
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 

προσπαθείτε να αποδώσετε.  

Προσπαθήστε 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 
δραστηριοποιούνται 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 συμμετέχο-
υν στο δίκτυο IGLO - Informal Group of RTD Liaison Offices.  
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INFO DAYS     

«Info Day - Horizon 2020 - 
Climate Action,  

Environment, Resource 
Efficiency & Raw Materials» 

14 Σεπτεμβρίου 2016 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

http://tinyurl.com/j77v3bl    
 

 «Info Day - Horizon 2020 - 
Energy Efficiency» 

19 Σεπτεμβρίου 2016 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

http://tinyurl.com/jhbt66b  
 
 

Διοργάνωση «Συναντήσεων Καινοτομίας» στην Αθήνα 
στο πλαίσιο της κοινοπραξίας EAEC-EOC Task Force 

Πριν από περίπου ένα χρόνο, 
το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπ-
ρου σε συνεργασία με τον Ευ-
ρωπαϊκό Σύνδεσμο Συντονισ-
τών Erasmus (EAEC) δημιο-
ύργησαν ένα νέο πλαίσιο  
υπηρεσιών με στόχο την πληροφόρηση, 
δικτύωση και παροχή υποστήριξης στην 
ετοιμασία επιτυχημένων προτάσεων με 
σκοπό τη διεκδίκηση χρηματοδότησης από 
Ευρωπαϊκά, Περιφερειακά και Εθνικά Προγ-
ράμματα. 

Πιο συγκεκριμένα, το ΕΓΚ (με 33 μέλη από 
Κύπρο και Ελλάδα) και το δίκτυο EAEC (που 
απαριθμεί πάνω από 100 μέλη) ένωσαν τις 
δυνάμεις τους τις πιο έμπειρες συμβουλευτικές 
εταιρίες στο χώρο, όπως TALOS RTD, Enoros 
Consulting και GrantXpert. Μαζί, δημιούργη-
σαν μια «Task- Force» με σκοπό την μεγιστο-
ποίηση των πιθανοτήτων των μελών τους, στη 
διαδικασία υποβολής επιτυχημένων προτάσε-
ων.  

Κατά την διάρκεια ενός έτους, διοργανώθηκαν 
στην Κύπρο, σε ad hoc βάση, μια σειρά από 
«Συναντήσεις Καινοτομίας - Innovation Meet-
ings» σε διάφορες θεματικές ενότητες που σχε-
τίζονται με προσκλήσεις υποβολής προτάσεων 
στο πλαίσιο των Χρηματοδοτικών Ευρωπαϊ-
κών Προγραμμάτων. Η ομάδα Task-Force 
εξυπηρέτησε, τόσο οργανισμούς μέλη του  
δικτύου του ΕΓΚ όσο και μη μέλη του, κα-
θώς δέχεται αιτήσεις για υποστήριξη στην ετοι-
μασία προτάσεων απευθείας από ενδιαφερό-
μενους φορείς. 

Λαμβάνοντας υπόψη την επιτυχία των Συναν-
τήσεων Καινοτομίας στην Κύπρο, η κοινοπρα-
ξία εμπειρογνωμόνων EAEC-EOC Task Force, 
προετοιμάζει την διοργάνωση νέων Συναν-
τήσεων Καινοτομίας στην Αθήνα, στις 13 
και 14 Οκτωβρίου 2016. Στόχος είναι, αφενός 
η προώθηση αυτής της νέας συνεργατικής 

προσπάθειας σε ενδιαφερό-
μενους φορείς (από την ακαδη-
μαϊκή και ερευνητική κοινότητα, 
τις επιχειρήσεις και την τοπική 
αυτοδιοίκηση) και αφετέρου, η 
πλήρης και στοχευμένη ενη-

μέρωση ενδιαφερόμενων φορέων από την 
Ελλάδα σχετικά με επικείμενες προσκλήσε-
ις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο των 

χρηματοδοτικών προγραμμάτων.  

Η διοργάνωση συντονίζεται από το ΕΓΚ 
(Παράρτημα Αθηνών), ενώ θα περιλαμβάνει 
στοχευμένες παρουσιάσεις καλύπτοντας συγ-
κεκριμένες θεματικές ενότητες (Υγεία, Εκπαίδε-
υση, Έρευνα, Θετικές και Ανθρωπιστικές Επισ-
τήμες, κλπ) οι οποίες θα αντικατοπτρίζουν το 
προφίλ των συμμετεχόντων, καθώς και τα επι-
μέρους χρηματοδοτικά προγράμματα 
(Erasmus+, Horizon 2020, 3rd Health Pro-
gramme, Creative Europe, Europe for Citizens 
κλπ).  

Δεδομένου ότι ο απώτερος σκοπός είναι η δη-
μιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας για την 
υποβολή προτάσεων, η δομή των Συναντή-
σεων Καινοτομίας θα είναι τέτοια ώστε να 
επιτρέπει την αλληλεπίδραση μεταξύ των 
συμμετεχόντων για την ανάπτυξη καινοτό-
μων ιδεών ενώ θα ευνοεί και την καθοδηγο-
ύμενη στοχευμένη συζήτηση για την συγ-
γραφή προτάσεων. Περισσότερες πληροφο-
ρίες σχετικά με την ατζέντα της διοργάνωσης 
θα ανακοινωθούν σύντομα. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, ότι οι «Συναντήσεις 
Καινοτομίας» αποτελούν μια συλλογική προσ-
πάθεια που συμβάλει στην ενίσχυση της 
εξωστρέφειας πολλών οργανισμών, μέσω 
της περαιτέρω δικτύωσής και εμπλοκής 
τους σε διακρατικά σχέδια, ενώ παράλληλα 
βοηθάει στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότη-
τας και επιχειρηματικότητας στην κοινωνία.    

Περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες του EAEC-EOC Task-Force, το πρόγραμμα των 
Συναντήσεων Καινοτομίας, ή/και διευθέτηση συνάντησης ή για εγγραφή μελών στο δίκτυο, μπο-
ρείτε να αποταθείτε στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου, τηλ. 357 22 283 609 (για Λευκωσία) ή 
στο + 30 210 373 4833 (Αθήνα). Σημειώνεται ότι, από τον Σεπτέμβριο 2016 όλες οι σχετικές 
πληροφορίες θα υπάρχουν στην ανανεωμένη ιστοσελίδα του ΕΓΚ, www.eoc.org.cy.   

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
https://ec.europa.eu/easme/en/horizon-2020-information-day-climate-action-environment-resource-efficiency-raw-materials
https://ec.europa.eu/easme/en/horizon-2020-secure-clean-and-efficient-energy-info-day
http://www.eoc.org.cy


Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Νεάπολις στο «6th LE:NOTRE FORUM»  

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, θα συμ-
μετέχει στις 16-20 Μαΐου 2017, στη διοργάνωση «6thLE:NOTRE Landscape Forum: Inclusive land-
scapes», η οποία αποτελεί στην ουσία το FORUM των Ευρωπαϊκών Σχολών Αρχιτεκτονικής Τοπίο-
υ! Η διοργάνωση διεξάγεται στο Freising-Weihenstephan του  Μονάχου της Γερμανίας ενώ διοργα-
νώνεται από κοινού από Πανεπιστήμιο «Hochschule Weihenstephan Triesdorf» και το Τεχνολογι-
κό Πανεπιστήμιο του Μονάχου.  

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα λάβει χώρα και ένας διεθνής φοιτητικός αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ανο-
ικτός σε όλα τα Πανεπιστήμια του κόσμου, καθώς και 4 διαφορετικά εργαστήρια που θα απευθύνονται σε φοιτητές, ακαδημα-
ϊκό προσωπικό και επαγγελματίες αρχιτέκτονες τοπίου, πολεοδόμους κλπ. Στο αυτό το πλαίσιο, η Δρ. Τζούλια Τζώρτζη Αν. 
Καθηγήτρια και Πρόεδρος  του Τμήματος Αρχιτεκτονικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Νεάπολις 
Πάφου, πραγματοποίησε στα τέλη Ιουλίου 2016, επίσκεψη στο Μόναχο, όπου και συναντήθηκε με την οργανωτική ομάδα 
του 6thLE:NOTRE FORUM από τα δύο Πανεπιστήμια του Μονάχου.  

Περισσότερες πληροφορίες: Δρ. Τζούλια Τζώρτζη, Αν. Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος Αρχιτεκτονικής και 
Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, j.georgi@nup.ac.cy 
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Ενδυνάμωση των σχολικών τεχνολογικών υποδομών για την εφαρμογή 

βιώσιμων παιδαγωγικών προτύπων 

Η αποτελεσματική αξιοποίηση των πληροφοριακών και επικοινωνιακών τεχνολογιών στα σχολεία 
και στην εκπαίδευση παραμένει πεισματικά ανέφικτη. Κι ενώ η Τεχνολογία παραμένει εν πολλοίς 
υποσχόμενη, οι διεθνείς εκθέσεις (ΟΕCD, 2015) επιβεβαιώνουν αυτά που οι ερευνητές, οι εκπαιδευ-
τικοί και οι λειτουργοί γνωρίζουν πολύ καλά: ότι οι υποσχέσεις δεν έχουν υλοποιηθεί σε ικανοποιη-
τικό βαθμό και ότι η απόδοση της τεράστιας επένδυσης σε ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές πα-
ραμένει πολύ μικρή – κι αυτό αποτελεί πρόβλημα για την έρευνα, την πρακτική και την πολιτική. 

Χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ (Βασική Δράση 2), το έργο eSIT4SIP οικο-
δομεί μια βάση γνώσης με σχεδιαστικά πρότυπα, υποδομές πληροφοριακών και επικοινωνιακών 

τεχνολογιών στα σχολεία και «resource-based» εκπαιδευτικά σενάρια. Αυτό θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς στο να 
δώσουν μια δημιουργικά θετική απάντηση στο ερώτημα: «Μπορώ να κάνω αυτό στο σχολείο μου;», όπου το «αυτό» είναι 
ένα εκπαιδευτικό πλάνο, το οποίο, αξιοποιώντας τις ΤΠΕ  θα βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να ανακαλύψει τρόπους εφαρμογής 
του σεναρίου, με φαινομενικά λιγότερες υποδομές ΤΠΕ.   

Μέσω του έργου, στο οποίο μεταξύ άλλων συμμετέχει ως εταίρος και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, τα σχολεία θα 
επιτύχουν μια σοφότερη αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών ΤΠΕ (e-maturity), η οποία θα επιτευχθεί μέσω της ανά-

λυσης, της καταγραφής και της συσχέτισης των προσφερόμενων δυνατοτήτων και του εκπαιδευτικού πλαισίου.   

Περισσότερες πληροφορίες: Δρ Θανάσης Χατζηλάκος, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, thh@ouc.ac.cy.  

Στιγμιότυπα  
από την συνάντηση 

στο Μόναχο! 

Βράβευση έργου στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE!  

Σε επίσημη εκδήλωση που έγινε στις Βρυξέλλες στις 31 Μαΐου 2016, ανακοινώθηκε ότι, το έργο 
«Juniperus spp» (ενδημικά δάση με άρκευθο), το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα της 
Ε.Ε. «LIFE», έχει επιλεχθεί ως ένα από τα 23 καλύτερα έργα, (σε σύνολο 63 έργων) που έχουν ολοκλη-
ρωθεί και αξιολογηθεί το 2015. Επίσης το έργο είναι ένα από τα έξι νικητήρια έργα του «LIFE Best 
Awards» για το 2015 στην κατηγορία «LIFE Nature/Biodiversity projects». Τα εν λόγω βραβεία αναγνω-
ρίζουν τα πιο αποτελεσματικά και εμπνευσμένα έργα LIFE στον τομέα της προστασίας του περιβάλλον-
τος.  

Εταίροι του έργου ήταν μεταξύ άλλων, τόσο το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, όσο και το 
Πανεπιστήμιο Frederick, ενώ συντονιστής ήταν το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών 
Πόρων και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα κυριότερα αποτελέσματα του έργου, είναι 
μεταξύ άλλων: 

 Χαρτογραφήθηκαν 1,5 εκτάρια δασών με Juniperus excels  στη Μαδαρή, 14,5 εκτάρια με αμιγείς συστά-
δες Juniperus phoenicea στον Ακάμα, 263,4 εκτάρια δασικών συστάδων με Juniperus foetidissima στο 
Τρόοδος (διπλάσια έκταση από όσο γνωρίζαμε προηγουμένως), και 1 εκτάριο μικτού δάσους με Junipe-
rus oxycedrus στο Τρόοδος (καταγράφηκε για πρώτη φορά). 

 Περίπου 7-9 εκτάρια του οικοτόπου με Αόρατο επωφελήθηκαν από τα μέτρα που ελήφθησαν για την 
πρόληψη των πυρκαγιών, ενώ παράχθηκαν 200 δενδρύλλια Juniperus foetidissima, 930 Juniperus ex-
celsa, 970 Juniperus oxycedrus και 2.000 Juniperus phoenicea. 

 Συλλέχθηκαν περίπου 15 κιλά σπόρων Juniperus, ενώ αποθηκεύθηκαν δώδεκα παρτίδες σπόρων στην 
τράπεζα σπερμάτων που ανεγέρθηκε στον Αμίαντο.  

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το έργο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Αναπληρωτή  
Καθηγητή Ιωάννη Βογιατζάκη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, ακαδημαϊκό υπεύθυνο του μεταπτυχιακού προγράμμα-
τος σπουδών «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος», ioannis.vogiatzakis@ouc.ac.cy    

Στιγμιότυπα  
από την τελετή  
βράβευσης ! 

mailto:j.georgi@nup.ac.cy
mailto:thh@ouc.ac.cy
mailto:ioannis.vogiatzakis@ouc.ac.cy
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Η Επιτροπή κινείται προς την ενίσχυση της ακεραιότητας της έρευνας 

To χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για  την έρευνα και ανάπτυξη έχει πλέον ένα 
πιο συγκεκριμένο σύνολο κανόνων για την ακεραιότητα της έρευνας που πρέπει να ακολουθή-
σουν οι δικαιούχοι. Αυτό είναι χάρη στις νέες διατάξεις του υποδείγματος συμφωνίας επιχορήγη-
σης (Model Grant Agreement) του προγράμματος Ορίζοντας 2020.  

Σύμφωνα με τα συμπεράσματά του Συμβουλίου της Ε.Ε. το Δεκέμβριο του 2015, η ακεραιότητα της έρευνας αποτελεί το 
κλειδί για την επίτευξη αριστείας, ενώ θα πρέπει να ληφθούν τα μέτρα για την πρόληψη των παραπτωμάτων στην έρευνα. 
Σε αυτό το πλαίσιο, οι ανανεωμένες διατάξεις ζητούν ρητά από τους δικαιούχους να τηρούν τις αρχές της ειλικρίνειας, της 
αξιοπιστίας, της αντικειμενικότητας, της αμεροληψίας, την ανοιχτή επικοινωνία, τη δικαιοσύνη και την ευθύνη για το μέλλον 
της επιστημονικής κοινότητας. Αναμένεται ότι οι αναθεωρημένες διατάξεις του προγράμματος Ορίζοντας 2020 σε συνδυασ-
μό με την πρόσφατη αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Δεοντολογίας για την Ακεραιότητα της Έρευνας θα αποτελέσο-
υν έναν αποτελεσματικό μηχανισμό για την προώθηση της τήρηση των υψηλότερων προτύπων ακεραιότητας της έρευνας 
σε όλη την Ευρώπη.  

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2016&na=na-220716  

Ορίζοντας 2020 - Διάδοση της αριστείας και διεύρυνση της συμμετοχής - 

(Teaming Phase 1) 

Μια νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020, 
«Διάδοση της αριστείας και διεύρυνση της συμμετοχής» δημοσιεύθηκε στις 28 Ιουλίου 2016. Η 
πρόσκληση αναφέρεται στη θεματική WIDESPREAD-04-2017: Teaming Phase 1 και στοχεύει 
στην υποστήριξη για τη δημιουργία νέων κέντρων αριστείας ή την αναβάθμιση υφιστάμενων, 
σε χώρες με χαμηλά ποσοστά έρευνας και καινοτομίας, με βάση εταιρικές σχέσεις μεταξύ κο-
ρυφαίων επιστημονικών ιδρυμάτων και ιδρύματα-εταίρους από χώρες με χαμηλά ποσοστά 

έρευνας και καινοτομίας. 

Παρά την πρόσφατη τάση σύγκλισης των επιτευγμάτων έρευνας και καινοτομίας των επιμέρους χωρών της Ε.Ε., εντούτοις 
εξακολουθούν να υπάρχουν έντονες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Οι διαφορές αυτές οφείλονται σε διάφορους πα-
ράγοντες, ενώ η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση απειλεί να διευρύνει τις διαφορές. Η αξιοποίηση του δυναμικού της ταλέν-
των της Ευρώπης μέσω της μεγιστοποίησης και κατανομής των οφελών/συνεπειών της έρευνας και της καινοτομίας σε 
ολόκληρη την Ε.Ε. είναι ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητά της και την ικανότητά της να αντιμετωπίσει τις μελ-
λοντικές κοινωνικές προκλήσεις.  

Σε αυτή τη φάση οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα λάβουν επιχορήγηση αξίας EUR 0,4 εκατ. και διάρκειας 12 μηνών, 
προκειμένου να συντάξουν ένα λεπτομερές, αναλυτικό και αξιόπιστο Επιχειρησιακό Σχέδιο (Business Plan) για τη 
δημιουργία νέου ή την αναβάθμιση ενός υπάρχοντος Κέντρου Αριστείας. Σε αυτό το πλαίσιο, μια κοινοπραξία θα 
πρέπει να δημιουργηθεί μεταξύ, αφενός  μιας εθνικής / περιφερειακής αρχής ή οργανισμού χρηματοδότησης έρευνας ή 
ενός πανεπιστημίου/ερευνητικού οργανισμού, ο οποίος θα είναι και ο συντονιστής του σχεδίου και αφετέρου, ενός πανε-
πιστημίου ή ερευνητικού οργανισμού με διεθνή φήμη και αριστεία στην έρευνα και καινοτομία. Οι κύριοι αιτούντες θα πρέ-

πει να υποβάλλουν την πρότασή τους μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2016. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/hrcpjc3  

Επισκόπηση των επιδόσεων στην καινοτομία στην Ε.Ε. 

Σύμφωνα με μία πρόσφατη έκθεση με τίτλο «Επιδόσεις της Ε.Ε. όσον αφορά την επιστήμη, την 
έρευνα και την καινοτομία»  υπάρχει μια σαφής σύνδεση της ανάπτυξης στην Ε.Ε. με τις επενδύ-
σεις στην έρευνα και την καινοτομία. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τα 
αποτελέσματα του ευρωπαϊκού πίνακα αποτελεσμάτων για την καινοτομία, του πίνακα αποτελεσ-
μάτων περιφερειακής καινοτομίας και του βαρομέτρου καινοτομίας (Innobarometer) για το 2016, 
τα οποία παρέχουν μια επισκόπηση των επιδόσεων καινοτομίας στην Ε.Ε. 

Τα κύρια συμπεράσματα των τριών εκθέσεων είναι, μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

 Οι ταχύτερα αναπτυσσόμενες χώρες όσον αφορά την καινοτομία είναι η Μάλτα, η Λετονία, η Λιθουανία, οι Κάτω Χώρες 
και το Ηνωμένο Βασίλειο. 

 Ο πρωταρχικός παράγοντας για την απόκτηση πρωταγωνιστικού ρόλου στον τομέα της καινοτομίας είναι η θέσπιση 
ενός ισορροπημένου συστήματος καινοτομίας, το οποίο συνδυάζει κατάλληλο επίπεδο δημόσιων και ιδιωτικών επενδύ-
σεων, αποτελεσματικές συμπράξεις καινοτομίας μεταξύ εταιρειών και ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και ισχυρές βά-
σεις σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση και άριστες επιδόσεις στην έρευνα.  

 Η εξειδίκευση σε βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής αυξάνει τις επιδόσεις ως προς την καινοτομία σε περιφερειακό 
επίπεδο. 

 Κατά την επόμενη διετία αναμένεται βελτίωση των επιδόσεων της Ε.Ε. ως προς την καινοτομία.  

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2486_el.htm  

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2016&na=na-220716
http://tinyurl.com/hrcpjc3
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2486_el.htm
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Πρόσκληση υποβολής προσφορών για δύο μελέτες για θέματα εμβολιασμού 

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα 
(Chafea), δημοσίευσε μία προκήρυξη σύμβασης για την διενέργεια δύο μελετών: «Μελέτη για 
την προστιθέμενη αξία μιας στρατηγικής και δια βίου προσέγγισης του εμβολιασμού και μια με-
λέτη σχετικά με τις ανεπάρκειες που σχετίζονται µε τον χαμηλό εμβολιασμό των εργαζομένων 
στα επαγγέλματα υγείας» - No Chafea/2015/Health/51. 

Οι μελέτες αυτές αναμένεται να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες αξιολογήσεις ενόψει 
της μελλοντικής πολιτικής της Επιτροπής για τον εμβολιασμό, που προσδιορίζεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου 
της Ε.Ε. καθώς και στη Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Ε.Ε. σχετικά με τους εμβολιασμούς (και τον εμβολιασμό 
κατά της εποχικής γρίπης)  ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη δημόσια υγεία. Ο στόχος ενός τέτοιου πλαισίου 
πολιτικής είναι η στήριξη των κρατών μελών για μια ολιστική και με γνώμονα τη ζωή - προσέγγιση σχετικά με τον εμβολιασ-
μό.  

Κάθε μελέτη πρέπει να περιλαμβάνει έναν αντιπροσωπευτικό αριθμό κρατών μελών με ευρεία κάλυψη όσον αφορά την ποι-
κιλία των κυβερνητικών ή συνταγματικών δoμών/προσεγγίσεων πολιτικής, τα διαθέσιμα νομοθετικά και διαχειριστικά πλαίσια 
για τον συντονισμό προγραμμάτων, την αποδοτικότητα και δυνατότητες των προγραμμάτων εμβολιασμού (υποδομές, αν-
θρώπινοι πόροι, κλπ) εντός της Ε.Ε. Οι μελέτες θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν έξι μεγάλες χώρες της Ε.Ε. 
(αντιπροσωπεύοντας το 70% του συνολικού πληθυσμού της Ε.Ε.), και τουλάχιστον άλλα 10 κράτη μέλη της Ε.Ε., 
από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στα EUR 220.000, ενώ η διάρκειά 

της είναι 11 μήνες. Ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου 2016.  

Περισσότερες πληροφορίες: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:265474-2016:TEXT:EL:HTML&tabId=0    

Μείωση της χρήσης κολιστίνης σε ζώα για να μειωθεί ο κίνδυνος  

μικροβιακής αντοχής 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) συνέστησε ότι τα φάρμακα που περιέχουν κο-
λιστίνη θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ως θεραπεία δεύτερης γραμμής σε ζώα και ότι 
οι πωλήσεις τους θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν στα κράτη μέλη της Ε.Ε., ώστε να μειωθεί 
ο κίνδυνος της μικροβιακής αντοχής. Η εν λόγω γνωμοδότηση ανανεώνει στην ουσία το 
πλαίσιο καθοδήγησης του ΕΜΑ από το 2013, ενώ λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις που 
διατυπώθηκαν από ενδιαφερόμενους φορείς κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης 
που έληξε στις 26 Ιουνίου το 2016. 

Υπό το φως των νέων αποδεικτικών στοιχείων (το γονίδιο mcr-1 εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε βακτήρια στη Νότια Κίνα, 
ενώ από τότε έχει βρεθεί και στην Ε.Ε. και σε άλλες περιοχές)  ζητήθηκε από την  Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Αντιμικροβι-
ακών Γνωμοδοτήσεων (AMEG) να επαναξιολογήσει τις επιπτώσεις από τη χρήση κολιστίνης στην υγεία των ανθρώπων και 
των ζώων, τις συνέπειες της ανοσίας και διαθέσιμες εναλλακτικές θεραπείες. 

Κατά τη διάρκεια των επόμενων τεσσάρων ετών, όλα τα κράτη μέλη πρέπει να μειώσουν τη χρήση κολιστίνης σε ζώα, τουλά-
χιστον σε επίπεδο-στόχο των 5 mg κολιστίνη /πληθυσμό (PCU).  Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε συνολική μείωση περί-
που 65% των τρεχόντων πωλήσεων κολιστίνης για κτηνιατρική χρήση σε επίπεδο Ε.Ε. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται επίσης 
να ορίσουν αυστηρότερους εθνικούς στόχους, ιδανικά κάτω από 1 mg κολιστίνης/ PCU ως επιθυμητό επίπεδο. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/h8fqvvj  

Στις 26 Ιουλίου 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
δημοσίευσε τα αποτελέσματα - καθώς και ένα 
αναθεωρημένο οδικό χάρτη - μιας δημόσιας δια-
βούλευσης με ενδιαφερομένους φορείς σχετικά 
με την επόμενη φάση της συνεργασίας Ε.Ε.-ΗΠΑ 
στην ηλεκτρονική υγεία, που διενεργήθηκε από 
τις 22 Δεκεμβρίου 2015 έως τις 15 Μαρτίου 2016. 

Τον Δεκέμβριο του 2010, το Αμερικανικό Υπουργείο 
Υγείας και Υπηρεσιών Υγειονομικής Περίθαλψης(HHS) και η 
ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπέγραψαν Μνημόνιο Κατανόη-
σης (MoU) για την διατλαντική συνεργασία για την ηλεκτρονι-
κή υγεία / Υγεία IT, ενώ την άνοιξη του 2013, δημοσίευσαν 
τον πρώτο χάρτη πορείας των δράσεων του μνημονίου συ-
νεργασίας, εστιάζοντας σε δύο τομείς προτεραιότητας, (i) τα 
πρότυπα ανάπτυξης για την προώθηση της διακρατικής δια-
λειτουργικότητας των ηλεκτρονικών πληροφοριών για την 
υγεία και την τεχνολογία της επικοινωνίας και (ii) δεξιότητες 

του εργατικού δυναμικού για την ανάπτυξη και την 
επέκταση του εργατικού δυναμικού υγείας και πλη-
ροφορικής στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, ενώ στο τέ-
λος του 2015, προστέθηκε μια τρίτη προτεραιότητα, 
(iii) «Διατλαντικά καινοτόμα συστήματα ηλεκτρονι-
κής υγείας (eHealth).  

Η διαβούλευση συγκέντρωσε 71 απαντήσεις από 
ενδιαφερόμενους  φορείς και καλύπτει τρία θέ-

ματα που σχετίζονται με τον χάρτη πορείας: 

 Η διεθνής διαλειτουργικότητα ροής εργασίας, 

 Η ανάπτυξη ροών εργατικού δυναμικού στον τομέα της 
ηλεκτρονικής υγείας,  

 Η διατλαντική ηλεκτρονική υγεία - εργασία σε καινοτόμα 
συστήματα. 

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

 

Επόμενη φάση της συνεργασίας Ε.Ε.-ΗΠΑ στην ηλεκτρονική υγεία 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:265474-2016:TEXT:EL:HTML&tabId=0
http://tinyurl.com/h8fqvvj
http://tinyurl.com/jrgczup
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Ανθεκτικές πόλεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής  

Οι πόλεις σε όλη την Ευρώπη θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειες προσαρμογής τους, 
εάν θέλουν να χειριστούν τις όλο και πιο σύνθετες προκλήσεις που προκαλούνται από την 
κλιματική αλλαγή, όπως ακραίες πλημμύρες ή παρατεταμένους καύσωνες. Μια έκθεση του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) που δημοσιεύτηκε στις 5 Ιουλίου 2016, υ-
πογραμμίζει τα οφέλη της επένδυσης σε μακροπρόθεσμα προληπτικά μέτρα που πρέπει να 

λάβουν οι πόλεις προκειμένου να βελτιώσουν την ανθεκτικότητά τους. 

Οι ευρωπαϊκές πόλεις είναι όλο και πιο ευαίσθητες στις αρνητικές πτυχές της αλλαγής του κλίματος, οι οποίες αναμένεται 
να αυξηθούν σε συχνότητα και ένταση με ακραία φαινόμενα, όπως καύσωνες, πλημμύρες, λειψυδρία και την ξηρασία. Ταυ-
τόχρονα, κοινωνικό-οικονομικές και δημογραφικές εξελίξεις δύνανται να καταστίσουν τις πόλεις πιο ευάλωτες. Σε αυτό το 
πλαίσιο, η έκθεση του ΕΟΠ με τίτλο «Urban adaptation to climate change in Europe 2016 - transforming cities in a 
changing climate» περιγράφει τις αλλαγές και τις κοινωνικό-οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πόλεις λόγω 
της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών αυτής, ενώ παρέχει επίσης μια εις βάθος επισκόπηση των δράσεων για εμ-
πειρογνώμονες αστικής ανάπτυξης και φορείς χάραξης πολιτικής προκειμένου να ελαττωθεί η επίπτωση της κλι-

ματικής αλλαγής.  

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.eea.europa.eu/highlights/building-resilient-cities-key-to 

Μετάβαση της Ευρώπης προς μια οικονομία χαμηλών CO2 

Η Επιτροπή παρουσίασε στις 20 Ιουλίου 2016 
μια δέσμη μέτρων για να επιταχύνει τη μετά-
βαση σε χαμηλά επίπεδα εκπομπών διοξειδί-
ου του άνθρακα σε όλους τους τομείς της οι-
κονομίας στην Ευρώπη. Τα μέτρα αυτά απο-
τελούν αναπόσπαστο μέρος της Ενεργειακής Ένωσης 
και μιας  μακροπρόθεσμης πολιτικής για την κλιματική 
αλλαγή. 

Οι νέες προτάσεις παρουσιάζουν δεσμευτικούς στόχους σε 
ετήσια βάση όσον αφορά τις εκπομπές αερίων θερμοκη-
πίου για τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030 για το-

υς τομείς των μεταφορών, των κτιρίων, της 
γεωργίας, των αποβλήτων, της χρήσης της 
γης και της δασοκομίας ως συντελεστών στη 
δράση της Ε.Ε. για το κλίμα. Σε αυτό το πλαί-
σιο, έχει ήδη ξεκινήσει στην Ε.Ε. η προσπάθεια 

για ευθυγράμμιση των ιδιωτικών επενδύσεων με τους στό-
χους για το κλίμα και την αποδοτική χρήση των πόρων. Του-
λάχιστον το 20% του τρέχοντος προϋπολογισμού της Ε.Ε. 
προορίζεται ρητά για ενέργειες που αφορούν το κλίμα. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/jau5np3  

Συνεργασία με εθνικούς δικαστές στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου 

Η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσίευσε μία προκήρυξη 
σύμβασης με τίτλο «Συνεργασία με εθνικούς δικαστές στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου» 
No. ENV.E.2/FRA/2016/0043. Ο κύριος σκοπός της σύμβασης  είναι η εκτέλεση συγκεκριμένων 
δραστηριοτήτων με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας των εθνικών δικαστών 

στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου της Ε.Ε.  

Στις δράσεις οι οποίες θα πρέπει να αναληφθούν περιλαμβάνονται η ανάπτυξη νέων ενοτήτων κατάρτισης σχετικά με το 
περιβαλλοντικό δίκαιο, η διοργάνωση εργαστηρίων, καθώς και η διερεύνηση τρόπων διασφάλισης της μέγιστης αξιοποίη-
σης των υλικών κατάρτισης σε εθνικό επίπεδο. Ο ανάδοχος θα πρέπει να αναπτύξει επαφές με τους εθνικούς δικαστές, 
συμπεριλαμβανομένων των μελών των επαγγελματικών ενώσεων που εκπροσωπούν τους δικαστές, το Φόρουμ των Δι-
καστών για το Περιβάλλον, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστικών (ΕΔΚΔ) της Ε.Ε., εμπειρογνώμονες από Μ.Κ.Ο. 
και ακαδημαϊκούς εμπειρογνώμονες ή με οποιοδήποτε άλλους εμπειρογνώμονες, όπως εισαγγελείς. Η εκτιμώμενη αξία για 
την εν λόγω σύμβαση καθορίζεται στα EUR 1.200.000, ενώ η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι στις 19 Σεπτεμβρίου 

2016.  

Περισσότερες πληροφορίες: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:267162-2016:TEXT:EL:HTML&tabId=0  

Σε χαμηλότερο επίπεδα οι εκπομπές αερίων CO2 της Ε.Ε. από το 1990 

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην Ε.Ε. συνέχισαν να μειώνονται το 2014, με μείωση 
4,1% στις εκπομπές στο 24,4% κάτω από τα επίπεδα του 1990, σύμφωνα με την ετήσια απογρα-
φή της Ε.Ε. που δημοσιεύθηκε στις 11 Ιουλίου 2016 από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλ-
λοντος (ΕΟΠ). 

Σε απόλυτους αριθμούς, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μειώθηκαν κατά 1.383 εκατομμύρια τόνους (Mt) σε επίπεδο 
Ε.Ε. από το 1990, φτάνοντας τα 4282 Mt ισοδυνάμου CO2 το 2014. Η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
κατά την περίοδο 24 ετών οφείλεται σε μια ποικιλία παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης του ποσοστού 
χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της μείωσης έντασης χρήσης άνθρακα και των βελτιώσεων για την ενερ-
γειακή απόδοση, καθώς και των διαρθρωτικών αλλαγών στην οικονομία. Η ζήτηση για ενέργεια για τη θέρμανση των 
νοικοκυριών έχει επίσης χαμηλότερα επίπεδα, καθώς η Ευρώπη κατά μέσο όρο έχει βιώσει ηπιότερους χειμώνες από το 
1990, γεγονός το οποίο έχει επίσης βοηθήσει στη μείωση των εκπομπών. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.eea.europa.eu/highlights/eu-greenhouse-gas-emissions-at/#parent-fieldname-title  

http://www.eea.europa.eu/highlights/building-resilient-cities-key-to
http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2016072001_en.htm
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:267162-2016:TEXT:EL:HTML&tabId=0
http://www.eea.europa.eu/highlights/eu-greenhouse-gas-emissions-at/#parent-fieldname-title
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Βασικά διασυνοριακά σχέδια ενεργειακής υποδομής της Ε.Ε. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στις 28 Ιουλίου 2016, έναν ανανεωμένο χάρτη των εν εξελίξει 
και ολοκληρωμένων σχεδίων ενεργειακής υποδομής - γνωστών και ως «Σχέδια Κοινού Ενδιαφέ-
ροντος» (PCIs). Τα σχέδια αναμένεται να συμβάλουν στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας της Ε.Ε. και στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της ασφαλούς και βιώσιμης ενέργειας 
σε προσιτές τιμές.  

 Το 2014, περίπου EUR 647 εκατ. διατέθηκαν από το πρόγραμμα «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) για 34 σχέδια για δίκ-
τυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, τερματικών σταθμών και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Το 
2015, το πρόγραμμα CEF διέθεσε επιχορηγήσεις ύψους EUR 366 εκατ. σε 35 σχέδια υποδομών - από τα οποία τα 20 α-
φορούν τον τομέα του φυσικού αερίου και 15 για το ηλεκτρικό ρεύμα. Στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης υποβολής 
προτάσεων 2016 για «Σχέδια Κοινού Ενδιαφέροντος», οι χώρες της Ε.Ε. συμφώνησαν να επενδύσουν EUR 263 εκατ. σε 
βασικά έργα υποδομής, ενώ η δεύτερη αντίστοιχη πρόσκληση υποβολής προτάσεων είναι πλέον ανοιχτή έως τις 8 Νοεμ-

βρίου 2016. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/zbk4kek   

Δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Ε.Ε. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στις 18 Ιου-
λίου 2016, μία δημόσια διαβούλευση προκειμένο-
υ να συγκεντρώσει απόψεις των ενδιαφερόμενων 
μερών στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας και 
του φυσικού αερίου για τις προτεραιότητες για την α-
νάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών από το 2017 και με-
τά. 

Στο παρελθόν, η λειτουργία του ενεργειακού δικτύου και των 
κανόνων εμπορίας συντασσόταν σε εθνικό επίπεδο. Πλέον, 

οι χώρες της Ε.Ε. είναι όλο και πιο διασυνδεδεμένες 
και έτσι οι κανόνες σε επίπεδο Ε.Ε. έχουν καταστεί 
αναγκαίοι για τη διαχείριση των διακρατικών ροών 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Η Επιτρο-

πή επιδιώκει στο πλαίσιο αυτής της διαβούλευσης τη γνώμη, 
μεταξύ άλλων, δημόσιων αρχών, ιδιωτικών οργανώσεων, 
ενώσεων του κλάδου και μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέχρι 

τις 14 Οκτωβρίου 2016. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/jp4o2nz    

Εθνικοί κανόνες για τον κίνδυνο προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας 

Μια νέα μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία δημοσιεύτηκε στις 25 Ιουλίου 2016, επι-
κεντρώνεται στο τρόπο με τον οποίο οι χώρες της Ε.Ε. προσδιορίζουν, προετοιμάζονται και 
ανταποκρίνονται ως προς την ασφάλεια σε κινδύνους εφοδιασμού και σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης. Ο στόχος της μελέτης είναι να προσφέρει στην Επιτροπή μια γενική επισ-

κόπηση και να προβάλει τις βέλτιστες πρακτικές, καθώς και τυχόν κενά και αντιφάσεις στις εθνικές στρατηγικές. 

Σύμφωνα με την μελέτη, υπάρχει ένα ευρύ φάσμα σχεδίων σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. σχετικά με τις αξιολογήσεις  
κινδύνου, τα σχέδια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και το κανονιστικό πλαίσιο. Ενώ οι περισσότερες χώρες της Ε.Ε. 
έχουν σχέδια για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των κρίσεων της ηλεκτρικής ενέργειας, η λεπτομέρεια και το πεδίο 
εφαρμογής των σχεδίων αυτών ποικίλλει σημαντικά σε ολόκληρη την Ε.Ε. Επιπλέον, πολλά εθνικά σχέδια επικεντρώνον-
ται αποκλειστικά στα εγχώρια δεδομένα αγνοώντας τον ευρύτερο κίνδυνο από την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Τα 
αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν επίσης ότι οι χώρες της Ε.Ε. έχουν διαφορετικές αντιλήψεις για το τί είναι η κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης και ποιος πρέπει να κάνει τι και πότε σε τέτοιες καταστάσεις.  

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

Κοινωνικές επιστήμες για την υποστήριξη της Ενεργειακής Ένωσης 

Η ολοκλήρωση της Ενεργειακής Ένωσης αποτελεί ένα κρίσιμο σκέλος στη μετάβαση της Ευρώ-
πης προς ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό σύστημα. Πέρα από τις πολλές τεχνολογικές προκλήσεις, 
χρειάζεται να κατανοηθούν καλύτερα ορισμένα διατομεακά ζητήματα, όπως μεταξύ άλλων οι κοι-
νωνικοπολιτικές, και κοινωνικοοικονομικές πτυχές της ενεργειακής μετάβασης. Σε αυτό το πλαί-
σιο, μια νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων δημοσιεύθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020, πυλώνας «Κοινωνικές Προκλήσεις». 

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων αναφέρεται στην θεματική με τίτλο «Social Sciences and Humanities Support for the 
Energy Union»- LCE-31-2016-2017», στο πλαίσιο της οποίας οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν ένα (ή συνδυασμό), α-
πό τα ακόλουθα ζητήματα:  

 Δομές κοινωνικοοικονομικών κινήτρων που ενθαρρύνουν ή αποθαρρύνουν την ενεργειακή υπεύθυνη συμπεριφορά, και 

 Πολιτικά, θεσμικά και οργανωτικά πλαίσια που ευνοούν την συμμετοχή των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των ζητη-
μάτων αποκλεισμών, του φύλου, της δημοκρατίας, τις οργανωτικές μορφές και τα επιχειρηματικά μοντέλα. 

Η θεματική αναφέρεται σε Δράσεις Έρευνας και Καινοτομίας, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός  είναι EUR 10 εκατ. με 
100% ποσοστό χρηματοδότησης. Ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 29 Νοεμ-

βρίου (για το Στάδιο 1) και 22 Αυγούστου 2017 (για το Στάδιο 2).  

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

http://tinyurl.com/zbk4kek
http://tinyurl.com/jp4o2nz
http://tinyurl.com/hhkghnt
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lce-31-2016-2017.html
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Επαγγελματική εξέλιξη εκπαιδευτικών ΕΕΚ 

Σύμφωνα με ένα ενημερωτικό σημείωμα που δημοσιεύθηκε από το CEDEFOP – το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, οι 
αφοσιωμένoι και καταλλήλως καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές είναι ζωτι-
κής σημασίας για τη διασφάλιση της ποιότητας και της αγοράς εργασίας της μάθη-
σης, τόσο στα σχολεία/κέντρα ΕΕΚ όσο και σε επιχειρήσεις, (είτε σε αίθουσες διδασ-
καλίας, σε εργαστήρια και προσομοιώσεις περιβαλλόντων μάθησης, ή στο χώρο ερ-
γασίας). 

Οι αφοσιωμένoι και καταλλήλως καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές αποτελούν  τον «ανθρώπινο παράγον-
τα» που είναι υπεύθυνος για την εξοικείωση των μαθητών με τις προκλήσεις της εργασίας και τις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας, για την εφαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών ή προγραμμάτων μάθησης με βάση την εργασία για το-
υς μαθητευόμενους ή τους εκπαιδευόμενους, καθώς και για την εφαρμογή των ευρωπαϊκών εργαλείων. Αυτός είναι ο 
λόγος που η Ε.Ε. έχει ζητήσει από τα κράτη μέλη της να προσφέρουν στους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές 
περισσότερες ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης.   

Αν και χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. σχέδια συνέβαλαν ουσιαστικά στη δημιουργία ευκαιριών μάθησης για τους 
εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές, είτε μέσω της βελτίωσης των συστημάτων σταδιοδρομίας, με τη τοποθέτησή 
τους σε θέσεις εργασίας, είτε μέσω ειδικής εκπαίδευσης, κλπ, εντούτοις  όπως σημειώνει το CEDEFOP, οι χώρες 
οφείλουν να εντρυφήσουν πιο συστηματικά στα σχέδια αυτά για να βεβαιωθούν ότι οι εκπαιδευτικοί τους είναι καλά 
εκπαιδευμένοι και ότι τους προσφέρονται ελκυστικές προοπτικές σταδιοδρομίας, έτσι ώστε αυτοί, με τη σειρά τους, 
να μπορούν καλύτερα να διδάξουν και να εκπαιδεύσουν τους μαθητές.  

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9112  

Απασχόληση στον τομέα του πολιτισμού 

Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε στις 6 Ιουλίου 2016 από τη Eurostat, 6 
εκατομμύρια άτομα απασχολούνταν στον τομέα του πολιτισμού στην Ε.Ε. το 
2014, ελαφρώς λιγότερα από το 3% του συνολικού αριθμού των απασχολουμέ-
νων. Από τα περίπου 2 εκατομμύρια καλλιτέχνες και συγγραφείς στην Ε.Ε., σχε-
δόν το ήμισυ (49%) ήταν αυτοαπασχολούμενοι, ένα μερίδιο πολύ υψηλότερο από 
αυτό που αναφέρθηκε για το σύνολο της απασχόλησης (15%). 

Μερικά βασικά πορίσματα της έκθεσης είναι τα ακόλουθα: 

 Σε επίπεδο κρατών μελών, το υψηλότερο ποσοστό πολιτιστικής απασχόλησης παρατηρήθηκε στο Λουξεμβούργο, 
τη Σουηδία, τη Φινλανδία, την Ολλανδία και τη Δανία, ενώ το χαμηλότερο στη Ρουμανία (1,1%), ακολουθούμενη 
από τη Σλοβακία (2,0%), τη Βουλγαρία (2,1%), την Πορτογαλία (2,2%), την Ελλάδα (2,3%) και τη Κύπρο (2,4%). 

 Κατά μέσο όρο στην Ε.Ε., οι γυναίκες αντιπροσώπευαν κάτω από το μισό (47%) των ατόμων που απασχολούνται 
στον πολιτιστικό τομέα, ενώ το 60% των ατόμων στην πολιτιστική απασχόληση είχαν τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από εκείνο της συνολικής απασχόλησης. 

 Ανάμεσα στα 2 εκατομμύρια καλλιτέχνες και συγγραφείς που διαμένουν στην Ε.Ε., σχεδόν οι μισοί είναι αυτοα-
πασχολούμενοι, ποσοστό τριπλάσιο από το σύνολο των απασχολούμενων ατόμων στην Ε.Ε. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/hku3oky   

Προώθηση και περαιτέρω ανάπτυξη του εργαλείου «HEInnovate» 
Η Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολι-
τισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δημοσίε-
υσε προκήρυξη σύμβασης σχετικά με τον 
προσδιορισμό και υλοποίηση των απαραίτη-
των βελτιώσεων στην λειτουργία του εργα-
λείου αυτό-αξιολόγησης «HEInnovate».  

Τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
λειτουργoύν στο πλαίσιο του λεγόμενου «Τριγώνου της 
Γνώσης» (Έρευνα – Καινοτομία – Εκπαίδευση). Για να 
επιτευχθεί το πλήρες δυναμικό τους, τα ιδρύματα τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να γίνουν πιο ανοικτά στις 
ανάγκες της κοινωνίας, προκειμένου να εξοπλίσουν τους 
απόφοιτους με τις δεξιότητες που θα αυξήσουν την α-
πασχολησιμότητά τους. Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Διεύ-
θυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού και το φόρουμ LEED 
του ΟΟΣΑ ανέπτυξαν ένα δωρεάν εργαλείο αυτό-
αξιολόγησης «HEInnovate» για όλους τους τύπους 

ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(Πανεπιστήμια, Κολέγια, Πολυτεχνεία, κλπ). 
Το εργαλείο επιτρέπει στους χρήστες να αξιολο-
γήσουν ένα ίδρυμα χρησιμοποιώντας μια σειρά 
από παραμέτρους που σχετίζονται με τις επιχει-
ρηματικές δραστηριότητές του, συμπεριλαμβα-
νομένης της ηγεσίας, τη στελέχωση και τις επα-
φές του με τις επιχειρήσεις.  

Ο γενικός στόχος της παρούσας σύμβασης είναι η προώ-
θηση της χρήσης του εργαλείου «HEInnovate» μέσω της 
υλοποίησης των απαραίτητων βελτιώσεων στη λειτουργί-
α του. Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης είναι 
EUR 1 εκατ., ενώ οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να 
υποβάλλουν την προσφορά τους μέχρι τις 12 Σεπτεμβρί-

ου 2016.   

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/hvhw9na  

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9112
http://tinyurl.com/hku3oky
http://tinyurl.com/hvhw9na
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Αντιμετωπίζοντας τις κυβερνό-απειλές  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε στις 05 Ιου-
λίου 2016 μια νέα σύμπραξη για την κυβερνό-
ασφάλεια, η οποία αναμένεται να προσελκύσει 
επενδύσεις ύψους EUR 1,8 δισ. έως το 2020. 
Στόχος είναι η καλύτερη θωράκιση της Ευρώ-
πης έναντι των κυβερνό-επιθέσεων και η ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας του κλάδου της κυβερνό-ασφάλειας. 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, 
η Επιτροπή επιθυμεί να ενισχύσει τη διασυνοριακή συνεργα-
σία όλων όσων δραστηριοποιούνται σε θέματα κυβερνό-
ασφάλειας και να προωθήσει την ανάπτυξη καινοτόμων και 
ασφαλών τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών σε όλη την 

Ε.Ε. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 
2020», αυτή η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού το-
μέα περιλαμβάνει τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για 
την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο (ECSO), καθώς 
και μέλη εθνικών, περιφερειακών και τοπικών 

δημόσιων αρχών, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστη-
μίων. Σκοπός της σύμπραξης είναι η ανάπτυξη στενότερης 
συνεργασίας στη διαδικασία έρευνας και καινοτομίας και η 
εξεύρεση λύσεων για θέματα κυβερνό-ασφάλειας σε τομείς 
όπως η ενέργεια, η υγεία, οι μεταφορές και ο χρηματοπιστω-
τικός κλάδος. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/h8ut4qy  

Προς μια αποτελεσματική, δίκαιη και ανθρώπινη πολιτική ασύλου  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε στις 13 Ιουλίου 2016, μία πρόταση για την ολοκλήρωση της με-
ταρρύθμισης του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή προτε-
ίνει να αντικατασταθεί η οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου από έναν κανονισμό που θα θεσπίζει 
μια πλήρως εναρμονισμένη κοινή διαδικασία διεθνούς προστασίας στην Ε.Ε., ώστε να μειωθούν 
οι διαφορές στα ποσοστά αναγνώρισης από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, να αποτρέπονται οι 

δευτερογενείς μετακινήσεις και να καθιερωθούν κοινές αποτελεσματικές διαδικαστικές εγγυήσεις για τους αιτούν-
τες άσυλο.  

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, μεταξύ άλλων θα:  

 Απλουστεύονται και αποσαφηνίζονται οι διαδικασίες χορήγησης ασύλου: η συνολική διαδικασία συντομεύεται και 
απλουστεύεται, καθώς οι αποφάσεις πρέπει κανονικά να λαμβάνονται εντός έξι μηνών το πολύ.  

 καθιερώνονται κοινές εγγυήσεις για τους αιτούντες άσυλο: τα άτομα που ζητούν άσυλο θα έχουν δικαίωμα σε προ-
σωπική συνέντευξη και δωρεάν νομική συνδρομή και εκπροσώπηση, ήδη από το στάδιο της διοικητικής διαδικασίας. 

 εξασφαλίζονται αυστηρότεροι κανόνες για την καταπολέμηση της κατάχρησης: θεσπίζονται νέες υποχρεώσεις 
συνεργασίας με τις αρχές, καθώς και αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης αυτών των υποχρεώσεων 
(κυρώσεις για κατάχρηση της διαδικασίας κτλ.).  

 εναρμονίζονται οι κανόνες για τις ασφαλείς χώρες: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθιστά υποχρεωτική την εφαρμογή της 
έννοιας της ασφαλούς τρίτης χώρας.  

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2433_en.htm 

Μέτρα για την προστασία κατά του ξεπλύματος χρήματος και της  

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 

Η Επιτροπή ενέκρινε στις 14 Ιουλίου 2016 μία πρόταση για την περαιτέρω ενίσχυση των κανόνων της 
Ε.Ε. για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, έτσι ώστε να 
αντιμετωπιστεί η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και να αυξηθεί η διαφάνεια σχετικά με τα πρόσωπα 
που όντως έχουν την κυριότητα επιχειρήσεων και εταιρειών καταπιστευματικής διαχείρισης.  

Η πρόταση της Επιτροπής αποτελεί την πρώτη πρωτοβουλία για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης, που υιο-
θετήθηκε νωρίτερα αυτήν την χρονιά, για να ενισχυθεί η καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 
και εντάσσεται επίσης σε μια ευρύτερη προσπάθεια για την ενίσχυση της φορολογικής διαφάνειας και την κατα-
πολέμηση των φορολογικών καταχρήσεων. Επίσης, η Επιτροπή ενέκρινε πέρσι (Μάιος 2015) την τέταρτη δέσμης μέτρων 
για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που αποτέλεσε σημαντικό βήμα για τη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας του αγώνα της Ε.Ε. κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Σε αυτό το πλαίσιο, οι αλλαγές που προτείνει η Επιτρο-
πή, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:  

 Ενίσχυση των εξουσιών των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών της ΕΕ και διευκόλυνση της συνεργασίας  
τους. 

 Αντιμετώπιση των κινδύνων χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, που συνδέονται με εικονικά νομίσματα. 

 Αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με ανώνυμα προπληρωμένα μέσα (π.χ. προπληρωμένες κάρτες). 

 Πρόσβαση του ευρέος κοινού στα μητρώα πραγματικών κυρίων. 

 Επέκταση του εύρους των πληροφοριών που θα έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2380_el.htm  

http://tinyurl.com/h8ut4qy
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2433_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1455113825366&uri=CELEX:52016DC0050
http://ec.europa.eu/justice/civil/financial-crime/applying-legislation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/civil/financial-crime/applying-legislation/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2380_el.htm
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Νέα για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

(ΜΜΕ) 

Χρηματοδοτικά εργαλεία για την τόνωση των επενδύσεων σε νεοφυείς 

επιχειρήσεις και τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα δύο νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις επενδύσε-
ις των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσ-
βαση στη χρηματοδότηση των νέων επιχειρήσεων και τους φορείς υλοποίησης έργων αστι-
κής ανάπτυξης. Τα εν λόγω εργαλεία σχεδιάστηκαν ώστε να αυξηθεί η απορρόφηση κονδυ-
λίων από την ανανεωμένη χρηματοδοτική στήριξη, αντί των παραδοσιακών επιδοτήσεων, 

και συνδυαστούν οι δημόσιοι και ιδιωτικοί πόροι.  

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία, σε σύγκριση με τις επιχορηγήσεις, προσελκύουν περισσότερους ιδιωτικούς και δημόσιο-
υς πόρους για να συμπληρώσουν την αρχική δημόσια χρηματοδότηση, και μπορούν να επανεπενδύονται επί αρκε-
τούς κύκλους. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή επιτροπή εγκαινίασε τα ακόλουθα εργαλεία:  

 Τον μηχανισμό συν-επένδυσης που παρέχει χρηματοδότηση σε νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτή 
η χρηματοδοτική στήριξη θα τους επιτρέψει να αναπτύξουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα και να προσελκύσο-
υν πρόσθετα κεφάλαια μέσω προγράμματος συλλογικών επενδύσεων. Οι συνολικές επενδύσεις που θα συνδυά-
ζουν δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους μπορούν να φτάσουν έως και EUR 15 εκατομμύρια  ανά ΜΜΕ.  

 Τα ταμεία αστικής ανάπτυξης θα στηρίξουν βιώσιμα αστικά έργα, για παράδειγμα στον τομέα των δημόσιων 
συγκοινωνιών και στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης. Τα έργα πρέπει να είναι οικονομικά βιώσιμα και να 
αποτελούν μέρος μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Οι συνολικές επενδύσεις 
που θα συνδυάζουν δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους μπορούν να φτάσουν έως και EUR 20 εκατομμύρια ανά 
έργο. Η στήριξη θα λάβει τη μορφή ταμείου δανείων, το οποίο θα διαχειρίζεται χρηματοπιστωτικός διαμεσολαβη-
τής με τους πόρους των ΕΔΕΤ και συνεισφορά τουλάχιστον 30 % από ιδιωτικά κεφάλαια.  

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/financial-instruments/  

Κανόνες της Ε.Ε. για την καταπολέμηση της χειραγώγησης της αγοράς 

στις χρηματοπιστωτικές αγορές της Ευρώπης 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα νέο νομικό πλαίσιο της Ε.Ε., που ήδη εφαρμόζεται 
από τις 3 Ιουλίου 2016, με στόχο να εξασφαλιστεί η ακόμη πιο αποτελεσματική, διαφανής και 
αξιόπιστη ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική αγορά. Το ανανεωμένο κανονιστικό πλαίσιο ενισχύ-
ει και αντικαθιστά τους υφιστάμενους κανόνες της Ε.Ε. σχετικά με την ακεραιότητα της αγο-
ράς και την προστασία των επενδυτών. Αποτελείται από κανονισμό για την χειραγώγηση της 
αγοράς και την οδηγία σχετικά με τις ποινικές κυρώσεις για την χειραγώγηση αγοράς. 

Το νέο κανονιστικό πλαίσιο απαιτεί από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν κοινούς ορισμούς των ποινικών αδικημάτων 
και των προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και διαπράττουν  χειραγώγηση της αγοράς και επι-
βάλλει τις μέγιστες ποινικές κυρώσεις για τα πλέον σοβαρά αδικήματα χειραγώγησης της αγοράς. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να βεβαιωθούν ότι τέτοιες συμπεριφορές αποτελούν ποινικό αδίκημα, που τιμωρείται με αποτελεσματικές 
κυρώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το νέο κανονιστικό πλαίσιο, αναμένεται να αυξήσει την προστασία των επενδυ-
τών και την εμπιστοσύνη, επιτρέποντας βαθύτερες και πιο ολοκληρωμένες χρηματοπιστωτικές αγορές, συμβάλλον-
τας στη δημιουργία της Ένωσης Κεφαλαιαγοράς.  Θα ενισχύσει επίσης τον αγώνα κατά της κατάχρησης της αγοράς 
σε όλα τα βασικά προϊόντα και τις συναφείς αγορές παραγώγων.  

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2352_en.htm 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/financial-instruments/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2352_en.htm
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Ανησυχίες σχετικά με το ζήτημα των αποσπάσεων εργαζομένων 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση στις 20 Ιουλίου 2016 για την εκ νέου εξέταση 
της πρότασής της για αναθεώρηση της οδηγίας για την απόσπαση εργαζομένων στο πλαί-
σιο του μηχανισμού ελέγχου της επικουρικότητας που σε πολλά εθνικά κοινοβούλια ενερ-
γοποιήθηκε το Μάιο του 2016. H Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η πρόταση για 
την αναθεώρηση της οδηγίας δεν συνιστά παραβίαση της αρχής της επικουρικότητας.  

Η μεταρρύθμιση της Οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων αναδεικνύει μια σαφή δέσμευ-
ση της Επιτροπής να προωθήσει μια βαθύτερη και πιο δίκαιη εσωτερική αγορά, όπως ορίζεται 
στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της. Η αναθεώρηση επιφέρει αλλαγές σε τρεις κύριους 
τομείς: 

 Αποδοχές των αποσπασμένων εργαζομένων, 

 Κανόνες σχετικά με τους προσωρινά απασχολούμενους, 

 Μακροχρόνια απόσπαση. 

Η Επιτροπή ανέλυσε προσεκτικά τις ανησυχίες που εξέφρασαν τα εθνικά κοινοβούλια και επιβεβαίωσε ότι είναι σκόπιμο 
να καθοριστούν σε κοινοτικό επίπεδο οι κανόνες που ισχύουν για την απόσπαση των εργαζομένων. Η πρόταση 
επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι που εκτελούν εργασίες στην ίδια τοποθεσία προστατεύονται από το ίδιους κα-
νόνες αναγκαστικού δικαίου, ανεξάρτητα από το αν είναι τοπικά εργαζόμενοι ή των αποσπασμένοι εργαζόμενοι.  

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2583&furtherNews=yes  

Το ΕΙΤ ενισχύει την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε 
στις 6 Ιουλίου 2016 μία νέα έκθεση με 
τίτλο «Opportunity now: Europe's mis-
sion to innovate», η οποία εξετάζει τον 
καλύτερο τρόπο προκειμένου να κα-
ταστεί η Ευρώπη διεθνής φορέας της 
καινοτομίας, ενώ υπογραμμίζει το γεγο-
νός ότι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινο-
τομίας και Τεχνολογίας προσφέρει πραγματική προστι-
θέμενη αξία και εμπνέει ιδιαίτερα την παραγωγική αλλη-
λεπίδραση μεταξύ των κόμβων καινοτομίας, τα ενδιαφε-
ρόμενα μέρη και τις νεοφυείς επιχειρήσεις.  

Μέχρι σήμερα, το EIT έχει αναπτύξει πε-
ρισσότερες από 900 επιχειρηματικές ιδέες, 
καθώς και 200 νέες καινοτόμες επιχειρήσε-
ις στους τομείς του κλίματος, της ψηφιοπο-
ίησης, της ενέργειας, της υγείας και των 
πρώτων υλών. Περισσότεροι από 1.500 
φοιτητές  είναι εγγεγραμμένοι ή έχουν α-
ποφοιτήσει από προγράμματα επιχειρημα-

τικής εκπαίδευσης του ΕΙΤ, ενώ η επιτυχία τους είναι ήδη 
διεθνώς αναγνωρισμένη  

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/jtrl892  

Οι δεξιότητες αποτελούν προτεραιότητα της Σλοβακικής  

Προεδρίας της Ε.Ε. 

Το ανθρώπινο κεφάλαιο καθώς και η ανάπτυξη και αναγνώριση δεξιοτήτων είναι μεταξύ 
των προτεραιοτήτων της Σλοβακικής Προεδρίας της Ε.Ε. κατά το δεύτερο εξάμηνο του 
2016. Στο πλαίσιο της Προεδρίας της, η Σλοβακία θα δώσει ιδιαίτερη  έμφαση στους νέους, 
οι οποίοι αποτελούν «το κλειδί για το μελλοντικό δυναμισμό και την ευημερία της Ευρώ-
πης» και στους μακροχρόνια ανέργους. 

Το κείμενο προτεραιoτήτων της Προεδρίας, τονίζει ότι η εκπαίδευση και η κατάλληλη σύνδεση 
μεταξύ του εκπαιδευτικού συστήματος και της αγοράς εργασίας συμβάλλουν στη μακροπρόθεσμη μείωση της ανεργίας. 
Αναφέρεται επίσης στην Ατζέντα Νέων Δεξιοτήτων για την Ευρώπη η οποία εγκαινιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στις 20 Ιουνίου 2016 ως το μέσο για την «ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της εκπαίδευσης και των αναγκών της αγοράς ερ-
γασίας με την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των δεξιοτήτων, περισσότερης διαφάνειας, υποστήριξης για την επαγγελματική 
εκπαίδευση και τον εκσυγχρονισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης». Επιπλέον, όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις σχε-
τικά με σύσταση του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενός σχήματος «εγγύησης δεξιοτήτων», η Σλοβακική Προεδρία 
στοχεύει στην αύξηση του επιπέδου της εκπαίδευσης ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών, επιχειρη-
ματικών και εγκάρσιων δεξιοτήτων, ενώ στο πλαίσιο της αναθεώρησης της σύστασης σχετικά με το ευρωπαϊκό πλαίσιο 
επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση, η Προεδρία θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη εργαλείων και υπηρεσι-
ών για τις δεξιότητες και τα προσόντα, καθώς και για τον εκσυγχρονισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/skills-priority-slovak-eu-presidency  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2583&furtherNews=yes
http://tinyurl.com/jtrl892
http://www.eu2016.sk/en/programme-and-priorities/priorities-of-the-slovak-presidency
http://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/skills-priority-slovak-eu-presidency
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Designing novel coating products with improved 
aesthetics and new functionalities for the creative 

industries - H2020-NMBP-05-2017 

POD reference number: RDFR20160722001 

In the framework of the H2020-NMBP-05-2017 call for 
proposals, a French SME is developing a project pro-
posal which will include, among others: 

 The detection of new materials usages, trends of 
innovation driven by social, economic, cultural and 
environmental drivers;  

 The development and validation of innovative coat-
ings adding functionalities to increase the value of 
consumer goods; 

 The demonstration of such coatings through several 
demonstrators; 

The SME is seeking European partners like, clusters/
and Associations specialized in creative industries 
and design-driven innovation, specialists in design 
thinking, as well as research and technology or-
ganisations and universities with expertise in the 
development of coatings. Interested bodies should 

express their interest until 30 September 2016. 

H2020-SC1-PM-07-2017: Promotion of mental health 
and well-being in the young 

POD reference number: RDES20160726001 

A Spanish university is looking for various partners for a 
project to be submitted under the call for proposals: H2020
-SC1-PM-07-2017: Promoting mental health and well-
being in the young. The aim of the project proposal is to 
detect social risk factors, genetics and neurophysiologic 
ones to promote mental health as a fundamental way to 
prevent psychological disorders since the early years 
(young people between 13 and 24 years).  

The research group is looking for different partners inter-
ested in developing genetic tests and sociological tests 
with teenagers and young people. These partners include 
laboratories, research centres, small / medium / large 
companies, even universities and colleges from Euro-

pean countries.  

The call’s deadline for submission is on 4 October 2016, 
while interested bodies should express their interest until 9 

September 2016.  

Smart Anything Everywhere Initiative -  
H2020- ICT-04-2017  

POD reference number:RDDE20160805001 

A German technology transfer centre will submit a 
proposal under H2020- ICT-04-2017 - Smart Anything 
Everywhere Initiative. The project aims at supporting 
cooperation among other projects funded under 
this scheme and at further establishing the Smart 
Anything Everywhere eco-system.  
 
The centre looks for a research cooperation with a 
Eastern Europe SME or research and technology or-
ganisation supporting SMEs in the process of digitali-
zation. Knowledge in large organic area electronics is 
desired. Interested bodies should express their inter-
est as soon as possible.  

Open-innovation Platform strengthening cooperation 
and joint development of bio-based industries and 

downstream sectors 

POD reference number: RDBG20160725001 

A Bulgarian academic institution is preparing a project pro-
posal on a H2020 Topic: Open-innovation Platform 
strengthening cooperation and joint development of bio-
based industries and downstream sectors. The team seeks 
partners (R&D institutions and companies) involved in bio-
based products development and downstream application 
in order to develop of new solutions suited.  

The proposal is going to focus on, among others, the estab-
lishment and facilitation of the operations of an open-
innovation platform considering: 

 build prospective on the development of bio-based prod-
ucts markets in collaboration with downstream sectors 
and brand owners (for sectors like packaging, automo-
tive, construction, textile, cosmetics, etc.); 

 construct an ecosystem of private companies along the 
bio-based value chain and public organisations; 

 foster exchanges within the Open-innovation platform 
ecosystem to better understand market and societal 
needs and opportunities for bio-based products develop-
ment; 

 facilitate the emergence of co-innovation partnerships 
across industries, value chains, and scientific fields, in 
order to develop new bio-based solutions for tomorrow’s 
societal needs.  

The call’s deadline for submission is on 8 September, 

2016. 

Ερευνητικά κέντρα και εταιρείες του 

δικτύου EEN αναζητούν πανεπιστήμια 

και ΜΜΕ ως εταίρους  

Για περισσότερες πληροφορίες και για να έρθετε σε 
επαφή με τους φορείς, παρακαλούμε επικοινωνήστε 
(αναφέροντας τον κωδικό POD) με: 
 
Βασιλική Σαββοπούλου  
Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου 
Enterprise Europe Network 
Tηλ. +3572289 4278 ή +3572289 4461 
Φαξ. +3572289 5005 
Email: een-eoc@ucy.ac.cy και/ή  
savvopoulou.vassiliki@ucy.ac.cy 

mailto:een-eoc@ucy.ac.cy
mailto:savvopoulou.vassiliki@ucy.ac.cy
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Quadrennial Ozone Symposium 2016 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ozone-symposium-2016.org/ 

4-9 Σεπτεμβρίου  
Εδιμβούργο,  

Ηνωμένο Βασίλειο  

25th EPICOH Conference- Occupational Health: Think Globally, Act Locally 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.epicoh2016.org/ 

4-7 Σεπτεμβρίου   
Βαρκελώνη, Ισπανία 

European Mechanics of Materials Conference (EMMC15) 

Περισσότερες πληροφορίες: http://sites.uclouvain.be/emmc15/ 

7-9 Σεπτεμβρίου   
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

EACH International Conference on Communication in Healthcare 2016 

Περισσότερες πληροφορίες:  http://tinyurl.com/h2megvt  

7-10 Σεπτεμβρίου  
Χαιδελβέργη,  

Γερμανία 

International Conference on the Fostering and Development of Talent 

Περισσότερες πληροφορίες: http://talents2016.eu/en/conference  

12-13 Σεπτεμβρίου   
Μπρατισλάβα, Σλο-

βακία 

IIER-the 89th International Conference on Recent Advances in Medical Science 

(ICRAMS) 

Περισσότερες πληροφορίες: http://theiier.org/Conference/France/6/ICRAMS/  

12-13 Σεπτεμβρίου   
Παρίσι, Γαλλία 

IIER-81st International Conference on Science, Innovation and Management (ICSIM) 

Περισσότερες πληροφορίες:  http://theiier.org/Conference/France/6/ICSIM/  

12-13 Σεπτεμβρίου   
Παρίσι, Γαλλία 

IIER-91st International Conference on Social Science and Economics (ICSSE) 

Περισσότερες πληροφορίες: http://theiier.org/Conference/France/6/ICSSE/  

12-13 Σεπτεμβρίου   
Παρίσι, Γαλλία 

IIER-94th International Conference on Natural Science and Environment (ICNSE) 

Περισσότερες πληροφορίες: http://theiier.org/Conference/France/6/ICNSE/ 

12-13 Σεπτεμβρίου   
Παρίσι, Γαλλία 

Industrial Efficiency 2016 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.eceee.org/industry 

12-14 Σεπτεμβρίου   
Βερολίνο, Γερμανία 

International Conference on Sustainable Employability - Building Bridges between              

Science and Practice 

Περισσότερες πληροφορίες:  http://www.incose.eu/ 

14-16 Σεπτεμβρίου  
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Religion, migration, power and money  

Περισσότερες πληροφορίες: http://athensdemocracyforum.com/ 

14-18 Σεπτεμβρίου  
Αθήνα, Ελλάδα  

Work, Age, Health and Employment - Evidence from Longitudinal Studies -                          

Interdisciplinary Conference 

Περισσότερες πληροφορίες: http://wahe2016.uni-wuppertal.de/ 

19-21 Σεπτεμβρίου   
Βούπερταλ,  

Γερμανία 

Occupational and Environmental Exposure of Skin to Chemicals (OEESC) Conference 

Περισσότερες πληροφορίες: http://oeesc2016.org/ 

19-21 Σεπτεμβρίου   
Μάντσεστερ,  

Ηνωμένο Βασίλειο 

Electro Mobility in Smart Cities 

Περισσότερες πληροφορίες: : https://www.b2match.eu/electromobilitygothenburg 

21-22 Σεπτεμβρίου   
Γκέτεμποργκ,  

Σουηδία 

ENABLE 2 ACT conference 

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.eiseverywhere.com/ehome/enable/summary/ 

21-22 Σεπτεμβρίου   
Ζάγκρεμπ, Κροατία 

Horizon 2020 information day on smart cities and communities  

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

23 Σεπτεμβρίου   
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

International Conference On Nanomedicine And Nanobiotechnology 2016 

Περισσότερες πληροφορίες: http://premc.org/iconan2016/  

28-30 Σεπτεμβρίου   
Παρίσι, Γαλλία 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

http://www.ozone-symposium-2016.org/
http://www.epicoh2016.org/
http://sites.uclouvain.be/emmc15/
http://tinyurl.com/h2megvt
http://talents2016.eu/en/conference
http://theiier.org/Conference/France/6/ICRAMS/
http://theiier.org/Conference/France/6/ICSIM/
http://theiier.org/Conference/France/6/ICSSE/
http://theiier.org/Conference/France/6/ICNSE/
http://www.eceee.org/industry
http://www.incose.eu/
http://athensdemocracyforum.com/
http://wahe2016.uni-wuppertal.de/
http://oeesc2016.org/
https://www.b2match.eu/electromobilitygothenburg
https://www.eiseverywhere.com/ehome/enable/summary/
http://tinyurl.com/zprnsuc
http://premc.org/iconan2016/
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 

Translational research in cancer cell metabolism 

Περισσότερες πληροφορίες: http://events.embo.org/16-cancer/  

4-6 Οκτωβρίου, 

Μπιλμπάο, Ισπανία  

Nordic Edge Expo 2016 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.nordicedge.org/  

6-7 Οκτωβρίου 

Στάβανγκερ,  

Νορβηγία  

3rd International Parkinson´s Disease Symposium  

Περισσότερες πληροφορίες: https://geopd.uni.lu/  

6-8 Οκτωβρίου 

Λουξεμβούργο, 

Λουξεμβούργο  

Lifelong Learning Week 

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/h4g83x3  

10-13 Οκτωβρίου  

Βρυξέλλες, Βέλγιο  

FOOD 2030: Research & Innovation for Tomorrow's Nutrition & Food Systems High-
Level Event  
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/zb4qjv6  

12-13 Οκτωβρίου 

Βρυξέλλες, Βέλγιο  

EUSTM-2016: 4th International Congress on Translational Medicine 

Περισσότερες πληροφορίες: https://eutranslationalmedicine.org/eustm-2016/  
17- 20 Οκτωβρίου 

Πράγα, Τσεχία 

European Forum for Industrial Biotechnology and Bioeconomy 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.efibforum.com/  

18-20 Οκτωβρίου, 

Γλασκώβη,  

Μεγάλη Βρετανία 

Networks for the sustainability of Traditional Food Sector in Europe 

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/hmrpbkp  
19-20 Οκτωβρίου, 

Βρυξέλλες, Βέλγιο  

Second Major EAFIP Event on Innovation Procurement 

Περισσότερες πληροφορίες: http://eafip.eu/events/athens-2016/  
18-19 Οκτωβρίου  

Αθήνα, Ελλάδα 

2nd International Conference on Energy Efficiency and Comfort of Historic Buildings 

(EECHB 2016) 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.eechb.eu/  

19-21 Οκτωβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο  

International Conference on Business and Human Rights 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/zjdw632  

20-21 Οκτωβρίου 
Σεβίλλη, Ισπανία  

TechAAL 2016 - Technologies for Active and Assisted Living  

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

24-25 Οκτωβρίου 
Λονδίνο,   

Ηνωμένο Βασίλειο 

Fair and Sustainable Taxation in the EU 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/zdrzddd  

25 Οκτωβρίου, 
Βρυξέλλες, Βέλγιο  

Conference: ePIC 2016 - Pathways to educational and social innovation 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.epforum.eu/  
 26-28 Οκτωβρίου 
Μπολόνια, Ιταλία  

European Congress on eCardiology & eHealth 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.e-cardiohealth.com/core-faculty  
26-28 Οκτωβρίου, 
Βερολίνο, Γερμανία  

ICT and Tourism International Conference  

Περισσότερες πληροφορίες: http://turitec.com/en/scope-and-topics/ 

27 Οκτωβρίου, 
Μάλαγα, Ισπανία 

RSA Student and Early Career Conference 2016: Towards Impact and Contributions 

to Knowledge: PhD and First Academic Position 

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/jh2qswn  

27-28 Οκτωβρίου 
Νιούκαστλ, 

Μεγάλη Βρετανία 

26th Alzheimer Europe Conference - Excellence in dementia research and care 

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

31 Οκτωβρίου - 2 
Νοεμβρίου 

Κοπεγχάγη, Δανία 

http://events.embo.org/16-cancer/
http://www.nordicedge.org/
https://geopd.uni.lu/
http://www.eaea.org/en/home/events/lifelong-learning-week-2.html
http://tinyurl.com/zb4qjv6
https://eutranslationalmedicine.org/eustm-2016/
http://www.efibforum.com/
http://tinyurl.com/hmrpbkp
http://eafip.eu/events/athens-2016/
http://www.eechb.eu/
http://tinyurl.com/zjdw632
http://tinyurl.com/zrtmmxt
http://tinyurl.com/zdrzddd
http://www.epforum.eu/
http://www.e-cardiohealth.com/core-faculty
http://turitec.com/en/scope-and-topics/
http://tinyurl.com/jh2qswn
http://afeinnovnet.eu/event/26th-alzheimer-europe-conference-excellence-dementia-research-and-care
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

Web Summit 

Περισσότερες πληροφορίες: https://websummit.net/ 

7-10 Νοεμβρίου  
Λισαβόνα,  

Πορτογαλία 

Science meets parliaments 2016 

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/jmmtj9j 

8 Νοεμβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Enterprise Europe Network Annual Conference 2016 

Περισσότερες πληροφορίες: https://events.b2match.com/e/eenconf2016 

14-16 Νοεμβρίου 
Μπρατισλάβα,  

Σλοβακία  

ICERI2016: Transforming Education, transforming lives 

Περισσότερες πληροφορίες: https://iated.org/iceri/ 

14-16 Νοεμβρίου 
Σεβίλλη, Ισπανία 

6th International Symposium on Energy from Biomass and Waste 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.venicesymposium.it/ 

14-17 Νοεμβρίου 
Βενετία, Ιταλία 

Social Sciences and Humanities: A New Agenda for Europe´s Challenges 

Περισσότερες πληροφορίες:  http://tinyurl.com/hee6ql9 

15-16 Νοεμβρίου 
Μπρατισλάβα,  

Σλοβακία 

Smart City Expo World Congress - SCEWC 2106 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.smartcityexpo.com/fr/home 

15-17 Νοεμβρίου 
Βαρκελώνη, Ισπανία 

EuroCities 2016 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.eurocities2016.eu/ 

16-18 Νοεμβρίου 
Μιλάνο, Ιταλία 

Precision Fair 2016 

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/gn9lx9t 

16-17 Νοεμβρίου 
Βελντχόφεν,  

Ολλανδία 

11th European Quality Assurance Forum 

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/z52bwhm 

17-19 Νοεμβρίου 
Λιουμπλιάνα,  

Σλοβενία 

EAIE Academy 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.eaie.org/training/autumn-academy-2016.html 

17 Νοεμβρίου 
Τενερίφη, Ισπανία 

Info day on call "Startup Europe for Growth and Innovation Radar" 

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/jd6rjs3 

17 Νοεμβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Go International - Open innovation in ICT 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.goict2016.talkb2b.net/ 

17 Νοεμβρίου 
Σκόπια, Π.Γ.Δ.Μ. 

TRANSFER in MED 

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/h4smpya 

18 Νοεμβρίου 
Μάλαγα, Ισπανία 

ACA Annual Conference 2016: Univer-Cities. Higher education institutions and their 

habitat 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=881#c4019 

20-22 Νοεμβρίου 
Βουδαπέστη,  

Ουγγαρία 

Internet of Things WORLD 

Περισσότερες πληροφορίες: https://tmt.knect365.com/iot-world-europe 

20-22 Νοεμβρίου 
Δουβλίνο, Ιρλανδία  

Business Booster 2016 

Περισσότερες πληροφορίες: http://tbb.kic-innoenergy.com/ 

23-24 Νοεμβρίου 
Βαρκελώνη, Ισπανία  

Making learning visible: European conference on validation of non-formal and informal 

learning 

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/z6juk77 

28 Νοεμβρίου 
Θεσσαλονίκη,  

Ελλάδα  

https://websummit.net/
http://tinyurl.com/jmmtj9j
https://events.b2match.com/e/eenconf2016
https://iated.org/iceri/
http://www.venicesymposium.it/
http://tinyurl.com/hee6ql9
http://www.smartcityexpo.com/fr/home
http://www.eurocities2016.eu/
http://tinyurl.com/gn9lx9t
http://tinyurl.com/z52bwhm
http://www.eaie.org/training/autumn-academy-2016.html
http://tinyurl.com/jd6rjs3
http://www.goict2016.talkb2b.net/
http://tinyurl.com/h4smpya
http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=881#c4019
https://tmt.knect365.com/iot-world-europe
http://tbb.kic-innoenergy.com/
http://tinyurl.com/z6juk77
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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 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 ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 

http://www.aglantzia.com/ 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

ΔΗΜΟΣ 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/ 

PwC 

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

Εταίροι 

 

Διεθνείς Εταίροι 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

http://www.aueb.gr/   

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

http://www.uth.gr/ 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

http://www.unipi.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/ 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  

http://www.ergasiakek.gr/ 

http://www.ucy.ac.cy/
http://www.ouc.ac.cy/
http://www.cut.ac.cy/
http://www.frederick.ac.cy/
http://www.nup.ac.cy/
http://www.uclancyprus.ac.cy/
http://www.moec.gov.cy/
http://www.aglantzia.com/
http://www.nicosia.org.cy/
http://www.paralimni.org.cy/index.php?lang=el
http://cyprussports.org/
http://www.eaec.eu.com/
http://www.cardet.org/
http://www.pwc.com.cy/
http://www.aueb.gr/
http://www.uth.gr/
http://www.unipi.gr/
https://www.eap.gr/el/
http://www.teiath.gr/
http://www.mcf.gr/el/
http://www.ergasiakek.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/  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

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                     Χρήστος Κατσαλής  
  Υπεύθυνη Γραφείου Βρυξελλών     Λειτουργός  

  E-mail: strevinioti.rozamaria@ucy.ac.cy   E-mail: katsalis.christos@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: Στασίνου 36, Γραφείο 104, 2003 Στρόβολος, Λευκωσία, Τηλ.:+357 22 283 600, Φαξ:+357 22 283 609  

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