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η λειςξσογία ςηπ ποχςξβξσλίαπ StartUp Greece, παοξ-

σρίαρε ξ σπξσογϊπ Οεοιτεοειακήπ Αμάπςσνηπ και Αμςα-

γχμιρςικϊςηςαπ, κ. Λιυάληπ Υοσρξυξψδηπ, ρςξ Ρσμέδοιξ 

ςηπ EXECOM πξσ διξογαμόθηκε απϊ ςημ Δσοχπαψκή Ρσμξμξρπξμδία Μέχμ Δπιυει-

οημαςιόμ. Οοϊκειςαι για μια διαδικςσακή πλαςτϊομα πξσ ρσγκεμςοόμει ςξ απα-

οαίςηςξ σλικϊ για ϊπξιξμ ήδη επιυειοεί ή εμδιατέοεςαι μα επιυειοήρει ρςημ Δλλά-

δα. Μϊμξι, διαδικαρίεπ, εμιρυϋρειπ, κίμηςοα, ιρςξοίεπ επιςσυίαπ και απξςσυίαπ, 

επικξιμχμία με ςξσπ δημϊριξσπ και ιδιχςικξϋπ τξοείπ, ϊλα βοίρκξμςαι μέρα ρςξ 

«StartUp Greece», ςξ ξπξίξ ρςξυεϋει ρςημ διάυσρη ςηπ επιυειοημαςικήπ κξσλςξϋ-

οαπ. Ζ διαδικςσακή πλαςτϊομα www.startupgreece.gov.gr σλξπξιείςαι απϊ ερχ-

ςεοική ξμάδα έογξσ ςχμ σπηοεριόμ και τξοέχμ ςξσ σπξσογείξσ και «αμέβηκε» 

ρςξ διαδίκςσξ ρε δξκιμαρςική εκδξυή (beta version). 

ΜΔΙΩΗ ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΩΝ ΔΤΡΔΙΣΔΦΝΙΑ ΔΩ ΚΑΙ 80% 

ΠΡΟΣΔΙΝΔΙ Η ΔΔ   

Δϋξ μξμξθεςικέπ ποξςάρειπ για τθημϊςεοεπ και εσκξ-

λϊςεοεπ εσοεριςευμίεπ ρςημ Δσοόπη καςέθερε ποϊρτα-

ςα η Δσοχπαψκή Δπιςοξπή. Ρςϊυξπ είμαι ξι εςαιοείεπ ή/

και ςα τσρικά ποϊρχπα μα μπξοξϋμ μα ποξρςαςεϋξσμ 

ςιπ ετεσοέρειπ ςξσπ μέρχ εμιαίξσ εσοχπαψκξϋ διπλό-

μαςξπ εσοεριςευμίαπ, με ιρυϋ ρε 25 κοάςη μέλη ςξσ Δσ-

οχπαψκξϋ Γοατείξσ Διπλχμάςχμ Δσοεριςευμίαπ (ΔΓΔΔ, EPO) και κϊρςξπ πξσ δεμ θα 

νεπεομά ςα 680 εσοό. Ρϋμτχμα με ςξμ Δσοχπαίξ Δπίςοξπξ Michel Barnier, αομϊ-

διξ για θέμαςα ερχςεοικήπ αγξοάπ και σπηοεριόμ, oι οσθμίρειπ ασςέπ, ξι ξπξίεπ 

διαβιβάζξμςαι πλέξμ ρςξ Ρσμβξϋλιξ και ρςξ Δσοχπαψκϊ Ιξιμξβξϋλιξ ποξπ ενέςαρη, 

θα απξςελέρξσμ κίμηςοξ για ςημ εσοχπαψκή καιμξςξμία. Οεοιρρϊςεοεπ πληοξτξοί-

επ 

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 

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ''STARTUP GREECE'' ΓΙΑ ΝΔΑΝΙΚΗ ΔΠΙΦΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

http://www.startupgreece.gov.gr
http://www.enterprise-hellas.gr/news/subnews/details.dot?inode=12939
http://www.enterprise-hellas.gr/news/subnews/details.dot?inode=12939
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 Σευμξλξγίεπ Πληοξτξοίαπ και Δπικξιμωμιώμ: 2 αμξιυςέπ ποξκηοϋνειπ  

 2011/S 75-122115 (31/05/2011) 

 2011/S 70-113035 (20/05/2011) 
 
 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 VEHI-
CLE - SMART 2011-0065 (31/05/2011) 

 2011/S 70-113035 QUANTITATIVE ESTIMATES OF THE DEMAND FOR CLOUD COMPUTING IN EUROPE AND 
THE LIKELY BARRIERS TO TAKE-UP (20/05/2011) 

 

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 INTERNATIONAL INCOMING FELLOWSHIPS (11/08/2011) 

 FP7-PEOPLE-2011-IOF MARIE CURIE INTERNATIONAL OUTGOING FELLOWSHIPS FOR CAREER 

DEVELOPMENT (11/08/2011) 

 FP7-PEOPLE-2011-NCP TRANS-NATIONAL COOPERATION 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 ποξκή-

οσνη 

 2011/S 75-122111 (06/06/2011) 

Δίκςσξ Γοατείωμ  Διαμερξλάβηρηπ - Κέμςοξ Καιμξςξμίαπ Κοήςηπ 

ΣΡΔΦΟΤΔ ΠΡΟΚΗΡΤΞΔΙ-  ΔΚΣΟ 7ξσ ΠΠ 

(30/06/2010) ξ Ιξιμχτελέπ Ίδοσμα Θχάμμη Ρ. Κάςρη,  ποξρκαλεί ςξσπ εμδιατεοϊμεμξσπ μα σπξβάλξσμ 

ποξςάρειπ για εκπϊμηρη ποχςϊςσπχμ μελεςόμ καςά ςξ έςξπ 2012, ρε ϊλα ςα γμχρςικά πεδία βάρει ςηπ ακϊ-

λξσθηπ καςηγξοιξπξίηρηπ: 1. Ιξιμχμικέπ και Αμθοχπιρςικέπ Δπιρςήμεπ, 2. Ηεςικέπ Δπιρςήμεπ, 3. Δπιρςήμεπ 

ςηπ Εχήπ .  

(15/07/2011)  Οοϊρκληρη σπξβξλήπ ποξςάρεχμ ρςξ Δπιυειοηριακϊ Οοϊγοαμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 

Δείςε ςημ ποϊρκληρη εδό. 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=405
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=403
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.CooperationDetailsCallPage&call_id=403
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=406
http://ypepth.opengov.gr/panaretos/wp-content/uploads/2011/04/apasxolisi_prosklisi.pdf
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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 Δογαρςήοιξ 

Γεχδαιρίαπ και 

ΓεχΟληοξτξοικήπ 

ςξσ Οξλσςευμείξσ 

Ιοήςηπ λειςξσογεί ρσμευόπ 

απϊ ςξ 2004, μϊμιμξ ρςαθμϊ 

για ςη βαθμξμϊμηρη δξοστϊ-

οχμ αλςιμεςοίαπ ρςημ ακοιςική 

Γαϋδξ, μϊςια ςηπ Ιοήςηπ ρςα 

πλαίρια ςξσ έογξσ SOFIA 
(Enhancement of Crete's potential for 

a dedicated calibration facility for 

satellite radar altimeters and for 

tectonic deformation monitoring 

using continuously operating geodetic 

arrays). α απξςελέρμαςα ςξσ 

έογξσ, πξσ ξλξκληοόμεςαι 

ςξμ Δεκέμβοιξ ςξσ 2011, αμα-

μέμεςαι μα καςαρςήρξσμ ςημ 

Ιοήςη καιμξςϊμξ πεοιτέοεια 

ςηπ Δσοόπηπ ρε θέμαςα βαθ-

μξμϊμηρηπ δξοστϊοχμ αλςι-

μεςοίαπ, εμό θα δημιξσογηθεί 

έμα ρϋμξλξ δεδξμέμχμ για 

έοεσμα ρςη μελέςη ςηπ αλλα-

γήπ ςξσ κλίμαςξπ ςηπ Γηπ, ςημ 

Ωκεαμξγοατία, ςη Γεχδαιρία, 

ςη Ρειρμξλξγία, κ.ά. Οληοξ-

τξοίεπ 

 ξ Οξλσςευμεί-

ξ Ιοήςηπ ρε 

ρσμεογαρία ΔΔ με ςξ Δσςι-

κήπ Ιοήςηπ ποαγμαςξπξιεί 

ερπεοίδα με ςίςλξ "Βιόριμη 

Διαυείοιρη Αδοαμόμ" ςη Δεσ-

ςέοα 16 Λαψξσ 2011 ρςξ ΔΔ 

Δσςικήπ Ιοήςηπ (Μεάουξσ 23 

- Χανιά). Η εσπερίδα πραγ-

μαςξπξιείςαι ρςα πλαίρια ςξσ 

ποξγοάμμαςξπ SARMA. Ολη-

οξτξοίεπ μπξοείςε μα βοείςε 

ρςημ ιρςξρελίδα μαπ. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ (εκςόπ ΠΠ)-ρσμέυεια 

 ξ Δσοχπαψκϊ Ρσμβξϋλιξ Έοεσμαπ (European Research Council, ERC) 

αμακξίμχρε ςη μέα ποξκήοσνη "Proof of Concept" για ςη μεςατξοά 

εοεσμηςικόμ απξςελερμάςχμ, ςα ξπξία ποξκϋπςξσμ απϊ έογα πξσ 

υοημαςξδξςξϋμςαι απϊ ςξ ποϊγοαμμα ΘΔΔΔΡ, ρςημ αγξοά. Ζ ποξκή-

οσνη απεσθϋμεςαι ρε εοεσμηςέπ πξσ υοημαςξδξςξϋμςαι 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 ποξςά-

ρεχμ ρςιπ 15 Θξσμίξσ και 8 Μξεμβοίξσ 2011. Οληοξτξοίεπ 

 (31/05/2011) 2 ποξκηοϋνειπ Δοάρηπ Δθμικήπ εμβέλειαπ - «Διμεοήπ Δ & Σ σμεογα‐

ρία Δλλάδαπ – λξβακίαπ 2011-2012» & «Διμεοήπ Δ & Σ σμεογαρία Δλλάδαπ – 

Σρευίαπ 2011-2013» απϊ ςη Γεμική Γοαμμαςεία Έοεσμαπ και ευμξλξγίαπ (ΓΓΔ), 

ρςα πλαίρια ςξσ (ΔΟΑΜ-ΘΘ). H ποξκηοϋνειπ απεσθϋμξμςαι ρε ϊλξσπ ςξσπ Δημϊριξσπ 

Δοεσμηςικξϋπ & ευμξλξγικξϋπ τξοείπ ςηπ υόοαπ (Οαμεπιρςήμια, ΔΘ, Δοεσμηςικά 

Ιέμςοα, Θμρςιςξϋςα και Δογαρςήοια ασςόμ), καθόπ και ρε τξοείπ πξσ θεχοξϋμςαι 

δημϊριξι τξοείπ με βάρη ςξ άοθοξ 12 ςξσ Μ. 3297/23.12. 2004, ΤΔΙ 259Α/2004. 

Όλξι ξι παοαπάμχ  επιυξοηγξϋμςαι καςά 100%. Οληοξτξοίεπ εδό και εδό. 
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Μημ νευμάςε!!! 

 (12/05/2011) ΕΕΕ/IEE: Ετυτήρ Ενέπγεια-Ετπώπη 

Ρςϊυξπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ είμαι μα ρσμβάλλει ρςημ 

αρτάλεια, ςη βιχριμϊςηςα και ςημ αμςαγχμιρςική ςιμξλϊγηρη ςηπ εμέογειαπ ρςημ 

Δσοόπη μέρχ ςηπ εμίρυσρηπ ςηπ εμεογειακήπ απξδξςικϊςηςαπ και ςηπ ξοθξλξγικήπ 

υοήρηπ ςχμ εμεογειακόμ πϊοχμ, ςηπ ποξόθηρηπ μέχμ και αμαμεόριμχμ πηγόμ ε-

μέογειαπ και ςηπ σπξρςήοινηπ ςηπ εμεογειακήπ διατξοξπξίηρηπ και ςηπ ποξόθηρηπ 

ςηπ εμεογειακήπ απξδξςικϊςηςαπ και ςηπ υοήρηπ μέχμ και αμαμεόριμχμ πηγόμ ε-

μέογειαπ ρςιπ μεςατξοέπ. Οληοξτξοίεπ 

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

πεοιβάλλξμ. Ιϋοιξπ ρςϊυξπ ςξσ είμαι μα ρσμβάλλει ρςημ εταομξγή, εμημέοχρη και 

αμάπςσνη ςηπ κξιμξςικήπ πεοιβαλλξμςικήπ πξλιςικήπ και μξμξθερίαπ ρσμπεοιλαμβα-

μξμέμηπ ςηπ εμρχμάςχρηπ ςξσ πεοιβάλλξμςξπ ρε άλλεπ πξλιςικέπ, ρσμβάλλξμςαπ με 

ςξμ ςοϊπξ ασςϊ ρςημ ποξόθηρη ςηπ βιόριμηπ αμάπςσνηπ. Οληοξτξοίεπ 

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

σηρ εκπαίδετςηρ και σηρ επιμόπυωςηρ. Ζ ποϊρκληρη σπξβξλήπ ποξςάρεχμ ρςξ-

υεϋει ρςημ σπξρςήοινη και εταομξγή ρσμεκςικόμ και ξλξκληοχμέμχμ ρςοαςηγικόμ 

και πξλιςικόμ διά βίξσ μάθηρηπ ρε εθμικϊ, πεοιτεοειακϊ 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 – Βξσλγαοία 

2007 – 2013. ξ Οοϊγοαμμα απξςελεί ρημαμςικϊ εογαλείξ για ςημ αμάδεινη μιαπ μέαπ 

αμςίληφηπ για ςξσπ εσοχπαψκξϋπ πϊοξσπ, ςημ εκμεςάλλεσρή ςξσπ και ςη ρσμεογαρία 

με ςξσπ γείςξμέπ μαπ, εμό δίμεςαι ιδιαίςεοξ βάοξπ ρςημ ποξόθηρη έογχμ ρςοαςηγι-

κήπ ρημαρίαπ για ςημ Δλλάδα. Οληοξτξοίεπ 

https://www.facebook.com/home.php#!/pages/%CE%93%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%A0%CE%BF%CE%BB-%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/204938199528508?sk=wall
https://www.facebook.com/home.php#!/pages/%CE%93%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%A0%CE%BF%CE%BB-%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/204938199528508?sk=wall
http://www.ekt.gr/content/display?ses_mode=rnd&ses_lang=el&prnbr=83151
http://www.ekt.gr/content/display?ses_mode=rnd&ses_lang=el&prnbr=83151
http://www.sarmaproject.eu/
http://www.liaison.tuc.gr/conferences0.html
http://www.ekt.gr/content/display?ses_mode=rnd&ses_lang=el&prnbr=83029
http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6880
http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6875
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:062:0028:0030:EL:PDF
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2011/call_ecet_2011_en.php
http://www.mindev.gov.gr/?p=3880

