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1.  Εισαγωγή   
 

ΕΚΤ: Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο ΠΠ 
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, 
λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής (Ε.Σ.Ε.) για τα ακόλουθα προγράμματα του 7ου 
Προγράμματος Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ: 

Ειδικό Πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (COOPERATION) 
• Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Πληροφορίας (ICT) (Αναπληρωματικό Ε.Σ.Ε.) 
• Ενέργεια (Energy) 
• Κοινωνικό-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (SSH) 

Ειδικό Πρόγραμμα Ι∆ΕΕΣ (IDEAS) 
Ειδικό Πρόγραμμα ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ (CAPACITIES) 

• Ερευνητικές Υποδομές (RIs) (Αναπληρωματικό Ε.Σ.Ε ) 
• Περιφέρειες της Γνώσης (Regional/RoK) 
• Ερευνητικό ∆υναμικό (Regional/REGPOT) 

 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr), εγκατάσταση εθνικής χρήσης στο Εθνικό Ιδρυμα 
Ερευνών, δραστηριοποιείται θεσμικά στη συλλογή, οργάνωση και διάθεση επιστημονικών και 
τεχνολογικών πληροφοριών στον ελληνικό και διεθνή χώρο. Στρατηγική προτεραιότητα του ΕΚΤ 
είναι η συσσώρευση, διάθεση και διαφύλαξη του περιεχομένου που παράγεται από την 
ερευνητική δραστηριότητα της χώρας σε μια ενιαία ερευνητική υποδομή.  

Με όραμα την «πρόσβαση στη γνώση», το ΕΚΤ υλοποιεί την πολιτική της Ανοικτής Πρόσβασης 
στην επιστημονική πληροφορία και τα ερευνητικά αποτελέσματα, υποστηρίζει τη μεταφορά και 
διάδοση της επιστημονικής γνώσης, συνεργάζεται με φορείς έρευνας, παιδείας και πολιτισμού για 
τη συγκέντρωση, οργάνωση και ευρεία διάθεση ψηφιακού περιεχομένου, και παρέχει καινοτομικές 
υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης με προστιθέμενη αξία και πολλαπλασιαστικά 
αποτελέσματα. 

Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσει Ηλεκτρονικά Αποθετήρια και Περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης, με 
αξιοπιστία, ασφάλεια, ευχρηστία και λειτουργικότητα, ενώ λειτουργεί καταλυτικά στoν 
εκσυγχρονισμό και τη δικτύωση βιβλιοθηκών, μουσείων και αρχείων, με την παροχή εργαλείων 
για  οργάνωση &ι διάθεση ψηφιακού περιεχομένου. Παράλληλα, παρέχει πληροφόρηση για 
θέματα έρευνας & καινοτομίας, και υποστηρίζει τη συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά 
προγράμματα και την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.  

 

Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής:   
●●  Εμπειρία σε ανταγωνιστικά προγράμματα της ΕΕ: Από το 1992, με το έργο 

«Πειραματική υλοποίηση και λειτουργία ενός Πιλοτικού Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής 
αποτελεσμάτων έρευνας» (VALUE/HERA) που είχε στόχο τη σύνδεση έρευνας και 
παραγωγής, το ΕΚΤ αποτελεί σταθερό σημείο επικοινωνίας και πληροφόρησης για 
χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και για 
δράσεις που αφορούν την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Οι υπηρεσίες του 
απευθύνονται στο σύνολο της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας 
της χώρας. Υποστηρίζει τα Προγράμματα Πλαίσιο από το 1998 (5ο Πρόγραμμα Πλαίσιο).   

●●  Ανοικτή πρόσβαση στα επιστημονικά αποτελέσματα της ΕΕ: Το ΕΚΤ υιοθέτησε την 
πολιτική της ανοικτής πρόσβασης το 2003, αναπτύσσοντας υποδομές Ανοικτής 
Πρόσβασης (αποθετήρια, ηλεκτρονικά περιοδικά). Το ΕΚΤ είναι σήμερα ο κεντρικός 
φορέας για την υιοθέτηση της πολιτικής της ανοικτής πρόσβασης στα ερευνητικά 
αποτελέσματα, και συμμετέχει σε ευρωπαϊκά έργα και πρωτοβουλίες για τη διάχυση και 
αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο, σύμφωνα με 
τις προτεραιότητες και τις πολιτικές της ΕΕ (π.χ. έργο OpenAIRE).  
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●●  Τεχνογνωσία και Υλικοτεχνική Υποδομή: ∆ιαθέτει τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές 
υποδομές σε πληροφοριακά συστήματα οργάνωσης, διαχείρισης και διάθεσης 
πληροφορίας και σε υπηρεσίες επιστημονικής και τεχνολογικής πληροφόρησης. 
Λειτουργεί Κέντρο Ηλεκτρονικής Υποστήριξης για το 7ο ΠΠ και αναπτύσσει γνωσιακή 
βάση ανά πρόγραμμα. Οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο Εθνικό Ίδρυμα 
Ερευνών μεταδίδονται ζωντανά (live streaming) και τα μαγνητοσκοπημένα βίντεο είναι στη 
συνέχεια διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του ΕΚΤ.  

●●  Εξειδικευμένο προσωπικό: Στην ομάδα του Ε.Σ.Ε. απασχολούνται 8 άτομα με 
πανεπιστημιακή μόρφωση σε θετικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Η τεχνολογική 
υποδομή του φορέα αξιοποιείται πλήρως για την δικτύωση σε εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο για την οργάνωση των στοιχείων και την παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών 
Οι τεχνολογικές και διοικητικές υπηρεσίες του οργανισμού υποστηρίζουν οριζόντια την 
ομάδα σε θέματα ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, έντυπων 
και ηλεκτρονικών εκδόσεων, τεχνικής και γραμματειακής υποστήριξης. 

●●  Συντονιστικός ρόλος σε πανευρωπαϊκά δίκτυα των Εθνικών Σημείων Επαφής: 
Συντονίζει τα πανευρωπαϊκά δίκτυα των Εθνικών Σημείων Επαφής για τα προγράμματα 
"Ερευνητικές Υποδομές" (δίκτυο Euro-RisNet) και “Ερευνητικό ∆υναμικό" (δίκτυο 
(ResPotNet). Είναι επικεφαλής δράσεων στα δίκτυα για τα προγράμματα "Ενέργεια" και 
"Κοινωνικο-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες". Λειτουργεί ως εθνικός κόμβος στο 
δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής για το πρόγραμμα "Τεχνολογίες Πληροφορίας και 
Επικοινωνιών" (δίκτυο Idealist2011). 

●●  Προώθηση καινοτομίας και επιχειρηματικότητας: Το 2010, το ΕΚΤ ήταν συντονιστής 
του Enterprise Europe Network - Hellas, του ελληνικού κόμβου του μεγαλύτερου 
πανευρωπαϊκού δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης. Οι υπηρεσίες του δικτύου 
συνδέονται άμεσα με τις δραστηριότητες των Εθνικών Σημείων Επαφής, κυρίως σε σχέση 
με την προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών σε έργα του 7ου ΠΠ.  

●●  Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά δίκτυα που υποστηρίζουν το 7ο ΠΠ: Συμμετέχει στα έργα 
"SMEs go Health" (2007-2010) και "Fit for Health: Promoting sustainable participation of 
high-technology, research-intensive SMEs operating in the Health Sector in FP7" (2010-
2013) για την υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) υψηλής τεχνολογίας και 
ερευνητικής έντασης, αλλά και ερευνητών, σε όλα τα στάδια καινοτομίας στον τομέα της 
Υγείας.  

●●  Ελληνικός κόμβος της CORDIS: Το ΕΚΤ υποστηρίζει τον ελληνικό κόμβο της CORDIS 
για επιστημονική και τεχνολογική πληροφόρηση (http://www.cordis.europa.eu/greece). 
Επιπλέον συμμετέχει στην Ομάδα Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
αναδιοργάνωση της κεντρικής πύλης CORDIS. 
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2. Υπηρεσίες & Υποδομές ΕΚΤ  
ως Εθνικού Σημείου Επαφής  
 
Εξατομικευμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες  
Εξειδικευμένα στελέχη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, με συνεχή κατάρτιση από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συνεργασίες με μεγάλα ευρωπαϊκά ερευνητικά δίκτυα,  παρέχουν 
πληροφορίες και υποστήριξη στους ερευνητικούς οργανισμούς και τις επιχειρήσεις της χώρας για:  

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

• Εξεύρεση συνεργατών στην Ευρώπη και σε τρίτες χώρες, μέσω ερευνητικών δικτύων και 
εργαλείων  

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

• Υποστήριξη σε θέματα διαπραγμάτευσης συμφώνου επιχορήγησης, σύνταξης συμφώνων 
κοινοπραξιών, δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, κ.ά.  

• Καθοδήγηση σε υποστηρικτικές υπηρεσίες και δίκτυα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ.ά.  
 
∆είκτες ΕΚΤ ως Εθνικού Σημείου Επαφής, για το 2010 

Αιτήματα που υποβλήθηκαν στο Γραφείο Υποστήριξης του 7ου ΠΠ 755 

∆ιμερείς συναντήσεις ΕΚΤ και ερευνητών/επιχειρηματιών 114 

Αιτήματα συνεργασιών που διακινήθηκαν μέσω ευρωπαϊκών δικτύων ΕΚΤ 384 

Αριθμός ατόμων που ενημερώνονται για δράσεις του ΕΚΤ 
σχετικά με το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο 

~ 10.000 

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε ενημερωτικές 
εκδηλώσεις για το 7ο ΠΠ (μέσος όρος/εκδήλωση)  

100 

Αριθμός ατόμων που παρακολουθούν ζωντανά ή μαγνητοσκοπημένα τις 
εκδηλώσεις για το 7ο ΠΠ που διοργανώνονται στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 

(μέσος όρος/εκδήλωση) 

300 

 

Βάση δεδομένων για ελληνικούς οργανισμούς του 7ου ΠΠ 
Η βάση δεδομένων του ΕΚΤ περιλαμβάνει περισσότερα από 10.000 άτομα από την ακαδημαϊκή, 
ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα της χώρας, οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, 
επικοινωνήσει ή/και συνεργαστεί με το ΕΚΤ για το 7ο ΠΠ. Επικαιροποιείται συνεχώς και 
αξιοποιείται για τη στοχευμένη και αποτελεσματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των 
ελληνικών οργανισμών. Αποτελεί, δε, σημαντική πηγή για τη χαρτογράφηση της επιστημονικής 
κοινότητας της χώρας, με στοιχεία για το προφίλ των ελληνικών οργανισμών και τις ερευνητικές 
τους προτεραιότητες.   
 

Κέντρο Ηλεκτρονικής Υποστήριξης για το 7ο ΠΠ 
Tο Κέντρο Ηλεκτρονικής Υποστήριξης (http://helpdesk.ekt.gr) για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο και το 
Enterprise Europe Network-Hellas ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά σε ερωτήματα κάθε 
τύπου της ελληνικής ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας. Η λειτουργία του ενισχύεται από 
γνωσιακή βάση ανά πρόγραμμα, η οποία περιλαμβάνει συχνές ερωτήσεις, παρουσιάσεις, 
υποστηρικτικό υλικό, ιστορίες επιτυχίας, κ.ά.  
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Η ηλεκτρονική διεκπεραίωση των αιτημάτων έχει αναβαθμίσει σημαντικά τις υπηρεσίες του ΕΚΤ, 
καθώς οι χρήστες μπορούν πλέον να υποβάλλουν τα αιτήματά τους οποιαδήποτε ώρα και ημέρα 
της εβδομάδας, ο χρόνος απόκρισης μειώνεται, το ιστορικό των αιτημάτων διατηρείται ανά 
χρήστη και διαμορφώνονται βάσεις δεδομένων με συχνές ερωτήσεις για την ανατροφοδότηση της 
γνωσιακής βάσης του Κέντρου Ηλεκτρονικής Υποστήριξης.  
 
Εκδηλώσεις και σεμινάρια 
To EKT διοργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις και εξειδικευμένα σεμινάρια για το 7ο ΠΠ. Το 2010, 
διοργάνωσε 8 ενημερωτικές εκδηλώσεις, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και άλλα Εθνικά 
Σημεία Επαφής. Συμμετείχε σε 3 επιπλέον εκδηλώσεις για την υποστήριξη των προγραμμάτων 
"Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών" και "Ερευνητικές Υποδομές" μέσω των 
ευρωπαϊκών δικτύων Idealist και EuroRIs-Net.   
Η θεματολογία των εκδηλώσεων διαμορφώνεται με βάση τις ανάγκες και τα αιτήματα των 
συμμετεχόντων. Ακολουθώντας τις ευρωπαϊκές τάσεις, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται, αφενός, στην 
κατάρτιση ομάδων με μικρότερη εμπειρία στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, και, αφετέρου, σε 
συνέργειες μεταξύ περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Οι εκδηλώσεις, οι 
οποίες πραγματοποιούνται στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, μεταδίδονται σε live streaming. Οι 
πληροφορίες για τις εκδηλώσεις και τη θεματολογία τους αποδελτιώνονται στο αποθετήριο του 
ΕΚΤ, όπου οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να έχει πρόσβαση, έχοντας τη δυνατότητα να 
παρακoλουθήσει και τα  βίντεο των εκδηλώσεων αυτών.  
 

∆ικτυακοί τόποι & Εκδόσεις   
Το ΕΚΤ ενημερώνει για το 7ο ΠΠ και τις υπηρεσίες του ως Εθνικό Σημείο Επαφής το σύνολο της 
ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας, μέσω των έντυπων και ηλεκτρονικών εκδόσεών του. 
∆ιαθέτει σχετικές ενότητες στο δεκαπενθήμερο eNewsletter "Έρευνα και Καινοτομία, το διμηνιαίο 
περιοδικό "Kαινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία", καθώς και αναφορές/καταχωρήσεις στους 
δικτυακούς τους τόπους. Εκδίδει ενημερωτικά φυλλάδια, Οδηγούς Συμμετοχής (περιγραφή 
προγραμμάτων, κανόνες συμμετοχής, τύποι έργων, κ.λπ.), ∆ελτία Τύπου και Ανακοινώσεις. 
Ενδεικτικά, για το 2010, θέματα σχετικά με το 7ο ΠΠ δημοσιεύτηκαν στα ακόλουθα:   
 

∆ικτυακός τόπος  Χαρακτηριστικά Προβολή 7ου ΠΠ Επισκεψιμότητα  

∆ικτυακός τόπος του ΕΚΤ  
για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο:  

www.ekt.gr/fp7   

Ο μοναδικός 
ελληνικός δικτυακός 
τόπος που καλύπτει 
όλα τα προγράμματα 
του 7ου ΠΠ.  

Συνεχής ενημέρωση για 
ανοικτές προκηρύξεις, 
εκδηλώσεις, νέα, 
ερευνητικά 
αποτελέσματα, 
πολιτικές, χρήσιμους 
συνδέσμους, στοιχεία 
επικοινωνίας με τα 
Εθνικά Σημεία Επαφής 
και τους Εθνικούς 
Εκπροσώπους, κ.λπ.  

Περισσότεροι από 
4.000 μοναδικοί 
χρήστες 
πραγματοποιούν 
περισσότερες από 
7.000 επισκέψεις 
κάθε μήνα  

∆ικτυακός τόπος  
"Έρευνα και Καινοτομία":  
www.ekt.gr/research  
 

 

Εξειδικευμένος 
δικτυακός τόπος για 
την έρευνα, την 
τεχνολογία, την 
καινοτομία.  

Νέα, εκδηλώσεις, 
ανοιχτές προκηρύξεις, 
ερευνητικά 
αποτελέσματα, 
πολιτικές και 
πρωτοβουλίες, 
συνεντεύξεις, κ.ά.  

Περισσότεροι από 
11.800 μοναδικοί 
χρήστες 
πραγματοποιούν 
περισσότερες από 
21.000 επισκέψεις 
κάθε μήνα σε 
95.000 ιστοσελίδες. 
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Προβολή 7ου ΠΠ ∆ικτυακός τόπος  Χαρακτηριστικά Επισκεψιμότητα  

 

Ελληνικός κόμβος της 
CORDIS: 

www.cordis.europa.eu/greece 

 

 

Ο ελληνικός κόμβος 
της μεγαλύτερης 
ευρωπαϊκής πύλης 
για ενημέρωση σε 
θέματα έρευνας, 
τεχνολογίας και 
καινοτομίας  
υποστηρίζεται από το 
ΕΚΤ.  

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

 
Περισσότεροι από 
3.000 μοναδικοί 
χρήστες 
επισκέπτονται 
περισσότερες από 
10.000 ιστοσελίδες 
κάθε μήνα.  

 

Έκδοση Χαρακτηριστικά Προβολή 7ου ΠΠ Εκδόσεις 2010 

Περιοδικό "Καινοτομία, 
Έρευνα και Τεχνολογία" 

∆ιμηνιαίο περιοδικό, 
με 6.500 αποδέκτες. 

Ειδικές ενότητες για τα 
νέα και τις ανοικτές 
προκηρύξεις του 7ου 
ΠΠ, Προβολή των 
ερευνητικών 
αποτελεσμάτων σε όλες 
τις ενότητες.   

Το 2010 
εκδόθηκαν  
6 τεύχη. 

eNewsletter "Έρευνα και 
Καινοτομία" newsletter  
 

∆εκαπενθήμερο 
ηλεκτρονικό 
ενημερωτικό δελτίο, 
με 7.000 αποδέκτες. 

Νέα, Εκδηλώσεις, 
Συνεντεύξεις, Ανοιχτές 
Προκηρύξεις, Εκδόσεις.  

Το 2010 
εκδόθηκαν  
23 δελτία. 

 
E-newsletters, ενημερωτικά έντυπα και πρακτικοί οδηγοί εκδίδονται ή/και διανέμονται στο πλαίσιο 
των ευρωπαϊκών δικτύων που συμμετέχει το ΕΚΤ. Οι εκδόσεις αυτές συγκεντρώνουν την 
εμπειρία και την τεχνογνωσία Εθνικών Σημείων Επαφής από όλη την Ευρώπη και αποτελούν 
σημαντική πηγή ενημέρωσης για τους ελληνικούς οργανισμούς που συμμετέχουν στο 7ο ΠΠ.   

 

Έκδοση Έργο Πρόγραμμα  Εκδόσεις 2010 

Enterprise Europe Network-
Hellas: One-Stop-Shop 
eNewsletter for the medical 
sector 

Enterprise Europe 
Network-Hellas (Sector 
Group Healthcare) 

Υγεία   
Το 2010 εκδόθηκαν 
2 ενημερωτικά  
δελτία. 

EuroRis-Net Newsletter  
EuroRis-Net (Ευρωπαϊκό 
∆ίκτυο ΕΣΕ για το 
πρόγραμμα Ερευνητικές 
Υποδομές)   

Ερευνητικές 
Υποδομές  

Το 2010 εκδόθηκαν 
3 ενημερωτικά  
δελτία. 

NEΤ4SOCIETY e-Newsletters  
  
 

NET4SOCIETY  

Κοινωνικο-
οικονομικές και 
Ανθρωπιστικές 
Επιστήμες  

Το 2010 εκδόθηκαν 
2 ενημερωτικά 
δελτία. 

ResPotNet Newsletter  
 

ResPotNet (Ευρωπαϊκό 
∆ίκτυο ΕΣΕ για το 
πρόγραμμα Ερευνητικό 
∆υναμικό)   

Ερευνητικό 
∆υναμικό 

Το 2010 εκδόθηκαν 
2 ενημερωτικά 
δελτία. 
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Έκδοση Έργο Πρόγραμμα  Εκδόσεις 2010 

TRANS REG NCP Newsletter  
 

TRANS REG NCP 
(Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο ΕΣΕ για 
το πρόγραμμα Περιφέρειες 
της Γνώσης)   

Περιφέρειες  
της Γνώσης  

Το 2010 εκδόθηκαν 
2 ενημερωτικά 
δελτία. 

 
Φυλλάδιο για το πρόγραμμα 
"Κοινωνικο-οικονομικές και 
Ανθρωπιστικές Επιστήμες"  
και το δίκτυο NEΤ4SOCIETY 

NET4SOCIETY 

Κοινωνικο-
οικονομικές και 
Ανθρωπιστικές 
Επιστήμες 

Ανανεωμένη 
έκδοση 2010. 

Οδηγός "Best Practice 
Handbook for FP7 SSH NCPs" NET4SOCIETY 

Κοινωνικο-
οικονομικές και 
Ανθρωπιστικές 
Επιστήμες 

Έκδοση 2010 

Οδηγός "SSH Experiences 
with FP7 - a Commentary" 
 

NET4SOCIETY 

Κοινωνικο-
οικονομικές και 
Ανθρωπιστικές 
Επιστήμες 

Έκδοση 2010 

 
Οδηγός "Opportunities  
for researchers in socio-
economic sciences and 
humanities - Analysis of  
SSH relevant topics  
(update 2010/2011)" 
 

NET4SOCIETY 

Κοινωνικο-
οικονομικές και 
Ανθρωπιστικές 
Επιστήμες 

Έκδοση 2010 

 
OpenAIRE: Ανοικτή πρόσβαση σε επιστημονικά αποτελέσματα του 7ου ΠΠ   
Η διαδικτυακή πύλη OpenAIRE (www.openaire.eu) παρέχει ανοικτή πρόσβαση σε επιστημονικές 
δημοσιεύσεις που προκύπτουν από έργα που συγχρηματοδοτούνται από το 7ο ΠΠ, και 
ειδικότερα, από τα προγράμματα "Υγεία", "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών", 
"Ενέργεια", "Περιβάλλον", "Κοινωνικο-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες", "Ιδέες", 
"Ερευνητικές Υποδομές" και "Επιστήμη στην Κοινωνία".  
Το έργο υποστηρίζει και υλοποιεί το Πιλοτικό Πρόγραμμα της ΕΕ για την Ανοικτή Πρόσβαση στο 
7ο ΠΠ (Open Access Pilot in FP7) και τις σχετικές Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Έρευνας (ERC Scientific Council Guidelines for Open Access). Ξεκίνησε τον ∆εκέμβριο του 
2009 και συμμετέχουν 38 φορείς από 27 ευρωπαϊκές χώρες, με συντονιστή το Τμήμα 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Eθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 
OpenAIRE διαθέτει τις κατάλληλες τεχνολογικές υποδομές και τους μηχανισμούς υποστήριξης 
για τον εντοπισμό, την απόθεση, την πρόσβαση και την παρακολούθηση άρθρων που έχουν 
προέλθει από χρηματοδότηση της ΕΕ. Παρέχει, επίσης, εργαλεία και υπηρεσίες όπως το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Ηλεκτρονικής Υποστήριξης, τα Εθνικά Κέντρα Ανοικτής Πρόσβασης 
(National Open Access Desks) και υπηρεσίες διαχείρισης επιστημονικών δεδομένων. Οι 
ερευνητές μπορούν να υποβάλλουν τις εργασίες τους σε ιδρυματικά ή θεματικά ηλεκτρονικά 
αποθετήρια ή απευθείας στο αποθετήριο του OpenAIRE. 
Το ΕΚΤ συμμετέχει ως Κέντρο Ανοικτής Πρόσβασης για την Ελλάδα, και συνδράμει Έλληνες 
επιστήμονες να καταθέσουν σε αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης τις δημοσιεύσεις τους.  
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3. ∆ραστηριότητες ΕΚΤ  
ως Εθνικού Σημείου Επαφής  

 
Το ΕΚΤ λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής (Ε.Σ.Ε.) για τα ακόλουθα προγράμματα του 
7ου Προγράμματος Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ: Τεχνολογίες Επικοινωνιών και 
Πληροφορίας (ICT), Ενέργεια (Energy), Κοινωνικό-οικονομικές και Ανθρωπιστικές 
Επιστήμες (SSH), Ειδικό Πρόγραμμα Ι∆ΕΕΣ (IDEAS), Ερευνητικές Υποδομές (RIs), 
Περιφέρειες της Γνώσης (Regional/RoK), Ερευνητικό ∆υναμικό (Regional/REGPOT).  
 
Στις παρακάτω ενότητες παρουσιάζονται οι δράσεις του ΕΚΤ ανά πρόγραμμα, στατιστικά 
στοιχεία για συμβουλευτικές υπηρεσίες και δράσεις πληροφόρησης, καθώς και σημαντικά 
επιτεύγματα του Εθνικού Σημείου Επαφής το 2010.  
 
 
3.1 Πρόγραμμα ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
 
Το ΕΚΤ υποστηρίζει το πρόγραμμα "Ενέργεια" και συμμετέχει στο ευρωπαϊκό δίκτυο των 
Εθνικών Σημείων Επαφής για το συγκεκριμένο πρόγραμμα (έργο C-Energy+) ως 
επικεφαλής δράσεων ενημέρωσης και επικοινωνίας.  
 
 
Εξατομικευμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες  
που προσφέρθηκαν το 2010 
 

Γενικά αιτήματα για το πρόγραμμα 34 

Αιτήματα αναζήτησης συνεργασιών 82 

∆ιμερείς Συναντήσεις 6 

Αριθμός προτάσεων με ελληνική συμμετοχή, με την 
υποστήριξη του ΕΚΤ 4 

 
* οι αριθμοί αναφέρονται ανά περίπτωση π.χ. συνάντηση στο ΕΚΤ ή τηλεφωνική επικοινωνία ή eHelpdesk,  
αλλά μετράται μια φορά η κάθε περίπτωση 
 
Πληροφόρηση μέσω εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν το 2010 
 
Ημερομηνία  30/9/2010 

Τόπος Αθήνα   

Τίτλος εκδήλωσης 

Ημερίδα για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο  
για την Έρευνα της ΕΕ:  
Περιφέρειες της Γνώσης, Μεταφορές  
(συμπεριλαμβανομένης της Αεροναυτικής), Ενέργεια 

Συνδιοργάνωση / συνεργασία με: ∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ 

Συμμετοχή ΕΚΤ  

Παρουσίαση ετήσιας προκήρυξης 2011  
του προγράμματος "Ενέργεια" 
Γεωργία Μαζιώτη, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης  

Υποστηρικτικά δίκτυα για την ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
Κώστας Καραμάνης, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 
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Στοιχεία ελληνικής συμμετοχής 2010  
 

Αριθμός πρόσκλησης  FP7-ENERGY-2009-2 

Αριθμός προτάσεων με ελληνική συμμετοχή  
(Έλληνα συντονιστή ή εταίρο)  18 

Συνολικός αριθμός προτάσεων στην πρόσκληση  43 

Αριθμός εγκεκριμένων έργων με ελληνική συμμετοχή  
(Έλληνα συντονιστή ή εταίρο)  5 

Συνολικός αριθμός εγκεκριμένων έργων πρόσκλησης   11 

Σύνολο Κοινοτικής Χρηματοδότησης σε ελληνικούς φορείς, σε 
εγκεκριμένα έργα με ελληνική συμμετοχή (Έλληνα συντονιστή ή εταίρο)  22,4 Μ€ 

Σύνολο Κοινοτικής Χρηματοδότησης εγκεκριμένων έργων   170 Μ€  

∆είκτες ελληνικής συμμετοχής 

Ελληνική συμμετοχή στην υποβολή προτάσεων (%) 41,9% 

Ελληνική συμμετοχή σε εγκεκριμένα έργα (%) 45,45% 

Ποσοστό επιτυχίας για την Ελλάδα (%)  
(αρ. εγκεκριμένων έργων με ελληνική συμμετοχή/ αρ. προτάσεων με ελληνική 
συμμετοχή που υποβλήθηκαν) 

27,8% 

Ποσοστό Επιτυχίας ΕΕ (%)  
(αρ. εγκεκριμένων έργων / αρ. προτάσεων που υποβλήθηκαν) 25,6% 

Ποσοστό απορρόφησης  
(χρηματοδότηση ελληνικών φορέων στα εγκεκριμένα έργα / συνολική κοινοτική 
χρηματοδότηση) 

13,2% 
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Συγκεντρωτικά στοιχεία ελληνικής συμμετοχής 2007-2010  
 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2007 2008 2009 2010 ΣΥΝΟΛΟ 

Αριθμός πρόσκλησης 
 
 
 

FP7- ENERGY-
2007-1, FP7- 

ENERGY-2007-2, 
FP7- ENERGY-

2007-TREN1 

FP7- 
ENERGY-

2008- 
TREN1 

 

FP7- 
ENERGY-

2009-1 

FP7-
ENERGY-

2009-2 
 

Αριθμός προτάσεων με ελληνική 
συμμετοχή (Έλληνα συντονιστή ή 
εταίρο)  

198 109 89 18 414 

Συνολικός αριθμός προτάσεων 
στην πρόσκληση  756 430 326 43 1.555 

Αριθμός εγκεκριμένων έργων με 
ελληνική συμμετοχή (Έλληνα 
συντονιστή ή εταίρο )  

27 14 13 5 59 

Συνολικός αριθμός εγκεκριμένων 
έργων πρόσκλησης   112 67 45 11 235 

Σύνολο Κοινοτικής 
Χρηματοδότησης σε ελληνικούς 
φορείς, σε εγκεκριμένα έργα με 
ελληνική συμμετοχή (Έλληνα 
συντονιστή ή εταίρο)  

35,8 Μ€  29,6 Μ€ 3,170 Μ€ 22,4 Μ€ 68,57 Μ€ 

Σύνολο Κοινοτικής 
Χρηματοδότησης εγκεκριμένων 
έργων   

1.104,3 Μ€ 796,5 Μ€ 210,3 Μ€ 170 Μ€ 2.111,1 
Μ€ 

∆είκτες ελληνικής συμμετοχής  

Ελληνική συμμετοχή  
στην υποβολή προτάσεων (%) 26,2% 25,3% 27,3% 41,9% 26,6% 

Ελληνική συμμετοχή  
σε εγκεκριμένα έργα (%) 24,1% 20,9% 28,9% 45,5% 25,1% 

Ποσοστό επιτυχίας για την 
Ελλάδα (%) (αρ. εγκεκριμένων 
έργων με ελληνική συμμετοχή/ αρ. 
προτάσεων με ελληνική συμμετοχή 
που υποβλήθηκαν) 

13,6% 12,8% 14,6% 27,8% 14,3% 

Ποσοστό Επιτυχίας ΕΕ (%) (αρ. 
εγκεκριμένων έργων /  
αρ. προτάσεων που υποβλήθηκαν) 

14,8 % 15,6 % 13,8 % 25,6% 
 

15,1% 
 

Ποσοστό απορρόφησης  
(χρηματοδότηση ελληνικών φορέων 
 στα εγκεκριμένα έργα / συνολική 
κοινοτική χρηματοδότηση) 

3,2% 3,7% 1,5% 13,2% 3,3% 

 
Η μέχρι σήμερα συμμετοχή της Ελλάδας στις προσκλήσεις του προγράμματος είναι σημαντική. 
Συνολικά για την περίοδο 2007-2010, το ποσοστό συμμετοχής της χώρας στις προτάσεις που 
υποβλήθηκαν ανέρχεται σε 26,6%, ενώ το ποσοστό συμμετοχής σε εγκεκριμένα έργα σε 25,1%.  
Όσον αφορά το ποσοστό επιτυχίας, σε όρους εγκεκριμένων προτάσεων σε σχέση με το συνολικό 
αριθμό προτάσεων με ελληνική συμμετοχή που υποβλήθηκαν την περίοδο 2007-2010 είναι 
14,3%. Η ελληνική συμμετοχή για το 2010 είναι εξαιρετική, με ποσοστό 45,5% σε εγκεκριμένα 
έργα, καταλαμβάνοντας την 4η θέση στην κοινοτική χρηματοδότηση και ξεπερνώντας χώρες 
όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία.  
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Εγκεκριμένα έργα με ελληνική συμμετοχή 2007-2010 
 

είκτες ελληνικής συμμετοχής  

υντονισμός ευρωπαϊκών δικτύων για ερευνητικές συνεργασίες στην Ενέργεια  
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Σ
 
ο ΕΚΤ αξιοποιεί ευρωπαϊκά δίκτυα στα οποία συμμετέχει για την καλύτερη δυνατή υποστήρΤ

των ελληνικών οργανισμών που ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα "Ενέργεια". Ενδεικτικά, το 
2010, σε συνεργασία με το δίκτυο για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα Enterprise 
Europe Network-Hellas και το πανευρωπαϊκό δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής C-Energy+, 
διοργάνωσε εκδήλωση ερευνητικών/επιχειρηματικών συναντήσεων, τον Σεπτέμβριο, στις 
Βρυξέλλες. Οι Έλληνες που παρευρέθηκαν συναντήθηκαν με δυνητικούς συνεργάτες και 
ενημερώθηκαν για το Στρατηγικό Σχέδιο για τις Τεχνολογίες Ενέργειας.  
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3.2 Πρόγραμμα ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  
      και ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (SSH) 
 

Το ΕΚΤ υποστηρίζει το πρόγραμμα "Κοινωνικο-Οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες" 
και συμμετέχει στο ευρωπαϊκό δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής για το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα (NET4SOCIETY) ως επικεφαλής δράσεων εκπαίδευσης και αναβάθμισης των 
υπηρεσιών των Εθνικών Σημείων Επαφής και συντονιστής των δράσεων διάχυσης των 
αποτελεσμάτων του έργου.  
   
 
Εξατομικευμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες  
που προσφέρθηκαν το 2010 
 

Γενικά αιτήματα για το πρόγραμμα 130 

Αιτήματα αναζήτησης συνεργασιών 71 

∆ιμερείς Συναντήσεις 55 

Αριθμός προτάσεων με ελληνική συμμετοχή, 
με την υποστήριξη του ΕΚΤ 1 

 
* οι αριθμοί αναφέρονται ανά περίπτωση π.χ. συνάντηση στο ΕΚΤ ή τηλεφωνική επικοινωνία ή eHelpdesk, 
 αλλά μετράται μια φορά η κάθε περίπτωση 
 
Πληροφόρηση μέσω εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν το 2010 
 
Ημερομηνία  11/10/2010 

Τόπος Αθήνα   

Τίτλος εκδήλωσης 
Ημερίδα για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο  
για την Έρευνα της ΕΕ: Κοινωνικοοικονομικές 
 και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Iδέες, ∆ράσεις Marie Curie 
(Ανθρωποι), Περιφέρειες της Γνώσης, Ερευνητικό ∆υναμικό 

Συνδιοργάνωση / συνεργασία με: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Συμμετοχή ΕΚΤ  
Πρόγραμμα "Κοινωνικοοικονομικές 
και Ανθρωπιστικές Επιστήμες"  
Μαρία Σαμαρά, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 

 
 

Ημερομηνία  12/10/2010 

Τόπος Αθήνα   

Τίτλος εκδήλωσης 

Ημερίδα για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο  
για την Έρευνα της ΕΕ: Κοινωνικοοικονομικές  
και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, ∆ράσεις Marie Curie (Ανθρωποι), 
Περιφέρειες της Γνώσης, Ερευνητικό ∆υναμικό 

Συνδιοργάνωση / συνεργασία με: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 
(Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Άνθρωποι)  

Συμμετοχή ΕΚΤ  
Παρουσίαση ετήσιας προκήρυξης της θεματικής προτεραιότητας 
"Κοινωνικοοικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες" 
Henry Scott, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 
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Στοιχεία ελληνικής συμμετοχής 2010  
 
 

Αριθμός πρόσκλησης  FP7-SSH- 
2010- 1, 2, 3,4 

Αριθμός προτάσεων με ελληνική συμμετοχή  
(Έλληνα συντονιστή ή εταίρο)  56 

Συνολικός αριθμός προτάσεων στην πρόσκληση  195 

Αριθμός εγκεκριμένων έργων με ελληνική συμμετοχή  
(Έλληνα συντονιστή ή εταίρο)  3 

Συνολικός αριθμός εγκεκριμένων έργων πρόσκλησης   19 

Σύνολο Κοινοτικής Χρηματοδότησης σε ελληνικούς φορείς, σε 
εγκεκριμένα έργα με ελληνική συμμετοχή (Έλληνα συντονιστή ή εταίρο)  1,22 Μ€ 

Σύνολο Κοινοτικής Χρηματοδότησης εγκεκριμένων έργων   70, 34 Μ€ 

∆είκτες ελληνικής συμμετοχής 

Ελληνική συμμετοχή στην υποβολή προτάσεων (%) 28,7% 

Ελληνική συμμετοχή σε εγκεκριμένα έργα (%) 15,8% 

Ποσοστό επιτυχίας για την Ελλάδα (%)  
(αρ. εγκεκριμένων έργων με ελληνική συμμετοχή/ αρ. προτάσεων με ελληνική 
συμμετοχή που υποβλήθηκαν) 

5,4% 

Ποσοστό Επιτυχίας ΕΕ (%)  
(αρ. εγκεκριμένων έργων / αρ. προτάσεων που υποβλήθηκαν) 9,7 % 

Ποσοστό απορρόφησης  
(χρηματοδότηση ελληνικών φορέων στα εγκεκριμένα έργα / συνολική κοινοτική 
χρηματοδότηση) 

1,7% 
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Συγκεντρωτικά στοιχεία ελληνικής συμμετοχής 2007-2010  
 
SSH 2007 2008 2009 2010 ΣΥΝΟΛΟ 

Αριθμός πρόσκλησης  
FP7-SSH-

2007-1 

FP7-SSH- 
2009- A, B, 

C 

FP7-SSH-
2009-

ERANET 

FP7-SSH- 
2010- 1, 2, 

3,4 
 

Αριθμός προτάσεων με 
ελληνική συμμετοχή (Έλληνα 
συντονιστή ή εταίρο)  

186 91 0 56 333 

Συνολικός αριθμός προτάσεων 
στην πρόσκληση  956, 481 2 195 1634 

Αριθμός εγκεκριμένων έργων 
με ελληνική συμμετοχή 
(Έλληνα συντονιστή ή εταίρο )  

10 7 0 3 20 

Συνολικός αριθμός 
εγκεκριμένων έργων 
πρόσκλησης   

94 36 0 19 149 

Σύνολο Κοινοτικής 
Χρηματοδότησης σε 
ελληνικούς φορείς, σε 
εγκεκριμένα έργα με ελληνική 
συμμετοχή (Έλληνα 
συντονιστή ή εταίρο)  

2,24 Μ€ 1,96 Μ€ 0 1,22 Μ€ 5,42 Μ€ 

Σύνολο Κοινοτικής 
Χρηματοδότησης 
εγκεκριμένων έργων   

12,8 Μ€ 67, 22 Μ€ 0 70, 34 Μ€ 266,06 Μ€ 

 
∆είκτες ελληνικής συμμετοχής 

Ελληνική συμμετοχή στην 
υποβολή προτάσεων (%) 19,5% 18,9% 0 28,7% 20,4% 

Ελληνική συμμετοχή  
σε εγκεκριμένα έργα (%) 10,6% 19,4% 0 15,8% 13,4% 

Ποσοστό επιτυχίας για την 
Ελλάδα (%) (αρ. εγκεκριμένων 
έργων με ελληνική συμμετοχή/ αρ. 
προτάσεων με ελληνική συμμετοχή 
που υποβλήθηκαν) 

5,4% 7,7% 0 5,4% 6,0% 

Ποσοστό Επιτυχίας ΕΕ (%) 
(αρ. εγκεκριμένων έργων /  
αρ. προτάσεων που υποβλήθηκαν) 

9,8 % 7,5 % 0 9,7 % 9,1% 

Ποσοστό απορρόφησης  
(χρηματοδότηση ελληνικών 
φορέων στα εγκεκριμένα έργα / 
συνολική κοινοτική 
χρηματοδότηση) 

1,7% 2,9% 0 1,7% 2,0% 

 
Για το διάστημα 2007-2010, η συμμετοχή της Ελλάδας στις προσκλήσεις του προγράμματος 
είναι αυξημένη, με ποσοστό συμμετοχής 20,4% στις προτάσεις που υποβλήθηκαν συνολικά.   
Το ποσοστό επιτυχίας για την Ελλάδα σε όρους εγκεκριμένων έργων σε σχέση με το 
συνολικό αριθμό προτάσεων με ελληνική συμμετοχή που υποβλήθηκαν είναι 6,0%, ενώ το 
αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο της ΕΕ διαμορφώνεται σε 9,1%. 
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Εγκεκριμένα έργα με ελληνική συμμετοχή 2007- 2010 
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Ελληνικές ιστορίες επιτυχίας στο SSH  
 
AEGIS - Advancing knowledge-intensive entrepreneurship and innovation for growth and 
social well-being in Europe  
Το 2010 το δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής για το πρόγραμμα SSH, στο οποίο συμμετέχει το 
ΕΚΤ, διοργάνωσε εκδήλωση (1st SSH Brokerage Event) στις Βρυξέλλες, όπου παρουσιάστηκε το 
ελληνικό έργο AEGIS ως "καλή πρακτική" στον τομέα της διοικητικής οργάνωσης ερευνητικών 
έργων που χρηματοδοτούνται από το 7ο ΠΠ. Το συγκεκριμένο έργο υποβλήθηκε με την 
υποστήριξη του ΕΚΤ.  
Προκήρυξη: SSH-2007-1.1.1 Growth, employment and competitiveness in a knowledge society, 
Ερευνητική Περιοχή: Changing role of knowledge throughout the economy- Interactions between 
knowledge, economic growth and social well-being 
Συντονιστής: PLANET S.A.  
∆ιάρκεια: 01.01.2009- 31.12.2011, Κοινοτική χρηματοδότηση: 3,3 εκατ. ευρώ  
Σύντομη περιγραφή:  Η επιχειρηματικότητα υψηλής έντασης γνώσης, ως απαραίτητος 
μηχανισμός μεταξύ της παραγωγής της γνώσης και της μεταφοράς της στην οικονομική δράση, 
είναι το αντικείμενο του έργου AEGIS.  
Το έργο έχει εταίρους από την Ιταλία, τη Σουηδία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Γαλλία, το 
Ηνωμένο Βασίλειο, την Πορτογαλία, τη ∆ανία, την Ουγγαρία, την Τσεχία, την Κροατία, τη Ρωσία, 
την Πολωνία, την Κίνα και την Ινδία. Από την Ελλάδα συμμετέχει, εκτός από την PLANET S.A., 
και το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου.  
Η επιχειρηματικότητα υψηλής έντασης γνώσης θεωρείται, στο έργο, συνδετικός κρίκος μεταξύ δύο 
αλληλεξαρτώμενων συστημάτων: του συστήματος παραγωγής και διάχυσης της γνώσης και του 
συστήματος παραγωγής. Το έργο εστιάζει σε τρία πεδία: πρώτον, στην επιχειρηματικότητα 
υψηλής έντασης, τα χαρακτηριστικά της, τα όρια, το σκοπό και τα κίνητρα, δεύτερον, στη σύνδεση 
της επιχειρηματικότητας υψηλής έντασης με την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία 
και τρίτον, σε πολιτικές που μπορούν να επηρεάσουν τη δημιουργία και ανάπτυξη καινοτόμων 
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών με βάση την παραγωγή και διάδοση της γνώσης.  
Περισσότερες πληροφορίες:  www.aegis-fp7.eu  
 
 
GEMIC: Gender, migration and intercultural interactions in the Mediterranean and South 
East Europe: an interdisciplinary perspective  
Τον Οκτώβριο, το ΕΚΤ διοργάνωσε εκδήλωση για την παρουσίαση των νέων προκηρύξεων του 
προγράμματος SSH. Το έργο GEMIC, που υποβλήθηκε επίσης με την υποστήριξη του ΕΚΤ, 
παρουσιάστηκε ως ιστορία επιτυχίας. 
Προκήρυξη: SSH-2007-3.3.1 Cultural interactions and multiculturalism in European societies, 
Ερευνητική Περιοχή: Cultural interactions in an international perspective 
Συντονιστής: Πάντειο Πανεπιστήμιο  
∆ιάρκεια: 01.01.2008- 31.12.2011, Κοινοτική χρηματοδότηση: 1,02 εκατ. ευρώ  
Σύντομη περιγραφή: Η μεταναστευτική κινητικότητα, η πολιτισμική πολυμορφία και οι σχέσεις 
των φύλων στις χώρες αποστολής, προσωρινής διαμονής και υποδοχής μεταναστών είναι το 
αντικείμενο της μελέτης του ερευνητικού έργου GeMIC που συντονίζει το Εργαστήριο Σπουδών 
Φύλου και Ισότητας του Πάντειου Πανεπιστημίου. Στο έργο συμμετέχουν ερευνητικές ομάδες από 
την Κύπρο, τη Βουλγαρία, την Ιταλία, τη Ρουμανία, την Ισπανία, τη FYROM και την Τουρκία. Στο 
πλαίσιο του έργου προσδιορίζονται οι αλληλεπιδράσεις της μετανάστευσης, του πολιτισμού και 
των φύλων σε έξι πεδία: αναπαραστάσεις της εθνικής ταυτότητας και μέσα μαζικής επικοινωνίας, 
εκπαίδευση, αστικοί κοινωνικοί χώροι και κινήματα, θρησκεία, βία και οικογένεια.  
Περισσότερες πληροφορίες:  www.gemic.eu  
 

 19

http://www.aegis-fp7.eu/
http://www.gemic.eu/


3.3 Ειδικό Πρόγραμμα Ι∆ΕΕΣ 
 

Εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες  
που προσφέρθηκαν το 2010 

 

Γενικά αιτήματα για το πρόγραμμα 255 

∆ιμερείς Συναντήσεις 21 

Αριθμός προτάσεων με ελληνική συμμετοχή, με 
την υποστήριξη του ΕΚΤ 2 

 
* οι αριθμοί αναφέρονται ανά περίπτωση π.χ. συνάντηση στο ΕΚΤ ή τηλεφωνική επικοινωνία ή eHelpdesk, αλλά 
μετράται μια φορά η κάθε περίπτωση 
 
Πληροφόρηση μέσω εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν το 2010 

 
Ημερομηνία  20/01/2010 
Τόπος Αθήνα   

Τίτλος εκδήλωσης Συνάντηση Εργασίας για το πρόγραμμα "Ι∆ΕΕΣ" (ERC) του 7ου 
Προγράμματος Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ 

Συνδιοργάνωση / συνεργασία με: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας  

Συμμετοχή ΕΚΤ  
Ο ρόλος και οι υπηρεσίες του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης ως 
Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο  
∆ρ Χριστίνα Πασκουάλ, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 

 
 

Ημερομηνία  27/03/2010 

Τόπος Αθήνα   

Τίτλος εκδήλωσης 3rd Swedish-Hellenic Life science  Research conference 25-
27/03/2010 (EIE, Athens, Greece) 

Συνδιοργάνωση / συνεργασία με: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα 
Άνθρωποι)  

Συμμετοχή ΕΚΤ  
Ειδικό Πρόγραμμα "Ι∆ΕΕΣ"  
∆ρ Χριστίνα Πασκουάλ, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 

 
 

Ημερομηνία  14/09/2010 

Τόπος Πάτρα 

Τίτλος εκδήλωσης Συνάντηση Εργασίας για το Ειδικό Πρόγραμμα "Ι∆ΕΕΣ" (ERC) του 
7ου Προγράμματος Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ 

Συνδιοργάνωση / συνεργασία με: Πανεπιστήμιο Πατρών 

Συμμετοχή ΕΚΤ  
Ο ρόλος και οι υπηρεσίες του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης ως 
Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο  
∆ρ Χριστίνα Πασκουάλ, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 

Ημερομηνία  15/09/2010 

Τόπος Αθήνα 

Τίτλος εκδήλωσης Συνάντηση Εργασίας για το Ειδικό Πρόγραμμα "Ι∆ΕΕΣ" (ERC) του 
7ου Προγράμματος Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ 

Συνδιοργάνωση / συνεργασία με: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 

Συμμετοχή ΕΚΤ  
Ο ρόλος και οι υπηρεσίες του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης ως 
Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο  
∆ρ Χριστίνα Πασκουάλ, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 
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Ημερομηνία  11/10/2010 

Τόπος Αθήνα 

Τίτλος εκδήλωσης 

Ημερίδα για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για  
την Έρευνα της ΕΕ: Κοινωνικοοικονομικές και Ανθρωπιστικές 
Επιστήμες, Iδέες, ∆ράσεις Marie Curie (Ανθρωποι), Περιφέρειες της 
Γνώσης, Ερευνητικό ∆υναμικό 

Συνδιοργάνωση / συνεργασία με: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Συμμετοχή ΕΚΤ  Ειδικό Πρόγραμμα "Ι∆ΕΕΣ"  
Γεωργία Τζένου, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 

 
 

Στοιχεία ελληνικής συμμετοχής 2010  
 

Αριθμός πρόσκλησης ERC-2010-StG,  ERC-2010-AdG 

Αριθμός προτάσεων με Έλληνα PI (Principal 
Investigator) 73 

Συνολικός αριθμός προτάσεων στην πρόσκληση  4.882 

Αριθμός εγκεκριμένων έργων με Έλληνα PI (Principal 
Investigator) 5 

Συνολικός αριθμός εγκεκριμένων έργων πρόσκλησης   427 

Σύνολο Κοινοτικής Χρηματοδότησης  
σε Έλληνα Ερευνητή με ελληνικό HI (Host institution) 4,84 Μ€ 

Σύνολο Κοινοτικής Χρηματοδότησης  
εγκεκριμένων έργων   1,12 Μ€ 

∆είκτες  ελληνικής συμμετοχής   

Ελληνική συμμετοχή στην υποβολή προτάσεων (%) 1,5% 

Ελληνική συμμετοχή σε εγκεκριμένα έργα (%) 1,2% 

Ποσοστό επιτυχίας για την Ελλάδα (%)  
(αρ. εγκεκριμένων έργων με ελληνική συμμετοχή/ αρ. 
προτάσεων με ελληνική συμμετοχή που υποβλήθηκαν) 

6,8% 

Ποσοστό Επιτυχίας ΕΕ (%)  
(αρ. εγκεκριμένων έργων / αρ. προτάσεων που υποβλήθηκαν) 8,7% 

Ποσοστό απορρόφησης  
(χρηματοδότηση ελληνικών φορέων στα εγκεκριμένα έργα / 
συνολική κοινοτική χρηματοδότηση) 

0,4% 
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Συγκεντρωτικά στοιχεία ελληνικής συμμετοχής 2007-2010  
 

Ι∆ΕΕΣ 2007 2008 2009 2010 ΣΥΝΟΛΟ 

Αριθμός πρόσκλησης  

ERC-
2007-StG 

ERC-
2008-

Support, 
ERC-

2008-AdG 

ERC-
2009-

SUPPORT 
ERC-

2009-AdG, 
ERC-

2009-StG 

ERC-
2010-

StG,ERC-
2010-AdG  

Αριθμός προτάσεων με ελληνική 
συμμετοχή (Έλληνα συντονιστή ή 
εταίρο)  

339 92 120 73 624 

Συνολικός αριθμός προτάσεων 
 στην πρόσκληση  9.167 2.167 4.087 4.882 20.303 

Αριθμός εγκεκριμένων έργων  
με ελληνική συμμετοχή (Έλληνα 
συντονιστή ή εταίρο )  

4 4 3 5 16 

Συνολικός αριθμός εγκεκριμένων 
έργων πρόσκλησης   299 275 481 427 1.482 

Σύνολο Κοινοτικής Χρηματοδότησης 
σε ελληνικούς φορείς, σε εγκεκριμένα 
έργα με ελληνική συμμετοχή (Έλληνα 
συντονιστή ή εταίρο)  

3,868 Μ€ 9,225 Μ€ 3,33 Μ€ 4,842 Μ€ 16,424 
Μ€ 

Σύνολο Κοινοτικής Χρηματοδότησης 
εγκεκριμένων έργων   289,5 Μ€ 516,95 

Μ€ 785,3 Μ€ 1.118,29 
Μ€ 

1.591,75 
Μ€ 

∆είκτες ελληνικής συμμετοχής 

Ελληνική συμμετοχή στην υποβολή 
προτάσεων (%) 3,7% 4,2% 2,9% 1,5% 3,1% 

Ελληνική συμμετοχή σε εγκεκριμένα 
έργα (%) 1,3% 1,5% 0,6% 1,2% 1,1% 

Ποσοστό επιτυχίας για την Ελλάδα 
(%) (αρ. εγκεκριμένων έργων με ελληνική 
συμμετοχή/ αρ. προτάσεων με ελληνική 
συμμετοχή που υποβλήθηκαν) 

1,2% 4,3% 2,5% 6,8% 2,6% 

Ποσοστό Επιτυχίας ΕΕ (%)  
(αρ. εγκεκριμένων έργων /  
αρ. προτάσεων που υποβλήθηκαν) 

3,3% 12,7% 11,8% 8,7% 7,3% 

Ποσοστό απορρόφησης  
(χρηματοδότηση ελληνικών φορέων στα 
εγκεκριμένα έργα / συνολική κοινοτική 
χρηματοδότηση) 

1,3% 1,8% 0,4% 0,4% 1,0% 

 
Η συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα Ι∆ΕΕΣ είναι σχετικά χαμηλή. Την περίοδο 2007-
2010 η Ελλάδα συμμετείχε με 624 προτάσεις στο σύνολο των 20.303 προτάσεων που 
υποβλήθηκαν ενώ εγκρίθηκαν συνολικά 16 έργα με ελληνική συμμετοχή. Το ποσοστό επιτυχίας 
για την Ελλάδα σε όρους εγκεκριμένων έργων σε σχέση με τον συνολικό αριθμό ελληνικών 
προτάσεων που υποβλήθηκαν συνολικά την περίοδο 2007-2010 είναι επίσης χαμηλό και 
διαμορφώνεται στο 2,6%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο της ΕΕ ανέρχεται περίπου σε 
7,3%.  
Παρόλα αυτά το 2010, και παρά τη χαμηλή συμμετοχή σε προτάσεις και εγκεκριμένα έργα, το 
ποσοστό επιτυχίας για την Ελλάδα αυξήθηκε σε 6,8%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο 
της ΕΕ ήταν 8,7%. Η αύξηση οφείλεται, μεταξύ άλλων, στις νέες στοχευμένες ενημερωτικές 
δράσεις του ΕΚΤ, όπου αξιοποιήθηκε η εμπειρία των Ελλήνων ερευνητών που είχαν ήδη 
χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας. Σημειώνεται πως το Ειδικό 
Πρόγραμμα Ι∆ΕΕΣ είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. Περισσότερες επιτυχίες παρουσιάζουν οι 
χώρες με σημαντικές εθνικές επενδύσεις στην έρευνα.   

 

 22



 
 
Εγκεκριμένα έργα με ελληνική συμμετοχή 2007-2010 

 

είκτες ελληνικής συμμετοχής  

4 4 3 5

299
275

481

427

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2007 2008 2009 2010

Αριθμός εγκεκριμένων έργων με ελληνική συμμετοχή (Έλληνα συντονιστή ή εταίρο) 
Συνολικός αριθμός εγκεκριμένων έργων πρόσκλησης  

 
 
 
∆
 
 

0,0%

2,5%

5,0%

7,5%

10,0%

2007 2008 2009 2010 0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

2007 2008 2009 2010

Ποσοστό επιτυχίας Ελλάδας (%)

 Ποσοστό Επιτυχίας ΕΕ (%)

Ελληνική συμμετοχή στην υποβολή προτάσεων (%)

Ελληνική συμμετοχή σε εγκεκριμένα έργα (%)

 

 23



Ελληνικές ιστορίες επιτυχίας στο Ι∆ΕΕΣ  
 
NANOTHERAPY: A novel nano-container drug carrier for targeted treatment of prostate cancer  
Το έργο NANOTHERAPY, που υποβλήθηκε με την υποστήριξη του ΕΚΤ το 2008 και 
χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, παρουσιάστηκε ως "ιστορία επιτυχίας" 
σε εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα και την Πάτρα το 2010.  
Προκήρυξη: ERC-2008-AdG, Ερευνητική Περιοχή: ERC-AG-LS7 ERC Advanced Grant –
∆ιαγνωστικά εργαλεία, θεραπεία και δημόσια υγεία 
Κύριος ερευνητής: Γεώργιος Κόρδας / Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών 
Ερευνητικός Οργανισμός: ΕΚΕΦΕ ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 
∆ιάρκεια: 2009-2014, Κοινοτική χρηματοδότηση:  2 εκατ. ευρώ  
Σύντομη περιγραφή: Στόχος του έργου είναι η σύνθεση και ο χαρακτηρισμός βιο-πολυμερικών 
νανοσφαιρών οι οποίες θα απελευθερώνουν στοχευμένα και με ελεγχόμενο τρόπο φαρμακευτικές 
ουσίες. Οι νανοσφαίρες θα έχουν την ικανότητα να ανταποκρίνονται σε ερεθίσματα και μεταβολές 
(π.χ. pH, θερμοκρασία) που συμβαίνουν στο εξωκυτταρικό και ενδοκυτταρικό περιβάλλον. Επίσης 
με τη σύνδεση ειδικών μορίων (ligands) στην επιφάνεια των νανοσφαιρών, που αναγνωρίζονται 
από υποδοχείς (receptors) των καρκινικών κυττάρων θα επιτευχθεί καλύτερη στόχευση των 
καρκινικών κυττάρων, μειώνοντας έτσι τις πιθανότητες απελευθέρωσης της φαρμακευτικής 
ουσίας σε φυσιολογικά κύτταρα.  
Οι μηχανισμοί απόκρισης των νανοσφαιρών θα μελετηθούν στο περιβάλλον καρκινικών κυττάρων 
του προστάτη. Οι πρώτες μελέτες θα γίνουν in vitro σε κυτταροκαλλιέργειες όπου θα μελετηθούν 
και τα επίπεδα τοξικότητας και κατόπιν οι έρευνες θα γίνουν in vivo σε εργαστηριακά ποντίκια. 
Παράλληλα θα γίνει σύνθεση και χαρακτηρισμός μαγνητικών νανοσωματιδίων και θα 
κατασκευασθεί μια συσκευή RF (radio frequency) για την εφαρμογή της υπερθερμίας στην 
καταπολέμηση των καρκινικών κυττάρων. 
 
ΙΜΜΑ: Integrating the Multiple Meta-Analysis: a framework for evaluating and ranking 
multiple health care technologies 
Το 2010 το ΕΚΤ υποστήριξε, μεταξύ άλλων, την ∆ρα. Γ. Σαλαντή, η οποία χρηματοδοτήθηκε από 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας ως μία από τις κορυφαίες επιστήμονες της Ευρώπης.  
Προκήρυξη: ERC-2010-StG Ερευνητική Περιοχή: ERC-SG-LS7 (Εφαρμοσμένες βιολογικές 
επιστήμες, βιοτεχνολογία και βιομηχανική) 
Κύρια ερευνήτρια: Γεωργία Σαλαντή 
Ερευνητικός Οργανισμός: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
∆ιάρκεια: 2010-2015 Κοινοτική χρηματοδότηση: 592.500  ευρώ  
Σύντομη περιγραφή:  Το πενταετές σχέδιο του έργου αφορά τον τομέα της βιο-στατιστικής 
(εφαρμοσμένης στατιστικής στις επιστήμες υγείας) και στοχεύει στην ανάπτυξη πρωτοποριακών 
στατιστικών μοντέλων για τη σύνθεση πληροφορίας σε δίκτυα ιατρικών πειραμάτων. Τα 
στατιστικά αυτά μοντέλα, χρησιμοποιούνται για να ιεραρχηθούν οι ιατρικές παρεμβάσεις. Η 
μεθοδολογία, που ονομάζεται μετά-ανάλυση πολλαπλών παρεμβάσεων, χρησιμοποιεί όλη τη 
διαθέσιμη πληροφορία από όλες τις κλινικές μελέτες που έχουν δημοσιευτεί στην παγκόσμια 
επιστημονική βιβλιογραφία και συνεπώς παρέχει πληρέστερα τεκμήρια για τη λήψη ιατρικών 
αποφάσεων.  
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3.4 Πρόγραμμα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 
 

Το ΕΚΤ υποστηρίζει το πρόγραμμα "Περιφέρειες της Γνώσης" και συμμετέχει στο 
ευρωπαϊκό δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής για το συγκεκριμένο πρόγραμμα 
(TRANS REG NCP) ως επικεφαλής δράσεων ενημέρωσης και δημοσιοποίησης.  
 
Εξατομικευμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες  
που προσφέρθηκαν το 2010 

 

Γενικά αιτήματα για το πρόγραμμα 60 

Αιτήματα αναζήτησης συνεργασιών 8 

∆ιμερείς Συναντήσεις 2 

Αριθμός προτάσεων με ελληνική συμμετοχή, 
με την υποστήριξη του ΕΚΤ 5 

 
* Οι αριθμοί αναφέρονται ανά περίπτωση π.χ. συνάντηση στο ΕΚΤ ή τηλεφωνική επικοινωνία ή eHelpdesk, αλλά 
μετράται μια φορά η κάθε περίπτωση. 
 
 
Πληροφόρηση μέσω εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν το 2010 

 
Ημερομηνία  30/9/2010 
Τόπος Αθήνα   

Τίτλος εκδήλωσης 
Ημερίδα για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για  
την Έρευνα της ΕΕ: Περιφέρειες της Γνώσης, Μεταφορές 
(συμπεριλαμβανομένης της Αεροναυτικής), Ενέργεια 

Συνδιοργάνωση / συνεργασία με: ∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ 

Συμμετοχή ΕΚΤ  

Πρόγραμμα "Περιφέρειες της Γνώσης":  
Ερευνητικά Clusters στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο - Απολογισμός της 
ελληνικής συμμετοχής και Προκήρυξη 2011 
Γεωργία Τζένου, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 

 
Ημερομηνία  11/10/2010 
Τόπος Αθήνα   

Τίτλος εκδήλωσης 

Ημερίδα για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για  
την Έρευνα της ΕΕ: Κοινωνικοοικονομικές και Ανθρωπιστικές 
Επιστήμες, Iδέες, ∆ράσεις Marie Curie (Ανθρωποι), Περιφέρειες της 
Γνώσης, Ερευνητικό ∆υναμικό 

Συνδιοργάνωση / συνεργασία με: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Συμμετοχή ΕΚΤ  

Πρόγραμμα "Περιφέρειες της Γνώσης":  
Ερευνητικά Clusters στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο - Απολογισμός της 
ελληνικής συμμετοχής και Προκήρυξη 2011 
Γεωργία Τζένου, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 

 
Ημερομηνία  12/10/2010 

Τόπος Αθήνα   

Τίτλος εκδήλωσης Ημερίδα για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την  

 
Έρευνα της ΕΕ: Κοινωνικοοικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, 
Iδέες, ∆ράσεις Marie Curie (Ανθρωποι), Περιφέρειες της Γνώσης, 
Ερευνητικό ∆υναμικό 

Συνδιοργάνωση / συνεργασία με: ΕΙΕ (Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Άνθρωποι)  

Συμμετοχή ΕΚΤ  

Πρόγραμμα "Περιφέρειες της Γνώσης" - Προκήρυξη 2011 για  
Ερευνητικά Clusters  
στον τομέα των Μεταφορών  
Γεωργία Τζένου, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 
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Στοιχεία ελληνικής συμμετοχής 2010  

Αριθμός πρόσκλησης  
  
FP7-REGIONS-2010-1  

 

Αριθμός προτάσεων με ελληνική συμμετοχή (Έλληνα 
συντονιστή ή εταίρο)  19 

Συνολικός αριθμός προτάσεων στην πρόσκληση  35 

Αριθμός εγκεκριμένων έργων με ελληνική συμμετοχή 
(Έλληνα συντονιστή ή εταίρο)  0 

Συνολικός αριθμός εγκεκριμένων έργων πρόσκλησης   7 

Σύνολο Κοινοτικής Χρηματοδότησης σε ελληνικούς φορείς, 
σε εγκεκριμένα έργα με ελληνική συμμετοχή (Έλληνα 
συντονιστή ή εταίρο)  

0 

Σύνολο Κοινοτικής Χρηματοδότησης εγκεκριμένων έργων   16,95 Μ€  

∆είκτες ελληνικής συμμετοχής  

Ελληνική συμμετοχή στην υποβολή προτάσεων (%) 54,2% 

Ελληνική συμμετοχή σε εγκεκριμένα έργα (%) 0% 

Ποσοστό επιτυχίας για την Ελλάδα (%)  
(αρ. εγκεκριμένων έργων με ελληνική συμμετοχή/ αρ. προτάσεων με 
ελληνική συμμετοχή που υποβλήθηκαν) 

0% 

Ποσοστό Επιτυχίας ΕΕ (%)  
(αρ. εγκεκριμένων έργων / αρ. προτάσεων που υποβλήθηκαν) 20% 

Ποσοστό απορρόφησης  
(χρηματοδότηση ελληνικών φορέων στα εγκεκριμένα έργα / συνολική 
κοινοτική χρηματοδότηση) 

0% 
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Συγκεντρωτικά στοιχεία ελληνικής συμμετοχής 2007-2010  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 2007 2008 2009 2010 ΣΥΝΟΛΟ 

Αριθμός πρόσκλησης  
FP7-

REGIONS-
2007-1-2-3 

FP7-
REGIONS-
2008-1-2 

FP7-
REGIONS-
2009-1-2 

FP7-
REGIONS

-2010-1 
 

Αριθμός προτάσεων με ελληνική 
συμμετοχή (Έλληνα συντονιστή ή 
εταίρο)  

21 13 5 19 58 

Συνολικός αριθμός προτάσεων 
στην πρόσκληση  123 109 29 35 296 

Αριθμός εγκεκριμένων έργων με 
ελληνική συμμετοχή (Έλληνα 
συντονιστή ή εταίρο )  

4 1 3 0 8 

Συνολικός αριθμός εγκεκριμένων 
έργων πρόσκλησης   17 16 9 7 49 

Σύνολο Κοινοτικής 
Χρηματοδότησης σε ελληνικούς 
φορείς, σε εγκεκριμένα έργα με 
ελληνική συμμετοχή (Έλληνα 
συντονιστή ή εταίρο)  

0,837 Μ€ 0,250 Μ€ 1,084 Μ€ 0 2,171 Μ€ 

Σύνολο Κοινοτικής 
Χρηματοδότησης εγκεκριμένων 
έργων   

10,0  Μ€ 10,1 Μ€ 16,150 Μ€ 16,950 Μ€ 53,200 Μ€ 

∆είκτες ελληνικής συμμετοχής 

Ελληνική συμμετοχή στην 
υποβολή προτάσεων (%) 17,1% 11,9% 17,2% 54,3% 19,6% 

Ελληνική συμμετοχή σε 
εγκεκριμένα έργα (%) 23,5% 6,3% 33,3% 0,0% 16,3% 

Ποσοστό επιτυχίας για την 
Ελλάδα (%) (αρ. εγκεκριμένων έργων 
με ελληνική συμμετοχή/ αρ. 
προτάσεων με ελληνική συμμετοχή 
που υποβλήθηκαν) 

19,0% 7,7% 60,0% 0,0% 13,8% 

Ποσοστό Επιτυχίας ΕΕ (%) (αρ. 
προτάσεων που υποβλήθηκαν / 
αρ. εγκεκριμένων έργων)  

13,8% 14,7% 31,0% 20,0% 16,6% 

Ποσοστό απορρόφησης  
(χρηματοδότηση ελληνικών 
φορέων στα εγκεκριμένα έργα / 
συνολική κοινοτική 
χρηματοδότηση) 

8,4% 2,5% 6,7% 0,0% 4,1% 

 
 
Η συμμετοχή της Ελλάδας στις προσκλήσεις του προγράμματος είναι ικανοποιητική με ποσοστό 
19,6% συνολικά για την περίοδο 2007-2010. Ωστόσο, η ελληνική συμμετοχή στα εγκεκριμένα 
έργα εμφανίζει διακυμάνσεις: το 2009 τα εγκεκριμένα έργα με ελληνική συμμετοχή ήταν το 33% 
του συνολικού αριθμού εγκεκριμένων έργων (ποσοστό επιτυχίας 60%) ενώ στην αμέσως επόμενη 
πρόσκληση το 2010, καμία από τις 19 υποβληθείσες προτάσεις με ελληνική συμμετοχή δεν 
εγκρίθηκε για χρηματοδότηση. 
Τα σημαντικότερα εμπόδια των ελληνικών ερευνητικών ομάδων είναι: α) η έμφαση των 
προκηρύξεων σε ώριμα clusters, τα οποία είναι λιγότερο διαδεδομένα στην Ελλάδα συγκριτικά με 
την υπόλοιπη Ευρώπη, β) η υποχρεωτική συμμετοχή φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι 
δεν είναι εξοικειωμένοι με το 7ο ΠΠ και, γ) η αλλαγή του επιστημονικού πεδίου κάθε χρόνο που 
δεν επιτρέπει την επανυποβολή προτάσεων.  
Παρόλα αυτά, συνολικά την περίοδο 2007-2010, η Ελλάδα συμμετέχει σε 8 έργα από τα 49 που 
έχουν χρηματοδοτηθεί συνολικά από την ΕΕ (16,3% των εγκεκριμένων έργων).  
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Ελληνικές ιστορίες επιτυχίας στο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 
 
RAF REGIONS: Bringing the benefits of research to agro-food SMEs of the regions of 
Central Macedonia, Puglia, and Pazardjik 
Το 2010 ολοκληρώθηκε το έργο RAF REGIONS, το οποίο συντόνισε η ελληνική εταιρεία 
Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. To EKT υποστήριξε τους ελληνικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια της 
υποβολής της πρότασης και της διάδοσης των αποτελεσμάτων. 
Προκήρυξη: FP7-REGIONS-2007-1: Regions of Knowledge: Analysis, mentoring and integration 
of research actors 
Συντονιστής: Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. 
∆ιάρκεια: 2008-2010 Kοινοτική χρηματοδότηση: 879.396 ευρώ  
Σύντομη περιγραφή: Ερευνητικά clusters από την Ελλάδα (Κεντρική Μακεδονία) τη Βουλγαρία 
(Pazardzhik) και την Ιταλία (Puglia) συμμετείχαν στο ευρωπαϊκό έργο RAF REGIONS, με στόχο 
να αξιοποιήσουν τα οφέλη της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα των Τροφίμων για την 
περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη. Στα clusters συμμετείχαν φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, 
επιχειρήσεις, ερευνητικοί οργανισμοί, σύνδεσμοι επιχειρήσεων και σύμβουλοι Τεχνολογίας, με 
συντονιστή την ελληνική εταιρεία Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. Από την Ελλάδα συμμετείχαν επίσης η 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και το Ινστιτούτο 
Αγροβιοτεχνολογίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας. Το έργο συμμετέχει στην 
πρωτοβουλία της ΕΕ "Food Cluster Ιnitiative" για τη διαμόρφωση μιας κοινής στρατηγικής της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας στον τομέα των Τροφίμων.  
Σύμφωνα με τον Συντονιστή κο Νίκο Γιαννουλίδη, στο πλαίσιο του έργου υλοποιήθηκαν 
σημαντικές δράσεις. Ενδεικτικά αναφέρεται η δημιουργία και καθιέρωση ερευνητικών clusters 
τροφίμων στις 3 περιφέρειες, η ανάλυση των περιφερειακών ερευνητικών πολιτικών για τα 
τρόφιμα, η υλοποίηση τεχνολογικών επιθεωρήσεων σε 50 επιχειρήσεις τροφίμων, η καταγραφή 
80 ερευνητικών φορέων στις 3 περιφέρειες, η ανάλυση SWOT στις 3 περιφέρειες σχετικά με τις 
δυνατότητες για έρευνα & καινοτομία στο χώρο των τροφίμων, η διοργάνωση ημερίδων, κ.λπ.  
Περισσότερες πληροφορίες: www.rafregions.eu 
 
 
SWAM: Increasing the regional competitiveness and economic growth through the R&TD&I 
on sustainable water management 
Το 2010 ξεκίνησε το έργο SWAM, στο οποίο συμμετέχει ελληνικό cluster από την ∆υτική Ελλάδα, 
κατόπιν διαμεσολάβησης (διακίνηση αιτήματος συνεργασίας) του ΕΚΤ.  
Προκήρυξη: FP7-REGIONS-2009-1: Transnational cooperation between regional research-
driven clusters 
Συντονιστής: Comunidad Autonoma De La Region De Murcia 
∆ιάρκεια: 2010-2012, Kοινοτική χρηματοδότηση: 1,31 εκατ. ευρώ  
Σύντομη περιγραφή: Το SWAM συγκεντρώνει 3 δυναμικά clusters από την Ισπανία (Murcia), το 
Ισραήλ (Eastern-Galilee) και στην Ελλάδα (∆υτική Ελλάδα), που δραστηριοποιούνται στον τομέα 
των τεχνολογιών υδάτων, με στόχο τη συνεργασία σε θέματα περιφερειακής και ερευνητικής 
πολιτικής, τεχνογνωσίας και καινοτομίας. Οι περισσότερες περιοχές της Μεσογείου, με ημίξηρο 
κλίμα, ιστορικά υποφέρουν από λειψυδρία. Αυτό οδήγησε σε πολλές περιπτώσεις στην ανάπτυξη 
καινοτόμων πολιτικών και τεχνικών που σχετίζονται με τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων. 
Αρκετές περιοχές της Μεσογείου έχουν διαθέσει σημαντικούς πόρους για την ανάπτυξη ισχυρών 
clusters για τη βιώσιμη και αποτελεσματική διαχείριση των υδάτων δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα 
υδάτινων πόρων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, 
αλλά και τη διατήρηση του περιβάλλοντος.  
Περισσότερες πληροφορίες: www.swam-project.eu 
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3.5 Πρόγραμμα "ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ" 
 

Το ΕΚΤ υποστηρίζει το πρόγραμμα "Ερευνητικό ∆υναμικό" και συντονίζει το ευρωπαϊκό 
δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής για το συγκεκριμένο πρόγραμμα (έργο 
ResPotNet).  
 
 
Εξατομικευμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες  
που προσφέρθηκαν το 2010 

 
Γενικά αιτήματα για το πρόγραμμα 170 

∆ιμερείς Συναντήσεις 7 

Αριθμός προτάσεων με ελληνική συμμετοχή, με την 
υποστήριξη του ΕΚΤ 33 

 
* Oι αριθμοί αναφέρονται ανά περίπτωση π.χ. συνάντηση στο ΕΚΤ ή τηλεφωνική επικοινωνία ή eHelpdesk,  
αλλά μετράται μια φορά η κάθε περίπτωση.  
 
 
Πληροφόρηση μέσω εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν το 2010 

 
Ημερομηνία  11/10/2010 

Τόπος Αθήνα   

Τίτλος εκδήλωσης 

Ημερίδα για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για  
την Έρευνα της ΕΕ: Κοινωνικοοικονομικές και 
Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Iδέες, ∆ράσεις Marie Curie 
(Ανθρωποι), Περιφέρειες της Γνώσης, Ερευνητικό 
∆υναμικό 

Συνδιοργάνωση / συνεργασία με: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Συμμετοχή ΕΚΤ  
Παρουσίαση προκηρύξεων για τα προγράμμα 
τα "Περιφέρειες της Γνώσης" και "Ερευνητικό ∆υναμικό" 
Γεωργία Τζένου, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 

 
 

Ημερομηνία  12/10/2010 

Τόπος Αθήνα   

Τίτλος εκδήλωσης 

Ημερίδα για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για  
την Έρευνα της ΕΕ: Κοινωνικοοικονομικές και 
Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Iδέες, ∆ράσεις Marie Curie 
(Ανθρωποι), Περιφέρειες της Γνώσης, Ερευνητικό 
∆υναμικό 

Συνδιοργάνωση / συνεργασία με: ΕΙΕ (Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα 
Άνθρωποι) 

Συμμετοχή ΕΚΤ  
Πρόγραμμα Ερευνητικό ∆υναμικό (REGPOT): Ελληνική 
συμμετοχή στο πρόγραμμα και Προκήρυξη 2011 
Γεωργία Τζένου, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 
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Στοιχεία ελληνικής συμμετοχής 2010  

 

Αριθμός πρόσκλησης  
 
FP7-REGPOT-2010-1 

Αριθμός προτάσεων με Έλληνα συντονιστή   54 

Συνολικός αριθμός προτάσεων στην πρόσκληση  254 

Αριθμός εγκεκριμένων έργων με Έλληνα συντονιστή  4 

Συνολικός αριθμός εγκεκριμένων έργων πρόσκλησης   14 

Σύνολο Κοινοτικής Χρηματοδότησης σε ελληνικούς 
φορείς, σε εγκεκριμένα έργα με Έλληνα συντονιστή   7,57 Μ€ 

Σύνολο Κοινοτικής Χρηματοδότησης εγκεκριμένων έργων  31 Μ€ 

∆είκτες ελληνικής συμμετοχής 

Ελληνική συμμετοχή στην υποβολή προτάσεων (%) 21,3% 

Ελληνική συμμετοχή σε εγκεκριμένα έργα (%) 28,6% 

Ποσοστό επιτυχίας για την Ελλάδα (%)  
(αρ. εγκεκριμένων έργων με ελληνική συμμετοχή/ αρ. προτάσεων 
με ελληνική συμμετοχή που υποβλήθηκαν) 

7,4% 

Ποσοστό Επιτυχίας ΕΕ (%)  
(αρ. εγκεκριμένων έργων / αρ. προτάσεων που υποβλήθηκαν) 5,5% 

Ποσοστό απορρόφησης  
(χρηματοδότηση ελληνικών φορέων στα εγκεκριμένα έργα / 
συνολική κοινοτική χρηματοδότηση) 

24,4% 
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Συγκεντρωτικά στοιχεία ελληνικής συμμετοχής 2007-2010  
 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ 2007 2008 2009 2010 ΣΥΝΟΛΟ 

Αριθμός πρόσκλησης  
FP7-

REGPOT-
2007-1-2-

3-4 

FP7-
REGPOT-
2008-1-2 

FP7-
REGPOT-
2009-1-2 

FP7-
REGPOT-

2010-1 
 

Αριθμός προτάσεων με 
ελληνική συμμετοχή 
(Έλληνα συντονιστή ή 
εταίρο)  

70 75 102 54 301 

Συνολικός αριθμός 
προτάσεων στην 
πρόσκληση  

375 505 396 254 1.530 

Αριθμός εγκεκριμένων 
έργων με ελληνική 
συμμετοχή (Έλληνα 
συντονιστή ή εταίρο)  

10 10 7 4 31 

Συνολικός αριθμός 
εγκεκριμένων έργων 
πρόσκλησης   

41 42 24 14 121 

Σύνολο Κοινοτικής 
Χρηματοδότησης σε 
ελληνικούς φορείς, σε 
εγκεκριμένα έργα με 
ελληνική συμμετοχή 
(Έλληνα συντονιστή ή 
εταίρο)  

6.91 Μ€ 9,81 Μ€ 11.11 Μ€ 7,57 Μ€ 27,83 Μ€ 

Σύνολο Κοινοτικής 
Χρηματοδότησης 
εγκεκριμένων έργων   

33 Μ€ 30 Μ€ 38 Μ€ 31 Μ€ 132 Μ€ 

∆είκτες ελληνικής συμμετοχής  

Ελληνική συμμετοχή στην 
υποβολή προτάσεων (%) 18,7% 14,9% 25,8% 21,3% 19,7% 

Ελληνική συμμετοχή σε 
εγκεκριμένα έργα (%) 24,4% 23,8% 29,2% 28,6% 25,6% 

Ποσοστό επιτυχίας (%) για 
την Ελλάδα (αρ. 
εγκεκριμένων έργων με 
ελληνική συμμετοχή/ αρ. 
προτάσεων με ελληνική 
συμμετοχή που υποβλήθηκαν) 

14,3% 13,3% 6,9% 7,4% 10,3% 

Ποσοστό Επιτυχίας ΕΕ (%) 
(αρ. εγκεκριμένων έργων / αρ. 
προτάσεων που υποβλήθηκαν) 

10,9% 8,3% 6,1% 5,5%% 7,9% 

Ποσοστό απορρόφησης  
(χρηματοδότηση ελληνικών 
φορέων στα εγκεκριμένα έργα / 
συνολική κοινοτική 
χρηματοδότηση) 

20,9% 32,7% 29,2% 24,4% 21,1% 
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Η συμμετοχή της Ελλάδας στις προκηρύξεις του προγράμματος είναι σημαντική με ποσοστό 
19,7% συνολικά για την περίοδο 2007-2010. Ιδιαίτερα υψηλό είναι και το ποσοστό επιτυχίας 
για την Ελλάδα σε όρους εγκεκριμένων έργων σε σχέση με τον αριθμό προτάσεων με ελληνική 
συμμετοχή που υποβλήθηκαν, το οποίο διαμορφώνεται σε 10,3% για την περίοδο 2007-2010, 
ξεπερνώντας το ποσοστό στο σύνολο της ΕΕ που για την ίδια περίοδο είναι 7,9%.   
Η Ελλάδα είναι η χώρα με τα περισσότερα εγκεκριμένα έργα και η κοινοτική χρηματοδότηση 
υπερβαίνει τα 27,8 εκατ. ευρώ την περίοδο 2007-2010.  

 
 

Εγκεκριμένα έργα με ελληνική συμμετοχή 2007-2010 
 

είκτες ελληνικής συμμετοχής  
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Ελληνικές ιστορίες επιτυχίας στο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ 

ο 2010, το ΕΚΤ υποστήριξε, μεταξύ άλλων, τις παρακάτω ερευνητικές ομάδες που 

ARINELIVE: Marine Electrical Initiative  
ping the Research Potential of research 

 
Τ
χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ. 
  
M
Προκήρυξη: REGPOT-2010-1: Unlocking and develo
entities established in the EU Convergence Regions and Outermost regions 
Συντονιστής: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
∆ιάρκεια:  2010-2013, Kοινοτική χρηματοδότηση:  2,03 εκατ. ευρώ 

ενός Ευρωπαϊκού Κέντρου 

), Ηλεκτρικά 

pace Internetworking Center (SPICE)  
loping the Research Potential of research 

: 1,38 εκατ. ευρώ 
ου Ευρωπαϊκού Κέντρου 

 τον καθ. κ. Βασίλη Τσαουσίδη, συντονιστή του έργου, ο σχεδιασμός των νέων 

ce-center.org 

Σύντομη περιγραφή: Το έργο MARINELIVE στοχεύει στην ανάπτυξη 
Αριστείας στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, στο επιστημονικό πεδίο "All 
Electric Ship (AES)". Η παγκόσμια ανησυχία σχετικά με την ποιότητα του αέρα, τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου και τις προμήθειες του πετρελαίου οδήγησε σε αυστηρότερους 
κανονισμούς εκπομπών, πρότυπα για οικονομία καυσίμων και εναλλακτικά συστήματα για 
θαλάσσιες μεταφορές. Η σύγχρονη προσέγγιση AES αφορά την ενσωμάτωση πολλαπλών 
ανεξάρτητων πηγών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και εκτεταμένη ηλεκτροδότηση 
κύριων και βοηθητικών συστημάτων που καταναλώνουν ενέργεια επί του σκάφους.   
Η έρευνα εστιάζει σε Συστήματα προώθησης (ολοκληρωμένη πλήρης ηλεκτροκίνηση
δίκτυα και δίκτυα διανομής ρεύματος επί του σκάφους, Συστήματα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (Electric Power Management and Control System, EPMACS), Πρωτεύοντα 
ενεργειακά συστήματα. Στο πλαίσιο του έργου, η Σχολή θα συνεργαστεί με κορυφαίους 
οργανισμούς από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελβετία, τη Γαλλία, τη Νορβηγία και τη Γερμανία. 
Σύμφωνα με τον συντονιστή καθ. κ. Ι. Προυσαλίδη, το έργο θα αυξήσει το ερευνητικό δυναμικό 
της ομάδας, τη συμμετοχή της προγράμματα και την αναγνωρισιμότητά της σε  ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες: www.ntua.gr/marinelive 
 
 
S
Προκήρυξη: REGPOT-2010-1: Unlocking and deve
entities established in the EU Convergence Regions and Outermost regions 
Συντονιστής: ∆ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης  
∆ιάρκεια:  2010-2013, Kοινοτική χρηματοδότηση
Σύντομη περιγραφή: Το έργο αφορά τη δημιουργία ενός νέ
∆ιαστημικής ∆ιαδικτύωσης στην Ξάνθη. Μέχρι σήμερα η διαδικασία επικοινωνίας των επίγειων 
διαστημικών κέντρων με τους διεθνείς διαστημικούς σταθμούς, τις επανδρωμένες αποστολές και 
τους δορυφόρους αποτελούσε μία πολύπλοκη και πολυέξοδη διαδικασία, με κάθε είδους εμπόδια, 
που διαρκούσε μόλις λίγα λεπτά. Την επόμενη δεκαετία, νέοι δίαυλοι επικοινωνίας θα 
προσφέρουν δυνατότητα πολύωρης επαφής, με απλές διαδικασίες. Η πρωτοποριακή έρευνα 
στον τομέα της ∆ιαστημικής ∆ιαδικτύωσης αναπτύσσεται διεθνώς και βρίσκεται πλέον στο στάδιο 
πειραματισμού, προτυποποίησης και ανάπτυξης εφαρμογών. Στόχος είναι η επικοινωνία με το 
∆ιάστημα μέσω εναλλακτικών διαδρομών, η αξιοποίηση των πόρων του ∆ιαστήματος για 
συχνότερη και φθηνότερη επικοινωνία, η επέκταση των δυνατοτήτων εξερεύνησής του, η 
αξιοποίηση των δεδομένων του, και, τέλος, η επέκταση της έννοιας της συνδεσιμότητας στο 
∆ιάστημα. 
Σύμφωνα με
πρωτοκόλλων (μεθόδων) θα επιτρέπει την επικοινωνία στο ∆ιάστημα, χωρίς να είναι απαραίτητη 
η απευθείας οπτική επαφή με τον προορισμό (δορυφόροι, διαστημικά κέντρα κ.ά.), αξιοποιώντας 
δυναμικά εναλλακτικές διαδρομές μετάδοσης δεδομένων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εκτεταμένη 
δυνατότητα επικοινωνίας, κυρίως με το βαθύ ∆ιάστημα (deep space), όπου οι διαστημικοί πόροι 
είναι περιορισμένοι και απομονωμένοι.  
Περισσότερες πληροφορίες: www.spi
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3.6   Πρόγραμμα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ  
        και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ICT)  

Το ΕΚΤ υποστηρίζει το πρόγραμμα "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ICT)" 
ως αναπληρωματικό Εθνικό Σημείο. Παράλληλα συμμετέχει στο έργο Ιdeal-ist, ως 
ελληνικός κόμβος του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού δικτύου για την υποστήριξη ερευνητικών 
και επιχειρηματικών οργανισμών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ICT. Το Ideal-ist 
περιλαμβάνει περισσότερους από 70 εταίρους και λειτουργεί για περισσότερα από 15 
χρόνια. Οι βασικές δραστηριότητες του ∆ικτύου περιλαμβάνουν:  

• πληροφόρηση για το πρόγραμμα ICT, μέσω διεθνών συναντήσεων  
εργασίας και συνεδρίων  

• διάχυση αιτημάτων συνεργασίας για προσκλήσεις υποβολής προτάσεων  
• διοργάνωση διεθνών συναντήσεων μεταξύ δυνητικών συνεργατών. 

Tα στατιστικά στοιχεία για την ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα διαθέτει η Γενική 
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, ως κύριο Εθνικό Σημείο Επαφής. Τα διαθέσιμα 
στοιχεία αφορούν τις προκηρύξεις 1-4 της περιόδου 2007-2009. 
 
Εξατομικευμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες  
που προσφέρθηκαν το 2010 

 

Γενικά αιτήματα για το πρόγραμμα 89 

Αιτήματα αναζήτησης συνεργασιών 203 

∆ιμερείς Συναντήσεις 15 

Αριθμός προτάσεων με ελληνική συμμετοχή, με την 
υποστήριξη του ΕΚΤ 6 

* Οι αριθμοί αναφέρονται ανά περίπτωση π.χ. συνάντηση στο ΕΚΤ ή τηλεφωνική επικοινωνία ή eHelpdesk,  
αλλά μετράται μια φορά η κάθε περίπτωση. 

 
Πληροφόρηση μέσω εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν το 2010 

 
Ημερομηνία  13/7/2010 

Τόπος Αθήνα   

Τίτλος εκδήλωσης 

Ημερίδα για τις Θεματικές προκηρύξεις: "Ερευνητικές 
Υποδομές", "Συμπράξεις ∆ημόσιου και Ιδιωτικού Φορέα 
για το Μελλοντικό ∆ιαδίκτυο" και "Μικρό- Μεσαίες 
Επιχειρήσεις στο 7ο Π.Π." 

Συνδιοργάνωση / συνεργασία με: ΓΓΕΤ 

Συμμετοχή ΕΚΤ  
Το ∆ίκτυο "Ideal-ist" ∆ικτύωση και ανεύρεση συνεργασιών 
για το  “ICT”, Γεωργία Μαζιώτη, Εθνικό Κέντρο 
Τεκμηρίωσης  

 
 

Ημερομηνία  12/10/2010 

Τόπος Αθήνα   

Τίτλος εκδήλωσης 

Ημερίδα για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα 
της ΕΕ: Κοινωνικοοικονομικές και Ανθρωπιστικές 
Επιστήμες, ∆ράσεις Marie Curie (Ανθρωποι), Περιφέρειες 
της Γνώσης, Ερευνητικό ∆υναμικό 

Συνδιοργάνωση / συνεργασία με: ΕΙΕ (Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα 
Άνθρωποι) 

Συμμετοχή ΕΚΤ  
Πρόγραμμα "Τεχνολογίες Πληροφορίας και 
Επικοινωνιών": υπηρεσίες του ευρωπαϊκού δικτύου  
 Γεωργία Μαζιώτη, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 
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Συγκεντρωτικά στοιχεία ελληνικής συμμετοχής 2007-2009  
(πηγή: ΓΓΕΤ) 
 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  
        και 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ICT)  

2007 2008 2009  ΣΥΝΟΛΟ 

Αριθμός πρόσκλησης 
 FP7-ICT-2007-

1, FP7-ICT-
2007-2 

FP7-ICT2007-3  FP7-ICT2009-4    

Αριθμός προτάσεων με 
ελληνική συμμετοχή 
(Έλληνα συντονιστή ή 
εταίρο)  

1.030 271 437   
1.738 

Συνολικός αριθμός 
προτάσεων στην 
πρόσκληση  

2.742 829 1.267  4.838 

Αριθμός εγκεκριμένων 
έργων με ελληνική 
συμμετοχή (Έλληνα 
συντονιστή ή εταίρο )  

121 20 63   
204 

Συνολικός αριθμός 
εγκεκριμένων έργων 
πρόσκλησης   

467 145 603   
1.215 

Σύνολο Κοινοτικής 
Χρηματοδότησης σε 
ελληνικούς φορείς, σε 
εγκεκριμένα έργα με 
ελληνική συμμετοχή 
(Έλληνα συντονιστή ή 
εταίρο)  

409,9 Μ€ 7,6 Μ€ 32,4 Μ€  449,9 Μ€ 

Σύνολο Κοινοτικής 
Χρηματοδότησης 
εγκεκριμένων έργων   

7.391,5 Μ€ 278,2 Μ€ 801 Μ€  8.470,8 Μ€ 

∆είκτες ελληνικής συμμετοχής 

Ελληνική συμμετοχή  
στην υποβολή 
προτάσεων (%) 

37,6% 32,7% 34,5%  35,9% 

Ελληνική συμμετοχή  
σε εγκεκριμένα έργα (%) 25,9% 13,8% 10,4%  16,8% 

Ποσοστό επιτυχίας για 
την Ελλάδα (%) (αρ. 
εγκεκριμένων έργων με 
ελληνική συμμετοχή/ αρ. 
προτάσεων με ελληνική 
συμμετοχή που 
υποβλήθηκαν) 

11,7% 7,4% 14,4%  11,7% 

Ποσοστό Επιτυχίας ΕΕ 
(%) (αρ. εγκεκριμένων 
έργων /  
αρ. προτάσεων που 
υποβλήθηκαν) 

17,0% 17,5% 47,6%  25,1% 

Ποσοστό απορρόφησης  
(χρηματοδότηση ελληνικών 
φορέων 
 στα εγκεκριμένα έργα / 
συνολική κοινοτική 
χρηματοδότηση) 

5,5% 2,7% 4,0%  5,3% 
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Η μέχρι σήμερα συμμετοχή της Ελλάδας στις προσκλήσεις του προγράμματος ΙCT είναι 
σημαντική. Συνολικά για την περίοδο 2007-2009, το ποσοστό συμμετοχής της χώρας στις 
προτάσεις που υποβλήθηκαν ανέρχεται σε 35,9%, ενώ το ποσοστό συμμετοχής σε εγκεκριμένα 
έργα σε 16,79%. Όσον αφορά το ποσοστό επιτυχίας, σε όρους εγκεκριμένων προτάσεων σε 
σχέση με το συνολικό αριθμό προτάσεων με ελληνική συμμετοχή που υποβλήθηκαν, είναι 11,7%.  
 
 

Εγκεκριμένα έργα με ελληνική συμμετοχή 2007-2009 
 
 

είκτες ελληνικής συμμετοχής  
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Προώθηση ελληνικών επιχειρήσεων στις μεγαλύτερες  

ο ΕΚΤ, σε συνεργασία με το δίκτυο για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα 

νδεικτικά, συμμετείχε στη διεθνή έκθεση CeBIT 2010, τη μεγαλύτερη έκθεση στον 

υμμετείχε επίσης στην εκδήλωση τεχνομεσιτείας "Find your ICT Partners face2face" 

διεθνείς εκδηλώσεις 
 
Τ
Enterprise Europe Network–Hellas, υποστήριξε τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων 
και ερευνητικών οργανισμών σε μεγάλες διεθνείς εκθέσεις, με στόχο τη σύναψη 
ερευνητικών και επιχειρηματικών συνεργασιών με ευρωπαϊκούς οργανισμούς.   
 
Ε
κόσμο για την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες, και την εκδήλωση τεχνομεσιτείας 
(brokerage event) του δικτύου  Enterprise Europe Network "FutureMatch in CeBIT 2010" 
που πραγματοποιήθηκαν στο Ανόβερο της Γερμανίας, στις 3-5 Μαρτίου 2010. Το ΕΚΤ 
υποστήριξε 5 ελληνικές εταιρείες, οι οποίες πραγματοποίησαν περίπου 40 διμερείς 
συναντήσεις με θετικά αποτελέσματα για τις επιχειρηματικές τους δράσεις.  
 
Σ
που διοργάνωσαν τα δίκτυα Enterprise Europe Network & Ideal-ist, στις 27 Σεπτεμβρίου 
2010, στις Βρυξέλλες. Η ελληνική συμμετοχή περιλάμβανε 7 εταιρείες και ερευνητικούς 
οργανισμούς που πραγματοποίησαν 22 διμερείς συναντήσεις.  
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3.7 Πρόγραμμα ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ (RIs)  
 

Το ΕΚΤ υποστηρίζει το πρόγραμμα "Ερευνητικές Υποδομές (RIs)" ως αναπληρωματικό 
Εθνικό Σημείο Επαφής. Επίσης, συντονίζει το ευρωπαϊκό δίκτυο των Εθνικών Σημείων 
Επαφής για το πρόγραμμα "Ερευνητικές Υποδομές" (EuroRIs-Net). Στόχος του δικτύου 
είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών των Εθνικών Σημείων Επαφής σε ερευνητικούς 
οργανισμούς και επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο 
πρόγραμμα. Το έργο προσβλέπει στην ανάδειξη των ερευνητικών υποδομών στον 
Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, μέσα από συνεκτικές και συμπληρωματικές δράσεις των 
Εθνικών Σημείων Επαφής.  
Στατιστικά στοιχεία για την ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα διαθέτει η Γενική Γραμματεία 
Έρευνας και Τεχνολογίας, ως κύριο Εθνικό Σημείο Επαφής. 
 
Εξατομικευμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες  
που προσφέρθηκαν το 2010 

 

Γενικά αιτήματα για το πρόγραμμα 17 

Αιτήματα αναζήτησης συνεργασιών 20 

∆ιμερείς Συναντήσεις 8 

 
* Οι αριθμοί αναφέρονται ανά περίπτωση π.χ. συνάντηση στο ΕΚΤ ή τηλεφωνική επικοινωνία ή eHelpdesk,  
αλλά μετράται μια φορά η κάθε περίπτωση 
 
 
 
Πληροφόρηση μέσω εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν το 2010 

 
Ημερομηνία  21/6/2010 

Τόπος Αθήνα   

Τίτλος εκδήλωσης 

Παρουσίαση του ∆ικτύου EuroRIs-Net στο πλαίσιο της 
εθνικής Συνάντησης Εργασίας του έργου δικτύωσης  
South East European Research Area for e-Infrastructures 
(SEERA-EI- FP7-INFRASTRUCTURES) 

Συνδιοργάνωση / συνεργασία με: 
Συνάντησης Εργασίας του έργου δικτύωσης  South East 
European Research Area for e-Infrastructures (SEERA-
EI- FP7-INFRASTRUCTURES) 

Συμμετοχή ΕΚΤ  

Παρουσίαση "EuroRIs-Net: Παρουσίαση έργου δικτύωσης 
των Εθνικών Σημείων Επαφής/NCPs του Προγράμματος 
Ερευνητικών Υποδομών" 
∆ώρα Φαρμάκη, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης  

 

Ημερομηνία  13/7/2010 

Τόπος Αθήνα   

Τίτλος εκδήλωσης 

Ημερίδα για τις Θεματικές προκηρύξεις: "Ερευνητικές 
Υποδομές", "Συμπράξεις ∆ημόσιου και Ιδιωτικού Φορέα 
για το Μελλοντικό ∆ιαδίκτυο" και "Μικρό- Μεσαίες 
Επιχειρήσεις στο 7ο Π.Π." 

Συνδιοργάνωση / συνεργασία με: ΓΓΕΤ 

Συμμετοχή ΕΚΤ  

EuroRIs-Net: Παρουσίαση έργου δικτύωσης των Εθνικών 
Σημείων Επαφής / NCPs του Προγράμματος Ερευνητικών 
Υποδομών,  
∆ώρα Φαρμάκη, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 
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'Ημερομηνία  11/10/2010 

Τόπος Αθήνα   

Τίτλος εκδήλωσης Ημερίδα "Οργανώνοντας ένα Εθνικό Σύστημα 
Τεκμηρίωσης των Εμπειρικών Κοινωνικών Ερευνών" 

Συνδιοργάνωση / συνεργασία με: Πάντειο Πανεπιστήμιο,  
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών  

Συμμετοχή ΕΚΤ  Συμμετοχή στο panel της Ανοικτής Συζήτησης ως 
εκπρόσωπος του ∆ικτύου EuroRIs-Net. Παρουσίαση 
"Προγράμματα "Ερευνητικές Υποδομές" και "Τεχνολογίες 
Πληροφορίας και Επικοινωνιών": υπηρεσίες των 
ευρωπαϊκών δικτύων EuroRisNet  
και Idealist" 
∆ώρα Φαρμάκη & Γεωργία Μαζιώτη,  
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 

 

Ημερομηνία  12/10/2010 

Τόπος Αθήνα   

Τίτλος εκδήλωσης Ημερίδα για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για  
την Έρευνα της ΕΕ: Κοινωνικοοικονομικές και 
Ανθρωπιστικές Επιστήμες, ∆ράσεις Marie Curie 
(Άνθρωποι), Περιφέρειες της Γνώσης, Ερευνητικό 
∆υναμικό) 

Συνδιοργάνωση / συνεργασία με: Πάντειο Πανεπιστήμιο,  
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 

Συμμετοχή ΕΚΤ  Προγράμματα Ερευνητικές Υποδομές & Τεχνολογίες 
Πληροφορίας και Επικοιωνωνιών: υπηρεσίες των 
ευρωπαϊκών δικτύων EuroRisNet και Idealist. 
∆ώρα Φαρμάκη, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης  

 
Παράλληλες ∆ράσεις  
 
Κατά το 2010, το ΕΚΤ υλοποίησε τις ακόλουθες δράσεις με την υποστήριξη και του 
Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Ε.Σ.Ε για τις Ερευνητικές Υποδομές (EuroRIs-Net):   
 

●●  Ως εθνική υποδομή για το περιεχόμενο έρευνας και τεχνολογίας, το ΕΚΤ συμμετέχει σε δύο 
εθνικά ερευνητικά δίκτυα, τα ΗPC-Hellas και Clarin-Net. Το 2010, συμμετείχε στην ημερίδα 
"Οργανώνοντας ένα Εθνικό Σύστημα Τεκμηρίωσης των Εμπειρικών Κοινωνικών Ερευνών", 
όπου παρουσιάστηκε η ελληνική πρόταση για τη συγκρότηση του Εθνικού Συστήματος 
Τεκμηρίωσης των Εμπειρικών Κοινωνικών Ερευνών και συζητήθηκε η χρήση των 
ερευνητικών υποδομών της CESSDA. Επιπλέον, συμμετείχε στις ημερίδες με θέμα τις 
μελέτες σκοπιμότητας των Εθνικών Ερευνητικών ∆ικτύων που αφορούν στις Ερευνητικές 
Υποδομές του ESFRI και διέδωσε τα αποτελέσματά τους στο σύνολο της ελληνικής 
ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας.   

●●  Ως συντονιστής του έργου EuroRIs-Net το ΕΚΤ υπέγραψε Μνημόνιο συνεργασίας του 
EuroRIs-Net με το Era-Net SEERA_EI για την προώθηση της χρήσης των ηλεκτρονικών 
υποδομών στην περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης και την επεξεργασία των εθνικών και 
περιφερειακών πολιτικών. Αντίστοιχες ενέργειες προωθούνται για τα ERA-Nets DC-Net 
(Ερευνητικές Υποδομές για τoν Ψηφιακό Πολιτισμό) και e-InfraNET (πολιτικές ανάπτυξης 
και χρήσης των ηλεκτρονικών Υποδομών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο). Σχετικά με τις 
ηλεκτρονικές υποδομές, ενισχύθηκε η επικοινωνία με τον φορέα χάραξης πολιτικής για τις 
Ηλεκτρονικές Υποδομές e-Infrastructure Reflection Group / e-IRG και διευρύνθηκαν οι 
συνεργασίες σε θέματα του e-IRG (νέα έργα EuroRIsNet+ και e-IRGSP3).  
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4. Συνεργασίες και ∆ικτύωση του ΕΚΤ   
  

4.1 Συνεργασίες σε εθνικό επίπεδο 
 

Συνεργασία με Γενική Γραμματεία Έρευνας Τεχνολογίας 
Το ΕΚΤ έχει άμεση επικοινωνία και συνεργάζεται με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και 
Τεχνολογίας για θέματα που αφορούν την ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ, την αξιολόγηση 
των εθνικών προτεραιοτήτων, τις υπηρεσίες του ως Εθνικό Σημείο Επαφής (Ε.Σ.Ε.), τις 
συνέργειες με εθνικές πρωτοβουλίες, τις μελλοντικές κατευθύνσεις της ερευνητικής 
πολιτικής, κ.λπ.  
Τον τελευταίο χρόνο, σε απάντηση σχετικού αιτήματος της ΓΓΕΤ, το ΕΚΤ διαμόρφωσε 
εισήγηση για τις ελληνικές θέσεις εν όψει του 8ου Προγράμματος Πλαίσιο για την Έρευνα της 
ΕΕ. Οι προτάσεις αποτυπώνουν αιτήματα και σχόλια της ερευνητικής και επιχειρηματικής 
κοινότητας που επικοινωνούν/συνεργάζονται με το ΕΚΤ για το 7ο ΠΠ. Σημειώνεται πως ο 
εκπρόσωπος της ΓΓΕΤ και συντονιστής των Ε.Σ.Ε. ∆ρ Ε. Σακελλαρίου παρουσίασε τον 
μηχανισμό διαπραγματεύσεων της Ελλάδας για το 8ο ΠΠ, σε εκδήλωση που διοργάνωσε το 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ως συντονιστής του Enterprise Europe Network - Hellas που 
πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, τον ∆εκέμβριο του 2010.  
 
Συνεργασία με Εθνικούς Εκπροσώπους 
Το ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο ΠΠ συνεργάζεται κατά περίπτωση με τους 
Εθνικούς  Εκπροσώπους για τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, την καταγραφή 
της εθνικής συμμετοχής στις προκηρύξεις, αλλά και την αποτύπωση της εμπειρίας των 
ελληνικών ερευνητικών ομάδων στις προτάσεις για τις μελλοντικές κατευθύνσεις του 
προγράμματος.  
 
Συνεργασία με Εθνικό Σύστημα Σημείων Επαφής   
Η συνεργασία με τα άλλα Εθνικά Σημεία Επαφής αφορά κυρίως τη συνδιοργάνωση 
εκδηλώσεων, την ανταλλαγή πληροφόρησης και τεχνογνωσίας και την προώθηση κοινών 
προκηρύξεων του 7ου ΠΠ.  

 
Συνεργασία με Πανεπιστήμια και Ερευνητικούς Φορείς    
Το ΕΚΤ συνεργάζεται με Πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς από όλη την Ελλάδα για τη 
διοργάνωση εκδηλώσεων, την ευρύτερη διάχυση πληροφόρησης, κ.λπ.  

 
 

4.2 Συνέργειες με ευρωπαϊκά έργα που υλοποιεί το ΕΚΤ 
 

Enterprise Europe Network – Hellas 
Το Enterprise Europe Network-Hellas, ο ελληνικός κόμβος του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού 
δικτύου για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα που συντόνιζε το ΕΚΤ για την 
περίοδο 2008-2010, και το Εθνικό Σημείο Επαφής λειτουργούν συνεργατικά.. Οι συνέργειες 
εξασφαλίζουν οικονομίες κλίμακας, ενώ ταυτόχρονα οδηγούν σε υπηρεσίες προστιθέμενης 
αξίας από τις οποίες επωφελείται το σύνολο της ερευνητικής και επιχειρηματικής 
κοινότητας..    
Συγκεκριμένα, το ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής υποστηρίζει όλους τους δυνητικούς 
συμμετέχοντες σε έργα του 7ου ΠΠ, ενώ το Enterprise Europe Network-Hellas στοχεύει 
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κυρίως στην αύξηση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα. Η 
συνεργασία των δικτύων επικεντρώνεται στα ακόλουθα σημεία: 

• Ανταλλαγή και προώθηση πληροφοριών 

• Συνεργασία για την προώθηση του 7ου ΠΠ 

• Ενίσχυση της ικανότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για συμμετοχή στο 7ο ΠΠ 

• Συνεργασία για την εμπλοκή νέων ΜΜΕ στο 7ο ΠΠ 

• Αμοιβαία καθοδήγηση (signposting) 

• Εξεύρεση συνεργατών 

• ∆ημιουργία εθνικών ομάδων εργασίας για συνεργασία και κοινές δράσεις 

• Συνεργασία στις ανοιχτές διαβουλεύσεις για τη θεματολογία των προκηρύξεων  
των επιμέρους Προγραμμάτων Εργασίας 

• Συνεργασία για τη στρατολόγηση νέων αξιολογητών από την επιχειρηματική 
κοινότητα. 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο: www.enterprise-
hellas.gr/  
 

Έργο "Fit for Health"  
Το έργο "Fit for Health: Promoting sustainable participation of high-technology, research-
intensive SMEs operating in the Health Sector in FP7", στο οποίο συμμετέχει το ΕΚΤ, 
ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2010, ως συνέχεια του επιτυχημένου έργου "SMEs go 
Health", για την υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας και 
ερευνητικής έντασης, αλλά και ερευνητών, σε όλα τα στάδια καινοτομίας στον τομέα της 
Υγείας.  
Στο έργο συμμετέχουν 27 εταίροι από 22 χώρες, οι περισσότεροι από τους οποίους 
λειτουργούν ως Εθνικά Σημεία Επαφής για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο και, συγκεκριμένα, 
για τα προγράμματα "Υγεία" και "Έρευνα για την υποστήριξη των Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων". Τα βασικά πλεονεκτήματα του "Fit for Health" είναι πως διαθέτει 
γνωστούς εμπειρογνώμονες, υψηλά καταρτισμένους συμβούλους και ποικίλα 
εκπαιδευτικά προγράμματα.  
Το έργο υποστηρίζει ερευνητές και επιχειρήσεις σε όλες τις φάσεις των έργων του 7ου 
ΠΠ, από τη σύλληψη της ιδέας έως την επιτυχημένη αξιοποίηση των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένων της διαμόρφωσης της κοινοπραξίας, της 
συγγραφής της πρότασης, της διαπραγμάτευσης της επιχορήγησης, της διαχείρισης του 
έργου και της αποτελεσματικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων. Η συνεργασία μεταξύ 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ακαδημαϊκής κοινότητας ενθαρρύνεται μέσω 
εξειδικευμένων υπηρεσιών και εργαλείων. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες 
στον δικτυακό τόπο: www.fitforhealth.eu.  
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4.3. Συνεργασία με Ευρωπαϊκά ∆ίκτυα Εθνικών Σημείων Επαφής  
 

Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ ενισχύονται από πρωτοβουλίες των πανευρωπαϊκών δικτύων των Εθνικών Σημείων Επαφής στα οποία συμμετέχει ή 
συντονίζει. Οι δράσεις των δικτύων αυτών αποτυπώνονται συνοπτικά παρακάτω:  

 

∆ράσεις που ενισχύουν τη λειτουργία του ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής  

Α/Α Τίτλος Έργου Πρόγραμμα ∆ιάρκεια Ρόλος ΕΚΤ Αριθμός 
εταίρων 

Παροχή εξειδικευμένου 
πληροφοριακού / 
προωθητικού υλικού 

VHD/FAQs Directories /  
lists / databases 

Άλλες εξειδικευμένες 
δράσεις  / εργαλεία 

1 EuroRIs-Net 
Ερευνητικές 
Υποδομές  
 

2010-2013 Συντονιστής 33 ( & 3 
οbservers)  

∆ικτυακός τόπος,  
Ε-newsletter 

VHD με ενσωματωμένα FAQs 
(για τα μέλη του ∆ικτύου) 
 
 

∆ομημένες λίστες εγκεκριμένων 
έργων Ερευνητικών Υποδομών 
ανά πρόσκληση και θεματική 
περιοχή 

Στατιστική επεξεργασία 
αποτελεσμάτων προσκλήσεων/ 
εντοπισμός less favoured regions 
& θεματικών περιοχών 

2 RESPOT-Net Ερευνητικό 
∆υναμικό 2008-2011 Συντονιστής 16 ∆ικτυακός τόπος,  

Ε-newsletter 
Συχνές Ερωτήσεις (FAQs) 
διαθέσιμα στο κοινό μέσω του 
website του έργου 

Βάση ∆εδομένων με άριστους 
ερευνητικούς οργανισμούς σε 
περιφέρειες σύγκλισης  

Mapping tool (για περιοχές 
σύγκλισης) - Έκθεση για τις 
άριστες ερευνητικές ομάδες στις 
περιφέρειες σύγκλισης / 
απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ 
(τέλη 2011) 

3 TRANS-REG NCP Περιφέρειες της 
Γνώσης  2008-2011 

Επικεφαλής 
∆ράσεων 
Ενημέρωσης, 
Μέλος της 
Ομάδας 
∆ιαχείρισης  

11 ∆ικτυακός τόπος,  
Ε-newsletter 

Σύνδεση με Συχνές Ερωτήσεις 
(FAQs) της Ε.Ε. για το 
πρόγραμμα 
 
 
 

Βάση ∆εδομένων με ερευνητικά 
clusters στην Ευρώπη 
 
 
 
 

Χαρτογράφηση ερευνητικών 
clusters (ιστορίες επιτυχίας) στην 
ΕΕ (Έκθεση "Research Driven 
Clusters. Overview on RDC 
Policies, methods of 
characterization and examples of 
best practices", 2008) 

4 Net4Society 
Κοινωνικο-
οικονομικές και 
Ανθρωπιστικές 
Επιστήμες  

2010-2012 

Επικεφαλής 
∆ράσεων 
Κατάρτισης, 
Μέλος της 
Ομάδας 
∆ιαχείρισης  

47 
∆ικτυακός τόπος,  
Ε-newsletter, EC documents of 
key SSH relevance 

Συχνές Ερωτήσεις /FAQs (για τα 
μέλη του ∆ικτύου) μέσω του 
website του έργου 
 

SSH Research Directory (on-line  
searchable directory of (research) 
organisations actively involved in 
SSH work) 

Partner Search Service 
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∆ράσεις που ενισχύουν τη λειτουργία του ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής  

Αριθμός Α/Α Τίτλος Έργου Πρόγραμμα ∆ιάρκεια Ρόλος ΕΚΤ εταίρων 
Παροχή εξειδικευμένου Directories /  Άλλες εξειδικευμένες πληροφοριακού / VHD/FAQs 
προωθητικού υλικού lists / databases δράσεις  / εργαλεία 

5 IDEALIST2011 
Τεχνολογίες 
Πληροφορίας και 
Επικοινωνιών  

2008-2011 Μέλος 
Κοινοπραξίας 70 ∆ικτυακός τόπος,  

Ε-newsletter NCP directory  Partner Search service  / Service 
map 

6 C-ENERGY+ Ενέργεια  2010-2013 

Επικεφαλής 
∆ράσεων 
Ενημέρωσης. 
Μέλος της 
Ομάδας 
∆ιαχείρισης 

21   

Mapping of European Networks 
on Energy, May 2009, Tubitak 
document 
 
 

Εργαλείο αναγνώρισης / 
καταγραφής των κύριων φορέων 
που δραστηριοποιούνται στον 
χώρο της Ενέργειας στην 
Ευρώπη 
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4.4. Συμμετοχή σε διεθνή σεμινάρια & ημερίδες εκπαίδευσης και δικτύωσης    
 

Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικά Σεμινάρια 
 

Ημερομηνία / Τόπος  Περιγραφή 

26.01-29.01.2010, Βουλγαρία Συμμετοχή  στο εκπαιδευτικό σεμινάριο για τα Εθνικά Σημεία Επαφής του προγράμματος "Κοινωνικοοικονομικές & 
Ανθρωπιστικές Επιστήμες" που διοργάνωσε το ∆ίκτυο Net4Society, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

15.04-16.04.2010, Ρίγα, Λετονία Συνάντηση εργασίας των Εθνικών Σημείων Επαφής για το πρόγραμμα Κοινωνικοοικονομικές & Ανθρωπιστικές 
Επιστήμες στο πλαίσιο του έργου Net4Society 

31.05- 01.06.2010, Βρυξέλλες, Βέλγιο Εκπαιδευτικό σεμινάριο της ΕΕ για το Ειδικό Πρόγραμμα Ι∆ΕΕΣ 

9-10.6.2010, Σαρδηνία, Ιταλία  Συμμετοχή  στο εκπαιδευτικό σεμινάριο για τα Εθνικά Σημεία Επαφής του προγράμματος "Τεχνολογίες Πληροφορικής 
& Επικοινωνιών" που διοργάνωσε το ∆ίκτυο Idealist, σε θέματα σχηματισμού κοινοπραξίας &  πνευματικής ιδιοκτησίας 

21-22.06.2010, Βρυξέλλες, Βέλγιο Συμμετοχή  στο εκπαιδευτικό σεμινάριο για τα Εθνικά Σημεία Επαφής του προγράμματος "Τεχνολογίες Πληροφορικής 
& Επικοινωνιών" που διοργάνωσε το ∆ίκτυο Idealist, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

27.06-29.06.2010, Aarhus, ∆ανία Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΕΕ για το Openaire 

30.06.- 01.07.2010, Λουξεμβούργο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο CORDIS PARTNER SERVISE - ResPotNet 

08.07-09.07.2010, ∆ουβλίνο, Ιρλανδία Συνάντηση εργασίας των Εθνικών Σημείων Επαφής για το πρόγραμμα Κοινωνικοοικονομικές & Ανθρωπιστικές 
Επιστήμες στο πλαίσιο του έργου Net4Society 

07.-08.09.2010, Βρυξέλλες, Βέλγιο Συνάντηση εργασίας για Research Clusters for TRANSPORT στο πλαίσιο του ∆ικτύου TRANS-REG NCP 

20.9.2010, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία Συμμετοχή  στο εκπαιδευτικό σεμινάριο για τα Εθνικά Σημεία Επαφής του προγράμματος "Κοινωνικοοικονομικές & 
Ανθρωπιστικές Επιστήμες" που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

17-19.11.2010, Βιέννη, Αυστρία Εκπαιδευτικό σεμινάριο για τα Εθνικά Σημεία Επαφής του προγράμματος Ερευνητικό ∆υναμικό 
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Ημερομηνία / Τόπος  Περιγραφή 

17.11.2010, Βρυξέλλες, Βέλγιο Εκπαιδευτικό σεμινάριο για τα Εθνικά Σημεία Επαφής του προγράμματος Ενέργεια 

01-02.12.2010 Βρυξέλλες, Βέλγιο Εκπαιδευτικό σεμινάριο της ΕΕ για το Ειδικό Πρόγραμμα Ι∆ΕΕΣ  
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Συμμετοχή σε εκδηλώσεις  
Ημερομηνία / Τόπος  Περιγραφή 

15-18.03.2010, Γρανάδα, Ισπανία  Συμμετοχή στο Συνέδριο WIRE (συνέδριο για το FP7-Regional Programme), σε συνδυασμό με Συνάντηση Ε.Σ.Ε.  
της Ε.Ε. και συνάντηση εργασίας των ∆ικτύων (εκπροσώπηση ∆ικτύων RESPOT-Net & TRANS-REG NCP 

23.03-24.03.2010 Βαρκελώνη, Ισπανία  Συμμετοχή στο Συνέδριο ECRI 2010, υποστήριξη περιπτέρου του έργου EuroRIsNET και συνάντηση εργασίας με άλλα 
ΕΣΕ του ∆ικτύου 

16-18.03.2010, Βρυξέλλες, Βέλγιο  Συνάντηση για τη λήξη του έργου C-Energy 

25-26.05.2010 Ηνωμένο Βασίλειο ICT Sector Group meeting & Company mission & Staff exchange 

10.06.2010 Σαρδηνία, Ιταλία  Παρουσίαση του ∆ικτύου EuroRIs-Net και του ICT- e-infrastructure related topic στο πλαίσιο της ετήσιας συνάντησης 
του ∆ικτύου Idealist 

11.6.2010, Βρυξέλλες, Βέλγιο Συμμετοχή στην ημερίδα πληροφόρησης της DG INFSO για το Call 9 σε σχέση με το πρόγραμμα Ερευνητικές 
Υποδομές, συνάντηση εργασίας με Ε.Σ.Ε. του ∆ικτύου EuroRIsNET  

21.09.2010 Κωνσταντινούπολη, Τουρκία Συμμετοχή στο Brokerage Event για τις "Κοινωνικοοικονομικές & Ανθρωπιστικές Επιστήμες" που διοργανώθηκε  
στο πλαίσιο του έργου Net4Society 

26-28.09.2010, Βρυξέλλες, Βέλγιο 
Συμμετοχή στο συνέδριο ICT 2010 (διεθνές συνέδριο, στο πλαίσιο της Βελγικής Προεδρίας της Ε.Ε. για τους τομείς ICT 
/ e-infrastructures), υποστήριξη κοινού περιπτέρου ∆ικτύων Idealist, EuroRIsNet, EEN) καθώς και του brokerage event 
που διοργάνωσε το ∆ίκτυο Idealist, σε συνεργασία με το Enterprise Europe Network 

30.9.2010, Ρώμη, Ιταλία 
Συνδιοργάνωση και συμμετοχή στο ∆ιεθνές Συνέδριο για τις Ερευνητικές Υποδομές (ρόλος moderator στο στρογγυλό 
τραπέζι, με θέμα τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις των Ερευνητικών Υποδομών, στο πλαίσιο της ∆ιεθνούς 
Συνεργασίας), στο πλαίσιο του έργου EuroRIs-Net 

05-06.10.2010, Κωνσταντινούπολη,  
Τουρκία Επιχειρηματική αποστολή: "Co-operation Platform for ICT Applications in Smart Cities" 

29.10.2010, Βρυξέλλες, Βέλγιο Συμμετοχή στην διεθνή συνάντηση εργασίας του ERA-NET για τις Ερευνητικές Υποδομές για την Ψηφιακό Πολιτισμό 
(DC-NET), με στόχο την συζήτηση κοινών δράσεων, στο πλαίσιο του έργου EuroRIs-Net 

17-19.11.2010, Βιέννη, Αυστρία Ετήσιο Φόρουμ για το πρόγραμμα Ερευνητικό ∆υναμικό, στο πλαίσιο του έργου ResPotNet 

06 -07.12.2010 Ρώμη, Ιταλία Συνάντηση εργασίας των Εθνικών Σημείων Επαφής για το πρόγραμμα "Κοινωνικοοικονομικές & Ανθρωπιστικές 
Επιστήμες", στο πλαίσιο του Net4Society 
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