
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 	ροϋ	ολογισµού 2008: αύξηση των 

δα	ανών για την έρευνα κατά 11%  

Ευρω	αϊκή Συνεργασία στον τοµέα της 

Ε	ιστηµονικής 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.  

 

  

Μετά από σχεδόν δύο χρόνια 
προετοιµασίας, το ευρωπαϊ-
κό έργο «Le-MATH- Μάθηση 
µαθηµατικών µέσω νέων πα-
ραγόντων επικοινωνίας» 
που συντονίζει η Κυπριακή 
Μαθηµατική Εταιρεία και στο 
οποίο συµµετέχει το Ευρω-
παϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ) 
ως εταίρος, παρουσιάζει µια 
πρωτοποριακή προσέγγιση 
διδασκαλίας των µαθηµατικών για 
µαθητές ηλικίας 9-18 ετών. Τους 
νέους παράγοντες επικοινωνίας 
«MATHeatre» και «MATHfactor», τα 
εργαλεία όπως ονοµάζονται, πα-
ρουσίασε σε συνέντευξη τύπου 
που δόθηκε στην Αθήνα στις αρ-
χές Ιουλίου 2014 ο συντονιστής 
του έργου ∆ρ. Γρηγόρης Μακρί-
δης. Το «MATHeatre» πραγµατεύε-
ται τη διδασκαλία και µάθηση των µαθηµα-
τικών, µέσω µαθηµατικού θεάτρου, ενώ το 
«MATHfactor» είναι µια µέθοδος εκµάθη-
σης µέσα από µια σειρά δραστηριοτήτων 
επικοινωνίας, ακολουθώντας τη δοµή του 
δηµοφιλούς τηλεοπτικού µουσικού διαγω-
νισµού ταλέντων «X Factor».  

Κίνητρο για την ενασχόληση των µαθητών µε 
τα «MATHeatre» και «MATHfactor» είναι η 
συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς, οι οποίοι 
έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί στην Ευρώπη 
και το αποτέλεσµα ήταν θετικό. «Είµαστε δια-
τεθειµένοι να διοργανώσουµε διαγωνι-
σµούς και σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνι-
κό επίπεδο», συµπλήρωσε ο ∆ρ. Μακρίδης. 
«Το Σεπτέµβριο θα ξεκινήσει η καµπάνια 
µας, η οποία θα προβληθεί σε όλα τα υ-
πουργεία και µαθηµατικές εταιρείες και 
έχει ως στόχο χώρες ή πόλεις να αναδει-
κνύουν νικητές µέσω µαθηµατικών διαγω-
νισµών».  

Κάθε οργανισµός που ενδιαφέρεται να 
διοργανώσει ένα διαγωνισµό MATHeatre ή 
MATHFactor σε τοπικό / περιφερειακό / 

εθνικό επίπεδο είναι ευπρόσ-
δεκτος, υπό την προϋπόθεση 
υπογραφής ενός µνηµονίου 
συµφωνίας. Οι νικητές των 
διαγωνισµών αυτών θα γίνο-
νται απευθείας αποδεκτοί ως 
φιναλίστ των διεθνών διαγω-
νισµών «MATHeatre Europe 
2015» και «MATHFactor Eu-
rope 2015». 

Όπως υποστήριξαν παρευρισκόµε-
νοι εκπρόσωποι της Ελληνικής Μα-
θηµατικής Εταιρείας, «το εγχείρηµα 
θα αναδείξει την καινοτοµία, τη 
δηµιουργικότητα και την άποψη», 
εκφράζοντας την ελπίδα το παρά-
δειγµα του «Le-MATH» να εφαρµο-
στεί και σε θεωρητικά µαθήµατα, 
όπως τα αρχαία ελληνικά και η ιστο-
ρία, ενδεχοµένως αργότερα και στην 

ανώτατη εκπαίδευση. 

Εκτός από το µαθητή, το έργο απευθύνεται 
και σε εκπαιδευτικούς, συστήνοντας τους εγ-
χειρίδια µε οδηγίες και αναλύσεις για το 
πώς µπορούν τα µαθηµατικά να διδα-
χθούν µε εναλλακτικό τρόπο µέσα στην 
τάξη. Τα εγχειρίδια είναι έτοιµα να εκδοθούν 
στην αγγλική γλώσσα, ενώ πρόκειται να µετα-
φραστούν σύντοµα σε ακόµα εννέα γλώσσες, 
συµπεριλαµβανοµένης και της ελληνικής. Πα-
ράλληλα, δάσκαλοι και καθηγητές θα έχουν τη 
δυνατότητα να παρακολουθήσουν σεµινάρια, 
ώστε να γνωρίσουν και να ανταπεξέλθουν 
στα ζητήµατα της καινοτόµου εκπαιδευτικής 
προσέγγισης. Τα βιβλία µε θεατρικά σενάρια 
και µαθηµατικές ιστορίες για παιδιά θα κυκλο-

φορήσουν σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή.   

Μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2014, ειδικοί θεά-
τρου, εκπαιδευτικοί όλων των βαθµίδων 
κ.α. µπορούν να λάβουν µέρος στους δια-
γωνισµούς συγγραφής θεατρικού µαθηµα-
τικού σεναρίου ή/και συγγραφής σεναρίου 
επικοινωνίας µαθηµατικών που έχουν 
προκηρυχθεί στο πλαίσιο του «Le-MATH».   

Σ ΤΟ  ΤΕ ΥΧΟΣ  ΑΥΤΟ :  

Νέα του ΕΓΚ 1 

Νέα των µελών 

του ΕΓΚ 
2 

Έρευνα και  

Καινοτοµία 
3 

Εκπαίδευση 4-5 

Περιφερειακή 

Πολιτική 
6 

Επιχειρήσεις 7 

Ηµερολόγια 

Σεπτεµβρίου - 

Νοεµβρίου 2014                                                                                                                                                                                                                                               

8-
10 
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INFO DAYS 

 
«Bio-based Industries Joint 

Undertaking’s 2014  
Info Day» 

2 Σεπτεµβρίου 2014 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

http://tinyurl.com/o9zdbgf  
 

 «Horizon 2020 Space  
Info Day» 

17 Σεπτεµβρίου 2014 
Ρώµη, Ιταλία 

http://tinyurl.com/n6t3k5k  
 

«Horizon 2020 Info Day on 
Research Public Private 

Partnerships (PPPs)» 
21 Οκτωβρίου 2014 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

http://tinyurl.com/qdfbyyf  
 
 

Ευκαιρίες Κινητικότητας 
και Σταδιοδροµίας για  

Ερευνητές 
 
 
 

  
 

http://ec.europa.eu/euraxess/ 
 

«Le-MATH goes local!» 

Περισσότερες πληροφορίες: http://le-math.eu/index.php?id=14    
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Womenpower: οι νέες τεχνολογίες ενδυναµώνουν τη φωνή νέων γυναικών  

Με στόχο τη θετική κοινωνική αλλαγή και την ενίσχυση της συµµετοχής των γυ-
ναικών στα κοινά, το Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου πέτυχε την ανάληψη του 
έργου  «Womenpower» στην κατηγορία «Γυναίκες και ∆ιάλογος» του προγράµµα-
τος «Mahallae». To έργο χρηµατοδοτείται µε το ποσό των $30.000 και έχει συνολι-
κή διάρκεια δέκα µήνες (Ιούνιος 2014-Μάιος 2015).  

Το έργο, υιοθετώντας αρχές του ανθρωποκεντρικού σχεδιασµού, έχει ως στόχο να αναπτύξει µια 
ηλεκτρονική κοινωνική πλατφόρµα, η οποία θα συµβάλει στην ενδυνάµωση των νέων γυναι-
κών µέσω της παροχής συµβουλευτικής στήριξης από άτοµα µε µεγαλύτερη εµπειρία. Απώ-
τερος στόχος είναι η ενδυνάµωση της φωνής των γυναικών ώστε να αποκτήσουν µεγαλύτερη συµ-
µετοχή στην οικονοµική, πολιτική και κοινωνική δραστηριότητα και την καθιέρωση ίσων ευκαιριών. 

Επιπλέον, η πλατφόρµα θα επιτρέπει στα µέλη της να οργανώσουν τοπικές συναντήσεις υποστήριξης/σεµινάρια WE-ME 
καθώς και ένα ετήσιο συνέδριο Womenpower στην ευρωµεσογειακή περιοχή. Οι διά ζώσης συναντήσεις αναµένεται να επι-
τρέψουν στις γυναίκες να ανταλλάξουν ιδέες και να αναπτύξουν µια κοινότητα µεντόρων και µαθητευόµενων. Το 
WoMEnpower στοχεύει κυρίως στις γυναίκες που εργάζονται στον ακαδηµαϊκό χώρο,  στο χώρο των επιχειρήσεων αλλά και 
στο χώρο των επαγγελµάτων υγείας, ενώ άλλα πεδία θα προστεθούν στην πλατφόρµα σε µεταγενέστερο στάδιο.  

Το έργο ξεκίνησε τις δραστηριότητές του στις 25- 26 Ιουνίου 2014 µε την πραγµατοποίηση 
του Design and Activation Workshop στο σπίτι της συνεργασίας στη Λευκωσία. Υπεύθυνη 
για το  έργο και κύρια ερευνήτρια είναι η κα. Αντιγόνη Παρµαξή, υποψήφια διδάκτωρ στο 
Τµήµα Πολυµέσων και Γραφικών Τεχνών. Το έργο συντονίζεται από το Cyprus Interaction 
Lab του Τµήµατος Πολυµέσων και Γραφικών Τεχνών (κα. Αντιγόνη Παρµαξή, Υποψήφια ∆ι-
δάκτωρ, ∆ρ Άντρη Ιωάννου, Λέκτορας, κα. Χριστίνα Βασιλείου, Υποψήφια ∆ιδάκτωρ και κ. Γιώρ-
γος Λάµπρου, Interaction Designer) και περιλαµβάνει επίσης ακαδηµαϊκούς από το Τµήµα 
∆ιοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισµού (∆ρ. Μαρία Καπαρδή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λο-
γιστικής, Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας ΤΕΠΑΚ) και του Τµήµατος Νοσηλευτικής (∆ρ. Χρι-
στιάνα Κούτα, Επίκουρη Καθηγήτρια, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας ΤΕΠΑΚ). Η υλοποί-
ηση του έργου έχει την υποστήριξη και άλλων διεθνών οργανισµών, όπως το Association for 
Computing Machinery on Women-ACM-W.  

Περισσότερες πληροφορίες: http://mahallae.org/Challenge/women-and-dialogue και womenpower@cyprusinteractionlab.com  

Ενεργο	οίηση της ∆ιαδικτυακής Εργαλειοθήκης ECVET4practitioners!  

Το Intercollege ανακοινώνει την ενεργοποί-
ηση της Εργαλειοθήκης (Toolkit), στο πλαί-
σιο της υλοποίησης  του ευρωπαϊκού έργου 
ECVET4practitioners. Το ECVET4practition-
ers Toolkit δίνει στους εκπαιδευτές από τον 
τοµέα της φιλοξενίας αλλά και από άλλους 
τοµείς της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, πρόσβαση σε άµεσα εφαρµόσι-
µες οδηγίες και κατάλληλο υλικό σχετικά µε 
το πώς να εφαρµόσουν την φοιτητική πρα-
κτική άσκηση στο πλαίσιο της γεωγραφικής 
κινητικότητας αξιοποιώντας το Ευρωπαϊκό 
Σύστηµα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων 
για την Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κα-
τάρτιση (ECVET). Το Toolkit επιτρέπει στους χρήστες να 
εντοπίζουν τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που συνδέο-
νται µε τη χρήση του πλαισίου ECVET, και υποστηρίζει 
την εφαρµογή µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης και 
στρατηγικής µέσω της χρήσης εξειδικευµένου υλικού και 
άλλων χρήσιµων πηγών που διατίθενται. 

Το έργο ECVET4Practitioners έχει ως στόχο τη διευκόλυνση 
και προώθηση της διακρατικής κινητικότητας των φοιτη-
τών ως αναγνωρισµένο και αναπόσπαστο κοµµάτι των 
προγραµµάτων Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κα-
τάρτισης (ΕΕΚ) – ιδίως στον τοµέα της φιλοξενίας. Το 
έργο αποσκοπεί στην επίτευξη αυτού του στόχου, µε την ανά-
πτυξη ενός δικτύου φοιτητικής κινητικότητας στον τοµέα της 

φιλοξενίας το οποίο θα αξιοποιεί το Ευρωπαϊκό 
Σύστηµα Πιστωτικών Μονάδων για την Επαγ-
γελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) 
– µεταξύ των παροχέων Επαγγελµατικής Εκ-
παίδευσης και Κατάρτισης σε πέντε χώρες: Φιν-
λανδία, Κύπρο, Ολλανδία, Ισπανία και Ηνωµέ-
νο Βασίλειο. 

Το Toolkit παρουσιάζεται σε µια πρακτική και 
φιλική προς το χρήστη µορφή, διαχωρίζοντας 
τις απαραίτητες δράσεις σε τρεις περιόδους: 
ΠΡΙΝ, ΚΑΤΑ τη διάρκεια, και ΜΕΤΑ τη φοιτη-
τική κινητικότητα.  

Τον πυρήνα της κοινοπραξίας αποτελούν πέντε 
παροχείς επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης από 
πέντε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε συνολικό πληθυ-
σµό µαθητών/φοιτητών άνω των 35.000 και ισχυρούς δε-
σµούς µε εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης (EfVET, EVTA, EUproVET). Επι-
πλέον, δύο συνεργαζόµενοι εταίροι µε εµπειρία στον τοµέα 
της φιλοξενίας συµβάλουν σηµαντικά στην διάχυση του έργου 
και στην αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων του ECVET και 
των βασικών αρχών του για τη βιοµηχανία τόσο σε εθνικό 
όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Περισσότερες πληροφορίες: www.ecvet4practitioners.com  
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Συµ	ράξεις Ε.Ε.-Βιοµηχανίας: 1 δις ευρώ σε σχέδια καινοτοµίας 

Ερευνητικές συµπράξεις µεταξύ της Ε.Ε., του ιδιωτικού τοµέα και των κρατών µελών 
προκήρυξαν στις 9 Ιουλίου 2014 τις πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για 
σχέδια και εταίρους στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Ορίζοντας 2020» για 
την έρευνα και την καινοτοµία. Ο πρώτος κύκλος χρηµατοδότησης, αποτελούµενος από 
δηµόσιους πόρους ύψους 1,13 δις ευρώ και αντίστοιχα κεφάλαια από τους ιδιώτες εταί-
ρους, θα διατεθεί σε σχέδια που στοχεύουν στη βελτίωση της ζωής των πολιτών καθώς 
και στην τόνωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας. Τα 

σχέδια αυτά αφορούν, µεταξύ άλλων, νέες θεραπευτικές αγωγές για τον διαβήτη και τις ασθένειες των µατιών, 
καθώς και τη δηµιουργία δεκάδων υδρογονοκίνητων οχηµάτων και σταθµών ανεφοδιασµού σε υδρογόνο. 

Οι επτά συµπράξεις δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα που δροµολογήθηκαν αντιπροσωπεύουν συνολική επένδυση 19,5 δις 
ευρώ στην έρευνα και την καινοτοµία για την επόµενη επταετία. Η συνεισφορά της Ε.Ε. ύψους 7,3 δισ. ευρώ θα κινητο-
ποιήσει κονδύλια 12,2 δις ευρώ από τον ιδιωτικό τοµέα και τα κράτη µέλη. Οι συµπράξεις αυτές αναπτύσσουν δραστη-
ριότητα σε ορισµένους βασικούς τοµείς: 

1. Πρωτοβουλία για τα Καινοτόµα Φάρµακα 2 (IMI2): ανάπτυξη εµβολίων, φαρµάκων και θεραπευτικών αγωγών νέας 
γενιάς, όπως τα νέα αντιβιοτικά· 2. Κυψέλες Καυσίµου και Υδρογόνο 2 (FCH2): επίσπευση της διάθεσης στην αγορά 
καθαρών και αποδοτικών τεχνολογιών στην ενέργεια και τις µεταφορές· 3. Clean Sky 2 (CS2): κατασκευή πιο καθαρών 
και αθόρυβων αεροσκαφών µε σηµαντικά λιγότερες εκποµπές CO2· 4. Βιοµηχανίες βιοπροϊόντων (BBI): χρήση ανα-
νεώσιµων φυσικών πόρων και καινοτόµων τεχνολογιών µε στόχο την παραγωγή οικολογικότερων προϊόντων καθηµερι-
νής χρήσης· 5. Ηλεκτρονικά Συστατικά Στοιχεία και Συστήµατα για την Ευρωπαϊκή Πρωτοπορία (ECSEL): τόνω-
ση της ευρωπαϊκής παραγωγής ηλεκτρονικών προϊόντων· 6. Shift2Rail: βελτίωση των τρένων και των σιδηροδροµικών 
υποδοµών µε στόχο τη δραστική µείωση του κόστους και την βελτίωση της ικανότητας, της αξιοπιστίας και της χρονικής 
ακρίβειας· 7. SESAR 2020: ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήµατος νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφο-
ρίας που θα βελτιώσει τις επιδόσεις των αεροµεταφορών. 

Οι ανταγωνιστικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που προκηρύχθηκαν από αυτές τις συµπράξεις είναι 
ανοικτές στη συµµετοχή επιχειρήσεων, ΜΜΕ, πανεπιστηµίων, ερευνητικών ιδρυµάτων και άλλων.  

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html  

Ε	ιτάχυνση της καινοτοµίας και αθλοθέτηση 5 βραβείων καινοτοµίας  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε 
στις 22 Ιουλίου 2014 τη νέα πιλοτική 
δράση «Επιτάχυνση της καινοτοµίας», 
µε προϋπολογισµό 100 εκατ. ευρώ, και 
την αθλοθέτηση πέντε βραβείων καινο-
τοµίας στο πλαίσιο του προγράµµατος 
έρευνας και καινοτοµίας της Ε.Ε. «Ορίζοντας 2020».  

Η εν λόγω δράση έχει ως στόχο να στηρίξει την οικονοµία 
της Ευρώπης, προσφέροντας επιχορηγήσεις σε καινοτόµες 
επιχειρήσεις και οργανισµούς, ώστε να δίνεται η τελευταία 
ώθηση σε έξυπνες ιδέες για την είσοδό τους στην αγορά. Η 
υποβολή αιτήσεων για τη δράση «Επιτάχυνση της και-
νοτοµίας» θα αρχίσει τον Ιανουάριο του 2015.  

Τα βραβεία προσφέρουν αµοιβή για τε-
χνολογικές ανακαλύψεις υψηλής κοινωνι-
κής σηµασίας. Οι διαγωνισµοί για τα 
πέντε βραβεία καινοτοµίας θα ξεκινή-
σουν στα τέλη του 2014 ή στις αρχές 
του 2015. Τα βραβεία, αξίας 6 εκατ. 

ευρώ το 2015, καλύπτουν τρία διαφορετικά θεµατικά 
πεδία έρευνας: την υγεία («Βραβείο περιορισµού της 
χρήσης αντιβιοτικών», «Βραβείο σαρωτή τροφίµων»), 
το περιβάλλον («Βραβείο περιορισµού της ατµοσφαιρι-
κής ρύπανσης») και τις τεχνολογίες πληροφοριών και 
επικοινωνιών («Βραβείο συλλογικής χρήσης του ραδι-
οφάσµατος», «Βραβείο οπτικής µετάδοσης»). 

∆ηµόσια διαβούλευση για το µέλλον της ε	ιστήµης: «Science 2.0» 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δηµόσια διαβούλευση για το µέλλον της επι-
στήµης «Science 2.0», µε στόχο να αξιολογήσει τις τάσεις προς µια πιο ανοι-
κτή και ανθρωποκεντρική έρευνα και καινοτοµία που βασίζονται στα δεδοµέ-
να. Οι ερευνητές σήµερα χρησιµοποιούν ψηφιακά εργαλεία που καθιστούν 
δυνατή τη συµµετοχή χιλιάδων ατόµων σε µια έρευνα, ανταλλάσσουν νωρίς τα 
ευρήµατά τους µέσω διαδικτύου, ενώ όλο και περισσότερο, οι επιστηµονικές 
δηµοσιεύσεις διατίθενται στο διαδίκτυο δωρεάν.  

Η διαβούλευση θα εξετάσει την ευαισθητοποίηση και τη συµµετοχή στις τάσεις αυτές 
και θα συγκεντρώσει απόψεις σχετικά µε τις ευκαιρίες που προσφέρει το Science 
2.0, προκειµένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής επιστήµης και 
έρευνας. Η προθεσµία για συµµετοχή στη διαβούλευση λήγει στις 30 Σεπτεµβρίου 
2014. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/research/consultations/science-2.0/consultation_en.htm  

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html   
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Για να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στη µάχη κατά της παιδικής παχυσαρκίας, 
το Κοινό Κέντρο Ερευνών, που είναι η εσω-
τερική επιστηµονική υπηρεσία της, δηµοσί-
ευσε την πρώτη ολοκληρωµένη έκθεση σχε-
τικά µε τις πολιτικές σίτισης στα σχολεία της 
Ευρώπης. Σύµφωνα µε την έκθεση, οι ευρω-
παϊκές χώρες αναγνωρίζουν ότι το τί τρώνε 
τα παιδιά στο σχολείο έχει µεγάλη σηµασία 
για την υγεία, την ανάπτυξη και τις σχολικές τους επι-
δόσεις.  

Όλες οι χώρες που περιλαµβάνονται στη µελέτη (τα 28 
κράτη µέλη της Ε.Ε. συν η Νορβηγία και η Ελβετία) έχουν 
θεσπίσει οδηγίες για τη σίτιση στα σχολεία, παρόλο που 
διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τους. Τα εθνικά µέτρα που 
στοχεύουν στην προώθηση της υγιεινής διατροφής στα 
σχολεία κυµαίνονται από προαιρετικές συστάσεις, π.χ. σχε-

τικά µε το µενού και το µέγεθος των µερίδων, 
µέχρι την πλήρη απαγόρευση της εγκατάστασης 
αυτόµατων πωλητών και της πώλησης αναψυ-
κτικών που περιέχουν ζάχαρη ή γλυκαντικές 
ουσίες.  

Η έκθεση παρουσιάζει τα πλέον πρόσφατα 
έγγραφα εθνικής πολιτικής σχετικά µε πρότυπα 
και οδηγίες για τα τρόφιµα που διατίθενται στα 
σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκ-

παίδευσης. Περιγράφει τις εθνικές πολιτικές σύµφωνα µε 
κοινά κριτήρια, όπως τρόφιµα που επιτρέπονται ή απαγο-
ρεύονται, περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία, εγκαταστά-
σεις εστίασης, υπηρεσίες τροφοδοσίας και περιορισµοί 
στην εµπορία. Επίσης, περιέχει επισκόπηση της κατάστα-
σης στον ρυθµιστικό τοµέα, που αποτελεί σηµαντικό βήµα 
για την αξιολόγηση του αντικτύπου των πολιτικών αυτών 
στην παιδική παχυσαρκία. 

 Έναρξη του Ευρω	αϊκού Μητρώου Τριτοβάθµιας Εκ	αίδευσης  

Το νέο Ευρωπαϊκό Μητρώο Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (ETER) δηµοσίευσε στις 
αρχές Ιουλίου 2014 τα πρώτα του αποτελέσµατα, παρέχοντας εύκολη πρόσβαση 
σε πληροφορίες σχετικά µε πανεπιστήµια σε 36 χώρες, συµπεριλαµβανοµένων 
όλων των κρατών µελών της Ε.Ε. Για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 
ETER θα παρέχει µια υπηρεσία ενιαίας εξυπηρέτησης για λεπτοµερή και συγκρίσι-
µα στοιχεία σχετικά µε 2.250 ιδρύµατα όπου φοιτούν περισσότερα από 16 εκατοµ-
µύρια σπουδαστές. Τα δεδοµένα περιλαµβάνουν το µέγεθος των πανεπιστηµίων, 
τον αριθµό των φοιτητών και του προσωπικού, τα θεµατικά αντικείµενα και το επί-

πεδο των τίτλων που παρέχονται, καθώς και πληροφορίες σχετικά µε την έρευνα και τις διεθνείς δραστηριότη-
τες. Το ETER ιδρύθηκε µε χρηµατοδότηση της Ε.Ε. που ανέρχεται στα 500.000 ευρώ και προέρχεται από το πρώ-
ην πρόγραµµα διά βίου µάθησης (Erasmus +). 

Με τη χρήση πληροφοριών από τις εθνικές στατιστικές αρχές, το ETER θα δηµιουργήσει µια µόνιµη και τακτικά επικαιρο-
ποιούµενη βάση δεδοµένων για τα πανεπιστήµια της Ευρώπης. Αυτό θα βοηθήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής 
να διαχειριστούν καλύτερα το ευρωπαϊκό σύστηµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στο σύνολό του και θα επιτρέψει στα πανε-
πιστήµια να συγκρίνονται µεταξύ τους και να εντοπίζουν ευκαιρίες για συνεργασία στον τοµέα της έρευνας ή εξειδίκευσης 
Εκτός από τα 28 κράτη µέλη που καλύπτονται, το ETER παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τα πανεπιστήµια στις χώρες 
ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία), καθώς και στις υποψήφιες για προσχώρηση στην Ε.Ε. χώρες 
(πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, το Μαυροβούνιο, τη Σερβία και την Τουρκία).  

Περισσότερες πληροφορίες: http://eter.joanneum.at/imdas-eter/  

 Η 	ρώτη µελέτη της Ε.Ε. για τις 	ολιτικές σίτισης στο σχολείο 

Περισσότερες πληροφορίες: http://goo.gl/QYWcUZ  

H Γενική ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτι-
σµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηµοσί-
ευσε µία προκήρυξη σύµβασης µε θέµα 
«∆ίκτυο εµπειρογνωµόνων σχετικά µε την 
κοινωνική διάσταση της εκπαίδευσης και 
της κατάρτισης». Ο γενικός στόχος της σύµ-
βασης είναι η δηµιουργία ενός συµβουλευτι-
κού δικτύου εµπειρογνωµόνων οι οποίοι θα 
παρέχουν αξιόπιστη, ανεξάρτητη και ενδελε-
χή επιστηµονική υποστήριξη και συµβουλές 
προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά µε τις πτυχές 
δίκαιης µεταχείρισης και τις κοινωνικές πτυχές όλων 
των ειδών και επιπέδων εκπαίδευσης και κατάρτισης 
σε µια προοπτική διά βίου µάθησης. Οι προσφορές 
µπορούν να υποβληθούν έως τις 8 Σεπτεµβρίου 2014. 

Η υποστήριξη αυτή θα περιλαµβάνει την παρο-
χή πρόσβασης σε πιο σχετικά αποδεικτικά 
στοιχεία από τα υφιστάµενα ευρωπαϊκά και 
διεθνή ερευνητικά. Περιστασιακά πιθανόν να 
υπάρξει ανάγκη για ένα περιορισµένο ποσό 
πρωτογενούς έρευνας ή / και δευτερογενούς 
ανάλυσης  δεδοµένων. Το δίκτυο θα πρέπει 
επίσης να συµβάλει στη διάδοση της σχετικής-
πολιτικής γνώσης και αποδεικτικών στοιχείων 
σχετικά µε τις κοινωνικές πτυχές της εκπαίδευ-

σης και της κατάρτισης. Αναµένεται γενικά να διαδραµατίσει 
ρόλο µεσίτη γνώσης, γεφυρώνοντας το χάσµα µεταξύ του 
συντονισµού πολιτικής της Ε.Ε. και του ακαδηµαϊκού κό-
σµου, συµβάλλοντας παράλληλα στην επίτευξη ανατροφο-
δότησης µεταξύ έρευνας και πολιτικής. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:223446-2014:TEXT:EL:HTML&tabId=0  

  Προκήρυξη σύµβασης για δηµιουργία δικτύου εµ	ειρογνωµόνων  

σχετικά µε την κοινωνική διάσταση της εκ	αίδευσης και της κατάρτισης 
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Πώς η κατάρτιση Erasmus συµ-
βάλλει στην επαγγελµατική ανά-
πτυξη του διοικητικού και τεχνικού 
προσωπικού των πανεπιστηµίων; 
Εβδοµάδες κινητικότητας προσω-
πικού: πώς µπορούν τόσο τα ι-
δρύµατα υποδοχής όσο και οι 
συµµετέχοντες να επωφεληθούν 
όσο το δυνατόν περισσότερο; Πώς 
να διοργανώσετε µια επιτυχηµένη εβδοµάδα κινητικό-
τητας προσωπικού και ανταλλαγές προσωπικού; Το 
τελικό συνέδριο του ευρωπαϊκού έργου iMotion: 
«Integration and Promotion of Administrative Staff 
Training at Universities across Europe» που θα πραγ-
µατοποιηθεί στις 9 Σεπτεµβρίου 2014 στις Βρυξέλλες, 
έχει στόχο να απαντήσει σε όλες αυτές τις ερωτήσεις.  

Το έργο «iMOTION», διάρκειας ενός έτους, έλαβε επιδότη-
ση από το πρόγραµµα «∆ια Βίου Μάθηση» µε στόχο να 
δηµιουργήσει µια διαδικτυακή πλατφόρµα που θα συ-
γκεντρώνει πληροφορίες σχετικά µε εκδηλώσεις κα-
τάρτισης προσωπικού που διοργανώνονται στην Ευ-

ρώπη. Το έργο συντονίζεται από το 
δίκτυο Πανεπιστηµίων από τις Πρω-
τεύουσες της Ευρώπης (UNICA) µε 
τη συµµετοχή και άλλων ευρωπαϊ-
κών δικτύων και πανεπιστηµίων, 
µεταξύ των οποίων και του Ευρω-
παϊκού Συνδέσµου Συντονιστών 
ERASMUS (EAEC).  

Κατά τη διάρκεια του τελικού συνεδρίου, οι συµµετέχοντες 
θα ενηµερωθούν για τις τελευταίες τάσεις και τις τρέχου-
σες προκλήσεις που σχετίζονται µε την ανάπτυξη των 
ικανοτήτων του διοικητικού προσωπικού των πανεπι-
στηµίων. Θα συζητήσουν επίσης τη διασφάλιση της 
ποιότητας στην εκπαίδευση διοικητικού προσωπικού πα-
νεπιστηµίων και θα εξετάσουν θεσµικές στρατηγικές για 
την ενσωµάτωση της εκπαίδευσης προσωπικού στα 
πανεπιστήµια. Εναλλακτικές προσεγγίσεις για την εκπαί-
δευση του προσωπικού είναι επίσης µέρος του προγράµ-
µατος. Το συνέδριο θα σηµατοδοτήσει την επίσηµη 
έναρξη της πλατφόρµα εκπαίδευσης προσωπικού 
iMOTION: www.staffmobility.eu.  

Έτος-ρεκόρ για το 	ρόγραµµα Erasmus 

Οι τελευταίες στατιστικές για το Erasmus που δηµοσίευσε η Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή αποκαλύπτουν ότι περίπου 270.000 σπουδαστές - ένα 
νέο ρεκόρ - επωφελήθηκαν από υποτροφίες της Ε.Ε. για να σπουδά-
σουν ή να καταρτιστούν στο εξωτερικό στο διάστηµα 2012-2013. Ενώ 
οι σπουδές σε άλλο πανεπιστήµιο εξακολουθούν να αποτελούν τη 
δηµοφιλέστερη επιλογή, ένας στους πέντε σπουδαστές (55.000) επέ-
λεξαν να τοποθετηθούν σε θέσεις πρακτικής άσκησης Erasmus σε 
εταιρείες. Οι τρεις δηµοφιλέστεροι προορισµοί για τους σπουδαστές 
του Erasmus το 2012-2013 ήταν η Ισπανία, η Γερµανία και η Γαλλία. 
Οι χώρες που έστειλαν το µεγαλύτερο αριθµό σπουδαστών ως ποσο-

στό του πληθυσµού πτυχιούχων ήταν το Λουξεµβούργο, το Λιχτενστάιν, η Φινλανδία, η Λετονία και η Ισπανία.  

Οι στατιστικές δείχνουν ότι η µέση υποτροφία Erasmus που έχει υπολογι-
στεί για να καλύψει µέρος του κόστους διαβίωσης και µετάβασης στο εξω-
τερικό ανέρχεται σε 272 ευρώ το µήνα, ποσό που αντιπροσωπεύει αύξηση 
κατά 9% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος (250 ευρώ). Η υποτροφία αυ-
ξάνεται σε ορισµένες χώρες από εθνικούς, περιφερειακούς ή θεσµικούς 
πόρους. Το Erasmus δεν αποτελεί απλώς ένα πρόγραµµα ανταλλαγής 
σπουδαστών: κατά την περίοδο 2012-2013, περισσότερα από 52.600 ακα-
δηµαϊκοί και διοικητικοί υπάλληλοι έλαβαν χρηµατοδότηση από το Eras-
mus για να διδάξουν ή να καταρτιστούν στο εξωτερικό. Η εµπειρία που 
αποκτούν δεν τους ωφελεί µόνο σε ατοµικό επίπεδο, αλλά ωφελεί και την 
ποιότητα διδασκαλίας και µάθησης στο ίδρυµα προέλευσής τους όταν επι-
στρέφουν. Περίπου 500 υπάλληλοι επιχειρήσεων — αύξηση άνω του 20% 
σε σχέση µε το προηγούµενο έτος — έλαβαν επίσης υποστήριξη από το 
Erasmus για να διδάξουν σε ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στο εξω-
τερικό, τονίζοντας το αυξανόµενο ενδιαφέρον για ευθυγράµµιση της εκπαί-
δευσης και της κατάρτισης µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.  

Το νέο πρόγραµµα Erasmus+ θα παρέχει κατά τα επόµενα επτά έτη (2014-2020) υποτροφίες σε 4 εκατοµµύρια 
άτοµα, εκ των οποίων 2 εκατοµµύρια σπουδαστές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και 300.000 υπαλλήλους. Επίσης, 
θα χρηµατοδοτήσει 135.000 ανταλλαγές φοιτητών και προσωπικού µεταξύ της Ευρώπης και χωρών εταίρων 
σε όλο τον κόσµο. Το διευρυµένο πρόγραµµα, το οποίο περιλαµβάνει το Erasmus και άλλα παρόµοια προγράµµατα 
κινητικότητας για άλλες οµάδες, συµπεριλαµβανοµένων των µαθητευοµένων και των εθελοντών, δίνει µεγαλύτερη 
έµφαση στη γλωσσική υποστήριξη, διαθέτει πιο ευέλικτους κανόνες για τις υποτροφίες, καθώς και ειδική συµπληρωµα-
τική βοήθεια για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες από µειονεκτούντα περιβάλλοντα και αποµακρυσµένες περιοχές.  

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/education/tools/statistics_en.htm  

Συνέδριο για την 	ροώθηση της κινητικότητας Erasmus για 	ροσω	ικό 

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές (έως τις 25 Αυγούστου 2014): http://staffmobility.eu/page/imotion-final-event  
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Πρωτοβουλία «Συνδεδεµένες κοινότητες» 

Στις 10 Ιουλίου 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε την πρωτοβουλία 
«Συνδεδεµένες κοινότητες», η οποία καλύπτει διάφορα συστήµατα και έχει 
σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει σε πόλεις, τοπικές συµπράξεις και φορείς 
εκµετάλλευσης του κλάδου των ευρυζωνικών συνδέσεων τις συµβουλές 
που χρειάζονται για να βρουν χρηµατοδοτήσεις και να αναπτύξουν τα επι-
χειρηµατικά µοντέλα που θα φέρουν την ταχεία ευρυζωνική κάλυψη στην 
περιοχή τους. Τα διαθέσιµα είδη στήριξης περιλαµβάνουν τα εξής: 

• Εξέταση κάθε περίπτωσης χωριστά: αρχική αξιολόγηση κάθε τοπικού σχεδίου ευρυζωνικών συνδέσεων για να 
προσδιοριστεί το είδος της υποστήριξης που µπορεί να δοθεί. 

• Τεχνική βοήθεια της Παγκόσµιας Τράπεζας: η Παγκόσµια Τράπεζα συνεργάζεται µε εµπειρογνώµονες της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής οι οποίοι θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη επιχειρηµατικών µοντέλων και θα σας δώσουν συµβουλές 
σχετικά µε το πώς µπορείτε να διαµορφώσετε ένα σχέδιο επιλέξιµο για ιδιωτική ή δηµόσια χρηµατοδότηση. 

• Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ): Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας 
την Ευρώπη», έχει χορηγήσει κεφάλαια εκκίνησης στην ΕΤΕπ προκειµένου αυτή, χάρη στην πιστοληπτική της αξιολό-
γηση ΑΑΑ, να χρηµατοδοτεί συγκεκριµένα σχέδια ευρυζωνικών συνδέσεων. 

• Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταµεία (ESIF): Η ΕΕ θα διαθέσει 453 δισ. ευρώ σε όλες τις περιφέρειες 
από σήµερα µέχρι το 2020. Η πρόσβαση σε ΤΠΕ, καθώς και η ποιότητα και η χρήση τέτοιων τεχνολογιών 
(συµπεριλαµβανοµένων των επενδύσεων για ευρυζωνικά δίκτυα) είναι, για πρώτη φορά, µια από τις κορυφαίες προ-
τεραιότητες για τις εν λόγω επιχορηγήσεις.  

• Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή έχει καθορίσει ειδικούς κανόνες χορήγησης κρατικών ενισχύσεων για την ανάπτυ-
ξη ευρυζωνικών δικτύων, µε τρόπο που δεν βλάπτει τον ανταγωνισµό. Τούτο είχε ως αποτέλεσµα την σηµαντική αύ-
ξηση του ύψους των κρατικών ενισχύσεων που χορηγούν τα κράτη µέλη τα τελευταία χρόνια.  

Όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη που δραστηριοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, καλούνται να υποβά-
λουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις ιδέες και τα σχέδιά τους για έργα ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων. Οι αιτήσεις 
πρέπει να παραληφθούν µέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2014. Οι καλύτερες ιδέες θα λάβουν «σφραγίδα έγκρισης» της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής και θα έχουν πρόσβαση σε πιο ενισχυµένη στήριξη.  

Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/node/70418  

6η Έκθεση Πολιτικής Συνοχής της Ε.Ε. 

Η 6η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οικονοµική, κοινωνική και εδα-
φική συνοχή που δηµοσιεύθηκε στις 23 Ιουλίου 2014 αναλύει την κατάσταση της 
Ένωσης όσον αφορά τη συνοχή και τονίζει τις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν 
οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές στην προσπάθειά τους να ξεπερά-
σουν τις επιπτώσεις της χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κρίσης.  

Σε ό,τι αφορά την περίοδο 2014-2020, η έκθεση περιγράφει τον τρόπο µε τον ο-
ποίο οι επενδύσεις θα επικεντρωθούν σε βασικούς τοµείς, όπως η οικονοµία µε 
χαµηλές εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, η ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ, η 

καινοτοµία και η απασχόληση και η κοινωνική ένταξη. Οι επενδύσεις θα διαθέσουν πάνω από 38 δις ευρώ για την 
υποστήριξη της µετάβασης σε µια πιο φιλική προς το περιβάλλον οικονοµία, µέσω επενδύσεων για την ενεργειακή από-
δοση και τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας — σε σύγκριση µε την επένδυση 16,6 δις ευρώ στην οικονοµία µε χαµηλές 
εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα για την περίοδο 2007-2013. Σύµφωνα µε τα προγράµµατα δαπανών και τις 
«συµφωνίες εταιρικής σχέσης» των κρατών µελών, ένα ποσό έως 33 δις ευρώ θα υποστηρίξει τις ΜΜΕ της Ευρώπης, 
ώστε να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές. Πάνω από 80 δις ευρώ θα επενδυθούν σε ανθρώπινο κεφάλαιο µέσω του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου και της «Πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων». 

Παρόλο που οι πόλεις προσδιορίζονται ως κινητήρια δύναµη για την καινοτοµία και την ανάπτυξη, έχουν πληγεί περισ-
σότερο κατά τη διάρκεια της κρίσης απ’ ό,τι άλλες περιοχές από την άποψη της απώλειας θέσεων εργασίας. Οι κάτοικοι 
των πόλεων αντιµετωπίζουν µεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού σε πολλά κράτη µέλη. Αυτός 
είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους οι κανόνες της νέας πολιτικής συνοχής προβλέπουν ότι το 20% του-
λάχιστον του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου θα πρέπει να επενδυθεί στην ενδυνάµωση της κοινωνικής 
ένταξης και στην καταπολέµηση της φτώχειας. 

Η Επιτροπή δροµολογεί επίσης µια νέα ανοικτή πλατφόρµα δεδοµένων της πολιτικής συνοχής για να υποστηρίξει 
την επικέντρωση στα ενισχυµένα αποτελέσµατα, να αυξήσει τη διαφάνεια και να προωθήσει το διάλογο σχετικά µε τις 
επιδόσεις της χρηµατοδότησης της πολιτικής συνοχής. Οι χρήστες µπορούν να περιηγηθούν στα δεδοµένα της έκθεσης 
µε ένα φάσµα διαδραστικών χαρτών και διαγραµµάτων, καθώς και να υποβάλουν σχόλια.  

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/regional_policy/information/reports/index_en.cfm  



Σ Ε Λ Ι ∆ Α  7  Τ Ε Υ Χ Ο Σ  8 7  

Υ	οστήριξη σχεδίων διαφορο	οίησης τουριστικής 	ροσφοράς 

Στο πλαίσιο της  ευρωπαϊκής πολιτικής 
για τον τουρισµό, ένας από τους κύριους 
στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πα-
ραµένει η προώθηση της ανάπτυξης µιας 
ανταγωνιστικής, βιώσιµης, υπεύθυνης και 
ποιοτικής τουριστικής προσφοράς. Για την 
ενδυνάµωση της ανταγωνιστικότητας του 
ευρωπαϊκού τουριστικού κλάδου και προ-
κειµένου να διατηρηθεί η Ευρώπη ως ηγε-
τικός τουριστικός προορισµός η Επιτροπή 
ενθαρρύνει, µεταξύ άλλων, τη διαφοροποίηση της 
προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων.  

Η νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων µε τίτλο 
«∆ιαφοροποίηση της Τουριστικής προσφοράς και των 
Προϊόντων της Ε.Ε. – Βιώσιµα, ∆ιακρατικά, Τουριστικά 
Προϊόντα 2014», στο πλαίσιο του προγράµµατος για την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις «COSME», στοχεύει στη στήριξη σχεδίων 
προώθησης διακρατικών τουριστικών διαδροµών, στην 
ενδυνάµωση  της ανταγωνιστικότητας της τουριστικής βιο-
µηχανίας, στην ενθάρρυνση της διαφοροποίησης του εφο-

διασµού των τουριστικών προϊόντων και των 
υπηρεσιών µέσω της ανάπτυξη βιώσιµων 
τουριστικών προϊόντων, καθώς και στην 
ενθάρρυνση της συµµετοχής των µικροµε-
σαίων επιχειρήσεων και στη δηµιουργία ε-
νός ευνοϊκού πλαισίου για συνεργασία µε τις 
τέτοιες µικροµεσαίες επιχειρήσεις.   

Η Επιτροπή θα επιβραβεύσει σχέδια που 
έχουν αναπτύξει µια τουριστική προσφορά η 

οποία βασίζεται σε αθλητικές δραστηριότητες ή την ευε-
ξία και τα οποία σχετίζονται µε µία από τις ακόλουθες µορ-
φές τουρισµού: παράκτιος ή θαλάσσιος τουρι-
σµός, τουρισµός στο βουνό ή αγροτουρισµός.  

Νοµικές οντότητες δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα που δρα-
στηριοποιούνται στον τοµέα του τουρισµού ή σε  κάθε 
άλλο τοµέα που είναι όµως, στενά συνδεδεµένος µε το α-
ντικείµενο του σχεδίου, καλούνται να υποβάλλουν τις προ-
τάσεις τους έως τις 7 Οκτωβρίου 2014. Η µέγιστη επιδό-
τηση θα είναι 250.000 ευρώ ανά σχέδιο και θα συγχρηµα-
τοδοτηθούν συνολικά 5 σχέδια. 

Ασφάλεια των υ	ηρεσιών τουριστικών καταλυµάτων 

Οι καταναλωτές σήµερα θεωρούν αυτονόητο ότι πρέπει να µπορούν να αγοράζουν υπηρεσίες 
τουριστικών καταλυµάτων αισθανόµενοι απόλυτη εµπιστοσύνη για την ασφάλειά τους, ανε-
ξάρτητα από την επιλογή καταλύµατος ή προορισµού στην Ε.Ε. Σ’ αυτό το πλαίσιο και µε βά-
ση την παραδοχή ότι οι ευρωπαίοι καταναλωτές έχουν δικαίωµα να απολαµβάνουν επαρκή 
επίπεδα ασφάλειας τα οποία εφαρµόζονται και επιβάλλονται αποτελεσµατικά οπουδήποτε και 
αν ταξιδέψουν στο εσωτερικό της Ε.Ε., η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δηµόσιο διάλογο για 
τις πτυχές ασφάλειας των υπηρεσιών τουριστικών καταλυµάτων. 

Σκοπός της δηµόσιας διαβούλευσης είναι να συγκεντρωθούν πληροφορίες για τις πραγµατικές πτυχές, τις απόψεις και 
τις προσδοκίες των ενδιαφερόµενων µερών. Για παράδειγµα είναι οι υφιστάµενοι κανόνες της Ε.Ε. επαρκείς και εφαρ-
µόζονται επαρκώς από όλα τα κράτη µέλη; Λαµβάνονται υπόψη οι σύγχρονοι κίνδυνοι για την ασφάλεια κατά την πα-
ροχή υπηρεσιών τουριστικών καταλυµάτων σε διασυνοριακό επίπεδο; Οι κίνδυνοι αυτοί συνδέονται µε τα κενά στην 
ισχύουσα νοµοθεσία; Λαµβάνονται αποτελεσµατικά υπόψη ορισµένα οριζόντια θέµατα, όπως οι επιπτώσεις του κανονι-
στικού περιβάλλοντος στις ΜΜΕ και στους ευάλωτους καταναλωτές, ή ο τρόπος µε τον οποίο ενσωµατώνονται προς το 
παρόν στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο θέµατα προσβασιµότητας ή η χρήση προτύπων για τέτοιου είδους υπηρεσίες; 

Τα ενδιαφερόµενα µέρη µπορούν να καταθέσουν τις απόψεις τους έως τις 30 Νοεµβρίου 2014.  

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/STAS  

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/easme/sustainable-tourism-products_en.htm  

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» περι-
γράφει την προτεραιότητα της Ε.Ε. 
να καταστεί µια βιώσιµη οικονοµία 
και να θέσει φιλόδοξους στόχους για 
τη δράση για το κλίµα και την ενερ-
γειακή απόδοση. Η Small Business 
Act (SBA) έχει επισηµάνει ότι η Ε.Ε. 
και τα κράτη µέλη πρέπει να δώσουν τη δυνατότητα 
στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) να µετατρέψουν 
τις περιβαλλοντικές προκλήσεις σε ευκαιρίες. Το Πρά-
σινο Πρόγραµµα ∆ράσης (GAP) που ανακοινώθηκε 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 2 Ιουλίου 2014 πα-
ρέχει ένα σαφές πλαίσιο και καθοδήγηση για τον τρό-
πο µε τον οποίο η Ε.Ε., σε συνεργασία µε τα κράτη µέ-
λη και τις περιφέρειες, προτίθεται να βοηθήσει τις ΜΜΕ 

να αξιοποιήσουν τις επιχειρηµατικές 
ευκαιρίες που προσφέρει η µετάβα-
ση σε µια πράσινη οικονοµία.  

Η πρωτοβουλία αυτή συγκεκριµένα πα-
ρουσιάζει µια σειρά νέων ή αναθεωρη-
µένων δράσεων προσανατολισµένων 
στις ΜΜΕ που προτείνονται σε ευρω-

παϊκό επίπεδο. Το GAP αποσκοπεί 1) στη βελτίωση της 
αποτελεσµατικής χρήσης των πόρων των ευρωπαϊ-
κών ΜΜΕ, 2) στη στήριξη της πράσινης επιχειρηµατι-
κότητας, 3) στην αξιοποίηση των ευκαιριών οικολογι-
κότερων αξιακών αλυσίδων και 4) στη διευκόλυνση 
της πρόσβασης στην αγορά των πράσινων ΜΜΕ.  
 

Πράσινο Πρόγραµµα ∆ράσης για τις ΜΜΕ 

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/public-consultation-green-action-plan/
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 
Bio-based Industries Joint Undertaking’s 2014 Info Day 
Περισσότερες πληροφορίες: 
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/news-events/news/20140902_en.htm  

2 Σεπτεµβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο  

European Public Health Alliance - EPHA 5th Annual Conference “Tectonic 
 tensions - wealthy Europe`s fear of commitment” 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.epha.org/spip.php?article5979 

4-5 Σεπτεµβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο  

Sixth Cohesion Forum - Investment for jobs and growth: Promoting develop-
ment and good governance in EU regions and cities 
Περισσότερες πληροφορίες:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/6thcohesion_forum/index_en.cfm  

8-9 Σεπτεµβρίου  
Βρυξέλλες, Βέλγιο  

27th Cher Annual Conference “Universities in transition: shifting institutional 
and organizational boundaries” 
Περισσότερες πληροφορίες:  
http://www.triumphgroupinternational.com/event/27thcher/  

8-10 Σεπτεµβρίου  
Ρώµη, Ιταλία 

Ambient Assisted Living Forum - AAL 2014 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.aalforum.eu/  

9-12 Σεπτεµβρίου 
Βουκουρέστι, Ρουµανία  

Cloud Computing Project and Initiatives - CCPI'14 
Περισσότερες πληροφορίες:  
http://parsec.unina2.it/~workshops/ocs/index.php/ccpi/2014 

10-12 Σεπτεµβρίου 
Σαλέρνο, Ιταλία  

International Digital Health and Care Congress 
Περισσότερες πληροφορίες:  
http://www.kingsfund.org.uk/events/international-digital-health-and-care-congress 

10-12 Σεπτεµβρίου 
Λονδίνο,  

Ηνωµένο Βασίλειο 

RESER 2014—Services and New Societal Challenges: Innovation for Sustaina-
ble Growth and Welfare 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.reser2014.fi/home.html 

11-13 Σεπτεµβρίου 
 Ελσίνκι, Φινλανδία 

International Conference on Advances in Social Science, Economics and Man-
agement Study - ASEM 2014 
Περισσότερες πληροφορίες:http://www.conferencealerts.com/show-event?id=124633  

13-14 Σεπτεµβρίου  
Παρίσι, Γαλλία 

The 26th Annual EAIE Conference 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.eaie.org/home/conference/prague.html  

16-19 Σεπτεµβρίου  
Πράγα, Τσεχία 

Horizon 2020 Space Info Day 
Περισσότερες πληροφορίες: https://letsembracespace.teamwork.fr/  

17 Σεπτεµβρίου 
Ρώµη, Ιταλία  

2nd European Conference of Future Internet 
Περισσότερες πληροφορίες: 
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/2nd-european-conference-future-internet  

17-18 Σεπτεµβρίου  
Μόναχο, Γερµανία  

22nd ENCATC Annual Conference "New Challenges for the Arts: Is it just about 
money?"  
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.encatc.org/pages/index.php?id=104  

17-19 Σεπτεµβρίου  
Brno,Τσεχία 

EU Marketplace for eHealth & EIP on Active and Healthy Ageing 
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.b2match.eu/eu-marketplace-brussels2014 

22 Σεπτεµβρίου  
Βρυξέλλες, Βέλγιο  

EuroBioForum 3rd Annual Conference - “Europe’s progress in Personalised 
Medicine and Care” 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/q58jdml  

22-23 Σεπτεµβρίου 
Ταλίν, Εσθονία 

3rd International Conference on Informatics Engineering & Information Science 
Περισσότερες πληροφορίες: http://sdiwc.net/conferences/2014/icieis2014/. 

 22-24 Σεπτεµβρίου  
Λοτζ, Πολωνία 

Audio-Visual Gestalt Workshop: How can multiple audio-visual sources be used 
to create enhanced user experience? 
Περισσότερες πληροφορίες: http://scenenet.uni-bremen.de/workshop/  

29-30 Σεπτεµβρίου  
 Βρέµη, Γερµανία 

LET’S 2014 (Leading Enabling Technologies for Societal Challenges) 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.lets2014.eu/  

29 Σεπτεµβρίου - 
1 Οκτωβρίου 

 Μπολόνια, Ιταλία  

European Biogas Association Conference 2014 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.biogasconference.eu/ 

30 Σεπτεµβρίου - 
2 Οκτωβρίου 

Alkmaar, Ολλανδία 

iMotion Final Conference: Integration and Promotion of Administrative Staff 
Training at Universities across Europe 
Περισσότερες πληροφορίες: http://staffmobility.eu/page/imotion-final-event 

9 Σεπτεµβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο  
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 
2014 EU Financial Regulation Conference - Future challenges and global perspective  
Περισσότερες πληροφορίες: http://qed.eu/2014frc  

1 Οκτωβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

New policies for protection of ageing consumers   
Περισσότερες πληροφορίες: http://tiny.cc/09pjjx  

1-3 Οκτωβρίου 
Orasak, Κροατία 

eHealth at European Health Forum 2014  
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ehfg.org/home.html  

1-3 Οκτωβρίου 
Bad Hofgastein, 

Αυστρία 

High level conference on Roma inclusion on the ground - The ROMACT experience  
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/m6vadow 

2-3 Οκτωβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

University-Business Cooperation Forum: “Universities, Businesses and Co: Together 
We Can. Strategic Inter-sectorial Partnerships for Economic and Social Change and 
Growth” 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/lcojevh 

2-3 Οκτωβρίου 
Ρώµη, Ιταλία 

Exchange of best practices on transparency of media ownership 
Περισσότερες πληροφορίες:  http://tiny.cc/pus6ix  

3 Οκτωβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Creating unity out of diversity: sustaining lessons learnt in Active Ageing  
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/q9jprj5  

7 Οκτωβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

7th International Scientific Conference on Energy and Climate Change  
Περισσότερες πληροφορίες:  http://tiny.cc/wgqjjx  

8-10 Οκτωβρίου 
Αθήνα, Ελλάδα 

17th European Roundtable on Sustainable Consumption and Production (ERSCP) 
Περισσότερες πληροφορίες: http://conferences1.matheo.si/conferenceDisplay.py?confId=0 

14-16 Οκτωβρίου 
Portoroz, Σλοβενία 

2014 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques  
Περισσότερες πληροφορίες: http://ist2014.ieee-ims.org/  

14-17 Οκτωβρίου 
Σαντορίνη, Ελλάδα 

QED Conference - The future of shale gas in Europe  
Περισσότερες πληροφορίες: http://qed.eu/shalegas  

15 Οκτωβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

1st International Conference on Leisure, Recreation and Tourism   
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.iclrt.hu  

15-18 Οκτωβρίου 
Harkany, Ουγγαρία 

H2020 Information Day on Research Public Private Partnerships (PPPs) 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/qdfbyyf  

21 Οκτωβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

The Open and Flexible Higher Education Conference  
Περισσότερες πληροφορίες: http://conference.eadtu.eu/   

23-24 Οκτωβρίου 
Κρακοβία, Πολωνία 

UASnet Conference 2014: Tackling the Societal Challenges of Horizon 2020  
Περισσότερες πληροφορίες:  http://www.uc-dk.dk/uasnet/  

23-24 Οκτωβρίου 
Κοπεγχάγη, ∆ανία  

14th EBES Conference Barcelona  
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/pvkwcku  

23-25 Οκτωβρίου 
Βαρκελώνη,  

Ισπανία 

2nd SCIENTIX Conference (The community for science education in Europe) 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.scientix.eu/web/guest/conference  

24-26 Οκτωβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

European Autumn Gas Conference (EAGC) 2014  
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.theeagc.com/  

28-30 Οκτωβρίου 
Λονδίνο,  

Ηνωµένο Βασίλειο 

Standards: Your Innovation Bridge  
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/ndwpdu2  

30 Οκτωβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

The Thirteenth International Symposium on Intelligent Data Analysis (IDA 2014)  
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ida2014.org/  

30 Οκτωβρίου - 1 
Νοεµβρίου 

Leuven, Βέλγιο 

12th European Week of Regions and Cities – OPEN DAYS 2014 
Περισσότερες πληροφορίες: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2014/index.cfm  

6-9 Οκτωβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 
5th EUROMED 2014: Progress in Cultural Heritage e-Documentation, Preservation 
and Protection  
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.culturalheritage2014.eu/  

   3-8 Νοεµβρίου 
Λεµεσός, Κύπρος 

5th edition Intelligent Sensor Networks Conference  
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.isnconference.com/  

4 Νοεµβρίου 
Αϊντχόβεν, 
Ολλανδία  

11th annual Energy Policy Summit: “Europe's energy outlook: The race against the 
clock”  
Περισσότερες πληροφορίες: http://tiny.cc/gen6ix  

4 Νοεµβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

European Utility Week 2014  
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.european-utility-week.com/  

4-6 Νοεµβρίου 
Άµστερνταµ,  
Ολλανδία  

Regulating financial Benchmarks– what’s next?  
Περισσότερες πληροφορίες: http://qed.eu/2014benchmarks  

5 Νοεµβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Aging and Society: An Interdisciplinary Conference 2014  
Περισσότερες πληροφορίες: http://agingandsociety.com/the-conference  

7-8 Νοεµβρίου 
Μάντσεστερ,  

Ηνωµένο Βασίλειο 

Rail Revenue Europe 2014   
Περισσότερες πληροφορίες: http://bit.ly/1rcMRzI   

12-13 Νοεµβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

2014 Conference on Big Data from Space (BiDS '14) 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tiny.cc/xy45jx   

12-14 Νοεµβρίου 
Frascati (Ρώµη), 

Ιταλία 

9th European Quality Assurance Forum Changing education – QA and the shift from 
teaching  to learning -  
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.eua.be/eqaf-barcelona.aspx  

13-15 Νοεµβρίου 
Βαρκελώνη, Ισπανία 

Going Green: CARE INNOVATION 2014  
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.care-electronics.net/CI2014/  

17-20 Νοεµβρίου 
Βιέννη, Αυστρία 

6th European Innovation Summit  
Περισσότερες πληροφορίες: http://tiny.cc/ut15jx 

17-20 Νοεµβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Conference on emerging challenges in retail finance and consumer policy  
Περισσότερες πληροφορίες: http://tiny.cc/ocp6ix  

18 Νοεµβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Structural reform of the banking sector  
Περισσότερες πληροφορίες: http://qed.eu/structuralreform  

18 Νοεµβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Science, Innovation and Society: achieving Responsible Research and Innovation  
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.sis-rri-conference.eu/  

19-21 Νοεµβρίου 
Ρώµη, Ιταλία 

University-Business Cooperation: Driving Competitiveness, Employability and Pros-
perity  
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ubforum-berlin.eu/  

20-21 Νοεµβρίου 
Βερολίνο, Γερµανία 

Blue Economy and Geo-information Services for Sustainable Growth in Coastal  
Regions  
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.eurisy.org/event-Bari2014/About  

20-21 Νοεµβρίου 
Μπάρι, Ιταλία 

Smart Grid World Summit 2014 
Περισσότερες πληροφορίες: http://smartgridworldconference.com/conference-overview/ 

24-25 Νοεµβρίου 
Λονδίνο, 

Ηνωµένο Βασίλειο 

European Conference: The New Cohesion Policy 2014-2020 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tiny.cc/8y15jx  

27-28 Νοεµβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Engage today to shape tomorrow - 5th International Conference on Future-Oriented 
Technology Analysis (FTA) 

27-28 Νοεµβρίου 

7th International Conference of Education, Research and Innovation  
Περισσότερες πληροφορίες: http://iated.org/iceri/  

17-19 Νοεµβρίου 
Σεβίλλη, Ισπανία 
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Μέλη Ευρω	αϊκού Γραφείου Κύ	ρου  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK  

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

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ 

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

UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE - CYPRUS (UCLAN CYPRUS) 

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

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
http://www.moec.gov.cy/  

∆ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 

http://www.aglantzia.com/ 

∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ 

http://www.polis-municipality-cyprus.com/  

∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 

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

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΑ) 

http://cyprussports.org/  

EUROPEAN ASSOCIATION OF ERASMUS COORDINATORS (EAEC) 

http://www.eaec.eu.com/  

CENTRE FOR THE ADVANCEMENT OF R&D IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY (CARDET) 
http://www.cardet.org/ 

Εταίροι 

 

∆ιεθνείς Εταίροι 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

http://www.aueb.gr/  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

http://www.unipi.gr/  

ΟΜΙΛΟΣ ΑΠΟΨΗ 
http://www.apopsi.gr/el-gr/  
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Μέλη Ευρω	αϊκού Γραφείου Κύ	ρου  

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ∆ 

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

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 

http://www.imconstantias.org.cy/  

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
http://www.cing.ac.cy/   

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΟΤ) 

http://www.visitcyprus.biz/  

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ΚΕΒΕ) 

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

CYPRUS INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT  

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

THE CYPRUS INSTITUTE 

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

∆ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 

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

Συνδροµητές 
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