
 

Researchers’ Night initiative 
is supported by the European Commission.

Η πρωτοβουλία «Βραδιά Ερευνητή» 
υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Με την υποστήριξη:

Ε.Κ.Ε.Τ.Α.

http://ren.certh.gr

Με τη συνεισφορά:

Θεσσαλονίκη
• ΕΚΕΤΑ 

• ΝΟΗΣΙΣ
στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας

Βόλος
• Πανεπισ τήμιο Θεσσαλίας

στον Πολυχώρο Τσαλαπάτα

Αθήνα
• ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»

Πάτρα
• Πανεπισ τήμιο Πατρών

στον Πολυχώρο ΙNTEAΛ

Ηράκλειο
• Ίδρυμα Τεχ νολογίας και Έρευνας
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Υποστήριξη για την Έρευνα
Περιβάλλον
Φυσικοί Κίνδυνοι, Παγκόσμιες Αλλαγές, Πολιτιστική Κλη
ρονομιά, Νερό, Βιοποικιλία στην Ευρώπη, Παγκόσμια 
Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας, 
Μέριμνα Ζώων, Πλημμύρες, Επιστήμες της Θάλασσας,
Έρευνα σε Αστικές Περιοχές.

Ενισχύοντας Ανθρώπους Παθιασμένους 
με την Έρευνα
Όποιο κι αν είναι το όνειρό σου, αν είσαι παθιασμένος με 
την έρευνα κι έχεις δημιουργικές ιδέες για νέα ερευνητικά 
έργα στις φυσικές, κοινωνικές κι ανθρωπιστικές επιστή-
μες τότε οι δράσεις Marie Curie προορίζονται για σένα!

Οποιαδήποτε Στιγμή
Στις δράσεις Marie Curie υπάρχουν πάντα διαθέσιμες προ-
σκλήσεις που προσφέρουν στους ερευνητές την ευκαιρία 
να κάνουν ένα βήμα παραπάνω στην καριέρα τους.

Διατομεακή Συνεργασία
Υπάρχουν δράσεις Marie Curie ειδικά σχεδιασμένες να 
υποστηρίξουν πρωτοβουλίες που προωθούν τη διατο-
μεακή συνεργασία, όπως για παράδειγμα μεταξύ της 
ακαδημίας και της βιομηχανίας. Οι δράσεις αυτές έχουν 
σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνουν τα διοι-
κητικά βάρη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, για τη 
συμμετοχή των οποίων προβλέπεται επιπλέον χρημα-
τοδότηση.

Jobs: Ένα ΔΩΡΕΑΝ «One Stop Shop»
ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
Συνεχής πληροφόρηση για νέες θέσεις εργασίας & δυνα-
τότητα καταχώρησης βιογραφικού σημειώματος.
ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
Δημοσίευση ανοιχτών θέσεων εργασίας και εύρεση τα-
λαντούχων ερευνητών.

Services
Εξειδικευμένο προσωπικό προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ υπηρε-
σίες σε περισσότερα από 424 κέντρα σε 40 ευρωπαϊκές 
χώρες, όπως:
• Στέγαση
• Φροντίδα Παιδιών/Σχολεία
• Καθημερινότητα
• Οικογένεια, Εγκυμοσύνη
• Υγεία, Ιατρική Φροντίδα
• Πληροφορίες για τη χώρα/πόλη
• Πνευματική Ιδιοκτησία
• Μαθήματα Γλώσσας
• Αναγνώριση Πτυχίων
• Κοινωνική Ασφάλιση 

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2013, σε 36 χώρες και 300 Ευρωπαϊκές πόλεις:

• ΑΥΣΤΡΙΑ
• ΒΕΛΓΙΟ
• ΒΟΣΝΙΑ 
 & ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 
• BΟΥΛΓΑΡΙΑ
• ΓΑΛΛΙΑ
• ΓΕΡΜΑΝΙΑ
• ΕΛΒΕΤΙΑ

• ΕΛΛΑΔΑ
• ΕΣΘΟΝΙΑ
• ΙΡΛΑΝΔΙΑ
• ΙΣΛΑΝΔΙΑ
• ΙΣΠΑΝΙΑ
• ΙΣΡΑΗΛ
• ΙΤΑΛΙΑ
• ΚΡΟΑΤΙΑ

• ΚΥΠΡΟΣ
• ΛΕΤΟΝΙΑ
• ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
• ΜΑΛΤΑ
• ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
• ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
• ΜΟΛΔΑΒΙΑ
• ΝΗΣΙΑ ΦΕΡΟΕΣ

• ΟΛΛΑΝΔΙΑ
• ΟΥΓΓΑΡΙΑ
• ΠΓΔΜ
• ΠΟΛΩΝΙΑ
• ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
• ΡΟΥΜΑΝΙΑ
• ΣΕΡΒΙΑ
• ΣΛΟΒΑΚΙΑ

• ΣΛΟΒΕΝΙΑ
• ΣΟΥΗΔΙΑ
• ΤΟΥΡΚΙΑ
• ΤΣΕΧΙΑ
• ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

Οι ερευνητές είναι οι πρωταγωνιστές της βραδιάς...

• Πειράματα
• Ανοιχτά εργαστήρια
• Ξεναγήσεις
• Επιδείξεις
• Παραστάσεις

• Παρατήρηση του ουρανού
• Θεατρικά έργα
• Συναυλίες
• Πάρτυ
  

Οπουδήποτε
Με μία υποτροφία Marie Curie μπορείς να πας σε οποιο-
δήποτε μέρος του κόσμου, να μάθεις από τα καλύτερα 
και λαμπρότερα μυαλά στο τομέα σου, καθώς και να 
ανακαλύψεις πώς διεξάγεται η έρευνα σε άλλες χώρες.

Οποιοσδήποτε
Δεν υπάρχουν όρια ηλικίας στις δράσεις Marie Curie! 
Eίναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες 
των ερευνητών σε κάθε στάδιο της καριέρας τους. Αν εί-
σαι φοιτητής που κάνει τα πρώτα του βήματα στην έρευ-
να, ερευνητής με δική του ερευνητική ομάδα για πρώτη 
φορά ή απλά ενδιαφέρεσαι να ενισχύσεις τις προοπτικές 
της καριέρας σου σε μία άλλη χώρα ή σε άλλο τομέα 
τότε οι δράσεις Marie Curie είναι για σένα.
Επιπλέον, οι δράσεις Marie Curie είναι ανοιχτές για όλες 
τις εθνικότητες και για όλα τα επιστημονικά πεδία...

Ένα Εξελισσόμενο Πρόγραμμα
Κατά τη διάρκεια του χρόνου, οι δράσεις Marie Curie 
έχουν χτίσει τη φήμη της -παγκοσμίως αναγνωρισμένης- 
ερευνητικής αριστείας που αναγνωρίζεται παγκοσμίως. 
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα δίνει αξιοσημείωτη ώθη-
ση στις καριέρες των ερευνητών.
Επιπλέον, οι χρηματοδοτήσεις έχουν αυξηθεί σημαντι-
κά.

Μάθε περισσότερα
www.ec.europa.eu/mariecurieactions   

Rights
Ευκαιρίες σταδιοδρομίας στην έρευνα, καλύτερες συν-
θήκες εργασίας.
• Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή
• Κώδικας Δεοντολογίας για την Πρόσληψη των Ερευνητών

Links
Ένα ΔΩΡΕΑΝ εργαλείο δικτύωσης για τους ερευνητές στην 
Ένωση Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας, τη Βραζιλία, την 
Κίνα, την Ινδία, την Ιαπωνία, τη Βόρεια Αμερική, το οποίο 
προσφέρει πληροφορίες για την Έρευνα στην Ευρώπη, τις 
Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Έρευνα, Ευκαιρίες για Χρημα-
τοδότηση για Διεθνή Συνεργασία και Κινητικότητα.

Μάθε περισσότερα
www.euraxess.eu 

Ιατρική και Υγεία
Υγεία, Νέα Φάρμακα, Μεταδοτικές Ασθένειες, Αντοχή 
στα Αντιβιοτικά, Έρευνα για ΑΜΕΑ, Ασφάλεια Τροφών, 
Αγώνας ενάντια στην Παχυσαρκία στην Ευρώπη, Διαβή-
της, HIV/AIDS, Αντι-ντόπινγκ.

Ενέργεια 
Ενέργεια Σχάσης, Ανανεώσιμη Ενέργεια, Ενέργεια Σύ-
ντηξης, Υδρογόνο.

Έρευνα και Κοινωνία
Διαγωνισμοί για Νέους Ευρωπαίους Ερευνητές, Απα-
σχόληση, Γυναίκες κι Επιστήμη, Κοινωνικοοικονομική 
Έρευνα, Νέοι κι Επιστήμη.

Μεταφορές
Ασφάλεια Δρόμων, Αεροναυπηγική, Επίγειες Μεταφο-
ρές.

Βιομηχανική Τεχνολογία
Νανοτεχνολογία, Ανακύκλωση Οχημάτων, Εγκληματο-
λογικών Επιστημών.


