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EKT - Ψηφιακές Υπηρεσίες για την 

υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας  

 ΕΚΤ - Εθνική Υποδομή υπηρεσιών & περιεχομένου 

για την έρευνα και την καινοτομία  

 ΕΚΤ -Ψηφιακές Υπηρεσίες & Δράσεις για τον 

Ορίζοντα 2020  

 ΕΚΤ- Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) για το 

Πρόγραμμα του ERC  

  

 



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 στο συντονισμό ευρωπαϊκών 

δικτύων Εθνικών Σημείων Επαφής (http://www.ekt.gr/horizon2020/) 
 

 Συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas: Tο μεγαλύτερο δίκτυο 

για την επιχειρηματικότητα & καινοτομία, σύνδεση με επιχειρήσεις εντός & 

εκτός Ευρώπης, μεταφορά ερευνητικών αποτελεσμάτων στον παραγωγικό 

τομέα (http://www.enterprise-hellas.gr) 
 

 Ελληνικός κόμβος OpenAIRE (National Open Access Desk):  

ανοικτή πρόσβαση σε αποτελέσματα του 7ου ΠΠ και του Ορίζοντας 2020 

(http://www.openaire.eu) 
 

 Αρμόδιος φορέας για τη συλλογή/επεξεργασία δεικτών ΕΤΑΚ 

(http://metrics.ekt.gr): αποτίμηση της ελληνικής ερευνητικής δραστηριότητας, 

υποστήριξη πολιτικών ΕΤΑΚ με επιστημονική τεκμηρίωση 
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Υποστήριξη πολιτικών Έρευνας & Καινοτομίας  

Υποστήριξη πολιτικών ΕΤΑΚ με επιστημονική τεκμηρίωση, στρατηγική 

έξυπνης εξειδίκευσης (εκδόσεις – “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.) 

  

 

 

 



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  



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 

 

ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το “Ορίζοντας 2020”  

                 www.ekt.gr/horizon2020  



Υπηρεσίες & Δράσεις για τον Πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020”  

 

 Ενημέρωση (ευκαιρίες χρηματοδότησης): δικτυακοί τόποι, e-newsletters, 

φυλλάδια, εκδηλώσεις σε live streaming, κ.ά.  

 Υποστήριξη σε προετοιμασία, υποβολή & υλοποίηση έργων: e-helpdesk, 

διμερείς συναντήσεις, online εξεύρεση συνεργατών από την ΕΕ, τεχνικός 

έλεγχος προτάσεων, κ.ά 

 Εκπαίδευση: Σεμινάρια σε Ελλάδα & Ευρώπη 

 Δικτύωση εντός & εκτός Ευρώπης - εξεύρεση συνεργατών για συγκρότηση  

κοινοπραξιών και από κοινού υποβολή προτάσεων  

 Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων:  

ανοικτή πρόσβαση στη γνώση, ανταγωνιστική οικονομία  

 Έκδοση δεικτών για την αποτίμηση της ερευνητικής δραστηριότητας:  

υποστήριξη πολιτικών με βάση την επιστημονική τεκμηρίωση  

 

 

 



http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html 

EKT: Εθνικό Σημείο Επαφής για το ERC 
Ανοικτές προκηρύξεις & επίσημα έγγραφα στον Ορίζοντα 2020 



EKT: Εθνικό Σημείο Επαφής για το ERC 
Ανοικτές προκηρύξεις & επίσημα έγγραφα στον Ορίζοντα 2020 



EKT: Εθνικό Σημείο Επαφής για το ERC 
 



Υποβολή της πρότασης μέσω του PPSS 

PPSS= Participant Portal 

Submission Service 



Υποβολή της πρότασης μέσω του PPSS 



Υποβολή της πρότασης μέσω του PPSS 

PIC= Participant 

Identification Code  



Υποβολή της πρότασης μέσω του PPSS 



Υποβολή της πρότασης μέσω του PPSS 

l 



EKT: Εθνικό Σημείο Επαφής για το ERC 

 

 ΕRC’s website: http://erc.europa.eu 

 

 ERC FAQ: http://erc.europa.eu/faq 

 

 ERC Funded Projects: http://erc.europa.eu/erc-funded-projects 

 

 CORDIS Advanced Search: έργα που χρηματοδοτούνται 

http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=proj.advSearch 
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EKT: Εθνικό Σημείο Επαφής για το ERC 

 

Συναντήσεις Εργασίας για το Ειδικό Πρόγραμμα  του ERC με την 

παρουσίαση του Εκπρόσωπου του ERC, ενός αξιολογητή και 

επιτυχημένων υποψηφίων του προγράμματος  
 

 Στις 20 Ιανουαρίου 2010, στην Αθήνα με την συνεργασία της ΓΓΕΤ & ERC: 

http://www.ekt.gr/news/events/ekt/2010-01-20/index.html 

     (Παρουσιάσεις + βίντεο της εκδήλωσης) 
 

 Στις 14 Σεπτεμβρίου 2010, στην Πάτρα με την συνεργασία του 

Πανεπιστημίου Πατρών και της ΓΓΕΤ & ERC: 

http://www.ekt.gr/news/events/ekt/2010-09-14/index.html (Παρουσιάσεις)  
 

 Στις 15 Σεπτεμβρίου 2010, στην Αθήνα με την συνεργασία της ΓΓΕΤ & 

ERC: http://www.ekt.gr/news/events/ekt/2010-09-15/index.html 

(Παρουσιάσεις + βίντεο της εκδήλωσης) 
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EKT: Εθνικό Σημείο Επαφής για το ERC 

 

Συναντήσεις Εργασίας για το Ειδικό Πρόγραμμα  του ERC με την 

παρουσίαση του Εκπρόσωπου του ERC, ενός αξιολογητή και 

επιτυχημένων υποψηφίων του προγράμματος  
 

 Στις 10 Οκτωβρίου 2011, στην Αθήνα με την συνεργασία της ΓΓΕΤ & ERC: 

http://www.ekt.gr/news/events/ekt/2011-10-10/index.html 

     (Παρουσιάσεις + βίντεο της εκδήλωσης) 
 

 Στις 17 Σεπτεμβρίου 2012, στην Αθήνα με την συνεργασία της ΓΓΕΤ &ERC: 

http://www.ekt.gr/news/events/ekt/2012-09-17/index.html 

     (Παρουσιάσεις + βίντεο της εκδήλωσης) 
 

 Στις 9 Δεκεμβρίου 2013, στην Αθήνα με την συνεργασία της ΓΓΕΤ &ERC: 

http://www.ekt.gr/news/events/ekt/2013-12-09/index.html 

     (Παρουσιάσεις + βίντεο της εκδήλωσης) 
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Αν. Καθηγήτρια  - Ζ. Λυγερού, 

Τμήμα Ιατρικής (Παν. Πατρών) 

 

DYNACOM: From Genome Integrity 

to Genome Plasticity: Dynamic 

complexes controlling once per cell 

cycle replication 

 

2012-2017, ERC-Consolidator 



ERC - Εθνικοί εκπρόσωποι & Εθνικά Σημεία Επαφής 

 Εθνικός Εκπρόσωπος 

• Δρ Β. Γρηγορίου 

• Πρόεδρος του ΕΙΕ   
       

 Αναπληρώτρια Εθνική Εκπρόσωπος 

• κα. Μαρία Χριστούλα 

• ΓΓΕΤ 

• e-mail: m.christoula@gsrt.gr 
 

 Εθνικό Σημείο Επαφής: ΕΚΤ 

• κα Γ. Μαζιώτη & Δρ Πασκουάλ 

• e-mail: cpascual@ekt.gr; gmazio@ekt.gr 

• www.ekt.gr/fp7, http://helpdesk.ekt.gr  

 

 

 



Έκθεση για το Πρόγραμμα του ERC 2007-2011 (7ΠΠ) 

7ΠΠ- ERC (δεν συμπεριλαμβάνονται οι  

προκηρύξεις “ERC-2013”): 

 

 36 ERC Επιχορηγήσεις 

 22 νέους & 14 έμπειρούς ερευνητές  

  ~ 55 Μιο euros 

  http://metrics.ekt.gr/el/node/14  



 

 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (ΕΚΤ): www.ekt.gr/fp7 

 Ορίζοντας 2020: www.ekt.gr/horizon2020 

 Enterprise Europe Network-Hellas: www.enterprise-hellas.gr 

 OpenAire: www.openaire.eu 

 Δείκτες Έρευνας & Καινοτομίας: http://metrics.ekt.gr/  

 Research Infrastructures Observatory: http://observatory.euroris-net.eu 

 

 

 

 
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας 

 
 

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης |  www.ekt.gr   
 

Helpdesk για το Ηorizon 2020 |   Τηλ.: 210 72739225 
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