
Η EURAMET e.V. και το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα 
Μετρολογίας 

Θεματικό δελτίο
Σχετικά με τη Μετρολογία και την EURAMET
 Η μετρολογία είναι η επιστήμη και η εφαρμογή της μέτρησης. Θεμελιώδης συμβολή των 

οργανισμών μετρολογίας είναι η αλυσίδα ιχνηλασιμότητας στα υψηλότατα πρότυπα 
μέτρησης που εξασφαλίζουν εμπιστοσύνη για όλα τα αποτελέσματα μετρήσεων.

 Σε παγκόσμιο επίπεδο, πέντε περιφερειακοί οργανισμοί μετρολογίας (ΠΟΜ) διατηρούν 
την αλυσίδα ιχνηλασιμότητας σε συστήματα προτύπων με μόνιμες συγκρίσεις όπως
συμφωνήθηκε αρχικά το 1875!

 Τα εθνικά ινστιτούτα μετρολογίας και ινστιτούτα που έχουν οριστεί από 37 ευρωπαϊκές 
χώρες συνέστησαν το EURAMET e.V. με το πρώτο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα 
μετρολογίας το 2007.

Η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος Μετρολογίας (ΕΕΠΜ)
 Στην επταετή λειτουργία του, το ΕΕΠΜ θα χρηματοδοτήσει περισσότερα από 120 

ερευνητικά προγράμματα (340 εκατ. ευρώ) και σχεδόν 330 υποτροφίες σε ερευνητές σε 
τομείς όπως:

 Η μετρολογία για τον τομέα της υγείας βελτιώνει την υγειονομική περίθαλψη (π.χ. με την 
πιο έγκαιρη ανίχνευση των ασθενειών) και την προστασία του ασθενούς (π.χ από την 
ακτινοβολία), και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των συναφών ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών και υπηρεσιών. 

 Η μετρολογία στον τομέα της ενέργειας υποστηρίζει την επιτυχή υλοποίηση ενός έξυπνου 
ηλεκτρικού δικτύου στην Ευρώπη ή βελτιώνει την απόδοση των παραδοσιακών 
εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρισμού, με σημαντικό αντίκτυπο στη μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών. 

 Η μετρολογία στον τομέα του περιβάλλοντος περιλαμβάνει μετρήσεις από το διάστημα 
που επιτρέπουν τη σύγκριση με δεδομένα που συγκεντρώνονται από άλλες πηγές. Οι 
μετρήσεις της αλμυρότητα επιτρέπει στους επιστήμονες να αντιλαμβάνονται καλύτερα τα 
πρότυπα κυκλοφορίας των υδάτων του ωκεανού. 

Το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα μετρολογίας για την καινοτομία και την έρευνα 
(ΕΠΜΚΕ) 

 Τα ερευνητικά προγράμματα αύξησαν ακόμη περισσότερο τη συνεργασία μεταξύ των 
ευρωπαϊκών χωρών. 28 χώρες πρόκειται να συμμετάσχουν στο ΕΠΜΚΕ, εκ των οποίων 
23 κράτη μέλη της ΕΕ και 5 εκτός αυτής.

 Τα θέματα που θα συζητηθούν περιλαμβάνουν βασική έρευνα, μείζονες προκλήσεις  στον 
τομέα της ενέργειας, του περιβάλλοντος, της υγείας, της βιομηχανίας και της καινοτομίας, 
την τυποποίηση και την οικοδόμηση ικανοτήτων.

 Το ΕΠΚΜΕ αποσκοπεί στην αύξηση της βιομηχανικής εφαρμογής και τη βελτίωση της 
τυποποίησης και στηρίζει ένα βιώσιμο και ολοκληρωμένο πεδίο για την ευρωπαϊκή 
μετρολογία.



 Το ΕΠΚΜΕ προτείνεται με προϋπολογισμό 600 εκατ. ευρώ. Από τη συμβολή της ΕΚ, 90 
εκατ. ευρώ (30% της συνδρομής της ΕΚ) προορίζεται για μη μετρολογικά ινστιτούτα. Τα 
κράτη μέλη θα συνδράμουν και θα αναλάβουν το πρόγραμμα υλοποίησης (με 30 εκατ. 
ευρώ μετρητά). 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τον Πρόεδρο του
EURAMET, Δρ. Kamal Hossain, National Physical Laboratory (NPL), Ηνωμένο Βασίλειο 
στο τηλέφωνο: +44 20 8943 6024 ή την ηλεκτρονική διεύθυνση: chairperson@euramet.org ή 
να επισκεφθείτε τον ιστότοπο του EURAMET στη διεύθυνση: www.euramet.org.


