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Βραδιά του Ερευνητή 2013
Ανακαλύπτοντας τον άγνωστο κόσμο του ερευνητή 

Η  «Βραδιά  του  Ερευνητή»,  η  μεγαλύτερη  πανευρωπαϊκή  γιορτή  επιστήμης  και  έρευνας, 

πραγματοποιείται  την Παρασκευή  27 Σεπτεμβρίου 2013 στο  Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών 

Επιστημών «Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος») από τις 18:00 έως τα μεσάνυχτα, παράλληλα 

με  άλλα  ακαδημαϊκά  κέντρα  σε  περίπου  300  πόλεις  της  Ευρώπης.  Περιλαμβάνει  πλήθος 

εκδηλώσεων, που δίνουν την ευκαιρία στο ευρύ κοινό να έρθει σε επαφή με τους ερευνητές και να 

γνωρίσει το επιστημονικό έργο και την κοινωνική προσφορά τους.

Στην Ελλάδα, ενώνουν τις δυνάμεις τους το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης 

(ΕΚΕΤΑ),  σε  ρόλο συντονιστή,  το  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»,  το  Ίδρυμα Τεχνολογίας  & Έρευνας 

(ΙΤΕ), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Πατρών και το ΝΟΗΣΙΣ, για τη διοργάνωση 

μιας ξεχωριστής βραδιάς σε πέντε διαφορετικές πόλεις, με κοινό άξονα την προβολή ερευνητικών 

επιτευγμάτων και την ανάδειξη των ανθρώπων πίσω από αυτά.

Στην Αθήνα, το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» ανοίγει τις πόρτες του σε μικρούς και μεγάλους και με τη 

συμμετοχή μιας πλειάδας ερευνητικών φορέων και οργανισμών (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Εθνικό 

Αστεροσκοπείο  Αθηνών,  Ελληνικό  Κέντρο  Θαλασσίων  Ερευνών,  Ελληνική  Επιτροπή  Ατομικής 

Ενέργειας,  Ελληνικό  Ινστιτούτο  Παστέρ,  British  Council,  Ίδρυμα  Μείζονος  Ελληνισμού,  κ.ά.) 

προσκαλεί το κοινό σε μία περιήγηση στον άγνωστο κόσμο του ερευνητή, στον τρόπο δουλειάς του 

και στους χώρους που κινείται, μέσα από ομιλίες, συζητήσεις, παρουσιάσεις, διαδραστικά παιχνίδια, 

προβολές, επιστημονικά και καλλιτεχνικά δρώμενα.

Οι  επισκέπτες  θα  έχουν  την  ευκαιρία  να  ενημερωθούν  για  τα  ερευνητικά  και  αναπτυξιακά 

προγράμματα  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  να  ξεναγηθούν  στα  εργαστήρια  -  μεταξύ  αυτών  και  σε 

μοναδικές ερευνητικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα - να περιηγηθούν στην έκθεση ερευνητικών και 

τεχνολογικών  επιτευγμάτων  από  την  αρχαιότητα  μέχρι  σήμερα,  να  δουν  από  κοντά  και  να 

συνομιλήσουν με ρομπότ, να εξερευνήσουν τα μυστικά του ουράνιου θόλου σε πλανητάριο, που θα 



εγκατασταθεί στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτο» ειδικά για την εκδήλωση αυτή, άλλα και να παρατηρήσουν 

τα ουράνια σώματα από τηλεσκόπια.

Η Βραδιά θα κλείσει με πολλή μουσική!

Η «Βραδιά του Ερευνητή» αποτελεί μία από τις πλέον δημοφιλείς πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και διοργανώνεται ανελλιπώς από το 2005 ως μέρος του προγράμματος  People (Marie 

Curie Actions). Οι εκδηλώσεις εντάσσονται στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013

Έναρξη: 18:00  -  Λήξη: 24:00

Είσοδος Ελεύθερη

ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Αγία Παρασκευή
(στάση μετρό Νομισματοκοπείο)

Συναντήστε τους ερευνητές!

Γνωρίστε τον συναρπαστικό κόσμο του αύριο!

Σχετικά links: 

Πληροφορίες για τη διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης: http://ec.europa.eu/research/researchersnight/  

Πληροφορίες για την ελληνική διοργάνωση: http://ren.certh.gr/, http://www.demokritos.gr  ,   

https://www.facebook.com/ResearchersNight2013Greece 

Για περισσότερες πληροφορίες: 
ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου, Τηλ. 210- 650-3002, 210-650-3040, 
Fax: 210-650-3260, email: pr@central.demokritos.gr , http://www.demokritos.gr
_______________________________________________________________________________
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»:
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της 
χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς : Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα 
Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον, Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική 
Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.
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