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Υπηρεσίες ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας  

 Εθνική Υποδομή υπηρεσιών & περιεχομένου για την έρευνα 

και την καινοτομία  

 Εnterprise Europe Network 

 Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) για το Πρόγραμμα “Ορίζοντας 

2020”: Υπηρεσίες & Δράσεις 

 ΕΣΕ για την Κοινωνική Πρόκληση «Υγεία, Δημογραφική 

μεταβολή και Ευεξία»  

  

 



ΕΚΤ: Εθνική Υποδομή για την έρευνα και την καινοτομία  

 Αποστολή του ΕΚΤ είναι η Συγκέντρωση, οργάνωση και παροχή 

τεκμηριωμένης πληροφόρησης για έρευνα, τεχνολογία και καινοτομία  

 

 Θεσμικά αρμόδιο ως επιστημονική εγκατάσταση εθνικής χρήσης για την 

τεκμηρίωση του ψηφιακού περιεχομένου στην Ελλάδα 

 

 Τεχνολογικά ώριμο για την παροχή υπηρεσιών & υποδομών ψηφιακού 

περιεχομένου 

 

 Δραστηριότητα στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας, της εκπαίδευσης 

και του πολιτισμού 

 

 

 

 



EKT: Εθνική Υποδομή για Έρευνα & Καινοτομία 

Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας & Τεχνολογίας 

 

Ηλεκτρονική Υποδομή για ανοικτή  

πρόσβαση σε περιεχόμενο/υπηρεσίες 

http://www.epset.gr  

 

 

  

 

 

  

 

Metrics (www.ekt.gr/metrics):  

Έκδοση επίσημων δεικτών για 

την έρευνα και την καινοτομία, 

Μελέτες για την ελληνική 

συμμετοχή σε προγράμματα 



EKT: Εθνική Υποδομή για Έρευνα & Καινοτομία 

 Εθνικό Σημείο Επαφής για ευρωπαϊκά προγράμματα (από το 1998): 

υποδομές, τεχνογνωσία, δικτύωση, εμπειρία συντονιστής ευρωπαϊκών δικτύων 

Εθνικών Σημείων Επαφής 
 

 Συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas: Tο μεγαλύτερο 

δικτύου για επιχειρηματικότητα & καινοτομία, σύνδεση με επιχειρήσεις εντός & 

εκτός Ευρώπης, μεταφορά ερευνητικών αποτελεσμάτων στον παραγωγικό 

τομέα  
 

 Ελληνικός κόμβος OpenAIRE (National Open Access Desk):  
ανοικτή πρόσβαση σε αποτελέσματα του 7ου ΠΠ και του Ορίζοντας 2020 
 

 Αρμόδιος φορέας για τη συλλογή/επεξεργασία δεικτών ΕΤΑΚ: 
αποτίμηση της ελληνικής ερευνητικής δραστηριότητας, υποστήριξη πολιτικές 

ΕΤΑΚ με επιστημονική τεκμηρίωσης  

  

 

 

 



Υποστήριξη πολιτικών Έρευνας & Καινοτομίας:  

 Υποστήριξη πολιτικές ΕΤΑΚ με επιστημονική τεκμηρίωσης, στρατηγική 

έξυπνης εξειδίκευσης (εκδώσεις – “Intelligence reports”, δείκτες ανά 

περιφέρεια, θεματικό πεδίο, κ.ά.) 

 
• Ενίσχυση της πρόσβασης σε ερευνητικές υποδομές της ΕΕ (Παρατηρητήριο 

Ερευνητικών Υποδομών, online εξεύρεση υπηρεσιών / ευκαιριών πρόσβασης, κ.ά.)  

 

• Πολιτικές/Έργα  ανοικτής πρόσβασης (αποθετήριο & helpdesk για τα 

αποτελέσματα  του Προγράμματος Πλαίσιο) 

 

• Πολιτικές/Έργα για αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στον 

Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας   

 

• Ενίσχυση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον 

Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας  (έργα για την εκπαίδευση/δικτύωση ΜΜΕ, κ.ά.) 

  

 

 

 



Ενημερωτικές εκδόσεις για Έρευνα & Καινοτομία 

 

Δικτυακός τόπος “Ερευνα και Καινοτομία”  

www.ekt.gr/research 

 

Περιοδικό “Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία”  

www.ekt.gr/kainotomia 

 

eNewsletter “Έρευνα και Καινοτομία”  

www.ekt.gr/enewsletter 



Enterprise Europe ? Network 

http://een.ec.europa.eu  

• 600 συνεργαζόμενοι φορείς 

• 54 χώρες 

• >3.000 εξειδικευμένα στελέχη 

• 17 ομάδες εμπειρογνωμόνων σε διάφορους 

τομείς (Sector Group Healthcare) 

http://een.ec.europa.eu/
http://een.ec.europa.eu/


Enterprise Europe Network -Hellas  

http://www.enterprise-hellas.gr/ 

 Eνα δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης 

στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, 

ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά 

επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της 

καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 
 

• Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/ ΕΙΕ  

• Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής 

Ελλάδας 

• Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών  

• Επιμελητήριο Αρκαδίας  

• Επιμελητήριο Ιωαννίνων  

• Επιμελητήριο Καβάλας  

• ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών 

• Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος 

• Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ  

• Επιμελητήριο Ηρακλείου 

• ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. 

• ΑΝΚΟ Α.Ε. 



Enterprise Europe Network- Υπηρεσίες Πληροφόρησης  

  

Ευρωπαϊκή πληροφόρηση 

Ε-Helpdesk -«Απαντάμε 

στα ερωτήματα σας» 

Εσωτερική Αγορά – 

Υπηρεσία SME Feedback 

Σεμινάρια – Ημερίδες 

Τομεακές 

εκδόσεις 



Enterprise Europe Network- Υπηρεσίες Δικτύωσης  

  
Ηλεκτρονική Υπηρεσία 

Αυτόματης Ενημέρωσης 

Εκδηλώσεις Μεσιτείας του Δικτύου 

Πρόσβαση στην Βάση Δεδομένων του Δικτύου  

με  >15000 Αναζητήσεις  Συνεργασίας  
http://www.enterprise-

hellas.gr/services/Innovation/EKT/widget.dot 

• Διοργάνωση ή συμμετοχή σε διεθνή 

forum επιχειρηματικότητας σε 

μεγάλες τομεακές εκθέσεις: MEDICA, 

CEBIT κτλ 

 

• Εμπορικές αποστολές: Χιλή, 

Νορβηγία,  Τουρκία, Βουλγαρία κτλ 

 
«Ημερολόγιο Εκδηλώσεων του Δικτύου» 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/

Event/ListEvents 

 

 

   

http://www.enterprise-hellas.gr/services/Innovation/EKT/widget.dot
http://www.enterprise-hellas.gr/services/Innovation/EKT/widget.dot
http://www.enterprise-hellas.gr/services/Innovation/EKT/widget.dot
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ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το “Ορίζοντας 2020” 

Επιστημονική Αριστεία 

• Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC) 

• Μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες (FET) 

• Δράσεις "Marie Skłodowska-Curie" 

• Ερευνητικές υποδομές 

Βιομηχανική Υπεροχή 

• Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου 

• Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ICT) 

                 www.ekt.gr/horizon2020  



ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το “Ορίζοντας 2020” 

                 www.ekt.gr/horizon2020  

 

Κοινωνικές Προκλήσεις 

• Υγεία, δημογραφική μεταβολή και ευεξία 

• Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια 

• Η Ευρώπη σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο - Πολυδεκτικές, καινοτόμες και 

στοχαστικές κοινωνίες 

• Η επιστήμη στην κοινωνία και μαζί με την κοινωνία 

 

Έρευνα για πυρηνική ενέργεια στο πλαίσιο της συνθήκης Euratom 

 



Υπηρεσίες & Δράσεις για τον Πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020”  

Στρατηγικό πλαίσιο:  

 

 Παρόμοιες προτεραιότητες στον Ορίζοντα 2020.  

 Ενιαία προσέγγιση για υποστήριξη από την ιδέα έως την αγορά 

 Ενιαίο σημείο πρόσβασης για όλους τους συμμετέχοντες / όλα τα 

προγράμματα    

 

 

 

 

  

 

 



Υπηρεσίες & Δράσεις για τον Πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020”  

• Πληροφόρηση και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες  

για τη διαδικασία υποβολής προτάσεων 

• Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης  

• Ανάπτυξη και διακίνηση ενημερωτικού υλικού  

• Διοργάνωση εκδηλώσεων & σεμιναρίων σε  

συνεργασία με διάφορους φορείς 

• Εξεύρεση συνεργατών για συγκρότηση  

κοινοπραξιών και από κοινού υποβολή προτάσεων 

• Καταγραφή της εθνικής συμμετοχής και έκδοση  

στατιστικών στοιχείων και δεικτών απόδοσης  

(metrics.ekt.gr) για τη συμμετοχή των ελληνικών  

οργανισμών στο πρόγραμμα. 



Δικτυακοί τόποι  -  E-newsletter – Εκδηλώσεις Live Streaming  

-Εκδηλώσεις Ανεύρεσης Συνεργατών – e-helpdesk   



EKT: Εθνικό Σημείο Επαφής για την ΚΠ1 

«Υγεία, Δημογραφική μεταβολή και Ευεξία» 

 Εθνικός Εκπρόσωπος 

•   Καθ. Θεόδωρος Φώτσης  

•  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  & Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών -ΙΤΕ 

       

 Αναπληρώτρια Εθνική Εκπρόσωπος 

•    Δρ Σίσσυ Κολυβά 

•  Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ 

•    e-mail: s.kolyva@pasteur.gr 

 

 Εθνικό Σημείο Επαφής: ΕΚΤ 

•      Δρ Κολυβά  & Δρ Πασκουάλ 

•      e-mail: s.kolyva@pasteur.gr ; cpascual@ekt.gr  

•      http://helpdesk.ekt.gr  

 

 

 

mailto:s.kolyva@pasteur.gr
mailto:cpascual@ekt.gr


EKT: Εθνικό Σημείο Επαφής για την ΚΠ1 

 «Υγεία, Δημογραφική μεταβολή και Ευεξία» 
 

 EC Horizon 2020-SC1 Portal (σύνδεσμοι για όλα τα προγράμματα: 

ΙΜΙ, AAL, EDCTP) 

     http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-demographic-

change-and-wellbeing 
 

 ΕC Participant Portal (ευκαιρίες χρηματοδότησης/προκηρύξεις)  
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 
  

 Έργα που χρηματοδοτούνται: 

• CORDIS Advanced Search: 
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=proj.advSearch 

 

• HEALTHCOMPETENCE:  

http://www.healtcompetence.eu/converis/publicweb/area/1353 
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EKT: Εθνικό Σημείο Επαφής για την ΚΠ1 

 «Υγεία, Δημογραφική μεταβολή και Ευεξία» 
   

 Για ανεύρεση συντονιστών & συνεργατών: 

• Fit for Health 2.0: http://www.fitforhealth.eu 

• Ideal-ist (ηλεκτρονική ΥΓΕΙΑ): http://www.ideal-ist.eu/ 

• Εnterprise Europe Network:                                                      
http://www.enterprise-hellas.gr/services/Innovation/EKT/widget.dot 

     http://www.enterprise-hellas.gr/services/Research_Collaborations/ 

 

 Ημερίδα για την ΚΠ1 στις Βρυξέλλες («Horizon 2020 Health Open 

Info Day» - 22/11/2013; Βίντεο & παρουσιάσεις) 

http://ec.europa.eu/research/health/horizon-2020-health-open-info-days_en.html 

 

 Netwatch – Platform on transnational R&D programme 

Collaboration 

http://netwatch.jrc.ec.europa.eu/web/ni/network-information/joint-calls 
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Στατιστικά: Συμμετοχή της Ελλάδας  

στο 7ΠΠ-ΥΓΕΙΑ 2007-2013 (ΕΕ- Dr Antoine Mialhe) 

 

 

 

 
EC contribution:          49.141.881 € 

Total Costs:                       63.892.545 € 

Number of projects:                             120 

Number of projects coordinated:                    9 

Number of participations:                150 

Number of organisations:                                 51 

Average amount by participations:          327.613 € 

Coordinator’s Success Rate (excluding IMI):     7,8% 

Participant’s Success Rate (excluding IMI):      19,7%

  

 

 



Στατιστικά: Συμμετοχή της Ελλάδας στο 7ΠΠ-ΥΓΕΊΑ 

 

 

 

EC contribution in kilo € 

FYROM- 

FYROM- 

EC contribution weighted by population 

(€ per inhabitant) 



Στατιστικά: Συμμετοχή της Ελλάδας  

στο 7ΠΠ-ΥΓΕΙΑ 2007-2013 (ΕΕ- Antoine Mialhe) 
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Στατιστικά: Συμμετοχή της Ελλάδας στο 7ΠΠ-ΥΓΕΊΑ 
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Στατιστικά: Συμμετοχή της Ελλάδας στο 7ΠΠ-ΥΓΕΊΑ 

 

 

 



eHealth Forum 2014 (Αθήνα,12-14 Μαΐου 2014) 

 Ημερίδα για Ευρωπαϊκά Προγράμματα στον τομέα της ΥΓΕΙΑΣ 

(ΕΚΤ & Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ): 

 

 EU-US eHealth Marketplace: Εκδήλωση μεσιτείας με θέμα 

ηλεκτρονική ΥΓΕΙΑ σε συνεργασία με το δίκτυο Enterprise 

Europe Network (EKT) & European Connected Health Alliance 

 

 http://ehealth2014.org/press/ 

 

http://ehealth2014.org/press/


Επικοινωνία 

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης  

Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα  

"Ορίζοντας 2020"  

 Bασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα 

 Tηλ.: 210 7273925  

 e-mail: horizon2020@ekt.gr  

 www.ekt.gr/horizon2020 


