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Εισαγωγή 
 
Η έκθεση των δραστηριοτήτων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) ως Εθνικό 
Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ (7ο ΠΠ) 
εντάσσεται στις υποχρεώσεις του όπως ορίζονται στον Κανονισμό Συνεργασίας για 
την Εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Σημείων Επαφής-7ο ΠΠ της Γενικής 
Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.  

Η έκθεση καλύπτει τη χρονική περίοδο: Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2007.  

 

 

ΕΚΤ: Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο ΠΠ 

 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τα 
ακόλουθα Ειδικά Προγράμματα και θεματικές περιοχές του 7ου Προγράμματος 
Πλαίσιο, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας: 

 

Ειδικό Πρόγραμμα Συνεργασία (Cooperation) 

 Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Πληροφορίας (ICT) 

 Ενέργεια (Energy) 

 Κοινωνικο-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (SSH) 

 

Ειδικό Πρόγραμμα ΙΔΕΕΣ (IDEAS) 

 

Ειδικό Πρόγραμμα Ικανότητες (Capacities) 

 Ερευνητικές Υποδομές (RIs) 

 Περιφέρειες της Γνώσης (Regional) 

 Ερευνητικό Δυναμικό (Regional) 

 

Επιπλέον λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τα προγράμματα του 
Προγράμματος Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP) της ΕΕ: 
eContentplus και ICT PSP (ICT Policy Support Programme). 
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Προφίλ του οργανισμού  
 

Αποστολή  

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) είναι ο εθνικός οργανισμός για την 
τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα έρευνας, επιστήμης 
και τεχνολογίας. Εντάσσεται στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) και λειτουργεί υπό 
την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).  

Όραμα του ΕΚΤ είναι να καταστήσει την επιστημονική γνώση προσβάσιμη από 
όλους, ώστε να ενισχυθούν η έρευνα, η καινοτομία και η ανταγωνιστικότητα. 
Αποστολή του οργανισμού είναι να διαμορφώσει πρότυπες υποδομές για την 
ανάπτυξη, οργάνωση και διάθεση περιεχομένου Επιστήμης και Τεχνολογίας. Στο 
πλαίσιο αυτό, αναπτύσσει δράσεις σε δύο κύριους άξονες: την επιστημονική 
πληροφόρηση και τη σύνδεση έρευνας και παραγωγής. Στον δεύτερο αυτό άξονα 
εντάσσονται, μεταξύ άλλων, οι δράσεις του Εθνικού Σημείου Επαφής, που 
εντάσσονται στο Τμήμα Στρατηγικής & Ανάπτυξης.  

 

Εμπειρία σε ευρωπαϊκά προγράμματα  

Το ΕΚΤ λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής (Ε.Σ.Ε.) για τα Προγράμματα Πλαίσιο 
από το 1998 (5ο ΠΠ). Ωστόσο, ήδη από το 1991, υποστηρίζει ευρωπαϊκές 
πρωτοβουλίες και έργα στην Ελλάδα, αναλαμβάνει ρόλους όπως: ελληνικός κόμβος 
για το έργο VALUE/HERA και, στη συνέχεια, για το ευρωπαϊκό δίκτυο των Κέντρων 
Αναδιανομής Καινοτομίας, μέλος του δικτύου των Εθνικών Εταίρων Ενημέρωσης 
(National Awareness Partners, ΝΑΡ) για το πρόγραμμα IMPACT (Ιnformation Market 
Policy Actions), ελληνικός κόμβος στο πρόγραμμα MLIS (Multilingual Information 
Society), συντονιστής του ελληνικού κόμβου του Δικτύου MIDAS-NET, κ.ά.  

 

Εξειδικευμένο προσωπικό  

Το ΕΚΤ απασχολεί περισσότερα από 90 άτομα με επιστημονική εξειδίκευση, εμπειρία 
σε δίκτυα επαφών και γνώση της αγοράς. Στην ομάδα του Ε.Σ.Ε. απασχολούνται 11 
άτομα, με πανεπιστημιακή μόρφωση (36% κατέχουν διδακτορικό τίτλο σπουδών) 
που καλύπτουν θετικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Η ομάδα ενισχύεται από την 
οριζόντια Μονάδα Διοικητικής Υποστήριξης & Οικονομικής Διαχείρισης, το Τμήμα 
Εκδόσεων & Προώθησης Προϊόντων και το Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων.  

 

Υλικοτεχνική Υποδομή  

Το ΕΚΤ διαθέτει τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές στη χώρα σε ό,τι 
αφορά πληροφοριακά συστήματα οργάνωσης, διαχείρισης και διάθεσης 
πληροφορίας και υπηρεσιών επιστημονικής και τεχνολογικής πληροφόρησης. Στα 
πληροφοριακά του συστήματα περιλαμβάνονται εξυπηρετητές και επεξεργαστές 
υψηλών επιδόσεων, αποθηκευτικά συστήματα πολύ μεγάλης χωρητικότητας, 
συστήματα ψηφιοποίησης, τηλεδιασκέψεων, τηλεκπαίδευσης, ηλεκτρονικών 
εκδόσεων και ηλεκτρονικού αναγνωστηρίου καθώς και συστήματα ασφάλειας 
δεδομένων και επικοινωνιών με δικτύωση υψηλών ταχυτήτων.  

Για την υποστήριξη εκδηλώσεων, αξιοποιείται το κύριο αμφιθέατρο του ΕΙΕ 
(Αμφιθέατρο ''Λεωνίδας Ζέρβας''), χωρητικότητας 280 θέσεων, ο εκθεσιακός χώρος 
600 τ.μ. στο ισόγειο του ΕΙΕ, καθώς και μικρότερες αίθουσες εκπαίδευσης 35-80 
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θέσεων με πλήρη οπτικοακουστικό εξοπλισμό, τερματικά χρηστών κ.ά. Στις 
αίθουσες εκπαίδευσης έχει εγκατασταθεί προηγμένο σύστημα τηλεδιάσκεψης και 
τηλεκπαίδευσης με δυνατότητα λειτουργιών εντοπισμού ομιλητή, αυτόματου 
tracking κάμερας, δυνατότητες κοινού board κ.ά.  

Στους επισκέπτες και τους χρήστες των υπηρεσιών του ΕΚΤ παρέχεται δωρεάν 
ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση. Το ευρυζωνικό δίκτυο καλύπτει τον ισόγειο και 
περιμετρικό χώρο του ΕΙΕ (χώρο βιβλιοθήκης, αίθουσες εκδηλώσεων, κ.λπ.), και 
είναι ελεγχόμενο με τη χρήση κατάλληλου authentication server.  

 

Συμπληρωματικές δράσεις  

Εκτός από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, το ΕΚΤ υποστηρίζει ως Εθνικό Σημείο Επαφής 
τα προγράμματα eContentplus και ICT PSP του CIP. Συντονίζει το Enterprise Europe 
Network-Hellas, κόμβο του μεγαλύτερου πανευρωπαϊκού δικτύου επιχειρηματικής 
υποστήριξης, καθώς και άλλα ερευνητικά δίκτυα σε Ευρώπη, Μεσόγειο, Βαλκάνια, 
Ρωσία και Εύξεινο Πόντο.  

Συντονίζει τα πανευρωπαϊκά δίκτυα των Εθνικών Σημείων Επαφής για τα 
προγράμματα «Ερευνητικές Υποδομές» (Euro-RisNet) και «Ερευνητικό Δυναμικό» 
(ResPotNet) και συμμετέχει ως επικεφαλής δράσεων στα πανευρωπαϊκά δίκτυα των 
Εθνικών Σημείων Επαφής για τα προγράμματα «Κοινωνικο-οικονομικές και 
Ανθρωπιστικές Επιστήμες» (Net4Society) και «Περιφέρειες της Γνώσης» (TRANS 
REG NCP).  

Το ΕΚΤ υποστηρίζει τον ελληνικό κόμβο της CORDIS για επιστημονική και 
τεχνολογική πληροφόρηση (http://www.cordis.europa.eu/greece).  
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Στόχοι  
 

Οι στόχοι του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης για την αξιοποίηση των 
ανταγωνιστικών προγραμμάτων της ΕΕ εντάσσονται στην ευρύτερη στρατηγική του 
φορέα για τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ ερευνητικών, επιστημονικών και 
επιχειρηματικών κοινοτήτων, τη διασφάλιση πόρων για την ανάπτυξη και την 
επιτάχυνση του ρυθμού δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας:  

 Αύξηση της ελληνικής συμμετοχής στο 7ο ΠΠ:  
Η ενημέρωση και υποστήριξη των ελληνικών ερευνητικών οργανισμών και των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στοχεύει στην ενίσχυση της συμμετοχής τους στο 7ο 
Πρόγραμμα Πλαίσιο (σε αριθμό υποβαλλόμενων προτάσεων, εγκεκριμένων 
έργων και συντονισμό κοινοπραξιών) και στην αύξηση του ποσοστού 
χρηματοδότησης της έρευνας στη χώρα. Ο στόχος υποστηρίζει τη στρατηγική της 
ΓΓΕΤ για το 7ο ΠΠ που φιλοδοξεί, το 2013 που θα ολοκληρωθεί το Πρόγραμμα, η 
ελληνική συμμετοχή να πλησιάσει σε μέσο όρο το 5%.  

 Ίση πρόσβαση και διαφάνεια:  
Στόχος είναι η παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών για όλους, είτε διαθέτουν 
εμπειρία στο Πρόγραμμα Πλαίσιο, είτε εκδηλώνουν για πρώτη φορά ενδιαφέρον 
συμμετοχής (ενεργοποίηση νέων ομάδων-στόχων), με βάση την:  

α) Αναγνωρισιμότητα: το 7ο ΠΠ και οι υπηρεσίες του Εθνικού Σημείου Επαφής 
θα πρέπει να είναι γνωστά και αναγνωρίσιμα στο σύνολο της επιστημονικής 
και επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας, σε πανεπιστήμια, ερευνητικά 
κέντρα, επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,  

β) Προσβασιμότητα: η πρόσβαση στην ενημέρωση και υποστήριξη θα πρέπει να 
είναι ανοιχτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους,  

γ) Διαφάνεια: οι δράσεις του ΕΚΤ διέπονται από διαφάνεια, αμεροληψία και 
εμπιστευτικότητα.  

 Ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στην Ευρώπη:  
Στόχος είναι η ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, 
τόσο μέσω του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο, όσο και μέσω της ευρύτερης 
συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το συντονισμό δικτύων σε Ευρώπη, 
Μεσόγειο, Δυτικά Βαλκάνια, Ρωσία και κράτη του Εύξεινου Πόντου.  

Επιτεύγματα 2007 
ICT: υποβλήθηκαν 658 προτάσεις με ελληνική συμμετοχή, η κοινοτική 
χρηματοδότηση ανήλθε σε 4,79% του προϋπολογισμού του προγράμματος 

IDEAS: υποβλήθηκαν 339 προτάσεις, 11 πέρασαν στο δεύτερο στάδιο (3,24% του 
συνόλου των επιτυχών προτάσεων)  

Regional (Ερευνητικό Δυναμικό): η Ελλάδα είναι πρώτη σε αριθμό εγκεκριμένων 
έργων, με απορρόφηση του 27% περίπου της κοινοτικής συμμετοχής της πρώτης 
πρόσκλησης (REGPOT-1) 

NCP Networks: Το ΕΚΤ συντονίζει τα πανευρωπαϊκά δίκτυα των Εθνικών Σημείων 
Επαφής για τα προγράμματα «Ερευνητικές Υποδομές» και «Ερευνητικό Δυναμικό». 
Έχει συντονιστικές αρμοδιότητες (WP Leader) στα δίκτυα για τα προγράμματα 
«Κοινωνικο-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες» και «Περιφέρειες της 
Γνώσης».  
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Υπηρεσίες ΕΚΤ για το 7ο ΠΠ  
 

Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ καλύπτουν όλα τα στάδια των ερευνητικών έργων, από την 
ιδέα και την προετοιμασία της πρότασης, έως την υλοποίηση του έργου και την 
αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Απευθύνονται στο σύνολο της 
επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας.  

 

α. Πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση  
Στο πλαίσιο της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των ελληνικών 
ερευνητικών οργανισμών και των επιχειρήσεων για τις δυνατότητες συνεργασίας 
και χρηματοδότησης από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, το Εθνικό Κέντρο 
Τεκμηρίωσης διοργάνωσε εκδηλώσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό (σε συνέργεια με 
τρέχοντα ερευνητικά έργα και δίκτυα), ανέπτυξε εξειδικευμένο δικτυακό τόπο, 
εξέδωσε ενημερωτικό υλικό και αξιοποίησε όλες τις έντυπες και ηλεκτρονικές 
εκδόσεις του οργανισμού.  

 

Εκδηλώσεις:  

Το ΕΚΤ διοργάνωσε:  

 20 ενημερωτικές εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
Πάτρα, Ιωάννινα, Μυτιλήνη, Ηράκλειο και Χανιά.  

 15 εκδηλώσεις και συναντήσεις εργασίας (brokerage events) στο εξωτερικό: 
Ρωσία (Μόσχα, Αγ. Πετρούπολη), Ουκρανία (Κίεβο), Μολδαβία (Chisinau), 
Τουρκία (Κωνσταντινούπολη), Δανία (Aalborg), Λετονία (Ρίγα), Αίγυπτο και 
Τυνησία.  

Στις εκδηλώσεις παρευρέθηκαν συνολικά περίπου 4.070 εκπρόσωποι της 
ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας. Πολλοί είχαν τη δυνατότητα να 
παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Εθνικό Ίδρυμα 
Ερευνών μέσω Διαδικτύου, σε πραγματικό χρόνο. Οι παρουσιάσεις όλων των 
εκδηλώσεων και τα βίντεο είναι διαθέσιμα στο δικτυακό τόπο του ΕΚΤ για το 7ο 
ΠΠ.  

Κύριοι ομιλητές των εκδηλώσεων ήταν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
Εθνικοί Εκπρόσωποι, στελέχη της ΓΓΕΤ, ο Σύμβουλος Έρευνας & Τεχνολογίας 
στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην ΕΕ, κ.ά. Το πρόγραμμα ΙΔΕΕΣ 
παρουσίασε στην Αθήνα ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας 
Καθηγητής Φώτης Καφάτος.  

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συνεργασία/συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με άλλα 
Εθνικά Σημεία Επαφής (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, ΕΟΜΜΕΧ, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, 
Bionova, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος), καθώς και με φορείς της Περιφέρειας 
(Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου, 
Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πολυτεχνείο 
Κρήτης, Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, κ.ά.).  
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Δικτυακός τόπος:  

Ενημερωτικές εκδηλώσεις, Συναντήσεις εργασίας, Σεμινάρια 

Ο μοναδικός ελληνικός δικτυακός τόπος για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο 
(www.ekt.gr/fp7) περιλαμβάνει περισσότερες από 300 ιστοσελίδες και καλύπτει 
όλες τις θεματικές προτεραιότητες. Ανανεώνεται καθημερινά με εκδηλώσεις, νέα, 
χρήσιμους συνδέσμους, αναζητήσεις συνεργασιών, στοιχεία επικοινωνίας με τα 
Εθνικά Σημεία Επαφής και τους Εθνικούς Εκπροσώπους, κ.λπ.  

 

Έντυπο ενημερωτικό υλικό:  

 Ενημερωτικό φυλλάδιο για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο και τις υπηρεσίες του 
Εθνικού Σημείου Επαφής  

 Οδηγός συμμετοχής στο 7ο ΠΠ: πληροφορίες για τα προγράμματα, τους 
κανόνες συμμετοχής, τους τύπους έργων, κ.λπ.  

 Δελτία Τύπου και Ανακοινώσεις.  

 

Σύμφωνα με την αποδελτίωση έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων, οι δράσεις του 
ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής αναφέρθηκαν, το 2007, σε 152 δημοσιεύματα.  
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Προβολή 7ου ΠΠ μέσω εκδόσεων ΕΚΤ 

Έκδοση Χαρακτηριστικά Προβολή 7ου ΠΠ Δημοσιεύματα 2007 

Περιοδικό 
«Καινοτομία, 
Έρευνα και 
Τεχνολογία» 

Διμηνιαίο 
περιοδικό, με 
6.500 αποδέκτες  

- Ειδική ενότητα 
για τα νέα του 7ου 
ΠΠ  

- Ειδική ενότητα 
για τις ανοιχτές 
προκηρύξεις του 
7ου ΠΠ. 

Στο κύριο θέμα του περιοδικού 
παρουσιάστηκαν, μεταξύ άλλων: 
η έναρξη του 7ου ΠΠ, οι Κοινές 
Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες,  
το πρόγραμμα για την Έρευνα και 
την Καινοτομία στις Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις.  
Επιπλέον φιλοξενήθηκαν, μεταξύ 
άλλων, οι ακόλουθες 
συνεντεύξεις: Φώτης Καφάτος 
(Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας), 
Κωνσταντίνος Γληνός (Γενική 
Διεύθυνση «Κοινωνία  
της Πληροφορίας & Μέσα 
Επικοινωνίας» της ΕΕ), Χρήστος 
Βασιλάκος (Σύμβουλος Έρευνας 
και Τεχνολογίας στη Μόνιμη 
Ελληνική Αντιπροσωπεία στην 
ΕΕ). Το 2007 εκδόθηκαν 6 τεύχη. 

eNewsletter 
«Έρευνα και 
Καινοτομία» 
newsletter  

 

Ηλεκτρονικό 
ενημερωτικό 
δελτίο, με 7.000 
αποδέκτες 

Οι εξελίξεις του 
7ου ΠΠ 
καλύπτονται στις 
ενότητες: Νέα, 
Εκδηλώσεις, 
Ανοιχτές 
Προκηρύξεις.  

Το 2007 εκδόθηκαν 23 τεύχη. 

Δικτυακός 
τόπος 
«Έρευνα και 
Καινοτομία»  

Εξειδικευμένος 
δικτυακός τόπος 
του ΕΚΤ για την 
έρευνα, την 
τεχνολογία, την 
καινοτομία  

Ο δικτυακός  
τόπος «Έρευνα 
και Καινοτομία» 
προβάλλει νέα, 
εκδηλώσεις  
και ανοιχτές 
προκηρύξεις  
του 7ου ΠΠ. 

www.ekt.gr/research 
Περισσότεροι από 10.000 
μοναδικοί χρήστες 
πραγματοποιούν περισσότερες 
από 28.000 επισκέψεις κάθε 
μήνα σε 67.000 ιστοσελίδες 

Ελληνικός 
κόμβος της 
CORDIS  

Δικτυακός τόπος 
που υποστηρίζεται 
από το ΕΚΤ  

-Εξειδικευμένη 
ενότητα για  
το 7ο Πρόγραμμα 
Πλαίσιο  
- Άρθρα στις 
ενότητες Νεά, 
Εκδηλώσεις, 
Προσκήνιο, 
Συνεντεύξεις, κ.ά. 

www.cordis.europa.eu/greece 
Περισσότεροι από 3.500 
μοναδικοί χρήστες επισκέπτονται 
περισσότερες από 29.000 
ιστοσελίδες κάθε μήνα.  
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β. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες  
 

Το ΕΚΤ λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης, σε καθημερινή βάση, για 
ενημερωτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Επιπλέον, εξειδικευμένοι 
χειριστές για κάθε πρόγραμμα, με συνεχή ενημέρωση και κατάρτιση σε 
σεμινάρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρέχουν πληροφορίες και 
υποστήριξη για:  

 Εντοπισμό προγράμματος/τύπου έργου που ανταποκρίνεται στο προφίλ 
του ερευνητικού οργανισμού ή/και της επιχείρησης  

 Εξεύρεση συνεργατών μέσω ερευνητικών δικτύων στην Ευρώπη, τη 
Μεσόγειο, τα Δυτικά Βαλκάνια, τη Ρωσία και τον Εύξεινο Πόντο  

 Τεχνικό έλεγχο προτάσεων (prescreening) για θέματα που αφορούν τα 
οικονομικά στοιχεία, τις διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης, κ.ά.  

 Διαπραγμάτευση συμφώνου επιχορήγησης, σύνταξη συμφώνων 
κοινοπραξιών, δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, 
κ.ά.  

 Καθοδήγηση σε αρμόδιες υποστηρικτικές υπηρεσίες και δίκτυα της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ.ά.  

 

Γραφείο Υποστήριξης για το 7ο ΠΠ (2007) 

Αιτήματα που υποβλήθηκαν τηλεφωνικά ή/και 
ηλεκτρονικά  

8.300 

Διμερείς συναντήσεις  150  

Αναζητήσεις συνεργασιών που διακινήθηκαν μέσω των 
δικτύων του Γραφείου Υποστήριξης  

>610  

 

 

γ. Καταγραφή της ελληνικής συμμετοχής 
 

Το ΕΚΤ καταγράφει την εθνική συμμετοχή και εκδίδει στατιστικά στοιχεία 
και δείκτες απόδοσης για τη συμμετοχή των ελληνικών οργανισμών στο 7ο 
ΠΠ. Τα στοιχεία για τις πρώτες προσκλήσεις του 7ου ΠΠ βρίσκονται στο 
στάδιο της επεξεργασίας και θα δημοσιοποιηθούν μετά την οριστικοποίηση 
των συμβολαίων τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Επιπλέον, καταγράφεται η ανάδραση των ερευνητικών οργανισμών και των 
επιχειρήσεων σχετικά με τις δυσκολίες συμμετοχής στο Πρόγραμμα, στοιχεία 
που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων 
για το 7ο ΠΠ.  

ΕΚΤ - Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο ΠΠ: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2007 12 



Συνεργασίες  
 

Εθνικό Σύστημα Σημείων Επαφής:  
Το 2007 ενισχύθηκαν οι συνέργειες με τα Εθνικά Σημεία Επαφής και 
συγκεκριμένα:  
α) συνδιοργανώθηκαν 6 ενημερωτικές εκδηλώσεις (Εθνικό Ίδρυμα 

Ερευνών, ΕΟΜΜΕΧ, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Bionova, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος),  

β) προβλήθηκαν οι δράσεις όλων των Ε.Σ.Ε. μέσω του δικτυακού τόπου 
του ΕΚΤ για το 7ο ΠΠ και,  

γ) ενημερώθηκαν/καθοδηγήθηκαν ενδιαφερόμενοι ερευνητικοί οργανισμοί 
και επιχειρήσεις για τα προγράμματα και τις υπηρεσίες που 
υποστηρίζουν όλα τα ΕΣΕ.  

Εθνικοί Εκπρόσωποι:  
Σημαντική ήταν η συνεργασία με τις Ομάδες Εθνικών Εκπροσώπων για τη 
διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, την καταγραφή της εθνικής 
συμμετοχής στις πρώτες προκηρύξεις, αλλά και την αποτύπωση της 
εμπειρίας των ελληνικών ερευνητικών ομάδων στις προτάσεις για τις 
μελλοντικές κατευθύνσεις στο Πρόγραμμα Εργασίας των προγραμμάτων. 
Υπήρχε συνεχής επικοινωνία και ενημέρωση για τις εξελίξεις στις 
συναντήσεις εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
 

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας:  
Εκπρόσωποι του ΕΚΤ παρευρέθηκαν σε 2 ενημερωτικές συναντήσεις που 
διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας για τα Εθνικά 
Σημεία Επαφής. Επιπλέον, το ΕΚΤ υποστήριξε όλες τις πρωτοβουλίες της 
ΓΓΕΤ για την προβολή του 7ου ΠΠ στη χώρα μας, όπως, για παράδειγμα, τη 
δημοσιοποίηση των ελληνικών θέσεων και των διαβουλεύσεων για το 7ο ΠΠ 
(ελληνικός κόμβος της CORDIS), την επίσκεψη του Επίτροπου της ΕΕ για 
θέματα Επιστήμης και Έρευνας Janez Potocnik στην Αθήνα (προβολή μέσω 
έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων ΕΚΤ, κ.ά), τον απολογισμό του πρώτου 
χρόνου υλοποίησης του ΠΠ (συνέντευξη του Δρα Χρήστου Βασιλάκου, 
Συμβούλου Έρευνας & Τεχνολογίας στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία 
στην ΕΕ), κ.ά. Το ΕΚΤ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τη ΓΓΕΤ για 
θέματα που αφορούν την εθνική συμμετοχή και τις μελλοντικές 
κατευθύνσεις της ερευνητικής πολιτικής.  
 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή:  
Η ομάδα παρευρέθηκε συνολικά σε 21 συναντήσεις εργασίας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η αποτελεσματική συνεργασία με την ΕΕ 
αποτυπώνεται, μεταξύ άλλων, στην ενεργό υποστήριξη των εκδηλώσεων 
του ΕΚΤ από εκπροσώπους της ΕΕ, όπως: Φ. Καφάτος (Πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας), Robert Jan Smits (Διευθυντής Γ.Δ. 
Έρευνας), Μ. Καγιαμανίδου, Χ. Προφίλης, Ν. Καστρινός, Δ. Κορπάκης, Θ. 
Παπάζογλου, Χρ. Κυριακοπούλου, Μ. Γεωργιάδου, (Γ.Δ. "Έρευνα"), Carlos 
Morais-Pires, Κ. Γληνός, Κ. Μπαξεβανίδης, Α. Κτενάς, Α. Λυμπερης, Σ. 
Πηλός, Ζ. Κετσελίδου (Γ.Δ. "Κοινωνία της Πληροφορίας και Μέσα 
Επικοινωνίας"), Κ. Μανιάτης (Γ.Δ. "Μεταφορές και Ενέργεια"), Κ. 
Ανδρόπουλος (Γ.Δ. "Επιχειρήσεις και Βιομηχανία").  
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Ευρωπαϊκά δίκτυα Ε.Σ.Ε.:  
Το ΕΚΤ συντονίζει τα πανευρωπαϊκά δίκτυα των Εθνικών Σημείων Επαφής 
για τα προγράμματα «Ερευνητικές Υποδομές» (Euro-RisNet) και 
«Ερευνητικό Δυναμικό» (ResPotNet) και συμμετέχει ως επικεφαλής 
δράσεων στα πανευρωπαϊκά δίκτυα των Εθνικών Σημείων Επαφής για τα 
προγράμματα «Κοινωνικο-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες» 
(Net4Society) και «Περιφέρειες της Γνώσης» (TRANS REG NCP), καθώς και 
για το πρόγραμμα «Ενέργεια» (C-Energy). 
 
Στο πλαίσιο των παραπάνω δικτύων, το ΕΚΤ αξιολογήθηκε ως έμπειρο και 
αποτελεσματικό Εθνικό Σημείο Επαφής και ανέλαβε την κατάρτιση νέων 
Εθνικών Σημείων Επαφής σε νέα κράτη μέλη.  

 

Άλλα δίκτυα:  
Το ΕΚΤ συντονίζει/συμμετέχει σε έργα με δράσεις συμπληρωματικές για τη 
λειτουργία του Ε.Σ.Ε.:  
 Enterprise Europe Network-Hellas (πρώην IRC Hellenic): πρόκειται για 
το μεγαλύτερο δίκτυο για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία 
στην Ευρώπη, το οποίο προήλθε από τη μετεξέλιξη και τη συνένωση των 
Κέντρων Αναδιανομής Καινοτομίας και των Ευρωπαϊκών Κέντρων 
Πληροφοριών που λειτουργούσαν τα προηγούμενα χρόνια. Το δίκτυο 
υποστηρίζει μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ερευνητικούς οργανισμούς 
που ενδιαφέρονται για ερευνητικές συνεργασίες και χρηματοδότηση από 
ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως το 7ο ΠΠ.  

 Ideal-ist7: το δίκτυο υποστηρίζει την εξεύρεση εταίρων για το 
πρόγραμμα «Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ICT)».  

 SMEs Go Health: to δίκτυο απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
αλλά και ερευνητικούς οργανισμούς, που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της Υγείας και ενδιαφέρονται για ερευνητικές και επιχειρηματικές 
συνεργασίες, εξεύρεση χρηματοδότησης, κ.ά.  

 ERA-WESTBALKAN +: το δίκτυο υποστηρίζει τη συμμετοχή των χωρών 
των Δυτικών Βαλκανίων στο 7ο ΠΠ και τις ερευνητικές συνεργασίες με 
τις χώρες της ΕΕ  

 ERA-MED, PROMEDAccess: τα δύο έργα ενθαρρύνουν τις ερευνητικές 
συνεργασίες και την από κοινού υποβολή προτάσεων με φορείς από τις 
χώρες της Μεσογείου  

 NIS-NEST, RUSERA-EXE: πρόκειται για δύο δίκτυα που υποστηρίζουν τη 
συμμετοχή των χωρών των Ρωσίας και του Εύξεινου Πόντου στο 7ο ΠΠ 
και τις ερευνητικές συνεργασίες με τις χώρες της ΕΕ. 

Στο πλαίσιο των παραπάνω έργων πραγματοποιούνται δράσεις για το 7ο ΠΠ, 
όπως:  

 Βάσεις δεδομένων για ερευνητικές συνεργασίες: στο πλαίσιο των έργων 
IRC Hellenic, Ideal-ist7, SMEs Go Health, ERA-WESTBALKAN+, NIS-
NESΤ έχουν αναπτυχθεί βάσεις ερευνητικών συνεργασιών που 
υποστηρίζουν γεωγραφικές ή/και θεματικές αναζητήσεις.  

 Ενημερωτικές ημερίδες/επιχειρηματικές συναντήσεις: στις εκδηλώσεις 
που διοργανώνονται, αφενός, παρουσιάζονται τα προγράμματα του ΠΠ, 
και αφετέρου, πραγματοποιούνται διμερείς συναντήσεις για την από 
κοινού υποβολή προτάσεων. Για το 2007 αναφέρονται ενδεικτικά: η 
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διεθνής έκθεση τηλεπικοινωνιών CEBIT 2007/IRC Future Match 
(Γερμανία, Μάρτιος 2007), το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο για τις 
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Δανία, Νοέμβριος 2007) και 
το πανευρωπαϊκό συνέδριο "European ICT Conference on Research and 
Technology Development (Τουρκία, Ιανουάριος 2007), η εκδήλωση για 
τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας EnergyMed 2007, κ.ά. Επιπλέον 
πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις εργασίας για όλο το 7ο ΠΠ στη Ρωσία 
και την Ουκρανία (6), στη Λετονία (1), στη Μολδαβία (2), σε χώρες της 
Μεσογείου (3) και στη Σερβία (1).  

 Σεμινάρια κατάρτισης για την επιτυχημένη προετοιμασία και υποβολή 
προτάσεων διοργανώθηκαν στο πλαίσιο των έργων SMEs Go Health, 
NIS-NEST, ERA-MED, PROMEDAccess, κ.ά.  
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Συνοπτικά αποτελέσματα  
πρώτων προσκλήσεων του 7ου ΠΠ  

 
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ICT)  
 Κατατέθηκαν συνολικά 658 προτάσεις με ελληνική συμμετοχή 
 Η κοινοτική χρηματοδότηση σε ελληνικούς οργανισμούς ανέρχεται σε 

4,8% του προϋπολογισμού των προκηρύξεων.  
 
Ενέργεια (Energy) 
• Κατατέθηκαν 151 προτάσεις με ελληνική συμμετοχή (25,9% του 

συνόλου των προτάσεων) 
 Χρηματοδοτούνται 20 έργα με ελληνική συμμετοχή (7 ακόμη έργα με 
ελληνική συμμετοχή είναι στη λίστα επιλαχόντων) 

 Η αιτούμενη χρηματοδότηση από ελληνικούς φορείς ανέρχεται στο 
1,66% του προϋπολογισμού των προκηρύξεων.  
 

Κοινωνικο-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (SSH)  
 Κατατέθηκαν συνολικά 956 προτάσεις (2 καταληκτικές ημερομηνίες), με 
ελληνική συμμετοχή στις 186 από αυτές  

 Χρηματοδοτούνται συνολικά 94 προτάσεις, με ελληνική συμμετοχή σε 10 
από αυτές  

 Η κοινοτική χρηματοδότηση σε ελληνικούς οργανισμούς ανέρχεται σε 
1,85% του προϋπολογισμού.  

 
Ειδικό Πρόγραμμα Ιδέες (IDEAS) 
 Κατατέθηκαν 339 προτάσεις με ελληνική συμμετοχή  
 11 προτάσεις πέρασαν στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης (3,24% του 
συνόλου των επιτυχών προτάσεων)  

 Χρηματοδοτούνται 4 προτάσεις Ελλήνων ερευνητών για έρευνα στην 
Ελλάδα.  
 

Ερευνητικές Υποδομές (RIs) 
Η κοινοτική χρηματοδότηση σε ελληνικούς οργανισμούς ανέρχεται σε 3,6% 
του προϋπολογισμού των προκηρύξεων.  
 
Ερευνητικό Δυναμικό (Regional)  
• Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα σε συμμετοχές σε αριθμό εγκεκριμένων 

προτάσεων (7 έργα με Έλληνα συντονιστή και 3 με εταίρο) και 
απορρόφησε το 15,34% της κοινοτικής συμμετοχής  

 1η πρόσκληση: η Ελλάδα απορρόφησε το 27% περίπου της κοινοτικής 
συμμετοχής.  

 
Περιφέρειες της Γνώσης (Regional)  
 Ελληνικοί οργανισμοί συμμετείχαν στο 17% του συνόλου των 
προτάσεων που κατατέθηκαν στις 3 προσκλήσεις (21/123 προτάσεις)  

 Η Ελλάδα απορρόφησε το 8,75% της κοινοτικής συμμετοχής στο σύνολο 
των 3 προσκλήσεων.  
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Παράρτημα: Εκδηλώσεις  
 
22/09/2006, 
Θεσσαλονίκη 

Ημερίδα για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ε&ΤA της ΕΕ (2007-2013): 
Προγράμματα/ερευνητικές περιοχές, μέσα υλοποίησης και 
υποστηρικτικές δράσεις υποβολής προτάσεων 

05/12/2006, 
Ηράκλειο 
Κρήτης 

Ημερίδα για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ε&ΤA της ΕΕ (2007-2013): 
Προγράμματα/ερευνητικές περιοχές, μέσα υλοποίησης και 
υποστηρικτικές δράσεις  

18/12/2006, 
Πάτρα  

Ημερίδα για τα προγράμματα "Περιφέρειες της Γνώσης" και 
"Ερευνητικό Δυναμικό" του 7ου ΠΠ  

19/12/2006, 
Αθήνα  

Ημερίδα για τα προγράμματα "Περιφέρειες της Γνώσης" και 
"Ερευνητικό Δυναμικό" του 7ου ΠΠ  

21/12/2006, 
Αθήνα  

Ημερίδα για τo πρόγραμμα "Ενέργεια" του 7ου Προγράμματος 
Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ  

 
18/01/2007, 
Αθήνα  

Ημερίδα για το Ειδικό Πρόγραμμα "Ιδέες" του 7ου Προγράμματος 
Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ  

19/01/2007, 
Αθήνα  

Ημερίδα για τo πρόγραμμα "Τεχνολογίες Πληροφορίας και 
Επικοινωνιών (ΙCT)" του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο για την 
Έρευνα της ΕΕ  

20/01/2007, 
Αθήνα  

Ημερίδα "Ευρωπαϊκές Δράσεις για την υποστήριξη των 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και την Ενίσχυση της 
Ανταγωνιστικότητας"  

28/02/2007, 
Αθήνα  

Ημερίδα για τo πρόγραμμα "Κοινωνικοοικονομικές και 
Ανθρωπιστικές Επιστήμες" του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο για την 
Έρευνα της ΕΕ 

20/03/2007, 
Ιωάννινα  

Ημερίδα για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ε&ΤΑ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (2007-2013): Προγράμματα/ερευνητικές περιοχές, μέσα 
υλοποίησης και υποστηρικτικές δράσεις  

21/03/2007, 
Αθήνα 

Ημερίδα για το πρόγραμμα "Ερευνητικές Υποδομές" του 7ου 
Προγράμματος Πλαίσιο: Ο Ευρωπαϊκός οδικός χάρτης των 
Ερευνητικών Υποδομών, Το πρόγραμμα εργασιών και οι τρέχουσες 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, Το δικτύο και η πλατφόρμα 
"living labs"  

22/03/2007, 
Θεσσαλονίκη  

Ημερίδα για το πρόγραμμα "Ερευνητικές Υποδομές" του 7ου 
Προγράμματος Πλαίσιο: Ο Ευρωπαϊκός οδικός χάρτης των 
Ερευνητικών Υποδομών, Το πρόγραμμα εργασιών και οι τρέχουσες 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, Το δικτύο και η πλατφόρμα 
"living labs"  

23/03/2007, 
Μυτιλήνη 
Λέσβου 

Ημερίδα για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ε&ΤΑ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (2007-2013)  

29/03/2007, 
Θεσσαλονίκη 

Ημερίδα για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ε&ΤΑ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (2007-2013): Προγράμματα/ερευνητικές περιοχές, μέσα 
υλοποίησης και υποστηρικτικές δράσεις  

29/05/2007, 
Ηράκλειο, 
Κρήτη 

Ημερίδα για το Ειδικό Πρόγραμμα "Ιδέες" του 7ου ΠΠ: Κανόνες 
Συμμετοχής στη 2η πρόσκληση υποβολής προτάσεων  

31/05/2007 
Αθήνα 

Ημερίδα για το Ειδικό Πρόγραμμα "Ιδέες" του 7ου ΠΠ: Κανόνες 
Συμμετοχής στη 2η πρόσκληση υποβολής προτάσεων  

19-20 
/06/2007, 
Αθήνα  

Διημερίδα "Επιχειρηματικότητα & ΤΠΕ" 
- Η 2η πρόσκληση του προγράμματος ICT του 7ου ΠΠ της ΕΕ  
- Επιχειρηματικές προκλήσεις στην πληροφορική και τις 
επικοινωνίες 

29/06/2007, 
Αθήνα  

Ημερίδα για το πρόγραμμα eContentplus και την τρίτη πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων  
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18/07/2007, 
Αθήνα   

Ενημερωτική Συνάντηση Εργασίας με θέμα "Τεχνολογίες 
Πληροφορίας και Επικοινωνιών - Πρόγραμμα Υποστήριξης 
Πολιτικών" 

21/09/2007, 
Χανιά 
Κρήτης  

Ημερίδα για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ε&ΤΑ της ΕΕ  
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Εκδήλωση για το Ειδικό Πρόγραμμα «ΙΔΕΕΣ», 18.01.2007 

 Άποψη της αίθουσας. 

 

Από αριστερά: Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας 

και Τεχνολογίας καθ. Ιωάννης Τσουκαλάς, ο 

πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

Έρευνας καθηγητής Φώτης Καφάτος και ο 

Διευθυντής και Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΙΕ  

καθ. Δημήτριος Κυριακίδης. 

 

Εκδήλωση για το πρόγραμμα «Κοινωνικο-οικονομικές και 

Ανθρωπιστικές Επιστήμες», 28.02.2007 

 

 

Από αριστερά: Δρ Δ. Κορπάκης (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή), Καθηγήτρια Γ. Ξανθάκη-

Καραμάνου (Εθνική Εκπρόσωπος για το 

πρόγραμμα SSH), Δρ Β. Μεσθανέως (ΓΓΕΤ),  

Ε. Μπούμπουκας (Διευθυντής ΕΚΤ) 
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            Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο ΠΠ: 

Ειδικό Πρόγραμμα Συνεργασία 

 Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Πληροφορίας 

 Ενέργεια 

 Κοινωνικο-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες 

Ειδικό Πρόγραμμα ΙΔΕΕΣ 

Ειδικό Πρόγραμμα Ικανότητες 

 Ερευνητικές Υποδομές 

 Περιφέρειες της Γνώσης 

 Ερευνητικό Δυναμικό 

 

www.ekt.gr/fp7 
 

Πρόγραμμα  Επικοινωνία  Τηλέφωνο  E-mail  

Τεχνολογίες Πληροφορίας και 
Επικοινωνιών - ICT  
(Ειδικό Πρόγραμμα "Συνεργασία") 
 

Γ. Μαζιώτη 
Ν. Χούσσος 

210 7273925 
210 7273845 

gmazio@ekt.gr 
nhoussos@ekt.gr 

Ενέργεια  
(Ειδικό Πρόγραμμα "Συνεργασία") 
 

Κ. Καραμάνης 210 7273918 karamanis@ekt.gr 

Κοινωνικό-οικονομικές και 
Ανθρωπιστικές Επιστήμες 
(Ειδικό Πρόγραμμα "Συνεργασία") 
 

Η. Scott 
M. Σαμαρά 

210 7273926  
210 7273904 

hscott@ekt.gr 
samara@ekt.gr 

Ειδικό Πρόγραμμα "Ιδέες" Χ. Πασκουάλ 
Γ. Μαζιώτη   

210 7273920 
210 7273925   

cpascual@ekt.gr 
gmazio@ekt.gr 
  

Ερευνητικές Υποδομές 
(Ειδικό Πρόγραμμα "Ικανότητες") 
 

Δ. Φαρμάκη  
Π. Σταθόπουλος 

210 7273954 
210 7273996 

dfarma@ekt.gr 
pstath@ekt.gr 

Περιφέρειες της Γνώσης, 
Ερευνητικό Δυναμικό,  
(Ειδικό Πρόγραμμα "Ικανότητες") 
 

Γ. Τζένου 
Α. Καραχάλιου  

210 7273965  
210 7273921 

tzenou@ekt.gr 
akarah@ekt.gr 

Γραφείο Υποστήριξης για το 7ο ΠΠ Γ. Μαζιώτη   210 7273925  
 

fp7@ekt.gr 
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