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"Το παρόν ενημερωτικό 
δελτίο αποτελεί μια προ-
σπάθεια, του Ινστιτούτου, 
για ενημέρωση σχετικά με 
τις δραστηριότητες του και 
τις προσπάθειες του, μέσα 
στη δύσκολη περίοδο που 
διανύουμε. Θα θέλαμε να 
το κάνουμε ακόμα καλύτε-
ρο, και σίγουρα η συμβολή 
των φίλων μας είναι ευ-
πρόσδεκτη..." 

- Αγγελική Μπαρμπαγάλου ΜΔΕ 

Δικηγόρος Αθηνών 

Πρόεδρος 

Σε αυτό το τεύχος 

 Το πρώτο ενημερωτικό 
δελτίο 

 Το Πρόγραμμα Eras-
mus+ 

 Erasmus+ Green Logis-
tics in Cereals/Rice Sec-
tor - Πρώτη Συνάντηση 

 Erasmus+ SKIFF - Πρώ-
τη Συνάντηση 

 Λίγα λόγια για το Ινστι-
τούτο 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΞΕΛΕΙΞΗΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟ 

Το πρώτο ενημερωτικό δελτίο 
Μετά από τρία χρόνια λειτουργίας το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο εκδίδει το πρώτο δελ-

τίο του. Σκοπός του ενημερωτικού δελτίου είναι να δώσει εξειδικευμένες πληροφο-

ρίες σε εκείνους και εκείνες που ενδιαφέρονται για τις δραστηριότητες μας. Θα 

προσπαθήσουμε μέσα από αυτό να σας δώσουμε μια εικόνα των δράσεων μας, 

καθώς και των δυνατοτήτων συνεργασίας με τον φορέα μας. Μας ενδιαφέρει η 

ουσιαστική συνεργασία και η δημιουργία εταιρικών σχημάτων που αποσκοπούν 

στη δημιουργία συνεργασιών με διάρκεια και συνέπεια. 

Το ενημερωτικό δελτίο απευθύνεται σε όλους εκείνους που μοιράζονται κοινά εν-

διαφέροντα με την ομάδα του Ινστιτούτου, αλλά και στους συνεργάτες μας που 

εδρεύουν στην Ελλάδα. Μέσα από αυτό προβάλουμε την δουλειά μας και τις δρα-

στηριότητες μας, καθώς και το ενδιαφέρον μας για νέες συνεργασίες και πιθανές 

θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων μας. 
  

Το Πρόγραμμα Erasmus+ 

Το πρόγραμμα Erasmus+ άρχισε το 2014, 

οπότε υποβλήθηκαν και τα πρώτα έργα 

προς χρηματοδότηση. Εθνικός Φορέας 

Διαχείρισης είναι το Ίδρυμα Κρατικών 

Υποτροφιών (ΙΚΥ). Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα υπάρχουν στο 

σύνδεσμο: https://www.iky.gr/erasmusplus 

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο συμμετέχει σε δύο προγράμματα Erasmus+ KA2 VET το 

2015, που σχετίζονται με τον τομέα της γεωργίας και των Logistics. 

Ενημερωτικό Δελτίο του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΞΕΛΕΙΞΗΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ Ιούνιος 2016 

https://www.iky.gr/erasmusplus


Νέα του προγράμματος 
Στις 23 και 24 Νοεμβρίου 2015, έλαβε χώρα η πρώτη συνάντηση (Kick off) των 

εταίρων του έργου Erasmus+ KA2 VET Green Logistics in Cereals/Rice Sector. 

Βασικά σημεία της συνάντησης ήταν ο προγραμματισμός των ενεργειών και η πα-

ροχή διευκρινήσεων σε σχέση με τα παραδοτέα του έργου. 

Στις 14 Ιουνίου 2016 θα πραγματοποιηθεί το πρώτο workshop με τη συμμετοχή 

των Ελλήνων εταίρων στην Αθήνα και συμμετοχή φορέων των κλάδων Logistics, 

Ναυτιλίας, Πιστοποίησης, Δημητριακών κλπ.. Περισσότερες πληροφορίες για το 

πρόγραμμα μπορείτε να αναζητήσετε στο σύνδεσμο: www.greenlogistics.training 

Mapping of Rice and Cereals Sector 

Αποτελεί το πρώτο από τα παραδοτέα του έργου και με βάση τα αποτελέσματα 

και τις πληροφορίες που θα αντληθούν θα διαμορφωθούν και τα βασικά παραδο-

τέα του προγράμματος που αφορούν το αντικείμενο των Logistics στον τομέα των 

δημητριακών και του ρυζιού. Ήδη το Ινστιτούτο επεξεργάζεται σειρά δεδομένων 

από το 1960, ενώ έχει δημιουργήσει βάση με 645 παραγωγούς ρυζιού από την 

περιοχή της Χαλάστρας, από τους οποίους θα προέλθει δείγμα 100 παραγωγών για 

την άντληση πληροφοριών βάση ερωτηματολογίου, το οποίο έχει εκπονήσει ο 

βασικός εταίρος του προγράμματος (ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας). Τα πεδία της βάσης 

περιλαμβάνουν καλλιεργούμενη έκταση, παραγωγή και περιοχή. 

Εκτίμηση κόστους καλλιέργειας ρυζιού 

Στο πλαίσιο του ίδιου παραδοτέου θα επιχειρηθεί ο προσδιορισμός του πραγματι-

κού κόστους καλλιέργειας ρυζιού, στην περιοχή της Χαλάστρας βάση λογιστικού 

μοντέλου το οποίο έχει αναπτυχθεί από το Τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  

Erasmus+ 
Green Logis-
tics in Cere-
al/Rice Sec-
tor 
Το πρόγραμμα Green Logistics in Cere-

als/Rice Sector υλοποιείται στο πλαίσιο 

του προγράμματος Erasmus+ KA2 VET 

και αφορά την ανάπτυξη καλών πρακτι-

κών στον τομέα της διαχείρισης δημη-

τριακών και ρυζιού. Βασικός εταίρος 

είναι το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. 

Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν φο-

ρείς από την Ελλάδα, την Ισπανία, την 

Πορτογαλία και την Κύπρο. Έχει διάρ-

κεια 30 μήνες και λήγει τον Φεβρουά-

ριο του 2018. 

 

Φωτο από την πρώτη συνάντηση 

Erasmus+ KA2 VET Green Logistics in Cereals/Rice Sector Logo 

http://greenlogistics.training


Erasmus+ 
Skills for Fu-
ture Farmers 

Το πρόγραμμα Skills for 
Future Farmers (SKIFF) 
υλοποιείται στο πλαίσιο 
του προγράμματος Eras-
mus+ KA2 VET και αφορά 
την ανάπτυξη καλών πρα-
κτικών στον τομέα της 
διαχείρισης δημητριακών 
και ρυζιού. Βασικός εταί-
ρος είναι το ΤΕΙ Στερεάς 
Ελλάδας. 

Στο εταιρικό σχήμα συμ-
μετέχουν φορείς από την 
Ελλάδα, την Τουρκία, την 
Λιθουανία και την Ολλαν-
δία. Έχει διάρκεια 30 μή-
νες και λήγει τον Φεβρου-
άριο του 2018. 

Erasmus+ KA2 VET Skills for Future Farmers Logo 

Πρώτη Συνάντηση (Kick off) 
Στις 15 και 16 Φεβρουαρίου έλαβε χώρα η πρώτη προγραμματισμένη συνάντηση 

(Kick off) του έργου Skills for Future Farmers - SKIFF, στις εγκαταστάσεις του 

Ινστιτούτου Τεχνολο-

γίας και Επιστήμης 

Υπολογιστών 

«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ». 

Σε αυτή την πρώτη 

συνάντηση συζητή-

θηκαν και αποφασί-

στηκαν οι αρχές συ-

νεργασίας του εταιρι-

κού σχήματος. Επίσης 

προσδιορίστηκε το 

τελικό περιεχόμενο 

των παραδοτέων και 

η συμβολή των εταί-

ρων σε καθένα από αυτά. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα είναι δια-

θέσιμες στο σύνδεσμο: http://future-farmer.eu/ 

http://future-farmer.eu/


Επικοινωνία 

Αν θέλετε περισσότερες πλη-
ροφορίες για τις δραστηριό-
τητες του Ευρωπαϊκού Ινστι-
τούτου, τηλεφωνήστε μας  

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Εξέλιξης & Ολοκλήρωσης 
τηλ. 210 300 6848 
κιν.  694 541 2930 
info@evolution4.eu 

Επισκεφθείτε μας στο web, 
στη διεύθυνση 
www.TheEuropean.Institute 

Λίγα λόγια για το Ινστιτούτο 
Ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2013 από μία ομάδα ανθρώπων που πιστεύει ότι οι 

συνεργασίες με μεγάλη διάρκεια και ουσιαστικό σκοπό, πάντα αποδίδουν, ακόμα 

και αν δεν υπάρχει το οικονομικό κίνητρο πίσω από αυτές. 

Προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε τους διαθέσιμους πόρους είτε οικονομικούς είτε 

σε ανθρώπινο δυναμικό κατά τέτοιο τρόπο ώστε και το αποτέλεσμα να είναι το 

βέλτιστο δυνατό, αλλά και να δημιουργούνται δομές και συνεργασίες που με τη 

σειρά τους να δημιουργήσουν ακόμα περισσότερες ευκαιρίες για συνεργασίες. 

Μετά από μια επιτυχημένη πορεία στη διαχείριση έργων κατά το παρελθόν και 

αποκτώντας την ανάλογη εμπειρία, η ομάδα μας είναι σε θέση πλέον να υλοποιή-

σει όλη τη διαδικασία προετοιμασίας μιας πρότασης, από τη συγγραφή και του 

δημιουργία του εταιρικού σχήματος μέχρι και την τελική υλοποίηση της. 

Συνεργασίες 

Το έργο μας βασίζεται σε συνεργασίες με ανθρώπους που διαθέτουν γνώσεις και 

διάθεση να δουλέψουν μαζί μας. Οι όροι συνεργασίας με τους συνεργάτες μας 

είναι ξεκάθαροι. Μας ενδιαφέρουν καινοτόμες και πρωτότυπες ιδέες που έχουν 

αντικείμενο στην οικονομία και μπορούν να εξελιχθούν σε μια υπηρεσία ή ένα 

προϊόν. 
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