ΕΣΠΑ 2014-2020

Εισαγωγικά
Tο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Ανάπτυξη Ανθρωπινού Δυναμικού, Εκπαίδευση
& Διά Βίου Μάθηση» υλοποιεί παρεμβάσεις που επικεντρώνονται στην υποστήριξη
των νέων ερευνητών/επιστημόνων και εντάσσονται σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη στήριξη του ερευνητικού δυναμικού της χώρας.
Το EΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ αποτελεί, αυτή τη στιγμή, το σημαντικότερο ΕΠ με κριτήριο τον
αριθμό των ατόμων που ωφελούνται στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Το σύνολο των ωφελούμενων από τις δράσεις ενίσχυσης νέων ερευνητών/επιστημόνων για την Προγραμματική Περίοδο (ΠΠ) 2014-2020 ανέρχεται σε περίπου
16.000 ερευνητές. Αύξηση 45,5% σε σχέση με την προηγούμενη ΠΠ 2007-2013.
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Ενιαία Πλατφόρμα Αξιολόγησης
Ερευνητικών Προτάσεων
Στόχος της Ενιαίας Πλατφόρμας Αξιολόγησης (https://edbm34.grnet.gr/) είναι η συστημική διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας αξιολόγησης των ερευνητικών
Πράξεων που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Πρόκειται για ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα που αποτελείται από τρία
υποσυστήματα. Βασικά στοιχεία της λειτουργίας τους είναι:
1. Σύστημα Υποβολής Ερευνητικών Προτάσεων
•
•

Όλα τα στοιχεία της ερευνητικής ομάδας και της ερευνητικής πρότασης
υποβάλλονται ηλεκτρονικά.
Έχουν αναπτυχθεί πολλαπλοί έλεγχοι που διασφαλίζουν την εγκυρότητα 		
των στοιχείων που αναρτώνται.

2. Ηλεκτρονική Εφαρμογή Μητρώου Αξιολογητών
•
•
•

Αποτελεί το πληρέστερο μητρώο αξιολογητών ερευνητικών προτάσεων 		
στη χώρα.
Αριθμεί 2.574 αξιολογητές από Ιδρύματα της Ελλάδας και 388 του εξωτερικού.
Οι αξιολογητές καλύπτουν 7 Επιστημονικά Πεδία, 38 Επιστημονικά 		
Υποπεδία και 542 Επιστημονικές Εξειδικεύσεις.

3. Πλατφόρμα Αξιολόγησης Ερευνητικών Προτάσεων
•
•

•

Το σύνολο των διαδικασιών αξιολόγησης γίνεται ηλεκτρονικά.
Η επιλογή αξιολογητών γίνεται αυτόματα -χωρίς δυνατότητα εξωτερικής παρέμβασης- βάσει της συνάφειας των αξιολογητών με την ερευνητική πρόταση,
την επιθυμία και τη διαθεσιμότητα των αξιολογητών και ένα ποσοστό εξισορρόπησης φόρτου εργασίας ανά αξιολογητή.
Η εφαρμογή συμπτύσσει το χρόνο αξιολόγησης από έξι (6) μήνες σε δύο (2).
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Συνοπτική παρουσίαση
των δράσεων
Οι δράσεις που υλοποιούνται με στόχο την ενίσχυση του
ερευνητικού δυναμικού της χώρας είναι:
Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής
Εμπειρίας για νέους/ες κατόχους 		
διδακτορικού διπλώματος που αφορά
στην ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας μαθημάτων στα Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Συνολικός προϋπολογισμός: 34 εκ. ευρώ

Συνολικός προϋπολογισμός: 115 εκ. ευρώ

Σύνολο ωφελούμενων: περίπου 2.200

Σύνολο ωφελούμενων:
11.222 θέσεις διδακτόρων

Δύο κύκλοι

Επτά κύκλοι
Φορείς υλοποίησης:
Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας που αφορά
σε υποτροφίες υποψήφιων διδακτόρων
και έχει ως στόχο την ενίσχυση νέων
ερευνητών και την παραγωγή υψηλών
ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Φορείς υλοποίησης:
Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και
ερευνητικά κέντρα

Ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριών που αφορά σε υποτροφίες μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριών
με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα.
Συνολικός προϋπολογισμός:
33 εκ. ευρώ

Συνολικός προϋπολογισμός:
40,6 εκ. ευρώ

Σύνολο ωφελούμενων:
1.269 μεταδιδακτορικοί ερευνητές/τριες

Σύνολο ωφελούμενων:
1.452 υποψήφιοι διδάκτορες

Τρεις κύκλοι

Τρεις κύκλοι
Φορέας υλοποίησης: ΙΚΥ
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Υποστήριξη ερευνητών/τριων με
έμφαση στους νέους ερευνητές που
αφορά στην χρηματοδότηση προτάσεων
ερευνητικών ομάδων που αποτελούνται κατά 50% από νέους ερευνητές.

Φορέας υλοποίησης: ΙΚΥ

Συγκεντρωτικά στοιχεία ωφελουμένων
από την έως τώρα υλοποίηση 			
των δράσεων
Ενίσχυση Υ.Δ. για υλοποίηση
διδακτορικής έρευνας

1.122

(ΕΔΒΜ10, ΕΔΒΜ31)

υποψήφιοι
διδάκτορες

Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων
Ερευνητών/Ερευνητριών

289

(ΕΔΒΜ11)

Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση
στους νέους ερευνητές
(ΕΔΒΜ34)

Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής
εμπειρίας σε νέους επιστήμονες
κατόχους διδακτορικού

μεταδιδάκτορες

958

διδάκτορες,
υπ. διδάκτορες και
ακαδ. σύμβουλοι

5.222

θέσεις διδακτόρων

(ΕΔΒΜ20, ΕΔΒΜ45, ΕΔΒΜ82)
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Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής
Εμπειρίας για νέους/ες κατόχους 			
διδακτορικού διπλώματος 				
(Κύκλοι 2016-2017 και 2017-2018)

1. Κατανομή
πανεπιστημιακών
υποτρόφων των δύο
κύκλων της Δράσης
ανά φύλο

40,4%

41,5%
59,6%

58,5%

(ως % των συμμετεχόντων)

2017-18

2016-17

2. Κατανομή πανεπιστημιακών υποτρόφων των δύο κύκλων της
Δράσης ανά ηλικιακή ομάδα (ως % των συμμετεχόντων)

58,1%
25,4%

65,9%

19,4%

25-34 ετών

16,5%

35-44 ετών
2016-17
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14,7%

45 και άνω
2017-18

3. Μέσο ετήσιο καθαρό ατομικό εισόδημα υποτρόφων 2017-2018,
τα τελευταία 2 έτη πριν την Δράση
(ως % των συμμετεχόντων που δήλωσαν εισόδημα)

με μέσο εισόδημα 4%
άνω των 25.001

με μέσο εισόδημα
15.001-25.000

25%

71%
με μέσο ετήσιο
εισόδημα 0-15.000€

4. Ποσοστό πανεπιστημιακών
υποτρόφων 2017-2018,
ως προς το κατά πόσο η αμοιβή
από τη Δράση κάλυπτε
το 50% του συνολικού
εισοδήματος του 2018

34%

NAI

(ως % των συμμετεχόντων)

605
5. Νέα μαθήματα
που διδάχθηκαν στο
πλαίσιο των δύο
κύκλων της Δράσης

7

6. Κατανομή πανεπιστημιακών υποτρόφων των δύο κύκλων της Δράσης
ανάλογα με την συμμετοχή σε άλλες ακαδημαϊκές/
ερευνητικές δραστηριότητες (ως % των συμμετεχόντων)

38,6%

14,3%

16,7%

20162017
24,4%

22,9%

36,3%

20172018
32,7%

32,1%

Προετοιμασία
πρότασης για
ερευνητικό έργο
Επιστημονική
δημοσίευση
Συμμετοχή σε
επιστημονικό
συνέδριο
Συμμετοχή σε
ερευνητικό
έργο

7. Γενικός βαθμός ικανοποίησης των πανεπιστημιακών υποτρόφων από
τη συμμετοχή τους στη Δράση (δύο κύκλοι - ως % των συμμετεχόντων)
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20162017

77,8%

18,6%

3,6%

20172018

76,8%

20%

3,2%

8. Κατανομή πανεπιστημιακών υποτρόφων των δύο κύκλων της
Δράσης, ανάλογα με το εάν η συμμετοχή τους στη Δράση τους
απέτρεψε από τη μετεγκατάσταση στο εξωτερικό
(ως % των συμμετεχόντων που σκέφτονταν/σκέφτονται τη μετεγκατάσταση στο εξωτερικό)

48,9%

38,3%

51,1%

61,7%

ΝΑΙ,
με απέτρεψε

ΟΧΙ,
σκέφτομαι ακόμα
την προοπτική
του εξωτερικού

20162017

20172018
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Υποστήριξη ερευνητών/τριων
με έμφαση στους νέους ερευνητές
(ΕΔΒΜ34)

9. Κατανομή ερευνητών ανά φύλο
(ως % των συμμετεχόντων)

49%
51%

0,8%
8,6%
46%
10. Κατανομή ερευνητών
ανά ηλικιακή ομάδα
(ως % των συμμετεχόντων)

<25 25-34 35-44

44,6%

>45

11. Μέσο ετήσιο καθαρό
ατομικό εισόδημα των
ερευνητών, τα τελευταία
2 έτη πριν τη Δράση
(ως % των συμμετεχόντων που
δήλωσαν εισόδημα)

με μέσο εισόδημα
άνω των 25.001

1%
13%

με μέσο εισόδημα
15.001-25.000

86%
με μέσο ετήσιο
εισόδημα 0-15.000€
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12. Κατανομή
ερευνητών ανάλογα
με την συμμετοχή σε
άλλες επιστημονικές/
ερευνητικές
δραστηριότητες
(ως % των συμμετεχόντων)

78,5%

59,8%

49,6%

Προετοιμασία
επιστημονικής
δημοσίευσης

Συμμετοχή σε
ερευνητικό έργο

Συμμετοχή
σε συνέδριο

13. Κατανομή ερευνητών ανάλογα με τον λόγο
επιστροφής τους στην Ελλάδα από το εξωτερικό
(ως % των συμμετεχόντων που διέμειναν στο εξωτερικό τα τελευταία 5 έτη)

Είχα επιστρέψει
στην Ελλάδα πριν
την προκήρυξη
της Δράσης

50%

Επέστρεψα για να
συμμετάσχω στο
συγκεκριμένο
έργο

19%

38%
ΝΑΙ,
με απέτρεψε

19%

Όχι, θα επέστρεφα
ούτως ή άλλως

12%

Άλλο

14. Κατανομή ερευνητών
ανάλογα με το εάν η συμμετοχή τους
στη Δράση τους απέτρεψε από τη
μετεγκατάσταση στο εξωτερικό
(ως % των συμμετεχόντων που σκέφτονταν/σκέφτονται
τη μετεγκατάσταση στο εξωτερικό)

62%
ΟΧΙ,
σκέφτομαι ακόμα
την προοπτική
του εξωτερικού
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Ενίσχυση μεταδιδακτόρων
ερευνητών/ερευνητριών
(ΕΔΒΜ11)
15. Κατανομή μεταδιδακτόρων ανά φύλο
(συνολικός αριθμός ωφελούμενων Δράσης)

49%
51%

4%
26%
16. Κατανομή μεταδιδακτόρων
ανά ηλικιακή ομάδα
(ως % των συμμετεχόντων)

25-34 35-44

>45

70%

17. Κατανομή μεταδιδακτόρων ανά
φορέα απασχόλησής τους σε χρόνο
παράλληλο με την διάρκεια της Δράσης

1,2% 1%
10,8%

(ως % των συμμετεχόντων)

Αυτοαπασχολούμενος

13,8%

Άνεργος
Μισθωτός στον δημόσιο τομέα
Μισθωτός στον ιδιωτικό τομέα

29,7%
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43,5%

Επιχειρηματίας-εργοδότης
Βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση

18. Μέσο ετήσιο καθαρό ατομικό εισόδημα των μεταδιδακτόρων,
τα τελευταία 2 έτη πριν την Δράση
(ως % των συμμετεχόντων που δήλωσαν εισόδημα)

74%
με μέσο ετήσιο
εισόδημα 0-15.000€
με μέσο εισόδημα
άνω των 25.001

3%
23%

με μέσο εισόδημα
15.001-25.000

94,1%
19. Κατανομή μεταδιδακτόρων
ανάλογα με την συμμετοχή σε
άλλες ακαδημαϊκές/ερευνητικές
δραστηριότητες

Προετοιμασία
επιστημονικής
δημοσίευσης

82,4%

Συμμετοχή σε
επιστημονικό
συνέδριο

(ως % των συμμετεχόντων)

54%

33,1%

Προετοιμασία
πρότασης για
ερευνητικό έργο

Συμμετοχή σε
ερευνητικό
έργο
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20. Κατανομή μεταδιδακτόρων ανάλογα με το κατά πόσο η έρευνά τους
μπορεί να αξιοποιηθεί για εμπορικούς – παραγωγικούς σκοπούς
(ως % των συμμετεχόντων)

5%
46%

28%

Πολύ

Λίγο

21%
Δεν γνωρίζω

Καθόλου

21. Κατανομή μεταδιδακτόρων ανάλογα με τον λόγο
επιστροφής τους στην Ελλάδα από το εξωτερικό
(ως % των συμμετεχόντων που διέμειναν στο εξωτερικό τα τελευταία 5 έτη)

Είχα επιστρέψει
στην Ελλάδα πριν
την προκήρυξη
της Δράσης
Επέστρεψα για να
συμμετάσχω στο
συγκεκριμένο
έργο
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53%

13,6%

24,4% 9%

Όχι, θα επέστρεφα
ούτως ή άλλως

Άλλο

22. Κατανομή μεταδιδακτόρων ανάλογα
με το εάν η συμμετοχή τους στη Δράση
τους απέτρεψε από τη μετεγκατάσταση
στο εξωτερικό

48,2%
ΝΑΙ,
με απέτρεψε

(ως % των συμμετεχόντων που σκέφτονταν/σκέφτονται
τη μετεγκατάσταση στο εξωτερικό)

51,8%
ΟΧΙ,
σκέφτομαι ακόμα
την προοπτική
του εξωτερικού

Τα στοιχεία προέρχονται από την Πράξη «Αξιολόγηση δράσεων ΕΣΠΑ Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης» που υλοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης για λογαριασμό
της Ειδικής Γραματείας Δαιχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
Διαθέσιμα στο:

http://empedu.gov.gr
Το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση & Δια βίου
Μάθηση 2014-2020»

Αξιολόγηση του
Προγράμματος

Αξιολογήσεις
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