
Το άρθρο αυτό μπορεί να έχει 

75-125 λέξεις. 

Η επιλογή εικόνων ή γραφικών 

είναι ένας σημαντικός τρόπος 

πρόσθεσης περιεχομένου σε 

ένα ενημερωτικό δελτίο. 

Σκεφτείτε το άρθρο σας και 

δείτε εάν η εικόνα υποστηρίζει 

και εντείνει το μήνυμα που προ-

σπαθείτε να αποδώσετε.  Προ-

σπαθήστε να μην επιλέξετε 

εικόνες που δεν ταιριάζουν με 

Το άρθρο αυτό μπορεί να έχει 

100-150 λέξεις. 

Το υλικό θεμάτων που εμφανί-

ζεται στα ενημερωτικά δελτία 

είναι πάρα πολύ μεγάλο.  Μπο-

ρείτε να συμπεριλάβετε άρθρα 

σχετικά με τεχνολογίες ή καινο-

τομίες στον τομέα σας. 

Μπορεί επίσης να θέλετε να 

αναφέρετε επιχειρησιακές ή 

οικονομικές τάσεις ή να κάνετε 

προβλέψεις για τους πελάτες 

 

 

Πρόταση προϋπολογισμού 2008: αύξηση των 

δαπανών για την έρευνα κατά 11%  

Ευρωπαϊκή Συνεργασία στον τομέα της 

Επιστημονικής και Τεχνικής Έρευνας (COST) 

 

 

Ημερολόγιο     

ευρωπαϊκών 

εκδηλώσεων  

9 

Περισσότερες πληροφορίες: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm 
 

 

 

Στις 6 Μαΐου το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου διοργανώνει στα γραφεία του στις Βρυξέλ-
λες παρουσίαση για το δίκτυο EUREKA και το νέο πρόγραμμα EUROSTARS που αφο-
ρά στη χρηματοδότηση και στήριξη των Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που δρα-
στηριοποιούνται στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης.  

Ομιλητής θα είναι ο κ. Luuk Borg, Προϊστάμενος της Γραμματείας του EUREKA, ενώ στη συ-
νάντηση θα λάβουν μέρος 50 εκπρόσωποι γραφείων έρευνας και ανάπτυξης, που συμμετέ-
χουν στο δίκτυο IGLO - Informal Group of RTD Liaison Offices.  
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INFO DAYS     

«Industrial Innovation  
Information Days 2017» 

3-4 Οκτωβρίου 2017 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

http://tinyurl.com/y7p2e5ph  

«Info Day and brokerage 
event on the Horizon 2020 
WP 2018-2020, Challenge 
"Climate Action, Environ-

ment, Resource Efficiency & 
Raw Materials"» 

8-9 Νοεμβρίου 2017 
 Βρυξέλλες, Βέλγιο 

http://tinyurl.com/yaphw4mh  

«Horizon 2020 Societal  
Challenge 2 Info week » 

14-17 Νοεμβρίου 2017 
 Βρυξέλλες, Βέλγιο 

http://tinyurl.com/y8ynxk47 

«Info Day, Horizon 2020 - 
Health, demographic 

change and wellbeing» 
8 Δεκεμβρίου 2017 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

http://tinyurl.com/yc3hqunx  

  Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας RISE: χρηματοδότηση 

15 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

Τέσσερα μέλη του Ευρωπαϊκού Γραφείου 
Κύπρου ένωσαν τις δυνάμεις τους στο 
πλαίσιο ενός πρωτοποριακού έργου για τη 
δημιουργία Κέντρου Αριστείας Έρευνας και 
Καινοτομίας με την επωνυμία  RISE 
«Research Centre on Interactive Media 
Smart Systems and Emerging 
Technologies» στην καρδιά της Λευκωσίας. 
Σε διάσκεψη τύπου που πραγματοποιήθηκε 
στις 4 Αυγούστου 2017 στη Λευκωσία, ανα-
κοινώθηκε η απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής να χορηγήσει την αιτούμενη 
χρηματοδότηση ύψους 15 εκατομμυρίων 
ευρώ για τη δημιουργία του RISE.  

Η χρηματοδότηση από το πρόγραμ-
μα  «Teaming for Excellence» του Ορίζοντα 
2020 θα αξιοποιηθεί για τη δημιουργία και 
δραστηριοποίηση του Κέντρου για τα επόμενα 
7 περίπου χρόνια. Επιπλέον, στο Κέντρο θα 
παρασχεθεί συμπληρωματική χρηματοδότηση 
15 εκατομμυρίων ευρώ από την Κυπριακή 
Δημοκρατία. Την κοινοπραξία αποτελούν ο 
Δήμος Λευκωσίας, ως συντονιστής εταίρος, 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Max Planck 
Institute της Γερμανίας και το University 
College London του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο 
συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 
50 εκατομμύρια ευρώ περίπου και 
συμπεριλαμβάνει τους πόρους που θα 
συνεισφέρουν οι εταίροι της κοινοπραξίας. 

Το RISE θα φιλοξενηθεί στο κέντρο της Λευ-
κωσίας, καθώς εντάσσεται στη στρατηγική για 
την Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη 
του Δήμου Λευκωσίας για την ανάπτυξη ενός 
συστήματος καινοτομίας και δημιουργικότητας, 
με πυρήνα την κεντρική περιοχή της πόλης. 
Στην ίδια περιοχή, με χρηματοδότηση των Δι-
αρθρωτικών Ταμείων της ΕΕ, θα δημιουργηθεί 
η συνοικία δημιουργικών επιχειρήσεων με στό-
χο τη στήριξη της κοινότητας νεοφυών επιχει-
ρήσεων. Συνορεύει με την νεκρή ζώνη που 
διαιρεί την πόλη και το ιστορικό της κέντρο. 

Είναι ένα Κέντρο που θα είναι ανοικτό σε 
όλες τις κοινότητες της Κύπρου συμπερι-
λαμβανόμενης της τουρκοκυπριακής κοι-
νότητας που θα μπορεί να επωφεληθεί από 
τη δραστηριότητα του.  

Η ερευνητική εστίαση του RISE είναι στα δια-
δραστικά μέσα. Τα διαδραστικά μέσα βασίζο-
νται σε μεγάλο βαθμό στις Visual Sciences, 
συμπεριλαμβανομένων των Γραφικών Υπο-
λογιστών, της Υπολογιστικής Όρασης και 
της Απεικόνισης, τα οποία θα αποτελέσουν 
τον πυρήνα της ερευνητικής εστίασης του Κέ-
ντρου. Η προσέγγιση του RISE αναγνωρίζει 
ρητά το ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα 
στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών 
διαδραστικών μέσων που προσαρμόζονται πιο 
αποτελεσματικά στους χρήστες τους, αντιπρο-
σωπεύοντας τις γνωστικές προτιμήσεις τους 
και βελτιώνοντας την πρόβλεψη της συμπερι-
φοράς τους.  

Οι γενικοί στόχοι του Κέντρου είναι να παράγει 
αριστεία και διεθνώς ανταγωνιστική έρευνα 
για τη βελτίωση του επιστημονικού προφίλ της 
χώρας, να φέρει κοντά τους επιστήμονες, 
τους επιχειρηματίες και τις τοπικές αρχές, 
να συνεργαστεί με τοπικές καινοτόμες επι-
χειρήσεις για την επίλυση προβλημάτων 
πραγματικής ζωής, ευθυγραμμιζόμενο με τη 
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της χώρας 
και να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις καινο-
τομίας και τεχνολογίας με τη μεταφορά 
γνώσεων, την κατάρτιση και τις σύγχρονες 
λύσεις για την τόνωση της οικονομικής α-
νάπτυξης.  

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.nicosia.org.cy/el-GR/news/announcements/2017/43803/ και 
http://www.rise.org.cy  

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
http://tinyurl.com/y7p2e5ph
http://tinyurl.com/yaphw4mh
http://tinyurl.com/y8ynxk47
http://tinyurl.com/yc3hqunx
http://www.nicosia.org.cy/el-GR/news/announcements/2017/43803/
http://www.rise.org.cy
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Έργο «BRAMIR»: Πέρα από τη Συνταξιοδότηση – 

Μια Πηγή για την Ενσωμάτωση των Μεταναστών  

Μια κοινοπραξία 9 εταίρων από τη Γερμανία, την Κύπρο, την Ιρλανδία, τη 
Γαλλία, την Ιταλία, τη Ρουμανία, τη Φινλανδία και την Αυστρία λαμβάνουν 
μέρος στο διετές (Σεπτέμβριος 2016 – Σεπτέμβριος 2018) Ευρωπαϊκό 
έργο BRAMIR (Πέρα από τη Συνταξιοδότηση – Μια Πηγή για την Ενσωμά-
τωση των Μεταναστών). Ο βασικός στόχος του έργου BRAMIR είναι η 
ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ενός πολυεπίπεδου εκπαιδευτικού πλαισί-
ου που βασίζεται στη θεωρία της ανδραγωγικής προσέγγισης, σχεδια-
σμένου για άτομα και εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας οι οποίοι πλη-
σιάζουν τη συνταξιοδότηση. Το έργο προτείνει μια σύνθεση με αμοιβαίο 
όφελος μέσω της οποίας παρέχεται σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας η ευ-
καιρία να παραμείνουν ενεργοί και να συνεισφέρουν στην κοινωνία ενώ 
παράλληλα αντιμετωπίζεται το αυξανόμενο πρόβλημα ένταξης των μετα-
ναστών.  

Το έργο ανταποκρίνεται σε δυο επίμονες και συνεχείς δημογραφικές αλλαγές στα Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης: τη γήρανση του πληθυσμού και την αυξανόμενη εξάρτηση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη 
μετανάστευση για την κάλυψη των τρεχουσών και μελλοντικών απαιτήσεων σε εργατικό δυναμικό. 

Περισσότερες πληροφορίες:  http://bramir.eu/ και https://www.facebook.com/bramir.eu  

Νέα εργαλεία ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης για την υπεύθυνη 

παραγωγή και κατανάλωση πρώτων υλών  

Ο ερευνητικός και εκπαιδευτικός οργανισμός CARDET έχει δημιουργήσει 
ένα βίντεο κινουμένων σχεδίων με τίτλο «Understanding the problem of 
Conflict Minerals» (Κατανοώντας το πρόβλημα των Πρώτων Υλών από 
χώρες με Συγκρούσεις) το οποίο έχει ανέβει στην ιστοσελίδα You Tube στο 
πλαίσιο της καμπάνιας Stop-Mad-Mining, παρουσιάζοντας το πρόβλημα 
της υποστήριξης συγκρούσεων από το διεθνές εμπόριο, ειδικά στην εξόρυ-
ξη μετάλλων σπάνιων γαιών. Το βίντεο έχει δημιουργηθεί με την εξαιρετική 
ιδιοφυία της ομάδας του κυπριακού οργανισμού Zedem media.  

Το CARDET ενώνει δυνάμεις με τη διεθνή καμπάνια 
«StandwithCongo»για να αναδείξει τη βραβευμένη ταινία «When Elephants 
Fight» (Όταν οι ελέφαντες παλεύουν). Η ταινία ακολουθεί την ταραγμένη ιστορία της Λαϊ-
κής Δημοκρατίας του Κονγκό και εξηγεί τη σύγχρονη αυτή τραγωδία μια χώρας με απί-
στευτες ποσότητες αξιόλογων πρώτων υλών στην οποία οι κάτοικοι δεν λαμβάνουν κα-
νένα από τα θετικά του εξαγόμενου πλούτου αλλά μόνο τα κακά αποτελέσματα.  

Τρεις έρευνες έχουν παραχθεί σχετικά με την υπεύθυνη παραγωγή και κατανάλωση πρώτων υλών. Η πρώ-
τη, ερευνά τις διαδικασίες εξωτερικής ανάθεσης ανακυκλώσιμων υλικών από την GreenDot, η δεύτερη ερευνά 
τις εξορυκτικές δραστηριότητες στην Κύπρο και τη σχέση τους με τις τοπικές κοινότητες και η τρίτη εξερευνά 

τις υπεύθυνες καταναλωτικές συνήθειες στην Κύπρο για ηλεκτρονικές συσκευές.   

Επιπλέον, το CARDET έχει μεταφράσει τη διεθνή έρευνα «Κατακερματισμένες Υποσχέσεις» (Broken Promis-
es), μια εξερεύνηση των συγκρουόμενων συμφερόντων μεταξύ μεγάλων εξορυκτικών έργων και τα δικαιώματα για 
μια βιώσιμη ζωή σε πολίτες και επηρεαζόμενες κοινότητες. Όλες αυτές οι πηγές μπορούν να βρεθούν τυπωμέ-
νες (δωρεάν παροχή σε ακαδημαϊκούς, κυβερνητικούς λειτουργούς σε σχετικές υπηρεσίες) και μέχρι εξα-
ντλήσεως στα περίπτερο του CARDET στις υπαίθριες εκθέσεις που θα πραγματοποιηθούν το Σεπτέμβρη 
(NGO Fair 16 Σεπτεμβρίου 2017 στο πάρκο Ακρόπολης και 24 Σεπτεμβρίου 2017 στο δημοτικό πάρκο Λευ-

κωσίας).    

Ακολουθήστε μας στο Facebook Stop-Mad-Mining για πληροφορίες για μελλοντικές προβο-
λές ή ελάτε σε επαφή μαζί μας για συνεργαστούμε για προβολές στο πανεπιστήμιό σας, κοι-
νοτικό κέντρο, οργανισμό ή τοπική αυτοδιοίκηση (για περισσότερες πληροφορίες επικοινω-
νήστε στο info@cardet.org υπόψη κ. Θεοχάρη Μιχαήλ). 

 

 

 

 

http://bramir.eu/
https://www.facebook.com/bramir.eu
mailto:info@cardet.org
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια 
έκθεση με θέμα «Αξιολόγηση της ερευ-
νητικής σταδιοδρομίας που αναγνωρίζει 
πλήρως τις ανοικτές επιστημονικές πρα-
κτικές». Τα αποτελέσματα της έκθεσης 
είναι πρακτικές συστάσεις για την 
προώθηση της πρακτικής της Open Sci-
ence (OS) με ένα σαφές σχέδιο για την 
παροχή κινήτρων και την ενθάρρυνση 
των ερευνητών. Η έκθεση υποδηλώνει 
νέους τρόπους για την αξιολόγηση των ερευνητικών 
προτάσεων και των αποτελεσμάτων της έρευνας λαμ-

βάνοντας υπόψη όλες τις δραστηριότη-
τες των ερευνητών σε όλα τα στάδια της 
σταδιοδρομίας τους (R1-R4). 

Επιπλέον, η έκθεση παρουσιάζει τα αποτε-
λέσματα μιας έρευνας που διεξήχθη στους 
ερευνητικούς οργανισμούς χρηματοδότη-
σης καθώς και σε αυτούς που ασχολούνται 
με την έρευνα, οι οποίοι εστιάζουν την 
προσέγγισή τους στην αναγνώριση και επι-

βράβευση των ερευνητών που ασχολούνται με την Ανοι-
κτή Επιστήμη, καθώς και σε ορισμένα παραδείγματα κα-
λών πρακτικών από ολόκληρη την ΕΕ. 

Περισσότερες πληροφορίες:  
https://cdn1.euraxess.org/sites/default/files/policy_library/os-rewards-wgreport-final_integrated_0.pdf  

Αξιολόγηση ερευνητικής σταδιοδρομίας που αναγνωρίζει πλήρως 

τις ανοικτές επιστημονικές πρακτικές 

«INNOVEIT 2017» Φόρουμ Καινοτομίας του EIT  

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT), διοργα-
νώνει το Φόρουμ Καινοτομίας «INNOVEIT 2017» που θα διεξαχθεί 
στις 16-17 Οκτωβρίου 2017 στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας. Η εκδή-
λωση συνδυάζει τα βραβεία του EIT και το φόρουμ ενδιαφερόμενων 
φορέων του EIT. Το φετινό φόρουμ εστιάζει συγκεκριμένα στη δια-
μόρφωση του μέλλοντος της καινοτομίας στην Ευρώπη και στη δια-
βούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με το στρατηγικό 
πρόγραμμα καινοτομίας του EIT για το 2021 έως το 2027. 

Το φόρουμ των ενδιαφερομένων μερών του ΕΙΤ παρέχει πληροφορίες σχετικά με το EIT και τις δραστηριότητες της 
των Κοινοτήτων Καινοτομίας, παρέχει έδαφος για την ανταλλαγή καλών πρακτικών, εμπειριών και αποτελεσμάτων, 
συμβάλλει στις πολιτικές εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ και εξασφαλίζει συνέργειες και συμπληρωμα-
τικότητα σε επίπεδο ΕΕ, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Το φόρουμ είναι ανοικτό σε εκπροσώπους ε-
θνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, φορέων από τους τομείς της επιχειρηματικότητας, της εκπαίδευσης, της 
έρευνας, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και διαφόρων κλάδων, καθώς και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη από 
όλο το φάσμα του «τριγώνου της γνώσης». 
Επιπλέον, το EIT προκήρυξε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή πέντε μελών για το Διοικητικό 
Συμβούλιο. Αυτό, θα είναι επιφορτισμένο με την παροχή της στρατηγικής ηγεσίας του ΕΙΤ. Θα είναι επίσης ανεξάρτη-
το και αυτόνομο κατά τη λήψη των αποφάσεών του και είναι υπεύθυνο για την επιλογή, τον προσδιορισμό και την 
αξιολόγηση των Κοινοτήτων Καινοτομίας του ΕΙΤ. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 29 Σεπτεμβρίου 

2017. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://eit.europa.eu/innoveit#about και 
https://eit.europa.eu/newsroom/call-expressions-interest-eit-governing-board-2017  
 

Επιδόσεις στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας και συμμετοχή 

των χωρών στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια ενημερωμένη έκδοση σχετικά με 
τις «Επιδόσεις στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας και συμμετοχή 
των χωρών στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020». Τα πληροφοριακά στοιχεία 
ανά χώρα αναδεικνύουν τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες των συστημά-
των έρευνας και καινοτομίας των κρατών μελών καθώς και τη συμμετοχή 
και τις επιτυχίες του προγράμματος «Ορίζοντας 2020». 

Περισσότερες πληροφορίες:  
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=country-profiles  

Infographic Κύπρου:  
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=country-profiles-detail&ctry=cyprus  
Infographic Ελλάδας:  
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=country-profiles-detail&ctry=greece  
 

https://cdn1.euraxess.org/sites/default/files/policy_library/os-rewards-wgreport-final_integrated_0.pdf
https://eit.europa.eu/innoveit#about
https://eit.europa.eu/newsroom/call-expressions-interest-eit-governing-board-2017
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=country-profiles
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=country-profiles-detail&ctry=cyprus
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=country-profiles-detail&ctry=greece
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Νέες γνωμοδοτήσεις σε θέματα στρατηγικής της ΕΕ για την Υγεία 

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προετοιμάζει τρεις γνωμοδοτήσεις 
για θέματα προτεραιότητας της στρατηγικής της ΕΕ για την Υγεία σχετικά με τους αποτελεσμα-
τικούς επενδυτικούς τρόπους στο τομέα της Υγείας:  

 Γνωμοδότηση σχετικά με τα καινοτόμα μοντέλα πληρωμών για καινοτόμα φάρμακα υψηλού κόστους 
Οι προσπάθειες για επένδυση στην ανάπτυξη και την έγκαιρη έγκριση καινοτόμων φαρμάκων αντιμετωπίζουν προκλή-
σεις. Η Επιτροπή δεσμεύεται να εξασφαλίσει την πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμα φάρμακα και να διερευνήσει 
πιθανές συνέργειες μεταξύ διαφόρων φορέων της ΕΕ. Η γνωμοδότηση αναμένεται τον Νοέμβριο του 2017. 

 Γνωμοδότηση σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη στην ΕΕ 
Τον Απρίλιο του 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σύσταση για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Πυλώνα των Κοι-
νωνικών Δικαιωμάτων. Ζητήθηκε από την ειδική ομάδα να δημιουργήσει ένα πλαίσιο που μπορεί να λειτουργήσει και να 
βοηθήσει στην καθοδήγηση της βελτίωσης της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη. Η γνωμοδότηση αναμένεται να 
ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2017. 

 Γνωμοδότηση για εργαλεία και μεθοδολογίες για αξιολόγηση της απόδοσης της πρωτοβάθμιας περίθαλψης 
Η ισχυρή πρωτοβάθμια φροντίδα μπορεί να συμβάλει στην εδραίωση της συνολικής απόδοσης του συστήματος υγείας 
παρέχοντας προσιτή και προσβάσιμη φροντίδα, καθοδηγώντας τους ασθενείς για να βρουν την καταλληλότερη περίθαλ-
ψη, εστιάζοντας στις ατομικές ανάγκες. Η γνωμοδότηση αναμένεται το Σεπτέμβριο του 2017.  

Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/health/expert_panel/home_en  

Το σχέδιο Juncker υποστηρίζει τη θεραπεία του καρκίνου του  

εγκεφάλου με δάνειο 35 εκατ. ευρώ 

Οι ασθενείς που πάσχουν από τον πιο επιθετι-
κό τύπο καρκίνου του εγκεφάλου, το γλοιο-
βλάστωμα, θα έχουν σύντομα ευρύτερη πρό-
σβαση σε μια νέα μορφή θεραπείας χάρη στη 
χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Η ΕΤΕπ και η Γερμανική 
εταιρεία ιατρικών συσκευών MagForce υπέγραψαν 
συμφωνία χρηματοδότησης, η οποία θα επιτρέψει στην 
εταιρεία να δανειστεί έως και 35 εκατ. ευρώ κατά τα ε-
πόμενα τρία χρόνια, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτύ-
χει ένα σύνολο συμφωνημένων κριτηρίων απόδοσης. 

Η MagForce έχει αναπτύξει τη θεραπεία NanoTherm, μια 
νέα προσέγγιση στην τοπική θεραπεία των συμπαγών 
όγκων. Η μέθοδος βασίζεται στην αρχή της εισαγωγής μα-
γνητικών νανοσωματιδίων απευθείας σε έναν όγκο και κα-
τόπιν στη θέρμανσή τους σε ένα εναλλασσόμενο μαγνητικό 
πεδίο. Ανάλογα με τη διάρκεια της θεραπείας και τις θερμο-
κρασίες που επιτυγχάνονται εντός του όγκου, τα καρκινικά 
κύτταρα είτε καταστρέφονται ανεπανόρθωτα είτε γίνονται 

πιο ευπαθή για επιπλέον χημειοθεραπεία ή 
ακτινοθεραπεία. Αυτή η προσέγγιση καθιστά 
δυνατή την καταπολέμηση του όγκου από το 
εσωτερικό, διατηρώντας παράλληλα τον περι-
βάλλοντα ιστό υγιή. Οι παρενέργειες αυτής της 
θεραπείας είναι σημαντικά χαμηλότερες από 

εκείνες στις συνήθεις μεθόδους που χρησιμοποιούνται σή-
μερα. Επιπλέον, η θεραπεία NanoTherm εμφανίζει υψηλό 
βαθμό αποτελεσματικότητας αποδεδειγμένο σε κλινικές με-
λέτες. Έχει εγκριθεί κανονιστική έγκριση για τον καρκίνο του 
εγκεφάλου στην Ευρώπη και οι ασθενείς έχουν λάβει επιτυ-
χή αγωγή στη Γερμανία. 

Η χρηματοδότηση της ΕΤΕπ θα υποστηρίξει την ανάπτυξη 
σε όλη την Ευρώπη του NanoTherm για τη θεραπεία του 
καρκίνου του εγκεφάλου. Επιπλέον, θα υποστηρίξει την 
ευρωπαϊκή και παγκόσμια έγκριση για τον καρκίνο του προ-
στάτη - μια άλλη ογκολογική κατάσταση, η οποία μπορεί να 
αντιμετωπιστεί με τη θεραπεία  NanoTherm.  

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/ycsvkdlz  

Το Human Brain Project ανακοίνωσε 5 νέες προσκλήσεις! 
Πέντε νέες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργατικά έργα ανακοινώθηκαν από το 
Human Brain Project (HBP). Το HBP είναι μια φιλόδοξη δεκαετής ερευνητική πρωτοβουλία και 
μέρος του εμβληματικού προγράμματος της ΕΕ. Αναπτύσσει μια καινοτόμο υποδομή ΤΠΕ (κοινή 
πλατφόρμα HBP), η οποία θα βοηθήσει τους νευροεπιστήμονες και τους κλινικούς ερευνητές να 
ενσωματώσουν δεδομένα και γνώσεις σχετικά με τον εγκέφαλο σε όλα τα επίπεδα της χωρικής 
και χρονικής οργάνωσής του. Χρησιμοποιώντας λεπτομερείς ψηφιακές αναπαραστάσεις, ανακα-

τασκευές και προσομοιώσεις, στοχεύει να δώσει εργαλεία σε χιλιάδες ερευνητές για να προωθήσουν και να 
επιταχύνουν την κατανόηση της λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου και των ασθενειών του. 

Οι νέες προσκλήσεις, οι οποίες είναι ανοικτές έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2017, καλύπτουν: 

 Comparative single cell analyses of principal neurons and interneurons in mice and humans (271,212.23 ευ-
ρώ συν 30,134.70 ευρώ για platform vouchers, χρηματοδότηση 1 πρότασης). 

 Co-designing the HBP digital infrastructure for advancing the understanding of multilevel brain 
organization (1,839,424.00 ευρώ, χρηματοδότηση 2 προτάσεων). 

 Data Protection Officer (318,750.00 ευρώ, χρηματοδότηση 1 πρότασης). 

 Modelling Allosteric Drugs (225,000.00 ευρώ, χρηματοδότηση 1 πρότασης). 

 Coordination of Gender Equality Activities (156,250.00 ευρώ, χρηματοδότηση 1 πρότασης). 

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.humanbrainproject.eu/en/follow-hbp/news/calls-for-expression-of-interest/  

https://ec.europa.eu/health/expert_panel/home_en
http://tinyurl.com/ycsvkdlz
https://www.humanbrainproject.eu/en/follow-hbp/news/calls-for-expression-of-interest/
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Φόρουμ «Καθαρή Ενέργεια για Όλα τα Ευρωπαϊκά Νησιά» 

Το εναρκτήριο φόρουμ «Καθαρή Ενέργεια για Όλα τα Ευρωπαϊκά Νησιά» θα 
πραγματοποιηθεί στις 22 Σεπτεμβρίου στα Χανιά της Κρήτης. Θα σηματοδοτήσει 
την έναρξη της πρωτοβουλίας Clean Energy for All European Islands. Στόχος είναι 
να βοηθηθούν τα νησιά της ΕΕ να μειώσουν το υψηλό ενεργειακό τους κόστος, να 
ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια, να ενισχύσουν την ανάληψη των ανανεώσι-

μων πηγών ενέργειας και να χρησιμοποιήσουν πιο καινοτόμες ενεργειακές τεχνολογίες. 

Το φόρουμ θα περιλαμβάνει δύο συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, οι οποίες θα παρουσιάσουν τις τρέχουσες βέλτιστες 
πρακτικές και νέα έργα στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της έρευνας και της καινοτομίας και της ενερ-
γειακής απόδοσης. Θα πραγματοποιηθούν επίσης συνεδριάσεις για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
στα νησιά της ΕΕ και χρηματοδοτικά θέματα που σχετίζονται με αυτό. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/energy/en/events/clean-energy-all-european-islands-inaugural-forum  

Το έργο για την ενίσχυση της τεχνολογικής 
έρευνας και καινοτομίας μεταξύ Ευρώπης και 
Νότιας Αφρικής (ESASTAP 2020) ανακοίνωσε 
πρόσκληση για δραστηριότητες αδελφοποίη-
σης στον τομέα Επιστημών της Θάλασσας με-
ταξύ ερευνητών της ΕΕ και της Νότιας Αφρι-
κής. 

Στόχος της πρόσκλησης για αδελφοποίηση είναι να προ-
σφερθούν επιχορηγήσεις κινητικότητας προκειμένου: να 
στηριχθεί / να επεκταθεί η υπάρχουσα συνεργασία και 
σχέσεις έρευνας, και να δημιουργηθούν νέες ερευνητι-
κές σχέσεις ή συνεργατικά έργα. Ο γενικός στόχος είναι 
η καθιέρωση μακροπρόθεσμης, θεσμικής συνεργασίας με-
ταξύ των εταίρων της ΕΕ και της Νότιας Αφρικής και η επί-
τευξη ενός νέου επιπέδου συνεργασίας με την ενίσχυση 

ενός μικρού αριθμού στρατηγικών συμμαχιών. 

Οι αιτήσεις για αυτή την πρόσκληση αδελφοποίη-
σης μπορούν να υποβληθούν μόνο στο συγκε-
κριμένο τομέα των Επιστημών της Θάλασσας, 
συμπεριλαμβανομένων των πολικών επιστη-
μών, της ωκεανογραφίας, της θαλάσσιας οικο-
λογίας, της θαλάσσιας γεωλογίας, της θαλάσ-

σιας βιολογίας, της θαλάσσιας μετεωρολογίας και της 

κλιματολογίας. 

Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ερευνητικά ιδρύμα-
τα (πανεπιστήμια, τεχνολογικά πανεπιστήμια, επιστημονικά 
συμβούλια) από τη Νότια Αφρική και την Ευρώπη καλού-
νται να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 6 Οκτωβρίου 

2017. 

ESASTAP 2020: Πρόσκληση για δραστηριότητες αδελφοποίησης  

στον τομέα Επιστημών της Θάλασσας 

Νέες και βελτιωμένες δοκιμές για εκπομπές αυτοκινήτων γίνονται  

υποχρεωτικές από 1η Σεπτεμβρίου 

Από την 1 Σεπτεμβρίου 2017, τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων θα πρέπει να υποβάλλονται 
σε νέες και πιο αξιόπιστες δοκιμές εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης 
(«εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης – RDE»), καθώς και σε βελτιωμένη ερ-
γαστηριακή δοκιμή («εναρμονισμένη παγκοσμίως διαδικασία δοκιμής ελαφρών επαγ-
γελματικών οχημάτων» – WLTP) πριν από την κυκλοφορία τους στους ευρωπαϊκούς 

δρόμους. Οι νέες δοκιμές εκπομπών θα εξασφαλίσουν: 

 Πιο αξιόπιστες και ακριβείς δοκιμές εκπομπών: Η δοκιμή RDE θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς μια νέα, πιο 
ρεαλιστική διαδικασία εργαστηριακής δοκιμής (δοκιμή WLTP) για όλες τις εκπομπές, συμπεριλαμβανομένων των εκ-
πομπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίμων, καθώς και των εκπομπών NOx και άλλων ατμοσφαιρικών ρύπων. Και 
οι δύο δοκιμές θα καταστούν υποχρεωτικές από τον Σεπτέμβριο του 2017 για όλα τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων και θα 
εφαρμοστούν σταδιακά για όλα τα καινούργια αυτοκίνητα από το 2018 έως το 2019. 

 Πλήρης αναμόρφωση του συστήματος έγκρισης τύπου: Μόλις εγκριθεί, η πρόταση κανονισμού που υπέβαλε η 
Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2016 θα βελτιώσει την ποιότητα και θα αυξήσει την ανεξαρτησία των δοκιμών οχημά-
των, θα ενισχύσει την επιτήρηση των αυτοκινήτων και θα εισαγάγει στο σύστημα την ευρωπαϊκή εποπτεία. 

 Πρότυπα ποιότητας του αέρα: Τα κράτη μέλη πρέπει να συμμορφωθούν με τις οριακές τιμές της ΕΕ για ορισμέ-
νους ρύπους, συμπεριλαμβανομένων των NO2, και να θεσπίσουν σχέδια για την ποιότητα του αέρα στις ζώνες ή 
στους οικισμούς όπου σημειώνεται υπέρβαση των εν λόγω οριακών τιμών. 

 Κινητικότητα με χαμηλές εκπομπές: Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών εστιάζεται 
σε διάφορες επιλογές εναλλακτικών μορφών ενέργειας με χαμηλές εκπομπές για τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα λεω-
φορεία και επίσης δίνει έμφαση στον εξηλεκτρισμό των σιδηροδρομικών μεταφορών και στη χρήση βιοκαυσίμων στις 
αεροπορικές μεταφορές, στα φορτηγά και στα πούλμαν. Επίσης, η Επιτροπή προτίθεται να εγκρίνει σχέδιο δράσης 
για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, ώστε να προωθηθεί η ευρύτερη δυνατή χρήση εναλλακτικών 
καυσίμων στην Ευρώπη έως τον Νοέμβριο του 2017. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-2821_el.htm  

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.esastap.org.za/news/index.php  

https://ec.europa.eu/energy/en/events/clean-energy-all-european-islands-inaugural-forum
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-2821_el.htm
http://www.esastap.org.za/news/index.php
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SAVE THE DATE! Πρώτη Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για την Εκπαίδευση  

Είστε έτοιμοι να ανακαλύψετε πώς θα ωφεληθεί η Ευρώπη επενδύοντας έξυπνα στην εκπαίδευση; Ενδιαφέ-
ρεστε να διερευνήσετε πώς η εκπαίδευση μπορεί να μεταδώσει κοινές αξίες; Θέλετε να μάθετε πώς να προ-
σεγγίζετε καλύτερα τους μειονεκτούντες μαθητές; Αν η απάντηση είναι θετική, σημειώστε στο πρόγραμμά 
σας την ημερομηνία διεξαγωγής της 1

ης
 Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Κορυφής για την Εκπαίδευση που θα πραγ-

ματοποιηθεί στις 25 Ιανουαρίου 2018 στις Βρυξέλλες. Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Κορυφής για την Εκπαίδευση 
θα επικεντρωθεί στη χαμηλή επίδοση των βασικών δεξιοτήτων των νέων σε όλη την Ευρώπη, στην επείγου-
σα ανάγκη αντιμετώπισης των ανισοτήτων στα εκπαιδευτικά συστήματα και στις καλύτερες επενδύσεις στην 
εκπαίδευση. 

Η Διάσκεψη Κορυφής θα φέρει κοντά τον κόσμο της εκπαίδευσης και τον ευρύτερο κόσμο - υπουργούς, ακαδημαϊ-
κούς, ενδιαφερόμενους φορείς και κοινωνία των πολιτών - προκειμένου να επιδιωχθεί μια πολιτική συναίνεση υψη-
λού επιπέδου για την αντιμετώπιση της ανισότητας μέσα και μέσω της εκπαίδευσης ως μέσο αντιμετώπισης ελλείψε-
ων σε βασικές δεξιότητες και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής. Η πρόσκληση και το πρόγραμμα θα ακολουθήσουν 
το φθινόπωρο. 

Περισσότερες πληροφορίες: EAC-EDUCATION-SUMMIT@ec.europa.eu  

Νέοι μεταφραστές δοκιμάστε τις ικανότητές σας στον ετήσιο διαγωνι-

σμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής! 

Οι εγγραφές για τον 11ο διαγωνισμό για νέους μεταφραστές «Juvenes Translatores» 
που διοργανώνει η μεταφραστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ξεκίνησαν την 
1

η
 Σεπτεμβρίου  και θα διαρκέσουν έως τις 20 Οκτωβρίου 2017. «ΕΕ 60» — η 60ή επέτει-

ος από την υπογραφή της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας»: αυτό 
θα είναι το θέμα των κειμένων που θα πρέπει να μεταφράσουν νεαροί μεταφραστές από 
ολόκληρη την Ευρώπη στο φετινό διαγωνισμό. 

Οι νέοι μεταφραστές —δύο έως πέντε από κάθε σχολείο— μπορούν να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας και πρέπει 
να έχουν γεννηθεί το 2000. Θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους στις 23 Νοεμβρίου 2017, την 
ημέρα του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ταυτόχρονα σε όλα τα σχολεία που θα επιλεγούν να συμμετά-
σχουν. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, οι μαθητές θα μεταφράσουν ένα μονοσέλιδο κείμενο από μια επίσημη 
γλώσσα της ΕΕ σε μια άλλη. Αυτό σημαίνει συνολικά 552 γλωσσικούς συνδυασμούς των 24 επίσημων γλωσσών της 
ΕΕ. Οι νικητές θα προσκληθούν στις Βρυξέλλες τον Απρίλιο του 2018 για να παραλάβουν τα βραβεία τους. 

Περισσότερες πληροφορίες:  
https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_el  

Η Πρωτοβουλία Κοινού Προγραμματισμού 
«Πολιτιστική Κληρονομιά και Παγκόσμια Αλλα-
γή» (JPICH) ανακοίνωσε μια νέα ευκαιρία χρηματο-
δότησης για διεθνικές προτάσεις: «Κληρονομιά σε 
Μεταβαλλόμενα Περιβάλλοντα». Η πρόσκληση έχει 
σχεδιαστεί για να υποστηρίξει την ανάπτυξη νέων 
ιδεών και γνώσεων βασισμένων στην έρευνα ως α-
πάντηση στο ταχέως και ευρέως μεταβαλλόμενο 
πλαίσιο με το οποίο αντιμετωπίζεται η κληρονομιά. 

Η πρόσκληση αποσκοπεί στη χρηματοδότηση εξαιρετι-
κής συνεργατικής, διακρατικής, διεπιστημονικής και 
καινοτόμου έρευνας. Καλεί ερευνητικά έργα που βοη-
θούν την πολιτιστική κληρονομιά να αντιμετωπίσει κοινω-
νικές προκλήσεις όπως: επιπτώσεις κλιματικής αλλα-
γής, περιβαλλοντική υποβάθμιση, μετανάστευση, 
δημογραφικές και κοινωνικές αλλαγές, διασπορά, 
αστικοποίηση και απομάκρυνση από την ύπαιθρο, 
οικονομική ανισότητα, μεταβαλλόμενες αντιλήψεις 
και βιωσιμότητα, και τα οποία συμβάλλουν στην ανά-
πτυξη της κοινωνίας. 

Σημαντική πτυχή των έργων στο πλαίσιο αυτής της πρό-
σκλησης θα είναι οι σχέσεις μεταξύ ερευνητών και ενός 

ευρέος φάσματος ενδιαφερομένων εκτός του ακαδημαϊ-
κού τομέα και η δυνατότητα να επηρεάσουν τους υπεύθυ-
νους χάραξης πολιτικής σε βασικούς τομείς διαχείρισης 
και προγραμματισμού της κληρονομιάς. 

Μόνο δικαιούχοι εγκατεστημένοι στις χώρες που συμμε-
τέχουν στην πρωτοβουλία JPICH, ανεξάρτητα από την 
εθνικότητά τους, είναι επιλέξιμοι προς χρηματοδότηση. Οι 
χώρες αυτές είναι: Λευκορωσία, Κύπρος, Τσεχική Δημο-
κρατία, Ιρλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Ιταλία, Νορβηγία, 
Πολωνία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο. Κάθε κοινοπρα-
ξία έργων πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις ε-
ρευνητικές ομάδες, καθεμιά από μια διαφορετική χώρα 
που συμμετέχει σ στην πρωτοβουλία JPICH. Ο μέγιστος 
αριθμός ερευνητικών ομάδων ανά έργο είναι πέντε. Η 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 
30η Νοεμβρίου 2017.   

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/ybfjs9tx  

Πρόσκληση JPICH: Κληρονομιά σε Μεταβαλλόμενα Περιβάλλοντα 

mailto:EAC-EDUCATION-SUMMIT@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_el
http://tinyurl.com/ybfjs9tx
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Περισσότερα από 130 εργαστήρια, εκδηλώ-
σεις δικτύωσης και επισκέψεις έργων θα 
πραγματοποιηθούν στις Βρυξέλλες ως μέ-
ρος της 15ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περι-
φερειών και Πόλεων, η οποία θα πραγματο-
ποιηθεί 9 - 12 Οκτωβρίου 2017. 

Υπό τον τίτλο «οι Περιφέρειες και Πόλεις ερ-
γάζονται για ένα καλύτερο μέλλον», το πρό-
γραμμα αντιμετωπίζει τρία βασικά ζητήματα: 

 Δημιουργία ανθεκτικών περιφερειών και πόλεων  

 Περιφέρειες και πόλεις ως παράγοντες αλλαγής  

 Ανταλλαγή γνώσης για την επίτευξη αποτελεσμά-

των  

Η φετινή εκδήλωση θα είναι το αποτέλεσμα 
της συνεργασίας 28 εταιρικών συμπράξεων 
περιφερειών και πόλεων, 14 Γενικών Διευθύν-
σεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διαφόρων 
δικτύων, ενώσεων και άλλων θεσμικών οργα-
νισμών. Η έναρξη του θεσμού θα πραγματο-
ποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στο Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο. 

Η εγγραφές στα σεμινάρια που θα γίνουν στις Βρυξέλλες 
είναι δωρεάν και  θα διαρκέσουν έως τις 29 Σεπτεμβρίου 
2017. 
 

 

Άνοιξαν οι εγγραφές για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα  

Περιφερειών και Πόλεων (Open Days 2017) 

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να επιλέ-
ξει δυνητικούς δικαιούχους για την υλοποίη-
ση ορισμένων δράσεων ενημέρωσης που 
συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Ο κύριος 
στόχος είναι η παροχή υποστήριξης για την 
παραγωγή και τη διάδοση πληροφοριών και 
περιεχομένου που συνδέονται με την πολιτι-
κή συνοχής της ΕΕ, με παράλληλο σεβασμό 
προς την πλήρη συντακτική ανεξαρτησία 
των εμπλεκόμενων φορέων. 

Οι ειδικοί στόχοι της παρούσας πρόσκλησης υποβολής 
προτάσεων είναι:  

 Προώθηση της καλύτερης κατανόησης του ρόλου 
που διαδραματίζει η πολιτική συνοχής στην υπο-
στήριξη όλων των περιφερειών της ΕΕ·  

 Αύξηση της ευαισθητοποίησης για τα έργα που 
χρηματοδοτούνται από την ΕΕ - και ειδικότερα μέσω 
της πολιτικής για τη συνοχή - και για τις επιπτώσεις 
τους στις ζωές των ανθρώπων·  

 Διάδοση πληροφοριών και ενθάρρυνση του ανοι-
κτού διαλόγου με θέμα την πολιτική συνοχής, τα απο-
τελέσματά της, τον ρόλο της στην επίτευξη των πολιτι-

κών προτεραιοτήτων της ΕΕ και το μέλλον 
της·  

 Ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολι-
τών σε θέματα που αφορούν την πολιτική συ-
νοχής και προώθηση της συμμετοχής των πο-
λιτών στον καθορισμό προτεραιοτήτων για το 
μέλλον της εν λόγω πολιτικής.  

Οι επιλέξιμοι αιτούντες πρέπει να είναι νομι-
κές οντότητες που έχουν συσταθεί και εδρεύ-

ουν σε κράτος μέλος της ΕΕ. Παραδείγματα επιλέξιμων 
αιτούντων είναι τα εξής: οργανισμοί μέσων μαζικής 
ενημέρωσης/ειδησεογραφικά πρακτορεία 
(τηλεόραση, ραδιόφωνο, γραπτός τύπος, ηλεκτρονι-
κά μέσα ενημέρωσης, νέα μέσα ενημέρωσης, συνδυ-
ασμός διάφορων μέσων ενημέρωσης)· μη κερδοσκο-
πικοί οργανισμοί· πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά 
ιδρύματα· ερευνητικά κέντρα και ομάδες προβληματι-
σμού (think-tanks)· δημόσιες αρχές (εθνικές, περιφε-
ρειακές και τοπικές), οι οποίες δεν μπορούν να θεω-

ρηθούν ως διαχειριστικές αρχές.  

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι ανοικτή έως τις 
16 Οκτωβρίου 2017. 

Υποστήριξη δράσεων ενημέρωσης σχετικά με την Πολιτική Συνοχής  

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2017/index.cfm 

Ευρωπαϊκοί δημόσιοι οργανισμοί (πόλεις, 
περιφέρειες) ή εταιρείες που σχεδιάζουν να 
επενδύσουν στην αειφόρο αστική κινητικό-
τητα μπορούν τώρα να λάβουν υποστήριξη 
από μια νέα σύμβαση παροχής υπηρεσιών 
που χρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυν-
ση Κινητικότητας και Μεταφορών της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής. 

Η νέα υπηρεσία συμβάλλει στην αξιολόγηση 
της επενδυτικής ετοιμότητας του έργου, στον προσδι-

ορισμό των επενδυτικών ευκαιριών και στη 
σύνδεση των εταίρων του έργου με επεν-
δυτές και χρηματοδότες. Έως 20 έργα θα 
επιλεγούν για να λάβουν αυτές τις υπηρεσίες. 
Θα δοθεί έμφαση στις νέες υπηρεσίες κινη-
τικότητας και ηλεκτροκινητικότητας, σύμ-
φωνα με τις πρωτοβουλίες του σκέλους δρά-
σης «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα» της Ευρω-
παϊκής Εταιρικής Σχέσης Καινοτομίας για τις 

Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες. 

Παροχή τεχνικής και οικονομικής συμβουλευτικής υποστήριξης  

για έργα βιώσιμης αστικής κινητικότητας 

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/y9mbcx9g  

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/
http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2017/index.cfm
http://tinyurl.com/y9mbcx9g
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Νέα για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

(ΜΜΕ) 

Πρόγραμμα κατάρτισης για Ψηφιακούς Κόμβους Καινοτομίας 

Στο πλαίσιο του έργου «Smart Factories in the new EU Member States», η Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή αναζητά οργανισμούς που θα αναλάβουν το ρόλο ενός «Ψηφιακού Κόμ-
βου Καινοτομίας» (Digital Innovation Hub) στα 13 νέα κράτη μέλη της ΕΕ. Τουλάχι-
στον 30 Ψηφιακοί Κόμβοι Καινοτομίας από 8 χώρες θα επιλεγούν για να συμμετά-
σχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης, το οποίο διαχειρίζεται η PwC και το Oxford Univer-
sity Innovation (Oxentia). 

Ένας Ψηφιακός Κόμβος Καινοτομίας είναι ένας μηχανισμός υποστήριξης που βοηθά τις 
εταιρείες να γίνουν πιο ανταγωνιστικές βελτιώνοντας τις επιχειρηματικές / παραγωγικές δια-
δικασίες τους, καθώς και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μέσω ψηφιακής τεχνολογίας. Λει-

τουργούν ως μονο-απευθυντική θυρίδα, παρέχοντας στους πελάτες πρόσβαση σε δοκιμές τεχνολογίας, υποστήριξη 
χρηματοδότησης, πληροφορίες αγοράς και δυνατότητες δικτύωσης. Μπορούν να επικεντρωθούν σε βασικές τεχνολο-
γίες όπως η ρομποτική, η φωτονική, οι υπολογιστές υψηλής απόδοσης, τα κυβερνο-φυσικά συστήματα κλπ. Θα μπο-
ρούσαν επίσης να επικεντρωθούν σε συγκεκριμένους τομείς όπως η γεωργία, η κατασκευή, η βιομηχανοποίηση, κλπ. 

Μετά τη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι Ψηφιακοί Κόμβοι Καινοτομίας θα αποτελέσουν σημαντικό 
πυλώνα για την ψηφιοποίηση του κλάδου στις επιλεγμένες χώρες, όπου οι εταιρείες (και ιδίως οι παραδοσιακοί βιομη-
χανικοί κλάδοι και οι ΜΜΕ) επενδύουν λιγότερο στις ψηφιακές τεχνολογίες. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν πανεπι-
στήμια και ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα, εκκολαπτήρια και επιταχυντές επιχειρήσεων, συνεργατικοί 
σχηματισμοί (clusters) και βιομηχανικές ενώσεις που εκπροσωπούν εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι 
οργανισμοί που αναπτύσσουν σχέδια έξυπνης εξειδίκευσης. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγκατεστημένοι στα 13 

νέα Κράτη Μέλη της ΕΕ. Οι αιτήσεις είναι ανοικτές έως τις 22 Οκτωβρίου 2017. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-digital-innovation-hubs-eu13-member-states  

Η φετινή έκδοση ICT Proposers' Day 2017 θα 
πραγματοποιηθεί στις 9 και 10 Νοεμβρίου 
στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας. H εκδήλω-
ση ενημέρωσης και δικτύωσης θα επικεντρω-
θεί στις  προσκλήσεις υποβολής προτάσεων 
του προγράμματος εργασίας 2018-2020 στον 
τομέα των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινω-

νιών και των μελλοντικών και αναδυόμενων 
τεχνολογιών (FET), του Ορίζοντα 2020.  

Θα προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία για την 
οικοδόμηση συνεργασιών ποιότητας με ακαδη-
μαϊκούς, ερευνητές, βιομηχανικούς φορείς, ΜΜΕ 
και κυβερνητικούς φορείς από όλη την Ευρώπη. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/y7cmnryj  

ICT Proposers' Day 2017 

SME Instrument: αλλαγή καταληκτικής ημερομηνίας για τη Φάση 1 

Λόγω της έναρξης των πιλοτικών προσκλήσεων του  European Innovation 
Council (2018-2020), η τελευταία καταληκτική ημερομηνία για το 2017 της πρό-
σκλησης του εργαλείου χρηματοδότησης SME Instrument για τη Φάση 1  μετατέ-
θηκε στις 7 Νοεμβρίου 2017, 17:00 (ώρα Βρυξελλών). 

Συνεπώς, η καταληκτική ημερομηνία της 8
ης

 Νοεμβρίου που αναγράφεται στο Πρό-
γραμμα Εργασίας δεν ισχύει πλέον  

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/ycldadxa  
 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-digital-innovation-hubs-eu13-member-states
http://tinyurl.com/y7cmnryj
http://tinyurl.com/ycldadxa
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 

AAL Forum -  ICT technology for ageing population 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.aalforum.eu/ 

2-4 Οκτωβρίου 
Coimbra,  

Πορτογαλία 

Industrial Innovation Information Days 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/y7p2e5ph 

3-4 Οκτωβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

IOT Solutions World Congress 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/l8oaz77 

3-5 Οκτωβρίου 
Βαρκελώνη,  

Ισπανία 

Smarter Region - International Conference and Brokerage Event  
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/y8mursmm 

5 Οκτωβρίου 
Οστράβα, Τσεχία 

Our Ocean 2017 
Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/content/our-ocean-2017_en  

5-6 Οκτωβρίου 
Μάλτα 

European Week of Regions and Cities 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/y7r2q8vq 

9-12 Οκτωβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Workshop on Silver Economy 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/yaayh9wg 

10 Οκτωβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

EU Research Conference – Funding and Policies for Smart Mobility 
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.b2match.eu/smw2017/pages/20139-conference 

10 Οκτωβρίου 
Τορίνο, Ιταλία 

GENCAD Conference 2: Gender and health  
Περισσότερες πληροφορίες:  
https://ec.europa.eu/health/social_determinants/events/ev_20171011_en 

11 Οκτωβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Agri-Innovation Summit 2017 
Περισσότερες πληροφορίες:  
https://europa.eu/newsroom/events/agri-innovation-summit-ais-2017_en 

11-12 Οκτωβρίου 
Λισαβόνα,  

Πορτογαλία 

Supporting Europe’s Coastal Communities 
Περισσότερες πληροφορίες: http://barcodeconf.onetec.fr/emff/savethedate.html  

12-13 Οκτωβρίου 
Ταλίν, Εσθονία 

Harnessing Research and Innovation for FOOD 2030: A Science Policy Dialogue 
Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/research/conferences/2017/food2030/index.cfm 

16 Οκτωβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

ΕΙΤ Innovation Forum 
Περισσότερες πληροφορίες: https://eit.europa.eu/innoveit 

16-17 Οκτωβρίου 
Βουδαπέστη,  

Ουγγαρία 

eHealth Tallinn 2017 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/y8jwb23k 

16-18 Οκτωβρίου 
Ταλίν, Εσθονία 

2017 Innovation Procurement conference 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/ybmvz68v 

17-18 Οκτωβρίου 
Ταλίν, Εσθονία 

2EC3-ENISA internet of things security conference 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/y8q5dopq 

18-19 Οκτωβρίου 
Χάγη, Ολλανδία 

Madrid Forum - Creation of the internal gas market  
Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/energy/en/events/madrid-forum 

19-20 Οκτωβρίου 
Μαδρίτη, Ισπανία 

Energy Info Days 2017 
Περισσότερες πληροφορίες:  
http://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/energy-info-days-2017 

23-25 Οκτωβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Lisbon Addictions 2017 
Περισσότερες πληροφορίες: https://europa.eu/newsroom/events/lisbon-addictions-2017_en  

24-26 Οκτωβρίου 
Λισαβόνα,  

Πορτογαλία 

Nature Based Solutions: from Innovation to Common Use 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/yccnnsp4 

24-26 Οκτωβρίου 
Ταλίν, Εσθονία 

Info Day and Brokerage Event “Cities of the Future 2017” 
Περισσότερες πληροφορίες: https://h2020.org.tr/en/COF2017 

26-27 Οκτωβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

http://www.aalforum.eu/
http://tinyurl.com/y7p2e5ph
http://tinyurl.com/l8oaz77
http://www.conbri.com/event/smarter-region-international-brokerage-event-2017
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/content/our-ocean-2017_en
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/events/2017/10/european-week-of-regions-and-cities-2017
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/workshop-silver-economy-during-european-week-regions-and-cities
https://www.b2match.eu/smw2017/pages/20139-conference
https://ec.europa.eu/health/social_determinants/events/ev_20171011_en
https://europa.eu/newsroom/events/agri-innovation-summit-ais-2017_en
http://barcodeconf.onetec.fr/emff/savethedate.html
http://ec.europa.eu/research/conferences/2017/food2030/index.cfm
https://eit.europa.eu/innoveit
http://tinyurl.com/y8jwb23k
http://tinyurl.com/ybmvz68v
http://tinyurl.com/y8q5dopq
https://ec.europa.eu/energy/en/events/madrid-forum
http://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/energy-info-days-2017
https://europa.eu/newsroom/events/lisbon-addictions-2017_en
http://tinyurl.com/yccnnsp4
https://h2020.org.tr/en/COF2017
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 
European Space Week 2017  
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.eusw2017.eu/ 

3-9 Νοεμβρίου 
Ταλίν, Εσθονία 

Raw Materials Week 2017 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/y87ty83n 

6-10 Νοεμβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

European Commission & European Defence Agency Matchmaking event 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/yd5gt9cr 

7 Νοεμβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

6th Annual EU Financial Regulation Conference 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/ydhsvxca 

7 Νοεμβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Annual Event on Public-Public Partnerships 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/yaumwata 

7-8 Νοεμβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Info Day and brokerage event on the Horizon 2020 WP 2018-2020, Challenge "Climate 
Action, Environment, Resource Efficiency & Raw Materials" 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/yaphw4mh 

8-9 Νοεμβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

ICT Proposers' Day 2017 
Περισσότερες πληροφορίες:  
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/events/ict-proposers-day-2017 

9-10 Νοεμβρίου 
Βουδαπέστη,  

Ουγγαρία 

Horizon 2020 Food Security Societal Challenge Info week  
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/y8ynxk47 

14-17 Νοεμβρίου  
 Βρυξέλλες, Βέλγιο 

3rd BioHorizon International Brokerage Event 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ncp-biohorizon.net/events?cmd=showDetail&id=152  

15 Νοεμβρίου  
 Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Organic Innovation Days 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tporganics.eu/organic-innovation-days/ 

15-17 Νοεμβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

New Tools for Spreading Excellence and Widening Participation in Research and  
Innovation Programmes 
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.hm.ee/en/seminar_16.11.2017  

16 Νοεμβρίου 
Ταλίν, Εσθονία 

VeloCittà - the International Platform for Cities & Bike Share 
Περισσότερες πληροφορίες: http://velo-citta.eu/ 

16 Νοεμβρίου 
Ρώμη, Ιταλία 

10th annual International Conference of Education, Research and Innovation  
Περισσότερες πληροφορίες: https://iated.org/iceri/ 

16-18 Νοεμβρίου 
Σεβίλλη, Ισπανία 

Broadband Days 2017 
Περισσότερες πληροφορίες:  
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/broadband-days-2017 

20-21 Νοεμβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Smart Mobility 2020: Innovative and sustainable urban transport in Europe  
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/ydxnabuo 

22-23 Νοεμβρίου 
Ταλίν, Εσθονία 

8th International Scientific Conference ‘Rural Development 2017: Bioeconomy  
Challenges’ 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ruraldevelopment.lt/  

23-24 Νοεμβρίου 
Kaunas, Λιθουανία 

12th European Quality Assurance Forum 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/ychxwmj9 

23-25 Νοεμβρίου 
Ρίγα, Λετονία 

Opening up to an ERA of Social Innovation Conference 
Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/research/conferences/2017/era/index.cfm 

27-28 Νοεμβρίου 
Λισαβόνα,  

Πορτογαλία 

3
rd

 Cities Forum  
Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/cities_forum_nl 

27-28 Νοεμβρίου 
Ρότερνταμ,  
Ολλανδία 

Digital Infrastructures for Research 2017 “Connecting the building blocks for Open 
Science”  
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/ybhpsosa  

30 Νοεμβρίου -  
1 Δεκεμβρίου  

Βρυξέλλες, Βέλγιο 

http://www.eusw2017.eu/
http://tinyurl.com/y87ty83n
http://tinyurl.com/yd5gt9cr
http://tinyurl.com/ydhsvxca
http://tinyurl.com/yaumwata
http://tinyurl.com/yaphw4mh
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/events/ict-proposers-day-2017
http://tinyurl.com/y8ynxk47
http://www.ncp-biohorizon.net/events?cmd=showDetail&id=152
http://tporganics.eu/organic-innovation-days/
https://www.hm.ee/en/seminar_16.11.2017
http://velo-citta.eu/
https://iated.org/iceri/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/broadband-days-2017
http://tinyurl.com/ydxnabuo
http://www.ruraldevelopment.lt/
http://tinyurl.com/ychxwmj9
http://ec.europa.eu/research/conferences/2017/era/index.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/cities_forum_nl
http://tinyurl.com/ybhpsosa
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Μέλη Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

http://www.ucy.ac.cy/    

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

http://www.ouc.ac.cy/ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

http://www.cut.ac.cy/ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK  

http://www.frederick.ac.cy/  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

http://www.unic.ac.cy/  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ 

http://www.nup.ac.cy/ 

UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE - CYPRUS (UCLAN CYPRUS) 

http://www.uclancyprus.ac.cy/  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

http://www.moec.gov.cy/  

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

http://www.nicosia.org.cy/ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 

http://www.paralimni.org.cy/index.php?lang=el  

CENTRE FOR THE ADVANCEMENT OF R&D IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY (CARDET) 

http://www.cardet.org/ 

PwC 

http://www.pwc.com.cy/  

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΙΚ) 

http://www.cybc.com.cy/ 

Εταίροι 

 

Διεθνείς Εταίροι 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

http://www.uth.gr/ 

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

https://www.eap.gr/el/ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ 

http://www.teiath.gr/ 

ΙΔΡΥΜΑ «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ»   

http://www.mcf.gr/el/ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 

http://www.athinaedunet.org/  

ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

http://spititiskyprou.gr/  

http://www.ucy.ac.cy/
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http://www.paralimni.org.cy/index.php?lang=el
http://www.cardet.org/
http://www.pwc.com.cy/
http://www.cybc.com.cy/
http://www.uth.gr/
https://www.eap.gr/el/
http://www.teiath.gr/
http://www.mcf.gr/el/
http://www.athinaedunet.org/
http://spititiskyprou.gr/
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Μέλη Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου  

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ 

http://www.coopbank.com.cy/ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
http://www.churchofcyprus.org.cy/  

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΟΤ) 

http://www.visitcyprus.biz/  

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ΚΕΒΕ) 

http://www.ccci.org.cy/ 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ  

http://www.pcci.org.cy/ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

http://www.euc.ac.cy/  

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΑ) 

http://cyprussports.org/  

ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 

http://www.aglantzia.com/ 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 

http://www.strovolos.org.cy/ 

CYPRUS INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT  

http://www.ciim.ac.cy/  

ΙΜΗ 

http://www.imhbusiness.com/  

CONTACT ADVERTISING AGENCY LTD 

http://www.contact.com.cy/  

THE CYPRUS INSTITUTE 

http://www.cyi.ac.cy/ 

Συνδρομητές 

 
                       
 

 

 
Επιμέλεια ύλης και έκδοσης: Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου - Γραφείο Βρυξελλών 

Για περαιτέρω πληροφορίες και ενημέρωση: eoc.brussels@ucy.ac.cy  

      Ροζμαρί Στρεβινιώτη                       
     Υπεύθυνη Γραφείου Βρυξελλών       

     E-mail: strevinioti.rozamaria@ucy.ac.cy     

  
Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου 

www.eoc.org.cy 

Βρυξέλλες: Rue du Luxembourg 3, B-1000,  Βρυξέλλες, Τηλ. / Φαξ: +32 (0) 2 280 22 85  

Λευκωσία: Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1, 2109 Αγλαντζιά, Λευκωσία Τηλ.:+357 22 89 4278, Φαξ: + 357 22 89 5005  

Αθήνα: Πρεσβεία Κυπριακής Δημοκρατίας, Ξενοφώντος 2Α, 105 57, Αθήνα-Σύνταγμα, Τηλ.: +30 210 373 4833  
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