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Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) 
υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Αποτελεί το 
βασικότερο ίσως φορέα χρηματοδότησης για 
ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς. Η ΓΓΕΤ 
υλοποίησε το Επιχειρησιακό Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ), Γ ΚΠΣ, 2000-2006.  
 

Στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ αναρτώνται προκηρύξεις 
προγραμμάτων, μέρος των οποίων εστιάζεται στο χώρο 
της Υγείας και της Πληροφορικής. Τα προγράμματα 
αφορούν ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς φορείς, ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, ΟΤΑ, νοσοκομεία και λοιπά ΝΠΔΔ. 
 
ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) 
2007 – 2013 
http://www.espa.gr/ 

 
Το EΣΠΑ, αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για τον 
προγραμματισμό των Ταμείων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σε εθνικό επίπεδο για την περίοδο 2007-2013. 
Θα υλοποιηθεί μέσα από οκτώ (8) Τομεακά ΕΠ, πέντε 
(5) Περιφερειακά ΕΠ και δώδεκα (12) Προγράμματα 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Για τον τομέα της 
υγείας δε θα υπάρχει πλέον διακριτό ΕΠ και η δράση 
θα υλοποιηθεί από Περιφερειακά και Τομεακά ΕΠ. 
 

Οι δικαιούχοι είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί, 
φορείς ή επιχειρήσεις.  
 
Υπουργείο Υγείας 
http://www.mohaw.gr 

 
Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας αναρτώνται 
προγράμματα, τα οποία αφορούν το χώρο της Υγείας. 
Οι δικαιούχοι είναι συνήθως Κρατικά Νοσηλευτικά 
Ιδρύματα, οι Ιατρικές Σχολές ή οι Σχολές Επαγγελμάτων 

Υγείας των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. ή Υπηρεσίες του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ενώ μπορούν 
να συμμετάσχουν και πρόσωπα άλλων ειδικοτήτων και 
επιστημών, ανάλογα με το θέμα της έρευνας. 
 
7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο – Seventh Research 
Framework Program (FP7) 
http://cordis.europa.eu/fp7/

 
Το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο (7ο ΠΠ) είναι το βασικό μέσο 
χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα στην 
Ευρώπη για την περίοδο 2007-2013. Στο 7ο ΠΠ μπορούν να 
συμμετέχουν πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, πολυεθνικές 
επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δημόσιοι οργανισμοί, 
ακόμα και ιδιώτες.  
 

Το 7ο ΠΠ περιλαμβάνει διάφορα ειδικά προγράμματα:  
• Συνεργασία - ενίσχυση συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων 
και επιχειρήσεων. 
• Ιδέες - υποστήριξη βασικής επιστημονικής έρευνας αιχμής. 
• Άνθρωποι - υποστήριξη κινητικότητας και επαγγελματικής 
ανέλιξης των ερευνητών εντός και εκτός Ευρώπης. 
• Ικανότητες – βοήθεια στην ανάπτυξη των ικανοτήτων που η 
Ευρώπη χρειάζεται για να γίνει μια ακμάζουσα οικονομία που 
θα βασίζεται στη γνώση. 
• Πυρηνική έρευνα (πρόγραμμα Euratom) – ανάπτυξη των 
ικανοτήτων της Ευρώπης στον τομέα της πυρηνικής έρευνας. 
 

Σε όλα τα ειδικά προγράμματα η Υγεία αποτελεί βασική 
προτεραιότητα. Επίσης υπάρχουν προγράμματα τα οποία 
συνδέονται έμμεσα με την Υγεία όπως π.χ η πληροφορική. 
 
Interreg 
http://www.interreg.gr/

 
Το INTERREG ΙΙΙ είναι μια Κοινοτική Πρωτοβουλία που έχει ως 
στόχο να προωθήσει τη διασυνοριακή, τη διακρατική και τη 
διαπεριφερειακή συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την 
προγραμματική περίοδο 2000-2006 και συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Aνάπτυξης (EΤΠΑ).  
 

Σχεδιάστηκε για να ενισχύσει την οικονομική και κοινωνική 
συνοχή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την ενθάρρυνση της 

ισόρροπης ανάπτυξης της ηπείρου. Ιδιαίτερη έμφαση έχει 
δοθεί στην ενσωμάτωση απομακρυσμένων περιοχών και 
των περιοχών που συνορεύουν με τις υποψήφιες χώρες. 
 

Στα μέχρι τώρα εγκεκριμένα προγράμματα Interreg, 
συμμετέχουν ακαδημαϊκοί φορείς σε συνεργασία με 
ιδιωτικές επιχειρήσεις, ΟΤΑ και άλλα ΝΠΔΔ. 
 
Interreg IV 
http://www.interreg4c.eu/ 

 
Το πρόγραμμα INTERREG IVC έχει ως στόχο να βοηθήσει 
τη συνεργασία μεταξύ περιοχών της Ευρώπης, ώστε να 
μοιραστούν γνώση και εμπειρία. Το πρόγραμμα καλύπτει 
την περίοδο 2007-2013 και επικεντρώνεται σε 2 θεματικές 
προτεραιότητες, Καινοτομία και Οικονομία της Γνώσης - 
Περιβάλλον και Πρόληψη Κινδύνων. 
 

Στον τομέα «Καινοτομία και Οικονομία της Γνώσης» 
υπάρχουν οι ακόλουθες δράσεις που εμπεριέχουν τον 
τομέα της Υγείας: 
• Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, 
Επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ, 
• Κοινωνία της Πληροφορίας, Απασχόληση, Ανθρώπινοι 
Πόροι και Εκπαίδευση 
 

Συμμετέχουν ακαδημαϊκοί φορείς, με ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, ΟΤΑ και άλλα ΝΠΔΔ. 
 
South East Europe – Transnational Cooperation 
Program 
http://www.southeast-europe.net/ 

 
Το πρόγραμμα South East Europe αποσκοπεί στη 
σύναψη διακρατικών συνεργασιών σε στρατηγικά θέματα, 
ώστε να βελτιωθεί η διαδικασία οικονομικής και 
κοινωνικής ολοκλήρωσης. Δεύτερος στόχος είναι η 
συνεισφορά στη σταθερότητα και ανταγωνιστικότητα στης 
περιοχή. 
 

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι :  



• Διευκόλυνση της καινοτομίας, οικονομίας της 
γνώσης, και κοινωνίας της πληροφορίας μέσω 
συνεργασιών και ορατών αποτελεσμάτων. 
• Ενίσχυση της ελκυστικότητας περιοχών και πόλεων 
διαμέσου της αειφόρου ανάπτυξης, προσβασιμότητας 
στη γνώση.  
• Προώθηση της ολοκλήρωσης μέσω ισορροπημένης 
συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα. 
Προτεραιότητες που αφορούν την υγεία είναι: 
• Διευκόλυνση καινοτομίας και επιχειρηματικότητας 
• Βελτίωση της προσβασιμότητας  
• Ανάπτυξη διακρατικών συνεργασιών 
 

Συμμετέχουν ακαδημαϊκοί φορείς, ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, ΟΤΑ και άλλα ΝΠΔΔ. 
 
The Ambient Assisted Living Joint Programme 
http://www.aal-europe.eu/about-aal 

 
Tο Κοινό Πρόγραμμα «Ambient Assisted Living» είναι 
μία δράση έρευνας και ανάπτυξης, με κεντρικό σκοπό 
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων 
ατόμων και την ενίσχυση της βιομηχανικής βάσης στην 
Ευρώπη μέσω της χρήσης των Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνίας. Δικαιούχοι είναι 
ακαδημαϊκοί, ερευνητικοί φορείς, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και 
ιδιωτικές επιχειρήσεις. 
 

Οι βασικοί του στόχοι είναι: 
• Αύξηση του χρόνου στον οποίο οι άνθρωποι 
μπορούν να διαμένουν στο προτιμητέο περιβάλλον 
τους. 
• Ενίσχυση της διατήρησης της καλής υγείας των 
ηλικιωμένων 
• Προώθηση καλύτερου τρόπου ζωής σε ομάδες 
πληθυσμού υψηλού κινδύνου  
• Ενίσχυση ασφάλειας και πρόληψη κοινωνικού 
αποκλεισμού 
• Υποστήριξη φροντιστών, οικογενειών και 
οργανισμών παροχής φροντίδας  
• Αύξηση της απόδοσης και παραγωγικότητας των 
χρησιμοποιούμενων πόρων στους ηλικιωμένους.  
 

Tempus (Trans-European Μobility scheme for 
University Studies) 
http://ec.europa.eu/education/external-relation-
programmes/doc70_en.htm 

 
Το πρόγραμμα Tempus υποστηρίζει τον εκμοντερνισμό της 
ανώτερης  και δημιουργεί ένα πλαίσιο συνεργασία σε χώρες 
γύρω από την ΕΕ. Χρηματοδοτεί δύο κατηγορίες δράσεων: 
• Κοινά προγράμματα, τα οποία βασίζονται σε συνεργασίες 
ανώτερων ινστιτούτων της ΕΕ και συνεργαζόμενων χωρών. 
Δύναται να αναπτύξουν, εκμοντερνίσουν και διαχύσουν, νέες 
μεθόδους διδασκαλίας ή υλικό.  
• Δομικά Μέτρα, τα οποία συνεισφέρουν στην ανάπτυξη και 
τον επανασχεδιασμό ανώτατων ινστιτούτων σε 
συνεργαζόμενες χώρες, ώστε να βελτιώσουν την ποιότητά τους 
και να συγκλίνουν με την ΕΕ.  
 

Οι κοινοπραξίες απαρτίζονται από ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα, επιχειρήσεις, υπουργεία, μη κυβερνητικές 
οργανώσεις (ΜΚΟ) και άλλους οργανισμούς που 
δραστηριοποιούνται στην ΕΕ. 
 
EUREKA 
http://www.eureka.be/home.do 

 
Το πρόγραμμα EUREKA είναι ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο, 
βιομηχανικής έρευνας και ανάπτυξης (R&D), με εμπορικό 
προσανατολισμό. Ο στόχος του EUREKA είναι η ενίσχυση της 
Ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, παρέχοντας στήριξη σε 
βιομηχανίες, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, που μέσω 
πανευρωπαϊκών έργων αναπτύσσουν καινοτόμα προϊόντα, 
διαδικασίες και υπηρεσίες.  
 

Μέσω ενός ευέλικτου δικτύου το EUREKA προσφέρει 
πρόσβαση σε ευρωπαϊκές πηγές γνώσης, ικανοτήτων και 
εξειδίκευσης, ενώ διευκολύνει την πρόσβαση σε εθνική και 
ιδιωτική χρηματοδότηση.  
 
Περισσότερες Πληροφορίες 
Στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους, τα εκάστοτε Σημεία 
Επαφής και τους Εθνικούς Εκπροσώπους. 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
 

Ερευνητικά Προγράμματα και 
Δυνατότητες Χρηματοδότησης 

 
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, ο κλάδος της ιατρικής 
τεχνολογίας έχει άμεση επίδραση στην καθημερινή ζωή 
του μέσου πολίτη. Παρουσιάζονται μεγάλες δυνατότητες 
χρηματοδότησης για υιοθέτηση ή επένδυση στις νέες 
ιατρικές τεχνολογίες, καθώς και για την πραγματοποίηση 
βασικής η εφαρμοσμένης έρευνας. 
 

 
 

Ωστόσο, με εξαίρεση τους ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς 
φορείς, παρατηρείται μεγάλη υστέρηση στην αξιοποίησή 
τους. Ιδιαίτερα ΟΤΑ, νοσοκομεία, λοιπά ΝΠΔΔ αλλά και 
μικρομεσαίες ή και μεγαλύτερες επιχειρήσεις, φαίνεται να 
μην είναι ενήμερες ή να μην έχουν διαύλους πρόσβασης 
σε προγράμματα χρηματοδότησης. Καταβάλλεται μεγάλη 
προσπάθεια από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς φορείς, 
ακριβώς προς την ενημέρωση όλων των πιθανά 
ενδιαφερομένων, για τις δυνατότητες που υπάρχουν.  
 

Σίγουρα το παρόν έντυπο δε μπορεί να καλύψει το σύνολο 
των δυνατοτήτων που υπάρχουν. Αποσκοπεί στο να 
αποτελέσει έναν εισαγωγικό οδηγό σε κάποια από τα 
βασικότερα τρέχοντα προγράμματα χρηματοδότησης στο 
χώρο της υγείας και ιατρικής τεχνολογίας και να 
παρουσιάσει συνοπτικά τους βασικούς τους άξονες. 


