
 

  

Δ ΑΤΣΟ ΣΟ ΣΔΤΦΟ 

Αγαπηςξί αμαγμώρςεπ,  

απ εσυόμαρςε ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΦΡΟΝΙΑ! 

Καλώπ ήλθαςε ρςξ δεύςεοξ ςεύυξπ ςξσ εμημεοχςικξύ πεοιξδικξύ «Καιμοτομείμ». 

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 για ςξ  7ξ ποόγοαμμα 

πλαίριξ (Seventh Framework Programme, FP7) ποξκηούνειπ καθώπ και μέεπ ποξ-

κηούνειπ ποξγοαμμάςχμ για άλλα εοεσμηςικά ποξγοάμμαςα εκςόπ ασςξύ. 
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Πιλξςική ποξκήοσνη με ςίςλξ "Κξιμά Καιμξςξμικά Έογα 

(Innovation Projects)" θα δημξριεύρει η Γεμική Γοαμμαςεία 

Έοεσμαπ και Σευμξλξγίαπ (Διεύθσμρη Διεθμξύπ Δ&T σμεογα-

ρίαπ), ςξμ Υεβοξσάοιξ, ρςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ δικςύχρηπ 

ERA.Νet RUS. ςόυξπ ςξσ ERA.net RUS, πξσ υοημαςξδξςείςαι 

από ςξ 7ξ Ποόγοαμμα Πλαίριξ για ςημ Έοεσμα ςηπ ΔΔ, είμαι ξ 

από κξιμξύ ρυεδιαρμόπ και η σλξπξίηρη εοεσμηςικώμ και ςευ-

μξλξγικώμ έογχμ από ξογαμιρμξύπ ρε κοάςη μέλη ςηπ ΔΔ, 

ρσμδεδεμέμεπ υώοεπ και Ρχρία, με ρκξπό ςημ εδοαίχρη μιαπ μακοξποόθερμηπ 

εοεσμηςικήπ ρσμεογαρίαπ ρςημ καιμξςξμία. ςξ πλαίριξ ασςό, θα δημξριξπξιηθξύμ 

2 ποξκηούνειπ για "Κξιμά Καιμξςξμικά Έογα" και "σμεογαςικά Δπιρςημξμικά και 

Σευμξλξγικά Έογα". Για πεοιρρόςεοεπ πληοξτξοίεπ παςήρςε εδώ: Πεοιρρόςεοεπ 

λεπςξμέοειεπ 

ΣΑΘΔΡΗ ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΔΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΔ ΣΟΝ "ΔΛΛΗΝΙΚΟ 

ΦΑΡΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 2010"  

ςαθεοή βελςίχρη ςχμ επιδόρεχμ ςηπ Δλλάδαπ ρςημ καιμξ-

ςξμία απξςσπώμει ξ "Δλλημικόπ Φάοςηπ Καιμξςξμίαπ 2010", 

η έκθερη ςξσ Κέμςοξσ Καιμξςξμίαπ ςηπ Microsoft, πξσ εκδό-

θηκε για δεύςεοη ρσμευή υοξμιά σπό ςημ επξπςεία ςξσ Δο 

Δημήςοη Δεμιόζξσ. Η Δλλάδα εμςάρρεςαι ρςημ ξμάδα ςχμ 

μέςοιχμ καιμξςόμχμ υχοώμ ςηπ Δσοώπηπ, με ρημαμςική 

ποόξδξ ρε ςξμείπ όπχπ ξι δαπάμεπ για βιξμηυαμικό ρυεδι-

αρμό, η αγξοά ενξπλιρμξύ, η καςάοςιρη ποξρχπικξύ, ξι επεμδύρειπ ρςημ εσοσζχ-

μικόςηςα και η σιξθέςηρη ξογαμχςικώμ και εμπξοικώμ καιμξςξμιώμ από ςημ 

έοεσμα.  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.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6791
http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6791
http://tinyurl.com/EllinikosXartisKainotomias
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 Τγεία: 1 αμξιυςή ποξκήοσνη (+1 από κοιμού με άλλες θεματικές) 

 FP7-HEALTH-2011-two-stage (10/2/2011) 
 

 Σρόφιμα, γεωργία και βιοτεχμολογία: 2 αμξιυςέπ ποξκηούνειπ (+2 από 
κοιμού με άλλες θεματικές) 

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

 FP7-KBBE-2011-5-CP-CSA (25/01/2011) 
 

 Σεχμολογίες Πληροφορίας και Δπικοιμωμιώμ: 3 αμξιυςέπ ποξκηούνειπ 
(+2 από κοιμού με άλλες θεματικές) 

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

 FP7-ICT-2011-7 (18/01/2011) 

 FP7-ICT-2011-EU-Brazil (18/01/2011) 
 

 Ναμοεπιστήμες, μαμοτεχμολογίες, υλικά και μέες τεχμολογίες παρα‐
γωγής: 5 αμξιυςέπ ποξκηούνειπ (+1 από κοιμού με άλλες θεματικές) 

 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) 
 

 Δμέργεια: 3 αμξιυςέπ ποξκηούνειπ (+1 από κοιμού με άλλες θεματικές) 

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

 ENERGY-2011-2 (07/04/2011) 

 FP7-ERANET-2011-RTD (22/02/2011) 
 

 Περιβάλλομ — κλιματική μεταβολή: 2 αμξιυςέπ ποξκηούνειπ (+1 από 
κοιμού με άλλες θεματικές) 

 ENV-2011-ECO-INNOVATION-TwoStage (26/04/2011) 

 FP7-OCEAN-2011 (18/01/2011) 
 

 Μεταφορές  — Αερομαυτική: 1 αμξιυςή ποξκήοσνη (+3 από κοιμού με 
άλλες θεματικές) 

 FP7-SST-CIVITAS-2011-MOVE  (12/04/2011) 
 
 Κοιμωμικές, οικομομικές και αμθρωπιστικές επιστήμες: 3 αμξιυςέπ 

ποξκηούνειπ (+1 από κοιμού με άλλες θεματικές) 

 FP7-SSH-2011-1 (02/02/2011) 

 FP7-SSH-2011-2 (02/02/2011) 

 FP7-SSH-2011-3 (02/02/2011) 

Διδικό Ποόγοαμμα «σμεογαρία» 

Διδικό Ποόγοαμμα «Ιδέεπ» 

 ERC-2011-

ADG_20110406

(06/04/2011) 

 ERC-2011-

ADG_20110310 (10/03/2011) 

 ERC-2011-ADG_20110209 

(09/02/2011) 

Διδικό Ποόγοαμμα «Άμθοχπξι» 

 FP7-PEOPLE-2011-

EURAXESS-II 

(30/03/2011) 

 FP7-PEOPLE-2011-

IRSES (17/03/2011) 

 FP7-PEOPLE-2011-CIG (02/03/2011)  

 FP7-PEOPLE-2011-COFUND

(17/02/2011) 

 FP7-PEOPLE-2011-ITN (26/01/2011) 

Διδικό Ποόγοαμμα «Ικαμόςηςεπ» 

 Δπιστήμη στημ Κοιμωμί‐
α: 1 αμξιυςή ποξκήοσνη 

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

 
 Διεθμείς υμεργασίες: 3 αμξιυςέπ ποξ-

κηούνειπ 

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

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

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

Δίκτυο Γραφείωμ  Διαμεσολάβησης - Κέμτρο Καιμοτομίας Κρήτης 

Διδικό Ποόγοαμμα «Euratom» 

 Πυρημική διάσπαση και προστασία από τημ ακτιμο‐
βολία: 1 αμξιυςή ποόςαρη  

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

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=319
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.cooperationDetailsCallPage&call_id=376
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.cooperationDetailsCallPage&call_id=377
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=315
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=342
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.cooperationDetailsCallPage&call_id=312
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=365
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.cooperationDetailsCallPage&call_id=343
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=374
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.cooperationDetailsCallPage&call_id=337
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.cooperationDetailsCallPage&call_id=336
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.cooperationDetailsCallPage&call_id=340
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.IdeasDetailsCallPage&call_id=386
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.IdeasDetailsCallPage&call_id=386
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.ideasDetailsCallPage&call_id=385
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.ideasDetailsCallPage&call_id=385
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.ideasDetailsCallPage&call_id=384
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=388
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=388
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=381
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=313
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=360
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
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.EuratomDetailsCallPage&call_id=348
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ΤΝΔΔΡΙΑ—ΔΚΔΗΛΩΔΙ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ 

 Μελέςη ΔΚΣ "Οι ελλημικέπ επιρ-

ςημξμικέπ δημξριεύρειπ ρε διε-

θμή πεοιξδικά ςημ πεοίξδξ 1993

-2008." : Πληοξτξοίεπ 

 Σημ ποξκήοσνη 10 σπξςοξτιώμ, 

διάοκειαπ 18 μημώμ, για ςη με-

ςεκπαίδεσρη Δλλήμχμ επιρςημό-

μχμ ρε θέμαςα διαρςημικώμ 

εταομξγώμ, σφηλήπ ςευμξλξγί-

απ και έοεσμαπ, ρςιπ εγκαςαρςά-

ρειπ ςξσ Δσοχπαψκξύ Οογαμιρ-

μξύ Διαρςήμαςξπ (ΔΟΔ) αμακξί-

μχρε ςξ Ίδοσμα Κοαςικώμ Τπξς-

οξτιώμ (ΙΚΤ). Η μεςεκπαίδεσρη 

θα γίμει ρςα Κέμςοα European 

Space Research and Technology 

Cen te r  ( ESTEC ,  Noo rd -

wijk,Ολλαμδία), European 

Space Research Institute 

(ESRIN, Frascati, Ιςαλία) και 

European Space Operations 

Center (ESOC, Darmstadt, Γεο-

μαμία) και ξι εμδιατεοόμεμξι 

μπξοξύμ μα σπξβάλξσμ ςιπ αι-

ςήρειπ ςξσπ έχπ ςιπ 28 Υεβρου‐

αρίου 2011.: Πληοξτξοίεπ 

 υέδιξ ποξπ δια-

βξύλεσρη ξ ΔΒ 

με ρκξπό ςημ 

ποξώθηρη ςηπ 

διατάμειαπ και 

ςηπ εμαομόμιρηπ 

με ςιπ βέλςιρςεπ 

ποακςικέπ πξσ ιρυύξσμ ρςιπ 

υώοεπ ςξσ ΟΟΑ και ςημ Δσ-

οχπαψκή Έμχρη, αλλά και 

παγκξρμίχπ, αμέλαβε ςημ 

ποχςξβξσλία μα καςαοςίρει 

ελλημικό Κώδικα Δςαιοικήπ 

Διακσβέομηρηπ. Πληοξτξοίεπ 

ΔΤΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ (εκτός ΠΠ) 

 (7.04.2011) Η ΔΔ αμακξίμχρε ςημ ρσμεογαρία ΔΔ-ΗΠΑ ρςξμ 

ςξμέα ςηπ ςοιςξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ και ςηπ επαγγελμαςι-

κήπ καςάοςιρηπ Αςλαμςίπ για ςξ 2011 με δοάρειπ για ςημ κα-

θιέοχρη διαςλαμςικώμ δερμώμ και ακαδημαψκώμ δικςύχμ 

ρςξμ ςξμέα ςηπ καςάοςιρηπ και ςχμ ξλξκληοχμέμχμ κύκλχμ ρπξσδώμ. Γεμικόπ ρςό-

υξπ είμαι η ποξώθηρη ςηπ αμξιβαίαπ καςαμόηρηπ μεςανύ ςχμ λαώμ ςηπ Δσοχπαψκήπ 

Έμχρηπ και ςχμ Ημχμέμχμ Πξλιςειώμ Αμεοικήπ, πεοιλαμβαμξμέμηπ ςηπ εσούςεοηπ 

γμώρηπ ςχμ γλχρρώμ, ςχμ πξλιςιρμώμ και ςχμ θερμώμ ςξσπ, καθώπ και η βελςίχρη 

ςηπ πξιόςηςαπ ςηπ αμάπςσνηπ ςξσ αμθοώπιμξσ δσμαμικξύ ςόρξ ρςημ Δσοχπαψκή 

Έμχρη όρξ και ρςιπ Ημχμέμεπ Πξλιςείεπ Αμεοικήπ. Η σπξβξλή αιςήρεχμ επιδόςηρηπ 

ςηπ  ποόρκληρηπ είμαι αμξικςή ρε ςοιςξβάθμια εκπαιδεσςικά ιδούμαςα και ιδούμαςα 

επαγγελμαςικήπ εκπαίδεσρηπ και καςάοςιρηπ ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ και ςχμ Κξιμξςι-

κώμ Κξλλεγίχμ (Community colleges) ρςιπ ΗΠΑ. Πληοξτξοίεπ 

 (31/03/2010) Ποόγοαμμα ρσμεογαρίαπ ΔΔ-Καμαδά για ςημ 

ςοιςξβάθμια εκπαίδεσρη, ςημ καςάοςιρη και ςη μεξλαία Δι-

αςλαμςικέπ κξιμξποανίεπ ποξγοαμμάςχμ αμςαλλαγήπ - Διας-

λαμςικέπ κξιμξποανίεπ πςσυιακώμ ποξγοαμμάςχμ. Η  σπξ-

βξλή  αιςήρεχμ  επιδόςηρηπ  ρςξ  πλαίριξ  ςηπ  παοξύραπ  ποόρκληρηπ  είμαι  αμξικ-

ςή  ρε  ςοιςξβάθμια  εκπαιδεσςικά  ιδούμαςα  και  ιδούμαςα  επαγγελμαςικήπ  εκπαί-

δεσρηπ  και  καςάοςιρηπ.  Οι  επιλένιμξι  σπξφήτιξι  ποέπει  μα  είμαι εγκαςερςημέ-

μξι  ρε  έμα  από  ςα  27  κοάςη  μέλη  ςηπ  Δσοχπαψκήπ  Έμχρηπ. Κάθε  ρυέδιξ  ποέ-

πει  μα  διαθέςει  έμα  επικεταλήπ  ίδοσμα  ρςημ  ΔΔ  και  έμα  επικεταλήπ  ίδοσμα  

ρςξμ  Καμαδά,  σπεύθσμξ για  ςημ  σπξβξλή  ςη  κξιμήπ  ποόςαρηπ  και  για  ςη  δια-

υείοιρη  ςξσ  ρυεδίξσ.  Σα  εμ  λόγχ  επικεταλήπ  ιδούμαςα  ποέπει μα  είμαι  ιδού-

μαςα  ςοιςξβάθμιαπ  εκπαίδεσρηπ  ή  ιδούμαςα  καςάοςιρηπ. Πληοξτξοίεπ 

 (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 

 ςα πλαίρια ςηπ δοάρηπ COST έυει δημξριεσςεί αμξικςή ποόρ-

κληρη για σπξβξλή ποξςάρεχμ με ρκξπό ςη δημιξσογία δικ-

ςύχμ έοεσμαπ. Δπόμεμη ποξθερμία σπξβξλήπ ποξςάρεχμ: 

25/03/2010. Πεοιρρόςεοεπ πληοξτξοίεπ εδώ. 

 Πρόγραμμα διά βίου μάθησης (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. 

 (24/03/2011) EUROSTARS Τπξρςήοινη καιμξςόμχμ ΜΜΔ πξσ δοαρςηοιξπξιξύμςαι 

ρςξμ ςξμέα ςηπ Δ&Α. Σξ ποόγοαμμα απεσθύμεςαι ρε μικοξμεραίεπ επιυειοήρειπ πξσ 

δοαρςηοιξπξιξύμςαι ρςξ υώοξ ςηπ έοεσμαπ και ςηπ καιμξςξμίαπ και υοημαςξδξςεί 

έογα έοεσμαπ και αμάπςσνηπ όλχμ ςχμ θεμαςικώμ πεοιξυώμ, ςα ξπξία θα ρςξυεύξσμ 

ρςημ αμάπςσνη μέχμ καιμξςόμχμ ποξψόμςχμ, διαδικαριώμ ή σπηοεριώμ. ςξ ποόγ-

οαμμα μπξοξύμ μα μεςέυξσμ τξοείπ (μικοξμεραίεπ επιυειοήρειπ, παμεπιρςήμια, εοεσ-

μηςικά κέμςοα, κςλ), ξι ξπξίξι θα ποέπει μα ρυημαςίρξσμ κξιμξποανία ςξσλάυιρςξμ 2 

εςαίοχμ από 2 διατξοεςικέπ επιλένιμεπ υώοεπ (πξσ μεςέυξσμ ρςξ ποόγοαμμα EURO-

STARS). Ο κύοιξπ εςαίοξπ εμόπ έογξσ θα ποέπει μα είμαι μικοξμεραία επιυείοηρη, 

πξσ επεμδύει ςξσλάυιρςξμ 10% από ςξμ κύκλξ εογαριώμ ςηπ ρε δοαρςηοιόςηςεπ 

έοεσμαπ. Πληοξτξοίεπ 
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