
 

  

Δ ΑΤΣΟ ΣΟ ΣΔΤΦΟ 

Αγαπηςξί αμαγμώρςεπ,  

Καλώπ ήλθαςε ρςξ ποώςξ ςεύυξπ ςξσ εμημεοχςικξύ πεοιξδικξύ «Καιμξςξμείμ». 

Σξ παοόμ ςεύυξπ εκδίδεςαι από ςξ Δίκςσξ Γοατείχμ Διαμερξλάβηρηπ ρςα πλαίρια 

ςξσ ποξγοάμμαςξπ «Κέμςοξ Καιμξςξμίαπ Κοήςηπ (Κ.Κ.Κ) με έμταρη ρςη Διαυείοιρη 

Υσρικώμ Πόοχμ». ςξ παοόμ ςεύυξπ θα βοείςε ςοέυξσρεπ καθώπ και μέεπ ποξκη-

ούνειπ ποξγοαμμάςχμ ςόρξ για ςξ  7ξ ποόγοαμμα πλαίριξ (Seventh Framework 

Programme, FP7) όρξ και για άλλα εοεσμηςικά ποξγοάμμαςα εκςόπ ασςξύ. 

 Καλή αμάγμχρη   

Δίκτυο Γραφείωμ Διαμεσολάβησης Κ.Κ.Κ  
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Καςά 150 εκας. εσοώ επεκςείμεςαι ςξ Ποόγοαμμα JEREMIE 

για ςη υοημαςξδόςηρη ςχμ μικοξμεραίχμ επιυειοήρεχμ 

JEREMIE, έπειςα από ρσμτχμία ςξσ Τπξσογείξσ Πεοιτεοει-

ακήπ Αμάπςσνηπ και Αμςαγχμιρςικόςηςαπ και ςξσ Δσοχπαψ-

κξύ Σαμείξσ Δπεμδύρεχμ. Σξ Ποόγοαμμα JEREMIE (Joint 

European Resources for Small and Medium-sized Enter-

prises - Κξιμξί εσοχπαψκξί πόοξι για ςιπ πξλύ μικοέπ χπ μεραίεπ επιυειοήρειπ) 

παοέυει ρςα κοάςη μέλη ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ, διαμέρξσ ςχμ εθμικώμ και πε-

οιτεοειακώμ Διαυειοιρςικώμ Αουώμ ςξσπ, ςη δσμαςόςηςα μα υοηριμξπξιξύμ μέοξπ 

ςχμ εμιρυύρεχμ πξσ λαμβάμξσμ από ςα διαοθοχςικά ςαμεία ςηπ ΔΔ για ςη υοημα-

ςξδόςηρη μικοξμεραίχμ επιυειοήρεχμ (ΜΜΔ) με ίδια κετάλαια, δάμεια ή εγγσήρε-

ιπ, μέρχ εμόπ ςαμείξσ αμακσκλξύμεμχμ πιρςώρεχμ ("Σαμείξ Φαοςξτσλακίξσ"), ςξ 

ξπξίξ λειςξσογεί χπ κεμςοικόπ τξοέαπ διξυέςεσρηπ ςχμ πόοχμ. 

Για πεοιρρόςεοεπ πληοξτξοίεπ παςήρςε εδώ: Πεοιρρόςεοεπ λεπςξμέοειεπ 

EUROPEAN E-JUSTICE: ΈΝΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΣΔ ΚΑΙ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΔ  

Μια διαδικςσακή πύλη για ςη δικαιξρύμη εγκαιμίαρε ποόρταςα η 

Δσοχπαψκή Δπιςοξπή, ποξρτέοξμςαπ έμα υοήριμξ ηλεκςοξμικό 

εογαλείξ ρε πξλίςεπ, επιυειοήρειπ και επαγγελμαςίεπ ςξσ μξμικξύ 

υώοξσ. Μέρχ ςηπ Δσοχπαψκήπ Πύληπ για ςημ Ηλεκςοξμική Δικαι-

ξρύμη (European e-Justice portal, https://e-justice.europa.eu ) 

μπξοεί κάπξιξπ μα εμημεοχθεί για ςξσπ μόμξσπ και ςιπ ποακςικέπ πξσ ιρυύξσμ ρςα 

27 κοάςη μέλη ςηπ ΔΔ και μα λύρει ςιπ απξοίεπ ςξσ ρυεςικά με μξμικά ζηςήμαςα 

διαρσμξοιακξύ υαοακςήοα. Πεοιρρόςεοεπ πληοξτξοίεπ 

Σξ ποόγοαμμα «ΚΔΝΣΡΟ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 

ΚΡΗΣΗ ΜΔ ΔΜΥΑΗ ΣΗ ΔΙΑΦΔΙΡΙΗ 

ΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» υοημαςξδξςείςαι από 

ςξμ Δσοχπαψκό Οικξμξμικό Φώοξ και  ςξ  

Τπξσογείξ  Οικξμξμίαπ  Αμςαγχμιρςικό-

ςηςαπ  και  Νασςιλίαπ. 

Αμςικείμεμξ ςξσ ποξγοάμμαςξπ είμαι η 

δημιξσογία εμόπ Κέμςοξσ Καιμξςξμίαπ με 

έδοα ρςα Φαμιά με έμταρη ρςη διαυείοι-

ρη  τσρικώμ  πόοχμ  και  ρσγκεκοιμέμα,  

ςημ  βιώριμη  αγοξςική  αμάπςσνη,  ςημ  

αμςιμεςώπιρη ςχμ πεοιβαλλξμςικώμ  

πιέρεχμ  πξσ  δημιξσογεί  ξ  ποχςξγε-

μήπ  ςξμέαπ,  και  ςημ  ανιξπξίηρη  ςχμ  

αγοξςικώμ ποξψόμςχμ/παοαποξψόμςχμ   

ςηπ   Κοήςηπ   με   ςημ   παοαγχγή   ποξ-

ψόμςχμ   σφηλήπ   ποξρςιθέμεμηπ   ανίαπ.  

Δπιποόρθεςα,   αμςικείμεμξ   ςξσ   ποξγ-

οάμμαςξπ   είμαι   η   πιλξςική   επίδεινη   

καιμξςόμχμ   εσοημάςχμ   ςχμ ρσμεογα-

ζόμεμχμ εοεσμηςικώμ τξοέχμ (Παμ. 

Κοήςηπ, ΣΔΙ-Κοήςηπ, ΔΘΙΑΓΔ και ΜΑΙΦ) 

καθώπ και η εμημέοχρη ςξσ  ιδιχςικξύ  

ςξμέα  για  πεοιβαλλξμςικά  μέςοα  και  

ποακςικέπ  πξσ  απαιςξύμςαι  για  μία  

βιώριμη  αγοξςική αμάπςσνη. Σξ Κέμςοξ 

Καιμξςξμίαπ Κοήςηπ θα διαυειοίζεςαι 

καιμξςόμεπ λύρειπ/ποξψόμςα  πξσ αμαπ-

ςύρρξσμ ξι εοεσμηςικξί τξοείπ ςηπ Κοή-

ςηπ και θα δοα χπ δίασλξπ για ςημ μεςα-

τξοά ςευμξλξγίαπ ρςξμ ιδιχςικό ςξμέα ή 

για ςξμ ρσμςξμιρμό αμαπςσνιακώμ ποξγ-

οαμμάςχμ ρςη διαυείοιρη ςχμ τσρικώμ 

πόοχμ ςηπ Κοήςηπ.   

ΚΔΝΣΡΟ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΡΗΣΗ 

http://www.enterprise-hellas.gr/news/subnews/details.dot?inode=11537
https://e-justice.europa.eu
http://www.enterprise-hellas.gr/news/subnews/details.dot?inode=11504
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 Τγεία: 2 αμξιυςέπ ποξκηούνειπ (+1 από κοιμού με άλλες θεματικές) 

 HEALTH—2011 single stage (10/11/2010) 

 FP7-HEALTH-2011-two-stage (10/2/2011) 
 Σοότιμα, γεωογία και βιξςευμξλξγία: 2 αμξιυςέπ ποξκηούνειπ (+3 από 

κοιμού με άλλες θεματικές) 

 FP7-KBBE-2011-5-SME(25/01/2011) 

 FP7-KBBE-2011-5-CP-CSA (25/01/2011) 
 Σευμξλξγίεπ Πληοξτξοίαπ και Δπικξιμωμιώμ: 5 αμξιυςέπ ποξκηούνειπ 

(+2 από κοιμού με άλλες θεματικές) 

 FP7-2011-ICT-FI (02/12/2010) 

 FP7-ICT-2011-C (01/05/2011)  

 FP7-ICT-2011-FET-F (03/12/2010) 

 FP7-2011-ICT-Green Cars (02/12/2010) 

 FET Open scheme (07/12/2010) 
 Ναμξεπιρςήμεπ, μαμξςευμξλξγίεπ, σλικά και μέεπ 

ςευμξλξγίεπ παοαγωγήπ: 6 αμξιυςέπ ποξκηούνειπ (+6 από κοιμού με 
άλλες θεματικές) 

 NMP-2011-EU-Japan (17/11/2010) 

 NMP-2011-SME-5 (28/04/2011) 

 NMP-2011-SMALL-5 (28/04/2011) 

 NMP-2011-LARGE-5 (28/04/2011) 

 NMP-2011-EU-RUSSIA (31/03/2011) 

 NMP-2011-CSA-5 (01/02/2011) 
 Δμέογεια: 4 αμξιυςέπ ποξκηούνειπ (+4 από κοιμού με άλλες θεματικές) 

 ENERGY-2011-JAPAN (25/11/2010) 

 ENERGY-2011-1 (16/11/2010 & 26/04/2011) 

 ENERGY-2011-EXCHANGE (16/11/2010) 

 ENERGY-2011-2 (07/04/2011) 
 Πεοιβάλλξμ — κλιμαςική μεςαβξλή: 3 αμξιυςέπ ποξκηούνειπ (+4 από 

κοιμού με άλλες θεματικές) 

 ENV-2011-ECO-INNOVATION-OneStage (16/11/2010) 

 ENV-2011-ECO-INNOVATION-TwoStage(16/11/2010 & 
26/04/2011) 

 ENV-2011 (16/11/2010) 
 Διάρςημα: 1 αμξιυςή ποξκήοσνη 

 SPACE –2011 –1 (25/11/2010) 
 Αρτάλεια: 1 αμξιυςή ποξκήοσνη 

 SEC –2011 –1 (02/12/2010) 
 Μεςατξοέπ  — Αεοξμασςική: 7 αμξιυςέπ ποξκηούνειπ (+3 από κοιμού με 

άλλες θεματικές) 

 GALILEO-2011-GSA-1-a (16/12/2010) 

 GALILEO-2011-ENTR-1 (16/12/2010) 

 GALILEO-2011-GSA-1-b (13/01/2011) 

 ΑΑΣ-2011-RTD-1 (02/12/2010) 

 SSΣ-2011-RTD-1 (02/12/2010) 

 TPΣ-2011-RTD-1 (02/12/2010) 

 FP7-SST-CIVITAS-2011-MOVE  (12/04/2011) 

 SSH-2011-3 (02/02/2011) 

Διδικό Ποόγοαμμα «σμεογαρία» 

Διδικό Ποόγοαμμα «Ιδέεπ» 

 ERC-2011-

StG_20101109

(09/11/2010) 

 ERC-2011-

StG_20101124 (24/11/2010) 

Διδικό Ποόγοαμμα «Άμθοχπξι» 

 Νέξ!FP7-PEOPLE-2011

-IRSES (17/03/2011) 

 Νέξ!FP7-PEOPLE-2011

-CIG (02/03/2011)  

 Νέξ!FP7-PEOPLE-2011-COFUND

(17/02/2011) 

 PEOPLE-2011-IAPP (07/12/2010) 

 PEOPLE-2011-ITN (26/01/2010) 

Διδικό Ποόγοαμμα «Ικαμόςηςεπ» 

 Δοεσμηςικέπ Τπξδξμέπ: 
3 αμξιυςέπ ποξκηούνειπ 

 INFRASTRUC-
TURES—2011-2 
(23/11/2010) 

 INFRASTRUC-
TURES—2011-1 (25/11/2010) 

 Έοεσμα για ςημ σπξρςήοινη ςωμ ΜΜΔ: 
2 αμξιυςέπ ποξκηούνειπ 

 SME-2011-BSG (08/12/2010) 

 SME-2011-CP (08/12/2010) 
 Πεοιτέοειεπ ςηπ γμώρηπ: 1 αμξιυςή 

ποξκήοσνη 

 REGIONS-2011-1 (09/12/2010) 
 Δοεσμηςικό Δσμαμικό: 1 αμξιυςή ποξ-

κήοσνη 

 REGPOT-2011-1 (07/12/2010) 
 Δπιρςήμη ρςημ Κξιμωμία: 2 αμξιυςέπ 

ποξκηούνειπ 

 SCIENCE-IN-SOCIETY-2011-1 
(20/01/2011) 

 SCIENCE-IN-SOCIETY-2011-EVENTS 
(25/11/2010) 

 Διεθμείπ σμεογαρίεπ: 3 αμξιυςέπ ποξ-
κηούνειπ 

 INCO-2011-6 (15/03/2011) 

 INCO-2011-7 (15/03/2011) 

 INCO-2011-8 (15/03/2011) 

Δίκςσξ Γοατείωμ  Διαμερξλάβηρηπ - Κέμςοξ Καιμξςξμίαπ Κοήςηπ 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=323
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=324
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=332
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=333
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=328
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=319
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=330
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=331
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=189&act_code=ICT&ID_ACTIVITY=3
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=361
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=368
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=369
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=370
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=362
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=351
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=317
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=315
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=316
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=342
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=358
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=365
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=366
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=334
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=322
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=325
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=356
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=326
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=335
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=344
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=341
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=374
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=340
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=346
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=346
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=347
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=347
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=382
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=382
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.peopleDetailsCallPage&call_id=379
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.peopleDetailsCallPage&call_id=379
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.peopleDetailsCallPage&call_id=381
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=314
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=313
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=357
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=357
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=364
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=364
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=321
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=311
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=338
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=320
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=360
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=359
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=354
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=353
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=352
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 Δμέογεια, Ναμξεπιρςήμεπ.  

 NMP-ENERGY-2011(25/11/2010) 
 Πεοιβάλλξμ, Ναμξεπιρςήμεπ.  

 ENV-NMP-2011 (16/11/2010) 
 Δμέογεια, Τγεία, Σοότιμα, γεωογία και βιξςευμξλξγία, Ναμξεπιρςήμεπ, Μεςα‐

τξοέπ, Κξιμωμικέπ επιρςήμεπ 

 ERANET-2011-RTD (22/02/2011) 
 Ναμξεπιρςήμεπ, Δμέογεια, Πεοιβάλλξμ, Μεςατξοέπ 

 2011-GC-ELECTROCHEMICAL STORAGE (02/12/2010) 
 Ναμξεπιρςήμεπ, Δμέογεια, Πεοιβάλλξμ, Σευμξλξγίεπ Πληοξτξοίαπ και Δπικξι‐

μωμιώμ 

 2011-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB (02/12/2010) 
 Ναμξεπιρςήμεπ, Σευμξλξγίεπ Πληοξτξοίαπ και Δπικξιμωμιώμ 

 2011-NMP-ICT-FoF (02/12/2010) 
 Δμέογεια, Πεοιβάλλξμ, Σοότιμα, γεωογία και βιξς. Μεςατξοέπ 

 OCEAN-2011 (18/01/2011) 

ΤΝΔΔΡΙΑ—ΔΚΔΗΛΩΔΙ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ 

 25-27/11/2010 1ξ Παμελλήμιξ 

τξιςηςικό ρσμέδοιξ ελλημικήπ 

Δςαιοείαπ Δπιυειοηριακώμ Δοε-

σμώμ (Δ.Δ.Δ.Δ.): Πληοξτξοίεπ 

 Ποόρκληρη εκδήλχρηπ εμδια-

τέοξμςξπ για ςημ καςάοςιρη 

καςαλόγξσ σπξφήτιχμ εμπει-

οξγμχμόμχμ με ρκξπό ςημ 

παοξυή εμπειοξγμχμξρύμηπ 

ρςημ κξιμή επιυείοηρη ύμςηνη 

για Δμέογεια: Πληοξτξοίεπ 

 Δκδήλχρη Μεςατξοάπ Σευμξ-

λξγίαπ ρςξμ 

Σξμέα ςηπ 

Παοαγχγήπ 

Δμέογειαπ 

από Βιξμάζα, 

1 και 2 Δεκεμβοίξσ 2010, ρςξ 

Herning ςηπ Δαμίαπ. Οι εμδιατε-

οόμεμξι καλξύμςαι μα σπξβάλξ-

σμ ςα ςευμξλξγικά ή επιυειοη-

μαςικά ςξσπ ποξτίλ έχπ ςιπ 12 

Νξεμβοίξσ 2010. Πληοξτξοίεπ 

 20-11-2010 Η ςοξπξπξιημέμη 

ποόρκληρη σπξβξλήπ ποξςά-

ρεχμ για ςη δοάρη «Δμίρυσρη 

Μεςαδιδακςόοχμ Δοεσμηςώμ/

ςοιώμ» έυει αμακξιμχθεί. Πε-

οιρρόςεοεπ πληοξτξοίεπ μπξ-

οείςε μα βοείςε ρςα ρσμημμέμα 

αουεία ρςημ ιρςξρελίδα ςηπ 

Γ.Γ.Δ.Σ εδώ. 

 18-19/11/2010 MEDICA 2010- 

Δκδήλωρη επιυειοημαςικώμ 

και ςευμξλξγικώμ ρσμαμςήρε‐

ωμ. Δςαιοείεπ και εογαρςήοια 

από όλη ςημ Δσοώπη, πξσ 

δοαρςηοιξπξιξύμςαι ρςξ υώοξ 

ςηπ ιαςοικήπ ςευμξλξγίαπ 

(ποξψόμςα και έοεσμα) θα ρσμ-

μεςάρυξσμ ρςιπ διμεοείπ ποξγ-

οαμμαςιρμέμεπ ρσμαμςήρειπ, με 

ρκξπό ςη διεοεύμηρη ςχμ δσμα-

ςξςήςχμ επιυειοημαςικήπ και 

ςευμξλξγικήπ ρσμεογαρίαπ. 

(www.medica-tradefair.com) 

7ξ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΙΟ 

Κξιμέπ Ποξρκλήρειπ ρςξ Διδικό Ποόγοαμμα «σμεογαρία» 

ΔΤΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ (εκςόπ ΠΠ) 

 Κξιμωμικέπ, ξικξμξμικέπ και αμθοωπιρςικέπ επιρςήμεπ: 3 αμξιυ-
ςέπ ποξκηούνειπ (+1 από κοιμού με άλλες θεματικές) 

 SSH-2011-1 (02/02/2011) 

 SSH-2011-2 (02/02/2011) 

 SSH-2011-3 (02/02/2011) 

Διδικό Ποόγοαμμα «σμεογαρία» (συμέχεια) 

 (30.4.2013) Ποξκήοσνη ποόρκληρηπ εκδήλχρηπ εμδιατέοξμςξπ αματξοικά με 
«Τπηοερίεπ ρσλλξγήπ, παοξσρίαρηπ και αμάλσρηπ δεδξμέμχμ/πληοξτξοιώμ ρυε-
ςικά με ςημ ποόρβαρη ςχμ μικοξμεραίχμ επιυειοήρεχμ ρε υοημαςξδξςήρειπ» Πλη-
οξτξοίεπ 

 (15.12.2010) Ποόρκληρη ρςα πλαίρια ςηπ Τπξρςήοινηπ εσοχπαψκώμ εμώρεχμ 
πξσ δοαρςηοιξπξιξύμςαι ρε εσοχπαψκό επίπεδξ ρςξσπ ςξμείπ ςηπ εκπαίδεσρηπ, 
ςηπ καςάοςιρηπ και ςηπ εσοχπαψκήπ ξλξκλήοχρηπ μέρχ  ςξσ ποξγοάμμαςξπ Jean 

Monnet. Πληοξτξοίεπ 

 (17.11.2010) Ποώςη ποόρκληρη για ελλημική ρσμμεςξυή ρςξ ποόγοαμμα PRODEX 
ςηπ Δσοχπαψκήπ Τπηοερίαπ Διαρςήμαςξπ-ESA. Σξ PRODEX έυει χπ κύοιξ αμςικείμε-
μξ ςη υοημαςξδόςηρη ςηπ βιξμηυαμικήπ αμάπςσνηπ επιρςημξμικώμ ξογάμχμ ή/και 

πειοαμάςχμ ρε διάτξοα εοεσμηςικά πεδία ρςξμ ςξμέα «Διάρςημα». Πληοξτξοίεπ 

 (20/12/2010) Παοάςαρη σπξβξλήπ ποξςάρεχμ για ςξ Ποόγοαμμα «ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ 
ΣΙ ΝΔΔ ΤΝΘΗΚΔ»  ςξσ ΔΠΑΝ ΙΙ Αμςαγχμιρςικόςηςα– Δπιυειοημαςικόςηςα. Πλη-
οξτξοίεπ 

 ςα πλαίρια ςηπ δοάρηπ COST έυει δημξριεσςεί αμξικςή ποόρκληρη για σπξβξλή 
ποξςάρεχμ με ρκξπό ςη δημιξσογία δικςύχμ έοεσμαπ. Δπόμεμη ποξθερμία σπξβξ-

λήπ ποξςάρεχμ: 25/03/2010. Πεοιρρόςεοεπ πληοξτξοίεπ εδώ. 

 Ποόγοαμμα διά βίξσ μάθηρηπ (LLP). Ποόρκληρη σπξβξλήπ ποξςάρεχμ αμακξί-
μχρε ςξ Δσοχπαψκό  σμβξύλιξ για ςη διά βίξσ μάθηρη. Πληοξτξοίεπ για ςιπ ποξ-
θερμίεπ σπξβξλήπ ποξςάρεχμ μπξοείςε μα βοείςε εδώ. Πεοιρρόςεοεπ πληοξτξοί-

επ για ςη διαδικαρία σπξβξλήπ εδώ. 

 (03/12/2010) Αμξικςέπ ποξρκλήρειπ εκδήλχρηπ εμδιατέοξμςξπ από ςξμ Δσοχπα-

ψκό Οογαμιρμό Διαρςήμαςξπ (ΔΟΔ/ESA). M-class Mission: Πληοξτξοίεπ 

Νέξ! Διδικό Ποόγοαμμα «Euratom» 

 Πσοημική διάρπαρη και ποξρςαρία από ςημ ακςιμξβξλία: 1 αμξιυ-
ςή ποόςαρη  

 FP7-Fission-2011 (07/04/2011) 

ΚΑΙΝΟΣΟΜΔΙΝ:ΠΔΡΙΟΔΙΚΗ ΔΚΔΟΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΓΡΑΥΔΙΩΝ ΔΙΑΜΔΟΛΑΒΗΗ Κ.Κ.Κ TEYXO 1 ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2010  

Δίκςσξ Γοατείωμ  Διαμερξλάβηρηπ - Κέμςοξ Καιμξςξμίαπ Κοήςηπ 
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