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Η παρουσία της Ελλάδας για ICT           
στο FP7 (1) 

Τρεις ελληνικοί 
ερευνητικοί φορείς 
βρίσκονται στην λίστα 
με τους 40 κορυφαίους 
οργανισμούς σε 
συμμετοχές στο ICT-
FP7 

 EKETA (14η θέση) 

 ΕΠΙΣΕΥ* (19η θέση) 

 ΙΤΕ (38η θέση) 

*ΕΜΠ με ΕΠΙΣΕΥ (12η θέση)  
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Η παρουσία της Ελλάδας για ICT           
στο FP7 (2) 

 Πανευρωπαϊκά, η Ελλάδα έχει κορυφαίους 
πρωταθλητές* σε ερευνητικές συνεργασίες και 
διεκδίκηση ερευνητικών πόρων 

 Αυτοί είναι οργανισμοί άμεσα συνδεδεμένοι με τα 
Ελληνικά ΑΕΙ 

 ξεπερνιούνται από μεγαθήρια όπως Fraunhofer, SAP, 
CEA, IMEC, VTT, CNRS, ETHZ.... 

 Και ξεπερνούν άλλα μεγαθήρια οπως KTH, Imperial, 
Delft, CSEM, ST Microelectronics..... 

* Ανεξάρτητα ερευνητικής/τεχνολογικής παράδοσης, 
εθνικής χρηματοδότησης και πληθυσμιακού μεγέθους 
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Προκλήσεις της ΕΕ για το Horizon 2020 

 Ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ                            στην 
παγκόσμια αγορά 

 Ενίσχυση της                                
ανταγωνιστηκότητας 

 Δημιουργία νέων αγορών 

 Καταπολέμηση της ανεργίας 

 Αντιμετώπηση των ευρύτερων κοινωνικών 
προκλήσεων 

 Προστασία του περιβάλλοντος 
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Οι περιοχές του ICT στο Η2020 

 A new generation of components and systems 

 engineering of advanced embedded and resource 
efficient components and systems 

 Next generation computing 

 advanced and secure computing systems and 
technologies, including cloud computing 

 Future Internet 

 software, hardware, infrastructures, technologies and 
services 

 Content technologies and information management 

 ICT for digital content, cultural and creative 
industries 

 Advanced interfaces and robots 

 robotics and smart spaces 

 Micro- and nano-electronics and photonics 
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Φιλικότερο για τις επιχειρήσεις το Η2020 

 Έμφαση στην καινοτομία (innovation)* 
 

 Έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

– 100% επιδότηση για R&D δραστηριότητες 

 Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία 

– SME Instrument 

– Pre-Commercial Procurement (PCP) 

– Public Procurement of Innovative solutions (PPI) 

 
* Innovation is the application of better solutions that meet new requirements, in articulated needs, or existing market needs. This is accomplished 

through more effective products, processes, services, technologies, or ideas that are readily available to markets, governments and society. 
The term innovation can be defined as something original and, as consequence, new that "breaks in to" the market or into society.  

 

 In economics, management science and other fields of practice and analysis innovation is generally considered a process that brings together 
various novel ideas in a way that they have an impact on society. 

 Innovation differs from invention in that innovation refers to the use of a better and, as a result, novel idea or method, whereas invention 
refers more directly to the creation of the idea or method itself. 

 Innovation differs from improvement in that innovation refers to the notion of doing something different rather than doing the same thing 
better. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Product_(business)
http://en.wikipedia.org/wiki/Procedure_(term)
http://en.wikipedia.org/wiki/Service_(economics)
http://en.wikipedia.org/wiki/Technologies
http://en.wikipedia.org/wiki/Idea
http://en.wikipedia.org/wiki/Market
http://en.wikipedia.org/wiki/Government
http://en.wikipedia.org/wiki/Society
http://en.wikipedia.org/wiki/Invention
http://en.wikipedia.org/wiki/Improvement
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Τα οφέλη της συμμετοχής 

 Ενημέρωση και πρόσβαση στο ευρύτερο οικονομο-
τεχνικό οικοσύστημα της Ευρώπης 

 Συλλoγή state of the art τεχνογνωσίας και 
εμπειρίας. 

 Ευκαιρίες για στρατηγικές συμμαχίες σε 
πανευρωπαική και ευρύτερη κλίμακα 

 Επιμερισμός R&D κόστους και υποστήριξη απο ΕΕ 

 Μεγαλύτερες προοπτικές εκμετάλλευσης 
αποτελέσματος από τους συμμετέχοντες 

 Τα παραπάνω ανέφικτα για αποκομμένο οργανισμό 
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Οι δυσκολίες για τις Ελληνικές εταιρείες 

 Σχεδόν μηδαμινή η επαφή Ελληνικών εταιρειών και 
ακαδημαϊκών ερευνητικών φορέων 

 Αφιλόξενο περιβάλλον για την δημιουργία νέων 
καινοτόμων επιχειρήσεων 

 Εξαιρετικά δύσκολη επιβιώση ΜμΕ στην Ελλάδα του 
σήμερα 

 Πρακτικά αδύνατη η συμμετοχή 
Ελληνικών οργανισμών σε 
περιοχές του Η2020 
πουαπαιτούν πολυδάπανες 
υλικές επενδύσεις 
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… αλλά και τα πλεονεκτήματα που έχουν 

 Υψηλής ποιότητας επιστημονικό και εξειδικευμένο 
ανθρώπινο δυναμικό 

 Μεγάλος αριθμός ελληνικών φορέων που καλύπτουν 
ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του Η2020. 

 

 Ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία 
ακαδημαϊκών/ ερευνητικών 
φορέων σε προγράμματα της ΕΕ 

 Μεγάλη εμπειρία σε συμμετοχή 
ευρωπαϊκών ερευνητικών 
προγραμμάτων  
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Και οι παράγοντες επιτυχίας 

 Εξωστρεφής στρατηγική 

 Λεπτομερής μελέτη του τομέα                    
δράσης σε παγκόσμια κλίμακα 

 Καλά σχεδιασμένη στρατηγική ανάπτυξης που να 
αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα του φορέα 

 Εστίαση για την ανάδειξη καινοτομίας σε 
συνεργασία με τον ισχυρό πόλο των Ελληνικών 
ΑΕΙ 
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Eπιτυχημένο παράδειγμα ΜμΕ... (1) 

Case study: Phoenix (www.phoenixbv.com), Ολλανδική ΜμΕ  

 Προϊόν/υπηρεσία: Ανάπτυξη λογισμικού 
προσομοίωσης/σχεδιασμού ολοκληρωμένων οπτικών δομών 

 Πελάτες: Ακαδημαϊκά ινστιτούτα, ΜμΕ, foundries 

 Startup του Πανεπιστημίου του Twente 

– Έτος ίδρυσης 1991 

 Business strategy 

– Θεμελίωση της software πλατφόρμας μέσω ευρωπαϊκά 
επιδοτούμενων προγραμμάτων 

– Στενή, διαχρονική συνεργασία με ακαδημαϊκούς φορείς 

– «Ανοιχτό λειτουργικό» για την δημιουργία επιπλέον 
modules από τους χρήστες 
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Επιτυχημένο παράδειγμα ΜμΕ... (2) 

2004 2016 

PI-Oxide 

New materials 

for integrated 

optics 

2007 2009 2012 

Apache 

Library 

extension for 

integrated 

optics 

Pythia 

Library 

extension for 

bio-sensing 

materials 

Helios 

Si-Photonics 

Establishment as 

standard software tool 

for mask manufacturing 

in Helios labs 

EuroPIC 

Library 

extension for III 

- Vs 

Paradigm 

Library extension 

for III - Vs 

Ramplas 

Library 

extension for 

thick SOI (Si-

photonics) 

PhoxTrot 

Library extension for optical 

interconnection systems 

Plat4M 

Library extension for Si-

photonics 

TDK4Pe 

Library extension for 

electronic ICs 

1991 

… 

Ίδρυση 

Πρόγραμμα 

επίλυσης 

εξισώσεων 

κυματοδήγησης 

(2D) 

Ανάπτυξη πλατφόρμας 

Νέα υλικά 
Biophotonics, PICs  

Si-photonics 
III-Vs Datacoms 

Si-photonics, electronics 
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Επιτυχημένο παράδειγμα ΜμΕ... (3) 

 Συνεργασίες 

LioniX 

SMART Photonics 

COBRA 

FhG/HHI 

ΙMEC/University of Gent 

IHP 

Bright Photonics 

ΕΠΙΣΕΥ 

VTT 

… 

CEA-LETI 

WieWeb 

Europractice Software Services 

Dutch Photonics 

IVAM 

JePPIX 

MinacNed 

PDAFlow Foundation 

Si2 

… 

Επιχειρηματικές Ερευνητικές 

http://www.lionixbv.nl/
http://www.smartphotonics.nl/
http://w3.ele.tue.nl/nl/oed
http://www.hhi.fraunhofer.de/
http://www.imec.be/
http://www.imec.be/
http://photonics.intec.ugent.be/
http://www.ihp-microelectronics.com/en/research/technology/si-photonics.html
http://www.brightphotonics.eu/
http://www.aspicdesign.com/
http://www.aspicdesign.com/
http://www.aspicdesign.com/
http://www.aspicdesign.com/
http://www.wieweb.com/
http://www.msc.rl.ac.uk/europractice/welcome.html
http://www.dutchphotonics.nl/
http://www.ivam.de/?lang=en
http://www.jeppix.eu/
http://www.minacned.nl/
http://www.pdaflow.org/
http://www.si2.org/si2_home.php
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2ο Παράδειγμα: εργαλείο τεχνολογικής 
στήριξης για ενίσχυση καινοτομίας ΜμΕ 

 ACTPHAST 
– Χρηματοδοτούμενο παν-ευρωπαϊκό κέντρο 

υποστήριξης καινοτομίας στην φωτονική (κυρίως) για 
ΜμΕ.  

 

– Παρέχει όλη την τεχνολογική υποστήριξη για την 
πλήρη υλοποίηση καινοτόμου ιδέας εταιρείας, με βάση 
επιχειρηματικό σχέδιο εταιρείας που εγκρίνεται 

 

– Πλήρης κάλυψη του κόστους των δραστηριοτήτων 
υλοποίησης από την ΕΕ (για ΜμΕ).  
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ACTPHAST 

ACT 

PHAST 

ACTPHAST’s 

USERS 

ACTPHAST AS A  

  SOLUTION PROVIDERPROVIDER 
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Συμπεράσματα 

 Εκμετάλλευση της πολύχρονης εμπειρίας και των 

επιτυχιών των Ελλήνων ‘πρωταθλητών’ 

 Δράσεις στοχευμένες στην ανάπτυξη συνέργιας μεταξύ 

ΑΕΙ και Ελληνικών εταιρειών: clustering είναι μιά καλή 

αρχή 

 


