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Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα ICT του 7ου ΠΠ 
 

 593 εγκεκριμένα έργα με  

ελληνική συμμετοχή  

960 ελληνικές συμμετοχές 

181 μοναδικοί ελληνικοί φορείς 

138 έργα με Έλληνες συντονιστές 

 

 10.787 συνεργασίες με χώρες της 

ΕΕ  
και υποφήψιες για ένταξη χώρες 

653 με συνδεδεμένες χώρες 

361 συνεργασίες με τρίτες χώρες 

11,7% ποσοστό επιτυχίας στο σύνολο των προτάσεων που 

υποβλήθηκαν από την Ελλάδα 

4,22 % απορρόφηση συνολικής κοινοτικής χρηματοδότησης 

125,7 εκατ. € χρηματοδότησης Ερευνητικών Κέντρων σε 296 
έργα 

 125,2 εκατ. € χρηματοδότησης ΑΕΙ σε 317 έργα 

79,6 εκατ. € χρηματοδότησης Ιδιωτικών οργανισμών σε 257 
έργα 

1,03 εκατ. € χρηματοδότησης Δημόσιων Φορέων σε 10 έργα   

0,65 εκατ. € χρηματοδότησης άλλων φορέων σε 7 έργα   

 

Κοινοτική χρηματοδότηση 332,1 εκατ. € 

189,7 εκατ. €  
στην περιφέρεια Αττικής 

61,2 εκατ. €  
στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

42,9 εκατ. €  
στην περιφέρεια Κρήτης 

22,4 εκατ. € 
στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  

5,2 εκατ. € 
στην περιφέρεια Θεσσαλίας 

3,8 εκατ. €   
στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

2,9 εκατ. € 
στην περιφέρεια Ηπείρου 

 2 εκατ. €   
στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

1,5 εκατ. €   
στην περιφέρεια Πελοποννήσου 

0,5 εκατ. €   
στην περφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 
Θράκης 
 

102,0εκατ. €  
για Ανοικτές και ασφαλείς υποδομές δικτύων και υπηρεσιών  

54,8  εκατ. €  
σε ΤΠΕ για την Υγεία, την ευγηρία, ενσωμάτωση και διακυβέρνηση 

41,2  εκατ. €  
σε ΤΠΕ για Εναλλακτικές διαδρομές για Εξαρτήματα και Συστήματα  

34,5  εκατ. €  
για την οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα  

34 εκατ. €  
σε ΤΠΕ για Ψηφιακές βιβλιοθήκες και περιεχόμενο 

19,16 εκατ. €   
σε ΤΠΕ για τις Επιχειρήσεις και τη Βιομηχανία 

19,15 εκατ. €  
σε ΤΠΕ για μάθηση και πρόσβαση σε πολιτιστικούς πόρους   

18,2 εκατ. €  
σε Γνωστικά Συστήματα και Ρομποτική 

5,1 εκατ. €   
σε Μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες μέσω ΤΠΕ 

3,5 εκατ. €  
σε δράσεις διεθνούς συνεργασίας  

0,5 εκατ. €  
για Οριζόντιες Δράσεις 
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Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα  

HEALTH του 7ου ΠΠ 
 

 113 εγκεκριμένα έργα με  

ελληνική συμμετοχή  

140 ελληνικές συμμετοχές 

44 μοναδικοί ελληνικοί φορείς 

11 έργα με Έλληνες συντονιστές 

 

1748 συνεργασίες με χώρες της ΕΕ 

και υποφήψιες για ένταξη χώρες 

 137με συνδεδεμένες χώρες 

118 συνεργασίες με τρίτες χώρες 

23,3% ποσοστό επιτυχίας στο σύνολο των προτάσεων που 

υποβλήθηκαν από την Ελλάδα 

0,97% απορρόφηση συνολικής κοινοτικής χρηματοδότησης 

23,26 εκατ. € χρηματοδότησης Ερευνητικών Κέντρων σε  48 έργα 

18,3 εκατ. € χρηματοδότησης ΑΕΙ σε  66 έργα 

3,58 εκατ. € χρηματοδότησης Ιδιωτικών οργανισμών σε  12 έργα 

0,88 εκατ. € χρηματοδότησης Δημόσιων Φορέων σε 6 έργα   

0,23 εκατ. € χρηματοδότησης άλλων φορέων σε 3 έργα   
 

Κοινοτική χρηματοδότηση 46,25 εκατ. € 

30,59 εκατ. €  
στην περιφέρεια Αττικής 

6,18 εκατ. €  
στην περιφέρεια Κρήτης 

4,91εκατ. €  
στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

1,81 εκατ. € 
στην περιφέρεια Ηπείρου 

1,42 εκατ. € 
στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  

1,1 εκατ. € 
στην περιφέρεια Ανατολικής Μακαεδονίας 
Θράκης 

0,24 εκατ. € 
στην περιφέρεια Θεσσαλίας 
 

27,49 εκατ. €  
σε μεταφραστική έρευνα για την ανθρώπινη υγεία 

8,45  εκατ. €  
σε βελτιστοποίηση των υπηρεσιών υγείας για τους ευρωπαίους 
πολίτες 

6,94  εκατ. €  
σε βιοτεχνολογία, εργαλεία και τεχνολογίες για την ανθρώπινη 
υγεία 

2,61  εκατ. €  
σε άλλες δράσεις που αφορούν τον τομέα της υγείας 

0,76 εκατ. €  
σε οριζόντιες δράσεις συνεργασίας 
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Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα  

ENERGY του 7ου ΠΠ 
 

 71 εγκεκριμένα έργα με  

ελληνική συμμετοχή  

115 ελληνικές συμμετοχές 

40 μοναδικοί ελληνικοί φορείς 

11 έργα με Έλληνες συντονιστές 

 

1.419 συνεργασίες με χώρες της ΕΕ  

και υποφήψιες για ένταξη χώρες 

 95 με συνδεδεμένες χώρες 

46 συνεργασίες με τρίτες χώρες 

17% ποσοστό επιτυχίας στο σύνολο των προτάσεων που 

υποβλήθηκαν από την Ελλάδα 

2,71% απορρόφηση συνολικής κοινοτικής χρηματοδότησης 

15,59 εκατ. € χρηματοδότησης Ιδιωτικών οργανισμών σε 32 έργα 

12,66 εκατ. € χρηματοδότησης Ερευνητικών Κέντρων σε 41 έργα 

9,68 εκατ. € χρηματοδότησης ΑΕΙ σε  29 έργα 

0,24 εκατ. € χρηματοδότησης Δημόσιων Φορέων σε 3 έργα   

0,15 εκατ. € χρηματοδότησης Δημόσιων Φορέων σε 1 έργο   

 

Κοινοτική χρηματοδότηση 38,32 εκατ. € 

29,53 εκατ. €  
στην περιφέρεια Αττικής 

6,78 εκατ. €  
στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

1,22 εκατ. € 
στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  

0,51 εκατ. €  
στην περιφέρεια Κρήτης 

0,28 εκατ. € 
στην περιφέρεια Θεσσαλίας 

17,37 εκατ. €  
στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές 

5,11 εκατ. €  
για ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας 

4,18 εκατ. €  
για ευφυή ενεργειακά δίκτυα 

4,22  εκατ. €  
για την παραγωγή ανανεώσιμων καυσίμων 

4,1 εκατ. €  
σε τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 για μονάδες 
ηλεκτροπαραγωγής μηδενικών εκπομπών  

1,08 εκατ. €   
για οριζόντιες δράσεις 

0,81 εκατ. €  
στο θεματικό πεδίο υδρογόνο και κυψέλες καυσίμου 

0,78 εκατ. €  
για ανανεώσιμες μορφές ενέργειας για τη θέρμανση και την ψύξη 

0,67 εκατ. €   
στο πεδίο γνώση στην υπηρεσία της ενεργειακής πολιτικής  
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Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα  

SSH του 7ου ΠΠ 
 

 40 εγκεκριμένα έργα με  

ελληνική συμμετοχή  

43 ελληνικές συμμετοχές 

21 μοναδικοί ελληνικοί φορείς 

5 έργα με Έλληνες συντονιστές 

 

476 συνεργασίες με χώρες Της ΕΕ  

και υποφήψιες για ένταξη χώρες 

31 με συνδεδεμένες χώρες 

38 συνεργασίες με τρίτες χώρες 

7,69% ποσοστό επιτυχίας στο σύνολο των προτάσεων που 

υποβλήθηκαν από την Ελλάδα 

1,47 % απορρόφηση συνολικής κοινοτικής χρηματοδότησης 

 5,62 εκατ. € χρηματοδότησης ΑΕΙ σε 27  έργα 

2,02 εκατ. € χρηματοδότησης Ερευνητικών Κέντρων σε 11 έργα 

0,73 εκατ. € εκατ. € χρηματοδότησης ιδιωτικών φορέων σε 3 έργα 

0,15 εκατ. € χρηματοδότησης άλλων φορέων σε 2 έργα 

 

Κοινοτική χρηματοδότηση 8,52 εκατ. € 

2,5 εκατ. €  
για τον πολίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

2,02 εκατ. €  
για ανάπτυξη, απασχόληση και ανταγωνιστικότητα στην 
κοινωνία της γνώσης 

1,3  εκατ. €  
για συνδυασμό οικονομικών, κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών στόχων με ευρωπαϊκή προοπτική 

0,9  εκατ. €  
για σημαντικές κοινωνικές τάσεις και τις επιπτώσεις τους 

0,7 εκατ. €  
για οριζόντιες δραστηριότητες 

0,6 εκατ. €   
για κοινωνικο-οικονομικούς και επιστημονικούς δείκτες 

0,3  εκατ. €  
για την Ευρώπη στον κόσμο 

0,2 εκατ. €  
για δραστηριότητες προοπτικής διερεύνησης 

 

6,62 εκατ. €  
στην περιφέρεια Αττικής 

1,44 εκατ. €  
στην περιφέρεια Βόρειας Ελλάδας 

0,4 εκατ. €  
στην περιφέρεια Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 

0,07 εκατ. € 
στην περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδας  
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Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα  

REGPOT του 7ου ΠΠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

42 εγκεκριμένα έργα με  

Έλληνες συντονιστές 

  42 ελληνικές συμμετοχές 

21 μοναδικοί ελληνικοί φορείς 

38 έργα με Έλληνες συντονιστές 

 

32 συνεργασίες με χώρες Της ΕΕ  

και υποφήψιες για ένταξη χώρες 

1συνεργασία με ε συνδεδεμένες χώρες 

3 συνεργασίες με τρίτες χώρες 

10,9% ποσοστό επιτυχίας  

στο σύνολο των προτάσεων που υποβλήθηκαν από 
την Ελλάδα 

16,9% απορρόφηση συνολικής κοινοτικής 

χρηματοδότησης 

31,92 εκατ. €  
χρηματοδότησης ΑΕΙ σε 19 έργα 

31,9 εκατ. €  
χρηματοδότησης Ερευνητικών Κέντρων σε  23 έργα 

 

Κοινοτική χρηματοδότηση 63,82 εκατ. € 

31,1 εκατ. €  
στην περιφέρεια Αττικής 

19,47 εκατ. €  
στην περιφέρεια Κρήτης 

5,45 εκατ. €  
στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

4,41 εκατ. € 
στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  

2,4 εκατ. €   
στην περφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 

0,99 εκατ. € 
στην περιφέρεια Ηπείρου 

6,71 εκατ. € - REGPOT-2007 

9,81 εκατ. € - REGPOT-2008 

10,28 εκατ. € - REGPOT-2009 

7,44 εκατ. € - REGPOT-2010-1 

13,16 εκατ. € - REGPOT-2011 

16,42 εκατ. € - REGPOT-2012-2013 
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Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα  

RESEARCH INFRASTRUCTURES του 7ου ΠΠ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

125 εγκεκριμένα έργα  

με ελληνική συμμετοχή  

163 ελληνικές συμμετοχές 

39 μοναδικοί ελληνικοί φορείς 

15 έργα με Έλληνες συντονιστές 

 

2.827 συνεργασίες με χώρες της ΕΕ  

και υποφήψιες για ένταξη χώρες 

221 με συνδεδεμένες χώρες 

195 συνεργασίες με τρίτες χώρες 

50,6% ποσοστό επιτυχίας  

στο σύνολο των προτάσεων που υποβλήθηκαν από την 
Ελλάδα 

2,42% απορρόφηση συνολικής κοινοτικής 

χρηματοδότησης 

10,1 εκατ. € χρηματοδότησης ΑΕΙ σε 41 έργα  

16,31 εκατ. € χρηματοδότησης Ερευνητικών Κέντρων 

σε 77 έργα  

10,22 εκατ. € χρηματοδότησης Ιδιωτικών οργανισμών 

σε 28 έργα  

0,37 εκατ. € χρηματοδότησης δημόσιων και λοιπών 

φορέων σε 10 έργα 
 

Κοινοτική χρηματοδότηση 37 εκατ. € 
για ερευνητικές υποδομές και ηλεκτρονικές υποδομές 

7,19 εκατ. € - INFRA-2007 

8,12 εκατ. € - INFRA-2008 

0,81 εκατ. € - INFRA-2009 

8,49 εκατ. € - INFRA-2010 

7,32 εκατ. € - INFRA-2011 

3,52 εκατ. € - INFRA-2012 

1,30 εκατ. € - INFRA-2013 

0,25 εκατ. € - INFRA 

 

29,3 εκ. €  

στην Περιφέρεια Αττικής 

4,1 εκ. € 
στην Περιφέρεια  Κρήτης 

1, 8εκ. € 

στην Περιφέρεια  Κεντρικής Μακεδονίας 

1,3 εκ. €  

στην Περιφέρεια  Δυτικής Ελλάδας 

0,5εκ. €  
στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 
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Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα  

REGIONS του 7ου ΠΠ 
 

 

 

 

 

 
 

9 εγκεκριμένα έργα με  

ελληνική συμμετοχή  

29 ελληνικές συμμετοχές 

23 μοναδικοί ελληνικοί φορείς 

1 έργo με Έλληνα συντονιστή 

 

360 συνεργασίες με χώρες της ΕΕ  

και υποφήψιες για ένταξη χώρες 

12 με συνδεδεμένες χώρες 

 

14,3% ποσοστό επιτυχίας  

στο σύνολο των προτάσεων που υποβλήθηκαν από την Ελλάδα 

1,82% απορρόφηση συνολικής κοινοτικής χρηματοδότησης 

0,26 εκατ. € χρηματοδότησης Δημόσιων Φορέων σε 5 έργα  

0,64 εκατ. € χρηματοδότησης Ερευνητικών Κέντρων σε  7 έργα 

0,93 εκατ. € χρηματοδότησης Ιδιωτικών οργανισμών σε  9 έργα 

0,4 εκατ. € χρηματοδότησης ΑΕΙ σε 4 έργα 

0,07 εκατ. € χρηματοδότησης άλλων φορέων σε 1 έργο 

 

Κοινοτική χρηματοδότηση 2,31 εκατ. € 

0,74 εκατ. €  
στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

0,41 εκατ. € 
στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

0,63 εκατ. €  
στην περιφέρεια Κρήτης 

0,24 εκατ. €  
στην περιφέρεια Αττικής 

0,29 εκατ. € 
στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  

0,78 εκατ. € - REGIONS-2007 

0,24εκατ. € - REGIONS-2008 

1,08εκατ. € - REGIONS-2009 

0,21εκατ. € - REGIONS-2012-2013 
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Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα  

ERC του 7ου ΠΠ 
 

 

 
39 εγκεκριμένες επιχορηγήσεις 

40 ελληνικές συμμετοχές 

15 μοναδικοί ελληνικοί φορείς  

37 έργα με Έλληνες συντονιστές 

 

 

4,8% ποσοστό επιτυχίας στο σύνολο των προτάσεων που 

υποβλήθηκαν από την Ελλάδα 

0,7% απορρόφηση συνολικής κοινοτικής χρηματοδότησης 

22,38 εκατ. €  
χρηματοδότηση ΑΕΙ για 16 επιχορηγήσεις 

31,48 εκατ. €  
χρηματοδότηση Ερευνητικών Κέντρων για  24 επιχορηγήσεις 

 

Κοινοτική χρηματοδότηση  53,86 εκατ. € 

26,92 εκατ. €  
στην περιφέρεια Αττικής4,58 εκατ. € 
στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

0,59 εκατ. € 
στην περιφέρεια Ηπείρου 

2,67 εκατ. €  
στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

9,11 εκατ. €  
στην περιφέρεια Κρήτης 
 

28,66 εκατ. € - ERC-AG 

2,56 εκατ. € - ERC-CG 

0,30 εκατ. € - ERC-PoC 

22,34 εκατ. € - ERC-SG 

 

 

 

9 συνεργασίες με χώρες της ΕΕ  
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Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα  

MARIE CURIE ACTIONS του 7ου ΠΠ 

358 εγκεκριμένα έργα με  

ελληνική συμμετοχή  

445 ελληνικές συμμετοχές 

72 μοναδικοί ελληνικοί φορείς 

240 έργα με Έλληνες συντονιστές 

 

1.370 συνεργασίες με χώρες της 

ΕΕ και υποφήψιες για ένταξη χώρες 

111 με συνδεδεμένες χώρες 

15 συνεργασίες με τρίτες χώρες 

19,2% ποσοστό επιτυχίας στο σύνολο των προτάσεων που 

υποβλήθηκαν από την Ελλάδα 

1,84% απορρόφηση συνολικής κοινοτικής χρηματοδότησης 

41,1 εκατ. € χρηματοδότησης Ερευνητικών Κέντρων σε 202 έργα 

36,5 εκατ. € χρηματοδότησης ΑΕΙ σε 196 έργα 

10 εκατ. € χρηματοδότησης Ιδιωτικών οργανισμών σε 31 έργα 

0,1 εκατ. € χρηματοδότησης Δημόσιων Φορέων σε 3 έργα 

0,1 εκατ. € χρηματοδότησης άλλων φορέων σε 5 έργα 

 

Κοινοτική χρηματοδότηση 87,8 εκατ. € 

38,37 εκατ. €  
για τη Δράση 1 (Initial Training Networks) 

21,1  εκατ. €  
για τη Δράση 3  (Industry-Academia Partnerships and 
Pathways) 

15,8 εκατ. €  
για τη Δράση 4  (International Outgoing Fellowships for 
Career Development, International Outgoing Fellowships, 
International Incoming Fellowships, International 
Reintegration Grants, International Research Staff 
Exchange Scheme) 

10,54 εκατ. €  
για τη Δράση 2  (Marie Curie Intra-European Fellowships 
for Career Development, European Reintegration Grants) 

1,99 εκατ. €  
για τη Δράση 4  (Researchers' night, AWARDS, ERA-
MORE, NCP, EURAXESS) 

43,6 εκατ. €  
στην περιφέρεια Αττικής 

21,8 εκατ. € 
στην περιφέρεια Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 

15,28 εκατ. €  
στην περιφέρεια Βόρειας Ελλάδας 

7,12 εκατ. €  
στην περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδας 



 

 


