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Ρόδος, 22.06.2018 
 
1. Η πρόταση της Ε.Επιτροπής για το νέο πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την Ερευνα 

και την Καινοτομία «HORIZON EUROPE» (2021-2027). 

 
Το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και καινοτομία την περίοδο 2021-

2027, με την ονομασία “Horizon Europe” (Ορίζοντας Ευρώπη), ανακοινώθηκε στις 7 Ιουνίου από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πρόγραμμα, που είναι το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας 
μέχρι σήμερα, αναμένεται να αξιοποιήσει τα επιτεύγματα και την επιτυχία του τρέχοντος προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020» (Horizon 2020), και να διατηρήσει την ΕΕ πρωτοπόρο σε παγκόσμιο επίπεδο. Για 
τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή 
προτείνει να διατεθούν 100 δισ. ευρώ στην έρευνα και την καινοτομία. 

Περίπου τα δύο τρίτα της οικονομικής ανάπτυξης της Ευρώπης κατά τις τελευταίες δεκαετίες είχαν 
ως κινητήρια δύναμη την καινοτομία. Το πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη αναμένεται να δημιουργήσει 
καινούργια και περισσότερη γνώση και τεχνολογίες, προάγοντας την επιστημονική αριστεία, και 
αναμένεται επίσης να έχει θετικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη, το εμπόριο και τις επενδύσεις, καθώς και 
σημαντικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Κάθε ευρώ που επενδύεται από το πρόγραμμα 
μπορεί δυνητικά να αποφέρει απόδοση ύψους έως και 11 ευρώ στο ΑΕΠ εντός 25 ετών. Οι επενδύσεις 
της Ένωσης σε Ε&Κ αναμένεται να παραγάγουν άμεσα εκτιμώμενο όφελος έως και 100.000 θέσεων 
εργασίας σε δραστηριότητες Ε&Κ κατά τη διάρκεια της «επενδυτικής φάσης» (2021-2027). 

Για περισσότερες πληροφορίες ΕΚΤ και στην ιστοσελίδα του νέου προγράμματος.  
 

2. Οδηγός Κανόνων Πληροφόρησης-Επικοινωνίας της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ, για τους 
Δικαιούχους του «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ». 

 
Ο Οδηγός Κανόνων Πληροφόρησης-Επικοινωνίας της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ παρέχει στους Δικαιούχους την 

κατάλληλη πληροφορία και οδηγίες με στόχο τη διευκόλυνσή τους ως προς την τήρηση των 
υποχρεώσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας. Η σχετικές ανάρτηση – ανακοίνωση ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 

και σχετικό αρχείο εδώ. 
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