
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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7 

Εκπαίδευση  8 

Νέα του  

Enterprise Europe 

Network  
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INFO DAYS     

 
«Save the Date:  

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 

  Γενική Συνέλευση ΕΓΚ - Ορισμός νέου Εκτελεστικού  

Διευθυντή και Διοικητικού Συμβουλίου 

Την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017 πραγ-
ματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική και 
Εκλογική Γενική Συνέλευση του Ευ-
ρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου (ΕΓΚ), 
στη Λευκωσία, κατά την οποία πραγ-
ματοποιήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη 
του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΓΚ 
για τα έτη 2017-2020, καθώς και του νέου 
Εκτελεστικού Διευθυντή του οργανισμού.  

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ε-
κλέχθηκε ο κ. Χριστοδουλίδης Χριστόφο-
ρος, Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομι-
κών, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, (από 
2 Ιουνίου 2017 μέχρι 30 Νοεμβρίου 2018) και 
ο Δρ. Φελλάς Κωνσταντίνος, Αντιπρύτανης 
Σχολών & Έρευνας, Πανεπιστήμιο Λευκω-
σίας, (από 1 Δεκεμβρίου 2018 μέχρι 31 Μαΐου 
2020). Εκτελεστικός Διευθυντής του ΕΓΚ 
αναδείχθηκε ο Δρ. Κωνσταντίνου Ανδρέας, 
Καθηγητής του Τμήματος Βιολογικών Επι-

στημών του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης 
παρουσιάστηκε το νέο Σχέδιο Δράσης 
του οργανισμού για την επόμενη τριετία 
με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του 
ΕΓΚ, την ενίσχυση της εκπροσώπησης, 

προβολής και προώθησης θέσεων των οργανι-
σμών-μελών του, την αποτελεσματική αξιοποί-
ηση των χρηματοδοτικών ευκαιριών που προ-
σφέρει η Ε.Ε. και την υποστήριξη διεθνών συν-
δέσμων και συνεργασιών και συμμετοχή σε 
ευρωπαϊκά δίκτυα.  

Παρουσιάστηκε, επίσης, το τροποποιημένο 
Καταστατικό του οργανισμού που ενισχύει τη 
συμμετοχική και δημοκρατική δομή, οργάνωση 
και λειτουργία του ΕΓΚ, παρέχοντας σε όλους 
τους οργανισμούς-μέλη του τη δυνατότητα να 
διεκδικήσουν την Προεδρία του Διοικητικού 
Συμβουλίου και τη θέση του Εκτελεστικού Δι-
ευθυντή. 

Περισσότερες πληροφορίες: eoc@ucy.ac.cy  

«EmpAct»: εκπαιδευτικά προγράμματα για ενήλικες 50+  

Στις 10-12 Ιουνίου 2017, πραγματοποιήθηκε στον Πει-
ραιά, η 4

η
 Διακρατική Συνάντηση του ευρωπαϊκού 

έργου «EmpACT: Empower Active Aging», στο οποίο 
το ΕΓΚ συμμετέχει ως εταίρος. Η συνάντηση διοργα-
νώθηκε από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 

Το έργο "Empact" στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων 
ενηλίκων χαμηλής ειδίκευσης μέσω επίσημης και άτυπης 
μάθησης, στην επικύρωση δεξιοτήτων και ικανοτήτων με 

την έκδοση πιστοποιητικών, με στόχο να μειωθεί ο αριθμός των ατόμων με χαμηλή ειδίκευση 
ηλικίας άνω των 50 ετών και να προωθηθούν η κοινωνική ένταξη και η επιχειρηματικότητα. 

Οι εταίροι του έργου είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με την τελική έκδοση της επιγραμμι-
κής πύλης μάθησης «One Stop Shop» και να παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα για ενήλικες 50+ με χαμηλό επίπεδο ήπιων, κοινωνικών, επιχειρηματικών δεξιοτή-

των και δεξιοτήτων σε ΤΠΕ.  

Οι 6 εταίροι του έργου από Βουλγαρία (Step by Step Program Foundation – Συντονιστής), Ελ-
λάδα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς), Ιταλία (ECOLE - Enti Confindustriali Lombardi per l'Education), 
Κύπρο (ΕΓΚ, Enoros Consulting) και Πορτογαλία (Instituto Politecnido de Portalegre) θα συνα-
ντηθούν ξανά τον Οκτώβριο του 2017 στο Ρortalegre της Πορτογαλίας, όπου θα παρουσια-
στούν τα τελικά αποτελέσματα του έργου. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://empactproject.eu/  

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
http://empactproject.eu/
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Urbagri4women: προώθηση ενσωμάτωσης των γυναικών μεταναστριών 

στο πλαίσιο πρακτικών αστικής γεωργίας 

Το έργο Urbagri4Women χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και (AMIF) της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής [αρ. HOME_2015_AMIF_AG_INTE_9098]. Στόχος του είναι να ενθαρρύνει την ενσωμάτω-
ση των γυναικών μεταναστριών, συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων άσυλο και των δικαιούχων διεθνούς 
προστασίας στη χώρα υποδοχής, βοηθώντας τις να αναπτύξουν καινοτόμες γεωργικές πρωτοβουλίες που να 
συνεισφέρουν στην αποκατάσταση των αστικών περιοχών. 

Ελλείψει αποτελεσματικής πολιτικής ενσωμάτωσης των μεταναστών στην ΕΕ, το έργο Urbagri4Women υλοποιεί διάφο-
ρες πρωτοβουλίες που προωθούν την ενσωμάτωση των γυναικών μεταναστριών σε 7 ευρωπαϊκές χώρες από 7 οργανι-
σμούς: TAMAT – Ιταλία (οργανισμός που ηγείται του έργου), AIDGLOBAL – Πορτογαλία, AMSED – Γαλλία, 
CARDET – Κύπρος, GYROS – Αγγλία, IED – Ελλάδα και Südwind – Αυστρία. Το έργο Urbagri4Women προωθεί την 
κοινωνική ένταξη και τη χειραφέτηση των γυναικών μέσω της αποκατάστασης αστικών συνοικιών, που βρίσκονται σήμε-
ρα σε κατάσταση εγκατάλειψης ή αποσύνθεσης, όπου η πρακτική της αστικής γεωργίας εφαρμόζεται μέσω πρακτικών 
εργαστηρίων που στοχεύουν στην προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου και σε πιο βιώσιμες πόλεις και κοινότητες. 
Το διετές έργο (Δεκέμβριος 2016 – Νοέμβριος 2018) θα επικεντρωθεί σε έξι βασικές δραστηριότητες:   

 7 Εργαστήρια αστικής γεωργίας 

 21 Ομάδες εστίασης με περιφερειακές κοινότητες με συγκεκριμένη τεχνογνωσία 

 Διακρατικό Εργαστήριο Καλών Πρακτικών στο Στρασβούργο (Γαλλία) 

 Διακρατικός Διαγωνισμός Κηπουρικής                                                                                                    

 Πράσινη Βίβλος και Μανιφέστο για την ενσωμάτωση των γυναικών μεταναστριών 

 Τελική διάσκεψη/ καταληκτικό συνέδριο στη Λισαβόνα (Πορτογαλία) 

Για να δηλώσετε συμμετοχή στις ομάδες εστίασης (Focus Groups) του έργου Urbagri4women και 
για περισσότερες πληροφορίες: info@cardet.org 

 Ευρωπαίοι Πολίτες για την Αλληλεγγύη - EUROSOL  

Το έργο ΕuroSol  επιχειρεί να συγκεντρώσει πολίτες από διαφορετικές χώρες που ενδέχεται να 
έχουν διαφορετικές αντιλήψεις για το άσυλο και τη μετανάστευση και να τους ενθαρρύνει να επα-
ναδιαπραγματευθούν τους όρους ασύλου και μετανάστευσης. Πιο αναλυτικά, πολίτες από 8 κρά-
τη μέλη θα συζητήσουν και θα προτείνουν συγκεκριμένες λύσεις που μπορούν να αναπτυχθούν 
στο πλαίσιο συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε συνεργασία με άλλους ευρωπαϊκούς ορ-
γανισμούς. Συζητήσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις και καλλιτεχνικά δρώμενα αλλά και εποικοδο-
μητικοί διάλογοι μεταξύ των ενδιαφερομένων θα επιδιώξουν κοινές αποδεκτές λύσεις τόσο σε 
τοπικό, εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο και θα ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις σε μια προ-

σπάθεια να επηρεάσουν τους πολιτικούς και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για την προώθηση του διαπο-
λιτισμικού διαλόγου, της καταπολέμησης του στιγματισμού των μεταναστών και την ενθάρρυνση της ανοχής και 
της ενσυναίσθησης. Το σύνολο των δράσεων αναμένεται να συνδράμει στην ανάπτυξη συνεκτικών, ειρηνικών 
και ανεκτικών στη διαπολιτισμική συμβίωση κοινωνιών. 

Το Ερευνητικό Ίδρυμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, υπό το συντονισμό του Altius Francisco de Vitoria 
Foundation (Ισπανία) και σε συνεργασία με το Δήμο της Μαδρίτης (Ισπανία), το Κέντρο Ateneo Pontificio Regina 
Aposotolorum – UNESCO Chair in Bioethics & Human Rights (Ιταλία), τον οργανισμό BIDA e.V Kultur und Bild-
ung (Γερμανία), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης (Βουλγαρία), την οργάνωση Stowarzyszenie B-4 
(Πολωνία), το κολλέγιο Vilniaus verslo kolegija (Λιθουανία) and το Ίδρυμα Diagrama Foundation (ΗΒ) θα εμπλέ-
ξουν 750 άμεσα και περίπου 16.000 έμμεσα άτομα δικαιούχους σε διαφορετικές Διάφορες εκδηλώσεις στον τομέα της 
αλληλεγγύης, της κοινωνικής συμμετοχής και του εθελοντισμού σε επίπεδο ΕΕ. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.facebook.com/groups/eurosol/ 

Το παρόν κείμενο αποτελεί απόσπασμα της 
Διακρατικής Έκθεσης του Ευρωπαϊκού έργου 
«Supporting Integration of Migrant Learners, 
Asylum Seekers and Refugees» (SIMILAR) στο 
οποίο συμμετέχουν οργανισμοί από Πολωνία, 
Γερμανία, Σλοβενία, Ουγγαρία και Κύπρο. Με 
βάση την έρευνα, την ανασκόπηση βιβλιογρα-
φίας και τις συνεντεύξεις με μετανάστες και ε-
μπειρογνώμονες, προκύπτουν μεταξύ άλλων οι ακό-
λουθες εισηγήσεις: 

 Ανάγκη για την ανάπτυξη και εφαρμογή συγκεκριμένων 
μέτρων στο πλαίσιο ενός Εθνικού Σχεδίου (για όλες τις 
χώρες). 

 Γενικότερα οι πρωτοβουλίες που αφορούν τους 
μετανάστες, αλλά δεν εφαρμόζονται με τους μετα-
νάστες δεν φαίνεται να είναι επιτυχείς όσον αφορά 
την ένταξή τους. 

 Δίκαιο σύστημα μετανάστευσης εργαζομένων. 

 Απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των μεταναστών 
στην εκπαίδευση και προώθηση διαπολιτισμικής 

και φυλετικής εκπαίδευσης. 

 Εκπαιδευτική κατάρτιση για επαγγελματίες και τοπικές 
αρχές. 

 Μαθήματα προσανατολισμού και μαθήματα γλώσσας σε 
όλους τους μετανάστες. 

Περισσότερες πληροφορίες: www.similarproject.eu 

Ενσωμάτωση μαθητευόμενων μεταναστών και προσφύγων 

mailto:info@cardet.org
https://www.facebook.com/groups/eurosol/
http://www.similarproject.eu


Στις 29 Ιουνίου 2017, πραγματοποιήθηκε 
η τέταρτη και τελευταία συνάντηση εταί-
ρων στα πλαίσια του Ευρωπαικού 
Έργου IDPBC, στο Πανεπιστήμιο Λευκω-
σίας. Ο ερευνητικός οργανισμός 
CARDET παρουσίασε στους εταίρους τη 
διαδικτυακή πλατφόρμα του έργου και τα 
διαδικτυακά μαθήματα, τα οποία είναι 
πλέον διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας 
www.diversitytales.com. Στη συνάντηση 
συζητήθηκαν λεπτομερώς σημαντικά ζη-
τήματα όπως η βιωσιμότα του έργου, το 
τελικό συνέδριο του έργου και θέματα 
διαχείρισης. Στη συνάντηση συμμετείχαν 
εταίροι από τον οργανισμό DDG 
(Λιθουανία), UPIT (Ρουμανία), INNOVADE 
(Κύπρος), το σχολείο Doukas (Ελλάδα), 
το IPCB (Πορτογαλία) και το CARDET 
(Κύπρος). 

Επίσης, το Διεθνές Συνέδριο του Έργου διεξήχθη στις 30 

Ιουνίου 2017 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. 
Στο συνέδριο συμμετείχαν πέραν των 50 
εκπαιδευτικών, ακαδημαϊκών, ψυχολόγων, 
σχολικών συμβούλων και φοιτητών. Αρχικά, 
ο Δρ. Πέτρος Πανάου έκανε μια εξαιρετική 
παρουσίαση, ενώ έπειτα οι εταίροι του 
έργου παρουσίασαν τα αποτελέσματα του 
έργου, όπως για παράδειγμα τον οδηγό για 
τους εκπαιδευτικούς και τον κατάλογο διε-
θνών εικονογραφημένων βιβλίων του 
έργου. Με το τέλος του συνεδρίου, ακολού-
θησαν τρία παράλληλα εργαστήρια, κατά τη 
διάρκεια των οποίων, οι συμμετέχοντες εί-
χαν την ευκαιρία να ασχοληθούν με θέματα 
που σχετίζονται με τα στερεότυπα, τις δια-
κρίσεις, τη χρήση ανοικτών εκπαιδευτικών 
πόρων, τις πολυπολιτισμικές τάξεις και την 
πολυγλωσσία. 

Περισσότερες πληροφορίες: 
www.diversitytales.com 

You.Change.Com για την ενδυνάμωση των μειονεκτούντων νέων 
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Έργο ΥEIP: Ενδυνάμωση και Καινοτομία Νεολαίας  

Αναγνωρίζοντας την επιτακτική ανάγκη για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης της 
νεολαίας, το έργο «Ενδυνάμωση και Καινοτομία Νεολαίας (YEIP) θα δώσει φωνή στους νέους 
από όλη την Ευρώπη, ιδιαίτερα σε εκείνους που τείνουν να περιθωριοποιούνται και να απο-
κλείονται, για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της ριζοσπαστικοποίησης της νεολαίας 

και των διακρίσεων που επικρατούν στο σημερινό κοινωνικό τοπίο. Το έργο έχει ως στόχο το σχεδιασμό και την 
εφαρμογή ενός θετικού μοντέλου πρόληψης για την αντιμετώπιση και την πρόληψη της περιθωριοποίησης και 
της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης των νέων στην Ευρώπη. Ξεκίνησε επίσημα στις 28 Φεβρουαρίου και θα υλο-
ποιηθεί σε τρία χρόνια, σε συνεργασία με 20 οργανισμούς από όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων τεσσά-
ρων Υπουργείων, περιφερειακών και δημόσιων αργών, πανεπιστημίων, καθώς και ΜΚΟ από 7 χώρες εταίρους 
(Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία, Πορτογαλία, Πολωνία, Σουηδία και Ρουμανία).  

Κατά τη διάρκεια του έργου, οι νέοι θα λειτουργούν παράλληλα με κορυφαίους ερευνητές, εθνικές και περιφερειακές δη-
μόσιες αρχές για τον σχεδιασμό και τη δοκιμή αποτελεσματικών στρατηγικών για την πρόληψη που αφορά τον προσηλυ-
τισμό συνομηλίκων τους στην τρομοκρατία. Τα πρακτικά αποτελέσματα του YEIP θα προωθηθούν μέσα από τις εθνικές 
και περιφερειακές πολιτικές σε συνεργασία με τις δημόσιες αρχές. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://yeip.org/ 

Συλλογή Εικονογραφημένων Βιβλίων για την Ταυτότητα και  

τη Διαφορετικότητα 

Ο κόσμος γίνεται σταδιακά μάρτυρας της απώ-
λειας δικαιωμάτων των νέων. Ο κεντρικός στό-
χος του έργου You.Change.Com είναι να προω-
θήσει την ενδυνάμωση και την ενεργό συμμετο-
χή των νέων στην κοινότητα, την κοινωνική επι-
χειρηματικότητα και την ποιότητα της εργασίας 
των νέων. Σκοπός της είναι να προσλάβει νέ-
ους ανθρώπους που ενεργούν ως «μετασχηματιστές» 
στις κοινότητές τους για να συλλάβουν και να εφαρμό-
σουν τοπικές στρατηγικές για την κοινωνικοοικονομική 
ανάπτυξη, χρησιμοποιώντας χώρους που δεν χρησιμο-
ποιούνται (ανακύκλωση γης). 
Η καινοτομία και η προστιθέμενη αξία του έργου έγκειται 
στο γεγονός ότι δεν επιδιώκει απλώς να εκπαιδεύει τους 
νέους και να αναπτύσσει τις δεξιότητές τους σχετικά με την 
επιχειρηματικότητα και τις επιχειρηματικές αρχές. Το έργο 
ξεπερνά τα όρια ανοίγοντας τρόπους στις τοπικές κοινότη-

τες στις οποίες οι νέοι μπορούν να διαμορφώσουν 
τις ιδέες τους και να τις εφαρμόσουν. 
Μια άλλη καινοτόμος συνιστώσα του 
You.Change.Com απορρέει από τις δυνατότητές 
του για την υποκίνηση ευρύτερης δημόσιας ανα-
γνώρισης της αξίας της συμβολής της νεολαίας στις 
τοπικές αναπτυξιακές διαδικασίες. Δίνει το παρά-

δειγμα ότι οι νέοι μπορούν να είναι ενεργοί και θετικοί πα-
ράγοντες μέσα στις δικές τους κοινότητες, δεδομένης της 
πλατφόρμας και των προμηθειών, και οι πρωτοβουλίες κοι-
νωνικής ένταξης για μειονεκτούντες νέους μπορούν να 
έχουν θετική επίδραση στην ευρύτερη κοινότητα. 

Το Έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και θα διαρκέσει 24 μήνες (Σεπτέμβριος 2016 - Αύγουστος 
2018). 
Περισσότερες πληροφορίες: https://you-change-com.eu/  

http://www.diversitytales.com
http://www.diversitytales.com
https://you-change-com.eu/
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Περισσότερα από 200 δις ευρώ σε επενδύσεις έτοιμα να ενεργοποιηθούν 

Μετά το πέρας της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) 
τον Ιούνιο, το σχέδιο Juncker αναμένεται να δώσει το έναυσμα για  επενδύσεις ύψους 209 
δις ευρώ και στα 28 κράτη μέλη. Αυτό αντιπροσωπεύει τα δύο τρίτα του αρχικού στόχου 
των συνολικών επενδύσεων ύψους 315 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα κινητοποιηθεί από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΧΣ). 

Οι πράξεις που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του EFSI αντιπροσωπεύουν πλέον συνολικό ποσό χρη-
ματοδότησης μόλις κάτω από 39 δις ευρώ. Λόγω της συνεχιζόμενης επιτυχίας του, ο Πρόεδρος 

Juncker κατέστησε σαφές ότι η πρόταση για επέκταση και ενίσχυση του EFSI (με το λεγόμενο "EFSI 2.0") συγκαταλέγε-
ται στις κορυφαίες νομοθετικές προτεραιότητες της Επιτροπής. Το σχέδιο Juncker στοχεύει επίσης στην ενίσχυση της 
προβολής των επενδυτικών σχεδίων. Για το σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων λειτουργεί ως πλατ-
φόρμα για την αντιστοίχιση των εταίρων έργων με τους επενδυτές. Προκειμένου να διευκολυνθούν ακόμη περισσότερο 
οι φορείς υλοποίησης έργων να επισημάνουν τις επενδυτικές τους ευκαιρίες, ο EIPP μείωσε το όριο για τα επιλέξιμα 
έργα από 5 εκατ. ευρώ σε 1 εκατ. ευρώ και απέσυρε το τέλος εγγραφής που απαιτούνταν για την αποστολή των έργων. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-1725_en.htm  

Πολιτική συμφωνία για τη σύσταση της νέας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας  

Στη σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης της 8
ης

 Ιουνίου 2017, 
20 κράτη μέλη κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με τη σύσταση 
της νέας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο πλαίσιο ενισχυμένης συνεργασίας. 
Εναπόκειται τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσει την έγκρισή του. 
Όταν θα τεθεί σε λειτουργία, η ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή της ΕΕ θα δια-
θέτει αρμοδιότητες για τη διερεύνηση και τη δίωξη ποινικών υποθέσεων 
που αφορούν τον προϋπολογισμό της ΕΕ, όπως η διαφθορά ή η απάτη με 
πόρους της ΕΕ ή η διασυνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ. Θα είναι ένα 
ισχυρό, ανεξάρτητο και αποτελεσματικό όργανο, εξειδικευμένο στην κατα-
πολέμηση του οικονομικού εγκλήματος σε όλη την ΕΕ. 

Γιατί χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία;  
Κάθε χρόνο, τουλάχιστον 50 δισεκατομμύρια ευρώ από έσοδα ΦΠΑ χάνονται 
για τους εθνικούς προϋπολογισμούς σε ολόκληρη την Ευρώπη λόγω της διασυ-
νοριακής απάτης. Το διεθνικό οργανωμένο έγκλημα κερδίζει κάθε χρόνο δισεκα-
τομμύρια ευρώ παρακάμπτοντας τους εθνικούς κανόνες και αποφεύγοντας την 
ποινική δίωξη. Εκτός του τομέα του ΦΠΑ, το 2015 τα κράτη μέλη εντόπισαν 
και ανέφεραν στην Επιτροπή δόλιες παρατυπίες ύψους περίπου 638 εκατομμυ-
ρίων ευρώ. Τα εργαλεία των εθνικών εισαγγελικών αρχών για την καταπολέμη-
ση διασυνοριακών οικονομικών εγκλημάτων μεγάλης κλίμακας είναι περιορισμέ-
να. Η νέα ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή θα διενεργεί ταχείες έρευνες σε όλη την 
Ευρώπη και θα καταστήσει δυνατή την ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγματικό 
χρόνο. Αυτό θα αλλάξει τα δεδομένα.  

Πώς θα λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; 

 Ανεξάρτητη υπηρεσία 

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα λειτουργεί ως ενιαία υπηρεσία σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Θα είναι μια άκρως 
εξειδικευμένη και ανεξάρτητη υπηρεσία, εκτός του πλαισίου των υφιστάμενων θεσμικών οργάνων και υπηρεσιών της 
ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα ενεργεί προς το συμφέρον της ΕΕ και δεν θα αναζητεί ούτε θα λαμβάνει οδηγίες από 
τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ή τις εθνικές αρχές. 

 Αποτελεσματική συνεργασία με τις εθνικές αρχές 

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα διαθέτει μια κεντρική υπηρεσία σε επίπεδο ΕΕ και ένα αποκεντρωμένο επίπεδο που θα 
αποτελείται από Ευρωπαίους εντεταλμένους εισαγγελείς στα κράτη μέλη, οι οποίοι θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν 
ως εθνικοί εισαγγελείς («διπλός ρόλος»). Το κεντρικό επίπεδο θα εποπτεύει τις έρευνες και την άσκηση διώξεων στο 
εθνικό επίπεδο, ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσματικός συντονισμός και ενιαία προσέγγιση σε όλη την ΕΕ. Κατ' αυτόν 
τον τρόπο, θα αξιοποιεί ένα ευρύ φάσμα εμπειρογνωμοσύνης και εμπειρίας σχετικά με τα εθνικά νομικά συστήματα, πα-
ραμένοντας ταυτόχρονα ανεξάρτητη. Όταν η υπηρεσία θα αναλαμβάνει μια έρευνα, οι εθνικές αρχές δεν θα ασκούν τις 
αρμοδιότητές τους για την ίδια ποινική υπόθεση. 

 Εξουσία για την ταχεία διεξαγωγή ερευνών και άσκηση διώξεων 

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα μπορεί να ερευνά αποτελεσματικά αδικήματα κατά του προϋπολογισμού της ΕΕ και απά-
τες ως προς τον ΦΠΑ, για παράδειγμα, απάτες σχετικά με πόρους της ΕΕ άνω των 10 000 ευρώ και διασυνοριακές α-
πάτες ως προς τον ΦΠΑ άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ.  

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1551_el.htm 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-1725_en.htm
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Στις 7 Ιουνίου 2017, η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή δρομολόγησε το Ευρωπαϊκό Τα-
μείο Άμυνας για να βοηθήσει τα κράτη 
μέλη να δαπανούν πιο αποδοτικά τα 
χρήματα των φορολογουμένων, για να 
μειώσει τις διπλές δαπάνες και για να 
επιτύχει πιο συμφέρουσες από οικονο-
μική άποψη προσφορές. Το Ταμείο θα 
συντονίζει, συμπληρώνει και ενισχύει 
τις εθνικές επενδύσεις στην έρευνα στον αμυντικό 
τομέα, στην ανάπτυξη πρωτοτύπων και στην απόκτη-
ση αμυντικού εξοπλισμού και τεχνολογίας. 

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας έχει δύο σκέλη: 
1. Έρευνα: Η πτυχή έρευνας του Ταμείου παράγει ήδη 
αποτελέσματα. Από το 2017 και μετά η ΕΕ θα προσφέ-
ρει, για πρώτη φορά, επιχορηγήσεις για συνεργατική 
έρευνα σε καινοτόμους τεχνολογίες και προϊόντα στον 
τομέα της άμυνας, που χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου 
και απευθείας από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Τα σχέ-
δια τα οποία είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από 
την ΕΕ θα επικεντρώνονται σε τομείς προτεραιότη-
τας που έχουν συμφωνηθεί προηγουμένως από τα 
κράτη μέλη και θα περιλαμβάνουν, κατά κανόνα, την 
ηλεκτρονική, τα μεταϋλικά, λογισμικό κρυπτογράφη-
σης ή τη ρομποτική. Το έργο αυτό θα χρηματοδοτηθεί 
ως εξής: 
 90 εκατομμύρια ευρώ έως το τέλος του 2019, από 

τα οποία τα 25 εκατομμύρια ευρώ προορίζονται για το 
2017. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων άνοιξε στις 
7 Ιουνίου 2017 για έργα στους τομείς των μη επανδρω-
μένων συστημάτων σε ναυτικό περιβάλλον και συστή-
ματα εξοπλισμού στρατιωτών. Η υπογραφή των πρώ-
των συμφωνιών επιχορήγησης αναμένεται έως το τέ-
λος του παρόντος έτους. 

 500 εκατομμύρια ευρώ ετησίως μετά 
το 2020. Το 2018 η Επιτροπή θα προτεί-
νει ένα ειδικό ερευνητικό πρόγραμμα της 
ΕΕ στον τομέα της άμυνας με εκτιμώμενο 
ετήσιο προϋπολογισμό ύψους 500 εκατ. 
ευρώ, πράγμα που καθιστά την ΕΕ έναν 
από τους μεγαλύτερους επενδυτές στον 
τομέα της έρευνας στην Ευρώπη. 

2. Ανάπτυξη και απόκτηση: Το Ταμείο 
θα δώσει κίνητρα στα κράτη μέλη για να συνεργαστούν 
για την από κοινού ανάπτυξη και την απόκτηση αμυντι-
κού εξοπλισμού και τεχνολογίας μέσω συγχρηματοδότη-
σης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και πρακτικής στή-
ριξης από την Επιτροπή. Για παράδειγμα, τα κράτη 
μέλη θα μπορούν να επενδύουν από κοινού στην 
ανάπτυξη της τεχνολογίας μη επανδρωμένων αερο-
σκαφών ή της δορυφορικής επικοινωνίας, ή να προ-
βαίνουν σε κοινές μεγάλες αγορές ελικοπτέρων ώστε 
να μειώνεται το κόστος. Μόνο τα έργα συνεργασίας θα 
είναι επιλέξιμα, ενώ ποσοστό του συνολικού προϋπολο-
γισμού θα διατεθεί για έργα που αφορούν τη διασυνορια-
κή συμμετοχή ΜΜΕ. Η ΕΕ θα προσφέρει συγχρηματοδό-
τηση με: 
 500 εκατομμύρια ευρώ συνολικά για το 2019 και το 

2020, βάσει ειδικού προγράμματος άμυνας και βιομη-
χανικής ανάπτυξης. 

 1 εκατομμύριο ευρώ ετησίως μετά το 2020. Ουσια-
στικότερο πρόγραμμα θα εκπονηθεί για την περίοδο 
μετά το 2020, με εκτιμώμενο ετήσιο προϋπολογισμό 1 
δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα θα συμβάλει στη μόχλευση 
εθνικής χρηματοδότησης με αναμενόμενο πολλαπλα-
σιαστικό αποτέλεσμα 5. Συνεπώς, μπορεί να δημιουρ-
γήσει συνολικές επενδύσεις στην ανάπτυξη ικανοτήτων 
στον τομέα της άμυνας ύψους 5 δις ευρώ ετησίως 

μετά το 2020. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1476_en.htm 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας: 5,5 δις ευρώ ετησίως  

Πρωτοποριακή εταιρική σχέση 19 χωρών για την αντιμετώπιση της 

έλλειψης νερού και τροφίμων στη Μεσόγειο 

Η νέα Σύμπραξη για την Έρευνα και την Καινοτομία στη Μεσόγειο (PRIMA) 
σύντομα θα αρχίσει να αναπτύσσει τις πολύ αναγκαίες λύσεις για μια πιο 
βιώσιμη διαχείριση των συστημάτων ύδρευσης και των γεωργικών ειδών 
διατροφής. Η πρόταση για τη σύσταση του PRIMA εγκρίθηκε στις 13 Ιουνίου 
2017 με ψηφοφορία στη σύνοδο ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
στο Στρασβούργο. 

Ο κύριος στόχος της δεκαετούς πρωτοβουλίας (2018-2028), η οποία χρηματοδο-
τείται εν μέρει από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζοντας 2020», είναι η ανάπτυξη λύσεων για 
τη βελτίωση της διαθεσιμότητας ύδατος και τη βιώσιμη γεωργική παραγωγή σε μια περιοχή που πλήττεται από την 
κλιματική αλλαγή, την αστικοποίηση και την αύξηση του πληθυσμού. 

Η σύμπραξη αποτελείται σήμερα από 19 συμμετέχουσες χώρες: Αλγερία, Κροατία, Κύπρος, Αίγυπτος, Γαλλία, Γερ-
μανία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Ιορδανία, Λίβανος, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μαρόκο, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισπανία, 
Τυνησία και Τουρκία. Καθώς η πρωτοβουλία εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου, αναμένεται να ακολουθήσουν 
περισσότεροι συμμετέχοντες από χώρες της ΕΕ και από τρίτες χώρες. Η σύμπραξη θα χρηματοδοτηθεί μέσω συνδυ-
ασμού χρηματοδότησης από τις συμμετέχουσες χώρες (σήμερα 269 εκατ. Ευρώ) και συνεισφοράς της ΕΕ ύψους 
220 εκατ. Ευρώ μέσω του προγράμματος Horizon 2020, του προγράμματος χρηματοδότησης της έρευνας και της 
καινοτομίας της ΕΕ (2014-2020). 

Οι πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων PRIMA θα δημοσιευθούν στις αρχές του 2018. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=prima  
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Νέο Σχέδιο Δράσης για την Μικροβιακή Αντοχή 
Στις 29 Ιουνίου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα νέο σχέδιο δρά-
σης για την αντιμετώπιση της Μικροβιακής αντοχής (AMR) - μια αυξανόμε-
νη απειλή που ευθύνεται για 25.000 θανάτους και απώλεια 1.5 δισεκατομ-
μυρίων ευρώ στην ΕΕ κάθε χρόνο. Το Σχέδιο Δράσης υποστηρίζεται από 
μια προσέγγιση Ολιστικής Υγείας που αντιμετωπίζει την αντίσταση τόσο 
στον άνθρωπο όσο και στα ζώα. Παράλληλα, η Επιτροπή ενέκρινε το πρώ-
το αποτέλεσμα του σχεδίου: Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη συνετή 
χρήση αντιμικροβιακών ουσιών στην ανθρώπινη υγεία. 

Το σχέδιο περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές για την προώθηση της συνετής 
χρήσης των αντιμικροβιακών στα άτομα. Οι κατευθυντήριες γραμμές απευθύνο-

νται σε όλους τους φορείς - ιατρούς, νοσηλευτές, φαρμακοποιούς, διαχειριστές νοσοκομείων και άλλους που διαδρα-
ματίζουν ρόλο στη χρήση αντιμικροβιακών. Συμπληρώνουν τις κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη και τον 
έλεγχο των λοιμώξεων που ενδέχεται να υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, το σχέδιο προβλέπει περισσότερες 

από 75 δράσεις που βασίζονται σε τρεις βασικούς πυλώνες: 

 Πυλώνας 1: Κάνοντας την ΕΕ μια περιοχή με καλύτερων πρακτικών 

Η καθιέρωση της ΕΕ ως περιοχής βέλτιστων πρακτικών θα απαιτήσει καλύτερα στοιχεία, καλύτερο συντονισμό και 
εποπτεία, καθώς και καλύτερα μέτρα ελέγχου. Αυτό θα υποστηρίξει τα κράτη μέλη στη θέσπιση, εφαρμογή και παρα-
κολούθηση των εθνικών σχεδίων δράσης τους για την καταπολέμηση της AMR σύμφωνα με τη δέσμευση που ανέ-
λαβαν στην Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας του 2015. Το σχέδιο δράσης θα επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει τις περι-
βαλλοντικές πτυχές ως έναν από τους σημαντικότερους συντελεστές στην ανάπτυξη και διάδοση της AMR. 

 Πυλώνας 2: Ενίσχυση της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας 

Οι δράσεις στο πλαίσιο αυτού του πυλώνα αποσκοπούν στην τόνωση της έρευνας και στην περαιτέρω ενθάρρυνση 
της καινοτομίας, στην παροχή πολύτιμων πληροφοριών για τις πολιτικές και τα νομικά μέτρα καταπολέμησης της 
AMR που βασίζονται στην επιστήμη, και την αντιμετώπιση γνωστικών κενών, όπως ο ρόλος της AMR στο περιβάλ-
λον. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη και τη βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων, για την αντιμετώπιση της AMR σε βακτήρια, μύκητες και παράσιτα. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στον κατά-
λογο προτεραιοτήτων των παθογόνων οργανισμών του ΠΟΥ, καθώς και στη φυματίωση, το HIV / AIDS, την ελονοσί-
α και τις παραμελημένες μολυσματικές ασθένειες. Τα προγράμματα χρηματοδότησης και δημιουργίας εταιρικών σχέ-
σεων θα εστιάσουν στη βελτίωση των γνώσεων για τον αποτελεσματικό έλεγχο και παρακολούθηση των λοιμόξεων, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων διαγνωστικών εργαλείων και την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών και προοληπτικών 
εμβολίων.  

 Πυλώνας 3: Διαμόρφωση της παγκόσμιας ατζέντας 

Ενώ οι τομείς δράσης έχουν συμφωνηθεί διεθνώς, η ΕΕ θα εργαστεί για την ενίσχυση της εμπλοκής και της συνεργα-
σίας με πολυμερείς οργανισμούς και την εντατικοποίηση της συνεργασίας με τις περισσότερο πληγείσες αναπτυσσό-
μενες χώρες. Ως μία από τις μεγαλύτερες αγορές γεωργικών προϊόντων, η ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό 
ρόλο προωθώντας τα πρότυπα και τα μέτρα της για την αντιμετώπιση της AMR στους εμπορικούς της εταίρους. Στον 
ερευνητικό χώρο, η ΕΕ θα στηριχθεί στις επιτυχημένες διεθνείς πρωτοβουλίες της, όπως στην Σύμπραξη Ευρωπαϊ-
κών και Αναπτυσσομένων Χωρών για τις Κλινικές Δοκιμές και η πρωτοβουλία του κοινού προγράμματος, και θα ανα-
πτύξουν περαιτέρω ένα ισχυρότερο και αλληλένδετο ερευνητικό τοπίο AMR με παγκόσμια εμβέλεια. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1762_en.htm  
 

5ο Ευρωμεσογειακό Συνέδριο για Φυσικά Προϊόντα, Φαρμακευτικά 

και Παραδοσιακά Φάρμακα 
Το 5

ο
 Ευρωμεσογειακό Συνέδριο πραγ-

ματοποιείται στις 28-30 Νοεμβρίου 2017 
στη Λάρνακα της Κύπρου, και επικε-
ντρώνεται φέτος στα Φυσικά Προϊόντα, 
Φαρμακευτικά και Παραδοσιακά Φάρμα-
κα. 

Εκπρόσωποι του ακαδημαϊκού κόσμου και 
της βιομηχανίας έχουν την ευκαιρία να συμ-
μετάσχουν ως ομιλητές, διοργανωτές θεματικού εργαστη-
ρίου ή να παρουσιάσουν πόστερ, αποστέλλοντας σχετική 

περίληψη έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2017.  

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη μοναδική ευ-
καιρία να συνδεθούν με κορυφαίους ειδικούς 
του χώρου από όλο τον κόσμο, καθώς και με 
συντονιστές μεγάλων ερευνητικών προγραμ-
μάτων. 

Περισσότερες πληροφορίες:  
http://bionats.org/guidelines-information/  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1762_en.htm
http://bionats.org/guidelines-information/
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Το πακέτο «Καθαρή ενέργεια» βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας του 

Συμβουλίου Ενέργειας της ΕΕ 
 
Η δέσμη μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την «Καθαρή Ενέργεια για Όλους τους Ευ-
ρωπαίους» ήταν το κύριο θέμα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ενέργειας 
στις 26 Ιουνίου 2017, στο οποίο συμμετείχαν οι υπουργοί ενέργειας της ΕΕ, ο αντιπρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Maroš Šefčovič και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας Δράση 
για το κλίμα Miguel Arias Cañete.  

Τα μέλη του Συμβουλίου επικεντρώθηκαν ιδίως στις προτάσεις της δέσμης μέτρων για μια αναθεωρημένη οδηγία για την 
Ενεργειακή Απόδοση και μια αναθεωρημένη οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων. Στόχος των συζητήσεων 
ήταν να συμφωνηθεί μια γενική προσέγγιση, ώστε οι διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με αυτές 
τις προτάσεις να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατόν. Το Συμβούλιο Ενέργειας ενέκρινε επίσης τον νέο κανονισμό για 
την Επισήμανση της Ενεργειακής Απόδοσης για τα Προϊόντα, πράγμα που σημαίνει ότι οι καταναλωτές θα είναι καλύτε-
ρα ενημερωμένοι σχετικά με το πόση ενέργεια καταναλώνουν οι συσκευές που αγοράζουν. Οι Υπουργοί ενημερώθηκαν 
επίσης για την πρόοδο των προτάσεων για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, μια αναθεωρημένη οδηγία για 
τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και έναν αναθεωρημένο κανονισμό για την ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/energy/en/news/clean-energy-package-top-agenda-eu-energy-council 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει δράση 
για τον εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής κινη-
τικότητας και των μεταφορών. Στόχος είναι να 
βοηθηθεί ο τομέας να παραμείνει ανταγωνι-
στικός σε μια κοινωνικά δίκαιη μετάβαση 
προς την καθαρή ενέργεια και την ψηφιοποί-
ηση. To «Ευρώπη εν κινήσει» είναι ένα ευρύ φάσμα 
πρωτοβουλιών που θα καταστήσουν ασφαλέστερη την 
κυκλοφορία, θα ενθαρρύνουν τη δίκαιη χρέωση των 
οδικών μεταφορών, θα μειώσουν τις εκπομπές CO2, 
την ατμοσφαιρική ρύπανση και τη συμφόρηση, θα μει-
ώσουν τη γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις, θα κατα-
πολεμήσουν την παράνομη απασχόληση, και θα εξα-
σφαλίσουν κατάλληλες συνθήκες και ώρες ανάπαυσης 
για τους εργαζόμενους. Τα μακροπρόθεσμα οφέλη θα 
επεκταθούν πολύ πέρα από τον τομέα των μεταφορών, 
προωθώντας θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και επενδύ-

σεις, ενισχύοντας την κοινωνική δικαιοσύνη, 
διευρύνοντας τις επιλογές των καταναλωτών 
και σταθεροποιώντας την Ευρώπη προς την 
κατεύθυνση των χαμηλών εκπομπών. 

Η μακροπρόθεσμη στρατηγική που υιοθετήθηκε 
στις 31 Μαΐου συνοδεύεται από μια πρώτη σειρά 

8 νομοθετικών πρωτοβουλιών που αφορούν ειδικά τις οδι-
κές μεταφορές, έναν τομέα ο οποίος συμβάλλει στο 1/5 των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ και απασχολεί 
άμεσα 5 εκατομμύρια Ευρωπαίους. Οι αρχικές προτάσεις 
που υποβλήθηκαν θα συμπληρωθούν με άλλες προτάσεις 
για τους επόμενους 12 μήνες, συμπεριλαμβανομένων των 
προτύπων εκπομπών αερίων για τα αυτοκίνητα και τα φορ-
τηγά μετά το 2020 και των πρώτων προτύπων εκπομπών 
CO2 για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα. 

 

Ευρώπη εν κινήσει: δράση για καθαρή και ανταγωνιστική κινητικότητα 

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/ycyuxno5 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μέλη της Ομάδας Συντονισμού 

για την Κυκλική Οικονομία 

Μετά τη Διάσκεψη Ενδιαφερόμενων μερών για την Κυκλική Οικονομία, η οποία πραγματο-
ποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 9-10 Μαρτίου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) ξεκίνησαν από κοινού την Ευρωπαϊκή Πλατφόρ-
μα Ενδιαφερόμενων μερών για την Κυκλική Οικονομία. Η Πλατφόρμα θα είναι ένα «δίκτυο δι-
κτύων» που θα υπερβαίνει τις τομεακές δραστηριότητες και θα τονίζει τις διατομεακές ευκαιρί-
ες και προκλήσεις. Θα συγκεντρώνει γνώσεις σχετικά με την κυκλική οικονομία και ένας τό-
πος διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερομένων. Θα δομηθεί ως εξής: 

Πυλώνας Ι: Διάλογος πολιτικών που συγκεντρώνει τις θέσεις και τις απόψεις των ενδιαφερομένων. 
Πυλώνας ΙΙ: Ομάδα συντονισμού για την κοινωνία των πολιτών, τις επιχειρήσεις και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και 
τις ομάδες προβληματισμού, καθώς και τις υφιστάμενες εθνικές και περιφερειακές πλατφόρμες που συγκεντρώνουν την 
κοινωνία των πολιτών, τους δημόσιους οργανισμούς, τις επιχειρήσεις και τα συνδικάτα που δραστηριοποιούνται στην 
κυκλική οικονομία. 
Πυλώνας ΙΙΙ: Δικτυακός τόπος ως εικονικός χώρος διάδοσης του περιεχομένου της κυκλικής οικονομίας, όπως εθνικές 
στρατηγικές και ορθές πρακτικές. Ο ιστότοπος θα περιλαμβάνει επίσης μια δυναμική βάση δεδομένων με επαφές, δημο-
σιευμένες μελέτες και εκδηλώσεις σχετικές με την κυκλική οικονομία. 

Η Επιτροπή και η ΕΟΚΕ ανακοίνωσαν την υποβολή αιτήσεων για την επιλογή υφιστάμενων δικτύων (ή παρόμοιων ομα-
δοποιητικών οργανισμών) ως μελών της ομάδας συντονισμού της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Ενδιαφερόμενων μερών 

για την Κυκλική Οικονομία. Η προθεσμία υποβολής είναι 31 Αυγούστου 2017. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/cesp-coordination-group-cei 

https://ec.europa.eu/energy/en/news/clean-energy-package-top-agenda-eu-energy-council
http://tinyurl.com/ycyuxno5
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/cesp-coordination-group-cei
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Το εκπαιδευτικό προσωπικό των πανεπιστη-
μίων και των άλλων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης σπανίως λαμβάνει κατάρτιση 
υψηλής ποιότητας με επίκεντρο τις διδακτι-
κές δεξιότητες. Αυτό είναι ένα από τα πορί-
σματα της έκθεσης «Εκσυγχρονισμός της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη: 
Ακαδημαϊκό προσωπικό 2017» που δημοσιεύθηκε στις 
15 Ιουνίου 2017 από το δίκτυο της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής Eurydice. 

Η έκθεση αυτή αποτελεί μια πρώτη χαρτογράφηση της 
κατάστασης του ακαδημαϊκού προσωπικού σε ιδρύματα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε 35 ευρωπαϊκές χώρες. Άλλα 
βασικά ευρήματα καταδεικνύουν την έλλειψη εθνικών 
στρατηγικών για τον προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμι-

κού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που οδηγεί 
σε αναντιστοιχίες μεταξύ του αριθμού του προ-
σωπικού και των φοιτητών· αύξηση εργασια-
κής ανασφάλειας μεταξύ του ακαδημαϊκού 
προσωπικού· ανισορροπίες στις ευκαιρίες που 
προσφέρονται στους νέους ακαδημαϊκούς σε 
σύγκριση με τους ανώτερους συναδέλφους 

τους· υπο-εκπροσώπηση των γυναικών στον ακαδημαϊκό 
κόσμο, ιδίως μεταξύ των υψηλότερων βαθμίδων. Όσον 
αφορά τη διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι 
ακαδημαϊκοί συμμετέχουν όλο και περισσότερο σε κοινά 
διεθνή προγράμματα ή διδάσκουν σε άλλες γλώσσες, αλλά 
υπάρχει πολύς δρόμος όσον αφορά τη χρήση προσβάσι-
μων διαδικτυακών πόρων, ολοκληρώνει η έκθεση. 

Περισσότερες πληροφορίες:http://tinyurl.com/ybwd5spd  

Ανάγκη υποστήριξης της διδασκαλίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Εφαρμογή για κινητά με ευκαιρία τα 30 χρόνια ανταλλαγών Erasmus 

Η ΕΕ γιόρτασε στις 13 Ιουνίου 2017 τα 30 χρόνια ανταλλαγών Erasmus με χώρες 
του εξωτερικού, ένα πρόγραμμα στο οποίο μέχρι σήμερα έχουν πάρει μέρος 9 εκα-
τομμύρια άτομα. Με την ευκαιρία της επετείου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε 
επίσης τη νέα εφαρμογή για κινητά Erasmus+. Η εφαρμογή αυτή, που έχει σχεδια-
στεί για φοιτητές, σπουδαστές επαγγελματικής κατάρτισης και συμμετέχοντες σε 
ανταλλαγές νέων, θα κάνει την εμπειρία Erasmus+ πιο εύκολη για τους νέους. 

Η εφαρμογή για κινητά Erasmus+ θα προσφέρει στους συμμετέχοντες τις ακόλουθες δυνατότητες: 

 να παρακολουθούν εύκολα την πρόοδο τους κατά τα διάφορα διοικητικά στάδια πριν, στη διάρκεια και μετά 

την παραμονή τους στο εξωτερικό. Μέσω της εφαρμογής, οι φοιτητές θα μπορούν επίσης να υπογράφουν τις συμ-
βάσεις για τις σπουδές τους μέσω διαδικτύου τόσο με το πανεπιστήμιο αποστολής όσο και με το πανεπιστήμιο υ-
ποδοχής· 

 να κοινοποιούν και να ψηφίζουν προτιμήσεις ώστε να βοηθούν τους άλλους να ενταχθούν στην τοπική κοι-

νότητα· και  

 να βελτιώνουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες μέσω συνδέσμου προς την πλατφόρμα Διαδικτυακής Γλωσσι-

κής Υποστήριξης του Erasmus+, η οποία προσφέρει γλωσσικά μαθήματα μέσω του διαδικτύου και διαδραστική 
καθοδήγηση. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/y9hl7sb2  

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1603_en.htm 

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας 
Προσφύγων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δη-
μοσιεύει το «Εργαλείο Προφίλ των Δεξιοτή-
των της ΕΕ για τους Υπηκόους Τρίτων Χω-
ρών». Πρόκειται για ένα εργαλείο επεξερ-
γασίας ιστού που λειτουργεί με σύνδεση 
στο διαδύκτιο αλλά και χωρίς, το οποίο θα 
επιτρέψει σε υπηκόους τρίτων χωρών να 
παρουσιάζουν τις δεξιότητες, τα προσόντα 
και τις εμπειρίες τους κατά τρόπο κατανοητό από τους 
εργοδότες, τους παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτι-
σης και τις οργανώσεις που εργάζονται με μετανάστες 
σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Το εργαλείο προφίλ δεξιοτήτων θα αποτελέσει ένα πρώτο 
μέσο για τα κέντρα υποδοχής, τις υπηρεσίες ένταξης, τις 
δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και άλλους οργανι-
σμούς που προσφέρουν υπηρεσίες στους υπηκόους τρί-

των χωρών για να εξασφαλίσουν την αναγνώ-
ριση των δεξιοτήτων και της εκπαίδευσής 
τους και να τους καθοδηγήσουν στην κατάρτι-
ση, την εκπαίδευση ή την απασχόληση. Εκτός 
από την επισκόπηση του προφίλ δεξιοτήτων 
ενός υπηκόου τρίτης χώρας - συγκρίσιμο με 
ένα βιογραφικό σημείωμα - το εργαλείο βοηθά 
τους μεταναστευτικούς οργανισμούς να εντο-
πίζουν τις συγκεκριμένες ανάγκες των ατόμων 

για ένταξη στην αγορά εργασίας. Τελικά, αυτό θα απλο-
ποιήσει τη διαδικασία αντιστοίχισης των ατόμων που ανα-
ζητούν εργασία με τις κενές θέσεις εργασίας.  

Το εργαλείο προφίλ δεξιοτήτων αποτελεί μέρος μιας από 
τις δέκα δράσεις που ορίζονται στο πλαίσιο της νέας ατζέ-
ντας δεξιοτήτων για την Ευρώπη. 
 
 

Νέο εργαλείο Προφίλ Δεξιοτήτων για να βοηθηθούν οι υπήκοοι τρίτων 

χωρών να εισέλθουν στην αγορά εργασίας 

http://tinyurl.com/ybwd5spd
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/online-linguistic-support_el
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/online-linguistic-support_el
http://tinyurl.com/y9hl7sb2
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1603_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2039_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2039_en.htm
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Νέα για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

(ΜΜΕ) 

Έκθεση: o Προστατευτισμός σε άνοδο, επιτυχής η ΕΕ στην αντιμετώπιση 

των εμπορικών φραγμών  

Οι ευρωπαίοι εξαγωγείς ανέφεραν αύξηση κατά 10% του αριθμού εμπορικών φραγμών που αντι-
μετώπισαν μόνο το 2016. 372 τέτοιου είδους εμπόδια λειτουργούσαν στο τέλος του περασμένου 
έτους σε πάνω από 50 εμπορικούς προορισμούς σε όλο τον κόσμο. Τα 36 εμπόδια που δημι-
ουργήθηκαν το 2016 θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις εξαγωγές της ΕΕ που έχουν αξία σήμερα 
περίπου 27 δισ. Ευρώ.  Σύμφωνα με την έκθεση για τα εμπόδια στο εμπόριο και τις επενδύσεις, 
η οποία δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου 2017 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χάρη στην αποτελε-

σματική Στρατηγική πρόσβασης στην αγορά, η Επιτροπή πέτυχε το 2016 να αφαιρέσει μέχρι 20 διαφορετικά 
εμπόδια που παρεμποδίζουν τις ευρωπαϊκές εξαγωγές. 

Οι εκθέσεις για τους εμπορικούς και επενδυτικούς φραγμούς δημοσιεύονται ετησίως από την αρχή της οικονομικής 
κρίσης του 2008. Η φετινή έκδοση βασίζεται πλήρως σε συγκεκριμένες καταγγελίες που έλαβε η Επιτροπή από ευρω-
παϊκές εταιρείες. Αφορούν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων που καλύπτουν τα πάντα, από τις γεωργικές επιχειρήσεις τρο-
φίμων έως τις ναυπηγικές βιομηχανίες. 

Τα μέλη της ομάδας G20 κατέχουν σημαντική θέση μεταξύ των χωρών που δημιούργησαν το μεγαλύτερο αριθμό ε-
μποδίων στις εισαγωγές. Η Ρωσία, η Βραζιλία, η Κίνα και η Ινδία βρίσκονται στην κορυφή της λίστας. Τα περισσότερα 
από τα νέα προστατευτικά μέτρα που αναφέρθηκαν το 2016 εμφανίστηκαν επίσης στη Ρωσία και την Ινδία, ακολου-
θούμενα από την Ελβετία, την Κίνα, την Αλγερία και την Αίγυπτο. 

Η Επιτροπή υπερασπίζεται τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ενάντια στις αυξανόμενες τάσεις προστατευτισμού. Οι προ-
σπάθειές της έφεραν απτά αποτελέσματα το 2016. Η Επιτροπή κατόρθωσε να αποκαταστήσει τους συνήθεις όρους 
συναλλαγών σε 20 διαφορετικές περιπτώσεις που επηρεάζουν εξαγωγές της ΕΕ αξίας 4,2 δισ. Ευρώ. Η Νότια Κορέα, 
η Κίνα, το Ισραήλ και η Ουκρανία βρίσκονται στην κορυφή του καταλόγου των χωρών στις οποίες η ΕΕ κατόρθωσε να 
αντιμετωπίσει τα εμπόδια. 

Οι τομείς της ΕΕ τροφίμων και ποτών, της αυτοκινητοβιομηχανίας και των καλλυντικών είναι εκείνοι που επωφελήθη-
καν περισσότερο από την πρόσφατη δράση της ΕΕ. Για να δώσουμε μερικά παραδείγματα, μετά από παρέμβαση της 
ΕΕ, η Κίνα ανέστειλε τις απαιτήσεις επισήμανσης που διαφορετικά θα επηρέαζαν τις εξαγωγές καλλυντικών της ΕΕ 
αξίας 680 εκατομμυρίων ευρώ. Η Κορέα συμφώνησε να προσαρμόσει τους κανόνες για το μέγεθος των καθισμάτων 
αυτοκινήτων σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και το Ισραήλ επέτρεψε σε εταιρείες από ολόκληρη την ΕΕ να ζητή-
σουν άδεια αγοράς και να εξάγουν τα φαρμακευτικά προϊόντα τους. 

Όλα αυτά έγιναν δυνατά χάρη στην αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής, των κρατών μελών της ΕΕ και 
των ευρωπαϊκών επιχειρηματικών εκπροσώπων μέσω της στρατηγικής πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ και των βελτι-
ωμένων σχέσεων με τους εμπορικούς εταίρους στο πλαίσιο των πρόσφατων εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ. Η στρα-
τηγική πρόσβασης στην αγορά αποτελεί βασικό στοιχείο των προσπαθειών της ΕΕ να δημιουργήσει τις καλύτερες 
δυνατές συνθήκες για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να εξάγουν σε όλο τον κόσμο και να εξασφαλίσει την αποτελεσματι-
κή επιβολή των κανόνων του διεθνούς εμπορίου. 

Τα μέτρα που στοχεύουν στην έκθεση δεν καλύπτουν τα μέτρα εμπορικής άμυνας. Οι δασμοί αντιντάμπινγκ ή οι δα-
σμοί κατά των επιδοτήσεων, που επιβάλλονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΠΟΕ, αποτελούν εργαλεία που αποκα-
θιστούν θεμιτούς όρους συναλλαγών. Χρησιμοποιούνται από την ΕΕ και πολλούς από τους εταίρους της για να εξα-
σφαλίσουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1765_en.htm 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1765_en.htm
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Ένωση Κεφαλαιαγοράς: Ανατροφοδότηση προς ΜΜΕ σχετικά με την  

πρόσβαση στη χρηματοδότηση 

Μετά τη δημοσίευση της ενδιάμεσης αξιολόγησης για το σχέδιο δράσης της Ένωσης 
των Κεφαλαιαγορών (CMU) στις 8 Ιουνίου 2017, η Επιτροπή εντείνει τις προσπάθειές της 
για τη βελτίωση του χρηματοδοτικού περιβάλλοντος για τις μικρές επιχειρήσεις. Επί του 
παρόντος, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) συχνά αποτυγχάνουν να λάβουν 
χρηματοδότηση από τις τράπεζες, αλλά δεν λαμβάνουν κατάλληλη ανατροφοδότηση 
σχετικά με τον λόγο, ο οποίος παρεμποδίζει τις μελλοντικές προσπάθειες. Η Επιτροπή 
εργάζεται για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, αναθέτοντας στον χρηματοπι-

στωτικό κλάδο να κάνει περισσότερα για να βοηθήσει τις μικρές επιχειρήσεις να περιηγηθούν στο περίπλοκο 
οικονομικό τοπίο. Πέντε μεγάλες τραπεζικές ομοσπονδίες της ΕΕ συμφώνησαν τώρα να παράσχουν στις ΜΜΕ 
την ανατροφοδότηση που χρειάζονται, ώστε να αυξήσουν τελικά τις πιθανότητες λήψης δανείων. 

Η Επιτροπή δημοσίευσε επίσης μια έκθεση που χαρτογραφεί εθνικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες για να βοηθήσει 
τις μικρές επιχειρήσεις να εντοπίσουν ένα ευρύτερο φάσμα πηγών χρηματοδότησης καθώς και να παράσχει στους επεν-
δυτές και τους δανειστές αξιόπιστες πληροφορίες για τις επιχειρήσεις, σε μία προσπάθεια να βοηθήσει να αντιμετωπι-
στούν τα εμπόδια γνώσης στην αγορά χρηματοδότησης των ΜΜΕ και να βελτιώσει την πρόσβαση σε εναλλακτικές πη-
γές χρηματοδότησης για τις καινοτόμες ΜΜΕ. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/midday-express-6-6-2017.htm?locale=en#2 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε  μια ε-
νιαία πλατφόρμα για την πρόσβαση σε πλη-
ροφορίες  σχετικά με εταιρείες στην ΕΕ. Η 
σύνδεση των εθνικών μητρώων επιχειρήσε-
ων θα διευκολύνει το διασυνοριακό εμπόριο 
και θα αυξήσει την εμπιστοσύνη και τη δια-
φάνεια στην ενιαία αγορά της ΕΕ. 

Χάρη σε αυτό το νέο σύστημα, οι πολίτες, οι 
επιχειρήσεις και οι εθνικές αρχές θα μπορούν 
να αναζητούν πληροφορίες που κατατίθενται 
από εταιρείες στα εθνικά μητρώα. Επιπλέον, το 
νέο σύστημα θα βελτιώσει την επικοινωνία με-
ταξύ των μητρώων, επιτρέποντάς τους να α-
νταλλάσσουν μεταξύ τους αξιόπιστες πληροφο-

ρίες για τις εταιρείες. 

Νέο ηλεκτρονικό εργαλείο για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με 

τις εταιρείες 

Περισσότερες πληροφορίες: https://e-justice.europa.eu/content_find_a_company-489-en.do?m=1 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων 
(EMA) δημοσίευσε στις 31 Μαΐου ένα σχέδιο 
δράσης για τις μικρές και μεσαίες επιχειρή-
σεις (ΜΜΕ), το οποίο αποσκοπεί στην προώ-
θηση της καινοτομίας και στη στήριξη των 
ΜΜΕ στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων για 
ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση. Στο φαρ-
μακευτικό τομέα, οι ΜΜΕ αποτελούν κινητή-
ρια δύναμη της καινοτομίας και διαδραματίζουν σημα-
ντικό ρόλο στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων. 

Το σχέδιο δράσης στηρίζεται στην αποκτηθείσα πείρα και 
αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που εντοπίζονται από τις Μ-
ΜΕ σε έκθεση που δημοσιεύεται από τον EMA σχετικά με 
τη δέκατη επέτειο της πρωτοβουλίας για τις ΜΜΕ. Λαμβά-
νει επίσης υπόψη το νέο πλαίσιο του EMA για συνεργασία 
με την ακαδημαϊκή κοινότητα, το οποίο στοχεύει στην ενί-
σχυση της αλληλεπίδρασής της με τον ακαδημαϊκό κόσμο 
υπό το φως του ρόλου της στη φαρμακευτική καινοτομία 
και του νέου δικτύου καινοτομίας της ΕΕ. Το σχέδιο καλύ-
πτει τέσσερις βασικούς τομείς και απαριθμεί μια σειρά 
νέων και ενισχυμένων δράσεων: 

 Ευαισθητοποίηση σχετικά με την πρωτοβουλία του ΕΜΑ 
για τις ΜΜΕ: οι ενέργειες περιλαμβάνουν ενισχυμένη 

δέσμευση με φορείς του περιβάλλοντος της φαρ-
μακευτικής καινοτομίας, όπως εκκολαπτήρια, 
πανεπιστήμια και επενδυτές. 

 Κατάρτιση και εκπαίδευση: οι δράσεις περι-
λαμβάνουν την κατάρτιση για τις ΜΜΕ και τον 
ακαδημαϊκό χώρο και την επέκταση του Ευρω-
παϊκού Κέντρου για την Κατάρτιση δικτύων 

 Υποστήριξη της ανάπτυξης καινοτόμων φαρμάκων: οι 
δράσεις περιλαμβάνουν τη μεγιστοποίηση της χρήσης 
από τα ΜΜΕ ρυθμιστικών μέσων για τη στήριξη της α-
νάπτυξης και της πρόσβασης σε φάρμακα για ανεκπλή-
ρωτες ιατρικές ανάγκες, παροχή βοήθειας στον ακαδη-
μαϊκό κόσμο, καθως και την ενίσχυση της συνεργασίας 
με τους εταίρους της ΕΕ για έργα που υπόκεινται σε 
κοινοτική χρηματοδότηση. 

 Δημιουργία σχέσεων με ΜΜΕ, εταίρους της ΕΕ και ενδι-
αφερόμενους φορείς: οι δράσεις περιλαμβάνουν τη συμ-
βολή στην ανάπτυξη του Δικτύου Καινοτομίας της ΕΕ, 
πρωτοβουλίες της ΕΕ για τη στήριξη σε ΜΜΕ και νεοσύ-
στατες επιχειρήσεις σε σχέση με τη χρηματοδότηση και 
τη διοικητική διαχείριση και την αλληλεπίδραση με τις 
διεθνείς ρυθμιστικές αρχές. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/y7fswx67 

Νέο σχέδιο δράσης για τη στήριξη των ΜΜΕ ως οδηγών στη  

φαρμακευτική καινοτομία  

http://europa.eu/rapid/midday-express-6-6-2017.htm?locale=en#2
https://e-justice.europa.eu/content_find_a_company-489-en.do?m=1
http://tinyurl.com/y7fswx67
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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 

Save the Date: 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/ 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  

http://www.ergasiakek.gr/ 

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.ergasiakek.gr/
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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