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Εθνικό Σηµείο Επαφής
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ICT Policy Support ICT Policy Support ProgrammeProgramme
in the CIPin the CIP

The CIP: Competitiveness & Innovation Programme (CIP)
– a new programme to boost growth and jobs in Europe
– budget ~3.6B€ (2007-2013)
– Three pillars (specific programmes)

ICT PSP general objectives: To accelerate the development of a sustainable,
competitive, innovative and inclusive Information Society
– through wider adoption and best use of ICTs by citizens,
businesses and governments
– in line with the three i2010 priorities

Supporting
– pilot actions, experience sharing and consensus building
– Policy analysis, awareness raising and promotion
• Building on the experience of previous programmes
– eTEN, eContent(+), Modinis



ICT PSP (~730 MICT PSP (~730 M€€ for 2007for 2007--13), indicative Budget13), indicative Budget

–– not including contributions from EFTA or from other not including contributions from EFTA or from other 
potentialpotential
associated countriesassociated countries
In addition, eContent+(~45 MIn addition, eContent+(~45 M€€ in 2007 and ~48 Min 2007 and ~48 M€€ in in 
2008)2008)
–– its own legal base for 2007its own legal base for 2007--8, integrated in ICTPSP 8, integrated in ICTPSP 
from 2009 onfrom 2009 on
In total ICT PSP & In total ICT PSP & eContenteContent+ : ~825 M+ : ~825 M€€ for 2007for 2007--20132013



WP2007: WP2007: threethree mainmain themesthemes

Theme 1: Efficient and interoperable Theme 1: Efficient and interoperable eGovernmenteGovernment servicesservices

Objective 1.1Objective 1.1:: Electronic public procurement (Pilot A)
– Cross-border recognition of eSignatures, virtual company dossier
for eProcurement

Objective 1.2: eID and authentication (Pilot A)
– cross-border recognition of eID and authentication across Europe.

Objective 1.3Objective 1.3: Innovative ICT-based solutions (Pilot B)
– Secure electronic documents, accessibility and inclusiveness

Objective 1.4Objective 1.4: Experience sharing and cooperation (TN)
– Promoting local and regional eParticipation, user satisfaction of
eGovernment, brokering eGovernment solutions



Theme 2: ICT for accessibility, ageing and social Theme 2: ICT for accessibility, ageing and social 
integrationintegration

Objective 2.1:Objective 2.1: Accessible digital Audiovisual systems Accessible digital Audiovisual systems 
(Pilot B)(Pilot B)
–– Ensuring EUEnsuring EU--wide accessibility of DTV to allwide accessibility of DTV to all

Objective 2.2Objective 2.2:: ICT for ageing well (Pilot B)ICT for ageing well (Pilot B)
–– Chronic disease management, better personalized Chronic disease management, better personalized 
healthcarehealthcare
–– Improving the quality of life and independence of elderly Improving the quality of life and independence of elderly 
peoplepeople

Objective 2.3Objective 2.3: Experience sharing and consensus : Experience sharing and consensus 
building in ICTbuilding in ICT
for inclusion (TN)for inclusion (TN)
–– Best use of ICT to support active ageing at work, social Best use of ICT to support active ageing at work, social 
integration and cultural diversity, inclusion and innovation in integration and cultural diversity, inclusion and innovation in 
ICTICT



Theme 3: ICT for sustainable and interoperable Theme 3: ICT for sustainable and interoperable 
health serviceshealth services

ObjectiveObjective 3.1:3.1: EU EU widewide implementationimplementation ofof eHealtheHealth servicesservices
toto supportsupport continuitycontinuity ofof carecare: : patientpatient’’ss summarysummary andand
ePrescriptionePrescription ((PilotPilot A)A)

ObjectiveObjective 3.23.2:: ExperienceExperience sharingsharing andand consensusconsensus buildingbuilding inin
eHealtheHealth (TN )(TN )
–– EuropeanEuropean coordinationcoordination networknetwork forfor ofof eHealtheHealth interoperabilityinteroperability
implementationimplementation
–– WiderWider implementationimplementation ofof RFID RFID applicationsapplications inin healthcarehealthcare
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HorizontalHorizontal andand otherother actionsactions
supportedsupported throughthrough CallsCalls forfor proposalsproposals

Objective 4.1:Objective 4.1: Sharing experience on ICT initiatives forSharing experience on ICT initiatives for
SMEsSMEs (TN)(TN)
–– development of business ecosystemsdevelopment of business ecosystems
–– user acceptance of innovative solutions, user acceptance of innovative solutions, egeg Living LabsLiving Labs
–– promoting the wide and fast uptake of innovativepromoting the wide and fast uptake of innovative
microelectronics, micromicroelectronics, micro--systems and embedded systemssystems and embedded systems

Objective 4.2:Objective 4.2: Supporting sustainable growth (TN)Supporting sustainable growth (TN)
Objective 4.3:Objective 4.3: Intelligent Cars awareness actions (TN)Intelligent Cars awareness actions (TN)
Objective 4.4:Objective 4.4: Privacy protection infrastructure (TN)Privacy protection infrastructure (TN)
Objective 4.5:Objective 4.5: Benchmarking the progress of theBenchmarking the progress of the

Information SocietyInformation Society
Objective 4.6:Objective 4.6: Supporting studies, conferences and eventsSupporting studies, conferences and events
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Instruments (1)Instruments (1)
Pilots Type APilots Type A

Large ScaleLarge Scale Pilots focused on Pilots focused on InteroperabilityInteroperability
Key actors:Key actors: Member States Member States -- Lead actors (Lead actors (Industry Industry key role in the key role in the 

Implementation)Implementation)

Strong political dimensionStrong political dimension
Focus on interoperability and building on Member States solutions
The outcome should be an open, common interoperable solution with results 
widely disseminated and available to all Member States

Legal minimum of 6 Member StatesLegal minimum of 6 Member States (=national administrations or competence 
centres
acting on their behalf) or associated countries participating in the consortium.

Duration is typically 36 monthsDuration is typically 36 months with a pilot service operating for 12 months.with a pilot service operating for 12 months.
The EU contribution is up to The EU contribution is up to 50% of costs for achieving interoperability50% of costs for achieving interoperability. . 
The indicative Community contribution available is The indicative Community contribution available is 55--10M10M€€ / pilot/ pilot

Proposals will be evaluated against the published evaluation criProposals will be evaluated against the published evaluation criteria. teria. Only oneOnly one
proposal is expected to be selected on quality for each Pilot Typroposal is expected to be selected on quality for each Pilot Type A definedpe A defined
in the work in the work programmeprogramme..
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Instruments (2)Instruments (2)

Pilots Type B
Implementation of ICT based innovative services through Pilots

Key actors: Full service value chain (including relevant
public authorities (sustaining partners), service providers, industrial 
stakeholders & users

Duration is typically 24-36 months with a pilot service operating for 12 
months.

EU contribution is up to EU contribution is up to 50% of eligible costs50% of eligible costs of the pilot (including 
personnel costs, travel and accommodation and other specific costs)

The indicative Community contribution available is is 22--3 M3 M€€ / pilot/ pilot
The goal is to carry out a first implementation of an ICT based innovative
service carried out under realistic conditions.

The engagement of a complete valuecomplete value--chain of stakeholderschain of stakeholders is expected.
The emphasis is on fostering innovation in services � the pilot may need

to take-up completed R&D work, may extend already tested prototype
services or may combine / integrate several partial solutions to realise a new
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Thematic Networks (3)Thematic Networks (3)

Development of Development of new policy implementation schemes new policy implementation schemes through exchange ofthrough exchange of
experiences and best practicesexperiences and best practices

The goal is to bring together relevant stakeholders, expertise and facilities to support
the implementation of Information Society policies using ICT
The work of the Thematic Networks should be focused on develop new policy 
implementation schemes through working groups, workshops and
exchanges of good practices.

Examples:Examples: preparation of future pilot activities, replication of innovative
solutions, development of common cross border strategies, etc.

The expected outcomes of Thematic Networks must be clearly defined and 
measurable, and the results shall be in the public domain. 

Legal Minimum is Legal Minimum is 7 key stakeholders (legal entities) from 7 different Member 7 key stakeholders (legal entities) from 7 different Member 
States or associated countriesStates or associated countries. Networks must be open.. Networks must be open.

Duration between Duration between 1818--36 months36 months

EC contribution is 300EC contribution is 300--500 K500 K€€/network/network funded through lump sums
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Evaluation of ProposalsEvaluation of Proposals

Eligibility CriteriaEligibility Criteria
-- onon--time, completeness, time, completeness, proposerproposer status, status, ……..

Award CriteriaAward Criteria
-- Relevance (threshold 3/5)Relevance (threshold 3/5)
-- Impact (threshold 3/5)Impact (threshold 3/5)
-- Implementation (threshold 3/5)Implementation (threshold 3/5)

Selection CriteriaSelection Criteria
-- financial & operational capacity to carry out projectfinancial & operational capacity to carry out project



ΠροκήρυξηΠροκήρυξη τουτου προγράμματοςπρογράμματος
ICT PSP (Information Communication ICT PSP (Information Communication 

Technologies Policy Support Technologies Policy Support ProgrammeProgramme) ) 
ΠρόγραμμαΠρόγραμμα ICTPSP: ICTPSP: ΣτοΣτο πλαίσιοπλαίσιο τουτου ΠρογράμματοςΠρογράμματος CIP CIP 
((Competitiveness and Innovation Competitiveness and Innovation ProgrammeProgramme) ) γιαγια τηντην
ΑνταγωνιστικότηταΑνταγωνιστικότητα καικαι ΚαινοτομίαΚαινοτομία

ΗμερομηνίαΗμερομηνία προκήρυξηςπροκήρυξης : : 25 25 ΜαϊουΜαϊου 20072007

ΚαταληκτικήΚαταληκτική ημερομηνίαημερομηνία : : 23 23 ΟκτωβρίουΟκτωβρίου 20072007
ΠροϋπολογισμόςΠροϋπολογισμός: : 54 54 εκεκ. . ευρώευρώ

ΠρόσκλησηΠρόσκληση υποβολήςυποβολής προτάσεωνπροτάσεων στουςστους εξήςεξής τομείςτομείς: : 
1) Efficient and interoperable 1) Efficient and interoperable eGovernmenteGovernment services services 
2) ICT for accessibility, ageing and social integration2) ICT for accessibility, ageing and social integration
3) ICT for sustainable and interoperable health services3) ICT for sustainable and interoperable health services
4) Other themes and horizontal actions 4) Other themes and horizontal actions ((Experience sharing Experience sharing 
on ICT initiatives for on ICT initiatives for SMEsSMEs; Supporting sustainable growth; ; Supporting sustainable growth; 
Intelligent cars; Privacy protection infrastructures) Intelligent cars; Privacy protection infrastructures) 
ΕΚΤΕΚΤ//ΕθνικόΕθνικό ΣημείοΣημείο ΕπαφήςΕπαφής ICTPSPICTPSP



∆ικτυακός∆ικτυακός τόποςτόπος ΕΚΤΕΚΤ γιαγια τοτο 77οο ΠΠΠΠ
www.ekt.gr/fp7www.ekt.gr/fp7



ΕθνικόΕθνικό ΚέντροΚέντρο ΤεκΤεκμηρίωσηςμηρίωσης

ΤοΤο ΕθνικόΕθνικό ΚέντροΚέντρο ΤεκμηρίωσηςΤεκμηρίωσης ((ΕΚΤΕΚΤ) ) είναιείναι οο οργανισμόςοργανισμός
γιαγια τηντην τεκμηρίωσητεκμηρίωση, , τηντην πληροφόρησηπληροφόρηση καικαι τηντην υποστήριξηυποστήριξη

σεσε θέματαθέματα επιστήμηςεπιστήμης, , έρευναςέρευνας καικαι τεχνολογίαςτεχνολογίας..

ΛειτουργείΛειτουργεί, , απόαπό τοτο 1980, 1980, στοστο ΕθνικόΕθνικό ΊδρυμαΊδρυμα ΕρευνώνΕρευνών καικαι
εποπτεύεταιεποπτεύεται απόαπό τητη ΓενικήΓενική ΓραμματείαΓραμματεία ΈρευναςΈρευνας καικαι
ΤεχνολογίαςΤεχνολογίας. . 

ΣτρατηγικόςΣτρατηγικός στόχοςστόχος τουτου ΕΚΤΕΚΤ στηνστην ΚοινωνίαΚοινωνία τηςτης
ΠληροφορίαςΠληροφορίας είναιείναι ηη εξασφάλισηεξασφάλιση γρήγορηςγρήγορης καικαι
αποτελεσματικήςαποτελεσματικής πρόσβασηςπρόσβασης σεσε ψηφιακόψηφιακό περιεχόμενοπεριεχόμενο καικαι
σεσε ηλεκτρονικέςηλεκτρονικές υπηρεσίεςυπηρεσίες πληροφόρησηςπληροφόρησης..



ΕθνικόΕθνικό ΣημείοΣημείο ΕπαφήςΕπαφής γιαγια τοτο ΠρόγραμμαΠρόγραμμα ICT ICT 
τατα ΠΠΠΠ

καικαι τατα ανταγωνιστικάανταγωνιστικά προγράμματαπρογράμματα ΕΕ&&ΤΤ τηςτης ΕΕΕΕ
ΣτόχοιΣτόχοι::
ΠοιοτικήΠοιοτική καικαι ποσοτικήποσοτική ενίσχυσηενίσχυση τηςτης συμμετοχήςσυμμετοχής τωντων ελληνικώνελληνικών
οργανισμώνοργανισμών σταστα ΠρογράμματαΠρογράμματα ΠλαίσιοΠλαίσιο τηςτης ΕΕΕΕ
ΑξιοποίησηΑξιοποίηση τωντων ανταγωνιστικώνανταγωνιστικών προγραμμάτωνπρογραμμάτων ΕΕ&&ΤΤ τηςτης ΕΕΕΕ
ΥποστήριξηΥποστήριξη τωντων ελληνικώνελληνικών φορέωνφορέων γιαγια διεθνείςδιεθνείς συνεργασίεςσυνεργασίες

ΟμάδεςΟμάδες--ΧρήστεςΧρήστες:: πανεπιστήμιαπανεπιστήμια, , ερευνητικάερευνητικά εργαστήριαεργαστήρια, , 
τεχνολογικάτεχνολογικά κέντρακέντρα, , επιχειρήσειςεπιχειρήσεις, , νοσηλευτικάνοσηλευτικά ιδρύματαιδρύματα, , 
ΜικρομεσαίεςΜικρομεσαίες ΕπιχειρήσειςΕπιχειρήσεις, , ΔημόσιοςΔημόσιος τομέαςτομέας & & ΤοπικήΤοπική
ΑυτοδιοίκησηΑυτοδιοίκηση

ΔιεύρυνσηΔιεύρυνση τωντων ooμάδωνμάδων--στόχωνστόχων μεμε παροχήπαροχή εξειδικευμένωνεξειδικευμένων
ΥπηρεσιώνΥπηρεσιών..



ΕθνικόΕθνικό ΣημείοΣημείο ΕπαφήςΕπαφής γιαγια τατα ΠΠΠΠ
καικαι τατα ανταγωνιστικάανταγωνιστικά προγράμματαπρογράμματα ΕΕ&&ΤΤ τηςτης ΕΕΕΕ
ΛειτουργίαΛειτουργία ΓραφείουΓραφείου ΥποστήριξηςΥποστήριξης

ΔιοργάνωσηΔιοργάνωση ενημερωτικώνενημερωτικών εκδηλώσεωνεκδηλώσεων//σεμιναρίωνσεμιναρίων σεσε συνεργασίασυνεργασία μεμε άλλουςάλλους
φορείςφορείς ((ΑθήναΑθήνα, , ΠεριφέρειαΠεριφέρεια, , διεθνείςδιεθνείς εκδηλώσειςεκδηλώσεις))

ΕνημερωτικέςΕνημερωτικές δράσειςδράσεις ((ειδικόςειδικός δικτυακόςδικτυακός τόποςτόπος, , ΟδηγόςΟδηγός γιαγια τοτο ΠΠΠΠ, , περιοδικόπεριοδικό, , 
enewsletterenewsletter, , φυλλάδιαφυλλάδια, , δελτίαδελτία τύπουτύπου κκ..άά))

ΥποστήριξηΥποστήριξη γιαγια τηντην προετοιμασίαπροετοιμασία πρότασηςπρότασης ((όροιόροι σσυμμετοχήςυμμετοχής, , προϋποθέσειςπροϋποθέσεις γιαγια
υποβολήυποβολή προτάσεωνπροτάσεων, , διαδικασίεςδιαδικασίες, , μέσαμέσα υλοποίησηςυλοποίησης))
ΈλεγχοςΈλεγχος προτάσεωνπροτάσεων-- prescreeningprescreening ((οικονομικάοικονομικά στοιχείαστοιχεία, , τεχνικάτεχνικά
χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά) ) 
ΔιακίνησηΔιακίνηση αναζητήσεωναναζητήσεων συνεργασιώνσυνεργασιών καικαι υποστήριξηυποστήριξη γιαγια ανεύρεσηανεύρεση
εταίρωνεταίρων καικαι δημιουργίαδημιουργία κοινοπραξιώνκοινοπραξιών γιαγια υποβολήυποβολή προτάσεωνπροτάσεων

ΕθνικήΕθνική ΔικτύωσηΔικτύωση:: ΑΕΙΑΕΙ, , ΤΕΙΤΕΙ, , ΕπιμελητήριαΕπιμελητήρια, , ΕρΕρ. . ΙδρύματαΙδρύματα, , ΕπιχειρήσειςΕπιχειρήσεις,,ΣύνδεσμοιΣύνδεσμοι
φορέωνφορέων, , ΤεχνολογικάΤεχνολογικά ΠάρκαΠάρκα
ΔιεθνήςΔιεθνής ΔικτύωσηΔικτύωση//ΣυμπληρωματικέςΣυμπληρωματικές δράσειςδράσεις: : ΣυντονισμόςΣυντονισμός ήή συμμετοχήσυμμετοχή σεσε 14 14 
υποστηρικτικέςυποστηρικτικές δράσειςδράσεις

ΚαθοδήγησηΚαθοδήγηση τωντων ενδιαφερομένωνενδιαφερομένων γιαγια επικοινωνίαεπικοινωνία μεμε τιςτις υπηρεσίεςυπηρεσίες τηςτης ΕΕΕΕ



ΑκαδηµαϊκάΑκαδηµαϊκά ΙδρύµαταΙδρύµατα::
ΑΠΘΑΠΘ, , ΠανΠαν//µιοµιο ΑθηνώνΑθηνών, , ΕθνικόΕθνικό καικαι
ΚαποδιστριακόΚαποδιστριακό ΠανΠαν//µιοµιο ΑθηνώνΑθηνών , , ΕΕ..ΜΜ..ΠΠ., ., 
ΠανΠαν//µιοµιο ΚρήτηςΚρήτης, , ΠολυτεχνείοΠολυτεχνείο ΚρήτηςΚρήτης, , ΠανΠαν//µιοµιο
ΠάτραςΠάτρας, , ΠανΠαν//µιοµιο ΙωαννίνωνΙωαννίνων, , ΠανΠαν//µιοµιο
ΘεσσαλίαςΘεσσαλίας, , ∆ηµοκρίτειο∆ηµοκρίτειο ΠανΠαν//µιοµιο ΘράκηςΘράκης, , 
ΠανΠαν//µιοµιο ΑιγαίουΑιγαίου, , ΤΕΙΤΕΙ κλπκλπ..

ΕρευνητικοίΕρευνητικοί καικαι ΤεχνολογικούςΤεχνολογικούς
φορείςφορείς, , ΤεχνολογικάΤεχνολογικά ΠάρκαΠάρκα καικαι
άλλοιάλλοι φορείςφορείς::
ΕΒΕΑΕΒΕΑ, , ΕΟΜΜΕΧΕΟΜΜΕΧ, , ΕΚΕΤΑΕΚΕΤΑ, , ΕΤΑΚΕΙΕΤΑΚΕΙ ΤεχνολογικόΤεχνολογικό
ΠάρκοΠάρκο ΚρήτηςΚρήτης, , ΤεχνολογικόΤεχνολογικό ΠάρκοΠάρκο ΠατρώνΠατρών, , 
ΤΕΕΤΕΕ, , ΣΕΠΒΕΣΕΠΒΕ,, ΣΕΠΠΕΣΕΠΠΕ, , ΤεχνόπολιςΤεχνόπολις ΘεσΘεσ//νίκηςνίκης , , 
ΕλληνικόΕλληνικό ΙνστιτούτοΙνστιτούτο ΠαστέρΠαστέρ, , ΕΚΕΦΕΕΚΕΦΕ
∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, , ΙΕΛΙΕΛ, , Ε∆ΕΤΕ∆ΕΤ ΑΕΑΕ κλπκλπ..

∆ηµόσιος∆ηµόσιος ΤοµέαςΤοµέας::
ΓΓΕΤΓΓΕΤ, , ΥπουργείοΥπουργείο ΕθνικήςΕθνικής ΆµυναςΆµυνας, , ΥπουργείοΥπουργείο
ΕθνικήςΕθνικής ΠαιδείαςΠαιδείας καικαι ΘρησκευµάτωνΘρησκευµάτων, , ΥπουργείοΥπουργείο
ΠολιτισµούΠολιτισµού, , ∆ιαχειριστικές∆ιαχειριστικές ΑρχέςΑρχές, , ΕΦΕΤΕΦΕΤ, , 
ΝοσοκοµείαΝοσοκοµεία, , ΕΑΒΕΑΒ κλπκλπ..

∆ίκτυα∆ίκτυα ΒιβλιοθηκώνΒιβλιοθηκών::
ΕθνικόΕθνικό ∆ίκτυο∆ίκτυο ΒιβλιοθηκώνΒιβλιοθηκών ΕΕ& & ΤΤ, , ΑκαδηµαϊκέςΑκαδηµαϊκές
βιβλιοθήκεςβιβλιοθήκες κλπκλπ..

ΔικτύωσηΔικτύωση: : ΕθνικόΕθνικό επίπεδοεπίπεδο



ΔικτύωσηΔικτύωση: : 
ΕυρωπαϊκόΕυρωπαϊκό καικαι ΔιεθνέςΔιεθνές επίπεδοεπίπεδο

ΘεματικάΘεματικά δίκτυαδίκτυα καικαι ΈργαΈργα
∆ίκτυο:
Εθνικών
Σηµείων
Επαφής

∆ίκτυο:
Κέντρων
Αναδιανοµής
Καινοτοµίας

∆ίκτυο:
SMEs-go-life 
Science

∆ίκτυο:
Ideal-ist

∆ίκτυο:
EASIER

∆ίκτυο:
Ανταποκριτών
της CORDIS

ΕΡΓΑ: Euro-MEDANET, Euro-MEDANET2, ERA-MED, ASBIMED, PROMEDAcess

ΕΡΓΑ:
ERA-
WESTBALKAN, 
ERA-
WESTBALKAN+

ΕΡΓΑ:
NIS-NEST, 
RUSERA-EXE



ΕθνικόΕθνικό ΣημείοΣημείο ΕπαφήςΕπαφής γιαγια τοτο 77οο ΠΠΠΠ
ΕνδεικτικοίΕνδεικτικοί δείκτεςδείκτες αποτίμησηςαποτίμησης::

ΔεκΔεκ. 2006 . 2006 –– ΜάϊοςΜάϊος 20072007
ΛειτουργίαΛειτουργία ΓραφείουΓραφείου ΥποστήριξηςΥποστήριξης: : ΑνταπόκρισηΑνταπόκριση σεσε περισσότεραπερισσότερα απόαπό 1.800 1.800 
αιτήματααιτήματα
ΛίστεςΛίστες επικοινωνίαςεπικοινωνίας γιαγια θέματαθέματα ΕΕ&&ΤΤ: 5300 : 5300 αποδέκτεςαποδέκτες
ΔιοργάνωσηΔιοργάνωση εκδηλώσεωνεκδηλώσεων: 19 : 19 εκδηλώσειςεκδηλώσεις, , συνέδριασυνέδρια, , ημερίδεςημερίδες μεμε περισσότερουςπερισσότερους
απόαπό 1.600 1.600 συμμετέχοντεςσυμμετέχοντες

EKT/NCP EKT/NCP δικτυακόςδικτυακός τόποςτόπος
httphttp://www.ekt.gr/fp7 : >450 ://www.ekt.gr/fp7 : >450 σελίδεςσελίδες
ee--newsletter: newsletter: ““ΈρευναΈρευνα καικαι ΚαινοτομίαΚαινοτομία»», 3.000 , 3.000 αποδέκτεςαποδέκτες
ΠεριοδικόΠεριοδικό ««ΤεχνολογίαΤεχνολογία, , ΈρευναΈρευνα καικαι ΚαινοτομίαΚαινοτομία»» (HIRC), 4.500 (HIRC), 4.500 αποδέκτεςαποδέκτες

190 190 αναζητήσειςαναζητήσεις συνεργασιώνσυνεργασιών
ΈκδοσηΈκδοση ενημερωτικούενημερωτικού εντύπουεντύπου σεσε ΕλληνικάΕλληνικά καικαι ΑγγλικάΑγγλικά γιαγια τιςτις υπηρεσίεςυπηρεσίες τουτου
ΕθνικούΕθνικού ΣημείουΣημείου ΕπαφήςΕπαφής: 3.000 : 3.000 αντίτυπααντίτυπα
ΈκδοσηΈκδοση ΣύντομουΣύντομου ΟδηγούΟδηγού γιαγια τοτο 77οο ΠΠΠΠ

ΣτατιστικάΣτατιστικά στοιχείαστοιχεία τηςτης εθνικήςεθνικής συμμετοχήςσυμμετοχής
ΑνάπτυξηΑνάπτυξη ForumForum συζητήσεωνσυζητήσεων στοστο δικτυακόδικτυακό τόποτόπο



ICTPSPICTPSP
ΕθνικόΕθνικό ΣημείοΣημείο ΕπαφήςΕπαφής

1) 1) κακα ΜαρίαΜαρία ΚουτροκόηΚουτροκόη, , ΕΚΤΕΚΤ//ΕΙΕΕΙΕ, , 
ΓΓΕΤΓΓΕΤ//ΥπουργείοΥπουργείο ΑνάπτυξηςΑνάπτυξης
ee--mail:mail: mkoutr@ekt.grmkoutr@ekt.gr, , fp7@ekt.grfp7@ekt.gr

2)2) κκ. . ΤιμόθεοςΤιμόθεος ΡέκκαςΡέκκας, , ((ΑναπληρωµατικόΑναπληρωµατικό ΕθνικόΕθνικό ΣηµείοΣηµείο ΕπαφήςΕπαφής) ) 
ΓΓΒΓΓΒ//ΥπΥπooυργείουργείο ΑνάπτυξηςΑνάπτυξης
ee--mail:mail: rekkas_t@ypan.grrekkas_t@ypan.gr

3) 3) κκ. . ΘΘ. . ΚαρούμπαληςΚαρούμπαλης ((ΑναπληρωµατικόΑναπληρωµατικό ΕθνικόΕθνικό ΣηµείοΣηµείο ΕπαφήςΕπαφής) ) 
ΥπουργείοΥπουργείο ΜεταφορώνΜεταφορών καικαι ΕπικοινωνιώνΕπικοινωνιών
ee--mail:mail: t.karoubalis@yme.gov.grt.karoubalis@yme.gov.gr



ΕθνικόΕθνικό ΚέντροΚέντρο ΤεκμηρίωσηςΤεκμηρίωσης//ΕΙΕΕΙΕ
ΕθνικόΕθνικό ΣημείοΣημείο ΕπαφήςΕπαφής γιαγια τοτο 77οο ΠΠΠΠ

ΕιδικόΕιδικό ΠρόγραμμαΠρόγραμμα ««ΣυνεργασίαΣυνεργασία»»
ΤεχνολογίεςΤεχνολογίες ΕπικοινωνιώνΕπικοινωνιών καικαι ΠληροφορίαςΠληροφορίας
κακα ΜΜ. . ΚουτροκόηΚουτροκόη, , κκ. . ΝΝ. . ΧούσσοςΧούσσος
ΕνέργειαΕνέργεια
κκ. . ΑΑ. . ΓυπάκηςΓυπάκης
ΚοινωνικοοικονομικέςΚοινωνικοοικονομικές καικαι ΑνθρωπιστικέςΑνθρωπιστικές επιστήμεςεπιστήμες
κακα ΜΜ. . ΣαμαράΣαμαρά, , καικαι κκ. . H. ScottH. Scott

ΕιδικόΕιδικό ΠρόγραμμαΠρόγραμμα ««ΙδέεςΙδέες»»
ΔράσειςΔράσεις ΕυρωπαϊκούΕυρωπαϊκού ΣυμβουλίουΣυμβουλίου ΈρευναςΈρευνας
κακα ΜΜ. . ΚουτροκόηΚουτροκόη, , κακα ΧρΧρ. . ΠασκουάλΠασκουάλ, , κακα ΓΓ. . ΜαζιώτηΜαζιώτη

ΕιδικόΕιδικό ΠρόγραμμαΠρόγραμμα «« ΙκανότητεςΙκανότητες»»
ΕρευνητικέςΕρευνητικές ΥποδομέςΥποδομές
κακα ΜΜ. . ΚουτροκόηΚουτροκόη, , κκ. . ΠΠ. . ΣταθόπουλοςΣταθόπουλος
ΠεριφέρειεςΠεριφέρειες τηςτης ΓνώσηςΓνώσης
ΕρευνητικόΕρευνητικό ΔυναμικόΔυναμικό
κακα. . ΓΓ. . ΤζένουΤζένου , , κακα. . ΑΑ. . ΚαραχάλιουΚαραχάλιου

ΕθνικόΕθνικό ΣημείοΣημείο ΕπαφήςΕπαφής γιαγια ICT Policy Support ICT Policy Support ProgrammeProgramme of the CIPof the CIP FPFP
ΕθνικόΕθνικό ΣημείοΣημείο ΕπαφήςΕπαφής γιαγια τοτο ΠρόγραμμαΠρόγραμμα eContentpluseContentplus

ee--mail: fp7@ekt.gr, mail: fp7@ekt.gr, 
http://www.ekt.gr/fp7http://www.ekt.gr/fp7



ΧρήσιμεςΧρήσιμες διευθύνσειςδιευθύνσεις
ΕυρωπαϊκήΕυρωπαϊκή ΕπιτροπήΕπιτροπή

httphttp://://ec.europa.euec.europa.eu//ict_pspict_psp
EE--mail: mail: infsoinfso--ict_psp@ec.europa.euict_psp@ec.europa.eu

ΕθνικόΕθνικό ΣημείοΣημείο ΕπαφήςΕπαφής
http://http://www.ekt.grwww.ekt.gr
http://www.ekt.gr/fp7http://www.ekt.gr/fp7
http://www.ekt.gr/ncpfp6http://www.ekt.gr/ncpfp6
httphttp://://www.ekt.grwww.ekt.gr//researchresearch
http://http://cordis.europa.eu/greececordis.europa.eu/greece

ΕθνικόΕθνικό ΚέντροΚέντρο ΤεκμηρίωσηςΤεκμηρίωσης//ΕΙΕΕΙΕ
ΕθνικόΕθνικό ΣημείοΣημείο ΕπαφήςΕπαφής

Email: fp7@ekt.grEmail: fp7@ekt.gr



ΕθνικόΕθνικό ΣημείοΣημείο ΕπαφήςΕπαφής γιαγια τοτο 77οο ΠΠΠΠ, , 
ICTPSP ICTPSP 

καικαι τατα ανταγωνιστικάανταγωνιστικά προγράμματαπρογράμματα ΕΕ&&ΤΤ τηςτης ΕΕΕΕ

ΕυχαριστώΕυχαριστώ ΠολύΠολύ γιαγια τηντην προσοχήπροσοχή σαςσας


