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Το πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020"  

Ο "Ορίζοντας 2020" (Ηorizon 2020), το νέο πρόγραμμα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρηματοδότηση της Έρευνας 

και της Kαινοτομίας την περίοδο 2014-2020, με 

προϋπολογισμό 79,4 δισ. ευρώ, αποσκοπεί : 

• στην ενδυνάμωση της παγκόσμιας  

ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης 

• στην αξιοποίηση των επιστημονικών επιτευγμάτων  

σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες 

• στη βελτίωση της ποιότητας ζωής  

των Ευρωπαίων πολιτών. 



Το πρόγραμμα  

"Ορίζοντας 2020" στηρίζεται σε τρεις άξονες: 

• 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 

 



Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)  

ως Εθνικό Σημείο Επαφής 

 Το ΕΚΤ λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για 

ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας  

για περισσότερα από 15 χρόνια.  

 Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ απευθύνονται στο σύνολο  

της ελληνικής επιστημονικής και επιχειρηματικής 

κοινότητας σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις, φορείς του δημόσιου  

και ιδιωτικού τομέα, και τοπική αυτοδιοίκηση,  

 Στόχος: η αύξηση της ποιοτικής και ποσοτικής  

συμμετοχής των ελληνικών φορέων. 
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Το ΕΚΤ λειτουργεί ως  

Εθνικό Σημείο Επαφής για τα προγράμματα:  

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) 
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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 

 

Το ΕΚΤ λειτουργεί ως  

Εθνικό Σημείο Επαφής για τα προγράμματα:  
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Υπηρεσίες του 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  

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

οργανισμών στο πρόγραμμα. 



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 



Επικοινωνία 

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης  

Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα  

"Ορίζοντας 2020"  

 Bασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα 

 τηλ.: 210 7273925  

 e-mail: horizon2020@ekt.gr  

 www.ekt.gr/horizon2020 


