
Το άρθρο αυτό μπορεί να έχει 

75-125 λέξεις. 

Η επιλογή εικόνων ή γραφικών 

είναι ένας σημαντικός τρόπος 

πρόσθεσης περιεχομένου σε 

ένα ενημερωτικό δελτίο. 

Σκεφτείτε το άρθρο σας και 

δείτε εάν η εικόνα υποστηρίζει 

και εντείνει το μήνυμα που προ-

σπαθείτε να αποδώσετε.  Προ-

σπαθήστε να μην επιλέξετε 

εικόνες που δεν ταιριάζουν με 

Το άρθρο αυτό μπορεί να έχει 

100-150 λέξεις. 

Το υλικό θεμάτων που εμφανί-

ζεται στα ενημερωτικά δελτία 

είναι πάρα πολύ μεγάλο.  Μπο-

ρείτε να συμπεριλάβετε άρθρα 

σχετικά με τεχνολογίες ή καινο-

τομίες στον τομέα σας. 

Μπορεί επίσης να θέλετε να 

αναφέρετε επιχειρησιακές ή 

οικονομικές τάσεις ή να κάνετε 

προβλέψεις για τους πελάτες 

 

 

Πρόταση προϋπολογισμού 2008: αύξηση των 

δαπανών για την έρευνα κατά 11%  

Ευρωπαϊκή Συνεργασία στον τομέα της 

Επιστημονικής και Τεχνικής Έρευνας (COST) 

 

 

Ημερολόγιο     

ευρωπαϊκών 

εκδηλώσεων  

9 

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

 

 

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

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

 
«Registrations are open: 

Industrial Innovation  
Information Days 2017» 

3-4 Οκτωβρίου 2017 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

http://tinyurl.com/y7p2e5ph  

«Save the Date:  
Info Day and brokerage 

event on the Horizon 2020 
WP 2018-2020, Challenge 
"Climate Action, Environ-

ment, Resource Efficiency & 
Raw Materials"» 

8-9 Νοεμβρίου 2017 
 Βρυξέλλες, Βέλγιο 

http://tinyurl.com/yaphw4mh  

«Save the Date:  
Horizon 2020 Societal  

Challenge 2 Info week » 
14-17 Νοεμβρίου 2017 

 Βρυξέλλες, Βέλγιο 
http://tinyurl.com/y8ynxk47 

  Νέο Σχέδιο Δράσης ΕΓΚ 2017-2020 - έμφαση σε  

δικτύωση και συνεργασίες μεταξύ των μελών 

Ολοκληρώνοντας 10 έτη επιτυχη-
μένης πορείας το Ευρωπαϊκό Γρα-
φείο Κύπρου (ΕΓΚ) αναπτύσ-
σει  νέο, φιλόδοξο Στρατηγικό 
Πλάνο Δράσης για την περίοδο 
2017-2020. Το νέο Σχέδιο Δράσης 
αξιοποιεί την πολύτιμη εμπειρία 
που κερδήθηκε τα τελευταία χρό-
νια και βασίζεται στην αξιολόγηση των πο-
λυάριθμων σταθερών και αποτελεσματικών 
συνεργασιών και των προσφερόμενων υ-
πηρεσιών. Θέτει σταθερές βάσεις και μία 
φιλόδοξη πορεία για νέες υπηρεσίες που 
μπορούν να προσφερθούν κατά τα επόμε-
να έτη με βάση τις προτεραιότητες και ανά-
γκες των μελών, καθώς και την εσωτερική 
ανάλυση των δεδομένων της μέχρι τώρα 
πορείας του.  

Αποστολή του ΕΓΚ είναι η παροχή ολοκληρω-
μένης πληροφόρησης, αποτελεσματικής υπο-
στήριξης και έγκυρης ενημέρωσης προς τα 
μέλη ώστε να βελτιώσουν τη δυνατότητα αξιο-
ποίησης των ευκαιριών που προσφέρει η 
ένταξη στην ΕΕ, τόσο σε χρηματοδοτήσεις όσο 
και στη διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικών 
της ΕΕ. Το ΕΓΚ έχει τους ακόλουθους στό-
χους: 

 Εξασφάλιση έγκυρης και έγκαιρης πληρο-

φόρησης και διάχυσής της προς τα μέλη. 

 Δημιουργία επαφών με άτομα κλειδιά τόσο 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα υπόλοι-
πα θεσμικά όργανα. 

 Παρακολούθηση εξελίξεων και συμμετοχή 

μελών στη διαμόρφωση νέων πολιτικών. 

 Δημιουργία επαφών και συνεργασία με 
φορείς της Κύπρου, Ελλάδας ή άλλων χω-
ρών και ανταλλαγή πληροφοριών και καλών 
πρακτικών. 

 Δικτύωση και ανάπτυξη συνεργασιών για 
υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο ευρωπαϊ-
κών προγραμμάτων. 

 Συμβουλευτική στην επιλογή κατάλληλου 
χρηματοδοτικού πλαισίου και στην προετοι-
μασία νέων προτάσεων. 

To νέο Σχέδιο Δράσης του οργανι-
σμού για την επόμενη τριετία έχει 
στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη 
του ΕΓΚ μέσω της ενίσχυση της 
εκπροσώπησης, προβολής και 
προώθησης θέσεων των οργανι-
σμών-μελών του ΕΓΚ, την πλήρη 
αξιοποίηση των χρηματοδοτικών 

ευκαιριών και την στρατηγική συμμετοχή σε 
διεθνείς συνδέσμους και καινοτόμα ευρω-
παϊκά δίκτυα. Όραμα του ΕΓΚ είναι να απο-
τελέσει το σημείο επαφής για όσους αναζη-
τούν υποστήριξη για ευρωπαϊκά προγράμ-
ματα και για όσους επιθυμούν συνεργασία 

με φορείς της Κύπρου. 

Για κάθε ένα από τους παραπάνω στόχους 
έχει σχεδιασθεί ειδικά μια σειρά δραστηριοτή-
των. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε: 

 επαναξιολόγηση κριτηρίων εισδοχής / 
προσέλκυσης νέων μελών στη βάση 
κοινών στόχων: η αύξηση των μελών θα 
πρέπει να συνοδεύεται και με προστιθέμενη 
αξία για τα υπάρχοντα μέλη υπό τη μορφή 
δυνατοτήτων δικτύωσης «κλειστού club»· 

 ενίσχυση συνεργασιών μεταξύ των με-
λών: υποστήριξη ετοιμασίας προτάσεων 
και bottom up πρωτοβουλιών από τα μέλη· 

 ευρεία δικτύωση: εντοπισμός, συμμετοχή 
και αξιοποίηση στρατηγικών επαφών και 
δικτύων για εκμαίευση ενημέρωσης, συμμε-
τοχή σε προτάσεις έργων, ανταλλαγή ιδεών 
και εμπειριών· 

 ενίσχυση της υποστήριξης σε ευρωπαϊ-
κά έργα: προτάσεις συνεργασίας, ανάπτυ-
ξη κοινοπραξίας, διοργάνωση brokerage 
events· 

 προβολή του έργου και της αριστείας 
των μελών: συμμετοχή μελών και ΕΓΚ σε 
εκδηλώσεις ευρείας προβολής, διοργάνωση 
εκπαιδευτικών επισκέψεων στις Βρυξέλλες· 

 ευκαιρίες κατάρτισης: διοργάνωση σειράς 
σεμιναρίων κατάρτισης και webinars για τα 
μέλη του ΕΓΚ.  

Περισσότερες πληροφορίες: 
eoc.brussels@ucy.ac.cy  

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
http://tinyurl.com/y7p2e5ph
http://tinyurl.com/yaphw4mh
http://tinyurl.com/y8ynxk47
mailto:eoc.brussels@ucy.ac.cy
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Χρηματοδοτούμενη θέση Ph.D στη Μηχανική Μάθηση  

στο Πανεπιστήμιο Frederick  

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Frederick (www.frederick.ac.cy) δέχεται 
αιτήσεις για μία (1) χρηματοδοτούμενη θέση Ph.D στον τομέα της μηχανικής μάθησης. Η θέση αποτελεί μέρος 
στενής ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ του εργαστηρίου Computational Intelligence (COIN) του Πανεπιστημίου 
και της Albourne Partners Limited και του Ομίλου της (www.albourne.com). Η Albourne είναι ένας από τους κο-
ρυφαίους προμηθευτές ανεξάρτητης έρευνας και συμβουλευτικής υψηλής ποιότητας παγκοσμίως σχετικά με 
περίπλοκα στοιχεία ιδιοκτησίας. Ο επιτυχών υποψήφιος θα διεξαγάγει έρευνα σχετικά με την ευφυή ανάλυση 
δεδομένων και την ανάπτυξη τεχνικών μηχανικής μάθησης για την αντιμετώπιση εφαρμοσμένων προβλημάτων 
στο πλαίσιο του Ομίλου Albourne υπό την επίβλεψη του Δρ Χάρη Παπαδόπουλου. Το έργο θα επικεντρωθεί 
στην παροχή καλά βαθμονομημένων εμπιστευτικών πληροφοριών στις προβλέψεις μηχανικής μάθησης.  

Η χρηματοδότηση περιλαμβάνει τα δίδακτρα για πρόγραμμα Ph.D και σύμβαση εργασίας με την Albourne Partners 
(Cyprus) Limited, με αμοιβή 900,00 ευρώ μηνιαίως. Τα δίδακτρα και η απασχόληση θα είναι για μια αρχική περίοδο έξι 
μηνών η οποία, με την επιφύλαξη ικανοποιητικών επιδόσεων, μπορεί να ανανεωθεί για διαδοχικές περιόδους έξι μηνών 
που δεν υπερβαίνουν τη συνήθη τριετή διάρκεια του προγράμματος Ph.D. 

Ο ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στη μηχανική, την επιστήμη των υπολογιστών ή τα εφαρ-
μοσμένα μαθηματικά. Θα πρέπει να έχει ένα καλό υπόβαθρο στα μαθηματικά, τις στατιστικές και τον προγραμματισμό 
(Java, MatLab), σε συνδυασμό με επιστημονική περιέργεια και καλές δεξιότητες επικοινωνίας. Απαιτείται καλή γνώση 
της αγγλικής γλώσσας. Ο αιτών πρέπει να είναι επιλέξιμος βάσει της Κυπριακής νομοθεσίας για να απασχολείται από 
εταιρεία στην Κύπρο. Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν: μια σύντομη επιστολή ενδιαφέροντος (μέχρι μία σελίδα), 
εκτεταμένο βιογραφικό σημείωμα, όνομα και στοιχεία επικοινωνίας για δύο συστάσεις, τουλάχιστον μία από τις οποίες θα 
πρέπει να προέρχεται από ακαδημαϊκό, κάθε άλλο υποστηρικτικό υλικό (π.χ. δημοσιεύσεις). Οι επιτυχόντες υποψήφιοι 
θα προσκληθούν σε συνέντευξη το Σεπτέμβριο του 2017. Το πρόγραμμα Ph.D και η σχετική απασχόληση από την Al-
bourne θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2017.Οι αιτήσεις πρέπει να σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

h.papadopoulos@frederick.ac.cy μέχρι τις 31 Αυγούστου 2017.  

Περισσότερες πληροφορίες:  
http://www.frederick.ac.cy/fu_documents/fu_jobs/PhD_posting_cy_17.pdf  

Το έργο «EmpoweringYou: Empowerment of 
young EU citizens through a gamified virtual 
collaboration platform for political and civic 
participation», επιδιώκει να διερευνήσει τις 
προοπτικές ενίσχυσης της συμμετοχής των νέ-
ων πολιτών στα κοινά, μέσω του σχεδιασμού 
και της ανάπτυξης μιας διαδραστικής πλατφόρ-
μας που θα συνδυάζει την άτυπη μάθηση με την δικτύ-
ωση των νέων μέσω ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού, με 
σκοπό και την ενεργή συμμετοχή τους στα κοινά. 

Το έργο στοχεύει σε νέους ηλικίας 18-30 ετών που να μην 
δείχνουν κανένα ενδιαφέρον συμμετοχής στα κοινά και που 
να έχουν ένα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Να έχουν 
εγκαταλείψει το σχολείο ή να έχουν πολύ χαμηλό μορφωτι-

κό επίπεδο· Νέοι με χαμηλό κοινωνικό επίπεδο ή 
από οικογένειες που ζουν κάτω από το όριο της 
φτώχειας· Νεαρές μητέρες που είναι μονογονείς· 
Νέοι παραβάτες και εθισμένοι· Νέοι από μειονότητες.  

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα διαρκέσει 24 μήνες 
(Μάρτιος 2017 - Φεβρουάριος 2019) και είναι μια 

κοινοπραξία 6 εταίρων από την Αγγλία, την Ελλάδα, την 
Ελλάδα, την Ισπανία, τη Ρουμανία και την Κύπρο.  

Περισσότερες πληροφορίες:  
http://empoweringyouproject.eu/en/  
https://www.facebook.com/EmpoweringYouProject/  

 

Έργο «EmpoweringYou» για ενίσχυση συμμετοχής των νέων στα κοινά 

Το έργο «TrainVol» έχει ως στόχο να 
διευκολύνει τους νέους και ιδιαίτερα 
τους νέους με λιγότερες ευκαιρίες στην 
κοινωνική ένταξη και την ένταξη στην 
αγορά εργασίας, να αξιοποιήσουν τον 
εθελοντισμό ως μέσο για την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων και την προώθηση της απασχολησιμότητας. 

Με βάση τα ανησυχητικά υψηλά ποσοστά ανεργίας των 
νέων, το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στην 
παροχή  ευκαιριών στους νέους με λιγότερες ευκαιρίες: 1) 
να αισθάνονται μέρος των κοινοτήτων τους, συμμετέχοντας 
στη ζωή του πολίτη και συμβάλλοντας  θετικά στην κοινωνί-
α και 2) Ανάπτυξη των δεξιοτήτων, των γνώσεων και των 
ικανοτήτων τους μέσω της κατάρτισης στον εθελοντισμό και 

της συμμετοχής σε εθελοντικές δραστη-
ριότητες, συμβάλλοντας έτσι στην προ-
σωπική και επαγγελματική τους ανάπτυ-
ξη και στην απασχολησιμότητα. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρό-
γραμμα Erasmus+ και θα διαρκέσει 18 

μήνες (Φεβρουάριος 2017 - Αύγουστος 2018). Το έργο α-
ποτελείται από μια κοινοπραξία 4 εταίρων, από τη Βοσνία – 
Ερζεγοβίνη, την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 
Μακεδονίας, την Ελλάδα και την Κύπρο.  

Περισσότερες πληροφορίες:  
https://trainvol.eu/   

https://www.facebook.com/TrainVol  

Έργο «TrainVol»: ένταξη στην αγορά εργασίας μέσω εθελοντισμού  

mailto:h.papadopoulos@frederick.ac.cy
http://www.frederick.ac.cy/fu_documents/fu_jobs/PhD_posting_cy_17.pdf
http://empoweringyouproject.eu/en/
https://www.facebook.com/EmpoweringYouProject/
https://trainvol.eu/
https://www.facebook.com/TrainVol
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Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στην Κύπρο 

Ο κ. Σωτήρης Θεμιστοκλέους, βοηθός διευθυντής του CARDET, σε συνεργασία με 
το Κυπριακό Υπουργείο Εξωτερικών, απευθύνθηκε στην Πολιτική Διάσκεψη Υψη-
λού Επιπέδου για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών για να παρουσιά-
σει το σημαντικό ρόλο των Κυπριακών ΜΚΟ ως συστατικό στοιχείο στην επιτυχία 
των Αναπτυξιακών Στόχων Χιλιετίας 2030. Στο πλαίσιο της Υψηλής αυτής Διάσκε-
ψης το πρόγραμμα Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (SUSY - SUstainable and 
Solidarity economY) παρουσιάστηκε ως καλή πρακτική επιδεικνύοντας που μπο-
ρεί να οδηγήσει η συνεργασία μεταξύ Δημόσιου τομέα και Οργανισμών της Κοινω-
νίας των Πολιτών στην επιτυχία ενός κοινού σκοπού! Το πρόγραμμα SUSY παρεί-

χε την ερευνητική βάση όπως και εκστρατεία ευαισθητοποίησης κάτι που βοήθησε το σχετικό Κυβερνητικό 
Τμήμα (Γενική Διεύθυνση για Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Συντονισμό και Ανάπτυξη) να θέσει σε πολύ σύντο-
μο διάστημα μια δημόσια διαβούλευση για τη νομοθεσία για Κοινωνικές και Αλληλέγγυες Επιχειρήσεις και 
να προχωρήσει στην εφαρμογή του με ταχύτητα.  

Το πρόγραμμα Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία έχει δημιουργήσει ένα διαδικτυακό χάρτη με 
όλες τις Κοινωνικές και Αλληλέγγυες Επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Ο χάρτης μπορεί να βρεθεί 
στην ιστοσελίδα http://cy.solidarityeconomy.eu/ και στη σελίδα του Facebook (Κοινωνική Οικονομία 
Κύπρος) όπως και άλλες πηγές και εκθέσεις. Το CARDET οργανώνει ένα τριήμερο εργαστήρι σε 
μια περίοδο τριών εβδομάδων τον Οκτώβρη του 2017, για πιθανούς κοινωνικούς επιχειρηματί-
ες, οργανισμούς της Κοινωνίας των Πολιτών, πρωτοβουλίες ακτιβιστών και πιθανούς πολλα-

πλασιαστές ως προετοιμασία για τη νέα νομοθετική ρύθμιση για Κοινωνικές επιχειρήσεις στην Κύπρο όπως και μια 
κινηματογραφική περιοδεία με το ΜΚΟ Φίλοι της Γης.  

Ευρωπαϊκό Συνέδριο «Καταπολεμώντας τον Εκφοβισμό: Προκλήσεις 

και Καλές Πρακτικές» 

Ο ερευνητικός και εκπαιδευτικός οργανι-
σμός CARDET σας προσκαλεί να συμμε-
τάσχετε στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο με τίτ-
λο «Καταπολεμώντας τον εκφοβισμό: 
Προκλήσεις και Καλές Πρακτικές», το 
οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευ-
ρωπαϊκού Έργου «Καταπολεμώντας τον 
Εκφοβισμό: Ένα Ολιστικό Σχολικό Πρό-
γραμμα». Το Συνέδριο θα διεξαχθεί την 
Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017, στο 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Αμφιθέατρο 

UNESCO, από τις 8:30 μέχρι τις 13:30 και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, σχολικό προσωπικό, ψυχολό-
γους, διευθυντές, φοιτητές και γονείς. 

Το θέμα του συνεδρίου αφορά στην ενημέρωση του κοινού σε θέματα που άπτονται του σχολικού εκφοβισμού, με 
κύρια έμφαση στους τρόπους καταπολέμησης του φαινομένου αυτού, καλώντας εκπαιδευτικούς, διευθυντές, σχολικό 
προσωπικό, γονείς και άλλους ενδιαφερόμενους να αναλάβουν ενεργό δράση προτείνοντας τους μέσα, εργαλεία και 
μεθόδους. Επίσης, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Έργου «Καταπολεμώντας τον Εκφοβισμό: 
Ένα Ολιστικό Σχολικό Πρόγραμμα (ComBuS)» www.combatbullying.eu/gr,  συμπεριλαμβανομένου του εγχειριδίου 
του έργου που απαρτίζεται από σχέδια μαθήματος, εργαστήρια, αναγνώσματα κατά του εκφοβισμού και διαδικτυακά 
μαθήματα για γονείς, εκπαιδευτικούς και διευθυντές. 

Βασικός ομιλητής του συνεδρίου θα είναι ο Δρ. Παναγιώτης Σταυρινίδης (Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ψυχολογί-
ας, Πανεπιστήμιο Κύπρου), ενώ Λειτουργοί από το Παρατηρητήριο της Βίας και την Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης 
(Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού), καθώς και εμπειρογνώμονες από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα παρου-
σιάσουν παραδείγματα και καλές πρακτικές.  Τέλος, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 
διαθεματικά εργαστήρια βιωματικού χαρακτήρα που εγείρονται των θεμάτων του σχολικού εκφοβισμού. 
Eκπαιδευτές από το Hope for Children, από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και από εταίρους του έργου θα 
εισηγηθούν συγκεκριμένες μεθόδους και καλές πρακτικές για την πρόληψη και την καταπολέμηση του εκφοβισμού 
στα σχολεία.  

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν και οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό παρακο-

λούθησης με τη λήξη του συνεδρίου. 

Περισσότερες πληροφορίες: Για δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν 
το αργότερο μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου 2017 τη φόρμα εγγραφής στον ακόλουθο σύνδεσμο:  
https://goo.gl/forms/AUfvl1oPGAhLlHxC2 ή καλέσουν στο +357 22002108. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

http://cy.solidarityeconomy.eu/
http://www.combatbullying.eu/gr
https://goo.gl/forms/AUfvl1oPGAhLlHxC2
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Ο Επίτροπος για την Έρευνα, την Επιστήμη και 
την Καινοτομία Carlos Moedas έλαβε στις 3 Ιου-
λίου 2017 την έκθεση για ένα νέο όραμα για την 
έρευνα και την καινοτομία της ΕΕ, το οποίο 
προετοίμασε μια ανεξάρτητη ομάδα εμπειρο-
γνωμόνων υψηλού επιπέδου υπό την προεδρί-
α του Pascal Lamy, ομότιμου Προέδρου του 
Ινστιτούτου Jacques Delors. Η έκθεση παρουσιάστηκε 
στο συνέδριο «Έρευνα και καινοτομία - Διαμόρφωση 
του μέλλοντός μας» που πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιου-
λίου στις Βρυξέλλες, στην οποία συμμετείχαν περισσό-
τεροι από 700 επιστήμονες, πρωτοπόροι, επιχειρηματί-
ες και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής. 

Η έκθεση με τίτλο «LAB - FAB - APP: Επένδυση στο 
Ευρωπαϊκό μέλλον που θέλουμε» υπογραμμίζει ότι τα 
τελευταία είκοσι χρόνια, τα δύο τρίτα της οικονομικής ανά-
πτυξης στις βιομηχανικές χώρες αποδίδεται στην έρευνα και 
την καινοτομία. Οι συστάσεις της επικεντρώνονται στη 
μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των επενδύσεων της 
ΕΕ στην έρευνα και την καινοτομία προκειμένου να αυξη-
θεί η ευημερία και να επιλυθούν οι μεγαλύτερες κοινωνικές 
προκλήσεις. 

Ο Ομάδα συμβούλων προτείνει έντεκα συστάσεις: 

 Προτεραιότητα στην έρευνα και την καινοτομία 
στους προϋπολογισμούς της ΕΕ και τους εθνικούς 
προϋπολογισμούς. 
Δράση: Διπλασιασμός του προϋπολογισμού του προ-
γράμματος έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ μετά το 
2020. 

 Δημιουργία μιας πραγματικής πολιτικής καινοτομίας 
της ΕΕ που θα δημιουργεί μελλοντικές αγορές. 
Δράση: Ενίσχυση οικοσυστημάτων για τους ερευνη-
τές, τους καινοτόμους, τις βιομηχανίες και τις κυβερ-
νήσεις. Να προωθήσουν και να επενδύσουν σε καινοτό-
μες ιδέες με ταχεία αύξηση των δυνατοτήτων μέσω ενός 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας. 

 Εκπαιδεύστε για το μέλλον και επενδύστε σε ανθρώ-
πους που θα κάνουν την αλλαγή. 
Δράση: εκσυγχρονισμός, ανταμοιβή και διάθεση της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης των ανθρώπων για 
μια δημιουργική και καινοτόμο Ευρώπη. 

 Σχεδιάστε το πρόγραμμα Ε & I της ΕΕ για μεγαλύτε-
ρο αντίκτυπο. 
Δράση: οι πυλώνες του μελλοντικού προγράμματος 
να κατευθύνονται από σκοπό και αντίκτυπο, να τελει-
οποιήσουν το σύστημα αξιολόγησης προτάσεων και να 
αυξήσουν την ευελιξία. 

 Να υιοθετήσουμε μια προσέγγιση προσα-
νατολισμένη στην αποστολή, με επίκεντρο 
τον αντίκτυπο, για την αντιμετώπιση των πα-
γκόσμιων προκλήσεων. 
Δράση: ορίστε αποστολές έρευνας και καινο-
τομίας που αντιμετωπίζουν τις παγκόσμιες προ-
κλήσεις και κινητοποιούν τους ερευνητές, τους 

καινοτόμους και άλλους ενδιαφερόμενους για την υλο-
ποίησή τους. 

 Εξορθολογισμός του τοπίου χρηματοδότησης της 
ΕΕ και επίτευξη συνέργιας με τα διαρθρωτικά ταμεία. 
Δράση: να μειωθεί ο αριθμός των μηχανισμών και 
μέσων χρηματοδότησης της Ε & Κ, να παραμείνουν 
αλληλοενισχυμένοι και να συνεργάζονται με άλλα προ-
γράμματα. 

 Απλούστευση περαιτέρω. 
Δράση: να γίνει ο πιο ελκυστικός χρηματοδότης στον 
τομέα της έρευνας και ανάπτυξης στον κόσμο, προ-
νόμιο του αντίκτυπου στη διαδικασία. 

 Κινητοποίηση και συμμετοχή των πολιτών. 
Δράση: να τονωθεί ο συν-σχεδιασμός και η συνδημι-
ουργία μέσω της συμμετοχής των πολιτών. 

 Καλύτερη ευθυγράμμιση των επενδύσεων στην ΕΕ 
και την εθνική Ε & Α. 
Δράση: να διασφαλιστεί η ευθυγράμμιση της ΕΕ και των 
κρατών μελών όπου προσδίδει αξία στις φιλοδοξίες και 
τις αποστολές της ΕΕ στον τομέα της έρευνας και της 
ανάπτυξης. 

 Να καταστήσει τη διεθνή συνεργασία στον τομέα της 
έρευνας και της καινοτομίας εμπορικό σήμα της 
έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ. 
Δράση: να ανοίξει το πρόγραμμα Ε & Α στη σύνδεση 
με το καλύτερο και τη συμμετοχή όλων, με βάση την 
αμοιβαία συγχρηματοδότηση ή την πρόσβαση στη συγ-
χρηματοδότηση στη χώρα εταίρο. 

 Καταγραφή και καλύτερη επικοινωνία των επιπτώ-
σεων. 
Δράση: επωφεληθείτε από την έρευνα και την καινοτομία 
της ΕΕ και εξασφαλίστε ευρεία επικοινωνία των απο-
τελεσμάτων και των επιπτώσεων της. 

Η Επιτροπή θα ανταποκριθεί στις συστάσεις της ομάδας 
υψηλού επιπέδου σε ανακοίνωση που θα δημοσιευθεί αρ-
γότερα φέτος. Οι συστάσεις και τα αποτελέσματα της διά-
σκεψης θα συμβάλουν στην προετοιμασία του διαδοχικού 
προγράμματος έρευνας και καινοτομίας στο πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020», το οποίο θα προταθεί από την Επιτρο-
πή το 2018. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?&na=na-030717&pg=newsalert&year=2017  

«LAB - FAB - APP: Επένδυση στο ευρωπαϊκό μέλλον που θέλουμε»  

Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασίας του ERC για το 2018 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC) δημοσίευσε το Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασίας 2018, το οποίο 
καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο το ERC θα διαθέσει τη χρηματοδότησή του για το αντίστοιχο έτος. 
Τρεις κύριες επιχορηγήσεις ERC για την έρευνα αιχμής θα είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος εργασίας 2018: Starting, Consolidator και Advanced Grants.  

Επίσης, με βάση την πείρα του πιλοτικού προγράμματος Synergy Grant του 2012 και του 2013, επανεισάγεται η πρό-
σκληση υποβολής αιτήσεων για Synergy Grant για ομάδες δύο έως τεσσάρων κύριων ερευνητών με στόχο την από 
κοινού αντιμετώπιση φιλόδοξων ερευνητικών προβλημάτων στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας 2018. Οι κύριοι 
ερευνητές του ERC θα συνεχίσουν να μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιχορηγήσεις επικύρωσης ιδέας Proof of Con-
cept Grants.  

Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/yamaxo3q  

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?&na=na-030717&pg=newsalert&year=2017
https://tinyurl.com/yamaxo3q
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Καταπολέμηση του καρκίνου που σχετίζεται με την εργασία  
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με την 
πρόταση της Επιτροπής για θέσπιση νέων ή αυστηρότερων ορίων έκθεσης για πολ-
λές χημικές ουσίες που προκαλούν καρκίνο στον εργασιακό χώρο. 

Η διαδικασία αναθεώρησης της οδηγίας για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους πα-
ράγοντες ξεκίνησε το 2008 και η Επιτροπή Juncker έλαβε συγκεκριμένα μέτρα για την επι-
τάχυνση της προόδου στον τομέα αυτό. Από τον Μάιο του 2016, υποβλήθηκαν δύο προτά-

σεις για την τροποποίηση της παρούσας οδηγίας και τη μείωση της έκθεσης των εργαζομένων σε 20 χημικές ουσίες που 
προκαλούν καρκίνο. Και οι δύο προτάσεις θα βοηθήσουν στη διασφάλιση της ζωής περισσότερων από 100.000 εργαζο-
μένων κατά τα επόμενα 50 χρόνια. 

Η νέα συμφωνία μεταξύ των συννομοθετών επιβεβαιώνει την ισχυρή πολιτική δέσμευση όλων των θεσμικών οργάνων 
της ΕΕ για την καταπολέμηση του καρκίνου που σχετίζεται με την εργασία. Η Επιτροπή καλεί τώρα το Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο να αξιοποιήσουν αυτή τη δυναμική και να επιτύχουν ταχεία συμφωνία σχετικά με τη δεύτερη πρότασή της 
που υποβλήθηκε τον Ιανουάριο του 2017. Η Επιτροπή έχει ήδη ξεκινήσει τις προπαρασκευαστικές εργασίες για την επό-
μενη σειρά χημικών ουσιών, για την οποία προτίθενται να υποβάλουν πρόταση στις αρχές του επόμενου έτους. Η Επι-
τροπή δρομολόγησε επίσης μια ευρύτερη πρωτοβουλία για την προώθηση της υγείας και της ασφάλειας στον χώρο ερ-
γασίας τον Ιανουάριο του 2017. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1864_el.htm  

Συμμετοχή νέων στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού  

Φαρμάκων 
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων 
(EMA) συμφώνησε σχετικά με τις αρχές για 
τη συμμετοχή των ασθενών και των κατανα-
λωτών ηλικίας κάτω των 18 ετών στις δρα-
στηριότητες των επιστημονικών επιτροπών 
και ομάδων εργασίας του. 

Οι νέοι ασθενείς και οι καταναλωτές μπορούν 
να συμβάλουν σημαντικά στις συζητήσεις της επιτροπής 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, σχετικά με τα 
φάρμακα, με το να μοιράζονται την εμπειρία και την προο-
πτική της ζωής με μια ασθένεια ή πάθηση. Βάσει αυτών 
των αρχών, θα καθοριστούν οι  βέλτιστες πρακτικές για την 
αλληλεπίδραση μεταξύ επιστημονικών επιτροπών ή ομά-
δων εργασίας και νέων ηλικίας κάτω των 18 ετών. Για πα-
ράδειγμα, συζήτηση σε μικρές ομάδες, παροχή ειδικής υ-
ποστήριξης, χρήση ενδεδειγμένης γλώσσας κ.λπ. Επίσης, 
θα συζητηθούν η λήψη της συγκατάθεσης των γονέων, η 
προστασία των προσωπικών δεδομένων και η προστασία 
της ιδιωτικής ζωής των νεαρών ασθενών. 

Σύμφωνα με τις νέες αρχές, η συμμετοχή των 
νέων στις δραστηριότητες του Οργανισμού θα 
εξεταστεί κατά περίπτωση, αφού αναμένεται 
ότι οι απόψεις τους θα μπορούσαν να ενισχύ-
σουν τις επιστημονικές συζητήσεις σχετικά με 
την ανάπτυξη και την αξιολόγηση των φαρμά-
κων για παιδιά και εφήβους. Έτσι, το έγγραφο 
καθιερώνει επίσης μια διαδικασία αναγνώρι-

σης, υποστήριξης και διαβούλευσης με τους νέους. 

Το κύριο φόρουμ στο οποίο οι νέοι θα μπορούσαν να συμ-
μετάσχουν στις δραστηριότητες του Οργανισμού θα είναι η 
Παιδιατρική Επιτροπή (PDCO), αλλά η εμπειρία έχει απο-
δείξει ότι η Επιτροπή Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση 
(CHMP), η Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνου Φαρμακοεπα-
γρύπνησης (PRAC) και η συμβουλευτική ομάδα εργασίας 
(SAWP) μπορούν επίσης να επωφεληθούν από τη συμβο-
λή των νέων, όταν αυτές οι ομάδες εξετάζουν φάρμακα για 
παιδιά. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/ybkvbedr  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε στις 20 
Ιουλίου 2017 δημόσια διαβούλευση για τη 
μετατροπή της υγείας και της περίθαλψης 
στην ενιαία ψηφιακή αγορά. Αυτή η δια-
βούλευση διερευνά την ανάγκη για μέτρα 
πολιτικής που θα προωθήσουν την ψηφια-
κή καινοτομία για καλύτερη υγεία και περίθαλψη στην 
Ευρώπη και θα τροφοδοτήσουν μια νέα πολιτική Ανα-
κοίνωση που θα εγκριθεί έως τα τέλη του 2017. Η δια-
βούλευση είναι ανοικτή έως τις 12 Οκτωβρίου 2017. 

Πολίτες, οργανώσεις ασθενών, επαγγελματίες υγείας και 
περίθαλψης, δημόσιες αρχές, ερευνητές, βιομηχανίες, ε-
πενδυτές και χρήστες ψηφιακών εργαλείων υγείας καλού-

νται να ανταποκριθούν στη διαβούλευση. Η 
διαβούλευση συγκεντρώνει απόψεις σχετικά 
με: 

 Τη διασυνοριακή πρόσβαση και διαχείριση 
προσωπικών δεδομένων υγείας 

 Την κοινή ευρωπαϊκή εκμετάλλευση πόρων 
(ψηφιακή υποδομή, χωρητικότητα δεδομένων) για την 
επιτάχυνση της έρευνας και την προώθηση της πρόλη-
ψης, της θεραπείας και της εξατομικευμένης ιατρικής. 

 Μέτρα για ευρεία διάδοση της ψηφιακής καινοτομίας, 
υποστήριξη της ανατροφοδότησης των πολιτών και της 
αλληλεπίδραση μεταξύ ασθενών και παρόχων υγειονο-
μικής περίθαλψης. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/ycvqe5dq  

Δημόσια διαβούλευση για την υγεία και την περίθαλψη  

στην ενιαία ψηφιακή αγορά 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1864_el.htm
https://tinyurl.com/ybkvbedr
https://tinyurl.com/ycvqe5dq
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Κέντρο Γνώσης για την παροχή επιστημονικών στοιχείων σχετικά με τη 

βιοοικονομία  

Στις 20 Ιουλίου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε ένα νέο Κέντρο Γνώσης Βιοοικονομίας 
για την καλύτερη υποστήριξη των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και των ενδιαφερομένων με-
ρών της ΕΕ και των εθνικών φορέων με επιστημονικά αποδεικτικά στοιχεία στον τομέα αυτό. 
Αυτή η διαδικτυακή πλατφόρμα δεν θα παράγει κυρίως γνώση αλλά θα συγκεντρώνει, θα δι-
αρθρώνει και θα κάνει προσβάσιμες γνώσεις από ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων και 
πηγών για τη βιοοικονομία, τη βιώσιμη παραγωγή ανανεώσιμων βιολογικών πόρων και τη 
μετατροπή τους σε πολύτιμα προϊόντα. 

Το Κέντρο Γνώσης δημιουργείται από την εσωτερική υπηρεσία επιστημών της Επιτροπής, το Κοινό 
Κέντρο Ερευνών, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας. Η βιοοικονομία 
αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό τμήμα της οικονομίας της ΕΕ, με δυνατότητες ανάπτυξης μέσω της 

καινοτομίας στη γεωργία, τη δασοκομία, τη βιοενέργεια και τη βιομάζα, αλλά και σε χημικά, υλικά, διαχείριση αποβλήτων 
και άλλα. Το Κέντρο Γνώσης Βιοοικονομίας θα υποστηρίξει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αναθεώρηση της στρατηγι-
κής για τη βιοοικονομία του 2012, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες πολιτικές εξελίξεις, όπως η συμφωνία COP21 του Παρι-
σιού, οι Στόχοι των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη και το Πακέτο Κυκλικής Οικονομίας. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/y78ohsfs  

Στις 4 Ιουλίου 2017, εκπρόσωποι των 
κρατών μελών ψήφισαν υπέρ της 
πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής σχετικά με τα επιστημονικά κρι-
τήρια για τον εντοπισμό των ενδοκρι-
νικών διαταρακτών στον τομέα των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 
Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς την καλύτερη 
προστασία των πολιτών από επιβλαβείς ουσίες. 

Τα εγκριθέντα κριτήρια θα αποτελέσουν ένα βήμα για πε-
ραιτέρω ενέργειες για την προστασία της υγείας και του 
περιβάλλοντος, επιτρέποντας στην Επιτροπή να αρχίσει να 

επεξεργάζεται μια νέα στρατηγική για την 
ελαχιστοποίηση της έκθεσης των πολιτών 
της ΕΕ σε ουσίες που προκαλούν ενδοκρι-
νικές διαταραχές πέραν των φυτοφαρμά-
κων και των βιοκτόνων. Η στρατηγική θα 
έχει ως στόχο να καλύψει για παράδειγμα 
τα παιχνίδια, τα καλλυντικά και τη συσκευ-

ασία τροφίμων. Παράλληλα, μια νέα ουσιαστική έρευνα 
για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες με σημαντικό προ-
ϋπολογισμό περίπου 50 εκατομμυρίων ευρώ θα διατε-
θεί το 2018 σε περίπου 10 έργα στο επόμενο πρόγραμ-

μα εργασίας «Ορίζοντας 2020». 

Επιστημονικά κριτήρια για τον εντοπισμό ενδοκρινικών διαταρακτών  

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1906_en.htm  

Προκλήσεις για τη μελλοντική Κοινή Γεωργική Πολιτική 

Οι Ευρωπαίοι πολίτες πιστεύουν ότι η διαχείριση της γεωργικής πολιτικής θα πρέπει να συ-
νεχίσει να γίνεται σε επίπεδο ΕΕ και ότι η παροχή βοήθειας στους γεωργούς και η προστα-
σία του περιβάλλοντος θα πρέπει να συνιστούν τους δύο βασικούς στόχους της. Αυτό είναι 
ένα από τα βασικά πορίσματα της δημόσιας διαβούλευσης που δημοσιεύτηκε για τον εκ-
συγχρονισμό και την απλούστευση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), στο πλαίσιο της 
οποίας υποβλήθηκαν πάνω από 322.000 απαντήσεις από ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, 
μεταξύ των οποίων γεωργοί, πολίτες, οργανώσεις και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Τα πορίσματα της διαβούλευσης είναι επίσης σαφή ως προς το τι θα πρέπει να επιτύχει η κοινή γεωργική πολιτική. Η 
διασφάλιση δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τους γεωργούς συνιστά βασικό αίτημα, όπου η πλειονότητα των συμμετεχό-
ντων (88 %) αναγνώρισαν ότι τα γεωργικά εισοδήματα είναι χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ και ότι οι γεωργοί 
λαμβάνουν μόνο ένα μικρό ποσό της τελικής τιμής καταναλωτή για τρόφιμα (97 %). Η άμεση εισοδηματική στήριξη για 
τους γεωργούς θεωρείται ως ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό (66 % των συμμετεχόντων). Ο άλλος κύριος 
στόχος της ΚΓΠ θα πρέπει να είναι το να διασφαλιστεί ότι οι γεωργοί ενθαρρύνονται να αναλάβουν τον ρόλο τους στην 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος, προστατεύοντας τη βιοποικιλότητα, μειώ-
νοντας την υποβάθμιση του εδάφους και διασφαλίζοντας μια πιο βιώσιμη χρήση των φυτοφαρμάκων ή λιπασμάτων. 
Από τα πορίσματα καθίσταται επίσης σαφές ότι πολίτες και γεωργοί από κοινού επιθυμούν να καταστεί η μελλοντική 
ΚΓΠ απλούστερη και λιγότερο γραφειοκρατική προκειμένου να μπορεί να αντεπεξέλθει πιο αποτελεσματικά στις εν λόγω 
προκλήσεις. 

Τα πορίσματα της διαβούλευσης θα συνεισφέρουν στον τρέχοντα προβληματισμό της Επιτροπής σχετικά με το μέλλον 
των τροφίμων και της γεωργίας. Μια ανακοίνωση για τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της ΚΓΠ θα ακολουθήσει 
την εκτίμηση των επιπτώσεων των πιθανών μελλοντικών προτάσεων πολιτικής. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_en  

https://tinyurl.com/y78ohsfs
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1906_en.htm
https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_en
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Έξυπνη εξειδίκευση: ενδυνάμωση των περιφερειών για οικοδόμηση 

ανθεκτικών οικονομιών στην εποχή της παγκοσμιοποίησης  

Για να αντιμετωπίσει την πρόκληση του οικονομικού εκσυγχρονισμού, η Ευρώ-
πη πρέπει να ενδυναμώσει τις περιφέρειές της και να τους βοηθήσει να δημι-
ουργήσουν αξία. Αυτό σημαίνει την ενσωμάτωση της καινοτομίας, την ψηφιο-
ποίηση, τη μείωση των ανθρακούχων εκπομπών και την ανάπτυξη των δεξιοτή-
των των ανθρώπων. Στις 18 Ιουλίου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια 
νέα δέσμη δράσεων για την περαιτέρω ενίσχυση των περιφερειών της Ευρώπης 
να επενδύσουν στους ανταγωνιστικούς της τομείς («έξυπνη εξειδίκευση») και να 
δημιουργήσουν την απαραίτητη καινοτομία, ανθεκτικότητα και ανάπτυξη.  

Εφαρμοσμένη από το 2014, σε όλα τα προγράμματα περιφερειακής πολιτικής, η προσέγγιση της έξυπνης εξειδίκευσης 
έχει αποδειχθεί επιτυχής. Η Επιτροπή προτίθεται να αξιοποιήσει αυτή τη θετική εμπειρία με δύο πιλοτικά σχέδια: 

 Προσαρμοσμένη υποστήριξη στις ιδιαίτερες προκλήσεις των περιφερειών που αντιμετωπίζουν τη βιομηχα-
νική μετάβαση: ορισμένες περιφέρειες μπορούν, κατόπιν αιτήματός τους, να συνεργαστούν με ομάδες εμπειρογνω-
μόνων της Επιτροπής για να ενισχύσουν την ικανότητα καινοτομίας τους, να άρουν τους επενδυτικούς φραγμούς, να 
εξοπλίσουν τους πολίτες με τις κατάλληλες δεξιότητες και να προετοιμαστούν για βιομηχανικές και κοινωνικές μεταβο-
λές , με βάση τις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης. 

 Διαπεριφερειακές εταιρικές σχέσεις καινοτομίας που υποστηρίζονται από κοινοτικά κονδύλια: εμπνευσμένο 
από την επιτυχία της πρωτοβουλίας Vanguard, στόχος αυτού του πιλοτικού σχεδίου είναι ο εντοπισμός και η μεγέθυν-
ση των εμπορικά αξιοποιήσιμων διαπεριφερειακών έργων που μπορούν να δημιουργήσουν ευρωπαϊκές αξιακές αλυ-
σίδες σε τομείς προτεραιότητας όπως τα μαζικά δεδομένα, την βιοοικονομία, την αποδοτικότητα των πόρων, τη δια-
συνδεδεμένη κινητικότητα ή την προηγμένη παραγωγή. 

Παράλληλα, η Επιτροπή θα εντείνει τις προσπάθειές της για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια 
που παραμένουν στην ανάπτυξη και να δημιουργήσουν περιβάλλον φιλικό προς τις επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη προσοχή θα 
δοθεί στην ποιότητα και το άνοιγμα της δημόσιας έρευνας, στη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστημίων και 
στην ευθυγράμμιση των τοπικών βάσεων δεξιοτήτων με τις απαιτήσεις της αγοράς, με τη βοήθεια των μηχανισμών υπο-
στήριξης της Επιτροπής. Η Επιτροπή θα εξετάσει επίσης τρόπους διευκόλυνσης περαιτέρω συνεργειών και συνδυα-
σμών μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων και μέσων της ΕΕ για την καινοτομία, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικό-
τητα που υπάρχουν σήμερα. Οι εκκλήσεις για ενδιαφέρον για τις πιλοτικές δράσεις των περιοχών σε βιομηχανι-
κή μετάβαση θα ξεκινήσουν το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους. Οι διαπεριφερειακές συνεργασίες θα δημιουργη-
θούν κατά το 2017 και θα λειτουργήσουν καθ 'όλη τη διάρκεια του 2018. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/ycx9m7hs  

Προτάσεις για την απλούστευση της πρόσβασης στα κονδύλια της ΕΕ  

Στις 11 Ιουλίου 2017, ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων για την πολιτική συνοχής 
παρουσίασε την τελική έκθεσή της για ένα απλουστευμένο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό 
πλαίσιο μετά το 2020. Αν και τα επιτεύγματα της πολιτικής συνοχής της ΕΕ είναι αναμφι-
σβήτητα θετικά, ο σημερινός όγκος κανόνων δεν καθιστά πάντα εύκολη τη ζωή των τοπι-
κών αρχών που διαχειρίζονται τα κονδύλια της ΕΕ ή των επιχειρήσεων που επιθυμούν να 
υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση από την ΕΕ. Επομένως, η απλούστευση είναι κα-

θοριστικής σημασίας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο θα απλοποιήσει 
περαιτέρω την πρόσβαση στα κονδύλια της ΕΕ στο δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020. 

Αυτό είναι το κύριο μήνυμα με το οποίο η ομάδα υψηλού επιπέδου για την απλούστευση επιδιώκει να τροφοδοτήσει τη 
συζήτηση για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ. Οι κανόνες των διαφόρων ταμείων και μέσων της ΕΕ πρέπει να 
εναρμονιστούν όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις, τις δημόσιες συμβάσεις και τις μεθόδους επιστροφής των 
εξόδων, να διευκολυνθούν οι συνέργιες και να επιτραπεί στους δικαιούχους να υποβάλουν αίτηση για διαφορε-
τικές πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ για το ίδιο έργο. Για παράδειγμα, η εφαρμογή των ίδιων κανόνων στην πολιτική 
συνοχής και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τις Στρατηγικές Επενδύσεις (EFSI) θα επιτρέψει ευκολότερη πρό-
σβαση στην υποστήριξη των μικρών επιχειρήσεων. Ένα ακόμη απλούστερο πλαίσιο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο σε 
όλα τα κράτη μέλη και στις περιφέρειες, εφόσον πληρούν ορισμένα κριτήρια: αξιόπιστα συστήματα διαχείρισης και ελέγ-
χου, σημαντική εθνική συγχρηματοδότηση για την παροχή κινήτρων για υγιείς δαπάνες, τον εντοπισμό βασικών διαρ-
θρωτικών μεταρρυθμίσεων για την εφαρμογή και την συγκέντρωση σε λίγους τομείς προτεραιότητας που θα είναι σε 
θέση να αποδώσουν. Η Ομάδα προτείνει ότι οι κανόνες της ΕΕ θα πρέπει στη συνέχεια να περιορίζονται στις στρατηγι-
κές επενδυτικές προτεραιότητες και τις αρχές για τις δαπάνες. Τα κονδύλια της ΕΕ θα παρέχονται μέσω των υφιστάμε-
νων εθνικών διοικητικών μηχανισμών και οι ελεγκτικές εργασίες της Επιτροπής θα είναι περιορισμένες. Το κράτος μέλος 
και η Επιτροπή θα συμφωνήσουν σχετικά με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να επιτευχθούν και συγκεκρι-
μένες εκροές που ενεργοποιούν τις χρηματοδοτήσεις. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/y83v7s5d  

https://tinyurl.com/ycx9m7hs
https://tinyurl.com/y83v7s5d
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στις 
6 Ιουλίου 2017 την πρώτη έκδοση του 
«Παρατηρητηρίου Πολιτιστικών και Δη-
μιουργικών Πόλεων». Το νέο αυτό εργα-
λείο παρέχει συγκρίσιμα στοιχεία σχετι-
κά με τις επιδόσεις ευρωπαϊκών πόλεων 
σε εννέα διαστάσεις — που περιλαμβά-
νουν τον πολιτισμό και τη δημιουργικό-
τητα — και υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι επιδόσεις 
τους συμβάλλουν στην κοινωνική ανάπτυξη, την οι-
κονομική μεγέθυνση και τη δημιουργία θέσεων εργα-
σίας. 

Το Παρατηρητήριο Πολιτιστικών και Δημιουργικών Πόλε-
ων, που δημιουργήθηκε από το Κοινό Κέντρο Ερευνών 
(ΚΚΕρ), θα βοηθήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτι-
κής καθώς και τον πολιτιστικό και το δημιουργικό τομέα 
να εντοπίσουν τα τοπικά πλεονεκτήματα και τους τομείς 
που επιδέχονται βελτίωση όπως επίσης και να αντλή-
σουν διδάγματα από παρόμοιες πόλεις. Στο Παρατηρητή-
ριο αυτό παρέχονται πληροφορίες για την ισχυρή σχέση 
μεταξύ του πολιτιστικού παλμού και διαφόρων πτυχών 
της ζωής μιας πόλης, αρχής γενομένης από την κοινωνι-
κή πολυμορφία και την οικονομική της δραστηριότητα. 

Το Παρατηρητήριο Πολιτιστικών και Δημιουργικών Πόλε-
ων είναι το αποτέλεσμα ενός ερευνητικού σχεδίου που 
καλύπτει 168 πόλεις σε 30 ευρωπαϊκές χώρες. Είναι δια-
θέσιμο ως διαδραστικό διαδικτυακό εργαλείο που παρέ-
χει τη δυνατότητα στους χρήστες να περιηγηθούν στις 
επιλεγείσες πόλεις και να έχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ 
φάσμα ποσοτικών και ποιοτικών πληροφοριών σχετικά 
με τις επιδόσεις τους. Τα βασικά πορίσματα της 

έρευνας περιλαμβάνουν: 

 Κορυφαίες πολιτιστικές και δημιουρ-
γικές πόλεις: σε σύγκριση με άλλες πόλεις 
με ανάλογο πληθυσμό, το Παρίσι, η Κοπεγ-
χάγη, το Εδιμβούργο και το Eindhoven πα-
ρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις από τους 
ομολόγους τους· 

 Πολιτισμός, δημιουργικότητα και ευημερία: ο πολι-
τισμός και η δημιουργικότητα συμβάλλουν στην επίτευ-
ξη υψηλότερων ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης και 
είναι ζωτικής σημασίας για τις πόλεις χαμηλού εισοδή-
ματος· 

 Το μέγεθος δεν είναι το παν: το μέγεθος μιας πόλης 
δεν καθορίζει τις επιδόσεις της στον τομέα του πολιτι-
σμού και της δημιουργικότητας, καθώς κατά μέσο όρο 
οι μικρές και μεσαίες πόλεις σημειώνουν σχετικά καλές 
επιδόσεις σε σύγκριση με μεγαλύτερες πόλεις· 

 Οι πρωτεύουσες βρίσκονται ψηλά στην κατάταξη 
αλλά όχι στην υψηλότερη θέση: ακόμη και εάν οι 
πρωτεύουσες βρίσκονται συχνά στις πρώτες θέσεις, 
άλλες πόλεις υπερτερούν έναντί τους στην περίπτωση 
της Αυστρίας, του Βελγίου, της Ιταλίας, της Γερμανίας, 
της Πολωνίας, της Ισπανίας, των Κάτω Χωρών και του 
Ηνωμένου Βασιλείου. 

Το Παρατηρητήριο αναμένεται να επικαιροποιείται ανά 
διετία ώστε να παραμένει ορθό από εννοιολογική και στα-
τιστική άποψη σε διαχρονική βάση μεταξύ των χωρών 
και των πόλεων και να αποτυπώνει πιστά την ανάπτυξη 
των πόλεων. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/ycvzllae  

Νέο Παρατηρητήριο Πολιτιστικών και Δημιουργικών Πόλεων 

Περισσότερες πληροφορίες: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2774  

Δημοσιεύθηκε προκήρυξη σύμβασης 
για την εκπόνηση μελέτης σχετικά με 
την αξιολόγηση προγραμμάτων τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης για την επιχειρη-

ματικότητα. Γενικός στόχος της σύμβα-
σης είναι η ενθάρρυνση της ανάπτυξης 

και η βελτίωση της συνάφειας και της ποιότητας των 
προγραμμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την 
επιχειρηματικότητα στα ευρωπαϊκά ιδρύµατα τριτο-
βάθµιας εκπαίδευσης, συμβάλλοντας έτσι στην ανά-
πτυξη επιχειρηματικών ικανοτήτων (γνώσεων, δεξιο-
τήτων και συμπεριφοράς) σε όλη την Ευρώπη. 

Τα βασικά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν 
από τη μελέτη είναι: 

 Ποια είναι τα διάφορα είδη των προγραμμάτων τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα που 
χρησιμοποιούνται σήμερα στην Ευρώπη; 

 Πώς οι φοιτητές αξιολογούν τέτοια προγράμματα; 

 Σε ποιο βαθμό και με ποιο τρόπο διαφέρει το περιεχό-
μενο και ο τρόπος διδασκαλίας της επιχειρηματικότη-
τας ανάλογα με το είδος του ιδρύματος τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και το πλαίσιο των διαφό-
ρων συμμετεχόντων στη μελέτη; 

 Ποια είναι τα κοινά χαρακτηριστικά που 
εντοπίζονται στα προγράμματα τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης για την επιχειρηματικό-
τητα; 

 Ποια είναι τα υπάρχοντα εργαλεία και οι μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των επιπτώσεων 
των προγραμμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την 
επιχειρηματικότητα, ιδίως ενόψει των επιπτώσεων 
στους φοιτητές (επιχειρηματικές δεξιότητες, γνώσεις, 
δεξιότητες, συμπεριφορά); Ποια είναι τα δυνατά σημεία 
και ποιες οι αδυναμίες; 

 Ποια είναι τα κύρια εμπόδια και προκλήσεις στην αξιο-
λόγηση των επιπτώσεων των προγραμμάτων τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα; 

 Πώς μπορούν να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια και οι 
προκλήσεις; 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 500.000 ευρώ για 
24 μήνες και η προθεσμία παραλαβής των προσφορών 
είναι 26 Σεπτεμβρίου 2017. 

Αξιολόγηση προγραμμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  

για την επιχειρηματικότητα 

https://tinyurl.com/ycvzllae
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2774
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Νέα για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

(ΜΜΕ) 

Ευρωπαϊκά Δίκτυα Δημιουργικής Καινοτομίας  

Μια νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων δημοσιεύθηκε από τον Εκτελεστικό Οργανισμό 
για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) στο πλαίσιο του προγράμματος COSME με τίτλο 
«Ευρωπαϊκά Δίκτυα Δημιουργικής Καινοτομίας» με καταληκτική ημερομηνία στις 19 Οκτω-
βρίου 2017. 

Οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες (ΚΠΔ) συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση στην ΕΕ. Αντιπροσωπεύουν πάνω από 3 εκατ. επιχειρήσεις που απασχολούν 12 εκ. 

ανθρώπους, με κύκλο εργασιών ύψους 1,5 τρις ευρώ. Ωστόσο, η πρόκληση είναι ότι οι άνθρωποι και οι εταιρείες από 
διαφορετικούς κλάδους δεν συνεργάζονται φυσικά μεταξύ τους: αν και οι εταιρείες σε δημιουργικές βιομηχανίες είναι 
συχνά πολύ ανοιχτές στη συνεργασία, δεν διαθέτουν πόρους και διεπιστημονικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για 
την οργάνωση τέτοιων συνεργασιών. Σε αυτό το σημείο μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο τα εκκολαπτή-
ρια και οι άλλες οργανώσεις στήριξης των επιχειρήσεων: διαθέτουν επαρκείς δεξιότητες και υποδομές. 

Ο κύριος στόχος της δράσης είναι να στηρίξει τη δημιουργία, την ανάπτυξη επιχειρήσεων και την ανάπτυξη 
εταιρειών στον τομέα της μόδας και του τουρισμού μέσω εκκολαπτηρίων που ενσωματώνουν δημιουργικές 
δεξιότητες, τέχνη και σχεδίαση από τις ΚΠΔ (Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες) με την τεχνολογία, 
την επιστήμη και άλλους σχετικούς κλάδους. Οι αιτούντες πρέπει να είναι νομικές οντότητες που συγκροτούν κοι-
νοπραξία (δίκτυο) εκκολαπτηρίων , επιταχυντών και οργανισμών υποστήριξης επιχειρήσεων που παρέχουν επιχειρη-
ματική υποστήριξη σε ΜΜΕ και νεοσύστατες επιχειρήσεις. Οι κοινοπραξίες πρέπει να απαρτίζονται από τουλάχιστον 
τέσσερις νομικές οντότητες από τουλάχιστον τρία διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ ή / και συμμετέχουσες χώρες της 
COSME. Αναμένεται να χρηματοδοτηθούν δύο προτάσεις, μία στον τομέα του FashionTech και μία στον τομέα του 
Τουρισμού. Ο συνολικός προϋπολογισμός που προορίζεται για τη δράση αυτή εκτιμάται σε 2.600.000 ευρώ. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/yah32bb9  

Μια νέα πρόσκληση υποβολής προτάσε-
ων στο πλαίσιο του προγράμματος 
COSME θα υποστηρίξει τη διοργάνωση 
προγράμματος κατάρτισης για την ενίσχυ-
ση των επαγγελματικών ικανοτήτων του 
προσωπικού των κεντρικών αρχών προ-
μηθειών, παρέχοντας λεπτομέρειες για τον 
τρόπο πρόσβασης και συγκέντρωσης Αγορών για 
Δημόσιες Συμβάσεις. Το πρόγραμμα ενίσχυσης επαγ-
γελματικών ικανοτήτων θα βοηθήσει επίσης το προ-
σωπικό να διαχειριστεί τις αγορές και ειδικότερα να 
βοηθήσει στην ένταξη των ΜΜΕ σε διαγωνισμούς σύ-
ναψης δημοσίων συμβάσεων.  

Η χρηματοδότηση θα χορηγηθεί σε ένα ή δύο πανεπι-
στήμια προκειμένου να καλυφθούν τα δίδακτρα για το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το κόστος τα-
ξιδίου και διαμονής. Το πανεπιστήμιο ή οι 
δικαιούχοι της επιχορήγησης θα φροντίσουν 
για τη διαχείριση των ταξιδιών και της στέγα-
σης των συμμετεχόντων. Το πανεπιστήμιο 
θα πρέπει επίσης να διοργανώσει μια διά-
σκεψη στο τέλος του εκπαιδευτικού προ-

γράμματος, όπου η κοινοπραξία θα συναντηθεί με τους 
καλύτερους επαγγελματίες στις δημόσιες συμβάσεις στην 
ΕΕ. Επιλέξιμοι φορείς είναι Κεντρικές Αρχές Προμηθειών, 
διεθνείς οργανισμοί, πανεπιστήμια ή ιδρύματα τριτοβάθμι-
ας εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κοινοπρα-
ξία που να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα Πανεπιστήμιο 
και μία Κεντρική Αρχή Προμηθειών που λειτουργεί σε ε-
θνικό επίπεδο. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 3

η
 

Οκτωβρίου 2017. 

Υποστήριξη ένταξης ΜΜΕ σε δημόσιες συμβάσεις μέσω εκπαιδευτικού 

προγράμματος για τις Κεντρικές Αρχές Προμηθειών 

Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/ydbuvvbw  

https://tinyurl.com/yah32bb9
https://tinyurl.com/ydbuvvbw
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 
CAP 2020. Towards sustainable agriculture" Conference 
Περισσότερες πληροφορίες: http://elfond.ee/cap-conference  

1-2 Σεπτεμβρίου 
Ταλίν, Εσθονία 

International Conference on Field-Programmable Logic and Applications 
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.fpl2017.org/  

4-8 Σεπτεμβρίου 
Γάνδη, Βέλγιο 

INSPIRE a Digital Europe - Thinking out of the box 
Περισσότερες πληροφορίες: http://inspire.ec.europa.eu/conference2017 

4-8 Σεπτεμβρίου 
Κελ, Γερμανία 

JRC-SAS-INGSA Evidence and Policy Summer School 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/ycjkletc  

6-8 Σεπτεμβρίου 
Σενεκ, Σλοβακία 

European energy dialogue on the Energy Union: Progress, governance, and civil so-
ciety participation 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/ych2s8ee 

7 Σεπτεμβρίου  
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Cedefop policy learning forum (PLF) on apprenticeships 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/y8damevt 

7-8 Σεπτεμβρίου  
Θεσ/νίκη, Ελλάδα 

BigData Analysis and Data Mining 
Περισσότερες πληροφορίες: http://datamining.conferenceseries.com/ 

7-8 Σεπτεμβρίου  
Παρίσι, Γαλλία 

Regional Polarisation and Unequal Development in CEE 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/yaxmundt 

10-13 Σεπτεμβρίου 
Κλούζ-Ναπόκα, 

Ρουμανία 

2017-3 CEF Telecom call Virtual Info Day 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/y74jvcbb 

12 Σεπτεμβρίου 
webstreaming 

Social sustainable development – from policy to practice 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/yb7q3rto 

12 Σεπτεμβρίου  
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

 2
nd

 Young Researchers Event (YRE) 2017 - Human Brain Project (HBP)  
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/ybj6q85k 

12-13 Σεπτεμβρίου 
Γενεύη, Ελβετία  

Judicial protection and free movement of workers 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/ydd6fmag 

15 Σεπτεμβρίου 
Φλωρεντία, Ιταλία 

9th International Conference on Structural Biology 
Περισσότερες πληροφορίες: http://structuralbiology.conferenceseries.com/ 

18-20 Σεπτεμβρίου 
Ζυρίχη, Ελβετία 

The Fourth International Conference on Artificial Intelligence and Pattern Recognition 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/ycap795r 

18-20 Σεπτεμβρίου 
Λοτζ, Πολωνία 

International Conference on Advanced Computational Methods in Engineering 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.acomen.ugent.be/ 

18-22 Σεπτεμβρίου 
Γάνδη, Βέλγιο 

From excellent research to excellent innovation – are universities ready for the fu-
ture? 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/y9xbbmdt  

20 Σεπτεμβρίου  
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

RemTech Europe - European Conference on remediation markets and technologies 
Περισσότερες πληροφορίες: www.remtechexpo.com   

21 Σεπτεμβρίου 
Φερράρα, Ιταλία 

EU4FACTS: Evidence for policy in a post-fact world 
Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/jrc/en/eu4facts  

26 Σεπτεμβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

EIP water conference on water innovation 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/y94xvrpv 

27-28 Σεπτεμβρίου 
Πόρτο, Πορτογαλία 

6th European Conference on Corporate R&D and Innovation  
Περισσότερες πληροφορίες: http://iri.jrc.ec.europa.eu/concord/2017/index.html 

27-29 Σεπτεμβρίου 
Σεβίλλη, Ισπανία 

Modern biotechnologies in agriculture 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/yd8xmo2q 

28 Σεπτεμβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

EUA European Learning and Teaching Forum  
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/yd8xmo2q 

28-29 Σεπτεμβρίου 
Παρίσι, Γαλλία 

http://elfond.ee/cap-conference
https://www.fpl2017.org/
http://inspire.ec.europa.eu/conference2017
https://ec.europa.eu/jrc/en/event/training-course/summer-school-evidence-and-policy
http://tinyurl.com/ych2s8ee
http://tinyurl.com/y8damevt
http://datamining.conferenceseries.com/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/events/2017/09/regional-polarisation-and-unequal-development-in-cee-challenges-for-innovative-place-based-policies
http://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/2017-3-cef-telecom-call-virtual-info-day
http://www.anpdm.com/newsletterweb/44445D4B79494B504B78474559/424B59447046455C4A724545594171
http://tinyurl.com/ybj6q85k
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1203&furtherEvents=yes
http://structuralbiology.conferenceseries.com/
http://sdiwc.net/conferences/4th-conference-artificial-intelligence-pattern-recognition/
http://www.acomen.ugent.be/
http://tinyurl.com/y9xbbmdt
https://connected.cnect.cec.eu.int/external-link.jspa?url=http%3A%2F%2Fwww.remtechexpo.com%2F
https://ec.europa.eu/jrc/en/eu4facts
http://tinyurl.com/y94xvrpv
http://iri.jrc.ec.europa.eu/concord/2017/index.html
http://tinyurl.com/yd8xmo2q
http://tinyurl.com/yd8xmo2q
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 

12th Conference on Advanced Building Skins 
Περισσότερες πληροφορίες: https://abs.green/home/  

2-3 Οκτωβρίου 
Βέρνη, Ελβετία 

Floating Wind Power Forum 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.fwp-atlanticforum.fr/en/home/  

2-4 Οκτωβρίου 
St. Nazaire, Γαλλία 

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

3-4 Οκτωβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

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

3-5 Οκτωβρίου 
Βαρκελώνη,  

Ισπανία 

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

5 Οκτωβρίου 
Οστράβα, Τσεχία 

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

5-6 Οκτωβρίου 
Μάλτα 

European Week of Regions and Cities 
More information: http://tinyurl.com/y7r2q8vq 

9-12 Οκτωβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

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

10 Οκτωβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

GENCAD Conference 2: Gender and health – awareness, facts, and European per-
spectives 
Περισσότερες πληροφορίες:  
https://ec.europa.eu/health/social_determinants/events/ev_20171011_en 

11 Οκτωβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

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

11-12 Οκτωβρίου 
Λισαβόνα,  

Πορτογαλία 

Training on citizen engagement in Policy relevant Science, Technology and  
Innovation 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/y9aubp46 

12-13 Οκτωβρίου 
Σαράγεβο, Βοσνία-

Ερζεγοβίνη 

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

12-13 Οκτωβρίου 
Ταλίν, Εσθονία 

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

16-18 Οκτωβρίου 
Ταλίν, Εσθονία 

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

17-18 Οκτωβρίου 
Ταλίν, Εσθονία 

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

18-19 Οκτωβρίου 
Χάγη, Ολλανδία 

Madrid Forum 
Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/energy/en/events/madrid-forum 

19-20 Οκτωβρίου 
Μαδρίτη, Ισπανία 

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

23-25 Οκτωβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

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

24-26 Οκτωβρίου 
Λισαβόνα,  

Πορτογαλία 

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

24-26 Οκτωβρίου 
Ταλίν, Εσθονία 

https://abs.green/home/
http://www.fwp-atlanticforum.fr/en/home/
http://tinyurl.com/y7p2e5ph
http://tinyurl.com/l8oaz77
http://www.conbri.com/event/smarter-region-international-brokerage-event-2017
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/content/our-ocean-2017_en
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/events/2017/10/european-week-of-regions-and-cities-2017
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/workshop-silver-economy-during-european-week-regions-and-cities
https://ec.europa.eu/health/social_determinants/events/ev_20171011_en
https://europa.eu/newsroom/events/agri-innovation-summit-ais-2017_en
https://ec.europa.eu/jrc/en/event/training-course/training-citizen-engagement-policy-relevant-science-technology-and-innovation
http://barcodeconf.onetec.fr/emff/savethedate.html
http://tinyurl.com/y8jwb23k
http://tinyurl.com/ybmvz68v
http://tinyurl.com/y8q5dopq
https://ec.europa.eu/energy/en/events/madrid-forum
http://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/energy-info-days-2017
https://europa.eu/newsroom/events/lisbon-addictions-2017_en
http://tinyurl.com/yccnnsp4
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Μέλη Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK  

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

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ 

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

UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE - CYPRUS (UCLAN CYPRUS) 

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

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

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

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 

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

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

http://www.cardet.org/ 

PwC 

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

Εταίροι 

 

Διεθνείς Εταίροι 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

http://www.uth.gr/ 

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

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

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ 

http://www.teiath.gr/ 

ΙΔΡΥΜΑ «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ»   

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

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 

http://www.athinaedunet.org/  

ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

http://spititiskyprou.gr/  

http://www.ucy.ac.cy/
http://www.ouc.ac.cy/
http://www.cut.ac.cy/
http://www.frederick.ac.cy/
http://www.unic.ac.cy/
http://www.nup.ac.cy/
http://www.uclancyprus.ac.cy/
http://www.moec.gov.cy/
http://www.nicosia.org.cy/
http://www.paralimni.org.cy/index.php?lang=el
http://www.cardet.org/
http://www.pwc.com.cy/
http://www.uth.gr/
https://www.eap.gr/el/
http://www.teiath.gr/
http://www.mcf.gr/el/
http://www.athinaedunet.org/
http://spititiskyprou.gr/
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Μέλη Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου  

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ 

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

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

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΟΤ) 

http://www.visitcyprus.biz/  

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ΚΕΒΕ) 

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

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ  

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

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΑ) 

http://cyprussports.org/  

ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 

http://www.aglantzia.com/ 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 

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

CYPRUS INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT  

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

ΙΜΗ 

http://www.imhbusiness.com/  

CONTACT ADVERTISING AGENCY LTD 

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

THE CYPRUS INSTITUTE 

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

Συνδρομητές 

 
                       
 

 

 
Επιμέλεια ύλης και έκδοσης: Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου - Γραφείο Βρυξελλών 

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

      Ροζμαρί Στρεβινιώτη                       
     Υπεύθυνη Γραφείου Βρυξελλών       

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

  
Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου 

www.eoc.org.cy 

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

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

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