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CORDIS:  
Η υπηρεσία σας 
για το έβδομο 
πρόγραμμα-
πλαίσιο

Το CORDIS, η υπηρεσία πληροφόρησης  
για την κοινοτική έρευνα και  
ανάπτυξη για την επιστήμη, την  
έρευνα και την ανάπτυξη, είναι η  
επίσημη πηγή πληροφοριών για το έβδομο 
πρόγραμμα-πλαίσιο (ΠΠ7) και τις προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων.

Παρέχει όλες τις πληροφορίες που θα χρειαστεί 
όποιος συμμετάσχει σε ένα μελλοντικό ερευνητικό 
έργο.

Για την υπηρεσία ΠΠ7 του CORDIS, 
επισκεφθείτε τη διεύθυνση  
cordis.europa.eu/fp7

cordis.europa.eu/fp7


Πρόκειται για πρωτοποριακό έργο; Επισκεφθείτε τη 
βάση δεδομένων των έργων CORDIS για να δείτε ποια 
έργα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί:  
cordis.europa.eu/projects

Επισκεφθείτε την ενότητα «Συμμετοχή στο ΠΠ7» για να 
λάβετε απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά 
με το «ποιος», «τι», «πότε» και «πώς» του έβδομου 
προγράμματος-πλαισίου:  
cordis.europa.eu/fp7/participate_en.html

1. Έχετε υπόψη σας 
κάποιο έργο;

cordis.europa.eu/projects
cordis.europa.eu/fp7/participate_en.html


2. Από πού να ξεκινήσω;
Για να κατανοήσετε τις νομικές πλευρές του ΠΠ7 και 
να αυξήσετε τις πιθανότητές σας να διατυπώσετε μια 
ανταγωνιστική πρόταση, επισκεφθείτε την υπηρεσία 
«Αναζήτηση εγγράφων» του CORDIS:  
cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html

Για να συγκροτήσετε μια ισχυρή και σχετική με το 
αντικείμενο της πρόσκλησης κοινοπραξία, αναζητήστε 
εταίρους για το έργο στη διαλογική βάση δεδομένων 
CORDIS:  
cordis.europa.eu/fp7/partners_en.html

cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html
cordis.europa.eu/fp7/partners_en.html


3. Βρείτε προσκλήσεις 
σχετικές με τη 
δραστηριότητά σας
Στην παρακάτω διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για 
ανοικτές, δημοσιευμένες και κλειστές προσκλήσεις 
υποβολής προσφορών: cordis.europa.eu/fp7/dc

Επιλέξτε μια πρόσκληση για να μεταφορτώσετε τα 
βασικά κείμενα, όπως το πρόγραμμα εργασίας, το 
δελτίο της πρόσκλησης, τον οδηγό για τους αιτούντες 
και πολλά άλλα.

cordis.europa.eu/fp7/dc


4. Υποβάλετε  
την πρότασή σας
Για να υποβάλετε την πρότασή σας, χρησιμοποιήστε 
απλώς το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής 
προτάσεων (EPSS) του CORDIS. Μεταφορτώστε τον 
οδηγό προετοιμασίας και υποβολής του EPSS από τη 
διεύθυνση:  http://cordis.europa.eu/documents/
documentlibrary/91055671EN6.pdf 

Επιλέξτε μια πρόσκληση, ένα σύστημα 
χρηματοδότησης και κάντε κλικ στο «GO» για να 
αρχίσετε την ηλεκτρονική υποβολή πρότασης:  
cordis.europa.eu/fp7/dc

http://cordis.europa.eu/documents/documentlibrary/91055671EN6.pdf
http://cordis.europa.eu/documents/documentlibrary/91055671EN6.pdf
cordis.europa.eu/fp7/dc


5. Βρείτε υποστήριξη  
σε τοπικό επίπεδο
Το εθνικό σημείο επαφής σας θα σας παράσχει 
καθοδήγηση σε τοπικό επίπεδο και πρακτικές 
πληροφορίες για τη συμμετοχή σας στο ΠΠ7:  
cordis.europa.eu/fp7/get-support_en.html

Αν υποβάλλετε πρόταση για πρώτη φορά,  
η πολυγλωσσική σελίδα καθοδήγησης του CORDIS  
θα σας παράσχει καθοδήγηση βήμα προς βήμα για τις 
υπηρεσίες του CORDIS: cordis.europa.eu/guidance

cordis.europa.eu/fp7/get-support_en.html
cordis.europa.eu/guidance


Πολυγλωσσική υπηρεσία στο δίκτυο:

cordis.europa.eu
Για περισσότερες πληροφορίες:
cordis.europa.eu/guidance/helpdesk/home_
en.html
Tηλ. +352 2929-42210
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Ηλεκτρονικές υπηρεσίες παρεχόμενες από την 
Υπηρεσία Εκδόσεων:
bookshop.europa.eu: Εκδόσεις της ΕΕ
cordis.europa.eu: Έρευνα και τεχνολογία
eur-lex.europa.eu: Δίκαιο της ΕΕ
ted.europa.eu: Δημόσιες συμβάσεις

cordis.europa.eu/guidance/helpdesk/home_en.html
cordis.europa.eu/guidance/helpdesk/home_en.html

