του επιπέδου, του δυναμισμού και της 
δημιουργικότητας ολόκληρου του ευρωπαϊκού ερευνητικού 
οικοσυστήματος μέσω της :

• Υποστήριξης κορυφαίων ερευνητών.

• Βελτίωσης των προοπτικών σταδιοδρομίας των ερευνητών πρώιμου σταδίου.

• Λειτουργίας ως σημείο αναφοράς για όλες τις εθνικές ερευνητικές αρχές της 
Ευρώπης και μεμονωμένων ιδρυμάτων



European Research Council



Στρατηγική
• Η επιστημονική ποιότητα ως μοναδικό κριτήριο επιλογής
• Υποστήριξη σε μεμονωμένους επιστήμονες – όχι κοινοπραξίες!
• Χωρίς προκαθορισμένα θέματα (bottom-up approach)
• Υποστήριξη της επιστημονικής αριστείας σε όλους τους eπιστημονικούς τομείς 

Διακυβέρνηση
• Ανεξάρτητο Επιστημονικό Συμβούλιο με 22 μέλη, συμπεριλαμβανομένου του 

Προέδρου του ERC με πλήρη εξουσία στη στρατηγική χρηματοδότησης και την 

αξιολόγηση

• Υποστήριξη από Ειδική Δομή Εφαρμογής (Εκτελεστικός Οργανισμός ERC)

Διακυβέρνηση και Στρατηγική



The Scientific Council



The agency: ERCEA

Ο εκτελεστικός οργανισμός του ERC 

• Υλοποιεί τις προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων

• Οργανώνει τη διαδικασία αξιολόγησης
• Συντάσσει και διαχειρίζεται της συμφωνίες 

επιχορήγησης
• Διαχειρίζεται επιστημονικές και 

οικονομικές πτυχές
• Εκτελεί δραστηριότητες επικοινωνίας



ERC is part of Horizon Europe

EUR 16 billion
ERC budget in Horizon Europe

17%
of the entire 

Horizon Europe budget



ERC under Horizon Europe 



ERC 15 χρόνια λειτουργίας…ένα success story

10,000

75,000

€ 13 billion

180,000

> 800

84



Ποιοι μπορούν να υποβάλουν προτάσεις 
χρηματοδότησης



Γιατί να υποβάλετε αίτηση για επιχορήγηση από το ERC;

Το ERC προσφέρει ανεξαρτησία, αναγνώριση και προβολή

• Εργαστείτε σε ένα θέμα της επιλογής σας, με μια ομάδα δικής σας επιλογής

• Αποκτήστε πραγματική οικονομική αυτονομία για 5 χρόνια

• Προσελκύστε κορυφαία μέλη της ομάδας και συνεργάτες (ΕΕ και εκτός ΕΕ) 

• Δυνατότητα μεταφοράς επιχορηγήσεων εντός Ευρώπης (και AC)

• ERC Quality Label: Προσέλκυση πρόσθετης χρηματοδότησης, κερδίστε 
διεθνή αναγνώριση και προβολή



PIs από όλο τον κόσμο μπορούν να υποβάλουν αίτηση 
στο ERC

Ευκαιρίες για non ERA* researchers  Ερευνητές:

• Πρόσθετη χρηματοδότηση (start up funding) για ερευνητές που 
μετακινούνται στην Ευρώπη (1 εκατ. € ανεξάρτητα από το πρόγραμμα
χρηματοδότησης)

• Ο δικαιούχος μπορεί να διατηρήσει τη συνεργασία με ινστιτούτο της χώρας 
προέλευσης εκτός Ευρώπης (σημαντικό μέρος του χρόνου εργασίας πρέπει να 
λαμβάνει χώρα στην Ευρώπη, τουλάχιστον 50%)

• Τα μέλη της ομάδας μπορούν να έχουν έδρα εκτός Ευρώπης

• Ο δικαιούχος μπορεί να μετακινηθεί εντός της Ευρώπης με την επιχορήγηση

*ERA = Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας (ΕΕ + Συνδεδεμένες χώρες)



Προτεραιότητα σε νέους ερευνητές

Two-thirds of ERC grants 
to early-stage 

Principal Investigators

> 45 000 PhD and post-doc 
researchers working in ERC 

teams



ERC funding schemes



ERC funding schemes



Eligibility window

Δυνατότητες επεκτάσης του παραθύρου επιλεξιμότητας για το StG και το 
CoG για τεκμηριωμένες περιπτώσεις:

• Μητρότητα – 18 μήνες ανά παιδί (πριν ή μετά το διδακτορικό)

• Πατρότητα – ο πραγματικός χρόνος που αφαιρέθηκε

• Στρατιωτική θητεία

• Εκπαίδευση ιατρικής ειδικότητας

• Φροντίδα για τα βαριά άρρωστα μέλη της οικογένειας

Δεν υπάρχει όριο στη συνολική επέκταση



Διαδικασία υποβολής προτάσεων



ERC Panel structure

Social Sciences and Humanities (SSH) 

 SH1 Individuals, Markets and 
Organisations

 SH2 Institutions, Governance and 
Legal Systems

 SH3 The Social World and Its 
Diversity

 SH4 The Human Mind and Its 
Complexity

 SH5 Cultures and Cultural Production

 SH6 The Study of the Human Past

 SH7 Human Mobility, Environment, 
and Space

Life Sciences (LS) 

 LS1 Molecules of Life: Biological Mechanisms, Structures and 
Functions 

 LS2 Integrative Biology: from Genes and Genomes to Systems

 LS3 Cellular, Developmental and Regenerative Biology

 LS4 Physiology in Health, Disease and Aging

 LS5 Neuroscience and Disorders of the Nervous System

 LS6 Immunity, Infection and Immunotherapy

 LS7 Prevention, Diagnosis and Treatment of Human Diseases

 LS8 Environmental Biology, Ecology and Evolution

 LS9 Biotechnology and Biosystems Engineering

Physical Sciences & Engineering (PSE) 

 PE1 Mathematics

 PE2 Fundamental Constituents of Matter

 PE3 Condensed Matter Physics

 PE4 Physical & Analytical Chemical 
Sciences

 PE5 Synthetic Chemistry and Materials

 PE6 Computer Science and Informatics

 PE7 Systems and Communication 
Engineering

 PE8 Products and Processes Engineering

 PE9 Universe Sciences

 PE10 Earth System Science

 PE11 Materials Engineering

 3 Domains / 27 Panels





Διαφορές στο Β1 και στο Β2

Στο Βήμα 1: Panel members αξιολογούν μόνο το Μέρος Β1 της πρότασής σας: 
Ετοιμάστε το ανάλογα!

• Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στον πρωτοποριακό χαρακτήρα του Ερευνητικού έργου 
– NO INCREMENTAL RESEARCH. State of the art is not enough- Think BIG!

• Να είστε γνώστες του ανταγωνισμού– ποια είναι η τρέχουσα επιστημονική 
κατάσταση του παιχνιδιού και γιατί είναι η δική σας ιδέα και επιστημονική 
προσέγγιση εξαιρετική;

• Μόνο η εκτεταμένη Σύνοψη διαβάζεται στο Βήμα 1: η συνοπτική και σαφής 
παρουσίαση είναι ζωτικής σημασίας (οι αξιολογητές δεν είναι απαραίτητα όλοι 
ειδικοί στο πεδίο)

• Περίληψη της μεθοδολογικής προσέγγισης (σκοπιμότητα)

• Δείξτε την επιστημονική σας ανεξαρτησία στο βιογραφικό σας



Βήμα 2

Τόσο το Μέρος Β1 όσο και το Β2 αποστέλλονται σε ειδικούς σε όλο τον κόσμο 
(εξειδικευμένοι εξωτερικοί αξιολογητές)

• Μην επαναλάβετε απλώς τη σύνοψη

• Παρέχετε επαρκείς λεπτομέρειες σχετικά με τη μεθοδολογία, το σχέδιο 

εργασίας, την επιλογή περιπτωσιολογικών μελετών κ.λπ. (15 σελίδες)

• Aιτιολογήστε τους απαιτούμενους πόρους

• Εξηγήστε τη συμμετοχή των μελών της ομάδας

• Παροχή εναλλακτικών στρατηγικών για τον μετριασμό του κινδύνου (RISK 

MANAGEMENT)



Διαδικασία Αξιολόγησης

Μία υποβολή αλλά αξιολόγηση δύο βημάτων

Panel meeting

STEP 1 STEP 2

Remote assessment by Panel members 
see ONLY section 1: Synopsis and CV 

(Part B1)

Remote assessment by Panel members 
and Remote Reviewers of full proposals 

(Part B1+B2)

Proposal Rejected
(Scores B&C)

Proposal Retained
For step 2 (Score A)

Panel meeting
+ interview StG, CoG and AdG

Ranked list of proposal
(Scores A&B)

Feedback to applicants



Σχήμα Βαθμολόγησης

• Βαθμολογία «A»: Πληρούνται πλήρως τα κριτήρια αριστείας του ERC και 
συνιστάται για χρηματοδότηση εάν υπάρχουν επαρκή κεφάλαια.

• Βαθμολογία «Β»: Πληρούνται ορισμένα αλλά όχι όλα τα κριτήρια αριστείας 
του ERC και δεν θα χρηματοδοτηθεί. Εάν η βαθμολογία Β απονεμηθεί στο 
βήμα 1, ο PI δεν μπορεί να υποβάλει πρόταση σε καμία πρόσκληση την 
επόμενη χρονιά

• Βαθμολογία «C»: Η πρόταση δεν είναι επαρκούς ποιότητας για να περάσει 
στο Βήμα 2 της αξιολόγησης. Ο αιτών ενδέχεται επίσης να υπόκειται σε 
περιορισμούς εκ νέου υποβολής στην επόμενη πρόσκληση. Ο PI δεν μπορεί 
να υποβάλει πρόταση σε καμία πρόσκληση για τα επόμενα δύο χρόνια



Αξιολόγηση

Excellence 
το μοναδικό κριτήριο αξιολόγησης

Excellence of the Research Project

 Ground breaking nature 

 Potential impact

 Scientific Approach 

Excellence of the Principal Investigator

 Intellectual capacity

 Creativity

 Commitment 



1. Research Project 

Πρωτοποριακή φύση και δυνητικός αντίκτυπος του 
ερευνητικού έργου

• Σε ποιο βαθμό η προτεινόμενη έρευνα αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις;

• Σε ποιο βαθμό οι στόχοι είναι φιλόδοξοι και πέρα από το state of the art (π.χ. 
νέες έννοιες και προσεγγίσεις ή ανάπτυξη μεταξύ ή διαμέσου διαφορετικών 
επιστημονικών κλάδων);

• !HIGH RISK- HIGH GAIN! Σε ποιο βαθμό η προτεινόμενη έρευνα είναι 
υψηλού κινδύνου-υψηλού κέρδους (δηλαδή, εάν είναι επιτυχές το έργο, 
οι αποδόσεις θα είναι πολύ σημαντικές, αλλά υπάρχει μεγάλος κίνδυνος το 
ερευνητικό έργο να μην εκπληρώσει πλήρως τους στόχους του);



Επιστημονική προσέγγιση

• Σε ποιο βαθμό είναι εφικτή η προτεινόμενη επιστημονική προσέγγιση 
λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό στον οποίο είναι υψηλού κινδύνου/υψηλού 
κέρδους (βάσει της Εκτεταμένης Περίληψης);

• Σε ποιο βαθμό η πρόταση υπερβαίνει αυτό που θα μπορούσαν να επιτύχουν 
μόνοι οι μεμονωμένοι Κύριοι Ερευνητές (για Synergy Grants, με βάση την 
Εκτεταμένη Σύνοψη);

• Σε ποιο βαθμό οι Κύριοι Ερευνητές πετυχαίνουν να προτείνουν έναν 
συνδυασμό επιστημονικών προσεγγίσεων που είναι ζωτικής σημασίας για την 
αντιμετώπιση του εύρους και της πολυπλοκότητας των ερευνητικών 
ερωτημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν (για Synergy Grants, με βάση 
την Εκτεταμένη Σύνοψη);

• Σε ποιο βαθμό η προτεινόμενη ερευνητική μεθοδολογία και οι ρυθμίσεις 
εργασίας είναι κατάλληλες για την επίτευξη των στόχων του έργου (βάσει της 
ερευνητικής πρότασης);

• Σε ποιο βαθμό η πρόταση περιλαμβάνει την ανάπτυξη νέας μεθοδολογίας 
(βάσει της ερευνητικής πρότασης);

• Σε ποιο βαθμό τα προτεινόμενα χρονοδιαγράμματα, οι πόροι και η δέσμευση 
χρόνου του PI είναι επαρκή και αιτιολογημένα (με βάση την ερευνητική 
πρόταση);



2. Principal Investigator(s): Intellectual capacity and 
creativity 

Starting and Consolidator 

• Σε ποιο βαθμό έχει αποδείξει ο PI την ικανότητα να διεξάγει πρωτοποριακή 
έρευνα;

• Σε ποιο βαθμό ο PI παρέχει στοιχεία δημιουργικής ανεξάρτητης σκέψης;

• Σε ποιο βαθμό ο PI διαθέτει την απαιτούμενη επιστημονική εμπειρία και 
ικανότητα για την επιτυχή εκτέλεση του έργου;

Advanced and Synergy

• Σε ποιο βαθμό έχει/ουν αποδείξει ο/οι PI την ικανότητα να διεξάγει/ουν
πρωτοποριακή έρευνα;

• Σε ποιο βαθμό έχει/ουν ο/οι PI την απαιτούμενη επιστημονική τεχνογνωσία 
και ικανότητα για την επιτυχή εκτέλεση του έργου;

• Σε ποιο βαθμό ο/οι PI έχει/ουν επιδείξει επιτυχημένη ηγεσία στην εκπαίδευση 
και την πρόοδο των νέων επιστημόνων (για τους αιτούντες Advanced Grant);

Synergy 

• Σε ποιο βαθμό η ομάδα αποδεικνύει με επιτυχία στην πρόταση ότι 
συγκεντρώνει την τεχνογνωσία –όπως δεξιότητες, εμπειρία, τεχνογνωσία, 
κλάδους, ομάδες– που απαιτούνται για την αντιμετώπιση του προτεινόμενου 
ερευνητικού ερωτήματος (βάσει της Εκτεταμένης Σύνοψης);



Τυπικοί λόγοι απόρριψης

Κύριος ερευνητής

• Ανεπαρκές ιστορικό

• Ανεπαρκής (δυνατότητα) ανεξαρτησίας

• Ανεπαρκής εμπειρία σε διαχείριση έργων

Προτεινόμενο έργο

• Πεδίο εφαρμογής: Υπερβολικά στενό <--> πολύ ευρύ/μη εστιασμένο

• Incremental research

• Το σχέδιο εργασίας δεν είναι αρκετά λεπτομερές/ασαφές

• Ανεπαρκής διαχείριση κινδύνου



Ερωτήσεις που πρέπει να κάνετε στον εαυτό σας ως 
υποψήφιο

• Είμαι διεθνώς ανταγωνιστικός ως ερευνητής στο στάδιο της καριέρας μου και 

στο πεδίο μου;

• Είμαι σε θέση να εργαστώ ανεξάρτητα και να διαχειριστώ 5ετές έργο με 

σημαντικό προϋπολογισμό;

• Γιατί είναι σημαντικό το προτεινόμενο έργο μου;

• Υπόσχεται να ξεπεράσει σημαντικά την τελευταία λέξη της τεχνολογίας;

• Γιατί είμαι το καλύτερο/μοναδικό άτομο για να το πραγματοποιήσω;

• Είναι επίκαιρο; (Γιατί δεν γινόταν στο παρελθόν; Είναι εφικτό τώρα;)

• Ποιος είναι ο κίνδυνος? Δικαιολογείται από ένα σημαντικό δυνητικό κέρδος; 

• Έχω ένα σχέδιο για τη διαχείριση του κινδύνου;



Αντίθετα από ότι πιστεύετε…

 Το ERC χρηματοδοτεί την «έρευνα αιχμής», 

συμπεριλαμβανομένης της εφαρμοσμένης έρευνας.

 Ο προϋπολογισμός κατανέμεται μεταξύ των επιστημονικών 

ομάδων σε συνάρτηση με τη ζήτηση.

 Δεν υπάρχουν επιστημονικές προτεραιότητες του ERC.

 Το ποσοστό επιτυχίας είναι σχεδόν σταθερό σε όλο το παράθυρο 

επιλεξιμότητας (StG, CoG).

 Το track record των δημοσιεύσεων δεν είναι καθοριστικό στις 

αποφάσεις επιλογής.

 Το ίδρυμα υποδοχής δεν αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης.



Αλλαγές στον Ορίζοντα Ευρώπη



Success Rates by Domain



ERC Grants 2007-2020

Success 



ERC Grants in Greece



Έλληνες υπότροφοι σε Ελλάδα και εξωτερικό



Αξιολογημένες προτάσεις από PIs με έδρα την Ελλάδα

Συνολικός 
αριθμός 
αξιολογημένων 
προτάσεων από 
PIs με έδρα την 
Ελλάδα
2007-2020 calls: 
1572



ΕΛΙΔΕΚ: Προκήρυξη “Επιστήμη και Κοινωνία” – “Αιέν Αριστεύειν –
Θεόδωρος Παπάζογλου”

Υποστήριξη της ερευνητικής προσπάθειας Ελλήνων/ίδων Ερευνητών/τριών, οι

οποίοι/ες έχουν υποβάλει ερευνητικές προτάσεις στις Δράσεις του ERC Starting

Grant, Consolidator Grant ή Advanced Grant από το 2019 και μετά, και οι

οποίοι/ες κατά τη δεύτερη φάση αξιολόγησης είτε αξιολογήθηκαν με Β, είτε

αξιολογήθηκαν θετικά (βαθμός Α) αλλά δεν χρηματοδοτήθηκαν λόγω μη

επάρκειας του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Η Δράση έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει τους/τις εν λόγω Ερευνητές/τριες,

προκειμένου όσοι αξιολογήθηκαν θετικά (βαθμός Α) να υλοποιήσουν το σύνολο

του φυσικού αντικειμένου της Πρότασης που υπέβαλαν στο ERC με το μισό

ποσό της αιτούμενης χρηματοδότησης, ενώ όσοι αξιολογήθηκαν με Β

χρηματοδοτούνται με 100.000 ευρώ ώστε να μπορέσουν να υποβάλουν

βελτιωμένη εκδοχή της Πρότασης ERC σε επόμενη προκήρυξη του ERC.



EIC

• Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (EIC) 
και το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC) 
πραγματοποίησαν συνάντηση στις 17 Μαΐου 2021 με στόχο την ενίσχυση της 
μεταξύ τους συνεργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 
Ευρώπη». 

• Στη δήλωση που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση περιγράφονται οι κοινοί στόχοι 
των δύο οργανισμών, όπως διαμορφώνονται από το ενιαίο περιβάλλον 
έρευνας και καινοτομίας, στο οποίο δρουν και λειτουργούν. 

• Πολλά έγιναν ήδη προς αυτή την κατεύθυνση τον τελευταίο χρόνο, όπως για 
παράδειγμα το EIC Transition, το οποίο σχεδιάστηκε, ώστε αποτελέσματα 
από έργα ERC Proof of Concept να φτάσουν στην αγορά.







Περισσότερες πληροφορίες

Videos - ERC Classes

-What to consider before 
applying

-How to fill in the application

(Part B1 and B2)

-The interview

-How the evaluation works 

https://www.youtube.com/watc
h?v=xbFbzkVWgCU&list=PLtv6F
nsXqnXAYRk6HCErwMxwML0ZK
oMcy

https://www.youtube.com/watch?v=xbFbzkVWgCU&list=PLtv6FnsXqnXAYRk6HCErwMxwML0ZKoMcy


Thank you
for your attention

Maria Samara

funding@uoa.gr

Visit our new website 
https://funding.eadppa.gr/

mailto:funding@uoa.gr
https://funding.eadppa.gr/

