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Ερευνητικοί τοµείς έµφασης

Επιστηµονική υπεροχή

Το έργο µας οργανώνεται γύρω από 10 ευρύτερους ερευνητικούς τοµείς οι 
οποίοι εξυπηρετούν τις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ενέργεια και µεταφορές

Οικονοµία, οικονοµικά και αγορές 

Εκπαίδευση, δεξιότητες και απασχόληση 

Τρόφιµα, διατροφή και υγεία 

Περιβάλλον, ανεπάρκεια των πόρων, κλιµατική αλλαγή και βιωσιµότητα

Άνθρωποι, διακυβέρνηση σε πολυπολιτισµικές και δικτυωµένες κοινωνίες

Ασφάλεια πολιτών

Μετανάστευση και εδαφική ανάπτυξη

Μετασχηµατισµός δεδοµένων και ψηφιακός µετασχηµατισµός

Συστήµατα και διαδικασίες καινοτοµίας

∆ήλωση αποστολής του JRC

ec.europa.eu/jrc

@EU_ScienceHub

@EUScienceHub

Joint Research Centre (JRC) 

EU Science Hub

EU Science Hub

Αποστολή του Κοινού Κέντρου Ερευνών 
(JRC), ως επιστηµονικής υπηρεσίας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι να στηρίζει 
τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
παρέχοντας ανεξάρτητα στοιχεία σε όλα τα 
στάδια του κύκλου πολιτικής.

Ο ρόλος µας

Συνεργαζόµαστε µε περισσότερους 
από 1000 ερευνητικούς εταίρους 

παγκοσµίως, κράτη µέλη της ΕΕ και 
διεθνείς οργανισµούς, όπως ο 

Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών, ο 
ΟΟΣΑ και η Παγκόσµια Τράπεζα.

Έχουµε δηµιουργήσει 120 
βάσεις δεδοµένων, οι οποίες 

είναι διαθέσιµες στο διαδίκτυο, 
και περισσότερα από 100 

πρότυπα, τα οποία µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν σε 

οποιονδήποτε τοµέα πολιτικής.

Ορισµένες από τις 
ερευνητικές υποδοµές αιχµής 

που διαθέτουµε είναι 
εργαστήρια αναφοράς στα 
αντίστοιχα πεδία τους, όχι 

µόνο σε επίπεδο ΕΕ αλλά και 
σε παγκόσµιο επίπεδο.  

Σε 10 σηµαντικά επιστηµονικά 
πεδία, κατατασσόµαστε µεταξύ 

των 15 καλύτερων ερευνητικών 
οργανισµών στον κόσµο.

Κάθε χρόνο, 40-50% των 
επιστηµονικών µελετών µας 

περιλαµβάνονται στο 25% των 
περισσότερο αναφερόµενων 

µελετών παγκοσµίως.

Εξελίσσουµε διαρκώς τις 
γνώσεις και τις ικανότητές 

µας, συνεργαζόµενοι µε τους 
σηµαντικότερους συντελεστές 

διαµέσου επιστηµονικών 
κλάδων και µέσω συλλογικής 

αξιοποίησης 
συµπληρωµατικών δεξιοτήτων 

και εργαλείων.

Η επιστηµονική γνώση διαδραµατίζει καίριο 
λόγο στην αντιµετώπιση των παγκόσµιων 
προκλήσεων, όπως η κλιµατική αλλαγή, η 
γήρανση του πληθυσµού, οι οικονοµικές 
κρίσεις ή η µετανάστευση.

Εµείς ενεργούµε ως φορέας παροχής 
επιστήµης και µεσίτης της γνώσης. 
∆ιασφαλίζουµε ότι οι φορείς χάραξης 
πολιτικής θα έχουν στη διάθεσή τους τα 
καλύτερα διαθέσιµα στοιχεία κατά τη λήψη 
σηµαντικών αποφάσεων µε αντίκτυπο στην 
καθηµερινότητά σας.
 
Η έρευνά µας συµβάλλει, µεταξύ πολλών 
άλλων, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης 
και στην οικονοµική µεγέθυνση, σε ένα υγιές 

Πόροι του JRC

Κεντρικά γραφεία στις Βρυξέλλες και ερευνητικές 
εγκαταστάσεις σε πέντε κράτη µέλη

3000 εργαζόµενοι  
Περίπου 75% είναι επιστήµονες και ερευνητές

83%
του βασικού ερευνητικού 

προσωπικού µας είναι κάτοχοι 
διδακτορικού τίτλου

και ασφαλές περιβάλλον, στον ασφαλή 
ενεργειακό εφοδιασµό, στη βιώσιµη 
κινητικότητα, στην προστασία των 
καταναλωτών, και στην ασφάλεια και στις 
πυρηνικές διασφαλίσεις.

∆ιαδραµατίζουµε επίσης σηµαντικό ρόλο 
στη δηµιουργία προτύπων που τονώνουν 
την καινοτοµία και την ανταγωνιστικότητα 
στην Ευρώπη.

Στόχος είναι η χρησιµοποίηση της 
επιστηµονικής γνώσης για τη δηµιουργία 
λύσεων, οι οποίες είναι αποτελεσµατικές, 
αποδοτικές, ισότιµες και βιώσιµες.
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Αποστολή του Κοινού Κέντρου Ερευνών 
(JRC), ως επιστηµονικής υπηρεσίας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι να στηρίζει 
τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
παρέχοντας ανεξάρτητα στοιχεία σε όλα τα 
στάδια του κύκλου πολιτικής.

Ο ρόλος µας

Συνεργαζόµαστε µε περισσότερους 
από 1000 ερευνητικούς εταίρους 

παγκοσµίως, κράτη µέλη της ΕΕ και 
διεθνείς οργανισµούς, όπως ο 

Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών, ο 
ΟΟΣΑ και η Παγκόσµια Τράπεζα.

Έχουµε δηµιουργήσει 120 
βάσεις δεδοµένων, οι οποίες 

είναι διαθέσιµες στο διαδίκτυο, 
και περισσότερα από 100 

πρότυπα, τα οποία µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν σε 

οποιονδήποτε τοµέα πολιτικής.

Ορισµένες από τις 
ερευνητικές υποδοµές αιχµής 

που διαθέτουµε είναι 
εργαστήρια αναφοράς στα 
αντίστοιχα πεδία τους, όχι 

µόνο σε επίπεδο ΕΕ αλλά και 
σε παγκόσµιο επίπεδο.  

Σε 10 σηµαντικά επιστηµονικά 
πεδία, κατατασσόµαστε µεταξύ 

των 15 καλύτερων ερευνητικών 
οργανισµών στον κόσµο.

Κάθε χρόνο, 40-50% των 
επιστηµονικών µελετών µας 

περιλαµβάνονται στο 25% των 
περισσότερο αναφερόµενων 

µελετών παγκοσµίως.

Εξελίσσουµε διαρκώς τις 
γνώσεις και τις ικανότητές 

µας, συνεργαζόµενοι µε τους 
σηµαντικότερους συντελεστές 

διαµέσου επιστηµονικών 
κλάδων και µέσω συλλογικής 

αξιοποίησης 
συµπληρωµατικών δεξιοτήτων 

και εργαλείων.

Η επιστηµονική γνώση διαδραµατίζει καίριο 
λόγο στην αντιµετώπιση των παγκόσµιων 
προκλήσεων, όπως η κλιµατική αλλαγή, η 
γήρανση του πληθυσµού, οι οικονοµικές 
κρίσεις ή η µετανάστευση.

Εµείς ενεργούµε ως φορέας παροχής 
επιστήµης και µεσίτης της γνώσης. 
∆ιασφαλίζουµε ότι οι φορείς χάραξης 
πολιτικής θα έχουν στη διάθεσή τους τα 
καλύτερα διαθέσιµα στοιχεία κατά τη λήψη 
σηµαντικών αποφάσεων µε αντίκτυπο στην 
καθηµερινότητά σας.
 
Η έρευνά µας συµβάλλει, µεταξύ πολλών 
άλλων, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης 
και στην οικονοµική µεγέθυνση, σε ένα υγιές 

Πόροι του JRC

Κεντρικά γραφεία στις Βρυξέλλες και ερευνητικές 
εγκαταστάσεις σε πέντε κράτη µέλη

3000 εργαζόµενοι  
Περίπου 75% είναι επιστήµονες και ερευνητές

83%
του βασικού ερευνητικού 

προσωπικού µας είναι κάτοχοι 
διδακτορικού τίτλου

και ασφαλές περιβάλλον, στον ασφαλή 
ενεργειακό εφοδιασµό, στη βιώσιµη 
κινητικότητα, στην προστασία των 
καταναλωτών, και στην ασφάλεια και στις 
πυρηνικές διασφαλίσεις.

∆ιαδραµατίζουµε επίσης σηµαντικό ρόλο 
στη δηµιουργία προτύπων που τονώνουν 
την καινοτοµία και την ανταγωνιστικότητα 
στην Ευρώπη.

Στόχος είναι η χρησιµοποίηση της 
επιστηµονικής γνώσης για τη δηµιουργία 
λύσεων, οι οποίες είναι αποτελεσµατικές, 
αποδοτικές, ισότιµες και βιώσιµες.
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