
 

  

Δ ΑΤΣΟ ΣΟ ΣΔΤΦΟ 

Αγαπηςξί αμαγμόρςεπ,  

Ιαλόπ ήλθαςε ρςξ έκςξ ςεϋυξπ ςξσ εμημεοχςικξϋ πεοιξδικξϋ «Καιμξςξμείμ». Ρςξ 

παοϊμ ςεϋυξπ θα βοείςε ςοέυξσρεπ ποξκηοϋνειπ για ςξ  7ξ ποϊγοαμμα πλαίριξ 

(Seventh Framework Programme, FP7), καθόπ και μέεπ ποξκηοϋνειπ ποξγοαμμά-

ςχμ για άλλα εοεσμηςικά ποξγοάμμαςα εκςϊπ ασςξϋ. Λημ νευμάςε μα επιρκέπςερςε 

ςημ ιρςξρελίδα μαπ για ςα ςελεσςαία μέα— αμακξιμόρειπ. 
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Οεοιρρϊςεοξι απϊ 1.000.000 επιρςήμξμεπ απϊ 192 υόοεπ έυξσμ 

ήδη εγγοατεί ρςημ online πλαςτϊομα ResearchGate (http://

www.researchgate.net), η ξπξία λειςξσογεί ςα ςελεσςαία δσϊμιρι 

υοϊμια χπ επαγγελμαςικϊ δίκςσξ και μέρξ κξιμχμικήπ δικςϋχρηπ 

για εοεσμηςέπ ϊλχμ ςχμ ειδικξςήςχμ. Ξι επιρςήμξμεπ εγγοάτξμ-

ςαι δχοεάμ, δημιξσογξϋμ ςξ ποξρχπικϊ ςξσπ ποξτίλ, ρυημαςίζξσμ ξμάδεπ, 

αμεβάζξσμ έγγοατα, αμαζηςξϋμ εογαρία ρςξμ εοεσμηςικϊ ςξμέα, εμημεοόμξμ-

ςαι για ρσμέδοια, κ.λπ. 

ΔΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ 

ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΑ (ΔΙΣ) 2014-2020  

ξ Δσοχπαψκϊ Θμρςιςξϋςξ Ιαιμξςξμίαπ και ευμξλξγίαπ 

(ΔΘ) ρσρςήθηκε ςξ 2008 απϊ ςημ Δσοχπαψκή Έμχρη με 

ρςϊυξ μα ρσμβάλει ρςημ αμάπςσνη ςηπ εσοχπαψκήπ ξικξμξ-

μίαπ και ςηπ αμςαγχμιρςικϊςηςαπ ςηπ Δσοόπηπ, εμιρυϋξμ-

ςαπ ςιπ ικαμϊςηςεπ ρςημ καιμξςξμία. Για μα επιςϋυει ςξ ρςϊυξ ςξσ, ςξ ΔΘ ποξάγει και 

υοηριμξπξιεί ςημ ςοιςξβάθμια εκπαίδεσρη, ςημ καιμξςξμία και ςημ έοεσμα με ςα σφη-

λϊςεοα δσμαςά πξιξςικά ποϊςσπα.  

Ζ Δσοχπαψκή επιςοξπή για μα διαμξοτόρει ςιπ ποξςάρειπ ςηπ για πιθαμή αμαμϊοτχ-

ρη ςξσ καμξμιρμξϋ ςξσ ΔΘ και ςξ ρςοαςηγικϊ ςξσ ποϊγοαμμα για ςημ  πεοίξδξ 2014-

2020 καλεί ρε διαβξϋλεσρη εμδιατεοϊμεμξσπ τξοείπ καθόπ και μεμξμχμέμξσπ πξλί-

ςεπ. Ζ διαβξϋλεσρη είμαι αμξικςή μέυοι ςιπ 31 Θξσμίξσ. Οεοιρρϊςεοεπ πληοξτξοίεπ 

μπξοξϋμ μα βοεθξϋμ ρςημ ιρςξρελίδα ςξσ ΔΘ http://eit.europa.eu/  

Πηγή: ΓΓΕΤ 

ξ ποϊγοαμμα «ΙΔΜΠΞ ΙΑΘΜΞΞΛΘΑΡ 

ΙΠΖΖΡ ΛΔ ΔΛΤΑΡΖ ΡΖ ΔΘΑΥΔΘΠΘΡΖ 

ΤΣΡΘΙΩΜ ΟΞΠΩΜ» υοημαςξδξςείςαι απϊ 

ςξμ Δσοχπαψκϊ Ξικξμξμικϊ Υόοξ και  ςξ  

Σπξσογείξ  Ξικξμξμίαπ  Αμςαγχμιρςικϊ-

ςηςαπ  και  Μασςιλίαπ. 

Αμςικείμεμξ ςξσ ποξγοάμμαςξπ είμαι η 

δημιξσογία εμϊπ Ιέμςοξσ Ιαιμξςξμίαπ με 

έδοα ρςα Υαμιά με έμταρη ρςη διαυείοι-

ρη  τσρικόμ  πϊοχμ  και  ρσγκεκοιμέμα,  

ςημ  βιόριμη  αγοξςική  αμάπςσνη,  ςημ  

αμςιμεςόπιρη ςχμ πεοιβαλλξμςικόμ  

πιέρεχμ  πξσ  δημιξσογεί  ξ  ποχςξγε-

μήπ  ςξμέαπ,  και  ςημ  ανιξπξίηρη  ςχμ  

αγοξςικόμ ποξψϊμςχμ/παοαποξψϊμςχμ   

ςηπ   Ιοήςηπ   με   ςημ   παοαγχγή   ποξ-

ψϊμςχμ   σφηλήπ   ποξρςιθέμεμηπ   ανίαπ.  

Δπιποϊρθεςα,   αμςικείμεμξ   ςξσ   ποξγ-

οάμμαςξπ   είμαι   η   πιλξςική   επίδεινη   

καιμξςϊμχμ   εσοημάςχμ   ςχμ ρσμεογα-

ζϊμεμχμ εοεσμηςικόμ τξοέχμ (Οαμ. 

Ιοήςηπ, ΔΘ-Ιοήςηπ, ΔΗΘΑΓΔ και ΛΑΘΥ) 

καθόπ και η εμημέοχρη ςξσ  ιδιχςικξϋ  

ςξμέα  για  πεοιβαλλξμςικά  μέςοα  και  

ποακςικέπ  πξσ  απαιςξϋμςαι  για  μία  

βιόριμη  αγοξςική αμάπςσνη. ξ Ιέμςοξ 

Ιαιμξςξμίαπ Ιοήςηπ θα διαυειοίζεςαι 

καιμξςϊμεπ λϋρειπ/ποξψϊμςα  πξσ αμαπ-

ςϋρρξσμ ξι εοεσμηςικξί τξοείπ ςηπ Ιοή-

ςηπ και θα δοα χπ δίασλξπ για ςημ μεςα-

τξοά ςευμξλξγίαπ ρςξμ ιδιχςικϊ ςξμέα ή 

για ςξμ ρσμςξμιρμϊ αμαπςσνιακόμ ποξγ-

οαμμάςχμ ρςη διαυείοιρη ςχμ τσρικόμ 

πϊοχμ ςηπ Ιοήςηπ.   

ΚΔΝΣΡΟ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΡΗΣΗ 

Η ΠΤΛΗ ΔΡΔΤΝΑ RESEARCHGATE  

http://www.liaison.tuc.gr
http://www.researchgate.net)
http://www.researchgate.net)
http://eit.europa.eu/
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 Σευμξλξγίεπ Πληοξτξοίαπ και Δπικξιμχμιώμ: 1 

αμξιυςή ποξκήοσνη 

 FP7-ICT-2011-C (12/03/2013) 
 
 Κξιμέπ Ποξρκλήρειπ ρςξ Διδικό Ποόγοαμμα 

«σμεογαρία» 3 αμξιυςέπ ποξκηοϋνειπ  

 FCH-JU-2011-1 (18/08/2011) 

 SP1-JTI-CS-2011-02 (28/07/2011) 

 ARTEMIS-2011-1 (01/09/2011) 
 
 Ποξρκλήρειπ σπξβξλήπ ποξρτξοώμ 

 2011/S 75-122115 THE IMPACT OF ICT R&D IN 
THE LARGE SCALE DEPLOYMENT OF THE 
ELECTRIC VEHICLE - SMART 2011-0065  

Διδικϊ Οοϊγοαμμα «Ρσμεογαρία» 

Διδικϊ Οοϊγοαμμα «Θδέεπ» 

 
 Ιδέεπ: 1 αμξιυςή ποξκήοσνη 

 ERC-2011-PoC (15/06/2011) 

Διδικϊ Οοϊγοαμμα «Άμθοχπξι» 

 FP7-PEOPLE-2011-IEF MARIE CURIE INTRA-

EUROPEAN FELLOWSHIPS FOR CAREER DEVELOP-

MENT (11/08/2011) 

 FP7-PEOPLE-2011-IIF MARIE CURIE INTERNA-

TIONAL INCOMING FELLOWSHIPS (11/08/2011) 

 FP7-PEOPLE-2011-IOF MARIE CURIE INTERNA-

TIONAL OUTGOING FELLOWSHIPS FOR CAREER 

DEVELOPMENT (11/08/2011) 

 FP7-PEOPLE-2011-NCP TRANS-NATIONAL COOP-

ERATION AMONG NCPs (22/06/2011) 

 FP7-PEOPLE-2011-CIG  MARIE CURIE CAREER 

INTEGRATION GRANTS (CIG) (06/09/2011) 

Διδικϊ Οοϊγοαμμα «Θκαμϊςηςεπ» 

 
 Δοεσμηςικέπ Τπξδξμέπ: 1 αμξιυςή ποξκήοσνη 

 2011/S 84-137102 (20/06/2011) 

Δίκςσξ Γοατείχμ  Διαμερξλάβηρηπ - Κέμςοξ Καιμξςξμίαπ Κοήςηπ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ (εκςόπ ΠΠ) 

 (01/09/2011)-Δοάρη "ΑΡΙΣΔΙΑ" -Σκοπόρ σοτ ππογπάμμασορ είναι η άμεςη ενίςχτςη και τποςσήπιξη σων 

άοιρςχμ επιρςημξμικόμ ποξρπαθειόμ ρςημ Δλλάδα, ρςξ ρϋμξλξ ςχμ επιρςημξμικόμ και εοεσμηςικόμ πεδίχμ, 

καθόπ και η εμίρυσρη ςηπ έοεσμαπ πξσ αμαλαμβάμεςαι με ποχςξβξσλία ςξσ εοεσμηςή  (investigator driven re-

search). Οληοξτξοίεπ 

 (11/07/2011) Ποάνη "ΤΝΔΡΓΑΙΑ 2011 -Ζ ποάνη σπξρςηοίζει ςημ ρσμεογαρία αμάμερα ρςιπ επιυειοήρειπ και 

ςξσπ εοεσμηςικξϋπ τξοείπ ςηπ υόοαπ, μέρα απϊ ςημ απϊ κξιμξϋ εκςέλερη εοεσμηςικόμ και ςευμξλξγικόμ 

έογχμ πξσ ποξάγξσμ ςημ ποάριμη αμάπςσνη, ςημ αμςαγχμιρςικϊςηςα και ενχρςοέτεια ςχμ ελλημικόμ επιυει-

οήρεχμ και βελςιόμξσμ ςημ πξιϊςηςα ζχήπ ςξσ Έλλημα πξλίςη. Οληοξτξοίεπ 

 (15-06-2011) «Δπιυειοημαςικξί σμεογαςικξί υημαςιρμξί-Clusters»  Ρςϊυξπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ είμαι η α-

μάπςσνη επιυειοημαςικόμ ρσμεογαςικόμ ρυημαςιρμόμ (Clusters) για ςημ ςϊμχρη ςηπ ελλημικήπ μεςαπξίηρηπ, 

ρςξσπ ξπξίξσπ θα ποέπει μα ρσμμεςέυξσμ ςξσλάυιρςξμ ξκςό (8) τξοείπ . Δσμηςικξί ρσμςξμιρςέπ μπξοεί μα είμαι 

τξοείπ ςηπ ξπικήπ Ασςξδιξίκηρηπ, ςξπικά – επαγγελμαςικά επιμεληςήοια ή/και ξογαμιρμξί ασςόμ, ςοιςξβάθ-

μια εκπαιδεσςικά ιδοϋμαςα και εοεσμηςικξί τξοείπ με ρσματέπ αμςικείμεμξ ή ακϊμα και τξοείπ/ επιυειοήρειπ 

ςξσ ιδιχςικξϋ ςξμέα. Οληοξτξοίεπ 

 (15/7/2011) Δοάρη "Τπξρςήοινη ςχμ επιυειοήρεχμ για ςημ απαρυόληρη ποξρχπικξύ σφηλήπ επιρςημξμι‐

κήπ καςάοςιρηπ". Ζ ποξκήοσνη ατξοά ςημ επιυξοήγηρη επιυειοήρεχμ  ςημ ποϊρληφη/απαρυϊληρη ποξρχπι-

κξϋ σφηλήπ επιρςημξμικήπ καςάοςιρηπ (εοεσμηςέπ-ςευμικξί) ποξκειμέμξσ μα σλξπξιήρξσμ ρσγκεκοιμέμεπ ποξ-

ςάρειπ για εοεσμηςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ. Ρςξ ποϊγοαμμα μπξοξϋμ μα σπξβληθξϋμ ποξςάρειπ για εοεσμηςικέπ 

δοαρςηοιϊςηςεπ, απϊ επιυειοήρειπ ςξσ δημξρίξσ και ιδιχςικξϋ ςξμέα, ϊλχμ ςχμ κλάδχμ ςηπ ξικξμξμίαπ και 

ϊλχμ ςχμ μεγεθόμ. Οληοξτξοίεπ 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=319
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=401
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=404
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=393
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=405
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.IdeasDetailsCallPage&call_id=389
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=395
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=396
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=397
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=394
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=379
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=407
http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6914
http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6904
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=1648
http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6867
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ΤΝΔΔΡΙΑ—ΔΚΔΗΛΩΔΙ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ 

 ξ Γοατείξ 

Διαμερξλάβη-

ρηπ ςξσ Οξλσ-

ςευμείξσ Ιοήςηπ διαςηοεί ιρςξ-

ρελίδα πλέξμ και ρςξ face-

book. Αμ διαθέςεςε λξγαοια-

ρμϊ, μπξοείςε μα διαβάζεςε 

μέα και αμακξιμόρειπ, καθόπ 

και μα γίμεςε fun ςηπ ιρςξρελί-

δαπ μαπ εάμ επιθσμείςε. GDM 

Facebook page 

 ξ Οξλσςευμείξ 

Ιοήςηπ ρε ρσμεο-

γαρία ΔΔ με ςξ 

Δσςικήπ Ιοήςηπ 

ποαγμαςξπξίηρε 

ερπεοίδα με ςίςλξ 

"Βιόριμη Διαυείοι-

ρη Αδοαμόμ" ςη Δεσςέοα 16 

Λαΐξσ 2011 ρςξ ΔΔ Δσςικήπ 

Ιοήςηπ (Μεάουξσ 23 - Υαμιά). 

Ζ ερπεοίδα ποαγμαςξπξιήθη-

κε ρςα πλαίρια ςξσ ποξγοάμ-

μαςξπ SARMA.  

 Δκδήλχρη εμημέοχρηπ για 

ςημ ποξκήοσνη ΡΣΜΔΠΓΑΡΘΑ 

2011. ξ Γοατείξ Διαμερξλά-

βηρηπ ςξσ Οξλσςευμείξσ Ιοή-

ςηπ διξογαμόμει ςημ εςάο-

ςη, 8 Θξσμίξσ, ρςξ Αμτιθέας-

οξ ςξσ Ιςηοίξσ Δπιρςημόμ 

ςξσ Οξλσςευμείξσ Ιοήςηπ, 

εκδήλχρη εμημέοχρηπ για 

ςημ ποξκήοσνη ΡΣΜΔΠΓΑΡΘΑ 

2011 – Ρσμποάνειπ Οαοαγχ-

γικόμ και Δοεσμηςικόμ Τξ-

οέχμ ρε Δρςιαρμέμξσπ Δοεσ-

μηςικξϋπ & ευμξλξγικξϋπ 

ξμείπ. Βαρικϊπ ξμιληςήπ ςηπ 

εκδήλχρηπ θα είμαι ξ εκποϊ-

ρχπξπ ςηπ ΓΓΔ, Δο. Δ. Οξσ-

ςξϋκηπ. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ (εκςόπ ΠΠ)-ρσμέυεια 

 ξ Δσοχπαψκϊ Ρσμβξϋλιξ Έοεσμαπ (European Research Coun-

cil, ERC) αμακξίμχρε ςη μέα ποξκήοσνη "Proof of Concept" για 

ςη μεςατξοά εοεσμηςικόμ απξςελερμάςχμ, ςα ξπξία ποξκϋπ-

ςξσμ απϊ έογα πξσ υοημαςξδξςξϋμςαι απϊ ςξ ποϊγοαμμα ΘΔΔ-

ΔΡ, ρςημ αγξοά. Ζ ποξκήοσνη απεσθϋμεςαι ρε εοεσμηςέπ πξσ υοημαςξδξςξ-

ϋμςαι ήδη απϊ ςξ ποϊγοαμμα ΘΔΔΔΡ και ξ ποξωπξλξγιρμϊπ αμέουεςαι ρε 10 

εκας. εσοό. Ζ ποξκήοσνη αμακξιμόθηκε ρςιπ 29 Λαοςίξσ, με καςαληκςική 

ημεοξμημία για ςημ σπξβξλή ποξςάρεχμ ρςιπ 15 Θξσμίξσ και 8 Μξεμβοίξσ 

2011. Οληοξτξοίεπ 

ΚΑΙΝΟΣΟΜΔΙΝ:ΠΔΡΙΟΔΙΚΗ ΔΚΔΟΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΓΡΑΥΔΙΩΝ ΔΙΑΜΔΟΛΑΒΗΗ Κ.Κ.Κ TEYXO 6 ΙΟΤΝΙΟ 2011  

Δίκςσξ Γοατείχμ  Διαμερξλάβηρηπ - Κέμςοξ Καιμξςξμίαπ Κοήςηπ 

Μημ νευμάςε!!! 

 (18/07/2011) ξ LIFE+ είμαι ςξ υοημαςξδξςικϊ μέρξ ςηπ Δσοχπαψκήπ 

Έμχρηπ για ςξ πεοιβάλλξμ. Ιϋοιξπ ρςϊυξπ ςξσ είμαι μα ρσμβάλλει ρςημ ε-

ταομξγή, εμημέοχρη και αμάπςσνη ςηπ κξιμξςικήπ πεοιβαλλξμςικήπ πξλιςι-

κήπ και μξμξθερίαπ ρσμπεοιλαμβαμξμέμηπ ςηπ εμρχμάςχρηπ ςξσ πεοιβάλ-

λξμςξπ ρε άλλεπ πξλιςικέπ, ρσμβάλλξμςαπ με ςξμ ςοϊπξ ασςϊ ρςημ ποξόθη-

ρη ςηπ βιόριμηπ αμάπςσνηπ. Οληοξτξοίεπ 

 (30/06/2011) EACEA/15/11 Υποςσήπιξη σηρ ετπωπαϊκήρ ςτνεπγαςίαρ 

ςσον σομέα σηρ εκπαίδετςηρ και σηρ επιμόπυωςηρ. Ζ ποϊρκληρη σπξβξ-

λήπ ποξςάρεχμ ρςξυεϋει ρςημ σπξρςήοινη και εταομξγή ρσμεκςικόμ και ξ-

λξκληοχμέμχμ ρςοαςηγικόμ και πξλιςικόμ διά βίξσ μάθηρηπ ρε εθμικϊ, πε-

οιτεοειακϊ και ςξπικϊ επίπεδξ, πξσ θα καλϋπςξσμ και θα ρσμδέξσμ ϊλα ςα 

είδη και ςα επίπεδα μάθηρηπ, καθόπ και ςξσπ ρυεςικξϋπ ςξμείπ πξλιςικήπ 

(π.υ. απαρυϊληρη και κξιμχμική έμςανη). Οληοξτξοίεπ 

 (10/06/2011) Οοϊγοαμμα Δδατικήπ Δσοχπαψκήπ Ρσμεογαρίαπ Δλλάδα – Βξ-

σλγαοία 2007 – 2013. ξ Οοϊγοαμμα απξςελεί ρημαμςικϊ εογαλείξ για ςημ 

αμάδεινη μιαπ μέαπ αμςίληφηπ για ςξσπ εσοχπαψκξϋπ πϊοξσπ, ςημ εκμεςάλλε-

σρή ςξσπ και ςη ρσμεογαρία με ςξσπ γείςξμέπ μαπ, εμό δίμεςαι ιδιαίςεοξ βά-

οξπ ρςημ ποξόθηρη έογχμ ρςοαςηγικήπ ρημαρίαπ για ςημ Δλλάδα. Οληοξτξ-

οίεπ 

 (30/06/2010) ξ Ιξιμχτελέπ Ίδοσμα Θχάμμη Ρ. Κάςρη,  ποξρ-

καλεί ςξσπ εμδιατεοϊμεμξσπ μα σπξβάλξσμ ποξςάρειπ για εκπϊ-

μηρη ποχςϊςσπχμ μελεςόμ καςά ςξ έςξπ 2012, ρε ϊλα ςα γμχρ-

ςικά πεδία βάρει ςηπ ακϊλξσθηπ καςηγξοιξπξίηρηπ: 1. Ιξιμχμι-

κέπ και Αμθοχπιρςικέπ Δπιρςήμεπ, 2. Ηεςικέπ Δπιρςήμεπ, 3. Δπιρςήμεπ ςηπ 

Εχήπ .  

Η ηλεκτρονική έκδοση του ενημερωτικού φυλλαδίου μας βρίσ-

κεται στη σελίδα: http://www.liaison.tuc.gr/1597.html 
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