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 Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής
 Οι υπηρεσίες του δικτύου SiS.net (Network of National 

Contact Points for SWAFS in Horizon 2020)

 Το πρόγραμμα Science with and for Society στον 
Ορίζοντα 2020 



EKT: Εθνική Υποδομή για Έρευνα & Καινοτομία

 Συγκέντρωση, οργάνωση και παροχή τεκμηριωμένης πληροφόρησης 
για έρευνα, τεχνολογία & καινοτομία 

 Ανάπτυξη προηγμένων υποδομών για ανοικτή πρόσβαση σε 
επιστημονικό περιεχόμενο & ψηφιακές υπηρεσίες (http://www.epset.gr)

 Έκδοση δεικτών για πολιτικές με επιστημονική τεκμηρίωση 
(www.ekt.gr/metrics) 

 Υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας: 
- Εθνικό Σημείο Επαφής για ευρωπαϊκά προγράμματα 
- Enterprise Europe Network-Hellas 

http://www.epset.gr/
http://www.ekt.gr/metrics


ΕΚΤ: Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα 2020 



Υπηρεσίες ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής
 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 (http://metrics.ekt.gr) για τη 
συμμετοχή των ελληνικών οργανισμών στο πρόγραμμα

http://metrics.ekt.gr/


Ενημερωτικές εκδόσεις για Έρευνα & Καινοτομία

 Δικτυακός τόπος “Έρευνα και Καινοτομία”
www.ekt.gr/research

 Περιοδικό “Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία”
www.ekt.gr/kainotomia

 eNewsletter “Έρευνα και Καινοτομία”
www.ekt.gr/enewsletter

http://www.ekt.gr/research
http://www.ekt.gr/kainotomia
http://www.ekt.gr/enewsletter


http://www.sisnetwork.eu/ 



 Το δίκτυο των Εθνικών Σημείων 

Επαφής για SWAFS

 Ενεργό από το 2007

 Δίκτυο

 16 εταίροι και <20 

συνεργαζόμενοι φορείς

 Νοέμβριος 2014 – Οκτώβριος 

2018
 Αναζήτηση εταίρων

 Pre-proposal check

 Full proposal check

 Brokerage eventshttp://www.sisnetwork.eu/ 



Ορίζοντας 2020

 Το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πρόγραμμα πλαίσιο
€77 δις 2014-2020
€16 δις 2016-2017

 Στρατηγική Ευρώπη 2020
• έξυπνη
• βιώσιμη ανάπτυξη
• χωρίς αποκλεισμούς 
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Ορίζοντας 2020
• Επιστημονική Αριστεία (Εxcellent Science):

Επιστημονική έρευνα υψηλού επιπέδου με παγκοσμίου 
εμβέλειας ερευνητικές υποδομές με στόχο την προσέλκυση 
στην ΕΕ των καλύτερων επιστημόνων στον κόσμο

• Βιομηχανική Υπεροχή (Ιndustrial Leadership): 
Στρατηγική επένδυση σε καίριας σημασίας τεχνολογίες με 
στόχο 
την προσέλκυση επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία

• Κοινωνικές Προκλήσεις (Societal Challenges):
Αντιμετώπιση των σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων,  
λαμβάνοντας υπόψη τους κοινωνικούς προβληματισμούς 
και δίνοντας έμφαση στην εφαρμοσμένη επιστήμη

Η επιστήμη στην κοινωνία και μαζί με την κοινωνία
Έρευνα για πυρηνική ενέργεια στο πλαίσιο 
της συνθήκης Euratom



197 and more

29 - 197

H20 Number of participations

Για να συμβάλει στην προστασία του απορρήτου σας, το PowerPoint απέκλεισε την αυτόματη λήψη αυτής της εικόνας.

Ορίζοντας 2020: Η ελληνική συμμετοχή

 670 συμμετοχές οργανισμών

 203,846,679 € κοινοτική συγχρηματοδότηση

Source: ecorda - extraction date: 29/10/2015
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Πρόγραμμα Εργασίας SWAFS- 2014 & 2015

Making Science Education And Careers attractive for 
young people (SEAC)

Promoting Gender Equality in Research and 
Innovation (GERI)

Integrating Society in Science and Innovation (ISSI)

Developing Governance for the Advancement of 
Responsible Research and Innovation (GARRI)



Οι προκηρύξεις του SWAFS- 2014 & 2015
Η συνολική συμμετοχή
 27 εγκεκριμένα έργα
 281 συμμετοχές οργανισμών
 50.124.764,71 € κοινοτική συγχρηματοδότηση

Η ελληνική συμμετοχή
 8 εγκεκριμένα έργα
 10 συμμετοχές οργανισμών
 1.322,473 € κοινοτική συγχρηματοδότηση
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Τα στοιχεία προέρχονται από τη βάση e-CORDA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από δεδομένα που συγκεντρώνει το ΕΚΤ από τη λειτουργία του 
ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020. Τα στοιχεία ενδέχεται να τροποποιηθούν κατά την εξέλιξη υλοποίησης των έργων.



2014   2015   2016   2017 2018   2019   2020



Engagement

Gender
Equality

Science 
Education

Ethics

Open 
Access

Governance

SWAFS- RRI across Horizon 2020

https://www.youtube.com/watch?v=bs5A-4j5h-I


SCIENCE IN SOCIETY PORTAL (EUROPA):
http://ec.europa.eu/research/science-society/home_en.cfm

RESPONSIBLE RESEARCH AND INNOVATION:
https://www.youtube.com/watch?v=bs5A-4j5h-I

HORIZON 2020 participants portal:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal

EUROPEAN RESEARCH AREA:
http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm

@RRI_EC 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

http://ec.europa.eu/research/science-society/home_en.cfm
https://www.youtube.com/watch?v=bs5A-4j5h-I
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm
https://twitter.com/RRI_EC
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