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Η  είναι η επίσημη Κοινοτική 
Υπηρεσία Πληροφόρησης σε θέματα 
Έρευνας και Τεχνολογίας.

Η  είναι μια μοναδική υπηρεσία 
για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
ανταγωνιστικότητας και τη μεταφορά 
γνώσης μεταξύ των κρατών.

Η  παρέχει πρόσβαση:

•	 στην	καθημερινή	ενημέρωση	σχετικά	με	
την		έρευνα	στην	Ευρώπη,	

•	 στις	ευκαιρίες	χρηματοδότησης	για	την	
έρευνα	στην	ΕΕ,	

Οι εθνικοί και περιφερειακοί δικτυακοί τόποι της 

   cordis.europa.eu/national_service
Η CORDIS δίνει τη δυνατότητα σε ευρωπαϊκές περιφέρειες και 
χώρες να δημοσιεύουν πληροφορίες για την έρευνα και την 
τεχνολογική ανάπτυξη σε επιμέρους δικτυακούς τόπους. Εθνικά 
συστήματα και πολιτικές για την έρευνα, σημαντικά ιδιωτικά 
ερευνητικά κέντρα, εθνικές/περιφερειακές ερευνητικές επιτυχίες 
και  συμμετοχές σε ευρωπαϊκά έργα μπορούν να προβληθούν 
μέσω των κόμβων.
Εάν επιθυμείτε να προβάλλετε την περιφέρεια/χώρα σας στην 
CORDIS, μπορείτε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση:
isabelle.wolff@publications.europa.eu

cordis.europa.eu/greece
Ελληνικός κόμβος CORDIS 
Εξειδικευμένη υπηρεσία πληροφόρησης 
για έρευνα, τεχνολογία και ανάπτυξη

Online υπηρεσίες από την Υπηρεσία Επισήμων 
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
bookshop.europa.eu: EU publications
cordis.europa.eu:  Research and Development
eur-lex.europa.eu: EU law
ed.europa.eu: Public procurement

Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την CORDIS:

CORDIS Help Desk
BP 2372 
L-1023 Luxembourg
Τηλ. (352) 2929 42210
http://cordis.europa.eu/helpdesk

•	 στην	ενημέρωση	και	υποστήριξη	για	την	
υποβολή	προτάσεων,	

•	 στις	υπηρεσίες	εξεύρεσης	συνεργατών	και	
διακρατικής	συνεργασίας,	

•	 συμπληρωματική	πληροφόρηση	για	
παλαιότερα,	τρέχοντα	και	μελλοντικά	
προγράμματα-πλαίσια	για	την	έρευνα,	

•	 στις	διαδραστικές	υπηρεσίες	για	την	
προώθηση ερευνητικών δράσεων και 
έργων,

•	 στα	εργαλεία	αναζήτησης,	υπηρεσίες	
αυτόματης ενημέρωσης μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 
προηγμένες	δυνατότητες	αναζήτησης.
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Έρευνα και καινοτομία σε Ελλάδα και Ευρώπη 
στον ελληνικό κόμβο της CORDIS: cordis.europa.eu/greece

Έρευνα και καινοτομία στην Ελλάδα 

Ο ελληνικός κόμβος της CORDIS αποτελεί 
μια εξειδικευμένη υπηρεσία για συνεχή και 
ολοκληρωμένη πληροφόρηση σχετικά με τις 
εξελίξεις στο χώρο της έρευνας, της τεχνολογικής 
ανάπτυξης και της καινοτομίας. Αναπτύσσεται 
και ενημερώνεται από το Εθνικό Κέντρο 
Τεκμηρίωσης και την CORDIS, την Κοινοτική 
Υπηρεσία Πληροφόρησης σε θέματα Έρευνας και 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης. 

Ο κόμβος παρουσιάζει το ελληνικό σύστημα 
έρευνας και καινοτομίας, πολιτικές και 
προγράμματα, ερευνητικά αποτελέσματα, 
στατιστικούς δείκτες, δράσεις για την προώθηση 
της επιστημονικής και τεχνολογικής κουλτούρας 
στην ελληνική κοινωνία κ.ά. Ανανεώνεται 
σε εβδομαδιαία βάση με νέα, εκδηλώσεις, 
συνεντεύξεις, εκδόσεις και επιλεγμένα θέματα 
που βρίσκονται στο προσκήνιο. Ο κόμβος είναι 
διαθέσιμος στα ελληνικά και αγγλικά.

Η εθνική πολιτική για την προώθηση της έρευνας, 
τεχνολογίας και καινοτομίας στοχεύει στην 
ενίσχυση της μετάβασης της χώρας προς την 
οικονομία της γνώσης, ως προϋπόθεση για τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης, 
της απασχόλησης και, γενικά, την ευημερία των 
πολιτών. Οι προτεραιότητες της στρατηγικής αυτής 
είναι η αύξηση και βελτίωση των επενδύσεων στη 

γνώση και στην αριστεία (δαπάνες για έρευνα), 
ώστε να φτάσουν το 1,5 % του ΑΕγχΠ έως το 2015 
με 40 % συμμετοχή από τον ιδιωτικό τομέα, καθώς 
και η προώθηση της καινοτομίας, της διάδοσης 
νέων τεχνολογιών και της επιχειρηματικότητας με 
στόχο την αύξηση του οικονομικού και κοινωνικού 
οφέλους «αξίας».

Συνεντεύξεις στον ελληνικό κόμβο 
της CORDIS  

«Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
δραστηριοποιηθούν περισσότερο σε 
εθνικό επίπεδο, ώστε η Ευρώπη να 
γίνει πιο ελκυστική για ιδιωτικές πηγές 
χρηματοδότησης.»
Janez Potočnik, Ευρωπαίος Επίτροπος για 
την επιστήμη και την έρευνα 

«Χρειάζεται μια πολιτική για την 
ενσωμάτωση της επιστήμης στην 
εκπαίδευση, ως διαδικασία και τρόπος 
ζωής, όχι μόνο ως γνώσεις.» 
Φώτης Καφάτος, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας

Ελληνικές καινοτομίες στο 
προσκήνιο 

«Το υδρογόνο, καύσιμο του μέλλοντος»

Η τεχνολογία παραγωγής «καθαρής 
ενέργειας» Hydrosol, που αναπτύχθηκε 
στο  Εθνικό Κέντρο Έρευνας και 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης, απέσπασε 
μεγάλη διάκριση στον ευρωπαϊκό 
διαγωνισμό των βραβείων Descartes. Η 
καινοτομία της τεχνολογίας Hydrosol είναι 
ότι απέδειξε ότι είναι εφικτή η αποδοτική 
παραγωγή υδρογόνου από αποκλειστικά 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως ο ήλιος 
και το νερό, χωρίς εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου.

CretAquarium Θαλασσόκοσμος: Βιτρίνα 
στη Μεσόγειο 

Το ενυδρείο Κρήτης «CretAquarium 
— Θαλασσόκοσμος», τεχνολογικό και 
επιστημονικό επίτευγμα του Ελληνικού 
Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών, λειτουργεί 
στο Ηράκλειο της Κρήτης και αποτελεί 
ταυτόχρονα σημαντικό πόλο έλξης 
επισκεπτών, αλλά και σύγχρονο κέντρο 
έρευνας. Σε ένα σύγχρονο, καινοτομικό 
κτίριο στεγάζονται περίπου 2 500 
θαλάσσιοι οργανισμοί τους οποίους οι 
επισκέπτες θαυμάζουν από τα ειδικά 
σημεία παρατήρησης αλλά και μέσω των 
ειδικών τηλεχειριζόμενων καμερών. 

Συνεχής και ολοκληρωμένη ενημέρωση 

Ο ελληνικός κόμβος της CORDIS αποτελεί 
σημαντικό εργαλείο για την ενημέρωση και την 
υποστήριξη της επιστημονικής, ακαδημαϊκής και 
επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας. Με μεγάλο 
και συνεχώς αυξανόμενο αριθμό επισκέψεων, είναι 
ένας από τους πιο επιτυχημένους στο σύνολο των 
εθνικών κόμβων πληροφόρησης της CORDIS.

Νέα και εκδηλώσεις 

Σημαντικά νέα σε θέματα έρευνας και καινοτομίας 
(δράσεις ελληνικών ερευνητικών κέντρων, 
πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, αποτελέσματα 
εθνικών προγραμμάτων, επιστημονικές 
ανακαλύψεις, έρευνες και μελέτες κ.ά.), μελλοντικές 
εκδηλώσεις για έρευνα και καινοτομία στην 
Ελλάδα, συνεντεύξεις διακεκριμένων επιστημόνων, 
αξιωματούχων της ΕΕ και πολιτικών φορέων από 
την Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη, καινοτόμες 
τεχνολογίες και επιτυχημένες συνεργασίες που 
βρίσκονται στο προσκήνιο της ελληνικής έρευνας 
και καινοτομίας.

Έρευνα και καινοτομία στην Ελλάδα

Πληροφόρηση για το εθνικό σύστημα της Ελλάδας 
για την έρευνα και την καινοτομία, τις πολιτικές, 
τους στόχους, τα εθνικά προγράμματα, τους 
στατιστικούς δείκτες κ.ά.

Η Ελλάδα στην ευρωπαϊκή έρευνα και 
καινοτομία — 7ο ΠΠ 

Ενημέρωση για τις εξελίξεις στο έβδομο 
πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα της ΕΕ, 
τη συμμετοχή των ελληνικών οργανισμών σε 

χρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά προγράμματα, 
τους Εθνικούς Εκπροσώπους και τα Εθνικά Σημεία 
Επαφής.  Προβολή και προώθηση αξιοποιήσιμων 
ερευνητικών αποτελεσμάτων και νέων τεχνολογιών 
που προέκυψαν από την ελληνική συμμετοχή 
στα προγράμματα-πλαίσια, καθώς και περαιτέρω 
πληροφορίες και σύνδεσμοι σχετικά με άλλα 
ευρωπαϊκά προγράμματα.

Enterprise Europe Network - Hellas 

Ο ελληνικός κόμβος του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού 
δικτύου για την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία λειτουργεί ως ένα μοναδικό δίκτυο 
ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών προς τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), καθώς και 
προς μεγαλύτερες επιχειρήσεις, ερευνητικά 
κέντρα και πανεπιστήμια. Παρέχει πληροφόρηση 
και υποστήριξη σε θέματα όπως: ευρωπαϊκή 
νομοθεσία και πολιτικές, επιχειρηματικές 
συνεργασίες, ερευνητικές συνεργασίες, ευκαιρίες 
χρηματοδότησης, αξιοποίηση νέων τεχνολογιών 
και αποτελεσμάτων έρευνας κ.ά.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και σημεία επικοινωνίας

Χρήσιμα σημεία επικοινωνίας για τους τομείς 
έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας στην 
Ελλάδα, πηγές πληροφόρησης, δικτυακοί τόποι 
που αφορούν τον ελληνικό δημόσιο τομέα, τα 
ακαδημαϊκά ιδρύματα και τις περιφερειακές 
αρχές. Επιλεγμένοι σύνδεσμοι στους τομείς των 
επιχειρήσεων, της οικονομίας και της κοινωνίας της 
πληροφορίας.  

Περισσότερες πληροφορίες:

Ελληνικός κόμβος CORDIS 
http://cordis.europa.eu/greece/

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT) 
http://www.ekt.gr 


