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“ αφιέρωμα

H ευρωπαϊκή
έρευνα 

στις Κοινωνικο-
οικονομικές και
Ανθρωπιστικές

Επιστήμες  

Προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής 
Κοινωνικής Έρευνας  
Οι κοινωνικές, οικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες συμβάλ-
λουν στην κατανόηση της κοινωνίας, αναλύοντας τη δομή, την
οργάνωση, τη λειτουργία και την εξέλιξή τους. Αποτελούν, δε,
εργαλείο για τη διαμόρφωση πολιτικών σε διάφορους κοινωνικούς
και οικονομικούς τομείς, από την απασχόληση και την οικονομική
ανάπτυξη, έως τη διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα.  

Στόχος του προγράμματος "Κοινωνικο-οικονομικές και Ανθρωπι-
στικές Επιστήμες" του 7ου ΠΠ είναι, λοιπόν, η κατανόηση των σύν-
θετων οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων που αντιμετωπί-
ζει η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος. Ο προϋπολογισμός για την
περίοδο 2007-2013 ανέρχεται σε 623 δισ. ευρώ και κατανέμεται
σε 8 προτεραιότητες: 

Ανάπτυξη, Απασχόληση και Ανταγωνιστικότητα στην Κοινω-
νία της Γνώσης: γνώση και εξέλιξη του ρόλου της γνώσης στην
οικονομία, εκπαίδευση, κατάρτιση, δια βία μάθηση, οικονομικές
δομές, δομικές αλλαγές, περιφεριοποίηση, διεθνοποίηση, παρα-
γωγικότητα, θεσμικά και πολιτικά θέματα, μακροοικονομική πολι-

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πρόσφατα 

το Στρατηγικό Σχέδιο για την Έρευνα 

(Indicative Strategic Research Roadmap) στον τομέα

των Κοινωνικο-οικονομικών και Ανθρωπιστικών

Επιστημών για την περίοδο 2011-2013. Σύγχρονες

κοινωνικές προκλήσεις προσδιορίστηκαν 

ως προτεραιότητες για την ευρωπαϊκή έρευνα: 

η οικονομική κρίση, η ανεργία και οι νέες μορφές

εγκληματικότητας, ο ρόλος του ενιαίου νομίσματος

στην σταθερότητα της Ευρώπης, η φτώχεια, 

ο κοινωνικός αποκλεισμός, η γλωσσική πολυμορφία,

η κλιματική αλλαγή, οι σχέσεις της Ευρώπης 

με τις ΗΠΑ και την Αφρική, κ.ά. 

Κύριο μέσο υλοποίησης της έρευνας στα παραπάνω

πεδία είναι το 7ο Πρόγραμμα  Πλαίσιο για την Έρευνα

και, συγκεκριμένα, το πεδίο "Κοινωνικο-οικονομικές

και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (SSH)" του Ειδικού

Προγράμματος "Συνεργασία". Το Εθνικό Κέντρο

Τεκμηρίωσης υποστηρίζει το πρόγραμμα 

ως Εθνικό Σημείο Επαφής. 

Η συμμετοχή των Ελλήνων επιστημόνων 

στην ευρωπαϊκή κοινωνική έρευνα είναι ιδιαίτερα

σημαντική: το 2007 ελληνικές ερευνητικές ομάδες

συμμετείχαν στο 21,8% περίπου των προτάσεων 

που υποβλήθηκαν (ελληνικές ερευνητικές ομάδες

συμμετέχουν σε 10 από τις 94 χρηματοδοτούμενες

προτάσεις) και το 2008 στο 18,6% των προτάσεων. 

Οι νέες προσκλήσεις έχουν προϋπολογισμό 

104,6 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβάνεται η κοινή

πρόσκληση με άλλα προγράμματα του "Συνεργασία")

και καταληκτικές  ημερομηνίες από τον Δεκέμβριο

2009 έως τον Φεβρουάριο 2010.

τική, αγορά εργασίας, σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, πολιτική
συνοχής, κ.λπ. 

Στο Στρατηγικό Σχέδιο έμφαση δίνεται στην οικονομική κρίση και
την ταχύτατη και έντονη διάδοσή της λόγω της παγκοσμιοποίη-
σης, τις επιπτώσεις στην ευημερία των πολιτών, τα περιβαλλο-
ντικά πρότυπα, τη δια βίου κατάρτιση για ευελιξία στην αγορά
εργασίας, το ρόλο του ευρώ στη σταθεροποίηση της οικονομι-
κής πολιτικής, τη νέα γενιά πληροφορικών συστημάτων, την προ-
σαρμογή της εκπαίδευσης στις κοινωνικές αλλαγές, το τραπεζικό
σύστημα της Ευρώπης, τις πολυεθνικές εταιρείες και το παγκό-
σμιο εμπόριο, κ.λπ. 

Συνδυασμός οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών
στόχων με ευρωπαϊκή προοπτική: ευρωπαϊκά κοινωνικά και
οικονομικά μοντέλα, κοινωνικός διάλογος, εταιρικές σχέσεις, θεσμι-
κές αλλαγές, οικονομική σύγκλιση περιφερειών, αστική και περι-
φερειακή ανάπτυξη, κοινωνική σύγκλιση, κοινωνικά προβλήματα
όπως φτώχεια, ναρκωτικά, εγκληματικότητα, κ.λπ.  
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Βίντεο - παρουσίαση των νέων
προτεραιοτήτων SSH στις Βρυξέλλες 

Οι νέες προτεραιότητες του προγράμματος "Κοινωνικο-
οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες" παρουσιάστη-
καν στην ημερίδα "Turning to the future: A new approach
for EU Socio-Economics and Humanities Research until
2013" που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 5 Ιου-
νίου στις Βρυξέλλες. 

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι παραπάνω προτε-
ραιότητες, επιτυχημένα παραδείγματα μεγάλων και διεπι-
στημονικών έργων που χρηματοδοτούνται από το πρό-
γραμμα SSH, καθώς και θέματα διαχείρισης ερευνητικών
έργων και διάδοσης των αποτελεσμάτων τους. 

Περισσότερες πληροφορίες και το βίντεο της εκδήλωσης
είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο: http://ec.europa.eu/
research/social-sciences/events-49_en.html

Με αφορμή την ανακήρυξη του 2010 ως έτος ενάντια στη φτώχεια
και τον κοινωνικό αποκλεισμό, το Στρατηγικό Σχέδιο εστιάζει στην
οικονομική κρίση και, κυρίως, στις επιπτώσεις στις χώρες της Κεντρι-
κής και Ανατολικής Ευρώπης, στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώ-
πη, την κοινωνική συνοχή στις ευρωπαϊκές πόλεις, το ρόλο των
επιχειρήσεων στην κοινωνία, τις κοινωνικές ανισότητες, το περι-
βαλλοντικό έγκλημα, κ.ά. 

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της Ισπανικής Προεδρίας της ΕΕ (1ο
εξάμηνο του 2010) αναμένεται να πραγματοποιηθεί διεθνές συνέ-
δριο για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Σημαντικές κοινωνικές τάσεις και επιπτώσεις τους: δημογραφι-
κά θέματα, αλλαγές στον τρόπο και την ποιότητα ζωής (οικογένεια,
εργασία, κατανάλωση, κ.ά.) και πολιτισμικές αλληλεπιδράσεις σε
διεθνές επίπεδο. 

Για την περίοδο 2011-2013, η ΕΕ θέτει ως προτεραιότητες της έρευ-
νας τα βιώσιμα συστήματα υγείας και συνταξιοδότησης στην Ευρώ-
πη, τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την εγκληματικότητα, τις ειδικές
ανάγκες/αναπηρίες πολιτών, τη μετανάστευση στην Ευρώπη, την
οικογένεια και τα παιδιά, την ισότητα των φύλων, τον κοινωνικό
διάλογο, κ.ά. 

Η Ευρώπη στον Κόσμο: ροή συναλλαγών, επενδύσεις, μετανα-
στευτικό ρεύμα, συγκρούσεις και ειρηνική επίλυση, κ.ά.  

Προτεραιότητα θα δοθεί στα πεδία: σύνορα, μέσα μαζικής επικοι-
νωνίας και συγκρούσεις, σχέσεις Ευρώπης με τις ΗΠΑ, την Αφρι-
κή και την Κεντρική Ασία, ανθρώπινα δικαιώματα, εδραίωση της
ειρήνης, περιφερειακή ολοκλήρωση, παγκόσμια διακυβέρνηση
και άνιση ανάπτυξη.  

Ο Πολίτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση: συμμετοχή και εκπροσώ-
πηση στην ΕΕ, ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα, μέσα μαζικής επικοι-
νωνίας και δημοκρατία, διαμόρφωση πολιτικών και μοντέλα δια-
κυβέρνησης, κοινωνία των πολιτών, ομοιομορφία και πολυμορφία
της Ευρώπης, θεσμικές διαφοροποιήσεις, πολιτισμική κληρονο-
μιά, ευρωπαϊκή ταυτότητα, ο ρόλος της γλώσσας, της θρησκείας,
των αξιών, κ.ά. 

Οι νέες προτεραιότητες καλύπτουν τη δικαιοσύνη σε πολυεπίπεδο
σύστημα διακυβέρνησης, τη διαφθορά, την επιτήρηση και τις σχε-
τικές προκλήσεις για τη δημοκρατία, τη γλωσσική πολυμορφία, τη
συμμετοχή ενεργών Ευρωπαίων πολιτών, την οπτική επικοινωνία
στις σύγχρονες κοινωνίες, την προσωρινότητα πολιτισμικών αλλα-
γών. 

Κοινωνικο-οικονομικοί και Επιστημονικοί Δείκτες: αξιοποίηση
των δεικτών για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών, τεχνι-
κές ανάλυσης, προτάσεις για νέους δείκτες, δείκτες για πολιτικές
πολλαπλών στόχων, δείκτες για την αξιολόγηση ερευνητικών προ-
γραμμάτων, κ.ά. 

Το Σχέδιο της ΕΕ εστιάζει σε δείκτες για την αξιολόγηση της απο-
τελεσματικότητας των πολιτικών της, του κοινωνικού αντίκτυπου,
της εγκληματικότητας και της δικαιοσύνης, της κοινωνικο-οικονο-
μικής ανάπτυξης και της χωροταξικής διάστασης.  

Δραστηριότητες Προοπτικής Διερεύνησης σε θέματα όπως η
γήρανση, η μετανάστευση, η παγκοσμιοποίηση της παραγωγής και
διάδοσης της γνώσης, οι αλλαγές στην εγκληματικότητα, οι διεπι-
στημονικοί και αναδυόμενοι επιστημονικοί τομείς, τα ερευνητικά
συστήματα και οι πολιτικές στην Ευρώπη. Η δράση καλύπτει και
τη συνεργασία εθνικών και περιφερειακών πρωτοβουλιών προο-
πτικής διερεύνησης.

Για το 2011 οι προτεραιότητες είναι το μέλλον της Ευρώπης και η
ολοκλήρωση, οι βιώσιμες πόλεις, οι πολιτικές προκλήσεις στην
Ευρώπη και στον κόσμο, η σύγκλιση επιστημών και τεχνολογιών,
οι μεθοδολογικές εξελίξεις στην προοπτική διερεύνηση.   

Οριζόντιες δραστηριότητες: μελέτες, συνέδρια, δικτύωση, κοινές
προσκλήσεις με άλλα προγράμματα, κ.λπ. 

Νέες Προκηρύξεις για το 2010 
FP7-SSH-2010-1: η προκήρυξη έχει προϋπολογισμό 40 εκατ.
ευρώ και καταληκτική ημερομηνία στις 2 Φεβρουαρίου 2010.
Αφορά μεγάλα συνεργατικά έργα (τουλάχιστον 7 εταίροι από 7
διαφορετικά κράτη μέλη/συνδεδεμένες χώρες) στους τομείς: Αλλα-
γή του οικονομικού συστήματος για την καλύτερη εξυπηρέτηση
των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων, Δημι-
ουργία και προσαρμογή εργασίας στην Ευρώπη στο πλαίσιο της
κοινωνικο-οικονομικής μετάβασης, Εθισμός και τρόπος ζωής στις
σύγχρονες ευρωπαϊκές κοινωνίες, η Ευρώπη στον αναδυόμενο
πολύ-πολικό κόσμο, Δημοκρατία και σκιές απολυταρχισμού και
λαϊκισμού-η ευρωπαϊκή εμπειρία. 

FP7-SSH-2010-2: με προϋπολογισμό 18,9 εκατ. ευρώ και κατα-
ληκτική ημερομηνία στις 2 Φεβρουαρίου 2010, καλύπτει μικρά/μεσαία
συνεργατικά έργα (τουλάχιστον 3 εταίροι από 3 διαφορετικά κρά-
τη μέλη/συνδεδεμένες χώρες) στους τομείς: Προσαρμοσμένες στη
ζήτηση πολιτικές έρευνας και καινοτομίας για ανάπτυξη και ευη-
μερία, ο Δημόσιος Τομέας του μέλλοντος, Τοπικά συστήματα κοι-
νωνικής πρόνοιας ευνοϊκά για την κοινωνική συνοχή, Ανάλυση
του αντίκτυπου των παγκόσμιων αλλαγών, Ευρωπαϊκές περιφέ-
ρειες και αλληλεπιδράσεις με τις γειτονικές περιφέρειες, Ευρω-
παϊκές ταυτότητες: "εσωτερικές/εξωτερικές" αντιλήψεις για την
Ευρώπη και την ΕΕ, Επανερμηνεύοντας την πολιτισμική κληρο-
νομιά της Ευρώπης: βιβλιοθήκη και μουσείο του 21ου αιώνα. 

FP7-SSH-2010-3: η προκήρυξη έχει προϋπολογισμό 8,1 εκατ.
ευρώ και καταληκτική ημερομηνία στις 2 Φεβρουαρίου 2010.
Αφορά συνεργατικά έργα διεθνούς συνεργασίας στους τομείς:
Συλλογικές προκλήσεις στη Λατινική Αμερική και τις χώρες της
Καραϊβικής, Κατανόηση των τάσεων και διαδικασιών αστικοποί-



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι 05-06 / 20092 2

αφιέρωμα“
ησης στη σύγχρονη Κίνα, Κουλτούρα διακυβέρνησης και επίλυ-
ση συγκρούσεων στην Ευρώπη και την Ινδία. 

FP7-SSH-2010-4: η προκήρυξη έχει προϋπολογισμό 3,6 εκατ.
ευρώ και καταληκτική ημερομηνία στις 15 Δεκεμβρίου 2009.
Αφορά δράσεις συντονισμού και στήριξης στους τομείς: Κοινω-
νική Πλατφόρμα και Βιώσιμος Τρόπος Ζωής, Κινητοποίηση των
Εθνικών Σημείων Επαφής για την ανάληψη συγκεκριμένων δρά-
σεων, Υποστήριξη των έργων ERANET/ERANET Plus. 

FP7-OCEAN-2010: πρόκειται για κοινή πρόσκληση με τα προ-
γράμματα "Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία", "Ενέργεια",
"Περιβάλλον" και "Μεταφορές". Με προϋπολογισμό 34 εκατ.
ευρώ και καταληκτική ημερομηνία στις 14 Ιανουαρίου 2010,
καλύπτει τα θέματα: Ποσοτικοποίηση του αντίκτυπου της κλιμα-
τικής αλλαγής στους οικονομικούς τομείς της Αρκτικής, Φορείς
αλλαγής στη θαλάσσια ζωή, οικονομικός αντίκτυπος, Υποθα-
λάσσια αποθήκευση άνθρακα και θαλάσσιο περιβάλλον. 

Αναλυτικά οι προκηρύξεις στoν δικτυακό τόπο της CORDIS: 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/

ΕΚΤ, Εθνικό Σημείο Επαφής για το SSH
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρό-
γραμμα "Κοινωνικο-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες",
διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα για τις νέες προκηρύξεις στις
16 Οκτωβρίου 2009, στην Αθήνα (Μικρό Αμφιθέατρο του Εθνι-
κού Ιδρύματος Ερευνών, Βασ. Κωνσταντίνου 48). Κύριος ομιλητής
είναι Δρ Δ. Κορπάκης, Προϊστάμενος Τμήματος Οριζοντίων Θεμά-
των και Συντονισμού στη Διεύθυνση "Επιστήμη, Οικονομία και Κοι-
νωνία", Γενική Διεύθυνση Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Σημειώνεται ότι οι σχετικές υπηρεσίες του ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο
Επαφής για το 7ο ΠΠ περιλαμβάνουν τη λειτουργία Γραφείου
Υποστήριξης (http://helpdesk.ekt.gr), τη διοργάνωση ενημερω-
τικών εκδηλώσεων σε όλη τη χώρα, την παροχή συμβουλευτι-
κών υπηρεσιών σχετικά με την προετοιμασία των προτάσεων και
τον έλεγχο των οικονομικών και τεχνικών στοιχείων, καθώς και
την εξεύρεση συνεργατών από όλη την Ευρώπη. Για την έγκαι-
ρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων λειτουργεί ειδικός δικτυα-
κός τόπος (www.ekt.gr/fp7), εκδίδεται Οδηγός συμμετοχής και
αποστέλλονται τακτικά ενημερωτικά δελτία.

Μετανάστευση, Φύλο και Πολιτισμός στη ΝΑ Ευρώπη  
Η μεταναστευτική κινητικότητα, η πολιτισμική πολυμορφία και οι σχέσεις των φύλων στις χώρες
αποστολής, προσωρινής διαμονής και υποδοχής μεταναστών είναι το αντικείμενο της μελέτης του
ερευνητικού έργου GeMIC (Gender, migration and intercultural interactions in the Mediterranean

and South East Europe: an interdisciplinary perspective) που συντονίζει το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου και Ισότητας του
Πάντειου Πανεπιστημίου. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα "Κοινωνικο-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επι-
στήμες" με το ποσό του 1,019 εκατ. ευρώ. Συμμετέχουν ερευνητικές ομάδες από την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βουλγαρία, την
Ιταλία, τη Ρουμανία, την Ισπανία, τη FYROM και την Τουρκία. Στο πλαίσιο του έργου προσδιορίζονται οι αλληλεπιδράσεις της
μετανάστευσης, του πολιτισμού και των φύλων σε έξι πεδία: αναπαραστάσεις της εθνικής ταυτότητας και μέσα μαζικής επι-
κοινωνίας, εκπαίδευση, αστικοί κοινωνικοί χώροι και κινήματα, θρησκεία, βία και οικογένεια. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.gemic.eu 

Γνώση, Οικονομική Ανάπτυξη και Κοινωνική Ευημερία στην Ευρώπη 
Η επιχειρηματικότητα υψηλής έντασης γνώσης, ως απαραίτητος μηχανισμός μεταξύ της παραγωγής
της γνώσης και της μεταφοράς της στην οικονομική δράση, είναι το αντικείμενο του έργου AEGIS
(Advancing knowledge-intensive entrepreneurship and innovation for growth and social well-

being in Europe) που συντονίζει η ελληνική εταιρεία PLANET S.A. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ με το ποσό των 3,3 εκατ. ευρώ (Κοινωνικο-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες)
και έχει εταίρους από Ιταλία, τη Σουηδία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πορτογαλία, τη Δανία,
την Ουγγαρία, την Τσεχία, την Κροατία, τη Ρωσία, την Πολωνία, την Κίνα και την Ινδία. Από την Ελλάδα συμμετέχει, εκτός από
την PLANET S.A., και το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

Η επιχειρηματικότητα υψηλής έντασης γνώσης θεωρείται συνδετικός κρίκος μεταξύ δύο αλληλεξαρτώμενων συστημάτων: του
συστήματος παραγωγής και διάχυσης της γνώσης και του συστήματος παραγωγής. Το έργο θα εστιάσει σε τρία πεδία: πρώ-
τον, στην επιχειρηματικότητα υψηλής έντασης, τα χαρακτηριστικά της, τα όρια, ο σκοπός και τα κίνητρα. Δεύτερον, στη σύν-
δεση της επιχειρηματικότητας υψηλής έντασης με την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία και, τρίτον, σε πολι-
τικές που μπορούν να επηρεάσουν τη δημιουργία και ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών με βάση την
παραγωγή και διάδοση της γνώσης. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.aegis-fp7.eu

Διάδοση των αποτελεσμάτων της κοινωνικής έρευνας 
Το έργο PLATON+ στοχεύει στη διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων των έργων που συγ-
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα "Κοινωνικο-οικονιμικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών",
καθώς και στη συνεργασία μεταξύ ερευνητών από διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς. Στο έργο,

που συντονίζει η ελληνική εταιρία Q-PLAN Βορείου Ελλάδος Ε.Π.Ε., συμμετέχουν ερευνητικές ομάδες από την Ιταλία, την
Αυστρία, την Ουγγαρία, τη Γερμανία, την Πολωνία, την Εσθονία, την Ιρλανδία, τη Γαλλία και την Τουρκία. Από την Ελλάδα
συμμετέχει επίσης το "ALBA Graduate Business School". Συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ με το ποσό των 0,99 εκατ. ευρώ.
Στο πλαίσιο του έργου αναπτύσσεται δικτυακός τόπος που μπορεί να λειτουργήσει ως κόμβος ενημέρωσης των επιστημόνων
του τομέα των Κοινωνικο-οικονομικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.platonplus.net
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αφιέρωμα “
τα επίσημα Εθνικά Σημεία Επαφής για την υποστήριξη του προ-
γράμματος από 41 χώρες. Εθνικό Σημείο Επαφής στην Ελλάδα,
όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, είναι το Εθνικό Κέντρο Τεκ-
μηρίωσης. 

Στον δικτυακό τόπο του έργου είναι διαθέσιμες όλες οι πληρο-
φορίες για το πρόγραμμα, χρήσιμα έγγραφα, υπηρεσία εξεύρε-
σης συνεργατών, νέα και εκδηλώσεις, καθώς και στοιχεία επι-
κοινωνίας για υποστήριξη σε κάθε κράτος μέλος / συνδεδεμένη
χώρα. Το δίκτυο έχει επιπλέον αναπτύξει: 

• Οδηγό Χρηματοδότησης για τις Κοινωνικο-Οικονομικές και
Ανθρωπιστικές Επιστήμες:  Περιλαμβάνει ανοιχτές προκηρύξεις
σε όλα τα προγράμματα του 7ου ΠΠ που μπορεί να ενδιαφέρουν
τους ερευνητές του τομέα αυτού. 

• Κατάλογο ερευνητικών ομάδων SSH: ο κατάλογος, που θα είναι
διαθέσιμος online ως το τέλος του 2009, περιλαμβάνει προφίλ
ερευνητικών οργανισμών που δραστηριοποιούνται ήδη στο πρό-
γραμμα, σύμφωνα με τα στοιχεία των Εθνικών Σημείων Επαφής. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.net4society.eu

NET4SOCIETY: Εθνικά Σημεία Επαφής 
για το πρόγραμμα SSH 

Το πανευρωπαϊκό δίκτυο των Εθνικών
Σημείων Επαφής NET4SOCIETY για το
πρόγραμμα "Κοινωνικο-οικονομικές

και Ανθρωπιστικές Επιστήμες" ενημερώνει και υποστηρίζει τους
ερευνητές για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, τις δυνατότητες
συνεργασίας με οργανισμούς από όλη την Ευρώπη, τις ανοιχτές
προκηρύξεις, τα ερευνητικά αποτελέσματα, τις εμπειρίες από την
επιτυχημένη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Στο δίκτυο συμμετέχουν

i
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Εθνικό Σημείο Επαφής για το SSH στο 7ο ΠΠ
Henry Scott, Μαρία Σαμαρά: hscott@ekt.gr, samara@ekt.gr
http://helpdesk.ekt.gr, http://www.ekt.gr/fp7

Πρόγραμμα "Κοινωνικοοικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες"
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/index_en.htm

Πρόγραμμα "Κοινωνικοοικονομικές και Ανθρωπιστικές
Επιστήμες" στο 6ο ΠΠ (Σύνοψη Έργων)
http://ec.europa.eu/research/social-
sciences/pdf/synopses_all_callsfp6_jan07_en.pdf

Πρόγραμμα "Κοινωνικοοικονομικές και Ανθρωπιστικές
Επιστήμες" στο 7ο ΠΠ (Χρηματοδοτούμενα Έργα)
www.cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.Co
operationDetailsCallPage&call_id=39

Βρείτε συνεργάτες για 
τις νέες προσκλήσεις του SSH 

Το NET4SOCIETY διοργανώνει το 1ο SSH Brokerage Event
στις 16 Οκτωβρίου 2009, στις Βρυξέλλες. Στην εκδήλωση
εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εμπειρογνώμονες
και συντονιστές έργων θα παρουσιάσουν τα ακόλουθα θεμα-
τικά πεδία του προγράμματος "Κοινωνικο-οικονομικές και
Ανθρωπιστικές Επιστήμες" (σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εργα-
σίας): "Οικονομικά συστήματα", "Εθισμός & Τρόπος Ζωής
στην Ευρώπη" και "Ευρώπη σε έναν πολύ-πολικό κόσμο".

Θα ακολουθήσουν διμερείς συναντήσεις μεταξύ ερευνητών
για τη συγκρότηση κοινοπραξιών και την από κοινού υπο-
βολή προτάσεων. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν
μπορούν να εγγραφούν στον δικτυακό τόπο του δικτύου
(http://www.net4society.eu/public/brokerage) ή/και να επι-
κοινωνήσουν με το Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΚΤ, Henry Scott:
hscott@ekt.gr, Μαρία Σαμαρά: samara@ekt.gr). Η συμμε-
τοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν.   

Μια ακόμη ευρωπαϊκή ενημερωτική ημερίδα διοργανώνε-
ται στη Βενετία, στις 26-28 Οκτωβρίου, από τον ιταλικό οργα-
νισμό για την προώθηση της επιστήμης APRE, με την υπο-
στήριξη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Στην ημερίδα
θα παρουσιαστούν οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων
και ερευνητικά έργα από όλη την Ευρώπη. Περισσότερες
πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο www.apre.it,
όπου θα αναρτηθούν και τα βίντεο της εκδήλωσης.

Οι Κοινωνικές Επιστήμες 
στο Research Connection 2009
Η ευρωπαϊκή έρευνα στις Κοινωνικο-οικονομικές και Ανθρωπι-
στικές Επιστήμες παρουσιάστηκε στο διεθνές συνέδριο Research
Connection 2009 που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο
πλαίσιο της Τσεχικής Προεδρίας, στις 7-8 Μαΐου, στην Πράγα.
Στο συνέδριο συμμετείχαν περισσότεροι από 2.000 επιστήμο-
νες, εκπρόσωποι της βιομηχανίας και της Πολιτείας από όλη την
Ευρώπη. Παρουσίασαν επιστημονικά επιτεύγματα σε όλους τους
επιστημονικούς τομείς, αντάλλαξαν απόψεις για τα προβλήμα-
τα που αντιμετωπίζουν και συζήτησαν για τις μελλοντικές κατευ-
θύνσεις της ευρωπαϊκής έρευνας. 

Κύριο μήνυμα της συνεδρίας "Επιστήμη, Οικονομία και Κοινωνία
στη Διευρυμένη Ευρώπη" ήταν πως οι Κοινωνικο-οικονομικές και
Ανθρωπιστικές Επιστήμες συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των
σημαντικών προκλήσεων της εποχής: ενεργοποιούν τη συνέργεια
πολιτικών και καλλιεργούν βιώσιμες λύσεις για την κλιματική αλλα-
γή, την ενεργειακή ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη. 

Μιλώντας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ο Διευθυντής της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον Τομέα "Επιστήμη, Οικονομία και
Κοινωνία" Jean-Michel Baer τόνισε πως τα έργα που έχουν χρη-
ματοδοτηθεί καλύπτουν όλες τις πτυχές των ευρωπαϊκών κοι-
νωνιών, όλα τα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και πολιτιστικά
χαρακτηριστικά της Ευρώπης.  

Στη συνεδρία παρουσιάστηκαν τα επιτεύγματα της ευρωπαϊκής
έρευνας στα οικονομικά, τη διακυβέρνηση και τον πολίτη, τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα, τις συγκρούσεις και την ασφάλεια, τις νέες βάσεις
δεδομένων, τους δείκτες και τα εργαλεία, τη δημογραφία, τη μετα-
νάστευση, τη συνοχή και την ενσωμάτωση, τη βιώσιμη ανάπτυξη
και τις χωρικές δυναμικές, τους νέους, τη διαμόρφωση πολιτικών,
τα ζητήματα ηθικής και τις ανθρωπολογικές προοπτικές, 

Οι Έλληνες ερευνητές στο SSH
Η ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα "Κοινωνικο-οικονομι-
κές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες", τα 2 πρώτα χρόνια της εφαρ-
μογής του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο, είναι σημαντική. 

Το 2007, στις δύο κύριες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων (δεν
περιλαμβάνονται οι προσκλήσεις ERANET και FORESIGHT) υπο-
βλήθηκαν 956 προτάσεις από όλη την Ευρώπη: ελληνικές ομάδες
συμμετείχαν σε 186 από αυτές (19,5%) και συντόνιζαν τις 23 (2,4%).
Χρηματοδοτήθηκαν 94 προτάσεις, 10 εκ των οποίων είχαν ελλη-
νική συμμετοχή και, μάλιστα, οι 3 συντονίζονται από ελληνικό οργα-
νισμό (αναλυτικά στο σχετικό box). Η Ελλάδα απορρόφησε το
1,85% περίπου της κοινοτικής χρηματοδότησης και ήταν στη 9η
θέση μεταξύ των κρατών μελών/συνδεδεμένων χωρών της ΕΕ. 

Το 2008, στις 3 κύριες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, υπο-
βλήθηκαν 487 προτάσεις και στις 91 από αυτές συμμετείχαν
ελληνικοί οργανισμοί. Αναμένεται να χρηματοδοτηθούν 31 προ-
τάσεις από όλη την Ευρώπη, εκ των οποίων τουλάχιστον 2 με
Έλληνα συντονιστή. 




