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ΣΜΗΜ Ν Ν ΠΣΤΞΙ ΚΩΝΝ
ΠΡΟΓΡ ΜΜ ΣΩΝ
ΣαχέΝ ήθ β μΝ α έκυΝβι
ΣαχέΝΚυ δεαμμΝ1ί1κγ,Ν γάθα
Πζβλκφκλέ μμΝ λέ θ υθδκμΝΚαλίκτθβμ
ΣβζΫφπθκ: 213 136 4710
Φαι: 210 37 44 713
E-mail: a.karvounis@ypes.gr

ME Φ ΞΝΤΝE-MAIL
γάθα,ΝΝ9 ΙκυζέκυΝβί14
έΠ. 27575

Πλκμμ
1) άηκυμΝεαδΝΠ λδφΫλ δ μΝ βμΝΧυλαμ
2) Ο Ν ΜΦΙΚΣΤΟΝΙ Ν
τλπθκμΝβλ,ΝΣέΚέΝ1ίηηκΝ γάθαΝ
3)Ν Ο Ν ΤΞ ΙΝΗΝΠΟΛΗΝ
έΝΠΫ λκυζαΝγ,ΝΣΚΝ1γγζ1ΝΆθπΝΛδσ δαΝ

Θ Μ μΝ Ν 12β υλππαρεάΝ ί κηΪ αΝ πθΝ Π λδφ λ δυθΝ εαδΝ πθΝ Πσζ πθΝ
(OPEN DAYS βί14μΝ λυιΫζζ μ,Ν θ-λΝ Οε πίλέκυΝ βί14)μΝ ε βζυ δμΝ εαδΝ
λΰα άλδαΝΰδαΝ κυμΝ υλππαρεκτμΝΟηέζκυμΝ αφδεάμΝυθ λΰα έαμ
Χ ΣμΝ (α)Ν ΣκΝ απσΝ κ-7-βί14Ν βζ ε λκθδεσΝ ηάθυηαΝ βμΝ ΜσθδηβμΝ
θ δπλκ ππ έαμΝ βμΝ ζζΪ αμΝ βθΝ
(ί)ΝΣαΝυπ’αλδγέ144ιή1θ-1-2014 & 27053/4-7-βί14ΝΫΰΰλαφΪΝηαμ
 Ν υθΫξ δαΝ κυΝ αθπ ΫλπΝ (α)Ν ξ δεκτ βζ ε λκθδεκτΝ ηβθτηα κμΝ βμΝ ΜσθδηβμΝ
θ δπλκ ππ έαμΝ βμΝ ζζΪ αμΝ δμΝ λυιΫζζ μ,Ν αθαφκλδεΪΝ η Ν βΝ δκλΰΪθπ βΝ
ε βζυ πθΝ εαδΝ λΰα βλέπθΝ
κΝ πζαέ δκΝ βμΝ 1ββμ
ί κηΪ αμ πθ
Π λδφ λ δυθΝ εαδΝ πθΝ Πσζ πθΝ (τPϋσ ϊχYSΝ βί1ζ),Ν αμΝ ΰθπλέακυη Ν σ δΝ γαΝ
πλαΰηα κπκδβγκτθΝ τκΝ ε βζυ δμΝ απκεζ δ δεΪΝ ΰδαΝ κυμΝ υλππαρεκτμΝ
ΟηέζκυμΝ αφδεάμΝ υθ λΰα έαμ η Ν έ ζκ European Groupings for Territorial
Cooperation – An Asset for new Territorial Features! Or? (Σλέ β, 7 Οε πίλέκυ
2014, ε έλδκ βμ υλππαρεάμ πδ λκπάμ, ΚΫθ λκ Borschette, έγκυ α 0C,ΝυλαΝ
09:00-10:45) εαδΝ The EGTCs in the long haul-Interreg and other opportunities
(Σ Ϊλ βΝ κΝ Οε πίλέκυΝ βί1ζ,Ν πδ λκπάΝ πθΝ Π λδφ λ δυθ,Ν Κ έλδκΝ Jacques
Delors, αέγκυ αΝ JDE52,Ν υλαΝ 11μ1η-13:00)έΝ ΠαλΪζζβζα,Ν Ϋξ δΝ πλκΰλαηηα δ έΝ
εαδΝ ε άζπ β δε τπ βμΝ ΰδαΝ αΝ ηΫζβΝ βμΝ πζα φσληαμΝ πθΝ Ο Ν (Σ Ϊλ βΝ κΝ
Οε πίλέκυΝ βί1ζ,Ν πδ λκπάΝ πθΝ Π λδφ λ δυθ,Ν Κ έλδκΝ Jacques Delors,Ν υλαΝ
13:00).
Π λαδ Ϋλπ,Ν κδΝ θ δαφ λση θκδΝ φκλ έμΝ ηπκλκτθΝ θαΝ παλαεκζκυγά κυθΝ βίΝ
ε βζυ δμΝπΪθπΝ ΝγΫηα αΝ αφδεάμΝ υθ λΰα έαμ, σππμΝβΝ λα βΰδεάΝ βμΝ Ν
ΰδαΝ β Μαελκπ λδφΫλ δαΝ λδα δεάμ-Ικθέκυ,ΝβΝ δαπ λδφ λ δαεάΝ υθ λΰα έαΝεαδΝβΝ
α δφσλκμΝαθΪπ υιβ,ΝκδΝπ λδφ λ δαεΫμΝ λα βΰδεΫμΝ Ν δα υθκλδαεσΝ πέπ κ,ΝκδΝ
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παλΪΰκθ μΝ πδ υξέαμΝ ΰδαΝ π λδφ λ δαεΫμΝ πκζδ δεΫμΝ βθΝ εαδθκ κηέαΝ εαδΝ βθΝ
πδξ δλβηα δεσ β α,Ν αΝξλβηα κ κ δεΪΝ λΰαζ έαΝΰδαΝ δμΝπ λδφΫλ δ μΝεαδΝ δμΝπσζ δμΝ
βθΝ πλκΰλαηηα δεάΝ π λέκ κΝ βί1ζ-βίβί,Ν Ν εέαέΝ ΣκΝ πζάλ μΝ πλσΰλαηηαΝ πθΝ
ε βζυ πθΝ έθαδΝ δαγΫ δηκΝαπσΝ κθΝεΪ πγδΝ τθ
ηκμ
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2014/main_programme.cfm

πέ βμ, αμΝ υπ θγυηέακυη Ν σ δΝ κδΝ ΰΰλαφΫμΝ ΰδαΝ δμΝ αθπ ΫλπΝ ε βζυ δμΝ
κζκεζβλυθκθ αδΝ δμΝ ββΝ  π ηίλέκυΝ έ έΝ εαδΝ π λδ σ λ μΝ πζβλκφκλέ μΝ
αθαφκλδεΪΝ η δμΝ πλκςπκγΫ δμΝ εαδΝ κυμΝ σλκυμΝ υηη κξάμ ηπκλ έ Ν θαΝ
αθααβ ά
Ν κθΝεΪ πγδΝ τθ
ηκμ
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2014/register.cfm
ΠαλαηΫθκυη Ν

βΝ δΪγ

άΝ αμΝΰδαΝπ λαδ ΫλπΝπζβλκφκλέ μΝεαδΝ δ υελδθέ

δμέ

H Ι ΤΘΤΝΣΡΙ
εέαέαέ
ΗΝΣΜΗΜ Σ ΡΧΗ



ΣΗ ΜΠ ΙΟΤ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:
1) ΜσθδηβΝ θ δπλκ ππ έαΝ βμΝ ζζΪ αμ βθΝ
Rue Jacques de Lalaing 19–21/Jacques de Lalaingstraat 19–21
1040 Bruxelles/Brussel- BELGIUM
(υπσοδθΝεέΝ ζέΝ αυλσπκυζκυ)
2) Κέ έ έ έ
εα βηέαμΝθηΝεαδΝΓ θθα έκυΝκ
ΣέΚέ1ίθΝικΝ γάθα
3)Ν έΝέΠέ έ
Μ κΰ έπθΝ1η
ΣέΚέΝ11ηβθΝ γάθα
4)ΝΠ Ν βμΝΧυλαμΝ
5) ζζβθδεάΝ αδλ έαΝΣκπδεάμΝ
θΪπ υιβμΝΤΝ υ κ δκέεβ βμΝ( Σ Ν έ),
ΜυζζΫλκυΝιγ-77, ΣέΚέΝ1ίζΝγθΝ ΘΗΝ Ν
6)Ν θ δπλκ ππ έαΝ βμΝ υλππαρεάμΝ πδ λκπάμΝ βθΝ ζζΪ α
αμέκφέαμΝβ,ΝΣέΚέ1ίθιζΝ γάθα
(α)
θαπζβλπ άΝ πδε φαζάμΝ βμΝ θ δπλκ ππ έαμΝ βμΝ υλππαρεάμΝ
πδ λκπάμΝ βθΝ ζζΪ α,ΝεέΝΆέΝΠ λκυζΪεβ
(ί)Ν πδε φαζάμΝυθ κθδ ηκτΝ δε τπθΝ υλππαρεάμΝΠζβλκφσλβ βμΝEurope
Direct,ΝεαΝΚέΝσεκζβ
7)ΝΓλαφ έκΝ υλππαρεκτΝΚκδθκίκυζέκυΝ βθΝ ζζΪ α
Λ πφέΝ ηαζέαμΝκ,ΝΣέΚέΝ1ίηηιΝ γάθα
(α)ΝΠλκρ Ϊη θκΝεαδΝ πδε φαζάμΝ κυΝΓλαφ έκυ,ΝεέΝΛέΝ θ πθαεσπκυζκ
(ί)Ν θαπζβλπ άΝ πδε φαζάμΝ κυΝΓλαφ έκυ,ΝεέΝ έΝΚαρζά
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.


π λδεάΝ δαθκηάμ
Γλαφ έκΝεέΝΤπκυλΰκτΝΝ
Γλαφ έκΝεέΝ θαπζβλπ άΝΤπκυλΰκτ
Γλαφ έκΝεέΝΤφυπκυλΰκτ
Γλαφ έκΝεέΝΓ θδεκτΝΓλαηηα Ϋα
Όζ μΝ δμΝΓ θδεΫμΝ ήθ δμΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝηαμ
Όζ μΝ δμΝ ήθ δμΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝηαμ
ήθ βΝΟδεκθκηδεάμΝεαδΝ θαπ υιδαεάμΝΠκζδ δεάμΝΣκπδεάμΝ υ κ δκέεβ βμΝ
ΣηάηαΝ θαπ υιδαευθΝΠλκΰλαηηΪ πθΝ
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