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Το Κέντρο Αναφοράς για την Καινοτομία στην Ενεργό και Υγιή Γήρανση του Ιδρύματος 

Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) αφορά το ευρύτερο οικοσύστημα στη  γεωγραφική περιοχή 

της Κρήτης στο οποίο συμπεριλαμβάνονται η Περιφέρεια Κρήτης, τα Εκπαιδευτικά και 

Ερευνητικά ιδρύματα, η 7η Υγειονομική Περιφέρεια, οι Δήμοι καθώς και επιχειρήσεις, 

πολίτες και σχετικοί σύλλογοι. Το Κέντρο Αναφοράς υπό την ηγεσία του Ινστιτούτου 

Πληροφορικής του ΙΤΕ, έχει λάβει από την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για την Καινοτομία στην 

Ενεργό και Υγιή Γήρανση (EUROPEAN INNOVATION PARTNERSHIP on Active and Healthy 

Ageing) τη διάκριση «Κέντρο Αναφοράς τεσσάρων αστέρων» (4* Reference Site), την 

υψηλότερη διάκριση που μπορεί να απονεμηθεί.  

Στο πλαίσιο αυτό το Κέντρο Αναφοράς του ΙΤΕ επιδιώκει να διασυνδέσει τους φορείς που 

ενεργοποιούνται στη θεματική της ενεργού γήρανσης με απώτερο στόχο  τη δημιουργία 

κατάλληλων συνθηκών και δυνατοτήτων για συμμετοχή σε καινοτόμες δράσεις που 

υπερβαίνουν κατά πολύ το πεδίο που θα μπορούσε να επιτύχει μεμονωμένα κάθε φορέας 

από μόνος του. Οι δράσεις που υλοποιούνται από το οικοσύστημα είναι ευθυγραμμισμένες 

με τους στρατηγικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την Ενεργό και 

Υγιή Γήρανση, καθώς και με τις νέες στρατηγικές εξελίξεις για τη ψηφιακή μεταρρύθμιση της 

υγείας και της περίθαλψης στην Ενιαία Ψηφιακή Αγορά (Digital Single Market). 

Για την καλύτερη οργάνωση και προγραμματισμό μελλοντικών δράσεων δρομολογείται η 

καταγραφή όλων των εμπλεκομένων μερών όπως ερευνητών, εργαστηρίων, επιχειρήσεων, 

δημόσιων φορέων κ.α. στην περιφέρεια Κρήτης που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 

υγιούς γήρανσης. Στόχος είναι η καταγραφή του οικοσυστήματος υγιούς γήρανσης και η 

προώθηση των μελών του μέσω εξειδικευμένης ιστοσελίδας  η οποία θα αποτελεί την πύλη 

ενημέρωσης προσέγγισης και προώθησης του οικοσυστήματος προς το ευρύτερο κοινό και 

τους ενδιαφερόμενους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό αποφέροντας 

πολλαπλασιαστικά οφέλη προς τα μέλη του.  

Το ερωτηματολόγιο καταγραφής βρίσκεται ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtQ0bnnUGxGL_2StjeJhQTtT2qPM_aDxtnDdI

w58p1Bm1C8A/viewform 

Παρακαλούμε προωθήστε το ερωτηματολόγιο αυτό  στα μέλη της κοινότητας σας με δράση 

σχετική με την ενεργό και υγιή γήρανση. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις 

μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη συντονίστρια της δράσης: Δρ. Αγγελίνα Κουρούμπαλη, 

Συντονίστρια Κέντρου Αναφοράς ΙΤΕ,Email: eipaha@ics.forth.gr  Τηλέφωνο: 2810 391680. 
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