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Αντί προλόγου 
 

Το 6ο Πρόγραµµα Πλαίσιο για την Έρευνα 
και την Τεχνολογική Ανάπτυξη (6ο ΠΠ) 
αποτελεί το κύριο µέσο χρηµατοδότησης 
της έρευνας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
για την περίοδο 2002-2006. 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης λειτουργεί 
σύµφωνα µε απόφαση της Γενικής 
Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας 
(ΓΓΕΤ) ως Εθνικό Σηµείο Επαφής (NCP) 
για το 6ο Πρόγραµµα Πλαίσιο, 
υποστηρίζοντας ενεργά την ερευνητική και 
ακαδηµαϊκή κοινότητα καθώς και τους 
επιχειρηµατικούς φορείς µε 
συµβουλευτικές υπηρεσίες, άµεση 
πληροφόρηση και ανεύρεση εταίρων ώστε 
να συµµετέχουν στο Πρόγραµµα. 

Αξιοποιεί την συµµετοχή του σε ευρωπαϊκά 
δίκτυα, όπως το δίκτυο των Κέντρων 
Αναδιανοµής Τεχνολογίας, το δίκτυο των 
Εθνικών Σηµείων Επαφής (NCPs), το 
δίκτυο υποστήριξης για ανεύρεση εταίρων 
IDEALIST και SMEs-Go life sciences, 
καθώς και σε έργα  που αφορούν τη 
δηµιουργία ∆ικτύου Εθνικών Σηµείων 
Επαφής για τα Προγράµµατα Πλαίσιο στη 
Μεσόγειο και στα ∆. Βαλκάνια (έργα: 
Euro-MEDANet, ERA-WESTBALKAN).   

Το ∆εκέµβριο του 2002 το ΕΚΤ 
παρουσίασε τον πρώτο συνοπτικό οδηγό 
µε τα µέσα υλοποίησης του 6ου ΠΠ, τις 
θεµατικές προτεραιότητες και τα οριζόντια 
προγράµµατα, και τις πρώτες προκηρύξεις. 

Η παρούσα ανανεωµένη έκδοση του 
οδηγού, στο µέσο της διάρκειας του 6ου 
ΠΠ, περιλαµβάνει:  

• Την Εθνική συµµετοχή στις πρώτες 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του 6ου 
ΠΠ 

• Τις παρατηρήσεις της Επιτροπής για την 
αναθεώρηση των νέων µέσων υλοποίησης 
µε βάση την έκθεση αξιολόγησής τους 
(Έκθεση Marimon)  

•  Οδηγίες για τη συγγραφή και υποβολή 
προτάσεων  

• Αναλυτικά σχόλια για τα µοντέλα 
κόστους και τις επιλέξιµες δαπάνες ενός 
έργου  

• Τα κριτήρια αξιολόγησης ανά τύπο έργου 

• Χρήσιµες συµβουλές και επισηµάνσεις 
για την υποβολή προτάσεων 

• Λάθη που πρέπει να αποφεύγονται κατά 
την υποβολή προτάσεων  

Αυτός ο οδηγός συµπληρώνεται από µια 
καταγραφή των συνηθέστερων όρων ή 
συντοµογραφιών του 6ου ΠΠ µε την 
αντίστοιχη απόδοσή τους στα ελληνικά, 
και από ένα παράρτηµα που περιέχει τα 
ονόµατα και στοιχεία επικοινωνίας των 
Εθνικών Εκπροσώπων ανά πρόγραµµα του 
6ου ΠΠ.  

Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης  

Εθνικό Σηµείο Επαφής για το 6ο ΠΠ 

Θεµατικές Προτεραιότητες: 

 Βιολογικές επιστήµες, γονιδιωµατική 
και βιοτεχνολογία στην υπηρεσία της 
υγείας   

 Τεχνολογίες της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας 

 Πολίτες και διακυβέρνηση στην 
κοινωνία της γνώσης 
 

«Οριζόντια» Προγράµµατα:  

 Ερευνητικές Υποδοµές  

 Ανθρώπινοι πόροι και κινητικότητα  

 Έρευνα και Καινοτοµία  

 Επιστήµη και Κοινωνία  

 Έρευνα µε αντικείµενο τη διερεύνηση 
νέων και καινοφανών επιστηµονικών 
και τεχνολογικών προβληµάτων και 
προοπτικών.  

 

Η παρούσα έκδοση είναι διαθέσιµη 
στο δικτυακό τόπο του ΕΚΤ 
www.ekt.gr
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Ειδικές δραστηριότητες που 
καλύπτουν ευρύτερο πεδίο 
έρευνας 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ  ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (7) 

ΟΜΑ∆Α 1: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ 

6o ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΟΜΑ∆ΕΣ ∆ΡΑΣΗΣ (3) 

ΟΜΑ∆Α 2: ∆ΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Έρευνα και     Ανθρώπινοι πόροι   Ερευνητικές    Επιστήµη και 
Καινοτοµία      και κινητικότητα     υποδοµές       κοινωνία 

6ο ΠΠ (Ευρατόµ): Έρευνα και εκπαίδευση στον τοµέα της πυρηνικής ενέργειας 

Υποστήριξη του συντονισµού         Υποστήριξη της συνεκτικής  
των δραστηριοτήτων                    ανάπτυξης των πολιτών        

ΟΜΑ∆Α 3: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
ΕΡΕΥΝΑΣ 

∆ράσεις Κοινού Κέντρου Ερευνών 

Ειδικά µέτρα υποστήριξης της διεθνούς συνεργασίας  

Οριζόντιες ερευνητικές δραστηριότητες µε συµµετοχή ΜΜΕ 

Νέα καινοφανή επιστηµονικά και 
τεχνολογικά προβλήµατα και 
προοπτικές (NEST) 
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Ενδεικτική κατανοµή του προϋπολογισµού στο 6ο Πρόγραµµα Πλαίσιο 

 

6 Ο  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Π Λ Α Ι Σ Ι Ο  ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

  

1. ΕΣΤΙΑΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  14.682 

1.1 Θεµατικές προτεραιότητες 12.438 

1.1.1 Βιολογικές επιστήµες, Γονιδιωµατική και βιοτεχνολογία 
στην υπηρεσία της υγείας 

2.514 

Η συγκεκριµένη θεµατική προτεραιότητα αναλύεται ως εξής: 

- Προηγµένη γονιδιωµατική και εφαρµογές της στην υγεία:   1.209  

- Καταπολέµηση σοβαρών ασθενειών:                                 1.305 
 

1.1.2 Τεχνολογίες της κοινωνίας της πληροφορίας 3.984 

1.1.3 Νανοτεχνολογίες και νανοεπιστήµες, πολυλειτουργικά 
υλικά  

1.429 

1.1.4 Αεροναυτική και διάστηµα 1.182 

1.1.5 Ποιότητα και ασφάλεια των τροφίµων 753 

1.1.6 Αειφόρος ανάπτυξη, πλανητική µεταβολή και 
οικοσυστήµατα 

2.329 

 Η ανάλυση του προϋπολογισµού στη συγκεκριµένη θεµατική 
προτεραιότητα είναι ως εξής: 

- Αειφόρα ενεργειακά συστήµατα                                         890  

- Αειφόρες επίγειες µεταφορές                                             670  

- Πλανητική µεταβολή και οικοσυστήµατα                             769  

 

1.1.7 Πολίτες και διακυβέρνηση στην κοινωνία της  γνώσης 247 

1.2 Ειδικές δραστηριότητες που καλύπτουν ευρύτερο πεδίο έρευνας 1.409 

1.2.1 Υποστήριξη πολιτικών και πρόβλεψη επιστηµονικών 
και τεχνολογικών αναγκών 

590 

1.2.2 Οριζόντιες ερευνητικές δραστηριότητες µε συµµετοχή 
ΜΜΕ (Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων) 

473 

1.2.3 Ειδικά µέτρα υποστήριξης της διεθνούς συνεργασίας  
 

346 

1.3 Μη πυρηνικές δραστηριότητες του Κοινού Κέντρου Ερευνών  835 

  

2. ∆ΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ 2.854 

2.1 Έρευνα και καινοτοµία 319 

2.2 Ανθρώπινοι πόροι και κινητικότητα 1.732 

2.3 Ερευνητική υποδοµή 715 

2.4 Επιστήµη και Κοινωνία 88 
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3. Ενίσχυση των βάσεων του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας 347 

3.1 Υποστήριξη του συντονισµού των δραστηριοτήτων 292 

3.2 Υποστήριξη της συνεκτικής ανάπτυξης των πολιτικών έρευνας 
και καινοτοµίας 
 

55 

  

Πρόγραµµα Πλαίσιο Ευρατόµ έρευνας και εκπαίδευσης στον τοµέα 
της πυρηνικής ενέργειας 

1.230 

1. Θεµατικά πεδία προτεραιότητας 890 

Έρευνα στο πεδίο της ενέργειας σύντηξης 750 

∆ιαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων 90 

Ακτινοπροστασία 50 

2. Άλλες δραστηριότητες στο πεδίο των πυρηνικών τεχνολογιών και 
της πυρηνικής ασφάλειας 

50 

3. ∆ράσεις από το Κοινό Κέντρο Ερευνών 290 

ΣΥΝΟΛΟ 17.883 
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Α. Μέσα υλοποίησης (τύποι έργων) – Συµµετοχή – 

    Προετοιµασία πρότασης - ∆ιαδικασία Υποβολής 

   προτάσεων – κριτήρια αξιολόγησης  

Α1. Μέσα Υλοποίησης (Τύποι Έργων) 

Τα νέα µέσα υλοποίησης (Ολοκληρωµένα Έργα και ∆ίκτυα Αριστείας) έχουν 
ως στόχο να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της Κοινότητας και να 
συµβάλουν στην αντιµετώπιση µείζονων κοινωνικών αναγκών. Οι νέοι αυτοί 
τύποι έργων αφορούν την παραγωγή της απαιτούµενης γνώσης για την 
υλοποίηση των θεµατικών προτεραιοτήτων. Έχουν σχεδιαστεί ως δράσεις 
µεγάλης κλίµακας, κινητοποιώντας κρίσιµη µάζα πόρων και τεχνογνωσίας στο 
χώρο της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και θα διεξάγονται, κατά 
προτίµηση, από δηµόσια/ιδιωτικά εταιρικά σχήµατα. 

Α1.1 Ολοκληρωµένα Έργα (IPs: Integrated Projects) 

Κάθε Ολοκληρωµένο Έργο πρέπει να έχει 
σαφώς καθορισµένους επιστηµονικούς και 
τεχνολογικούς στόχους και να αποβλέπει 
στην παραγωγή συγκεκριµένων 
αποτελεσµάτων. Στο σχέδιο υλοποίησης 
ενός Ολοκληρωµένου Έργου  
περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, και οι εξής 
δραστηριότητες:  

• στοχευµένη έρευνα και, κατά περίπτωση, 
τεχνολογική ανάπτυξη ή/και επίδειξη  

• κατάρτιση και εκπαίδευση στελεχών, 
διάδοση ή/και µεταφορά τεχνολογίας και 
επιτυχηµένη διαχείριση των γνώσεων µε 
απώτερο στόχο την προαγωγή της 
καινοτοµίας 

• συνεκτικό πλαίσιο διαχείρισης για την 
υλοποίηση του έργου και των στόχων.  

Τα Ολοκληρωµένα Έργα υλοποιούνται µε 
βάση σχέδια χρηµατοδότησης, κατά 
προτίµηση µε σηµαντική κινητοποίηση 
κεφαλαίων του δηµόσιου και του ιδιωτικού 
τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων των 
χρηµατοδοτικών πόρων της Ευρωπαϊκής 

Τράπεζας Επενδύσεων ή προγραµµάτων 
συνεργασίας, όπως το ΕΥΡΗΚΑ.  

Αριθµός εταίρων κοινοπραξίας για τα 
Ολοκληρωµένα Έργα: Τυπικά 
απαιτούνται τρεις εταίροι/φορείς από τρία 
διαφορετικά κράτη, δύο από τα οποία 
πρέπει υποχρεωτικά να είναι κράτη-µέλη ή 
υποψήφια για ένταξη κράτη. Ωστόσο, 
συνήθως αποτελούνται από 6 έως 20  
εταίρους/φορείς, ή και περισσότερους, 
ενώ δεν αποκλείεται η  συµµετοχή στις 
κοινοπραξίες εταίρων από «τρίτες» χώρες.  

∆ιάρκεια ενός Ολοκληρωµένου Έργου: 
Προσδιορίζεται από 48 έως 60 µήνες, µε  
δυνατότητα παράτασης ανάλογα µε τα 
παραδοτέα του έργου. 
Προϋπολογισµός: Για ένα 
Ολοκληρωµένο Έργο ο προϋπολογισµός 
µπορεί να κυµαίνεται από µερικά 
εκατοµµύρια έως µερικές δεκάδες 
εκατοµµύρια ευρώ. 

 
 
 
 

Α1.2 ∆ίκτυα Αριστείας (NoEs: Networks of Excellence) 

Στόχος των ∆ικτύων Αριστείας είναι η 
ενίσχυση και ανάπτυξη της επιστηµονικής 
και τεχνολογικής αριστείας στην Ευρώπη, 
µέσω της ολοκλήρωσης της ερευνητικής 
ικανότητας που υπάρχει ήδη τόσο σε 
εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. 

Παράλληλα, η αριστεία πρέπει να διαδοθεί 
και πέρα από τα µέλη του ∆ικτύου.  

Κάθε δίκτυο έχει στόχο την προώθηση των 
γνώσεων σε συγκεκριµένο τοµέα, 
συγκεντρώνοντας κρίσιµη µάζα 
εµπειρογνωµοσύνης και ευρωπαϊκής 
προστιθέµενης αξίας. Τα δίκτυα προωθούν 
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τη συνεργασία µεταξύ δυναµικού αριστείας 
σε πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα, 
επιχειρήσεις, επιστηµονικούς και 
τεχνολογικούς φορείς. Ένα ∆ίκτυο 
Αριστείας υλοποιείται µέσω ενός κοινού 
προγράµµατος δραστηριοτήτων, όπου 
εµπλέκονται µερικές ή όλες οι ερευνητικές 
ικανότητες και δραστηριότητες των 
συµµετεχόντων στον οικείο τοµέα. Οι 
δραστηριότητες των ∆ικτύων 
προσανατολίζονται στην επίτευξη 
µακροπρόθεσµων και πολυεπιστηµονικών 
στόχων και όχι σε προκαθορισµένα 
αποτελέσµατα όσον αφορά προϊόντα, 
διαδικασίες ή υπηρεσίες.  

Στο πρόγραµµα δραστηριοτήτων ενός 
∆ικτύου Αριστείας θα πρέπει να 
συµπεριλαµβάνονται και τα εξής 
στοιχεία: 

i. ∆ράσεις Ολοκλήρωσης, όπως: 
δηµιουργία µηχανισµών για το 
συντονισµό και την ενοποίηση των 
ερευνητικών προφίλ των εταίρων, από 
κοινού διαχείριση των γνώσεων και 
χρήση ερευνητικών εργαλείων και 
εγκαταστάσεων, µεθοδολογία/σχήµατα 
ανταλλαγής προσωπικού, από κοινού 
χρήση και πρόσβαση σε εξοπλισµό, 
διοικητικές και ερευνητικές υποδοµές, 
εγκαταστάσεις και υπηρεσίες  

ii. Από κοινού ερευνητικές 
δραστηριότητες: στο πρόγραµµα 
δραστηριοτήτων πρέπει να 
συµπεριλαµβάνονται ερευνητικές 
δράσεις που υλοποιούνται από κοινού 
µεταξύ των µελών, ώστε να 
εξασφαλιστεί ο στόχος της διαρκούς 
ενοποίησης  

iii. ∆ράσεις για τη διάδοση της αριστείας  

iv. ∆ιαχείριση του ∆ικτύου. 

Αριθµός εταίρων (& ερευνητών) ενός 
∆ικτύου Αριστείας: Γενικά απαιτούνται 
κατ’ ελάχιστο έξι εταίροι/φορείς από 
τουλάχιστον τρία διαφορετικά κράτη, εκ 

των οποίων τα δύο να είναι υποχρεωτικά 
κράτη-µέλη ή υποψήφια για ένταξη κράτη. 
Ωστόσο, συνήθως αποτελούνται από 6 έως 
20 φορείς, ή και περισσότερους (που 
περιλαµβάνουν από µερικές δεκάδες έως 
µερικές εκατοντάδες ερευνητές), ενώ δεν 
αποκλείεται η  συµµετοχή στις κοινοπραξίες 
εταίρων από «τρίτες» χώρες.   

∆ιάρκεια ενός ∆ικτύου Αριστείας: Η 
χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του 
προγράµµατος ενός ∆ικτύου Αριστείας 
προσδιορίζεται τυπικά στα πέντε χρόνια, µε 
δυνατότητα παράτασης.  
 
Οικονοµική συµβολή της Κοινότητας  

Η οικονοµική συµµετοχή της Κοινότητας σε 
ένα ∆ίκτυο Αριστείας καθορίζεται από τον 
αριθµό των ερευνητών καθώς και τη 
συµµετοχή µεταπτυχιακών (επί 
διδακτορικού) φοιτητών. Η οικονοµική 
συµµετοχή της Κοινότητας ανέρχεται σε  
20.000 ευρώ/έτος για κάθε ερευνητή του 
δικτύου και 4.000 ευρώ/έτος για κάθε 
µεταπτυχιακό φοιτητή. 

Ο παρακάτω πίνακας δίνει τυπικό 
παράδειγµα χρηµατοδοτικής συµβολής της 
Κοινότητας, ανάλογα µε τον αριθµό των 
ερευνητών: 

∆ίκτυο Αριστείας µε: € εκατ./έτος 
50 ερευνητές 1 
100 ερευνητές 2 
150 ερευνητές 3 
250 ερευνητές 4 
500 ερευνητές 5 
1000+ ερευνητές 6 

Έτσι για παράδειγµα, για ένα ∆ίκτυο 
Αριστείας που αποτελείται από 200 
ερευνητές, µε χρονική διάρκεια υλοποίησης 
του προγράµµατος πέντε χρόνια, η 
οικονοµική συµβολή της Κοινότητας θα 
ανέλθει συνολικά σε 17,5 εκ. ευρώ, και 
επιπλέον πριµοδότηση (bonus) για τους 
µεταπτυχιακούς φοιτητές (που εκπονούν 
διδακτορική διατριβή). 
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Α1.3 Το Άρθρο 169 

Βάσει του άρθρου 169 της Ιδρυτικής 
Συνθήκης της ΕΕ η Κοινότητα µπορεί να 
συµµετέχει σε ερευνητικά προγράµµατα, 
που εκτελούνται από κοινού από µερικά 
κράτη-µέλη. Στόχος του άρθρου είναι να 
ενισχύσει την ολοκλήρωση των 
δραστηριοτήτων εθνικών προγραµµάτων 
(µεγάλου βεληνεκούς) σε έναν 
συγκεκριµένο ερευνητικό τοµέα. Η 

εφαρµογή όµως του άρθρου 169 απαιτεί 
µια περίπλοκη διαδικασία, γεγονός το 
οποίο έχει αποτρέψει τη µέχρι σήµερα 
χρήση του. 

 
 

 

Α1.4 Ειδικά Στοχοθετηµένα Ερευνητικά Έργα (STREPs) και  
             Ειδικά Στοχοθετηµένα Έργα Καινοτοµίας (STIPs) 

Στόχος αυτών των έργων είναι η ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και 
η ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών 
και των πολιτικών της Κοινότητας. Είναι 
έργα µε σαφώς λιγότερο φιλόδοξους 
στόχους σε σχέση µε τα Ολοκληρωµένα 
Έργα. 

Τα Ειδικά Στοχοθετηµένα Ερευνητικά Έργα 
(STREPs) µπορούν να συνδυάζουν δύο ή 
περισσότερους από τους εξής τύπους 
δραστηριοτήτων: στοχευµένα, σαφώς 
καθορισµένα και αυστηρά εστιασµένα 
σχέδια έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης και σχέδια επίδειξης. 

Τα Ειδικά Στοχοθετηµένα Έργα 
Καινοτοµίας (STIPs) είναι στοχευµένα, 
σαφώς καθορισµένα και αυστηρά 
εστιασµένα σχέδια που αφορούν την 
υλοποίηση και διάχυση δράσεων 
καινοτοµίας και καινοτόµων µεθόδων σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Τα Ειδικά Στοχοθετηµένα Ερευνητικά Έργα 
καθώς και τα Ειδικά Στοχοθετηµένα Έργα 
Καινοτοµίας έχουν σχεδιαστεί έτσι, ώστε 

να έχουν πολλές οµοιότητες µε τα έργα 
του 5ου ΠΠ. 

Αριθµός εταίρων της Κοινοπραξίας για 
τα STREPs: Απαιτούνται κατ΄ελάχιστο 
τρεις εταίροι από τρία κράτη, εκ των 
οποίων τα δύο πρέπει να είναι 
υποχρεωτικά κράτη-µέλη ή υπό ένταξη 
κράτη.  

Ανάλογα µε την πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων µπορεί να υπάρξει 
τροποποίηση του αριθµού εταίρων. Ειδικοί 
όροι ελάχιστου αριθµού εταίρων υπάρχει 
ενδεχόµενο να οριστούν για την περιοχή 
του προγράµµατος που αφορά «Ειδικές 
∆ραστηριότητες ∆ιεθνούς Συνεργασίας» 
(INCO). 

∆ιάρκεια των έργων: Τρία χρόνια 
(περίπου), µε µικρή δυνατότητα 
παράτασης.  

Προϋπολογισµός: Τα Ειδικά 
Στοχοθετηµένα Ερευνητικά Έργα είναι 
έργα περιορισµένου προϋπολογισµού. Ο 
προϋπολογισµός τους συνήθως κυµαίνεται 
από 1,5 έως 3,5 εκατοµµύρια ευρώ. 
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Α1.5 ∆ράσεις Συντονισµού (CAs: Coordination Actions) 

Στόχος των έργων που αναφέρονται σε 
∆ράσεις Συντονισµού είναι η προώθηση 
και υποστήριξη της δικτύωσης και του 
συντονισµού ερευνητικών και καινοτόµων 
δράσεων σε εθνικό, περιφερειακό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο.    

Τα έργα που αφορούν τις ∆ράσεις 
Συντονισµού πρέπει να συνδυάζουν 
δραστηριότητες δύο τύπων:  

α. ∆ραστηριότητες συντονισµού, όπως: 

- διοργάνωση συνεδρίων και 
συναντήσεων 

- ανταλλαγή προσωπικού  

- ανταλλαγή, διάχυση και διάδοση 
βέλτιστων πρακτικών 

- εκπόνηση µελετών και αναλύσεων 

- ανάπτυξη κοινών συστηµάτων 
πληροφόρησης 

- συγκρότηση οµάδων 
εµπειρογνωµόνων 

- οργάνωση και διαχείριση 
συνδυασµένων ή κοινών δράσεων  

β. ∆ραστηριότητες διαχείρισης έργου  

Αριθµός εταίρων κοινοπραξίας για τις 
∆ράσεις Συντονισµού: Απαιτούνται 
κατ΄ελάχιστο τρεις εταίροι από τρία 
κράτη, εκ των οποίων τα δύο πρέπει να 
είναι κράτη-µέλη ή υπό ένταξη κράτη.  

∆ιάρκεια των έργων: 18 – 36 µήνες.  

Α1.6 ∆ράσεις Ειδικής Στήριξης (SSAs: Specific Support Actions) ή  
          Ειδικές Υποστηρικτικές ∆ράσεις 

Τα έργα που αφορούν τις ∆ράσεις Ειδικής 
Στήριξης συµπληρώνουν τα υπόλοιπα 
µέσα υλοποίησης του 6ου ΠΠ. Στοχεύουν 
στην υποστήριξη της µελλοντικής 
Κοινοτικής έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης  και επίσης ενθαρρύνουν την 
συµµετοχή των ΜΜΕ και άλλων «µικρών» 
ερευνητικών οµάδων, όπως και 
οργανισµών από τις υπό ένταξη χώρες, 
στις θεµατικές προτεραιότητες. 

Τα έργα πρέπει να περιλαµβάνουν ή να 
συνδυάζουν, κατά περίπτωση, τους εξής 
δύο τύπους δραστηριοτήτων:  

α. ∆ραστηριότητες Υποστήριξης: 

- συνέδρια, σεµινάρια, οµάδες 
εµπειρογνωµόνων 

- µελέτες και αναλύσεις 

- διακρατική µεταφορά τεχνολογίας και 
υπηρεσίες αφοµοίωσης 

- ανάπτυξη στρατηγικών έρευνας ή 
καινοτόµων στρατηγικών 

- επιστηµονικά βραβεία και διαγωνισµοί 
υψηλού επιπέδου 

- επιχειρησιακή υποστήριξη και 
δραστηριότητες διάδοσης, 
πληροφόρησης και επικοινωνίας 

β. ∆ραστηριότητες διαχείρισης έργου  

Αριθµός εταίρων κοινοπραξίας για τις 
∆ράσεις Ειδικής Στήριξης: Υπάρχει η 
δυνατότητα να συµµετέχει ένας 
οργανισµός µόνος του ή ένα σύνολο 
εταίρων. 

∆ιάρκεια των έργων: 19 – 30 µήνες. 
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Α2 Κύρια χαρακτηριστικά των τύπων έργων και σχόλια για την 
έκθεση «Marimon» (συνοπτική παρουσίαση) 

∆ίκτυα Αριστείας (Networks of 
Excellence - NoEs)  
 
Τυπική διάρκεια: 48 – 60 µήνες 
Κοινοπραξία (optimum): 6 -12 εταίροι 
Κοινοτική χρηµατοδότηση: 4 - 15 εκ. 
ευρώ (Μέσος όρος: 7 εκ. ευρώ) 
Χαρακτηριστικά: Απευθύνονται σε 
ερευνητικούς οργανισµούς, πανεπιστήµια, 
και εταιρείες εποπτευόµενες από το 
δηµόσιο ή ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. 
∆ιαθέτουν µεγάλο βαθµό αυτονοµίας και 
υποβάλλουν ετήσιο επικαιροποιηµένο 
πρόγραµµα εργασίας. Η κοινοπραξία έχει 
τη δυνατότητα να προβεί σε προκήρυξη  
πρόταση υποβολής προτάσεων για να 
συµπεριλάβει νέους εταίρους κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης του έργου. 
 
Ολοκληρωµένα Έργα (Integrated 
Projects - IPs)  
 
Τυπική διάρκεια: 36 – 60 µήνες 
Κοινοπραξία (optimum): 10 -20 εταίροι 
Κοινοτική χρηµατοδότηση: 4 - 25 εκ. 
ευρώ (Μέσος όρος: 10 εκ. ευρώ) 
Χαρακτηριστικά: Απευθύνονται σε 
εταιρείες (συµπεριλαµβανοµένων των 
ΜΜΕ), βιοµηχανίες, ερευνητικά ινστιτούτα, 
πανεπιστήµια, και σε ορισµένες 
περιπτώσεις σε οµάδες τελικών χρηστών. 
Περιλαµβάνουν: ερευνητικές δράσεις και 
δραστηριότητες διαχείρισης, επίδειξης και 
εκπαίδευσης. 
∆ιαθέτουν µεγάλο βαθµό αυτονοµίας και 
υποβάλλουν ετήσιο επικαιροποιηµένο 
πρόγραµµα εργασίας.  
Η κοινοπραξία έχει την δυνατότητα να 
προβεί σε προκήρυξη υποβολής 
προτάσεων για να συµπεριλάβει νέους 
εταίρους κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 
έργου.  
 
Ειδικά Στοχοθετηµένα Ερευνητικά 
Έργα (STREPs)  
 
Τυπική διάρκεια: 18 – 36 µήνες 
Κοινοπραξία (optimum): 6 -15 εταίροι 
Κοινοτική χρηµατοδότηση: 0.8 - 3 εκ. 
ευρώ (Μέσος όρος: 1,9 εκ. ευρώ) 
Χαρακτηριστικά: Απευθύνονται σε 
εταιρείες (συµπεριλαµβανοµένων των 
ΜΜΕ), βιοµηχανίες, ερευνητικά ινστιτούτα 

και πανεπιστήµια. Το πρόγραµµα εργασίας 
του έργου είναι συγκεκριµένο και δεν 
υπάρχει δυνατότητα αναθεώρησης στη 
διάρκεια του έργου. 
 
∆ράσεις Συντονισµού 
(Coordination Actions - CAs)  
 
Τυπική ∆ιάρκεια: 18-36 µήνες  
Κοινοπραξία (optimum): 13-26 εταίροι 
Κοινοτική χρηµατοδότηση: 0,5 – 1,8 
εκ. ευρώ (Μέσος όρος: 1 εκ. ευρώ )   
Χαρακτηριστικά: Απευθύνονται σε 
εταιρείες (συµπεριλαµβανοµένων των 
ΜΜΕ), βιοµηχανίες, ερευνητικά ινστιτούτα 
και πανεπιστήµια. Το πρόγραµµα εργασίας 
του έργου είναι συγκεκριµένο και δεν 
υπάρχει δυνατότητα αναθεώρησης στη 
διάρκεια του έργου. ∆εν 
συµπεριλαµβάνουν ερευνητικές 
δράσεις/δραστηριότητες. 
 
∆ράσεις Ειδικής Στήριξης (Specific 
Support Actions - SSAs)  
 
Τυπική ∆ιάρκεια: 9-30 µήνες  
Κοινοπραξία (optimum): 1-15 εταίροι 
Κοινοτική χρηµατοδότηση: 0,3 – 1 εκ. 
ευρώ (Μέσος όρος: 0,5 εκ ευρώ)   
Χαρακτηριστικά: Απευθύνoνται σε 
εταιρείες (συµπεριλαµβανοµένων των 
ΜΜΕ), βιοµηχανίες, ερευνητικά ινστιτούτα 
και πανεπιστήµια. Το πρόγραµµα εργασίας 
του έργου είναι συγκεκριµένο και δεν 
υπάρχει δυνατότητα αναθεώρησης στη 
διάρκεια του έργου. ∆εν 
συµπεριλαµβάνουν ερευνητικές 
δράσεις/δραστηριότητες. 
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Η Έκθεση για την αξιολόγηση των 
νέων µέσων υλοποίησης του 6ου 
ΠΠ (Έκθεση “Marimon”) 
 
Τα νέα µέσα υλοποίησης του 6ου 
Προγράµµατος Πλαισίου (Ολοκληρωµένα 
Έργα, ∆ίκτυα Αριστείας) πρέπει να 
διατηρηθούν στο επόµενο Πρόγραµµα 
Πλαίσιο, αλλά µε βελτιώσεις στο 
σχεδιασµό και την εφαρµογή τους. Αυτό 
είναι το βασικό συµπέρασµα της 
αξιολόγησης που πραγµατοποιήθηκε από 
ανεξάρτητη επιτροπή εµπειρογνωµόνων 
για το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και 
Κοινοβούλιο και δηµοσιεύτηκε στις 21 
Ιουνίου 2004.  
 
Η αξιολόγηση, που βασίστηκε στις πρώτες 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του 
6ου ΠΠ, αποκαλύπτει πως τα νέα µέσα 
υλοποίησης κάλυψαν µόνο εν µέρει τις 
υψηλές προσδοκίες της επιστηµονικής 
κοινότητας. Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι 
ερευνητές παραµένουν αισιόδοξοι για τη 
µελλοντική συµβολή των ∆ικτύων 
Αριστείας και των Ολοκληρωµένων Έργων 
στη διεθνική ερευνητική συνεργασία και 
την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας.  
 
Η κριτική απέναντι στα νέα µέσα 
υλοποίησης αφορά κυρίως τις διαδικασίες 
εφαρµογής και το µέγεθος των νέων 
µέσων. Όσον αφορά τις διαδικασίες, τα 
προβλήµατα συνδέονται µε τη 
διαµόρφωση της κοινοπραξίας, την 
υποβολή και αξιολόγηση των προτάσεων, 
τη διαπραγµάτευση των συµβολαίων. Για 
τα ∆ίκτυα Αριστείας το κύριο πρόβληµα 
αφορά τη "βιώσιµη ενσωµάτωση", δηλαδή 
τη διατήρηση της στενής συνεργασίας και 
δέσµευσης των µελών του ∆ικτύου και 
µετά την εκτέλεση των συµβατικών 
υποχρεώσεων της κοινοπραξίας.  
 
Σχετικά µε το µέγεθος των νέων µέσων, 
επικρατεί η λανθασµένη εντύπωση πως τα 
νέα µέσα απευθύνονται σε µεγάλες 
κοινοπραξίες και έργα. Πρέπει, λοιπόν, να 
καταστεί σαφές πως η ειδοποιός διαφορά 
µεταξύ των µέσων δεν αφορά το µέγεθος, 
αλλά τους ερευνητικούς στόχους και τα 
επιστηµονικά πεδία δράσης. Η "κρίσιµη 
µάζα" εξαρτάται από το θέµα, την 
ερευνητική περιοχή, τους συµµετέχοντες, 

τα δυνητικά αποτελέσµατα και την 
προστιθέµενη αξία κάθε πρότασης.  
 
Οι προτάσεις της επιτροπής αξιολόγησης 
για τη βελτίωση των νέων µέσων στο 
επόµενο Πρόγραµµα Πλαίσιο καλύπτουν, 
µεταξύ άλλων, θέµατα όπως το κόστος 
υποβολής προτάσεων, την ευελιξία των 
συµµετεχόντων, την υποστήριξη των 
ερευνητικών φορέων, τον προσδιορισµό 
των στόχων και τη διαφοροποίηση των 
µέσων υλοποίησης.  
 
Συγκεκριµένα, προτείνεται ο 
ανασχεδιασµός των ∆ικτύων Αριστείας, 
ώστε να καλύπτονται διαφορετικές µορφές 
συνεργασίας και µεγέθη κοινοπραξιών. 
Επιπλέον, πρέπει να διασαφηνιστεί ότι τα 
Ολοκληρωµένα Έργα αφορούν προτάσεις 
για τη δηµιουργία νέας γνώσης και την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 
ευρωπαϊκής βιοµηχανίας. Προτείνεται 
επίσης η αύξηση του προϋπολογισµού για 
τα Ειδικά Στοχοθετηµένα Ερευνητικά 
Έργα, αφού αυτά ανταποκρίνονται 
καλύτερα στις ανάγκες συµµετεχόντων 
από τα νέα κράτη µέλη, µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων, κ.λπ.  
 
Οι γενικότερες συστάσεις της επιτροπής 
αφορούν το συντονισµό ιδιωτικών και 
δηµόσιων επενδύσεων για την έρευνα, 
καθώς και την απλοποίηση των 
διαδικασιών για µεγαλύτερη ευελιξία και 
αποτελεσµατικότητα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει η πρόταση της επιτροπής 
σχετικά µε την επιλογή των µέσων 
υλοποίησης από τους ίδιους τους 
ερευνητές, καθώς έχει παρατηρηθεί πως οι 
κοινοπραξίες συχνά προσαρµόζουν τα 
ερευνητικά τους έργα στα µέσα 
υλοποίησης που υποδεικνύει η ΕΕ για να 
αυξήσουν την πιθανότητα  
χρηµατοδότησης της πρότασης.  
 
Όσον αφορά τη µείωση του κόστους 
συµµετοχής στο Πρόγραµµα Πλαίσιο, 
προτείνεται η αξιολόγηση των προτάσεων 
σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση, οι 
ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν µια 
σύντοµη πρόταση που θα αξιολογείται µε 
κριτήρια όπως η πληρότητα και η αριστεία. 
Εάν η πρόταση περάσει στη δεύτερη φάση 
αξιολόγησης, η κοινοπραξία θα έχει την 
ευκαιρία να επενδύσει περισσότερα για την 
υποβολή µιας αναλυτικής πρότασης. 
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Α2 ∆ιαδικασία υποβολής προτάσεων 

Η υποβολή προτάσεων ακολουθεί πάντα 
τις δηµόσιες προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων για τα Ολοκληρωµένα Έργα, 
τα ∆ίκτυα Αριστείας, τα Ειδικά 
Στοχοθετηµένα Ερευνητικά Έργα, τις 
∆ράσεις Συντονισµού καθώς και για τις 
Ειδικές ∆ράσεις Στήριξης.  
 
Υπάρχει ενδεχόµενο, ανάλογα µε την 
πρόσκληση υποβολής και µε τη θεµατική 
προτεραιότητα ή το οριζόντιο πρόγραµµα, 
να εφαρµοστεί η διαδικασία υποβολής δύο 
σταδίων.  
 
Οι φορείς, προκειµένου να υποβάλουν 
προτάσεις, θα  πρέπει να συµβουλεύονται 
τον αντίστοιχο οδηγό υποβολής 
προτάσεων, που δηµοσιεύεται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάθε Θεµατική 
Προτεραιότητα καθώς και για κάθε 
Οριζόντιο Πρόγραµµα.  

Οι φορείς µπορούν να υποβάλουν 
πρόταση µε τους εξής τέσσερις τρόπους: 
 

1. Σύνταξη off-line και υποβολή on-line 

2. Σύνταξη on-line και υποβολή on-line 

3. Σύνταξη off-line και υποβολή σε 
δισκέτα 

4. Σύνταξη off-line και υποβολή µε 
εκτυπωµένο ανάτυπο.  

 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκρίνισε ότι  
όλες οι προτάσεις θα πρέπει να 
υποβάλονται ηλεκτρονικά. Η υποβολή 
πρότασης σε εκτυπωµένο ανάτυπο θα 
γίνεται δεκτή µόνο κατ’ εξαίρεση και για 
ειδικούς λόγους που θα πρέπει να εξηγήσει 
εκ των προτέρων ο συντονιστής της 
κοινοπραξίας.  
  
Η πρόταση που θα υποβληθεί πρέπει να 
βρίσκεται σε συγκεκριµένο τόπο, την 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η 
προκήρυξη. Το ίδιο ισχύει και για την 
ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης. 
 
∆ιαδικασία συνεχούς υποβολής 
Οι προτάσεις που υπόκεινται στη 
διαδικασία συνεχούς υποβολής µπορούν 
να υποβάλλονται οποιαδήποτε 
ηµεροµηνία. Για αυτές τις προτάσεις 
υπάρχουν περιοδικές ηµεροµηνίες 

αξιολογήσεων τις οποίες ορίζει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  
 
∆ιαδικασία υποβολής προτάσεων δύο 
σταδίων  
Η παραπάνω διαδικασία προδιαγράφεται 
στην προκήρυξη υποβολής προτάσεων, 
όπως αυτή δηµοσιεύεται στην επίσηµη 
εφηµερίδα της ΕΕ.  
 
1ο στάδιο  
Υποβάλλεται µια συνοπτική περιγραφή της 
πρότασης (έως 10 σελίδες) η οποία 
συνοδεύεται από τα έντυπα Α1, Α2 και Α3.  
Εφ’ όσον η συνοπτική πρόταση 
αξιολογηθεί θετικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ενηµερώνει τον Συντονιστή του έργου να 
υποβάλει εντός τακτής προθεσµίας την 
πλήρη πρόταση.   
 
2ο στάδιο  
Υποβάλλεται η πλήρης πρόταση από τον 
Συντονιστή, η οποία περιλαµβάνει τη 
συνολική περιγραφή του έργου (µέρος B) 
καθώς και τα έντυπα: Α1, Α2, και Α3.
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Α3 Αξιολόγηση των προτάσεων – Κριτήρια αξιολόγησης 

Η ακόλουθη σειρά κριτηρίων αποτελεί την κοινή βάση για την αξιολόγηση των προτάσεων. 
∆ίδεται ως Τ (Threshold) το κατώτατο βαθµολογικό όριο κάθε κριτηρίου. Για να είναι 
επιλέξιµη µια πρόταση θα πρέπει να ικανοποιεί και τους εξής δύο όρους: Η βαθµολογία για 
κάθε κριτήριο να είναι ίση ή µεγαλύτερη του ορίου (Τ) και να συγκεντρώνει συγκεκριµένη 
συνολική ελάχιστη βαθµολογία, όπως ορίζεται παρακάτω. 
 

∆ίκτυα Αριστείας (NoEs) 

• Συνάφεια µε τους στόχους του 
Προγράµµατος (Τ=3/5) 

• ∆υνητικός αντίκτυπος (Τ=3/5). Στο 
κριτήριο περιλαµβάνονται: φιλοδοξία 
των στόχων, στρατηγικές ανάγκες, 
ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία 

• Αριστεία των συµµετεχόντων (Τ=3/5). 
Περιλαµβάνονται και βαθµολογούνται: η 
αριστεία σε ατοµικό επίπεδο, κρίσιµη 
µάζα 

• Βαθµός ολοκλήρωσης (Τ=4/5) 

• Οργάνωση και διαχείριση (Τ=3/5). 
Κρίνονται: η ποιότητα της κοινοπραξίας, 
η δοµή, η συµπληρωµατικότητα, η  ίση 
συµµετοχή των φύλων 

Συνολική ελάχιστη βαθµολογία: 20/25 

 
Ολοκληρωµένα Έργα (IPs)  
 
Οι προτάσεις πρέπει να περιέχουν 
στοιχεία που να απαντούν µε επιτυχία 
στα εξής κριτήρια: 
• Συνάφεια του έργου µε τους στόχους 
του Προγράµµατος (Τ=3/5) 
• ∆υνητικός αντίκτυπος (Τ= 3/5) 
• Επιστηµονική και τεχνολογική αριστεία 
(Τ=4/5) 
• Ποιότητα κοινοπραξίας (Τ=3/5) 
• Ποιότητα διαχείρισης (Τ=3/5) 
• Κινητοποίηση πόρων (Τ=3/5) 
Συνολική ελάχιστη βαθµολογία: 24/30 
∆ιαδικασία ακρόασης για ∆ίκτυα 
Αριστείας και Ολοκληρωµένα Έργα:  
Για τα έργα εκείνα που θα πληρούν 
επαρκώς όλα τα κριτήρια αξιολόγησης, 
θα κληθούν εκπρόσωποι της 
κοινοπραξίας να απαντήσουν  σε 
συγκεκριµένα ζητήµατα που αφορούν το 
έργο και τα οποία θα τους θέσουν οι 
αξιολογητές  

 
Ειδικά Στοχοθετηµένα Έργα Έρευνας ή 
Καινοτοµίας (STREPs ή STRIPs) 
 
Oι προτάσεις πρέπει να περιέχουν στοιχεία 
που να απαντούν µε επιτυχία στα εξής 
κριτήρια: 
• Συνάφεια του έργου µε τους στόχους 
  του Προγράµµατος (T=3/5) 
• Επιστηµονική και τεχνολογική αριστεία 
   (T= 4/5) 
• ∆υνητικός αντίκτυπος (T=3/5) 
• Ποιότητα κοινοπραξίας (T=3/5) 
• Ποιότητα διαχείρισης (T=3/5) 
• Κινητοποίηση πόρων (T=3/5) 
 
Συνολική ελάχιστη βαθµολογία: 21/30  
 
∆ράσεις Συντονισµού (CAs)  
 
Οι προτάσεις πρέπει να περιέχουν στοιχεία 
που να απαντούν µε επιτυχία στα εξής 
κριτήρια: 
• Συνάφεια (Τ=3/5) 
• Ποιότητα συντονισµού (Τ=4/5) 
• ∆υνητικός αντίκτυπος (Τ=3/5) 
• Ποιότητα κοινοπραξίας (Τ=3/5) 
• Ποιότητα διαχείρισης (Τ=3/5) 
• Κινητοποίηση πόρων (Τ=3/5) 
 
Συνολική ελάχιστη βαθµολογία: 21/30 
 
Ειδικές ∆ράσεις Στήριξης (SSAs)  
 
• Συνάφεια (T=3/5) 
• Ποιότητα της ∆ράσης Στήριξης (T=3/5) 
• ∆υνητικός αντίκτυπος (T=3/5) 
• Ποιότητα διαχείρισης (T=3/5) 
• Κινητοποίηση πόρων (T=3/5) 
 
Συνολική ελάχιστη βαθµολογία: 17,5/25 
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Α4. Οικονοµικά µοντέλα συµµετοχής - Οικονοµική συµβολή της 
Κοινότητας 

Υπάρχουν τρεις τύποι οικονοµικών µοντέλων-
συµβολαίων για τη συµµετοχή των 
φορέων/οργανισµών στα έργα του 6ου ΠΠ: 
 
α. FC (Full Cost): Σε αυτό το οικονοµικό 
µοντέλο κάθε οργανισµός/φορέας 
προσδιορίζει ο ίδιος τα άµεσα και έµµεσα 
κόστη της συµµετοχής του.  
Η Κοινοτική συµµετοχή ανέρχεται στο 50% 
του συνολικού κόστους µε το οποίο 
συµµετέχει ο οργανισµός στο έργο 
(εξαιρούνται τα έργα τύπου SSA και CA, για 
τα οποία η Κοινοτική συµµετοχή µπορεί να 
ανέλθει στο 100%).  
Απευθύνεται σε όλους τους φορείς 
 
β. FCF (Full Cost, Flat-rate component): 
Σε αυτό το οικονοµικό µοντέλο κάθε 
οργανισµός/φορέας προσδιορίζει ο ίδιος το 
άµεσο κόστος συµµετοχής. Το έµµεσο κόστος 
(overhead) υπολογίζεται στο 20% (Flat rate 
component) του συνόλου του άµεσου 
κόστους µε το οποίο συµµετέχει ο οργανισµός 
στο έργο.  
Απευθύνεται σε ερευνητικούς φορείς, µη 
κερδοσκοπικούς οργανισµούς, διεθνείς 
οργανισµούς και ΜΜΕ (Μικρο-Μεσαίες 
επιχειρήσεις). 
 
γ. AC (Additional Cost, flat rate 
component): η Κοινοτική συµµετοχή 
ανέρχεται στο 100% του συνολικού 
προϋπολογισµού συµµετοχής του οργανισµού 
στο έργο. Το έµµεσο κόστος (overhead) 
υπολογίζεται στο 20% (Flat rate component) 
του συνόλου του άµεσου κόστους µε το οποίο 
συµµετέχει ο οργανισµός στο έργο. 
Ο συγκεκριµένος τύπος οικονοµικού 
µοντέλου ενδείκνυται για τη συµµετοχή 
ακαδηµαϊκών φορέων (πανεπιστήµια, 
ερευνητικά κέντρα).  
  
Η Κοινοτική συµβολή ανά τύπο έργου 
Στα οικονοµικά µοντέλα FC ή FCF, η 
κοινοτική συµµετοχή, ανάλογα µε τον τύπο 
του έργου, ανέρχεται σε:  
∗ 50% για έργα Ε&ΤΑ 
∗ 35% για έργα επίδειξης 
∗ 100% για το κόστος που αφορά τη 
διαχείριση του έργου (αλλά δεν µπορεί να 
υπερβαίνει το 7% της κοινοτικής 
χρηµατοδότησης) 

∗ Οι δραστηριότητες ολοκληρωµένης 
πρωτοβουλίας για τις υποδοµές πρέπει να 
περιλαµβάνουν µία δραστηριότητα δικτύωσης 
(δράση συντονισµού: µέχρι ποσοστού 100% 
του προϋπολογισµού) και τουλάχιστον µία 
από τις ακόλουθες δραστηριότητες: 
ερευνητικές δραστηριότητες (µέχρι ποσοστού 
50% του προϋπολογισµού) ή δραστηριότητες 
παροχής ειδικών υπηρεσιών (δράση ειδικής 
στήριξης, για παράδειγµα, διακρατική 
πρόσβαση σε ερευνητικές υποδοµές: µέχρι 
ποσοστού 100% του προϋπολογισµού). 
∗ Για τις δράσεις υποστήριξης των 
ερευνητικών υποδοµών που αφορούν 
προπαρασκευαστικές τεχνικές εργασίες 
(συµπεριλαµβανοµένων των µελετών 
σκοπιµότητας) και την ανάπτυξη νέων 
υποδοµών, η Κοινοτική συµµετοχή  
περιορίζεται σε ποσοστό µέχρι 50% και 10% 
του προϋπολογισµού, αντιστοίχως. 
 
Χρήσιµες συµβουλές και συνοπτικός 
πίνακας για τα οικονοµικά µοντέλα 
συµµετοχής  
 
• FC:  Θα πρέπει το λογιστικό σύστηµα  
των φορέων που επιλέγουν αυτό το 
οικονοµικό µοντέλο να µπορεί να επιµερήσει 
τα έµµεσα κόστη (εφ’όσον αυτό απαιτηθεί). 
• FCF: Το λογιστικό σύστηµα  
των φορέων που επιλέγουν αυτό το 
οικονοµικό µοντέλο δεν χρειάζεται να µπορεί 
να επιµερήσει τα έµµεσα κόστη. 
• AC: Το λογιστικό σύστηµα  
των φορέων που επιλέγουν αυτό το 
οικονοµικό µοντέλο δεν χρειάζεται να µπορεί 
να επιµερήσει τα έµµεσα κόστη. 
• Άµεσα κόστη για όλους τους τύπος 
έργων: εργασιακό κόστος, κόστος 
εκπαίδευσης, µετακινήσεων, ερευνητικών 
δραστηριοτήτων, υποστηρικτικών δράσεων, 
κλπ. 
• Το έµµεσο κόστος (overhead) για τους 
οργανισµούς που συµµετέχουν µε FC 
υπολογίζεται επί του εργασιακού κόστους 
(labour cost).  
• ∆ιαχειριστικό κόστος (management cost): 
χρηµατοδοτείται 100% από την Επιτροπή 
αλλά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 7% της 
Κοινοτικής χρηµατοδοτικής συνεισφοράς.  
• Για τα έργα που υποβάλλονται στο πλαίσιο 
των ∆ράσεων Ειδικής Στήριξης (SSAs) ή 
των ∆ράσεων Συντονισµού (CAs) η 
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κοινοτική χρηµατοδοτική συµβολή για 
οργανισµούς που συµµετέχουν µε τα 
οικονοµικά µοντέλα FC ή FCF µπορεί να 
καλύψει το 100% για τις δραστηριότητες 
υποστήριξης καθώς και  για τη διαχείριση 
του έργου. 
• Ένας οργανισµός/φορέας πρέπει να 
συµµετέχει µε το ίδιο µοντέλο κόστους σε 
όλες τις προτάσεις/έργα του 6ου ΠΠ.  
• Αλλαγή οικονοµικού µοντέλου επιτρέπεται  
ως εξής: AC---› FCF---› FC, η αντίστροφη 

πορεία αλλαγής οικονοµικού µοντέλου δεν 
επιτρέπεται. 
• Τα φυσικά πρόσωπα µπορούν να 
συµµετέχουν µόνο µε το οικονοµικό µοντέλο 
AC. 
• Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιµη δαπάνη σε 
ένα έργο. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Max.reimbursement 
rates for eligible 
costs 

RTD or  
Innovation 
activities  

Demonstr
ation 
activities 

Training  
activities  

Management of  
the consrtium activities  

Other 
specific 
activities 
(*) 

NoE    100% (up to 7% of the 
contribution) (AC: eligible 
direct costs) 
 

100% 

IP FC/FCF: 50% 
AC: 100% 

FC/FCF: 
35% 
AC: 100% 

100% 100% (up to 7% of the 
contribution) (AC: eligible 
direct costs) 
 

 

STREP, STRIP FC/FCF: 50% 
AC: 100% 

FC/FCF: 
35% 
AC: 100% 

 100% (up to 7% of the 
contribution) (AC: eligible 
direct costs) 
 

 

Specific research 
project for SMEs 

FC/FCF: 50% 
AC: 100% 

 100% (for 
collective 
research only) 

100% (up to 7% of the 
contribution) (AC: eligible 
direct costs) 

 

Integrated 
Infrastructure 
initiative 

FC/FCF: 50% 
AC: 100% 

FC/FCF: 
35% 
AC: 100% 

 100% (up to 7% of the 
contribution) (AC: eligible 
direct costs) 

100% 

CA   100% (FC 
indirect costs: 
flat rate**) 

100% (up to 7% of the 
contribution) (AC: eligible 
direct costs)  
(FC indirect costs: flat rate**)

100% (FC 
indirect 
costs: flat 
rate**) 

SSA    100% (up to 7% of the 
contribution) 
(AC: eligible direct costs)  
(FC indirect costs: flat rate**)

100% (FC 
indirect 
costs: flat 
rate**) 

 
*Other specific activitites means:  
- For Network of Excellence: Joint Programme of Activities, except management of the consortium activities. 
- For Integrated infrastructures initiative: specific activities, including transnational access to infrastructures. 
- For Coordination Action: coordination activities, except management of the consortium activities. 
- For Speciifc Support Action: specific activities, including transnational access to infrastructures. 
** Flat rate for FC indorect costs: 20% of all eligibe direct costs minus the eligible direct costs of subcontracts. 
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Προετοιµασία πρότασης 
Τα έντυπα υποβολής καθώς και η πρόταση 
απαρτίζονται από δύο µέρη: Το µέρος που 
περιλαµβάνει τα έντυπα Α, και το µέρος που 
περιλαµβάνει το έντυπο Β (το οποίο αποτελεί 
και το µεγαλύτερο και πιο αναλυτικό µέρος της 
πρότασης). 
 
Έντυπα υποβολής Α1, Α2, Α3 
• Έντυπο Α1: Περιλαµβάνει το ακρωνύµιο 
του έργου, τον πλήρη τίτλο και συνοπτική 
περίληψη έργου (συµπληρώνεται από τον 
συντονιστή) 
• Έντυπο Α2: Συµπληρώνεται ένα για τον  
συντονιστή και από ένα για κάθε εταίρο 
• Έντυπο Α3: Αφορά τον προϋπολογισµό του 
έργου και συµπληρώνεται από τον συντονιστή. 
Περιλαµβάνει µόνο µια γραµµή για κάθε 
εταίρο, και αποτελείται από µόνο µια σελίδα 
για το σύνολο της κοινοπραξίας. 
 
Έντυπα υποβολής Β 
• Β1. Στόχοι (Objectives): Θα πρέπει να 
περιγραφούν αναλυτικά και να τεκµηριωθεί 
ότι εµπίπτουν  στους στόχους του 
συγκεκριµένου προγράµµατος και της 
αντίστοιχης περιοχής (programme’s area) 
στην οποία απευθύνεται το έργο. Μην 
αναφέρετε πολλαπλούς στόχους και 
περιγράψτε συνοπτικά και σαφώς µε ποιο 
τρόπο το έργο θα  συµβάλει στην περαιτέρω 
πρόοδο/ανάπτυξη της συγκεκριµένης 
επιστηµονικής ή ερευνητικής περιοχής.  
 
• B2. Συνάφεια µε τη θεµατική 
προτεραιότητα ή περιοχή (Relevance to 
the Thematic Priority):  Θα πρέπει να 
δειχθεί η συνάφεια του έργου µε την 
συγκεκριµένη Θεµατική Προτεραιότητα και 
την επιστηµονική περιοχή. Θα πρέπει να 
αναφερθεί σαφώς η περιοχή του 
προγράµµατος, στο πλαίσιο της οποίας 
υποβάλλεται και θα αξιολογηθεί το έργο 
(ένα από τα συχνότερα λάθη στην 
προετοιµασία πρότασης είναι ότι δεν 
αναφέρεται πουθενά η συγκεκριµένη 
περιοχή στην οποία υποβάλλεται το έργο).  
 
• B3. ∆υνητικός αντίκτυπος (Potential 
impact):  Η πρόταση θα πρέπει να 
αποδεικνύει µε σαφήνεια την προστιθέµενη 
αξία του έργου σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να 
περιγράφει µε ακρίβεια τους τρόπους 
διάδοσης και βέλτιστης αξιοποίησης των 
αποτελεσµάτων τόσο κατά τη διάρκεια όσο 
και µετά την ολοκλήρωση του έργου. 

Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στη 
χρησιµότητα και το εύρος των εφαρµογών 
του έργου, την ικανότητα των εταίρων να 
αξιοποιήσουν τα αποτελέσµατα. Η 
περιγραφή θα πρέπει να είναι συγκεκριµένη 
και να παρουσιάζει ποσοτικά χαρακτηριστικά 
του έργου (π.χ. αριθµό εφαρµογών, αριθµό 
τελικών χρηστών, κ.λπ).  
 
• B4. Ποιότητα και πόροι της 
Κοινοπραξίας (Consortium resources):  
Η ενότητα πρέπει να περιλαµβάνει µια 
σύντοµη περιγραφή της κοινοπραξίας στην 
οποία θα διευκρινίζονατι ο ρόλος και η 
λειτουργία κάθε εταίρου στο έργο, καθώς 
και η συµπληρωµατικότητα µεταξύ των 
εταίρων στο πλαίσιο της κοινοπραξίας. Θα 
πρέπει να περιγραφούν οι ανθρώπινοι πόροι 
και µια γενική κατανοµή των πόρων 
(ανθρώπινων και υλικών) κατά τη διάρκεια 
του έργου. Στις περιπτώσεις που 
περιλαµβάνονται υπεργολαβίες 
(subcontracting), θα πρέπει να δοθούν 
στοιχεία για το ρόλο, τα χαρακτηριστικά και 
τη διάρκεια της υπεργολαβίας. Υπεργολαβίες 
για διαχειριστικές και ερευνητικές 
δραστηριότητες του έργου πρέπει να 
αποφεύγονται.    
 
• B5. ∆ιαχείριση του έργου (Project 
Management): Είναι ένα από τα πιο βασικά 
µέρη της πρότασης και από τα κυριότερα 
κριτήρια αξιολόγησης. Θα πρέπει να 
περιγραφούν µε πληρότητα ο τρόπος 
διαχείρισης του έργου, ο ρόλος του 
διαχειριστή του έργου (project manager) και 
της επιτροπής διαχείρισης του έργου 
(Management Committee),  οι διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων της κοινοπραξίας καθώς 
και ο τρόπος επικοινωνίας µεταξύ των 
εταίρων/µελών της κοινοπραξίας. Επίσης, 
όπου είναι απαραίτητο, τα µέτρα για την 
διασφάλιση της ποιότητας του έργου. 
Έµφαση θα πρέπει να δοθεί στην εµπειρία 
του συντονιστή και στην ποιότητα της 
διαχείρισης. Η κοινοτική χρηµατοδότηση 
καλύπτει το 100% του συνόλου των 
δαπανών διαχείρισης του έργου οι οποίες 
όµως δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 7% της 
συνολικής χρηµατοδότησης του έργου. 
 
• B6. Πρόγραµµα εργασίας (Workplan): 
Περιλαµβάνει τα διαγράµµατα και τους 
πίνακες PERT, GANTT, καθώς και  
αναλυτική περιγραφή (περίπου 15 
διαθέσιµες σελίδες) της καταλληλότητας της 
µεθόδου υλοποίησης, την περιγραφή των 
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εναλλακτικών τρόπων υλοποίησης, τους 
πιθανούς τεχνικούς κινδύνους, κ.λπ. 
Αναφορά µπορεί να γίνει και σε άλλα 
σχετικά έργα που έχουν χρηµατοδοτηθεί 
(εάν υπάρχουν).   
Κάθε τµήµα (workpackage)  του 
προγράµµατος εργασίας πρέπει να 
περιγράφεται σε περίπου µια σελίδα και να 
αναφέρονται  οι κύριες δράσεις και τα 
παραδοτέα αυτής της συγκεκριµένης φάσης 
του έργου.  
 
• B7. Άλλα θέµατα (Other issues): Η 
πρόταση πρέπει να περιλαµβάνει 
υποχρεωτικά τους παρακάτω τοµείς (µε 
θετική προσέγγιση)  
Θέµατα ηθικής (Ethical issues): ∆ράσεις 
για την προστασία δεδοµένων (σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο), προστασία της 
ανθρώπινης υπόστασης και εκτενή αναφορά 
σε θέµατα βιοηθικής (εφ’όσον το έργο 
αναφέρεται σε σχετικό πρόγραµµα και 
αντίστοιχους τοµείς).  
Θέµατα Ισότητας (Gender issues):Θα 
πρέπει να αναφέρεται ο αριθµός των 
γυναικών που εµπλέκονται στο έργο και οι 
προβλεπόµενες αρµοδιότητές τους.  
Θέµατα Ασφάλειας και περιβάλλοντος 
(Safety & Environmental issues): Θα 
πρέπει να αναφέρεται ότι το έργο 
ευθυγραµµίζεται και συµφωνεί µε όλες τις 
σχετικές οδηγίες και κανόνες που έχει 
θεσπίσει η Κοινότητα για περιβαλλοντικά 
θέµατα, εφ’όσον βεβαίως αυτά αφορούν τη 
Θεµατική Προτεραιότητα ή την επιστηµονική 
περιοχή στην οποία υποβάλλεται η πρόταση 
έργου.   
 
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το έργο, και 
συγκεκριµένα ο διαχειριστής (project 
manager), θα διασφαλίσει όλα τα παραπάνω 
θέµατα και τους κανόνες που αφορούν την 
ενότητα Β7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Προετοιµασία και υποβολή 
πρότασης – Επισηµάνσεις για τη 
συµµετοχή ως εταίρος σε 
κοινοπραξία  
 
• Συµπληρώνετε και στέλνετε το έντυπο Α2 
• Ενηµερώνετε τον συντονιστή για το 
οικονοµικό µοντέλο συµµετοχής του φορέα 
σας (cost model) 
• Ενηµερώνετε για το κόστος του Ανθρωπο-
µήνα (Man/month rate) 
• Στέλνετε την περιγραφή του 
φορέα/οργανισµού (έως 1 σελίδα) 
• Στέλνετε σύντοµα βιογραφικά τουλάχιστον 
2 ατόµων που εµπλέκονται στο έργο από το 
φορέα σας.  
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10 Χρήσιµες επισηµάνσεις για την  
προετοιµασία υποβολής πρότασης 
 
• Μελετείστε τα βασικά έγγραφα (Κείµενο 
προκήρυξης, Workprogramme, Guide for 
Proposers, Guidelines on Proposals, 
Guidelines for evaluation and selection 
procedures). 
• Ο συντονιστής είναι πάντα WP leader 
για τη διαχείριση του έργου (WP: 
Management). 
• Το WP που αφορά τη διαχείριση του 
έργου (Management) είναι συνήθως το 
WP1. 
• Οι στόχοι και οι περιγραφές των WP 
πρέπει να είναι σαφείς, περιεκτικοί και 
εύκολα αναγνωρίσιµοι. Οι αξιολογητές 
είναι έµπειροι και αναγνωρίζουν εύκολα 
τις επαναλήψεις ή τις παραλήψεις και 
ασάφειες.  
• ∆εν υπάρχουν αυτονόητα. 
• Πρέπει να σέβεστε το µέγιστο αριθµό 
λέξεων ή σελίδων που ζητά η ΕΕ κατά τη 
συµπλήρωση της πρότασης. 
• Πρέπει να διαβάσετε τους οδηγούς 
αξιολόγησης, ώστε η πρόταση να 
«απαντά» στα αντίστοιχα κριτήρια. 
• Μην αλλάζετε την τελευταία ηµέρα 
σηµαντικά σηµεία της πρότασης. Το 
όφελος ίσως είναι µικρό, ενώ η 
πιθανότητα σφάλµατος είναι µεγάλη. 
• Η πρόταση πρέπει να παραδοθεί 
εγκαίρως στην ΕΕ. 
• Επικοινωνείστε µε το Εθνικό Σηµείο 
Επαφής (NCP) πριν είναι πολύ 
αργά!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
10 Συχνά λάθη στη σύνταξη και 
υποβολή πρότασης 
 
• Η πρόταση δεν είναι πλήρης (θα πρέπει να 
περιλαµβάνει όλα τα έντυπα Α και Β). 
• Η κοινοπραξία είναι µη επιλέξιµη (δεν πληροί 
τις προϋποθέσεις, π.χ. τρεις φορείς από την 
ίδια χώρα είναι ένα χαρακτηριστικό 
παράδειγµα µη επιλέξιµης κοινοπραξίας). 
• Η πρόταση δεν ανταποκρίνεται στο 
στόχο/στόχους της πρόσκλησης υποβολής 
(όπως έχουν δηµοσιευτεί στην επίσηµη 
εφηµερίδα της ΕΕ). 
• Η πρόταση εστιάζεται σε αµιγώς εθνικούς 
στόχους/δραστηριότητες.  
• Η πρόταση υποβάλλεται καθυστερηµένα 
µετά την ώρα και ηµεροµηνία λήξης, όπως 
αυτή καθορίζεται στο κείµενο της προκήρυξης 
στην επίσηµη εφηµερίδα της ΕΕ.  
• Έχει επιλεγεί λάθος τύπος έργου για την 
πρόταση (π.χ. πρόταση µε ερευνητικά στοιχεία 
δεν πρέπει να υποβληθεί σαν SSA ή CA). 
• Η πρόταση δεν περιλαµβάνει συµπληρωµένα 
πλήρως όλα τα πεδία του µέρους Α. 
• Η πρόταση δεν περιλαµβάνει συµπληρωµένα 
πλήρως ή σωστά όλα τα απαιτούµενα πεδία  
του µέρους B. 
• Η πρόταση δεν είναι πλήρως ή σωστά 
εστιασµένη.  
• Η πρόταση είναι ελλιπής ως προς την 
επιστηµονική ή τεχνολογική αριστεία. 
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Υλοποίηση των έργων 
 
1. Ολοκληρωµένα Έργα (IPs) 
Αυτονοµία της Κοινοπραξίας - 
Οικονοµική συµβολή της Κοινότητας και 
περιοδικές εκθέσεις  
 
Στη διαχείριση των Ολοκληρωµένων Έργων 
υπάρχει µεγάλος βαθµός αυτονοµίας που 
παρέχει στην κοινοπραξία τις εξής 
δυνατότητες: 
• να καθορίζει έργα περιορισµένης κλίµακας  
ως συνιστώσες του προγράµµατος 
δραστηριοτήτων  
• να αναπροσαρµόζει το περιεχόµενο του 
προγράµµατος υλοποίησης του έργου 
ανάλογα µε τις ανάγκες 
• να προκηρύσσει προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων, µέσω των δύο ακόλουθων 
διαδικασιών:  
i) Η κοινοπραξία αποφασίζει να συµπεριλάβει 
νέους εταίρους, χωρίς να ζητηθεί επιπλέον 
χρηµατοδότηση από την Κοινότητα. Η 
συνολική διαδικασία της πρόσκλησης 
υποβολής προτάσεων υπόκειται στην τελική 
έγκριση της Επιτροπής. 
ii) Η Επιτροπή αποφασίζει την προκήρυξη 
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη 
συµµετοχή νέων εταίρων µε ταυτόχρονη 
αύξηση του προϋπολογισµού του 
Ολοκληρωµένου Έργου. 
 
Εφ’ όσον εγκριθεί το έργο 
• Απαιτείται ένα συνολικό σχέδιο υλοποίησης 
που να καλύπτει όλη τη διάρκεια του έργου 
και ένα αναλυτικό σχέδιο για τους πρώτους 
18 µήνες, που θα περιλαµβάνει και το 
σχετικό οικονοµικό προγραµµατισµό.   
• Στο συµβόλαιο του έργου περιλαµβάνεται 
ο συνολικός προϋπολογισµός και η 
αντίστοιχη µέγιστη κοινοτική συµµετοχή, 
αλλά η Κοινότητα δεν υπεισέρχεται στον 
καταµερισµό του προϋπολογισµού µεταξύ 
των εταίρων.   
• Οι δραστηριότητες υλοποίησης του έργου 
υπόκεινται σε τακτική ετήσια αξιολόγηση. 
Κάθε ετήσια έκθεση θα συνοδεύεται µε τα 
αντίστοιχα παραστατικά για τον οικονοµικό 
έλεγχο ανά έτος και µε το αναλυτικό πλάνο 
εργασιών για τους επόµενους 18 µήνες. 
• Θα καταβάλλεται προκαταβολικά το 85% 
της εγκεκριµένης κοινοτικής συµµετοχής για 
τους πρώτους 12 µήνες. 
 
 

 
2. ∆ίκτυα Αριστείας (NoEs) 
Αυτονοµία της Κοινοπραξίας  
Κάθε ∆ίκτυο Αριστείας έχει σηµαντικό βαθµό 
αυτονοµίας. Συγκεκριµένα, η κοινοπραξία  
έχει τις εξής δυνατότητες: 
• να καθορίζει έργα περιορισµένης κλίµακας 
ως συνιστώσες του προγράµµατος 
δραστηριοτήτων  
• να αναπροσαρµόζει το περιεχόµενο του 
προγράµµατος υλοποίησης του έργου 
ανάλογα µε τις ανάγκες 
• να τροποποιεί τη σύνθεση του ∆ικτύου, 
µέσω των ακόλουθων διαδικασιών:  
i) Το ∆ίκτυο µπορεί να αποφασίσει να 
συµπεριλάβει νέους εταίρους χωρίς να 
ζητηθεί επιπλέον χρηµατοδότηση από την 
Κοινότητα. Η συνολική διαδικασία υπόκειται 
στην τελική έγκριση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. 
ii) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την 
δυνατότητα να αποφασίσει την προκήρυξη 
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη 
συµµετοχή νέων εταίρων στο ∆ίκτυο µε 
ταυτόχρονη αύξηση του προϋπολογισµού 
του ∆ικτύου Αριστείας. 
 
Εφ’όσον εγκριθεί το ∆ίκτυο Αριστείας 
• Απαιτείται περιγραφή του συνολικού έργου 
και αναλυτικό πλάνο υλοποίησης µόνο για 
τους πρώτους 18 µήνες.  
• Οι δράσεις υλοποίησης των στόχων του 
∆ικτύου θα περιγράφονται σε ετήσια έκθεση, 
η οποία θα συνοδεύεται µε τα αντίστοιχα 
παραστατικά για τον οικονοµικό έλεγχο ανά 
έτος και µε το αναλυτικό πλάνο εργασιών 
για τους επόµενους 18 µήνες. 
• Θα προκαταβάλλεται το 85% της 
εγκεκριµένης οικονοµικής συµµετοχής της 
Κοινότητας, αλλά το ∆ίκτυο αποφασίζει για 
την κατανοµή της Κοινοτικής 
χρηµατοδοτικής συµβολής µεταξύ των 
εταίρων.  
 
3. Ειδικά Στοχοθετηµένα Ερευνητικά 
    Έργα (STREPs) 
• Απαιτείται αναλυτικό πλάνο εργασιών για 
όλη τη διάρκεια του έργου.  
• Υποβάλλεται ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων  
• Υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης του 
αναλυτικού πλάνου εργασιών, αλλά το 
αναθεωρηµένο πλάνο θα ισχύσει µετά από 
σχετική έγκριση της Επιτροπής. 
• Στο συµβόλαιο θα αναφέρεται η 
οικονοµική συµβολή της Κοινότητας, αλλά 
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όχι και ο καταµερισµός της µεταξύ των 
εταίρων. 
 

4. ∆ράσεις Συντονισµού (CAs) 

• Η κοινοπραξία µπορεί να αλλάξει σύνθεση 
µετά από σχετική έγκριση της Επιτροπής και 
χωρίς επιπλέον χρηµατοδότηση. Η 
κοινοπραξία πρέπει, εφ΄όσον εγκριθεί το 

έργο, να υποβάλει αναλυτικό πρόγραµµα 
δραστηριοτήτων για όλη τη διάρκεια του 
έργου. 

5. ∆ράσεις Ειδικής Στήριξης (SSAs) 

• Η κοινοπραξία πρέπει, εφ΄όσον εγκριθεί το 
έργο, να υποβάλει αναλυτικό 
πρόγραµµα/σχέδιο  δραστηριοτήτων για όλη 
τη διάρκεια του έργου. 
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1. Εστίαση και Ολοκλήρωση της Κοινοτικής Έρευνας 

Προϋπολογισµός: 14.682 εκ. ευρώ 
 

1.1 Θεµατικές Προτεραιότητες (προϋπολογισµός: 12.438 εκ. ευρώ) 
 
1.1.1 Βιολογικές επιστήµες, 
γονιδιωµατική και βιοτεχνολογία 
στην υπηρεσία της υγείας 
(LifeSciHeath) 
 
Προϋπολογισµός: 2.514 εκ. ευρώ  
- Προηγµένη γονιδιωµατική και εφαρµογές 
της στην υγεία: 1.209 εκ. ευρώ  
- Καταπολέµηση σοβαρών ασθενειών: 1.305 
εκ. ευρώ 
Αρµόδιος: Γενική ∆ιεύθυνση "Έρευνα" 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
 
Στόχος της θεµατικής προτεραιότητας είναι η 
υποστήριξη της πολυεπιστηµονικής βασικής 
έρευνας για την πλήρη αξιοποίηση των 
γονιδιωµατικών πληροφοριών και δεδοµένων 
σε πρακτικές  εφαρµογές στον τοµέα της 
ανθρώπινης υγείας, ώστε να επιτευχθεί 
πραγµατική και συνεκτική πρόοδος στον 
τοµέα της ιατρικής και να βελτιωθεί η 
ποιότητα ζωής.  
  
Τοµείς της έρευνας 
 
i) Προηγµένη γονιδιωµατική και 
εφαρµογές της στην υγεία 
• Έκφραση γονιδίων και πρωτεϊνωµατική  
• ∆οµική γονιδιωµατική 
• Συγκριτική γονιδιωµατική και 

πληθυσµιακή γενετική 
• Βιοπληροφορική 
• Πολυεπιστηµονικές προσεγγίσεις 

λειτουργικής γονιδιωµατικής στις βασικές 
βιολογικές διεργασίες 

• Εφαρµογές των γνώσεων και τεχνολογιών 
στους τοµείς της γονιδιωµατικής και της 
βιοτεχνολογίας στην υπηρεσία της υγείας 

 
ii) Καταπολέµηση σοβαρών ασθενειών  
• Προσεγγίσεις γονιδιωµατικής µε γνώµονα 

τις εφαρµογές στις ιατρικές γνώσεις και 
τεχνολογίες 

• Καταπολέµηση του καρκίνου  
• Καταπολέµηση των σηµαντικότερων 

µεταδοτικών ασθενειών που συνδέονται 
µε τη φτώχεια 
 

 

 
Μέσα υλοποίησης (τύποι έργων)  
∆ίκτυα Αριστείας (NoEs), Ολοκληρωµένα 
Έργα (IPs), Έργα που υλοποιούνται από 
κοινού µεταξύ κρατών-µελών, Ειδικά 
Στοχοθετηµένα Ερευνητικά Έργα (STREPs), 
∆ράσεις Συντονισµού (CAs), ∆ράσεις Ειδικής 
Στήριξης (SSAs) 
 
Ανοιχτές προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων  
Αυτή τη στιγµή δεν υπάρχουν ανοιχτές 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων. Η 
επόµενη πρόσκληση αναµένεται το Μάιο του 
2005.  
 
Ελληνική συµµετοχή 
Το ποσοστό έργων µε ελληνική συµµετοχή 
επί του συνόλου των εγκεκριµένων έργων 
στη θεµατική προτεραιότητα LifeSciHeath στο 
χρονικό διάστηµα 01/01/2003-01/03/2004 
ήταν 14,5%. 
 
Εθνικό Σηµείο Επαφής  
Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης (ΕΚΤ) 
κα Αργυρώ Καραχάλιου 
Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα  
Τηλ: 210 7273921  
Fax: 210 7246824 
e-mail: ncp@ekt.gr 
 
Χρήσιµες ∆ιευθύνσεις  
http://www.ekt.gr/ncpfp6/lifescihealth/ 
http://www.cordis.lu/fp6/lifescihealth.htm 
 
 
Αξίζει να δείτε: 
Το έργο "SMEs go Lifesciences", στο οποίο 
συµµετέχει το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης, 
στοχεύει στην ενθάρρυνση της συνεργασίας 
επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισµών 
στον τοµέα των επιστηµών υγείας για την 
επιτυχηµένη υποβολή προτάσεων στο 6ο 
Πρόγραµµα Πλαίσιο για την έρευνα. 
http://www.ekt.gr/smesgolifesciences/ 
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1.1.2 Τεχνολογίες της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας (IST)  
 
Προϋπολογισµός: 3.984 εκ. ευρώ  
(εκ των οποίων 110 εκ. ευρώ διατίθενται για 
την περαιτέρω ανάπτυξη των GEANT και 
GRIDs)  
Αρµόδιος:  Γενική ∆ιεύθυνση "Κοινωνία 
της Πληροφορίας" της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής 
 
Στόχος της θεµατικής προτεραιότητας είναι 
να δώσει στην Ευρώπη το προβάδισµα στις 
τεχνολογίες ευρείας διάδοσης και στις 
εφαρµοσµένες τεχνολογίες, οι οποίες 
βρίσκονται στο επίκεντρο της οικονοµίας που 
βασίζεται στη γνώση, και να ενισχύσει την 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
βιοµηχανίας.  
 
Περιλαµβάνονται µακροπρόθεσµες και 
υψηλού κινδύνου ερευνητικές 
δραστηριότητες (π.χ. ανάπτυξη κινητών και 
ασύρµατων συστηµάτων πέραν της τρίτης 
γενιάς) και δράσεις για την περαιτέρω 
ανάπτυξη των GEANT και GRIDs. 
 
Τοµείς της έρευνας 
 
i) Εφαρµοσµένη έρευνα στο πεδίο των 
Τεχνολογιών της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας µε σκοπό την 
αντιµετώπιση σηµαντικών κοινωνικών 
και οικονοµικών προκλήσεων  
• Τεχνολογίες που ενισχύουν την 

εµπιστοσύνη και την ασφάλεια   
• Έρευνα για την αντιµετώπιση κοινωνικών 

προβληµάτων και προκλήσεων  
• Έρευνα για την αντιµετώπιση 

προβληµάτων και προκλήσεων που έχουν 
σχέση µε την εργασία και την οικονοµική 
δραστηριότητα 

• Επίλυση σύνθετων επιστηµονικών, 
τεχνολογικών, επιχειρηµατικών και 
κοινωνικών προβληµάτων 
(περιλαµβάνονται οι εφαρµογές 
τεχνολογιών GRID) 

 
ii) Τεχνολογίες επικοινωνιών, 
υπολογιστών και λογισµικού 
• Τεχνολογίες επικοινωνιών και δικτύων 
• Τεχνολογίες λογισµικού, ενσωµατωµένα 

και κατανεµηµένα συστήµατα 
 
iii) Κατασκευαστικά στοιχεία και 
µικροσυστήµατα 
• Μικροηλεκτρονική, νανοηλεκτρονική και 

οπτικοηλεκτρονική 

• Μικροτεχνολογίες και νανοτεχνολογίες, 
µικροσυστήµατα και διατάξεις απεικόνισης 

 
iv) Τεχνολογίες της γνώσης και 
τεχνολογίες διεπαφών 
• Τεχνολογίες της γνώσης και ψηφιακό 

περιεχόµενο 
• Νοήµονες διεπαφές και επιφάνειες 
 
v) Μελλοντικές και Αναδυόµενες 
Τεχνολογίες (Future and Emerging 
Technologies) στην Κοινωνία της 
Πληροφορίας  
Στόχος είναι να υποστηριχθεί η εµφάνιση 
νέων επιστηµονικών τεχνολογικών κλάδων 
και καινοτόµων ιδεών, σχετικών µε την 
Κοινωνία της Πληροφορίας, που ενδέχεται να 
αναδειχθούν σε στρατηγικής σηµασίας 
στόχους για την µελλοντική οικονοµική και 
κοινωνική εξέλιξη.  
 
Σε αυτόν τον τοµέα υπάρχουν δύο 
διαδικασίες υποβολής προτάσεων: διαδικασία 
µε συγκεκριµένη καταληκτική ηµεροµηνία, 
και διαδικασία συνεχούς υποβολής (και 
αντίστοιχης αξιολόγησης) προτάσεων-έργων. 
 
Μέσα υλοποίησης (τύποι έργων) 
∆ίκτυα Αριστείας (NoEs), Ολοκληρωµένα 
Έργα (IPs), Έργα που υλοποιούνται από 
κοινού µεταξύ κρατών-µελών, Ειδικά 
Στοχοθετηµένα Ερευνητικά Έργα (STREPs), 
∆ράσεις Συντονισµού (CAs), ∆ράσεις Ειδικής 
Στήριξης (SSAs) 
 
 
Ανοιχτές προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων  
• FP6-2004-IST-4 

Προϋπολογισµός: 1.120 εκ.ευρώ 
Ανακοίνωση: 25/11/2004 
Λήξη: 22/03/2005  

 
• FP6-2002-IST-C (διαδικασία συνεχούς 

υποβολής) 
Προϋπολογισµός: 60 εκ. ευρώ 
Ανακοίνωση: 25/11/2004 
Λήξη:20/09/2005   

 
• FP6-2004-IST-5  

Προϋπολογισµός: 638 εκ. ευρώ 
Ανακοίνωση: 17/05/2005 (αναµενόµενη  
ηµεροµηνία)  
Λήξη: 21/09/2005 (αναµενόµενη   

     ηµεροµηνία) 
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Ελληνική συµµετοχή 
Το ποσοστό έργων µε ελληνική συµµετοχή 
επί του συνόλου των εγκεκριµένων έργων 
στο χρονικό διάστηµα 01/01/2003-
01/03/2004 ήταν:  
Θεµατική προτεραιότητα IST: 46,2% 
Κοινές προσκλήσεις για τις θεµατικές 
προτεραιότητες 1.1.2 & 1.1.3: 52,1%.  
 
Εθνικό Σηµείο Επαφής  
Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης 
κα Μαρία Κουτροκόη  
Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα  
Τηλ: 210 7273917  
Fax: 210 7246824 
e-mail: ist@ekt.gr
 
Χρήσιµες ∆ιευθύνσεις  
http://www.ekt.gr/ncpfp6/ist/ 
http://www.cordis.lu/fp6/ist.htm
 
 
Αξίζει να δείτε: 
- Το ∆ίκτυο IDEAL-IST παρέχει υποστήριξη 
για διακρατικές αναζητήσεις συνεργασιών και 
εταίρων µε στόχο τη διαµόρφωση 
κοινοπραξιών και την υποβολή προτάσεων 
στο IST. Το ΕΚΤ είναι ο ελληνικός κόµβος του 
∆ικτύου IDEAL-IST. Το ΙDEAL-IST 
χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στο πλαίσιο του IST. 
http://www.ekt.gr/idealist/ 
http://www.ideal-ist.net/ 
 
- Η ∆ηµόσια συζήτηση (Forum) για το 
πρόγραµµα IST αποτελεί πρωτοβουλία του 
ΕΚΤ για την ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των 
φορέων που συµµετέχουν ή ενδιαφέρονται 
να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα 
"Τεχνολογίες της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας".   
http://www.ekt.gr/forum/ 
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1.1.3 Νανοτεχνολογίες και 
νανοεπιστήµες, πολυλειτουργικά 
υλικά βασιζόµενα στη γνώση, νέες 
διεργασίες και διατάξεις παραγωγής 
(NMP) 
 
Προϋπολογισµός: 1.429 εκ. ευρώ  
Αρµόδιος:  Γενική ∆ιεύθυνση "Έρευνα" 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
 
 
Στόχος της θεµατικής προτεραιότητας είναι 
να υποστηρίξει τη µεταστροφή της 
ευρωπαϊκής µεταποιητικής βιοµηχανίας σε µια 
οικολογική προσέγγιση που να βασίζεται στις 
γνώσεις, στην ποιότητα και στην "κατά 
παραγγελία" παραγωγή, σε αντίθεση µε την 
τρέχουσα προσέγγιση που βασίζεται στους 
πόρους, την ποσότητα και τη µαζική 
παραγωγή.  
 
Η υλοποίηση του στόχου βασίζεται στις 
νανοτεχνολογίες και τις επιστήµες των 
υλικών, ως "εργαλεία" καινοτοµίας, στη 
µηχανική, στις τεχνολογίες της πληροφορίας, 
στις βιοεπιστήµες και στις περιβαλλοντικές 
επιστήµες. Οι αναµενόµενες αλλαγές 
συνδέονται µε τις εξελίξεις στις βιοµηχανικές 
δοµές και την καινοτοµία των επιχειρήσεων.  
 
Τοµείς της έρευνας 
 
i) Νανοτεχνολογίες και νανοεπιστήµες 
• Μακροπρόθεσµη έρευνα για την 

κατανόηση των φαινοµένων, τον έλεγχο 
των διεργασιών και την ανάπτυξη 
ερευνητικών εργαλείων 

• Νανοβιοτεχνολογίες 
• Τεχνικές µηχανικής νανοµετρικής 

κλίµακας για τη δηµιουργία υλικών και 
κατασκευαστικών στοιχείων  

• Ανάπτυξη διατάξεων και οργάνων 
χειρισµού και ελέγχου  

• Εφαρµογές σε τοµείς όπως: υγεία, ιατρικά 
συστήµατα, χηµεία, ενέργεια,  οπτική, 
τρόφιµα και περιβάλλον  
 

ii) Πολυλειτουργικά υλικά βασιζόµενα 
στη γνώση 
• Ανάπτυξη των βασικών γνώσεων 
• Τεχνολογίες συνδεόµενες µε την 

παραγωγή, µεταποίηση και επεξεργασία 
πολυλειτουργικών υλικών βασιζόµενων 
στη γνώση, και βιοϋλικών τεχνολογία 
υποστήριξης της ανάπτυξης υλικών 

 
 

 
 
iii) Νέες διεργασίες και διατάξεις 
παραγωγής 
• Ανάπτυξη νέων διεργασιών και ευέλικτων 

και νοηµόνων συστηµάτων παραγωγής 
• Συστηµική έρευνα και έλεγχος των 

κινδύνων  
• Βελτιστοποίηση του κύκλου ζωής των 

βιοµηχανικών συστηµάτων, προϊόντων 
και υπηρεσιών.  

 
Μέσα υλοποίησης (τύποι έργων)  
∆ίκτυα Aριστείας (NoEs), Ολοκληρωµένα 
Έργα (IPs), Έργα που υλοποιούνται από 
κοινού µεταξύ κρατών-µελών, Ειδικά 
Στοχοθετηµένα Ερευνητικά Έργα (STREPs), 
∆ράσεις Συντονισµού (CAs), ∆ράσεις Ειδικής 
Στήριξης (SSAs). 
 
Ανοιχτές προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων  
• FP6-2004-NMP-NI-4 

Προϋπολογισµός: 150 εκ.ευρώ 
Ανακοίνωση: 08/12/2004  
Λήξη: 17/03/2005, 15/09/2005  

 
• FP6-2004-NMP-TI-4 

Προϋπολογισµός: 120 εκ.ευρώ 
Ανακοίνωση: 08/12/2004  
Λήξη: 15/09/2005 

 
• FP6-2004-NMP-SME-4  

Προϋπολογισµός: 120 εκ.ευρώ 
Ανακοίνωση: 08/12/2004 
Λήξη: 17/03/2005, 15/09/2005  

 
Ελληνική συµµετοχή 

Το ποσοστό έργων µε ελληνική συµµετοχή 
επί του συνόλου των εγκεκριµένων έργων για 
τη χρονική περίοδο 01/01/2003-01/03/2004 
ήταν: 
Θεµατική προτεραιότητα NMP: 20,3% 

Κοινές προσκλήσεις για τις θεµατικές 
προτεραιότητες 1.1.2 & 1.1.3: 52,1% 

 

Εθνικό Σηµείο Επαφής  
∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ – Help Forward 
Ζαλοκώστα 4, 106 71 Αθήνα 
Τηλ: 210 3607690, 8665642 
Fax: 210 3636109, 8660060 
e-mail: irc@help-forward.gr
 
Χρήσιµες διευθύνσεις 
http://www.ekt.gr/ncpfp6/nmp/ 
http://www.cordis.lu/fp6/nmp.htm
http://www.help-forward.gr 
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1.1.4 Αεροναυτική και διάστηµα 
(Aerospace) 
 
Προϋπολογισµός: 1.182 εκ. ευρώ 
Αρµόδιος:  Γενική ∆ιεύθυνση "Έρευνα" 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
 
Στόχος της θεµατικής προτεραιότητας είναι η 
ενθάρρυνση της τεχνολογικής αριστείας, 
συνδυάζοντας τις ερευνητικές δράσεις που 
υλοποιούνται στο πλαίσιο της νέας 
συµβουλευτικής επιτροπής για την έρευνα 
στον τοµέα της αεροναυτικής στην Ευρώπη 
(Advisory Council for Aeronautical Research 
in Europe – ACARE) και της Ευρωπαϊκής 
Στρατηγικής για το ∆ιάστηµα.  
 
Η αεροναυτική και το ∆ιάστηµα, παρότι 
συνιστούν δύο ξεχωριστούς τοµείς, έχουν 
ορισµένα κοινά χαρακτηριστικά: το εξαιρετικά 
υψηλό επίπεδο Ε&ΤΑ, τη µακρόχρονη φάση 
ανάπτυξης και τις υψηλές ανάγκες 
επενδύσεων. 
 
Η έρευνα στο χώρο της αεροναυτικής 
βασίζεται στο "στρατηγικό πρόγραµµα 
ερευνών" (SRA), το οποίο έχει ήδη εγκριθεί 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ αναµένεται να 
αποτελέσει τη βάση προγραµµατισµού και για 
τα εθνικά προγράµµατα, µε στόχο τη 
µεγαλύτερη δυνατή συµπληρωµατικότητα, 
σύγκλιση και συνεργασία εθνικών και  
κοινοτικών προσπαθειών. Όσον αφορά την 
έρευνα στο χώρο του ∆ιαστήµατος, η 
υλοποίηση της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας ∆ιαστήµατος (ESA) και των 
κρατών µελών βασίζεται στην εστίαση σε ένα 
µικρό αριθµό κοινών δράσεων.  
 

Τοµείς της έρευνας 
 
i) Αεροναυτική  

• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας  
• Μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον 
από άποψη και θορύβου 

• Βελτίωση της ασφάλειας αεροσκαφών 
• Αύξηση της επιχειρησιακής ικανότητας και 
ασφάλειας του συστήµατος αεροµεταφορών 

ii) ∆ιάστηµα 

• Galileo 
• GMS  
• ∆ορυφορικές τηλεπικοινωνίες.  
 

 
 
 
 

Μέσα υλοποίησης (τύποι έργων)  
∆ίκτυα Αριστείας (NoEs), Ολοκληρωµένα 
Έργα (IPs), Έργα που υλοποιούνται από 
κοινού µεταξύ κρατών-µελών, Ειδικά 
Στοχοθετηµένα Ερευνητικά Έργα (STREPs), 
∆ράσεις Συντονισµού (CAs), ∆ράσεις Ειδικής 
Στήριξης (SSAs) 
 
 
Ανοιχτές προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων  
Αυτή τη στιγµή δεν υπάρχουν ανοιχτές 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.  
 
 
Ελληνική συµµετοχή 
Το ποσοστό έργων µε ελληνική συµµετοχή 
επί του συνόλου των εγκεκριµένων έργων για 
τη χρονική περίοδο 01/01/2003-01/03/2004 
ήταν: 
Θεµατική προτεραιότητα Aerospace: 38,5% 
Κοινές προσκλήσεις για τις θεµατικές 
προτεραιότητες 1.1.4 & 1.1.6: 44,4% 
 
Εθνικό Σηµείο Επαφής  
∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ – Help Forward 
Ζαλοκώστα 4, 106 71 Αθήνα 
Τηλ: 210 3607690, 8665642 
Fax: 210 3636109, 8660060 
e-mail: irc@help-forward.gr
 
 
Χρήσιµες διευθύνσεις  
http://www.ekt.gr/ncpfp6/aerospace/  
http://www.cordis.lu/fp6/aerospace.htm 
http://www.help-forward.gr 
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1.1.5 Ποιότητα και ασφάλεια των 
τροφίµων (Food) 
 
Προϋπολογισµός:  753 εκ. ευρώ   
Αρµόδιος:  Γενική ∆ιεύθυνση "Έρευνα" 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
 
Στόχος της θεµατικής προτεραιότητας είναι η 
διασφάλιση της υγείας των Eυρωπαίων 
πολιτών και η προσφορά ασφαλέστερων και 
υγιών τροφίµων υψηλής ποιότητας, 
συµπεριλαµβανοµένων των ιχθυοπροϊόντων. 
Η συγκεκριµένη θεµατική προτεραιότητα έχει 
σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες του τελικού χρήστη και υλοποιείται 
µέσω επτά ειδικών ερευνητικών τοµέων.  
 
Τοµείς της έρευνας 
 
• Επιδηµιολογία των παθήσεων που 

συνδέονται µε τη διατροφή και των 
αλλεργιών 

• Επιπτώσεις της διατροφής στην υγεία 
• Μέθοδοι "ανιχνευσιµότητας" σε ολόκληρη 

την αλυσίδα παραγωγής  
• Μέθοδοι ανάλυσης, ανίχνευσης και 

ελέγχου 
• Ασφαλέστερες και φιλικές προς το 

περιβάλλον µέθοδοι και τεχνολογίες 
παραγωγής και υγιεινότερα τρόφιµα 

• Επιπτώσεις της διατροφής των ζώων στην 
υγεία του ανθρώπου 

• Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι για την υγεία  
 
Μέσα υλοποίησης (τύποι έργων)  
∆ίκτυα Αριστείας (NoEs), Ολοκληρωµένα 
Έργα (IPs), Έργα που υλοποιούνται από 
κοινού µεταξύ κρατών-µελών, Ειδικά 
Στοχοθετηµένα Ερευνητικά Έργα (STREPs), 
∆ράσεις Συντονισµού (CAs), ∆ράσεις Ειδικής 
Στήριξης (SSAs) 
 
 
Ανοιχτές προκλήσεις υποβολής 
προτάσεων  
• FP6-2004-Food-3-B 

Προϋπολογισµός: 59 εκ. ευρώ 
Ανακοίνωση: 24/07/2004  
Λήξη: 08/02/2005  

 
• FP6-2004-Food-3-C 

Προϋπολογισµός: 59 εκ. Ευρώ 
Ανακοίνωση:  24/07/2004,  
Λήξη: 07/09/2005   

 
 
 
 

 
Ελληνική συµµετοχή 
Το ποσοστό έργων µε ελληνική συµµετοχή 
επί του συνόλου των εγκεκριµένων έργων 
στη θεµατική προτεραιότητα Food για το 
χρονικό διάστηµα 01/01/2003-01/03/2004 
ήταν 15,3%. 
 
Eθνικό Σηµείο Επαφής 
ETAT A.E  
κα Ι. Πετροχείλου 
Λ.Βουλιαγµένης 80, 117 43 Αθήνα  
Τηλ: 210 92 70040,  
Fax: 210 92 70041 
e-mail: info@etat.gr 
 
Χρήσιµες ∆ιευθύνσεις  
http://www.ekt.gr/ncpfp6/food/ 
http://www.cordis.lu/fp6/food.htm
http://www.etat.gr/
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1.1.6 Αειφόρος ανάπτυξη, πλανητική 
µεταβολή και οικοσυστήµατα 
(SUSTDEV) 
 
Προϋπολογισµός: 2.329  εκ. ευρώ  
- Αειφόρα ενεργειακά συστήµατα: 890  εκ. 
ευρώ 
- Αειφόρες επίγειες µεταφορές:   670  εκ. 
ευρώ 
- Πλανητική µεταβολή και οικοσυστήµατα: 
769 εκ. ευρώ 
Αρµόδιος: Γενικές ∆ιευθύνσεις ”Έρευνα" 
και "Ενέργεια και Μεταφορές" της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
 
Στόχος της θεµατικής προτεραιότητας  είναι 
να ενισχυθεί η επιστηµονική και τεχνολογική 
ικανότητα της Ευρώπης, ώστε:  
α) να εφαρµόσει, βραχυπρόθεσµα και 
µακροπρόθεσµα, ένα µοντέλο αειφόρου 
ανάπτυξης, µε γνώµονα την ολοκλήρωση των 
περιβαλλοντικών, οικονοµικών και 
κοινωνικών πτυχών της 
β) να συνεισφέρει στις προσπάθειες που 
καταβάλλονται σε διεθνές επίπεδο για το 
µετριασµό ή και την αναστροφή των 
σηµερινών αντίξοων τάσεων, για την 
κατανόηση και τον έλεγχο της πλανητικής 
µεταβολής και για τη διατήρηση της 
ισορροπίας των οικοσυστηµάτων. 
 
Τοµείς της έρευνας: 
 
1.1.6.1 Αειφόρα ενεργειακά συστήµατα 
 
i) Ερευνητικές δραστηριότητες 
βραχυπρόθεσµης και µεσοπρόθεσµης 
εµβέλειας 
• Καθαρή ενέργεια  
• Εξοικονόµηση ενέργειας και ενεργειακή 

αποδοτικότητα  
• Εναλλακτικά καύσιµα κινητήρων 
 
ii) Ερευνητικές δραστηριότητες 
µεσοπρόθεσµης και µακροπρόθεσµης 
εµβέλειας 
• Στοιχεία καυσίµου (-ων), 

συµπεριλαµβανοµένων των εφαρµογών 
τους 

• Νέες τεχνολογίες φορέων ενέργειας/ 
µεταφοράς και αποθήκευσης  

• Νέες και προηγµένες τεχνολογικές λύσεις 
στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας  

• Παγίδευση και αποµόνωση του CO2 για 
πιο καθαρές εγκαταστάσεις ορυκτών 
καυσίµων 

 

 
1.1.6.2 Αειφόρες επίγειες µεταφορές 
 
i) Ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον 
και ανταγωνιστικών µέσων και 
συστηµάτων µεταφοράς  
• Νέες τεχνολογίες και αρχές σχεδιασµού 

για όλα τα µέσα επίγειων µεταφορών  
• Προηγµένες τεχνικές σχεδιασµού και 

παραγωγής 
  

ii) Αύξηση της ασφάλειας, της 
αποτελεσµατικότητας και της 
ανταγωνιστικότητας των 
σιδηροδροµικών και θαλάσσιων 
µεταφορών 
• Επανεξισορρόπηση και ολοκλήρωση των 

διάφορων µέσων µεταφοράς  
• Αύξηση της ασφάλειας των οδικών, 

σιδηροδροµικών, και πλωτών  µεταφορών 
και αποφυγή της κυκλοφοριακής 
συµφόρησης    

 
1.1.6.3 Πλανητική µεταβολή και 
οικοσυστήµατα 
 
• Αντίκτυπος και µηχανισµοί των εκποµπών 

αερίων θερµοκηπίου και ατµοσφαιρικών 
ρύπων στο κλίµα, στην καταστροφή της 
στοιβάδας του όζοντος και στις 
καταβόθρες άνθρακα (ωκεανοί και 
εσωτερικά ύδατα, δάση, εδάφη) 

• Κύκλος του ύδατος, 
συµπεριλαµβανοµένων των συνδεόµενων 
µε τα εδάφη πτυχών 

• Βιοποικιλότητα και οικοσυστήµατα 
• Μηχανισµοί της απερήµωσης και των 

φυσικών καταστροφών 
• Στρατηγικές αειφόρου διαχείρισης της 

γης, συµπεριλαµβανοµένων των 
παράκτιων περιοχών, των γεωργικών 
γαιών και των δασών 

• Επιχειρησιακή πρόγνωση και 
µοντελοποίηση, συµπεριλαµβανοµένων     
συστηµάτων παρατήρησης της αλλαγής 
του κλίµατος του πλανήτη 

• Συµπληρωµατικές ερευνητικές 
δραστηριότητες 

 
Μέσα υλοποίησης (τύποι έργων)  
∆ίκτυα Αριστείας (NoEs), Ολοκληρωµένα 
Έργα (IPs), Έργα που υλοποιούνται από 
κοινού µεταξύ κρατών-µελών, Ειδικά 
Στοχοθετηµένα Ερευνητικά Έργα (STREPs), 
∆ράσεις Συντονισµού (CAs), ∆ράσεις Ειδικής 
Στήριξης (SSAs) 
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Ανοιχτές προκλήσεις υποβολής 
προτάσεων  
• FP6-2004-Global-3 

Προϋπολογισµός:205 εκ. ευρώ 
Ανακοίνωση: 16/06/2004  
Λήξη: 15/03/2005  

 
• FP6-2002-Transport-2 

Προϋπολογισµός: 5 εκ. ευρώ 
Ανακοίνωση:  17/12/2002  
Λήξη: Μάρτιος 2006  

 
Ελληνική συµµετοχή 
Το ποσοστό έργων µε ελληνική συµµετοχή 
επί του συνόλου των εγκεκριµένων έργων για 
το χρονικό διάστηµα 01/01/2003-
01/03/2004 ήταν: 
Θεµατική προτεραιότητα Sustdev: 36% 
Κοινές προσκλήσεις για τις θεµατικές 
προτεραιότητες 1.1.4 & 1.1.6: 44,4% 
 
 
Εθνικό Σηµείο Επαφής  
∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ – Help Forward 
Ζαλοκώστα 4, 106 71 Αθήνα 
Τηλ: 210 3607690, 8665642 
Fax: 210 3636109, 8660060 
e-mail: irc@help-forward.gr
 
Χρήσιµες ∆ιευθύνσεις  
http://www.ekt.gr/ncpfp6/sustdev/ 
http://www.cordis.lu/sustdev/ 
http://www.help-forward.gr 
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1.1.7 Πολίτες και διακυβέρνηση στην 
κοινωνία της γνώσης (Citizens) 
 
Προϋπολογισµός: 247 εκ. ευρώ 
Αρµόδιος: Γενική ∆ιεύθυνση "Έρευνα" 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
 
 
Στόχος της θεµατικής προτεραιότητας είναι 
να ενισχυθεί η ολοκληρωµένη έρευνα, η 
πολυεπιστηµονική και διεπιστηµονική 
συνεργασία και η κινητοποίηση της 
ευρωπαϊκής ερευνητικής κοινότητας στο 
χώρο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών 
επιστηµών.  
 
Τα έργα πρέπει να διασφαλίζουν την ενεργό 
συµµετοχή των βασικών κοινωνικών 
συντελεστών, τη στοχοθετηµένη διάδοση των 
διεξαγόµενων εργασιών, τη συλλογή και 
ανάλυση δεδοµένων και τη συντονισµένη 
ανάπτυξη στατιστικών δεικτών,  
διευκολύνοντας τη µετάβαση προς µια 
ευρωπαϊκή κοινωνία της γνώσης.  
 
Τοµείς της έρευνας:  
 
i) Κοινωνία της γνώσης και κοινωνική 
συνοχή 
• Βελτίωση της παραγωγής, διάδοσης και 

αξιοποίησης των γνώσεων και ενίσχυση 
της συµβολής τους στην οικονοµική και 
κοινωνική ανάπτυξη  

• ∆υνατότητες και επιλογές για την 
ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης  

• ∆ιάφοροι δρόµοι προς την κοινωνία της 
γνώσης 

 
ii) Ιθαγένεια, δηµοκρατία και νέες 
µορφές διακυβέρνησης 
• Συνέπειες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 

κι διεύρυνσης για τη διακυβέρνηση και 
τους πολίτες  

• ∆ιάρθρωση των τοµέων αρµοδιότητας και 
νέες µορφές διακυβέρνησης 

• Θέµατα συνδεόµενα µε την επίλυση των 
διαφορών και την αποκατάσταση της 
ειρήνης και της δικαιοσύνης  

• Νέες µορφές ιθαγένειας και πολιτισµικών 
ταυτοτήτων 

 
Μέσα υλοποίησης (τύποι έργων) 
∆ίκτυα Αριστείας (NoEs), Ολοκληρωµένα 
Έργα (IPs), Έργα που υλοποιούνται από 
κοινού από κράτη-µέλη, Ειδικά 
Στοχοθετηµένα Ερευνητικά Έργα (STREPs) 
∆ράσεις Συντονισµού (CAs), ∆ράσεις Ειδικής 
Στήριξης (SSAs) 
 

 
Ανοιχτές προκλήσεις υποβολής 
προτάσεων  
• FP6-2004-Citizens-4 

Προϋπολογισµός: 60 εκ. Ευρώ 
Ανακοίνωση: 08/12/2004 
Λήξη: 13/04/2005, 26/10/2005  

 
• FP6-2004-Citizens-5 

Προϋπολογισµός: 52 εκ. Ευρώ 
Ανακοίνωση: 08/12/2004 
Λήξη: 13/04/2005  

 
• FP6-2004-Citizens-6 

Προϋπολογισµός: 4 εκ. Ευρώ 
Ανακοίνωση: 08/12/2004 
Λήξη: 13/04/2005  

 
 
Ελληνική συµµετοχή 
Το ποσοστό έργων µε ελληνική συµµετοχή 
επί του συνόλου των εγκεκριµένων έργων 
στη θεµατική προτεραιότητα Citizens για το 
χρονικό διάστηµα 01/01/2003-01/03/2004 
ήταν 30,5%. 
 
 
Εθνικό Σηµείο Επαφής  
Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης 
κ. Henry Scott 
Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα  
Τηλ: 210 7273926 
Fax: 210 7246824 
e-mail: ncp@ekt.gr
 
 
Χρήσιµες ∆ιευθύνσεις  
http://www.ekt.gr/ncpfp6/citizens/ 
http://www.cordis.lu/fp6/citizens.htm
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1.2 Ειδικές δραστηριότητες που καλύπτουν ευρύτερο πεδίο έρευνας 
(προϋπολογισµός: 1.409 εκατ.ευρώ) 

1.2.1 Υποστήριξη πολιτικών και 
πρόβλεψη επιστηµονικών και 
τεχνολογικών αναγκών (Support) 
 
Προϋπολογισµός: 590 εκ. ευρώ  
- Έρευνα µε γνώµονες τις πολιτικές: 375 εκ. 
ευρώ 
- Νέες και αναδυόµενες επιστήµες και 
τεχνολογίες: 215 εκατ. ευρώ 
Αρµόδιος: Γενική ∆ιεύθυνση "Έρευνα" 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
 
Στόχος είναι η υποστήριξη της χάραξης και 
εφαρµογής κοινοτικών πολιτικών, 
λαµβάνοντας υπόψη τα συµφέροντα των 
κρατών-µελών της Ένωσης και των 
υποψήφιων χωρών. Επιδιώκεται, επίσης, η 
διερεύνηση νέων καινοφανών επιστηµονικών 
και τεχνολογικών προβληµάτων  και 
προοπτικών, µε έµφαση σε διεπιστηµονικά 
και πολυεπιστηµονικά πεδία έρευνας που 
απαιτούν την ανάληψη δράσης σε  ευρωπαϊκή 
κλίµακα. 
 
Τοµείς της έρευνας:  
 
i) Έρευνα µε γνώµονα τις πολιτικές 
• Κοινή γεωργική και αλιευτική πολιτική 
• Αειφόρος ανάπτυξη 
Άλλες κοινοτικές πολιτικές σε τοµείς όπως: 
υγεία, περιφερειακή ανάπτυξη, εµπόριο, 
αναπτυξιακή βοήθεια,  εσωτερική αγορά και 
ανταγωνιστικότητα, κοινωνική πολιτική και 
απασχόληση,  εκπαίδευση και κατάρτιση, 
πολιτισµός, ισότητα των φύλων, προστασία 
των καταναλωτών, ασφάλεια και δικαιοσύνη, 
εξωτερικές σχέσεις. 
 
Μέσα υλοποίησης (τύποι έργων) 
∆ίκτυα Αριστείας (NoEs), Ολοκληρωµένα 
Έργα (IPs), Έργα που υλοποιούνται από 
κοινού από κράτη-µέλη, Ειδικά 
Στοχοθετηµένα Ερευνητικά Έργα (STREPs), 
∆ράσεις Συντονισµού (CAs), ∆ράσεις Ειδικής 
Στήριξης (SSAs) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ανοιχτές προκλήσεις υποβολής 
προτάσεων  
• FP6-2004-SSP-4 

Προϋπολογισµός: 77,8 εκ. ευρώ 
Ανακοίνωση: 30/10/2004 
Λήξη: 01/02/2005  

 
 
Ελληνική συµµετοχή 
Το ποσοστό έργων µε ελληνική συµµετοχή 
επί του συνόλου των εγκεκριµένων έργων 
στο πρόγραµµα Support για το χρονικό 
διάστηµα 01/01/2003-01/03/2004 ήταν 
5,2%. 
 
Εθνικό Σηµείο Επαφής  
∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ – Help Forward 
Ζαλοκώστα 4, 106 71 Αθήνα 
Τηλ: 210 3607690, 8665642 
Fax: 210 3636109, 8660060 
e-mail: irc@help-forward.gr
 
Χρήσιµες ∆ιευθύνσεις 
http://www.ekt.gr/ncpfp6/support/ 
http://www.cordis.lu/fp6/support.htm 
http://www.help-forward.gr 
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ii) Έρευνα µε αντικείµενο τη διερεύνηση 
νέων και καινοφανών επιστηµονικών και 
τεχνολογικών προβληµάτων και 
προοπτικών (NEST) 
• Έρευνα µε στόχο την ταχεία αξιολόγηση 

νέων ανακαλύψεων ή 
νεοπαρατηρούµενων φαινοµένων που 
ενδέχεται να προαγγέλλουν νέους 
σοβαρούς  κινδύνους ή προβλήµατα για 
την ευρωπαϊκή κοινωνία  

• Έρευνα σε αναδυόµενα πεδία γνώσης ή 
µε αντικείµενο µελλοντικές τεχνολογίες 
κυρίως σε διεπιστηµονικά πεδία, η οποία 
έχει ιδιαίτερα καινοτόµο χαρακτήρα και 
ενέχει συνεπώς υψηλούς (τεχνικούς) 
κινδύνους.  

 
Οι ερευνητικές δραστηριότητες στη διάρκεια 
υλοποίησης του προγράµµατος θα 
επιλέγονται µε βάση τη σηµασία τους για την 
κοινωνία ή τη βιοµηχανία ή την οικονοµία ή 
για τον επείγοντα χαρακτήρα τους. Τα 
προτεινόµενα θέµατα για ένταξη σε αυτές τις 
δραστηριότητες θα αξιολογούνται µε βάση τη 
δυνητική συµβολή των προτεινόµενων 
ερευνητικών θεµάτων στην καινοτοµία και 
την επιστηµονική συνάφεια και επικαιρότητα 
των προτεινόµενων ερευνητικών θεµάτων. 
 
Μέσα υλοποίησης (τύποι έργων): 
Έργα που υλοποιούνται από κοινού από 
κράτη-µέλη, Ειδικά Στοχοθετηµένα 
Ερευνητικά Έργα (STREPs), ∆ράσεις 
Συντονισµού (CAs), ∆ράσεις Ειδικής Στήριξης 
(SSAs) 
  
 
Ανοιχτές προκλήσεις υποβολής 
προτάσεων  
• FP6-2004-NEST-Path  

Προϋπολογισµός: 35 εκ. ευρώ 
Ανακοίνωση: 10/12/2004 (αναµενόµενη 
ηµεροµηνία) 
Λήξη: 13/04/2005  
 

• FP6-2004-NEST-C1, C2, C3, C4 
Προϋπολογισµός: 30 εκ. ευρώ 
Ανακοίνωση: 10/12/2004 (αναµενόµενη 
ηµεροµηνία) 
Λήξη: 13/04/2005  

 
Ελληνική συµµετοχή 
Το ποσοστό έργων µε ελληνική συµµετοχή 
επί του συνόλου των εγκεκριµένων έργων 
στο πρόγραµµα NEST για το χρονικό 
διάστηµα 01/01/2003-01/03/2004 ήταν 
52,1%. 
 
 

Εθνικό Σηµείο Επαφής  
Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης 
κα Μαρία Κουτροκόη  
Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα  
Τηλ: 210 72 73917  
Fax: 210 72 46824 
e-mail: ist@ekt.gr
 
Χρήσιµες ∆ιευθύνσεις  
http://www.ekt.gr/ncpfp6/nest/ 
http://www.cordis.lu/nest/ 
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1.2.2 Οριζόντιες ερευνητικές 
δραστηριότητες µε συµµετοχή ΜΜΕ 
(SME) 
 
Προϋπολογισµός:  473 εκ. ευρώ 
(Επιπλέον, για τις ΜΜΕ θα διατεθεί 
τουλάχιστον το 15% του προϋπολογισµού 
που προβλέπεται για τις επτά θεµατικές 
προτεραιότητες του 6ου ΠΠ) 
Αρµόδιος: Γενική ∆ιεύθυνση "Έρευνα" 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
 
Στόχος του προγράµµατος είναι η ενίσχυση 
των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, που είτε 
διαθέτουν αξιόλογη ικανότητα καινοτοµίας 
και περιορισµένη ερευνητική ικανότητα, είτε 
επιθυµούν να διεθνοποιηθούν για αναζήτηση 
νέων αγορών και επιχειρηµατικών ευκαιριών.  
 
Οι ΜΜΕ συµµετέχουν σε δραστηριότητες των 
θεµατικών προτεραιοτήτων, στο πλαίσιο 
∆ικτύων Αριστείας, Ολοκληρωµένων Έργων 
και Ειδικά Στοχοθετηµένων Ερευνητικών 
Έργων, ενώ προβλέπονται και δύο τύποι 
έργων ειδικά για τις ΜΜΕ: η συλλογική 
έρευνα και η  συνεργατική έρευνα.  
 
Τοµείς της έρευνας 
 
i) Συλλογική έρευνα  
• Έρευνα για την αντιµετώπιση κοινών 

προβληµάτων ή προκλήσεων (π.χ. 
συµµόρφωση µε κανονιστικές απαιτήσεις, 
περιβαλλοντικές επιδόσεις) 

• Προτυποποιητική έρευνα (έρευνα που 
παρέχει την επιστηµονική βάση για την 
εκπόνηση ευρωπαϊκών προτύπων και 
προδιαγραφών) 

• Έρευνα για την ενίσχυση της 
τεχνολογικής βάσης συγκεκριµένων 
κλάδων 

• Ανάπτυξη "τεχνολογικών εργαλείων" 
(π.χ. διαγνωστικών εργαλείων, 
εξοπλισµού ασφάλειας). 

 
Η διαχείριση των έργων συλλογικής έρευνας 
ασκείται σύµφωνα µε σαφώς καθορισµένες 
κατευθυντήριες γραµµές από ενώσεις/οµίλους 
επιχειρήσεων εγκατεστηµένους σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, ή από δύο τουλάχιστον εθνικές 
ενώσεις/οµίλους επιχειρήσεων, οι οποίοι είναι 
εγκατεστηµένοι σε διαφορετικές ευρωπαϊκές 
χώρες. 
 
Ένας "κεντρικός πυρήνας" ΜΜΕ 
παρακολουθεί την υλοποίηση του εκάστοτε 
έργου, από το στάδιο προσδιορισµού του 
αντικειµένου της έρευνας έως τη διάδοση των 
παραχθέντων αποτελεσµάτων.  

 
Τυπικά, η χρηµατοδότηση των 
προγραµµάτων κυµαίνεται από 2 έως 5 εκ. 
ευρώ, µε χρονική διάρκεια 2-3 χρόνια. 
Ωστόσο, το τελικό ύψος της χρηµατοδότησης 
και οι συµβατικές ρυθµίσεις των έργων 
συλλογικής έρευνας θα εξαρτηθούν από τους 
στόχους τους: 

• Για τα έργα που αποσκοπούν στην 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας ενός 
συγκεκριµένου βιοµηχανικού κλάδου, η 
χρηµατοδοτική συµµετοχή της Κοινότητας 
θα καλύπτει, κατ' ανώτατο όριο, το 50% 
των συνολικών επιλέξιµων δαπανών. 
Στην περίπτωση αυτή, το 
αντισυµβαλλόµενο µέρος (οι όµιλοι 
επιχειρήσεων) θα έχει την κυριότητα των 
αποτελεσµάτων 

• Για τα έργα µε σηµαντικό νοµοθετικό 
περιεχόµενο ή µε σηµαντικές συνέπειες 
για την "ευηµερία του κοινού" (π.χ. 
προστασία του περιβάλλοντος, βελτίωση 
της δηµόσιας υγείας), το ύψος της 
χρηµατοδότησης µπορεί να είναι 
µεγαλύτερο. Στην περίπτωση αυτή, θα 
δίνεται έµφαση κυρίως στη διάδοση των 
αποτελεσµάτων της έρευνας σε 
ευρωπαϊκή κλίµακα. 

Σε κάθε περίπτωση, προβλέπεται η διάδοση 
των αποτελεσµάτων µεταξύ των ΜΜΕ µέσω 
π.χ. ειδικών δράσεων κατάρτισης και 
επίδειξης (δράσεις "αφοµοίωσης"). 
 
ii) Συνεργατική έρευνα  
Η συνεργατική έρευνα αφορά ένα µικρό 
αριθµό ΜΜΕ από διαφορετικές χώρες, οι 
οποίες έχουν ένα συγκεκριµένο 
πρόβληµα/ανάγκη και αναθέτουν τη 
διεξαγωγή της απαραίτητης έρευνας σε έναν 
εργολήπτη Ε&ΤΑ, διατηρώντας την κυριότητα 
των αποτελεσµάτων. Στα προγράµµατα αυτά 
µπορούν, εκτός από ΜΜΕ, να συµµετέχουν 
και άλλες επιχειρήσεις. 
 
Η χρηµατοδότηση για κάθε επιµέρους έργο 
κυµαίνεται από 0,5 µέχρι 2 εκ. ευρώ. Η 
χρονική διάρκεια κάθε έργου πρέπει να είναι 
1-2 χρόνια. Η κοινοτική χρηµατοδότηση των 
δραστηριοτήτων ανέρχεται στο 50% του 
συνολικού κόστους για δράσεις έρευνας και 
καινοτοµίας, ενώ καλύπτει το 100% του 
κόστους για τις δράσεις διαχείρισης της 
κοινοπραξίας.  

Η  συνεργατική έρευνα πραγµατοποιείται 
κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης υποβολής 
προτάσεων. 
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Μέσα υλοποίησης (τύποι έργων) 
Έργα που υλοποιούνται από κοινού µεταξύ 
κρατών-µελών, Ειδικές ∆ράσεις για ΜΜΕ, 
∆ράσεις Ειδικής Στήριξης (SSAs) 
 
 
Ανοιχτές προκλήσεις υποβολής 
προτάσεων  
• FP6-2004-SME-COOP  

Προϋπολογισµός: 75 εκ. ευρώ 
Ανακοίνωση: 15/12/2004 (αναµενόµενη  

     ηµεροµηνία) 
Λήξη: 14/09/2005  

 
• FP6-2004-SME-COLL  

Προϋπολογισµός: 65 εκ. ευρώ 
Ανακοίνωση: 15/12/2004 (αναµενόµενη 
ηµεροµηνία) 
Λήξη: 26/05/2005  

 
 
Ελληνική συµµετοχή 
Το ποσοστό έργων µε ελληνική συµµετοχή 
επί του συνόλου των εγκεκριµένων έργων 
στο πρόγραµµα SME για το χρονικό διάστηµα 
01/01/2003-01/03/2004 ήταν 16,6%. 
 
 
Eθνικό Σηµείο Επαφής 
EΟΜΜΕΧ  
κα Ε. Σπυροπούλου  
Ξενίας 16, 115 28 Αθήνα  
Τηλ: 210 7491295 
Fax: 210 7715012 
e-mail: elspy@eommex.gr 
 
Χρήσιµες ∆ιευθύνσεις 
http://www.ekt.gr/ncpfp6/sme/ 
http://www.cordis.lu/fp6/sme.htm
http://www.eommex.gr
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cordis.lu/fp6/sme.htm
http://www.eommex.gr/
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1.2.3 Ειδικά µέτρα υποστήριξης της 
διεθνούς συνεργασίας (INCO) 
 
Προϋπολογισµός: 346 εκ. ευρώ  
Αρµόδιος: Γενική ∆ιεύθυνση "Έρευνα" 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
 
Στόχος των δραστηριοτήτων διεθνούς 
συνεργασίας είναι να συµβάλουν στο άνοιγµα 
του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας στον 
υπόλοιπο κόσµο, και συγκεκριµένα:  
α) να βοηθήσουν τους ερευνητές, τους 
οργανισµούς και τις επιχειρήσεις της ΕΕ και 
των υποψήφιων για ένταξη χωρών να έχουν 
πρόσβαση στις γνώσεις και την τεχνογνωσία 
που υπάρχει αλλού στον κόσµο 
β) να εξασφαλίσουν την ενεργό και 
συνεκτική συµµετοχή της Ευρώπης στις 
διεθνείς ερευνητικές δραστηριότητες για την 
επέκταση της γνώσης και την επίλυση 
µειζόνων παγκόσµιων προβληµάτων 
γ) να υποστηρίξουν, από τεχνολογική και 
επιστηµονική άποψη, την εξωτερική πολιτική 
και την πολιτική αναπτυξιακής βοήθειας της 
ΕΕ προς τις µεσογειακές τρίτες χώρες, τα 
∆υτικά Βαλκάνια, τη Ρωσία και τα λοιπά Νέα 
Ανεξάρτητα Κράτη (ΝΑΚ). 
 
Τοµείς της έρευνας:  
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων για την 
ενίσχυση, σταθεροποίηση, ανάπτυξη ή 
αναπροσαρµογή των τοπικών ερευνητικών 
συστηµάτων, καλύπτονται, µεταξύ άλλων, οι 
τοµείς:   
i) Αναπτυσσόµενες χώρες 
• Προβλήµατα υγείας και δηµόσιας υγείας  
• Ασφάλεια του επισιτισµού 
• Ορθολογική εκµετάλλευση των πόρων 
 
ii) Μεσογειακές τρίτες χώρες   
• Περιβάλλον 
• Υγεία 
• Προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς 
• Αειφόρος αγροτική ανάπτυξη 
 
iii) ∆υτικά Βαλκάνια 
• Επιπτώσεις του πολέµου στο περιβάλλον, 

την υγεία, τις γεωργικές και βιοµηχανικές 
εγκαταστάσεις 

  
iv) Ρωσία και λοιπά ΝΑΚ 
• Σταθεροποίηση του δυναµικού Ε&ΤΑ 
• Εξέλιξη του συστήµατος βιοµηχανικής 

παραγωγής  
• Προστασία του περιβάλλοντος  
• Υγεία 
• Ασφάλεια 
 

Μέσα υλοποίησης (τύποι έργων) 
Έργα που υλοποιούνται από κοινού µεταξύ 
κρατών-µελών, Ειδικά στοχοθετηµένα 
ερευνητικά έργα (STREPs), ∆ράσεις "Μαρία 
Κιουρί", ∆ράσεις Συντονισµού (CAs), ∆ράσεις 
Ειδικής Στήριξης (SSAs) 

 
Οι ειδικές δραστηριότητες διεθνούς 
συνεργασίας είναι συµπληρωµατικές προς τη 
συµµετοχή των ερευνητικών φορέων τρίτων 
χωρών στα ∆ίκτυα Αριστείας και στα 
Ολοκληρωµένα Έργα των επτά θεµατικών 
προτεραιοτήτων.  
Παράλληλα, οι δραστηριότητες αυτές θα 
συνδυαστούν µε υπάρχοντα χρηµατοδοτικά 
µέσα, όπως:  
• το πλαίσιο INTAS και το πρόγραµµα Tacis 

για τη Ρωσία και τα ΝΑΚ  
• το πρόγραµµα MEDA για τις µεσογειακές 

τρίτες χώρες 
• τα ταµεία ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Ανάπτυξης) και ΑΛΑ (Ασία, Λατινική 
Αµερική) για τις αναπτυσσόµενες χώρες.  

 
Ανοιχτές προκλήσεις υποβολής 
προτάσεων  
• FP6-2002-INCO-DEV/SSA-1 

Ανακοίνωση: 17/12/2002 
Λήξη: 07/03/2005, 07/09/2005, 
06/03/2006 
 

• FP6-2002-INCO-MPC/SSA-2 
Ανακοίνωση: 17/12/2002 
Λήξη: 07/03/2005, 07/09/2005, 
06/03/2006  
 

• FP6-2002-INCO-WBC/SSA-3 
Ανακοίνωση: 17/12/2002 
Λήξη: 07/03/2005, 07/09/2005, 
06/03/2006 
 

• FP6-2002-INCO-Russia+NIS/SSA-4 
Ανακοίνωση: 17/12/2002 
Λήξη: 07/03/2005, 07/09/2005, 
06/03/2006 
 

• FP6-2002-INCO-COMultilatRTD/SSA-5 
Ανακοίνωση: 17/12/2002 
Λήξη: 07/03/2005, 07/09/2005, 
06/03/2006 
 

• FP6-2004-INCO-DEV-3  
Προϋπολογισµός: 60 εκ. ευρώ 
Ανακοίνωση: 17/12/2004 (αναµενόµενη) 
Λήξη: 13/09/2005  

 
• FP6-2004-INCO-MPC-3  

Προϋπολογισµός: 10 εκ. ευρώ 
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Ανακοίνωση: 17/12/2004 (αναµενόµενη) 
Λήξη: 13/09/2005  

 
• FP6-2004-INCO-WBC-SSA-3  

Προϋπολογισµός: 3 εκ. ευρώ 
Ανακοίνωση: 17/12/2004 (αναµενόµενη) 
Λήξη: 07/03/2005  

 
Ελληνική συµµετοχή 
Το ποσοστό έργων µε ελληνική συµµετοχή 
επί του συνόλου των εγκεκριµένων έργων 
στο πρόγραµµα INCO για το χρονικό 
διάστηµα 01/01/2003-01/03/2004 ήταν 
21,2%. 
 
 
Εθνικό Σηµείο Επαφής     
∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ – Help Forward 
Ζαλοκώστα 4, 106 71 Αθήνα 
Τηλ: 210 3607690, 8665642 
Fax: 210 3636109, 8660060 
e-mail: irc@help-forward.gr 
 
Χρήσιµες διευθύνσεις  
http://www.ekt.gr/ncpfp6/inco/ 
http://www.cordis.lu/fp6/inco.htm
http://www.help-forward.gr
 
 
 
Αξίζει να δείτε: 
Το ΕΚΤ είναι συντονιστής των έργων Euro-
MEDANet και Euro-MEDANet 2 “Opening Up 
the European Research Area to the 
Mediterranean Countries”, που 
χρηµατοδοτούνται από το πρόγραµµα INCO 
του 6ου ΠΠ. Τα έργα αφορούν τη δηµιουργία 
δικτύου κέντρων ενηµέρωσης (Info Points) 
για το 6ο ΠΠ στο Μαρόκο, την Τυνησία, την 
Ιορδανία, την Αλγερία, την Αίγυπτο, τη Συρία 
και το Λίβανο. 
http://www.ekt.gr/en/euromedanet/ 
 

mailto:irc@help-forward.gr
http://www.cordis.lu/fp6/inco.htm
http://www.help-forward.gr/
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2. ∆όµηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας 
Προϋπολογισµός: 2.854 εκ. ευρώ 

 
2.1 Έρευνα και Καινοτοµία 
(Research and Innovation) 
 
Προϋπολογισµός: 319 εκ. ευρώ  
Αρµόδιος: Γενική ∆ιεύθυνση 
"Επιχειρήσεις" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
 
 
Στόχος είναι η βελτίωση των επιδόσεων της 
ΕΕ όσον αφορά την καινοτοµία και η 
ενίσχυση των προσπαθειών για τη σύνδεση 
της καινοτοµίας µε την έρευνα. 
Καταβάλλονται επίσης  προσπάθειες για τη 
διαµόρφωση ενός κανονιστικού 
περιβάλλοντος και την υλοποίηση πολιτικών 
που συµβάλλουν στη συνοχή της καινοτοµίας 
σε ολόκληρη την Ευρώπη. 
 
Προβλεπόµενες δράσεις 
 
i) ∆ικτύωση των φορέων και των 
χρηστών και ενθάρρυνση της µεταξύ 
τους διάδρασης 
• Ενθάρρυνση και επικύρωση των τοπικών 

και περιφερειακών πρωτοβουλιών για την 
προώθηση της δηµιουργίας και ανάπτυξης 
καινοτόµων επιχειρήσεων 

• Ανταλλαγές ορθής πρακτικής σχετικά µε 
την επικοινωνία, την επιµόρφωση και τη 
µεταφορά "γνώσης" 

 
ii) Eνθάρρυνση της διαπεριφερειακής 
συνεργασίας 
• Προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών 

επί ειδικών θεµάτων που σχετίζονται µε 
την καινοτοµία  

• ∆ιευκόλυνση της µεταφοράς ορθής 
πρακτικής και εφαρµογή στρατηγικών 
καινοτοµιών στις περιφέρειες των χωρών 
που πρόκειται να ενταχθούν στην ΕΕ 

• Ενθάρρυνση διεξαγωγής, σε περιφερειακό 
και διαπεριφερειακό επίπεδο, 
προγραµµάτων ή µέτρων που έχουν 
αποδειχθεί επιτυχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

 
iii) Πειραµατική δοκιµή νέων εργαλείων 
και προσεγγίσεων 
• Πειραµατική δοκιµή σε ευρωπαϊκή 

κλίµακα νέων ιδεών για την προώθηση 
της καινοτοµίας και τη σύσταση 
καινοτόµων επιχειρήσεων 

• Ανάλυση του δυναµικού αναπαραγωγής 
ή/και εκµετάλλευσης σε νέα πλαίσια 

αποδεδειγµένων µεθόδων, εργαλείων ή 
αποτελεσµάτων 

• Εφαρµογή ολοκληρωµένων πλατφόρµων, 
ώστε να είναι δυνατή η εισροή και 
διάδοση γνώσεων και τεχνογνωσίας 

 
iv) Ανάπτυξη και εδραίωση υπηρεσιών 
• Υπηρεσία πληροφόρησης για την έρευνα 

και καινοτοµία CORDIS, συµπλήρωση της 
υπηρεσίας µε προσφυγή σε άλλα µέσα 
µαζικής επικοινωνίας 

• ∆ίκτυο των Κέντρων Αναδιανοµής 
Καινοτοµίας  

• Υπηρεσίες πληροφόρησης για θέµατα 
όπως η πνευµατική και βιοµηχανική 
ιδιοκτησία και η πρόσβαση στη 
χρηµατοδότηση της καινοτοµίας 
 

v) Αύξηση των οικονοµικών και 
τεχνολογικών πληροφοριών 
• Προώθηση της καινοτοµίας στις ΜΜΕ 
• Υποστήριξη των δραστηριοτήτων για τη 

συλλογή, ανάλυση και διάδοση 
πληροφοριών που αφορούν εξελίξεις στην 
επιστήµη και τεχνολογία 

• Προσδιορισµός και διάδοση βέλτιστων 
πρακτικών 
 

vi) Ανάλυση και αξιολόγηση της 
καινοτοµίας στα κοινοτικά ερευνητικά 
έργα 
• Συγκέντρωση και ανάλυση πληροφοριών 

για τα µέτρα που ελήφθησαν για την 
προώθηση της καινοτοµίας στο πλαίσιο 
των έργων του 6ου ΠΠ 

• Σύγκριση της εµπειρίας που αποκτήθηκε 
κατά την υλοποίηση των έργων του 6ου 
ΠΠ 

• ∆ιάδοση των πληροφοριών που έχουν 
προκύψει µεταξύ επιχειρήσεων και 
φορέων που συµµετέχουν στην 
παραγωγή και αξιοποίηση γνώσεων  

 
Μέσα υλοποίησης (τύποι έργων) 
Έργα που υλοποιούνται από κοινού από 
κράτη-µέλη, Ειδικά Στοχοθετηµένα Έργα 
Καινοτοµίας (STΙPs), ∆ράσεις Συντονισµού 
(CAs), ∆ράσεις Ειδικής Στήριξης (SSAs) 
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Ανοιχτές προκλήσεις υποβολής 
προτάσεων  
• FP6-2004-INNOV-5 

Προϋπολογισµός: 22 εκ. ευρώ 
Ανακοίνωση: 19/10/2004 
Λήξη: 10/02/2005  

 
• FP6-2004-INNOV-6 

Προϋπολογισµός: 20 εκ. ευρώ 
Ανακοίνωση: 26/10/2004 
Λήξη: 27/01/2005  

 
 
Ελληνική συµµετοχή 
Το ποσοστό έργων µε ελληνική συµµετοχή 
επί του συνόλου των εγκεκριµένων έργων 
στο πρόγραµµα Innovation στο χρονικό 
διάστηµα 01/01/2003-01/03/2004 ήταν 
13,1%. 
 
Eθνικό Σηµείο Επαφής 
Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης 
∆ρ Αντώνης Γυπάκης  
Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα 
Τηλ: 210 7273923   
Fax: 210 7246824 
Εmail: agypa@ekt.gr 
 
∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ – Help Forward 
Ζαλοκώστα 4, 106 71 Αθήνα 
Τηλ: 210 3607690, 8665642 
Fax: 210 3636109, 8660060 
e-mail: irc@help-forward.gr
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Χρήσιµες ∆ιευθύνσεις 
http://www.ekt.gr/ncpfp6/innovation 
http://www.cordis.lu/fp6/innovation.htm 
http://www.help-forward.gr 
 
 
Αξίζει να δείτε: 
Το ΕΚΤ είναι συντονιστής του Ελληνικού 
Κέντρου Αναδιανοµής Καινοτοµίας (IRC 
Hellenic), έργου που χρηµατοδοτείται από το 
πρόγραµµα Innovation του 6ου ΠΠ.  
Λειτουργεί από το 1995 ως µέλος του 
Ευρωπαϊκού ∆ικτύου των Κέντρων 
Αναδιανοµής Καινοτοµίας. Στόχος του 
Κέντρου είναι η προώθηση καινοτόµων 
προϊόντων, υπηρεσιών και τεχνογνωσίας, 
καθώς και η αξιοποίηση ερευνητικών 
αποτελεσµάτων, για την επίτευξη διεθνικών 
συµφωνιών µεταφοράς τεχνολογίας.  
http://www.hirc.gr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:agypa@ekt.gr
mailto:irc@help-forward.gr
http://www.cordis.lu/fp6/innovation.htm


        6o Πρόγραµµα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική  Ανάπτυξη (2002-2006) – Σύντοµος οδηγός  

 

 39

2.2 Ανθρώπινοι πόροι και 
κινητικότητα – ∆ράσεις Marie Curie 
(Mobility) 
 
Προϋπολογισµός: 1.732 εκ. ευρώ  
Αρµόδιος: Γενική ∆ιεύθυνση "Έρευνα" 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
 
Στόχος του προγράµµατος είναι να παράσχει 
υποστήριξη στην ανάπτυξη ανθρωπίνων 
πόρων για το ευρωπαϊκό ερευνητικό 
σύστηµα, λαµβάνοντας υπόψη την εγγενή 
διεθνή διάσταση της έρευνας. Με το 6ο ΠΠ 
καταργούνται τα όρια ηλικίας για τους 
υποτρόφους, που ίσχυαν µε τα προηγούµενα 
ΠΠ, και προωθείται η κινητικότητα των 
ερευνητών, µε στόχο την επιτυχή δηµιουργία 
του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. 
∆ίδεται προσοχή: 
α) στη συµµετοχή των γυναικών και σε 
κατάλληλα µέτρα για δικαιότερη ισορροπία 
µεταξύ ανδρών και γυναικών στην έρευνα 
β) στις προσωπικές συνθήκες που αφορούν 
την κινητικότητα (οικογένεια, εξέλιξη 
σταδιοδροµίας, γλώσσες) 
γ) στην ανάπτυξη της ερευνητικής 
δραστηριότητας στις λιγότερο ευνοηµένες 
περιφέρειες της ΕΕ και στις συνδεδεµένες 
υποψήφιες χώρες, καθώς και στην ανάγκη  
συνεργασίας µεταξύ ερευνητικών κλάδων και 
µεταξύ πανεπιστηµίων και βιοµηχανίας, 
συµπεριλαµβανοµένων των ΜΜΕ. 
 
Η εν λόγω δραστηριότητα έχει επίσης σκοπό 
να προσελκύσει τους καλύτερους και τους 
πολλά υποσχόµενους ερευνητές από τρίτες 
χώρες, να προωθήσει την επιµόρφωση των 
Ευρωπαίων ερευνητών στο εξωτερικό και να 
ενθαρρύνει την επιστροφή Ευρωπαίων 
επιστηµόνων που είναι εγκατεστηµένοι εκτός 
Ευρώπης. 
 
Προβλεπόµενες δράσεις 
 
i) ∆ράσεις που αφορούν τον φορέα 
υποδοχής 
• ∆ίκτυα ερευνητικής κατάρτισης "Μαρία 
Κιουρί": παρέχουν τα µέσα σε ερευνητικές  
οµάδες να συνδεθούν µεταξύ τους στο 
πλαίσιο ενός σαφώς καθορισµένου σχεδίου, 
διεθνούς ερευνητικής συνεργασίας. 
Αποτελούνται από τουλάχιστον τρία µέλη 
(φορείς) που εδρεύουν σε τουλάχιστον τρία 
κράτη-µέλη ή συνδεδεµένες χώρες, δύο εκ 
των οποίων πρέπει να είναι κράτη-µέλη ή 
υποψήφιες χώρες. Η διάρκεια ζωής ενός 
δικτύου είναι συνήθως τέσσερα έτη και η 
µέγιστη διάρκεια των υποτροφιών που 
συνδέονται µε αυτό τρία έτη,  

συµπεριλαµβανοµένης της δυνατότητας 
βραχυπρόθεσµης παραµονής. ∆υνατότητα  
συµµετοχής έχουν οι ερευνητές µε έως 
τέσσερα έτη ερευνητική δραστηριότητα ή  
µεταπτυχιακές σπουδές για απόκτηση 
διδακτορικού. 
• Υποτροφίες υποδοχής "Μαρία Κιουρί" για 
κατάρτιση νέων ερευνητών: απευθύνονται 
σε ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης και 
ερευνητικά ιδρύµατα, σε κέντρα 
επιµόρφωσης και επιχειρήσεις µε σκοπό την 
ενίσχυση της επιµορφωτικής τους 
ικανότητας για ερευνητές που βρίσκονται 
στα πρώτα στάδια της επαγγελµατικής τους 
σταδιοδροµίας. 
• Υποτροφίες υποδοχής "Μαρία Κιουρί" για 
τη µεταφορά γνώσεων: παρέχουν τα µέσα 
για την ανάπτυξη της ερευνητικής 
ικανότητας και την ενθάρρυνση της 
συνεργασίας µεταξύ βιοµηχανικών και 
ακαδηµαϊκών φορέων. 
• ∆ιαλέξεις και επιµορφωτικά µαθήµατα 
"Μαρία Κιουρί": επιτρέπουν σε νέους 
ερευνητές να επωφεληθούν από την πείρα 
κορυφαίων ερευνητών.  

 
ii) Ατοµικές δράσεις 
• Ευρωπαϊκές υποτροφίες "Μαρία Κιουρί": 
παρέχουν προηγµένη επιµόρφωση σε 
ερευνητές της ΕΕ και των συνδεδεµένων 
χωρών. 
• ∆ιεθνείς υποτροφίες εξωτερικού "Μαρία 
Κιουρί”: παρέχουν τη δυνατότητα σε 
ερευνητές της ΕΕ (και των υποψήφιων 
χωρών) να εργαστούν σε ερευνητικά κέντρα 
τρίτων χωρών. 
• ∆ιεθνείς υποτροφίες εσωτερικού "Μαρία 
Κιουρί": παρέχουν τη δυνατότητα σε 
ερευνητές τρίτων χωρών να εργαστούν σε 
ερευνητικά κέντρα της Ε.Ε. 
 
iii) Προώθηση και αναγνώριση της 
αριστείας 
• Υποτροφίες αριστείας "Μαρία Κιουρί": 
υποστηρίζουν τη δηµιουργία και την  
ανάπτυξη ευρωπαϊκών ερευνητικών οµάδων 
που κρίνεται ότι έχουν τις  δυνατότητες να 
φθάσουν σε υψηλό επίπεδο αριστείας. Έχουν 
συνήθως διάρκεια τεσσάρων ετών. 
• Βραβεία αριστείας "Μαρία Κιουρί": 
Στοχεύουν στη δηµόσια αναγνώριση της  
αριστείας ερευνητών που έχουν κατά το 
παρελθόν επωφεληθεί από την κοινοτική  
υποστήριξη για κατάρτιση και κινητικότητα. 
Απονέµονται πέντε βραβεία κατ’ έτος. 
• Έδρες "Μαρία Κιουρί”: αφορούν την 
προσέλκυση παγκοσµίου επιπέδου  
ερευνητών, καθώς και την ενθάρρυνσή τους 
να συνεχίσουν τη σταδιοδροµία τους στην 
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Ευρώπη. Έχουν συνήθως διάρκεια τριών 
ετών.  
 
iv) Μηχανισµοί επανόδου και 
επανένταξης 
Οι υποτροφίες επανόδου και επανένταξης 
"Μαρία Κιουρί", απευθύνονται σε ερευνητές 
από την ΕΕ και τις συνδεδεµένες χώρες, οι 
οποίοι έχουν µόλις ολοκληρώσει υποτροφία 
"Μαρία Κιουρί" ελάχιστης διάρκειας δύο ετών.  
Εφαρµόζεται επίσης για τους Ευρωπαίους 
ερευνητές που έχουν διεξαγάγει έρευνα εκτός 
Ευρώπης για πέντε τουλάχιστον έτη και 
επιθυµούν να επιστρέψουν στην Ευρώπη, 
ανεξαρτήτως εάν έχουν ή όχι επωφεληθεί 
από δράση "Μαρία Κιουρί". 
 
v) Συνεργασία µε τα κράτη µέλη και τις 
συνδεδεµένες χώρες 
Αναλαµβάνονται πρωτοβουλίες προκειµένου 
να ενισχυθεί η συνεργασία µε τα κράτη µέλη 
και τις συνδεδεµένες χώρες, µε σκοπό την 
παροχή ''υποστήριξης εγγύτητας'' σε 
ερευνητές, η οποία αποτελεί κεντρικό 
στοιχείο οιουδήποτε προγράµµατος 
κινητικότητας που αφορά ερευνητές που 
µετακινούνται εντός της Ευρώπης ή 
επιστρέφουν σε αυτή. 
Μια περαιτέρω πτυχή της εν λόγω 
συνεργασίας µπορεί να αφορά ορισµένα 
καθήκοντα τα οποία συνδέονται µε τη 
διαχείριση της δραστηριότητας, πέραν της 
αυξηµένης σηµασίας των δράσεων που 
αφορούν τον φορέα υποδοχής.  
 
Μέσα υλοποίησης (τύποι έργων) 
Έργα που υλοποιούνται από κοινού από 
κράτη-µέλη, ∆ράσεις Ειδικής Στήριξης (SSAs) 
∆ράσεις Κινητικότητας "Μαρία Κιουρί" 
 
Ανοιχτές προκλήσεις υποβολής 
προτάσεων  
• FP6-2004-Mobility-5 

Προϋπολογισµός 65 εκ. ευρώ  
Ανακοίνωση: 15/10/2004 
Λήξη: 16/02/2005  

• FP6-2004-Mobility-6 
Προϋπολογισµός: 20 εκ. ευρώ 
Ανακοίνωση: 15/10/2004 
Λήξη: 19/01/2005  

• FP6-2004-Mobility-7 
Προϋπολογισµός: 20 εκ. ευρώ 
Ανακοίνωση: 15/10/2004 
Λήξη: 19/01/2005  

• FP6-2004-Mobility-8 
Προϋπολογισµός: 40 εκ. ευρώ 

Ανακοίνωση: 15/10/2004 
Λήξη: 16/02/2005  

• FP6-2004-Mobility-9 
Προϋπολογισµός: 250 χιλ. ευρώ 
Ανακοίνωση: 15/10/2004 
Λήξη: 16/02/2005  

• FP6-2004-Mobility-10 
Προϋπολογισµός: 8 εκ. ευρώ  
Ανακοίνωση: 15/10/2004 
Λήξη: 16/02/2005  

• FP6-2004-Mobility-11 
Προϋπολογισµός: 10 εκ. ευρώ 
Ανακοίνωση: 15/10/2004 
Λήξη: 19/01/2005, 19/04/2005, 
19/07/2005, 19/10/2005, 19/01/2006, 
19/04/2006, 19/07/2006  

• FP6-2004-Mobility-12 
Προϋπολογισµός: 10 εκ. ευρώ 
Ανακοίνωση: 15/10/2004 
Λήξη: 16/02/2005  

 
Ελληνική συµµετοχή 
Το ποσοστό έργων µε ελληνική συµµετοχή 
επί του συνόλου των εγκεκριµένων έργων 
στο πρόγραµµα Mobility για το χρονικό 
διάστηµα 01/01/2003-01/03/2004 ήταν 4%. 
 
Εθνικό Σηµείο Επαφής    
Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης,    
κα Πέννυ Πατρινού      
Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα  
Τηλ.: 210 7273912 
Fax: 210 7246824 
e-mail: ncp@ekt.gr 
 
Χρήσιµες ∆ιευθύνσεις 
http://www.ekt.gr/ncpfp6/mobility/ 
http://www.cordis.lu/fp6/mobility.htm 
http://europa.eu.int/mariecurie-actions 
http://europa.eu.int/eracareers/ 
http://www.eracareers.gr 
 
Αξίζει να δείτε:  
Το Ελληνικό ∆ίκτυο Κέντρων Κινητικότητας 
Ερευνητών παρέχει τεκµηριωµένη 
πληροφόρηση και πρακτικές συµβουλές σε 
ερευνητές, που ενδιαφέρονται είτε να έρθουν 
στην Ελλάδα για την εξέλιξη της 
επιστηµονικής τους σταδιοδροµίας, είτε να 
µετακινηθούν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το 
Ελληνικό ∆ίκτυο αποτελεί µέλος του 
Ευρωπαϊκού ∆ικτύου ERA-MORE, το οποίο 
περιλαµβάνει περισσότερα από 300 κέντρα σε 
30 χώρες της Ευρώπης. Συντονιστής φορέας 
είναι το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης. 
(http://www.eracareers.gr)
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2.3 Ερευνητικές Υποδοµές (Research 
Infrastructures) 
 
Προϋπολογισµός: 715 εκ. ευρώ  
(Από τον προϋπολογισµό των Ερευνητικών 
Υποδοµών τα 218 εκ. ευρώ θα διατεθούν για 
την ανάπτυξη των GRID και GEANT.) 
Αρµόδιος: Γενικές ∆ιευθύνσεις "Έρευνα" 
και "Κοινωνία της Πληροφορίας" της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής  
 
Στόχος είναι η διασφάλιση της πρόσβασης 
των Ευρωπαίων ερευνητών στις υποδοµές 
που χρειάζονται για την έρευνά τους, η 
ανάπτυξη νέων ερευνητικών υποδοµών σε 
περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο, 
καθώς επίσης και η λειτουργία και περαιτέρω 
ανάπτυξη των ήδη υφισταµένων υποδοµών. 
Οι ερευνητικές υποδοµές διακρίνονται σε 
αυτές που είναι "ενιαίας θέσης" (ένας πόρος 
σε µια θέση), "κατανεµηµένες" 
(κατανεµηµένοι πόροι, συµπεριλαµβάνονται 
αρχιτεκτονικές τύπου GRID) και "εικονικές" 
(ηλεκτρονική υπηρεσία). 
 
Προβλεπόµενες δράσεις 
 
i) ∆ιακρατική πρόσβαση: στόχος είναι να 
αποκτήσουν οι ερευνητικές οµάδες πρόσβαση 
σε µεγάλες ερευνητικές υποδοµές που είναι οι 
πλέον κατάλληλες για τη διεξαγωγή των 
εργασιών τους. Η κοινοτική χρηµατοδότηση 
καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα των 
ερευνητών που εργάζονται σε κράτη µέλη και 
συνδεδεµένες χώρες, εκτός του κράτους 
όπου είναι εγκατεστηµένος ο φορέας 
εκµετάλλευσης της υποδοµής. 
 
ii) ∆ραστηριότητες ολοκλήρωσης: το 
πρόγραµµα καλύπτει την ανάπτυξη και 
λειτουργία διακρατικών δικτύων συνεργασίας 
και την εκτέλεση κοινών ερευνητικών 
σχεδίων. Οι δραστηριότητες ολοκλήρωσης 
επιλέγονται µε βάση ένα επιστηµονικό και 
τεχνολογικό πρόγραµµα ευρωπαϊκής 
κλίµακας.  
 
iii) Ανάπτυξη δικτύου επικοινωνίας: 
στόχος είναι να δηµιουργηθεί ένα δίκτυο 
επικοινωνίας µεγάλης δυναµικότητας και 
υψηλής ταχύτητας για όλους τους ερευνητές 
της Ευρώπης (GEANT), ειδικά δίκτυα υψηλών 
επιδόσεων και κλίνες δοκιµών τεχνολογίας 
πλέγµατος (GRID), καθώς και υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών εκδόσεων.   
 

iv) Προπαρασκευαστικές µελέτες: στόχος 
είναι η διεξαγωγή µελετών σκοπιµότητας και 
τεχνικών προπαρασκευαστικών εργασιών για 
τις νέες υποδοµές που έχουν σαφή 
ευρωπαϊκή διάσταση.  
 
v) Ανάπτυξη νέων υποδοµών: στόχος είναι 
η βελτιστοποίηση των ευρωπαϊκών 
υποδοµών, µε την παροχή υποστήριξης για 
την υλοποίηση περιορισµένου αριθµού 
σχεδίων νέας υποδοµής που θα έχουν 
καταλυτικό αποτέλεσµα από την άποψη της 
ευρωπαϊκής προστιθέµενης αξίας. Η 
υποστήριξη αυτή µπορεί να συµπληρώνεται 
από χρηµατοδοτική συµµετοχή της ΕΤΕπ ή 
των διαρθρωτικών ταµείων. 
 
Συνοδευτικά µέτρα στα πλαίσια αυτού του 
προγράµµατος µπορούν να υλοποιηθούν, 
όπου αυτό ενδείκνυται, για τη διατήρηση 
αυτών των µηχανισµών. 
 
Μέσα υλοποίησης (τύποι έργων) 
Έργα που υλοποιούνται από κοινού από 
κράτη-µέλη, Ολοκληρωµένες Πρωτοβουλίες 
για τις Υποδοµής, ∆ράσεις Συντονισµού 
(CAs), ∆ράσεις Ειδικής Στήριξης (SSAs) 
 
Ανοιχτές προκλήσεις υποβολής 
προτάσεων  
• FP6-2004-Infrastructures-5 

Προϋπολογισµός: 145 εκ. ευρώ 
Ανακοίνωση: 04/11/2004 
Λήξη: 03/03/2005  

 
Ελληνική συµµετοχή 
Το ποσοστό έργων µε ελληνική συµµετοχή 
επί του συνόλου των εγκεκριµένων έργων 
στο πρόγραµµα Infrastructures για το 
χρονικό διάστηµα 01/01/2003-01/03/2004 
ήταν 37%. 
 

Πληροφορίες 

Εθνικό Σηµείο Επαφής  
Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης 
κα Μαρία Κουτροκόη  
Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα  
Τηλ: 210 7273917 
Fax: 210 7246824 
e-mail: ist@ekt.gr  
 
Χρήσιµες ∆ιευθύνσεις  
http://www.ekt.gr/ncpfp6/infrastructures/ 
http://fp6.cordis.lu/infrastructures/  
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2.4 Επιστήµη και κοινωνία (Science 
and Society) 
 
Προϋπολογισµός: 88 εκ. ευρώ  
Αρµόδιος: Γενική ∆ιεύθυνση "Έρευνα" 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  
 
Στόχος είναι η ενίσχυση των διαρθρωτικών 
δεσµών και η προώθηση του 
παραγωγικότερου διαλόγου µεταξύ της 
επιστηµονικής κοινότητας, των βιοµηχάνων, 
των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής και του 
ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Έµφαση 
δίνεται στις διεθνείς προοπτικές διεύρυνσης 
και στο παγκόσµιο πλαίσιο λειτουργίας της 
νέας τεχνολογίας.  
 
Το σχέδιο δράσης περιλαµβάνει την ανάπτυξη 
δικτύων και τη συγκριτική αξιολόγηση, την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την 
ενηµέρωση σχετικά µε τις µεθοδολογίες, τη 
διεξαγωγή µελετών και τη συνένωση των 
εθνικών προσπαθειών. 

 
Προβλεπόµενες δράσεις  

i) Προσέγγιση έρευνας και κοινωνίας 

• Υιοθέτηση αποτελεσµατικών διαδικασιών 
διαλόγου για τα νεοεµφανιζόµενα 
επιστηµονικά και τεχνολογικά θέµατα 

• Ανάπτυξη κατάλληλων µέσων για τη 
δηµιουργία επιστηµονικών αναφορών και 
τη διοχέτευση επιστηµονικών συµβουλών 
στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής 

• Παροχή εργαλείων αξιολόγησης και  
διαχείρισης των κινδύνων στους 
υπεύθυνους     χάραξης πολιτικής  

• Επιστήµη και διακυβέρνηση  
• Επιστηµονικές συµβουλές και συστήµατα 

αναφοράς 
 
ii) Υπεύθυνη έρευνα και εφαρµογή της 
επιστήµης και της τεχνολογίας 
• ∆εοντολογία: δικτύωση των αρµόδιων 

οργάνων και προώθηση του διαλόγου για 
τη δεοντολογία στην έρευνα, 
ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου 
και επιµόρφωση, συντονισµός για 
εκπόνηση κωδίκων δεοντολογίας για 
δραστηριότητες Ε&ΤΑ 

• Αβεβαιότητα, κίνδυνοι και εφαρµογή της 
αρχής της προφύλαξης: ανάλυση και 
υποστήριξη των βέλτιστων πρακτικών 

 
iii) Ενίσχυση του διαλόγου µεταξύ 
επιστήµης και κοινωνίας – Γυναίκες και 
επιστήµη 
• Κατανόηση από το κοινό και εµπιστοσύνη: 

Υποστήριξη εκδηλώσεων ενηµέρωσης και 

ευαισθητοποίησης του κοινού, επιβράβευση 
επιστηµονικών επιτευγµάτων και 
συνεργασιών  

• Πρωτοβουλίες για την προσέλκυση της 
νέας γενιάς στο χώρο της επιστήµης και 
της έρευνας  

• Γυναίκες και επιστήµη   
  

Μέσα Υλοποίησης (τύποι έργων) 
Έργα που υλοποιούνται από κοινού από 
κράτη-µέλη, Ειδικά Στοχοθετηµένα Ερευνητικά 
Έργα (STREPs), ∆ράσεις Συντονισµού (CAs), 
∆ράσεις Ειδικής Στήριξης (SSAs) 
 
Ανοιχτές προκλήσεις υποβολής 
προτάσεων  
Αυτή τη στιγµή δεν υπάρχουν ανοιχτές 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων. 
 
Ελληνική συµµετοχή 
Το ποσοστό έργων µε ελληνική συµµετοχή επί 
του συνόλου των εγκεκριµένων έργων στο 
πρόγραµµα Society στο χρονικό διάστηµα 
01/01/2003-01/03/2004 ήταν 16,6%. 
 
Εθνικό Σηµείο Επαφής  
Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης  
Κ. Henry Scott 
Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα  
Τηλ: 210 7273926  
Fax: 210 7246824 
e-mail: ncp@ekt.gr
 
Χρήσιµες ∆ιευθύνσεις  
http://www.ekt.gr/ncpfp6/society/ 
http://www.cordis.lu/science-society/ 

mailto:ncp@ekt.gr
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3. Ενίσχυση των βάσεων του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας
Προϋπολογισµός: 347 εκ. ευρώ 

 
3.1 Υποστήριξη του συντονισµού των 
δραστηριοτήτων (Coordination) 
 
Προϋπολογισµός:  392 εκ. ευρώ  
Αρµόδιος: Γενική ∆ιεύθυνση "Έρευνα"  
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
 
Στόχος της κοινοτικής δράσης είναι να 
προωθήσει και να υποστηρίξει το συντονισµό 
των προγραµµάτων και τις κοινές δράσεις που 
διεξάγονται σε εθνικό, περιφερειακό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο, δεδοµένου ότι η ανάπτυξη 
µιας κοινής βάσης γνώσεων είναι απαραίτητη 
για τη συνοχή και σύγκλιση των πολιτικών. Οι 
δραστηριότητες µπορούν να καλύπτουν 
οποιοδήποτε επιστηµονικό και τεχνολογικό 
πεδίο, συµπεριλαµβανοµένων των πεδίων των  
θεµατικών προτεραιοτήτων. 
 
Προβλεπόµενες δράσεις 
 
i) Συντονισµός εθνικών δραστηριοτήτων 
Ενθαρρύνονται η από κοινού ανάληψη, από 
πολλές χώρες, πρωτοβουλιών σε τοµείς 
κοινού στρατηγικού ενδιαφέροντος, η 
υλοποίησή τους και η αµοιβαία πρόσβαση στα 
αποτελέσµατα της έρευνας. Οι εν λόγω 
δραστηριότητες διεξάγονται µε δηµόσια 
χρηµατοδότηση, σε εθνικό ή σε περιφερειακό 
επίπεδο, είτε άµεσα από δηµόσιες αρχές και 
ερευνητικούς οργανισµούς, είτε στα πλαίσια 
ευρωπαϊκών σχηµάτων συνεργασίας, όπως 
του EUROCORES του Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος 
Επιστηµών. 
 
Ενδεικτικοί τοµείς δράσης:  
• Υγεία: σοβαρές και σπάνιες ασθένειες και 
διαταραχές, εναλλακτική ιατρική, κ.λπ. 

• Βιοτεχνολογία: εφαρµογές µη συνδεόµενες 
µε την υγεία και τα τρόφιµα 

• Περιβάλλον: αστικό περιβάλλον, διαχείριση 
γαιών, κίνδυνοι σεισµών, κ.λπ. 

• Ενέργεια: σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής νέας 
γενιάς, κ.λπ. 

 
ii) Συντονισµός σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
Στόχος είναι να ενισχυθεί η 
συµπληρωµατικότητα και η συνέργεια µεταξύ 
των κοινοτικών δράσεων που αναλαµβάνονται 
βάσει του προγράµµατος πλαισίου. 
 
 
 
 

 
• ∆ραστηριότητες επιστηµονικής και 
τεχνολογικής συνεργασίας: επιδιώκεται ο 
συντονισµός των δραστηριοτήτων του 
Προγράµµατος Πλαισίου µε άλλα ευρωπαϊκά 
πλαίσια συνεργασίας (COST, EUREKA). 
• Συνεργασία και κοινές πρωτοβουλίες 
εξειδικευµένων ευρωπαϊκών οργανισµών 
επιστηµονικής συνεργασίας: υποστηρίζονται 
πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της συνέργειας 
και των δραστηριοτήτων οργανισµών όπως ο 
CERN, η ESA, ο ESO, το EMBL, το ESRF, ή το 
ILL, κ.λπ. 
 
Μέσα υλοποίησης (τύποι έργων) 
Έργα που υλοποιούνται από κοινού µεταξύ 
κρατών-µελών, ∆ράσεις Συντονισµού (CAs), 
∆ράσεις Ειδικής Στήριξης (SSAs) 
 
Ανοιχτές προκλήσεις υποβολής 
προτάσεων  
• ERA-NET/1/CA-SSA 

Προϋπολογισµός: 71 εκ. ευρώ για το  2004 
και 58,6 εκ. ευρώ για το 2005 
Ανακοίνωση: 17/12/2004 (αναµενόµενη 
ηµεροµηνία) 
Λήξη: 02/03/2005, 04/10/2005  

 
Ελληνική συµµετοχή 
Το ποσοστό έργων µε ελληνική συµµετοχή επί 
του συνόλου των εγκεκριµένων έργων στο 
πρόγραµµα Coordination για το χρονικό 
διάστηµα 01/01/2003-01/03/2004 ήταν 
5,2%.  
 
Εθνικό Σηµείο Επαφής  
∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ – Help Forward 
Ζαλοκώστα 4, 106 71 Αθήνα 
Τηλ: 210 3607690, 8665642 
Fax: 210 3636109, 8660060 
e-mail: irc@help-forward.gr
 
Χρήσιµες ∆ιευθύνσεις  
http://www.ekt.gr/ncpfp6/coordination/ 
http://www.cordis.lu/coordination/ 
http://www.help-forward.gr 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:irc@help-forward.gr
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3. 2 Συνεκτική ανάπτυξη των 
πολιτικών έρευνας και καινοτοµίας 
(Policies) 
 
Στόχος των δραστηριοτήτων είναι να 
ενθαρρύνουν τη συνεκτική ανάπτυξη των 
πολιτικών έρευνας και καινοτοµίας στην 
Ευρώπη, προσδιορίζοντας εγκαίρως 
προκλήσεις και πεδία κοινού ενδιαφέροντος, 
και παρέχοντας γνώσεις και εργαλεία 
υποστήριξης για τη λήψη αποφάσεων στους 
εθνικούς, περιφερειακούς και κοινοτικούς 
πολιτικούς ιθύνοντες.  
 
Προβλεπόµενες δράσεις  
 
• Αναλύσεις, µελέτες, επιστηµονικές και 
τεχνολογικές προοπτικές, στατιστικές και 
δείκτες σχετικά µε τις δραστηριότητες Ε&Τ 
και τις πολιτικές έρευνας και καινοτοµίας για 
την υλοποίηση του ΕΧΕ 

• Aνάπτυξη θεµατικών πλατφόρµων διαλόγου 
και µιας γνωστικής βάσης για τους χρήστες 
και τους παραγωγούς αναλύσεων 
προοπτικών, αξιοποίηση των ορθών 
πρακτικών στη µεθοδολογία, κ.λπ. 

• Συγκριτική αξιολόγηση των πολιτικών 
έρευνας και καινοτοµίας σε εθνικό, 
περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο: 
αναπροσαρµογή της µεθοδολογίας, 
γεωγραφική επέκταση της αξιολόγησης για 
την κάλυψη των υποψήφιων για ένταξη 
χωρών, εφαρµογή βέλτιστων πρακτικών σε 
συνεργασία µε τα κράτη µέλη και τους 
ερευνητικούς συντελεστές, κ.λ.π. 

• Χαρτογράφηση της επιστηµονικής και 
τεχνολογικής αριστείας στην Ευρώπη 

• Οι δραστηριότητες θα αφορούν: την αύξηση 
του αριθµού των καλυπτόµενων θεµάτων, 
τακτική ενηµέρωση των αποτελεσµάτων. Θα 
δοθεί έµφαση στην ευρύτατη διάδοση των 
διαθέσιµων πληροφοριών, κ.λπ. 

• Βελτίωση του κανονιστικού και διοικητικού 
περιβάλλοντος της έρευνας και της 
καινοτοµίας στην Ευρώπη: πρόκειται για 
θέµατα πνευµατικής και βιοµηχανικής 
ιδιοκτησίας, σχέσεις ιδιωτικού και δηµόσιου 
τοµέα όσον αφορά την έρευνα και την 
καινοτοµία, αξιοποίηση και διάδοση των 
γνώσεων, κανόνες που αφορούν την 
πρόσβαση σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες, 
µηχανισµούς χρηµατοδότησης και παροχή 
επενδυτικών κινήτρων, κ.λπ.  

 
Μέσα υλοποίησης (τύποι έργων) 
Έργα που υλοποιούνται από κοινού µεταξύ 
κρατών-µελών, ∆ράσεις Συντονισµού (CAs), 
∆ράσεις Ειδικής Στήριξης (SSAs) 
 

 
Ανοιχτές προσκλήσεις υποβολής  
• 2003/S 128-114412 

Ανακοίνωση: 08/07/2003 
Λήξη: 26/03/2006  

 
 
Εθνικό Σηµείο Επαφής  
∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ – Help Forward 
Ζαλοκώστα 4, 106 71 Αθήνα 
Τηλ: 210 3607690, 8665642 
Fax: 210 3636109, 8660060 
e-mail: irc@help-forward.gr
 
Χρήσιµες ∆ιευθύνσεις  
http://www.ekt.gr/ncpfp6/policies/ 
http://www.cordis.lu/fp6/policies.htm
http://www.help-forward.gr 
 

mailto:irc@help-forward.gr
http://www.cordis.lu/fp6/coordination.htm


        6o Πρόγραµµα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική  Ανάπτυξη (2002-2006) – Σύντοµος οδηγός  

 

 45 

6ο Πρόγραµµα Πλαίσιο – Σχηµατική κατανοµή των ειδικών προγραµµάτων και των αντίστοιχων 
θεµατικών και οριζόντιων προτεραιοτήτων ανάλογα µε τα µέσα υλοποίησης (τύπους έργων) 

 

Ολοκλήρωση και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας                              
∆όµηση του Ευρωπαϊκού 
Χώρου Έρευνας  
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∆ίκτυα Αριστείας  V      V V V V V V V   

Ολοκληρωµένα 
Έργα V V V V V V V V        

Έργα που 
υλοποιούνται από 
κοινού µεταξύ 
κρατών-µελών  

V V V V V V V V V V V V V V V 

Ειδικά 
Στοχοθετηµένα 
Ερευνητικά Έργα 

V V V V V V V V  V     V 

Ειδικά 
Στοχοθετηµένα 
Έργα καινοτοµίας 

              V 

Έργα για ΜΜΕ                V



        6o Πρόγραµµα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική  Ανάπτυξη (2002-2006) – Σύντοµος οδηγός  

 

 46 

Ολοκλήρωση και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας                              
∆όµηση του Ευρωπαϊκού 
Χώρου Έρευνας  

 

Β
ιο
τε
χν
ο
λο
γί
ες

  

Τ
εχ
νο
λο
γί
ες

 τ
η
ς 

κο
ιν
ω
νί
α
ς 
τη
ς 

π
λη
ρ
ο
φ
ορ
ία
ς 

-I
S
T
 

Ν
α
νο
τε
χν
ο
λο
γί
ες

  

Α
ερ
ο
να
υ
τι
κή

 κ
α
ι 

∆
ιά
σ
τη

µ
α
  

Π
ο
ιό
τη
τα

 
Τ
ρ
ο
φ
ίµ
ω
ν 

Ο
ικ
ο
σ
υ
σ
τή

µ
α
τα

 

Κ
ο
ιν
ω
νί
α
 τ
η
ς 

γν
ώ
σ
η
ς 

Μ
έτ
ρ
α
 σ
τή
ρ
ιξ
η
ς 

Ε
&
Τ
Α
 

Ο
ρ
ιζ
ό
ντ
ιε
ς 

δ
ρ
ά
σ
ει
ς 

µ
ε 

σ
υ
µ
µ
ετ
ο
χή

 Μ
Μ
Ε
 

Μ
έτ
ρ
α
 σ
τή
ρ
ιξ
η
ς 

 
δ
ιε
θ
νο
ύ
ς 

 
σ
υ
νε
ρ
γα
σ
ία
ς 

Ε
νί
σ
χυ
σ
η
 Β
ά
σ
εω
ν 

Ε
υ
ρ
ω
π
α
ϊκ
ο
ύ
  

Χ
ώ
ρ
ο
υ
 Έ
ρ
ευ
να
ς 

 

Έ
ρ
ευ
να

 κ
α
ι 

Κ
α
ιν
ο
το

µ
ία

 

Α
νθ
ρ
ώ
π
ιν
ο
ι 
π
ό
ρ
ο
ι 

κα
ι 
κι
νη
τι
κό
τη
τα

 

Ε
ρ
ευ
νη
τι
κέ
ς 

υ
π
ο
δ
ο
µ
ές

  

Ε
π
ισ
τή

µ
η
 κ
α
ι 

Κ
ο
ιν
ω
νί
α
 

Ολοκληρωµένες 
Πρωτοβουλίες 
υποδοµής  

               V

∆ράσεις «Μ. Κιουρί»               V V

∆ράσεις 
Συντονισµού V V V V V V V V  V V V  V V 

∆ράσεις Ειδικής 
Στήριξης  

V V V V V V V V V V V V V V V 
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Θεµατικές προτεραιότητες και «οριζόντια 
προγράµµατα» του 6ου ΠΠ  

Επικοινωνία µε 
αντίστοιχο γραφείο 
υποστήριξης στην ΕΕ 

Life sciences, genomics and biotechnology for health  

- Advanced genomics and its application for 
health 

rtd-genomics-
biotec@cec.eu.int 

- Combating major diseases rtd-diseases@cec.eu.int 

Information society technologies ist@cec.eu.int 

Nanotechnologies and nanosciences, multifunctional 
materials and new production processes and devices 

rtd-nmp@cec.eu.int 

Aeronautics and space rtd-aerospace@cec.eu.int 

Food quality and safety rtd-food@cec.eu.int 

Sustainable development, global change and 
ecosystems 

 

- Sustainable energy systems rtd-energy@cec.eu.int

tren-energy@cec.eu.int

- Sustainable surface transport rtd-transport@cec.eu.int 

- Global change and ecosystems rtd-sustainable@cec.eu.int 

Citizens and governance in a knowledge-based society rtd-citizens@cec.eu.int 

Specific activities covering a wider field of 
research 

 

- Policy support and anticipating scientific and 
technological needs 

Policy support: to be defined 

NEST: rtd-nest@cec.eu.int 

- Horizontal research activities involving SMEs research-sme@cec.eu.int 

- Specific measures in support of international 
co-operation 

rtd-inco@cec.eu.int 

Research and innovation innovation@cec.eu.int 

Human resources and mobility rtd-mariecurie-
actions@cec.eu.int 

Research and infrastructures rtd-infrastructures@cec.eu.int 

Science and society rtd-sciencesociety@cec.eu.int 

Support for the coordination of policies rtd-coordination@cec.eu.int 

Support for the coherent development of R&D policies rtd-policies@cec.eu.int 

Euratom rtd-euratom@cec.eu.int 

mailto:rtd-energy@cec.eu.int
mailto:tren-energy@cec.eu.int
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Γλωσσάριο του 6ου Προγράµµατος Πλαισίου 
 
Αγγλικοί όροι  
 

ACARE 
Advisory Council for Aeronautical Research in Europe 
Συµβουλευτική Επιτροπή για την έρευνα στο χώρο της 
αεροναυτικής στην Ευρώπη.  

Ambient Intelligence  

Περιβάλλουσα νοηµοσύνη 
(Αφορά τους τρόπους µε τους οποίους οι πολίτες, χωρίς να 
χρειάζεται να έχουν ιδιαίτερη γνώση, θα έχουν πρόσβαση µε 
απλό τρόπο σε υπηρεσίες και προϊόντα της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας) 

AL 
Action Line 
Γραµµή ∆ράσης 

CAs 
Coordination actions 
∆ράσεις συντονισµού 

CAP 
Common Agriculture Policy  
Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 

Call for Proposals (CfP) 
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 
 

CΕEC 
Central and Eastern European Countries 
Χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης   

CΕRN 
Centre Europeen pour la Recherche Nucléaire 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών 

CHP 
Combined Heat and Power production 
Συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας 

COST 

Coopération européenne dans le domaine de la recherche 
scientifique et technique 
Ευρωπαϊκή συνεργασία στον τοµέα της επιστηµονικής και 
τεχνικής έρευνας

CRAFT 
Cooperative Research Action For Technology 
Συνεργατική ερευνητική δράση για την τεχνολογία 

CREST 
Scientific and Technical Research Committee 
Eπιτροπή Eπιστηµονικής και Tεχνικής ‘Έρευνας 

DVB 
Digital Video Broadcasting 
Ψηφιακή τηλεοπτική µετάδοση 

EC 
European Commission  
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

EFDA 
European Fusion Development Agreement 
Ευρωπαϊκή Συµφωνία για την ανάπτυξη στον τοµέα σύντηξης  

EIF 

Marie Curie Intra-European Fellowships 
Ευρωπαϊκές υποτροφίες «Μαρία Κιουρί» (ο όρος αναφέρεται 
στο «οριζόντιο πρόγραµµα» για τους ανθρώπινους πόρους  
και την κινητικότητα) 

EMBL 
European Molecular Biology Laboratory 
Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας  

ENO 
European Northern Observatory 
Ευρωπαϊκό Βόρειο Παρατηρητήριο 

ERA 
European Research Area  
Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας (ΕΧΕ) 

ESA 
European Space Agency  
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ∆ιαστήµατος 

ESF 
European Science Foundation 
Eυρωπαϊκό Ίδρυµα Επιστηµών  

ESΟ European Southern Observatory 
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Ευρωπαϊκό Νότιο Παρατηρητήριο 

ESRF 
European Synchrotron Radiation Facility 
Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Ακτινοβολίας Συγχρότρου 

EST 

Marie Curie Host Fellowships for Early Stage Research 
Training 
Υποτροφίες υποδοχής «Μαρία Κιουρί» για την κατάρτιση νέων 
ερευνητών (αναφέρεται στο «οριζόντιο πρόγραµµα» για τους 
ανθρώπινους πόρους  και την κινητικότητα) 

ETSI 
European Telecommunications Standards Institute  
Eυρωπαϊκό Iνστιτούτο Tηλεπικοινωνιακών Προτύπων 

EU 
European Union 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) 

EURATOM 
European Atomic Energy Community 
Eυρωπαϊκή Kοινότητα Aτοµικής Eνέργειας 

EUREKA 
A Europe-wide Network for Industrial R&D  
Ευρωπαϊκό δίκτυο για την ευρωπαϊκή έρευνα και ανάπτυξη 

EUROCORES 

European Science Foundation Collaborative Research 
Programmes Scheme  
Ευρωπαϊκό επιστηµονικό ίδρυµα για προγράµµατα 
συνεργατικής έρευνας  

European Strategy 
Forum for Research 
Infrastructures 

Ευρωπαϊκό φόρουµ στρατηγικών για τις ερευνητικές υποδοµές  

EXA 

Marie Curie Excellence Awards 
Βραβεία Αριστείας «Μαρία Κιουρί» (ο όρος αναφέρεται στο 
«οριζόντιο πρόγραµµα» για τους ανθρώπινους πόρους  και 
την κινητικότητα) 

EXC 

Marie Curie Chairs 
Έδρες «Μαρία Κιουρί» (ο όρος αναφέρεται στο «οριζόντιο 
πρόγραµµα» για τους ανθρώπινους πόρους  και την 
κινητικότητα) 

EXT 

Marie Curie Grants for Excellent Teams 
Υποτροφίες αριστείας «Μαρία Κιουρί» (ο όρος αναφέρεται στο 
«οριζόντιο πρόγραµµα» για τους ανθρώπινους πόρους  και 
την κινητικότητα) 

FET 

Future and Emerging Technologies  
Μελλοντικές και Αναδυόµενες Τεχνολογίες: πρόκειται για 
ερευνητικό τοµέα ο οποίος εντάσσεται στη θεµατική 
προτεραιότητα 2 (IST) του 6ου ΠΠ 

FP Framework Programme: Πρόγραµµα Πλαίσιο (ΠΠ) 

Galileo 
Ευρωπαϊκό δορυφορικό σύστηµα πλοήγησης, που 
αναπτύσσεται από την Κοινή Επιχείρηση και την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία ∆ιαστήµατος 

GCOS 
Global Climate Observing System 
Παγκόσµιο Σύστηµα Παρατήρησης του Κλίµατος 

GEANT 

Pan-European Gigabit research network 
Πανευρωπαϊκό ερευνητικό δίκτυο σε Gigabit (αφορά δίκτυο 
επικοινωνίας µεγάλης δυναµικότητας και υψηλής ταχύτητας 
για όλους τους ερευνητές της Ευρώπης) 

GMES 
Global Monitoring for Environment and Security 
Παγκόσµια παρακολούθηση του περιβάλλοντος και της 
ασφάλειας  

GMO 
Genetically Modified Organisms 
Γενετικά Τροποποιηµένοι Οργανισµοί (ΓΤΟ) 

GOOS 
Global Ocean Observing System 
Παγκόσµιο Σύστηµα Παρατήρησης των Ωκεανών 
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GPRS 
General Packet Radio Service 
Γενική υπηρεσία ραδιοεκποµπής πακέτου 

GRID (DataGrid) 
Ειδικά δίκτυα υψηλών επιδόσεων και κλίνες δοκιµών 
τεχνολογίας πλέγµατος (ο όρος αναφέρεται στο «οριζόντιο 
πρόγραµµα» Ερευνητικές Υποδοµές του 6ου ΠΠ) 

GΤΟS 
Global Terrestrial Observing System 
Παγκόσµιο Σύστηµα Παρατήρησης της Γης   

HΑCCP 
Hazard Analysis and Critical Control Point 
Κρίσιµα σηµεία ελέγχου της εκτίµησης κινδύνων 

Host  Φορέας υποδοχής  

HRΜ  
Human Resources and Mobility 
Ανθρώπινοι πόροι και κινητικότητα  

ICT 
Information and communications technologies 
Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών 

ICZM 
Integrated Coastal Zone Management 
Ολοκληρωµένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών 

IETF 
Internet Engineering Task Force  
Οµάδα δράσης για τη µηχανική διαδικτύου 

ILL 
Laue Langevin Institute 
Ινστιτούτο Laue Langevin 

IMS 
Intelligent Manufacturing Systems Initiative  
Πρωτοβουλία ευφυούς συστήµατος βιοµηχανικής παραγωγής 

INTAS  

International Association for the promotion of cooperation 
with scientists from NIS of the former Soviet Union  
∆ιεθνής Ένωση για την προώθηση της συνεργασίας µε τους 
επιστήµονες από τα ΝΑΚ (Νέα Ανεξάρτητα Κράτη) της πρώην 
Σοβιετικής Ένωσης  

IP Internet Protocol: ∆ιαδικτυακό Πρωτόκολλο 

IPR 
Intellectual Property Rights 
∆ικαιώµατα Πνευµατικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας  

IPs  Integrated Projects: Ολοκληρωµένα Έργα 

IPv6 
Internet Protocol version 6: ∆ιαδικτυακό Πρωτόκολλο έκδοση 
6η  

ISO 
International Standards Organization 
Οργανισµός ∆ιεθνών Προτύπων 

IST Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΤΚΠ) 

ISTAG 
Information Society Technologies Advisory Group 
Συµβουλευτική Επιτροπή για Τεχνολογίες της ΚτΠ 

ISTC 
Information Society Technologies Committee, η Επιτροπή της 
2ης θεµατικής προτεραιότητας (IST)  

ITER 
International Thermonuclear Experimental Reactor 
∆ιεθνής θερµοπυρηνικός πειραµατικός αντιδραστήρας

ITU 
International Telecommunications Union  
∆ιεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών

JRC 
Joint Research Centre (EC) 
Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΕΕ) 

LCF/ SCF 

Marie Curie Conferences and Training Courses 
∆ιαλέξεις και επιµορφωτικά µαθήµατα «Μαρία Κιουρί» (ο όρος 
αναφέρεται στο «οριζόντιο πρόγραµµα» για τους ανθρώπινους 
πόρους  και την κινητικότητα) 

LFRs 
Less – Favoured Regions  
Λιγότερο ευνοηµένες περιφέρειες  

NoEs Networks of Excellence (∆ίκτυα Αριστείας) 
NEST (New and 
Emerging Science and 
Technology) 

Νέα και καινοφανή επιστηµονικά και τεχνολογικά προβλήµατα 
και προοπτικές (ο όρος αφορά το αντίστοιχο «οριζόντιο 
πρόγραµµα» του 6ου ΠΠ) 
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NIS Newly Independent States : Νέα Ανεξάρτητα Κράτη (ΝΑΚ) 

NREN 
National Education and Research Network 
Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας και Εκπαίδευσης  

NSF National Science Foundation: Εθνικό Ίδρυµα Επιστηµών(ΗΠΑ) 

OECD 
Organisation for Economic Co-operation and Development  
Οργανισµός για την Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη 
(ΟΟΣΑ)   

OIF 
Marie Curie Outgoing International Fellowships 
∆ιεθνείς υποτροφίες εξωτερικού «Μαρία Κιουρί»  

OMG 
Object Management Group 
Οµάδα διαχείρισης αντικειµένου 

QoS Quality of Service ( Ποιότητα υπηρεσίας/ιών) 

RRG / IRG 

Return and Reintegration Mechanisms (Marie Curie)  
Μηχανισµοί επανόδου και επανένταξης (ο όρος αναφέρεται 
στο «οριζόντιο πρόγραµµα» για τους ανθρώπινους πόρους  
και την κινητικότητα) 

R&D (RTD) 
Research (and Technological) Development 
Έρευνα και (Τεχνολογική) Ανάπτυξη  

RTΝ  

Marie Curie Research Training Networks 
∆ίκτυα ερευνητικής κατάρτισης «Μαρία Κιουρί» (ο όρος 
αναφέρεται στο «οριζόντιο πρόγραµµα» για τους ανθρώπινους 
πόρους  και την κινητικότητα) 

Single European Sky Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός  

SΜΕ  
Specific SME activities  
Ειδικές δράσεις για µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 

SOC 
Systems on a- Chip 
Συστήµατα επί πλινθίου  

Specific international 
co-operation activities  

Ειδικές δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας  

SRA 
Strategic Research Agenda 
Στρατηγικό Πρόγραµµα Ερευνών  

SSAs 
Specific Support Actions 
Ειδικές ∆ράσεις Στήριξης 

SΤΙPs 
Specific Targeted Innovation Projects 
Ειδικά Στοχοθετηµένα Έργα Καινοτοµίας  

STREPs 
Specific Targeted Research Projects 
Ειδικά Στοχοθετηµένα Ερευνητικά Έργα 

S-UMTS 
Satellite-Universal Mobile Telecommunications System 
∆ορυφορικό Παγκόσµιο Σύστηµα Κινητών Επικοινωνιών 

TΝs 
Thematic Networks 
Θεµατικά ∆ίκτυα 

ToK  

Marie Curie Host Fellowship for the Transfer of Knowledge  
Υποτροφίες υποδοχής «Μαρία Κιουρί» για τη µεταφορά 
γνώσεων (ο όρος αναφέρεται στο «οριζόντιο πρόγραµµα» για 
τους ανθρώπινους πόρους  και την κινητικότητα) 

UMTS 
Universal Mobile Telecommunications System 
Παγκόσµιο Σύστηµα Κινητών Επικοινωνιών 

VR 
Virtual reality 
Εικονική πραγµατικότητα 

W3C World-Wide Web Consortium: Κοινοπραξία ∆ιαδικτύου 

WAP 
Wireless Application Protocol 
Πρωτόκολλο Ασύρµατων Εφαρµογών 

WHO 
World Health Organization 
Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (ΠΟΥ) 

XML 
Extensible mark-up language 
Επεκτάσιµη γλώσσα σήµανσης  
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Ελληνικές συντοµογραφίες  
 
ΓΤΟ  Γενετικά Τροποποιηµένοι Οργανισµοί 

Ε∆ΕΕ  Εθνικά ∆ίκτυα Έρευνας και Εκπαίδευσης  

ΕΕ  Ευρωπαϊκή Ένωση  

ΕΙΕ  Ευρωπαϊκό Ίδρυµα Επιστηµών 

ΕΤΑ  Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη 

ΕΤΕ  Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων 

ΕΤΕπ  Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

ΕΧΕ  Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας  

ΚΑΠ  Κοινή Αγροτική Πολιτική 

ΚΓΠ  Κοινή Γεωργική Πολιτική 

ΚΚΕρ  Κοινό Κέντρο Ερευνών 

ΚΠΣ  Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης  

ΚτΠ  Κοινωνία της Πληροφορίας   

ΜΜΕ  Μικροµεσαίες επιχειρήσεις  

ΝΑΚ  Νέα Ανεξάρτητα Κράτη 

ΟΟΣΑ  Οργανισµός για την Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη 

ΠΟΥ  Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας  

ΠΠ  Πρόγραµµα Πλαίσιο  

ΤΚΠ  Τεχνολογία της Κοινωνίας της Πληροφορίας  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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Εθνικοί Εκπρόσωποι για το 6ο Πρόγραµµα Πλαίσιο 
 
A. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
1.1.1. Επιστήµες της Ζωής, Γονιδιωµατική και Βιοτεχνολογία για την Υγεία 
 
Εθνικός Εκπρόσωπος 
Καθ. Αντώνης Αντωνιάδης  
Καθηγητής Μικροβιολογίας 
Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ. 
T.K. 540 06, Θεσσαλονίκη 
Τηλ : 2310 999081, Fax: 2310 999149  
E-mail: anton@med.auth.gr 
 
Αναπληρωτές Εθνικοί Εκπρόσωποι  
∆ρ Ευστάθιος Γκόνος 
∆/ντης Ερευνών, Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών Ε.Ι.Ε. 
Βασ. Κωνσταντίνου 48, T.K.116 35, Αθήνα 
Τηλ.: 210 7273756, Fax: 210 7273677 
E-mail: sgonos@eie.gr 
 
∆ρ Σωσσάνα Κολυβά 
Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας  
∆/νση ∆ιεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας 
Μεσογείων 14-18, T.K. 115 27, Αθήνα 
Τηλ.: 210 7711519, Fax: 210 7714153 
E-mail: skolyva@gsrt.gr 
 
Εµπειρογνώµονες 
Καθ. ∆ηµήτριος Κυριακίδης 
Εργαστήριο Βιοχηµείας, Τµήµα Χηµείας, Α.Π.Θ. 
Τ.Κ. 540 06, Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: 2310 997771, Fax: 2310 997689 
E-mail: kyr@chem.auth.gr 
 
Καθ. Νικόλαος Ανάγνου 
Ιατρική Σχολή Αθηνών, Εργαστήριο Βιολογίας  
Μ. Ασίας 75, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα 
Τηλ.: 210 7462341, Fax: 210 7462050 
 E-mail: anagnou@med.uoa.gr 
 
∆ρ ∆ηµήτρης Κλέτσας 
Ινστιτούτο Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ ‘’∆’’ 
Τ.Κ. 153 10 Αγ. Παρασκευή, Αττική 
Tηλ: 210 6503565, Fax: 210 6511767 
E-mail : dkletsas@bio.demokritos.gr 
 
1.1.2. Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας  
 
Εθνικός Εκπρόσωπος  
Καθ. Κωνσταντίνος Στεφανίδης 
Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ), Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) 
Τ.Θ. 1527, Τ.Κ. 71110, Ηράκλειο, Κρήτη 
Τηλ.: 2810 391741, Fax: 2810 391740 
E-mail: cs@ics.forth.gr 
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Αναπληρωτές Εθνικοί Εκπρόσωποι  
Καθ. Πέτρος Γρουµπός 
∆/ντης Εργαστηρίου Αυτοµατισµού & Ροµποτικής 
Πανεπιστήµιο Πατρών, 26 500 Ρίο, Πάτρα 
Τηλ.: 2610 997295, Fax: 2610 996449 
E-mail: groumpos@ee.upatras.gr 
               
∆ρ Ξενοφών Τσιλιµπάρης 
Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας (Ε∆ΕΤ) 
Μεσογείων 56, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα 
Τηλ.: 210 7474261, Fax: 210 7474490 
E-mail: xtsili@grnet.gr 
 
Εµπειρογνώµονες                      
Καθ. Νικόλαος Καλουπτσίδης 
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
Πανεπιστηµιούπολη Αθηνών, Τ.Κ. 155 73, Αθήνα 
Τηλ.: 210 7275304, Fax: 210 7275601 
E-mail: kalou@di.uoa.gr 
 
Καθ. Κων/νος Κυριακόπουλος 
Ε.Μ.Π., Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών 
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Τ.Κ. 157 80, Αθήνα  
Τηλ.: 210 7723595, Fax: 210 7723657 
E-mail: kkyria@central.ntua.gr 
 
1.1.3 Νανοτεχνολογίες και Νανοεπιστήµες, πολυλειτουργικά υλικά βασισµένα 
στη γνώση και νέες διεργασίες και συστήµατα παραγωγής  
 
Εθνικός Εκπρόσωπος 
∆ρ ∆ηµήτριος Νιάρχος 
∆/ντης Ερευνών ΙΕΥ, ΕΚΕΦΕ ‘’∆’’ 
Τ.Κ.153 20, Αθήνα 
Τηλ.: 210 6503385, 6503000, Fax: 210 6533706  
E-mail: dniarchos@ims.demokritos.gr 
  
Αναπληρωτές Εθνικοί Εκπρόσωποι  
Καθ. ∆ηµήτριος Βλασσόπουλος 
Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών  
ΙΤΕ Ινστ. Ηλεκτρονικής ∆οµής και Λειζερ 
Τ.Θ. 1527 Βασιλικά Βουτών, 711 10 Ηρακλειο, Κρήτη 
Τηλ.: 2810 391469,  Fax: 2810 391305  
E-mail: dvlasso@iesl.forth.gr 
 
∆ρ Γιώργος Μπόνας 
Γενική Γραµµατεία Ερευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) 
∆ιεύθυνση ∆ιεθνούς Συνεργασίας 
Μεσογείων 14-18, 115 27 Αθήνα 
Tel: 210 7780217,  Fax: 210 7714153 
E-mail: bonas@gsrt.gr 
 
Εµπειρογνώµονες  
Καθ. Κων/νος Κυπαρισσίδης 
Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
Τ.Θ. 472, 54006 Θεσσαλονίκη 
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Τηλ.: 2310 996211 – 996212, Fax: 2310 996198 
E-mail: cypress@cperi.certh.gr, cypress@vergina.eng.auth.gr 
 
∆ρ Ιωάννης ∆αµιανός 
Σύµβουλος Εταιρειών 
9o χλµ. Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57001, Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: 2310 489396, Fax: 2310 478824  
E-mail: damianos@link-tech.gr 
 
∆ρ Αλκιβιάδης-Κωνσταντίνος Κεφαλάς 
Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών  
Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χηµείας  
Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Τ.Κ. 116 35, Αθήνα 
Τηλ.: 210 7273840-8, Fax: 210 7273842  
E-mail: ccefalas@eie.gr 
  
1.1.4 Αεροναυτική και ∆ιάστηµα 
Εθνικός Εκπρόσωπος  
Καθ. Χρήστος Γούδης  
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 
∆/ντης Ινστιτούτου Αστρονοµίας και Αστροφυσικής, Πανεπιστήµιο Πατρών 
Πανεπιστηµιούπολη, Τ.Κ. 26500 Ρίο-Πάτρα 
Τηλ.: 2610 997571-624201, 210-3490105, Fax: 210 3490106 
E-mail: cgoudis@astro.noa.gr 
 
Αναπληρωτές Εθνικοί Εκπρόσωποι  
∆ρ Ιωάννης Γεωργαντόπουλος 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Αστρονοµίας και Αστροφυσικής 
Ι. Μεταξά & Β. Παύλου, Παλαιά Πεντέλη, 15236 Αθήνα 
Τηλ.: 210 8109165, Fax: 210 8040453 
E-mail: ig@astro.noa.gr 
 
Κων/νος Νικητόπουλος 
Γενική Γραµµατεία Ερευνας και Τεχνολογίας  
∆/νση ∆ιεθνούς Ε&Τ  Συνεργασίας   
Μεσογείων 14-18, 115 27 Αθήνα 
Τηλ.: 210 7714379, Fax: 210 7714153 
E-mail: knikit@gsrt.gr 
 
Εµπειρογνώµονες 
Καθ. Βασίλης Κωστόπουλος 
Τµήµα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών 
Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής, Πανεπιστήµιο Πατρών 
Πανεπιστηµιούπολη Ρίο, Τ.Κ. 26500, Πάτρα 
Τηλ.: 2610 997234, 997233, Fax: 2610 992644 
E-mail: kostopoulos@mech.upatras.gr 
 
Καθ. Θεόδωρος Ματίκας  
Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων 
153 10 Αγ. Παρασκευή Αττικής 
Τηλ.: 210 6506752 
E-mail: matikas@otenet.gr 
 
∆ρ Θεόδωρος Καραπάντσιος  
Τµήµα Χηµείας, Α.Π.Θ., 541 24 Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: 2310 997772,  Fax: 2310 997759 
E-mail: karapant@auth.gr 
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1.1.5 Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίµων  
 
Εθνικός Εκπρόσωπος  
∆ρ Νικόλαος Κατσαρός  
Πρόεδρος ΕΦΕΤ 
Καρύστου 5, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα 
Tηλ.: 210 6971570, Fax: 210 6971650 
E-mail: katsaros@efet.gr 
 
Αναπληρωτές Εθνικοί Εκπρόσωποι  
Καθ. Κων/νος Μπιλιαδέρης 
Α.Π.Θ., Τµήµα Γεωπονίας, Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων 
Τ.Κ. 540 06 Θεσσαλονίκη 
Tηλ.: 2310 998785 - 471467 Fax:2310 998789 
E-mail: biliader@agro.auth.gr 
 
∆ρ Ευθύµιος  Σακελλαρίου 
Γενική Γραµµατεία Ερευνας και Τεχνολογίας 
Μεσογείων 14-18, Τ.Κ.115 10, Αθήνα 
Tηλ.: 210 7752222, Fax: 210 7711427 
E-mail: esak@gsrt.gr 
 
Εµπειρογνώµονες 
Καθ. Παναγιώτης Σίσκος 
Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Αθηνών 
Πανεπιστηµιούπολη, Τ.Κ. 15771, Αθήνα 
Tηλ.: 210 7274311, Fax: 210 7274311 
E-mail: siskos@chem.uoa.gr 
 
Καθ. ∆ηµήτριος Νικολέλης  
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Χηµικό τµήµα  
Πανεπιστηµιούπολη Αθηνών, Τ.Κ.155 73, Αθήνα 
Τηλ.: 210 7274577 
E-mail: nikolelis@chem.uoa.gr 
 
Καθ. Γεώργιος –Ιωάννης Νυχάς  
Γεωργικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
Ιερά Οδός 75, Τ.Κ.118 55, Αθήνα 
Tηλ.: 210 5294693, Fax: 210 5294693 
 E-mail: gjn@aua.gr 
 
1.1.6 Βιώσιµη Ανάπτυξη, Παγκόσµια Αλλαγή και Οικοσυστήµατα 
Βιώσιµα Ενεργειακά συστήµατα  
Εθνικός Εκπρόσωπος  
Καθ. Εµµανουήλ Κακκαράς  
Ε.Μ.Π., Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ. 15780, Αθήνα  
Tηλ.: 210 7723662, Fax: 210 7723663 
E-mail: ekak@central.ntua.gr 
 
Αναπληρωτές Εθνικοί Εκπρόσωποι  
∆ρ Παναγιώτης Χαβιαρόπουλος 
Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) 
19o χλµ Λ. Μαραθώνος, Τ.Κ. 19009 Πικέρµι Αττικής  
Tηλ.: 210 6603300, Fax: 210 6603301 
 E-mail: tchaviar@cres.gr 
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Χρυσούλα ∆ιαµαντή 
Γενική Γραµµατεία Ερευνας και Τεχνολογίας 
∆/νση ∆ιεθνούς Ε&Τ  Συνεργασίας  
Μεσογείων 14-18, Τ.Κ.115 27 Αθήνα 
Tηλ: 210 7458000, Fax: 210 7714153 
E-mail: cdiama@gsrt.gr 
 
Εµπειρογνώµονες 
∆ρ Κων/νος Μπαλάρας  
Ινστιτούτο Ερευνών & Βιώσιµης Ανάπτυξης 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 
Ι. Μεταξά &Β. Παύλου, Τ.Κ.152 36 ,Παλαιά Πεντέλη 
Tηλ.: 210 8109152, Fax: 210 8103236 
E-mail: costas@meteo.noa.gr 
  
Βιώσιµες Μεταφορές 
Εθνικός Εκπρόσωπος 
 
Καθ. Μάρκος Παπαγεωργίου  
Πολυτεχνείο Κρήτης  
Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης 
T.K. 73 100 Χανιά 
Tηλ.: 28210 37289, Fax: 28210 69568 
E-mail: markos@dssl.tuc.gr 
 
Αναπληρωτές Εθνικοί Εκπρόσωποι  
∆ρ Eυάγγελος Μπεκιάρης 
Εθνικό Κέντρο Ερευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) 
6ο χλµ οδού Χαριλάου-Θέρµης, Τ.Θ. 361, 57001 Θέρµη, Θεσσαλονίκη 
Tηλ.: +30 2310-498265, 210- 9844560, Fax: +30 2310-498269 
E-mail: abek@certh.gr 
 
Ιωάννης Παπαδάκης 
Γενική Γραµµατεία Ερευνας και Τεχνολογίας  
∆/νση ∆ιεθνούς Ε&Τ  Συνεργασίας 
Μεσογείων 14-18, Τ.Κ. 115 27 Αθήνα 
Tηλ.: 210 7458000, Fax: 210 7714 253 
E-mail: jep@gsrt.gr 
 
Εµπειρογνώµονες 
∆ρ Γρηγόριος Γρηγορόπουλος  
ΕΜΠ, Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολής Ναυπηγών 
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ.15780, Αθήνα  
Tηλ.: 210 7721036, Fax: 210 7721032 
E-mail: Gregory@central.ntua.gr 
 
Καθ. Ελευθέριος Ιακώβου 
Α.Π.Θ., Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών 
Τ.Κ. 541 24 Θεσσαλονίκη 
Tηλ.: 2310 995970, Fax: 2310 996018 
E-mail: eiakovou@auth.gr 
 
∆ρ  Χάρης Αγγελόπουλος  
Γεν. ∆/ντής UNICON 
Λ. ∆ηµοκρατίας 14, Τ.Κ. 151 21 Πεύκη  
Tηλ.: 210 6146668, Fax: 210 8052874 
E-mail: info@unicon.gr 
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Παγκόσµια Αλλαγή και Οικοσυστήµατα  
Εθνικός Εκπρόσωπος  
∆ρ Eυστάθιος Μπαλόπουλος 
∆/ντης Ερευνών, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ 
47 χλµ. Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 
Tηλ.: 22910 76367, Fax: 22910 76321 
E-mail : efstathios.balopoulos@hnodc.ncmr.gr 
 
Αναπληρωτές Εθνικοί Εκπρόσωποι 
∆ρ Eυάγγελος Παπαθανασίου 
Εθνικό Κέντρο Θαλλάσιων Ερευνών (ΕΚΘΕ), Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας 
Τ.Θ.  712, Τ.Κ.19013, Ανάβυσσος 
Tηλ.: 22910 76452, Fax: 22910 76323 
E-mail: vpapath@ncmr.gr 
 
Χρυσούλα ∆ιαµαντή 
Γενική Γραµµατεία Ερευνας και Τεχνολογίας 
∆/νση ∆ιεθνούς Ε&Τ  Συνεργασίας  
Μεσογείων 14-18, Τ.κ. 115 27 Αθήνα 
Tηλ: +30 210 7458000, Fax: 210 7714153 
E-mail: cdiama@gsrt.gr 
 
Εµπειρογνώµονες 
Καθ. Κω/νος Μακρόπουλος 
Κοσµήτορας Σχολής Θετικών Επιστηµών 
Τµήµα Γεωλογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών 
Πανεπιστηµιούπολη Αθηνών, Τ.Κ.155 73, Αθήνα 
Tηλ.: 210 7274425 
E-mail: kmakrop@geol.uoa.gr 
 
∆ρ Χαράλαµπος Καµπεζίδης 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 
Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιµης Ανάπτυξης 
Λόφος Νυµφών Τ.Θ. 20048, Τ.Κ. 118 10 Αθήνα 
Tηλ.: 210 3490119, Fax: 210 3490113 
E-mail: harry@meteo.noa.gr 
 
∆ρ Στέφανος Φωτίου 
Γενικός ∆/ντης Εταιρείας Business Architects 
Βενιζέλου 8, Τ.Κ. 546 24 Θεσσαλονίκη 
Tηλ.: 2310 222268, Fax: 2310 222165 
E-mail: sf@baconsult.gr 
 
1.1.7  Πολίτες και ∆ιακυβέρνηση στην Κοινωνία της Γνώσης 
 
Εθνικός Εκπρόσωπος 
Καθ. Θεόδωρος Χατζηπαντελής 
Α.Π.Θ., Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών 
Τ.Κ. 541 24, Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: 2310 997912, Fax: 2310 991983 
E-mail: chadji@polsci.auth.gr 
 
Αναπληρωτές Εθνικοί Εκπρόσωποι 
Καθ. Παναγιώτης Λιαργκόβας 
Τµήµα  Οικονοµικών Επιστηµών 
Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, Τ.Κ 22 100 Τρίπολη  
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Tηλ.: 2421 74921, Fax: 2421 74772 
 
Αλεξάνδρα Κατσούρη 
Γενική Γραµµατεία Ερευνας και Τεχνολογίας 
∆/νση ∆ιεθνούς Ε&Τ  Συνεργασίας  
Μεσογείων 14-18, Τ.Κ. 115 27 Αθήνα 
Tηλ: 210 7711519, Fax: 210 7714153 
E-mail: akats@gsrt.gr 
  
Εµπειρογνώµονες 
 
∆ρ Χαρίλαος Σανδαλίδης 
Ηλεκτρονικός Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών 
Συνήγορος του Πολίτη 
Χατζηγιάννη Μέξη 5, Τ.Κ.11 528, Αθήνα 
Tηλ: 2310 902393 
E-mail: hsand@tee.gr, sandalidis@hotmail.com 
 
Καθ. Νικόλαος Κοκοσαλάκης  
Πάντειο Πανεπιστήµιο, Συγγρού 134, Τ.Κ.115 10, Αθήνα 
 Tηλ.: 210 9238473,9236077, Fax: 210 9238290 
 E-mail: nkokosa@panteion.gr 
  
∆ρ Ευθυµία Αµανατίδου   
ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συµβουλευτική Α.Ε. 
Εθνικής Αντίστασης 17, Τ.Κ.561 63 Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: 2310 730911 - 524854  
E-mail: amanatidou@atlantisresearch.gr 
 
Καθ. Νικόλαος Αβούρης   
Πανεπιστήµιο Πατρών,   Τµήµα ΗΜΤΥ 
Εθνικής Αντίστασης 17, Τ.Κ.561 63 Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: 2610 991040  
E-mail: N.Avouris@ee.upatras.gr 
 
Οριζόντια Θέµατα που αφορούν το σύνολο του 1ου Ειδικού Προγράµµατος και 
στις Ειδικές δραστηριότητες 
 
Εθνικός Εκπρόσωπος 
∆ρ Γεράσιµος Παπαδόπουλος 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 
∆/ντής Ερευνών, Γεωδυναµικό Ινστιτούτο 
Τ.Θ. 20048, Τ.Κ. 118 10 Αθήνα 
Tηλ.: 210 3490165, Fax: 210 3490180 
E-mail: g.papad@egelados.gein.noa.gr 
 
Αναπληρωτές Εθνικοί Εκπρόσωποι  
Καθ. Κώστας Κοµνίτσας 
Πολυτεχνείο Κρήτης, Τµήµα µηχανικών ορυκτών πόρων 
T.K. 73100, Κρήτη 
Tηλ.: 28210 37686, Fax: 28210 69554 
E-mail: komni@mred.tuc.gr 
 
 
∆ρ Αλίκη Παππά 
Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας 
∆/νση ∆ιεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας 
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Μεσογείων 14-18 
Τ.Κ.115 27, Αθήνα 
Τηλ.: 210 7758046, Fax: 210 7714153 
E-mail: a.pappa@gsrt.gr 
 
Εµπειρογνώµονες 
Καθ. Σωκράτης Κάτσικας 
Πρύτανης Πανεπιστηµίου Αιγαίου 
Τ.Κ. 81 100, Μυτιλήνη  
Tηλ.: 22510 36011, 210 6492112, Fax: 22510 36019 
E-mail: ska@aegean.gr 
 
Καθ. Αναστάσιος Ζουµπούλης  
Α.Π.Θ., Τµήµα Χηµείας, Σχολή Θετικών Επιστηµών 
Τ.Κ. 54 124 Θεσσαλονίκη 
Tηλ.: 2310 997794, Fax: 2310 997794 
E-mail: zoubouli@chem.auth.gr 
 
Καθ. Αθανάσιος Τριανταφύλλου 
Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών 
Τ.Κ. 26 500 Πάτρα 
Tηλ.: 2610 997764, Fax: 2610 996155 
E-mail: ttriant@upatras.gr 
 
∆ρ Γιώργος Μπόνας 
Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) 
∆ιεύθυνση ∆ιεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας 
Μεσογείων 14-18, 115 27 Αθήνα 
Tηλ.: 210 7780217, Fax: 210 7714153 
E-mail: bonas@gsrt.gr 
 
B. ∆ΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ  
2.1 Έρευνα και Καινοτοµία 
 
Εθνικός Εκπρόσωπος 
Καθ. Φιλοµήλα Κοµνηνού 
Α.Π.Θ., Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Φυσικής 
Τ.Κ. 541 24 Θεσσαλονίκη 
Tηλ.: 2310 998195, Fax: 2310 998589 
E-mail: komnhnoy@auth.gr 
 
Αναπληρωτές Εθνικοί Εκπρόσωποι  
Καθ. Μιχάλης Π. Μπεκάκος 
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστηµίου Θράκης 
Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
Βασ. Σοφίας 12, Τ.Κ. 67 100, Ξάνθη 
Tηλ.: 25410 79579, Fax: 25410 79584 
E-mail: mbekakos@ee.duth.gr 
 
Νίκος Κωνσταντόπουλος 
Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) 
∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Σχεδιασµού 
Μεσογείων 14-18, Τ.Κ. 115 27 Αθήνα 
Tηλ.: 210 7458000, Fax: 210 7714153 
E-mail: nkon@gsrt.gr 
 
Εµπειρογνώµονες 
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Καθ. ∆ηµήτριος Αργιαλάς  
Ε.Μ.Π., Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών  
Ηρώων Πολυτεχνείου 9 
Τ.Κ. 157 80, Αθήνα  
Tηλ.: 210 7722595, Fax: 210 7722776 
E-mail: argialas@central.ntua.gr 
 
∆ρ Λάµπρος Πυργιώτης 
∆ιοικητής Νοσοκοµείου Ιωαννίνων 
Tηλ.: 26510 45001, Fax: 26510 46618 
E-mail: ppnids@otenet.gr 
 
Καθ. Αγις Παπαδόπουλος  
Α.Π.Θ., Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών  
Τ.Κ. 541 24, Θεσσαλονίκη 
Tηλ.: 2310 996015, Fax: 2310 996012 
E-mail: agis@vergina.eng.auth.gr 
  
2.2 Ανθρώπινοι Πόροι και Κινητικότητα  
Εθνικός Εκπρόσωπος  
Καθ. Ιωάννης Γεροθανάσης 
Αντιπρύτανης Παν/µιου Ιωαννίνων 
Πανεπιστηµιούπολη, Τ.Κ. 451 10 Ιωάννινα 
Tηλ.: 26510 97446, Fax: 26510 97200 
 
Αναπληρωτές Εθνικοί Εκπρόσωποι 
Καθ. Ελπίδα-Νίκη Εµµανουήλ Νικολούση 
Α.Π.Θ., Ιατρικό Τµήµα 
Τ.Κ. 541 24, Θεσσαλονίκη  
Tηλ.: 2310 999066, Fax: 2310 999197 
E-mail: emmanik@med.auth.gr 
 
Oλγα Στεργίου 
Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) 
Μεσογείων 14-18, Τ.Κ. 115 27 Αθήνα 
Tηλ.: 210 7458000, Fax: 210 7714153 
E-mail: oste@gsrt.gr 
 
Εµπειρογνώµονες 
Kαθ. Βασίλης Ρούσσης 
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Φαρµακευτική Σχολή, Τοµέας Φαρµακογνωσίας & Χηµείας 
Φυσικών Προϊόντων 
Πανεπιστηµιούπολη Ζωγράφου, 15771 Αθήνα 
Tηλ.: 210 7274592, Fax: 210 7274592 
E-mail: roussis@pharm.uoa.gr 
 
∆ρ Αιµίλιος Χαρλαύτης 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο ∆ιαστηµικών Εφαρµογών & Τηλεπισκόπισης 
Ι. Μεταξά και Β. Παύλου, Τ.Κ. 152 36 Αθληνα 
Tηλ.: 210 8109168, Fax: 210 6138343 
E-mail: ehh@space.noa.gr 
 
Καθ. Χαρίκλεια Πετρίδου  
Α.Π.Θ., Τµήµα Φυσικής 
Πανεπιστηµιούπολη, Τ.Κ. 541 24 Θεσσαλονίκη 
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Tηλ.: 2310 998077, Fax: 2310 998077 
 
 
2.3 Ερευνητικές Υποδοµές 
  
Εθνικός Εκπρόσωπος 
Καθ. Κώστας Φωτάκης 
ΙΤΕ, ∆/ντής Ινστ. Ηλεκτρονικής ∆οµής & Λέηζερ 
Τ.Κ. 711 10 Ηράκλειο, Κρήτη  
Tηλ.: 2810 391316, Fax: 2810 391318 
E-mail: fotakis@iesl.forth.gr 
 
Αναπληρωτές Εθνικοί Εκπρόσωποι  
Καθ. Παναγιώτης Αργυράκης 
Α.Π.Θ., Τµήµα Φυσικής 
Τ.Κ. 541 24 Θεσσαλονίκη 
Tηλ.: 2310 998043, Fax: 2310 998042 
E-mail: panos@physics.auth.gr 
 
∆ρ Πέτρος Τσούγκας 
Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας 
∆/νση Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού 
Μεσογείων 14-18, Τ.Κ. 115 27 Αθήνα 
Tηλ.: 210 7796832, Fax: 210 7715074 
E-mail: pgt@gsrt.gr 
 
Εµπειρογνώµονες 
∆ρ Γεώργιος-Ανδρέας Σάντσες-Παπασπήλιου 
Εθνικό ∆ίκτυο Ερευνας και Τεχνολογίας 
Λ. Μεσογείων 56, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα  
Tηλ.: 210 7474243, Fax: 210 7474490 
E-mail: sanchez@grnet.gr 
 
Καθ. Αντώνιος Τζές 
Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
Πανεπιστηµιούπολη Ρίο, Τ.Κ. 26 500 Ρίο, Πάτρα 
Tηλ.: 2610 996453, 997293, Fax: 2610 997309 
E-mail: tzes@ee.upatras.gr 
 
Καθ. Ελένη Παλούρα 
Α.Π.Θ., Τµήµα Φυσικής  
Τ.Κ. 541 24 Θεσσαλονίκη 
Tηλ.: 2310 998060, Fax: 2310 998060 
E-mail: paloura@auth.gr 
 
2.4 Επιστήµη και Κοινωνία 
 
Εθνικός Εκπρόσωπος  
∆ρ Κρίτων Χριστιανόπουλος 
∆/ντής Παιδοψυχιατρικού Τµήµατος, ΓΝΠΘ ''ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ'' 
Κωνσταντινουπόλεως 49, Τ.Κ. 546 42 Θεσσαλονίκη 
Tηλ.: 2310 814780, Fax: 2310 239177 
 
 
Αναπληρωτές Εθνικοί Εκπρόσωποι  
Καθ. ∆ηµήτριος Λιούπης  
Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα Μηχανικών & Πληροφορικής  
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Τ.Κ.26 500 Ρίο- Πάτρα 
Tηλ.: 2610 997750, Fax:2610 991909 
E-mail: dlioupis@cti.gr 
 
Πηνελόπη Σπηλιώτη 
Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας 
Αυτοτελές Τµήµα εκδόσεων Συνεδρίων και εκθέσεων 
Μεσογείων 14-18, Τ.Κ. 115 27 Αθήνα 
Tηλ.: 210 7458179, Fax: 210 7713626 
E-mail: lspi@gsrt.gr 
 
Εµπειρογνώµονες 
Καθ. Στάθης Ψύλλος 
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρία της Επιστήµης  
Πανεπιστηµιούπολη, Τ.Κ. 157 71 Αθήνα 
Tηλ.: 210 7275538, Fax: 210 7275530 
E-mail: psillos@phs.uoa.gr 
 
Καθ. Θεοφάνης Κιτσόπουλος  
Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Κρήτης 
Πανεπιστηµιούπολη, Τ.Κ. 714 09 Κρήτη 
Tηλ.: 2810 283359, Fax: 2810 391318 
E-mail: theo@iesl.forth.gr 
 
Καθ. Nίκος Κοκοσαλάκης 
Πάντειο Πανεπιστήµιο Αθηνών 
Λεωφ. Συγγρού 134, 17671, Αθήνα 
Tηλ.: 210 9238473, 9236077, Fax: 210 9238290 
E-mail: nkokosa@panteion.gr 
 
Οριζόντια θέµατα που αφορούν το σύνολο του 2ου Ειδικού Προγράµµατος  
Εθνικός Εκπρόσωπος  
Καθ. Σέρκος Χαρουτουνιάν 
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Εργαστήριο Χηµείας 
Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Αθήνα 
Tηλ.: 210 5294247, Fax: 210 5294265 
E-mail: sehar@aua.gr 
 
Αναπληρωτές Εθνικοί Εκπρόσωποι  
Καθ. Αθανάσιος Παπαβασιλείου 
Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα Ιατρικής 
Τ.Κ. 26 110 Ρίο-Πάτρα  
Tηλ.: 2610 996144, Fax: 2610 996110 
E-mail: papavas@med.upatra.gr 
 
Μαριάννα Μποφάκου 
Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας 
∆/νση ∆ιεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας 
Μεσογείων 14-18, Τ.Κ. 115 27 Αθήνα 
Tηλ.: 210 7780217, Fax: 210 7714153 
E-mail: mabo@gsrt.gr 
Εµπειρογνώµονες 
∆ρ Χαράλαµπος Καµπεζίδης 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 
Λόφος Νυµφών, 118 10, Αθήνα 
Tηλ: 210 3490119, Fax: 210 3490113 
E-mail: harry@meteo.noa.gr 
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∆ρ Χρήστος Χουσιάδας  
Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ ''∆'' 
Τ.Κ. 153 10 Αγ. Παρασκευή 
Tηλ.: 210 6503702, Fax: 210 6533431 
E-mail: christos@ipta.demokritos.gr 
 
∆ρ Θεόφιλος Ιωαννίδης  
Κύριος ερευνητής, ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ 
Τ.Κ. 26 500 Πάτρα 
Tηλ: 2610 965264, Fax: 2610 965223 
E-mail: theo@iceht.forth.gr 
 
Γ. EURATOM 
Πυρηνική σχάση  
Εθνικοί Εκπρόσωποι  
Καθ. Γιώργος Γιαδικιάρογλου 
Πυρηνική Τεχνολογία, Πολυτεχνείο Ζυρίχης 
ETH-Zzentrum CLT, CH-8092 Zurich 
Tηλ.: +411 6324615, Fax: +4116321166 
E-mail: Yadi@ethz.ch 
 
Καθ. Σίµος Σιµόπουλος 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
Πρόεδρος Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ 
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780 Ζωγράφου, Αθήνα 
Tηλ.: 210 7722910, 7722920, Fax: 210 7722914 
E-mail: ssimop@central.ntua.gr, ses@nuclear.ntua.gr  
 
Πυρηνική σύντηξη  
Εθνικοί Εκπρόσωποι  
Kαθ. Ιωάννης Βοµβορίδης 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανολόγων 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τοµέας Ηλεκτροεπιστήµης 
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15773 Ζωγράφου, Αθήνα 
Tηλ.: 210 7723684, Fax: 210 7723513 
E-mail: vomvor@central.ntua.gr 
 
Kαθ. Kυριάκος Χιτζανίδης 
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανολόγων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ε.Μ.Π. 
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15773 Ζωγράφου, Αθήνα 
Tηλ.: 210 7723685 - 2469 – 2470, Fax: 210 7723513 
E-mail: kyriakos@central.ntua.gr 
 
∆ρ Παρασκευάς Λαλούσης  
Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής ∆οµής και Λέιζερ, Ι.Τ.Ε. 
Τ.Κ. 711 10, Ηράκλειο, Κρήτη 
Tηλ.: 2810 391827, Fax: 210 391305 
E-mail: lalousis@iesl.forth.gr 
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Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
2η αναθεωρηµένη έκδοση 
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Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης 

Εθνικό Σηµείο Επαφής  
για το 6ο Πρόγραµµα Πλαίσιο της ΕΕ 

 
 
Θεµατικές Προτεραιότητες 

• Βιολογικές επιστήµες, γονιδιωµατική και βιοτεχνολογία στην υπηρεσία 

της υγείας (Life sciences, genomics, and biotechnology for health) 

• Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας (IST: Information Society 

Technologies) 

• Πολίτες και διακυβέρνηση στην κοινωνία της γνώσης (Citizens and 

governance in a knowledge-based society) 

 

«Οριζόντια» Προγράµµατα  

• Ερευνητικές Υποδοµές (Research Infrastructures) 

• Ανθρώπινοι πόροι και κινητικότητα (Human Resources & Mobility) 

• Έρευνα και Καινοτοµία (Research and Innovation)  

• Επιστήµη και Κοινωνία (Science and Society) 

• Έρευνα µε αντικείµενο τη διερεύνηση νέων και καινοφανών 

επιστηµονικών και τεχνολογικών προβληµάτων και προοπτικών (NEST: 

New and Emerging Science and Technologies) 

 
 

Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης  
Εθνικό Σηµείο Επαφής: ∆ρ Ε. Σαχίνη 
Λ. Βασ. Κων/νου 48 
116 35 Αθήνα 
e-mail: ncp@ekt.gr 
http://www.ekt.gr 
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