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Το Πρόγραμμα «Ιδέες» του 7ου ΠΠ   

 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council) 

 

 

 Επιστημονικό Συμβούλιο (Scientific Council), Εκτελεστική 
Αρχή (Executive Agency) 

 

 Η υλοποίηση και εξειδίκευση της στρατηγικής του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας διεξάγεται μέσω του 
ειδικού προγράμματος «Ιδέες» (Προϋπολογισμός 7,5 δισ. 
Ευρώ, 2007-2013)   



Η συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα 
«Ιδέες» - Συμπεράσματα, Προβληματισμοί  

 Ικανοποιητική επίδοση στις Φυσικές Επιστήμες 
(Physical Sciences) και στις Επιστήμες Ζωής (Life 
Sciences)  

 Απουσία στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές 
Επιστήμες (Social Sciences and Humanities) 

 Καλή αναλογία γυναικών στο σύνολο των 
Επιστημονικών Υπευθύνων 

 Περισσότεροι έλληνες της διασποράς ως 
Επιστημονικοί Υπεύθυνοι   



Ο «Ορίζοντας 2020» 
το νέο πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα 

και την καινοτομία (2014-2020) 

 
 Ένα πρόγραμμα που επιχειρεί να συνδυάσει όλες τα 

υφιστάμενα μέχρι στιγμής προγράμματα/πρωτοβουλίες 
(FP7, CIP, EIT) με προϋπολογισμό ~80 δισ. Ευρώ.  

 Βασικός μοχλός υλοποίησης της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», της «Ένωσης Καινοτομίας» και  του «Ευρωπαϊκού 
Χώρου Έρευνας.  

 Τρεις διακριτές αλληλοενισχυόμενες προτεραιότητες υψηλής 
προστιθέμενης αξίας για την ΕΕ:  

      - Επιστήμη Αριστείας 
      - Βιομηχανική Υπεροχή 
      - Κοινωνικές Προκλήσεις    
 Συνέργειες με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία (Structural 

Funds, education, CAP, etc.) 
 Έμφαση στην Καινοτομία 
 Απλοποιημένη αρχιτεκτονική του προγράμματος 

Απλοποίηση της πρόσβασης  

 



Εθνική Στρατηγική 2014-2020 για την 
Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και 

την Καινοτομία 
Σημαντικά πλεονεκτήματα του ελλαδικού ερευνητικού 

χώρου 
νησίδες αριστείας και θύλακες διεπιστημονικής συνεργασίας σε 
δημόσιους ερευνητικούς φορείς και στον ιδιωτικό τομέα  

αξιόλογη παρουσία σε επίπεδο επιστημονικών δημοσιεύσεων, με 
απόδοση που υπερβαίνει το μέσο όρο της ΕΕ.  

ισχυρή ελληνική ερευνητική κοινότητα της διασποράς  

ιδιαίτερα καλές επιδόσεις όσον αφορά τη χρηματοδότηση από την ΕΕ 

 

 

 

Επιτακτική ανάγκη στρατηγικής και δράσεων που θα 
υποστηρίζουν στοχευμένα την Αριστεία στην Έρευνα μέσω 
της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού και της 
αναβάθμισης/δημιουργίας των κατάλληλων ερευνητικών 
υποδομών 

 


