
Το άρθρο αυτό µπορεί να έχει 

75-125 λέξεις. 

Η επιλογή εικόνων ή γραφικών 

είναι ένας σηµαντικός τρόπος 

πρόσθεσης περιεχοµένου σε 

ένα ενηµερωτικό δελτίο. 

Σκεφτείτε το άρθρο σας και 

δείτε εάν η εικόνα υποστηρίζει 

και εντείνει το µήνυµα που προ-

σπαθείτε να αποδώσετε.  Προ-

σπαθήστε να µην επιλέξετε 

εικόνες που δεν ταιριάζουν µε 

Το άρθρο αυτό µπορεί να έχει 

100-150 λέξεις. 

Το υλικό θεµάτων που εµφανί-

ζεται στα ενηµερωτικά δελτία 

είναι πάρα πολύ µεγάλο.  Μπο-

ρείτε να συµπεριλάβετε άρθρα 

σχετικά µε τεχνολογίες ή καινο-

τοµίες στον τοµέα σας. 

Μπορεί επίσης να θέλετε να 

αναφέρετε επιχειρησιακές ή 

οικονοµικές τάσεις ή να κάνετε 

προβλέψεις για τους πελάτες 

 

 

Πρόταση 	ροϋ	ολογισµού 2008: αύξηση των 

δα	ανών για την έρευνα κατά 11%  

Ευρω	αϊκή Συνεργασία στον τοµέα της 

Ε	ιστηµονικής και Τεχνικής Έρευνας (COST) 

 

 

Ηµερολόγιο     

ευρωπαϊκών 

εκδηλώσεων  

9 

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

 

 

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

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

 

  

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, το Κυπριακό Ε-
µπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο, η 
Οµοσπονδία Εργοδοτών & Βιοµηχάνων 
Κύπρου (ΟΕΒ) και το Ευρωπαϊκό Γραφείο 
Κύπρου (ΕΓΚ) ανακοινώνουν τη διοργά-
νωση της ∆ιεθνούς Έκθεσης Κύπρου – 
«Εκπαίδευση και Καριέρα 2015». Η έκθεση 
θα πραγµατοποιηθεί στους χώρους της 
∆ιεθνούς Έκθεσης Κύπρου, περίπτερο 6 
από τις 13 έως τις 15 Μαρτίου 2015. 

Η έκθεση «Εκπαίδευση και Καριέρα» αποτε-
λεί ουσιαστικά τη συνέχιση της ∆ιεθνούς Εκ-
παιδευτικής Έκθεση Κύπρου, η οποία συνδι-
οργανωνόταν από το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισµού και την Αρχή Κρατικών Εκθέσεων. 
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού για να 
βεβαιωθεί πως µία τόσο σηµαντική εκδήλωση 
θα συνεχίσει να διοργανώνεται στο αρτιότερο 
δυνατό επίπεδο µε προοπτική περαιτέρω α-
ναβάθµισής της, αποφάσισε όπως αναθέσει 
τη διοργάνωση της Έκθεσης «Εκπαίδευση και 
Καριέρα» σε τρεις αξιόλογους και έµπειρους 
οργανισµούς (ΚΕΒΕ, ΟΕΒ, ΕΓΚ).  

Το Υπουργείο, ως συνδιοργανωτής, θα στηρί-
ξει τη διοργάνωση της Έκθεσης θεωρώντας 

την ως ένα από τα σηµαντικότερα γεγονότα 
του 2015. 

Οι διοργανωτές στοχεύουν να καταστήσουν 
την έκθεση «Εκπαίδευση και Καριέρα» ως 
πύλη µέσω της οποίας τα ανώτατα εκπαι-
δευτικά ιδρύµατα θα προσελκύσουν υπο-
ψήφιους φοιτητές που επιθυµούν να 
σπουδάσουν στην Κύπρο ή στο εξωτερι-
κό. Επιπρόσθετα, η Έκθεση παρέχει την ευ-
καιρία να προβληθούν προϊόντα που σχετίζο-
νται µε τον εκπαιδευτικό εξοπλισµό, την τε-
χνολογία στην εκπαίδευση, τις εκδόσεις βιβλί-
ων και άλλα τεχνολογικά προϊόντα και υπηρε-
σίες που αφορούν τους νέους και τα ενδιαφέ-
ροντά τους. Στο πλαίσιο αναβάθµισης της 
Έκθεσης παρέχεται και η ευκαιρία προβο-
λής υπηρεσιών εξευρέσεως εργασίας. 

Σ ΤΟ  ΤΕ ΥΧΟΣ  ΑΥΤΟ :  

Νέα του ΕΓΚ 1 

Νέα των µελών 

του ΕΓΚ 
2 

Θεσµικά θέµατα 3 

Έρευνα και  

Καινοτοµία 
4 

Υγεία 5 

Εκπαίδευση 6-7 

Επιχειρήσεις 8 

Ηµερολόγια 

Ιανουαρίου -  

Μαρτίου 2015 

9 –

11 
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INFO DAYS 

 
«Horizon 2020 Fast Track 

to Innovation Pilot  
(2015-2016) Info Day»  

9 Ιανουαρίου 2015, 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

http://tinyurl.com/p7z8kvd  
 

«Horizon 2020 ICT-16 Big 
Data networking day» 

16 Ιανουαρίου 2015, 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

http://tinyurl.com/k58ur2a  
 

«Info Day & Brokerage 
event on Horizon 2020 – 

Smart Cities and Communi-
ties 2015 WP»  

12 Φεβρουαρίου 2015, 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

http://tinyurl.com/mtzy8yn  
 
 

Ευκαιρίες Κινητικότητας 
και Σταδιοδροµίας για  

Ερευνητές 
 
 
 

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

Το ΕΓΚ συνδιοργανωτής της ∆ιεθνούς Έκθεσης Κύ	ρου  

«Εκ	αίδευση και Καριέρα 2015» 

Οι 6 Κύ	ριοι Ευρωβουλευτές στην  

εκδήλωση του ευρω	αϊκού έργου 

«Reclaiming Europe»! 

Το Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου και το Ευρωπαϊκό Γρα-
φείο Κύπρου, σε συνεργασία µε το Γραφείο του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, σας προσκαλούν στην τε-
λική εκδήλωση του ευρωπαϊκού έργου «Reclaiming Eu-
rope» µε τη συµµετοχή των 6 Κυπρίων Ευρωβουλευτών. 

Η εκδήλωση «ΚΥΠΡΟΣ: ∆ΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ 
ΕΕ! Συµµετέχουµε; Επηρεάζουµε; Κερδίζουµε;» θα πραγµα-
τοποιηθεί τη ∆ευτέρα 22 ∆εκεµβρίου 2014, 10:00-12:00, στο 
Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκωσία. 

Περισσότερες πληροφορίες: τηλ. +357 22894278 ΕΓΚ, +357 22862324 ΡΙΚ 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.edufair-cyprus.eu/el/  
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Η ευρω	αϊκή συνεργασία βοηθά τις δηµόσιες αρχές να στηρίξουν την 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

Μετά από δύο χρόνια επιτυχηµένης διαπεριφερειακής συνεργασίας, το ευρωπαϊκό έργο «COGITA» είναι 
έτοιµο να παρουσιάσει στις δηµόσιες αρχές τις κατευθυντήριες γραµµές της πολιτικής σχετικά µε το πώς να 
υποστηρίξουν τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στο πλαίσιο των προσπαθειών τους για την Εταιρι-
κή Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ). Το έργο «COGITA - Εταιρική Κοινωνική και Περιβαλλοντική Ευθύνη µέσω της 
∆ηµόσιας πολιτικής», συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης µέσω του 
προγράµµατος INTERREG IVC για τη διαπεριφερειακή συνεργασία. Το έργο συγκεντρώνει 13 περιοχές που 
καλύπτουν το σύνολο της Ευρώπης µε προϋπολογισµό άνω των 2,5 εκατ. ευρώ.  

Το COGITA προωθεί ένα µοντέλο ΕΚΕ που αντιµετωπίζει κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονοµικές ανησυχίες 
µέσω κοινών εργαλείων. Το έργο στοχεύει να καλύψει τα κενά που υπάρχουν σε επίπεδο πολιτικής, παρέχο-
ντας στις δηµόσιες αρχές ένα εγχειρίδιο σχετικά µε τον τρόπο που θα µπορούσαν να στηρίξουν τις ΜΜΕ 
στην υιοθέτηση της ΕΚΕ. Το έργο έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία «10 Βηµάτων για την στήριξη της ΕΚΕ 
στις ΜΜΕ» µέσω της δηµόσιας πολιτικής. Αυτές οι νέες κατευθυντήριες γραµµές παρουσιάστηκαν στο τελικό συνέ-
δριο του COGITA  στις 23 Οκτωβρίου στην Μπολόνια (Ιταλία). 

Η ερευνητική οµάδα της ΕΚΕ του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου µε συντονίστρια την Αν.  Καθηγή-
τρια Λογιστικής Μαρία Κραµβιά - Καπαρδή, σε συνεργασία µε το το Κυπριακό Επιµελητήριο Εµπορίου και 
Βιοµηχανίας, την Ένωση ∆ήµων, το Τµήµα Περιβάλλοντος και το Γραφείο Προγραµµατισµού, έχουν ανα-
πτύξει ένα Σχέδιο Εφαρµογής το οποίο βασίζεται στην αντιµετώπιση της πρόκλησης σχετικά µε τη δηµιουργία ενός 
ευνοϊκού περιβάλλοντος για την προώθηση, προσέλκυση και κοινοποίηση των προσπαθειών για την εταιρική κοινω-
νική ευθύνη έτσι ώστε οι δηµόσιες αρχές στην Κύπρο να µπορούν να προσελκύσουν της ΜΜΕ. Η ερευνητική οµάδα 
της ∆ρ. Καπαρδή έχει επίσης συνεργαστεί στενά µε µια οµάδα από την PricewaterhouseCoopers µε σκοπό την εκ-
πλήρωση της αποστολής και του οράµατος της. 

Σύµφωνα µε τις ανάγκες της κυπριακής κοινωνίας, οι οποίες έγιναν εµφανείς µετά από ανάλυση SWOT, τα τέσσερα 
µέτρα που προτείνονται στο Σχέδιο Εφαρµογής που αναπτύχθηκε για το έργο COGITA προτείνουν: 
1. Τη δηµιουργία µιας διαδικτυακής πλατφόρµας µε σκοπό την ενηµέρωση σχετικά µε την Εταιρική Ευθύνη·  
2. Τη συγκέντρωση όλων των τοπικών καλών πρακτικών στην Κύπρο σχετικά µε την εφαρµογή της Εταιρικής 

Ευθύνης µε σκοπό την ανάπτυξη ικανοτήτων και την ευαισθητοποίηση του κοινού· 
3. Τη δηµιουργία ηλεκτρονικού εργαλείου αντιστοίχισης δεδοµένων, το οποίο θα συµπληρώνεται από τις τοπι-

κές αρχές µε σκοπό την προσαρµογή των προσφορών και της ζήτησης σχετικά µε τις ανάγκες για έργα κοινωνι-
κού χαρακτήρα· 

4. Την ανάπτυξη σεµιναρίων για τις Τοπικές Αρχές σχετικά µε την Εταιρική Ευθύνη. 

Τα µέτρα αυτά έχουν σκοπό να τονώσουν τις προσπάθειες των Τοπικών Αρχών για βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη 
και να δοµήσουν την βιώσιµη πολιτική για τις δηµόσιες συµβάσεις µέσω της παροχής πληροφοριών στο κοινό.  Η 
ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά µε την Εταιρική Ευθύνη και την  αειφόρο ανάπτυξη, όσο επίσης και η παροχή 
κινήτρων για την εφαρµογή τους µέσω των πράσινων συµβάσεων, θα λειτουργήσει ως ένα µέσο επηρεασµού προ-
κειµένου να θεσπιστούν περισσότερες νοµοθεσίες και  κανονιστικές ρυθµίσεις για την περαιτέρω βελτίωση της εταιρι-
κής διακυβέρνησης αλλά και της βιωσιµότητας τόσο στο δηµόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τοµέα. 

Χρησιµοποιήστε την προσέγγιση COGITA 

Τα δέκα βήµατα παρέχουν ένα λεπτοµερή οδηγό µέσα από τα οποία οι δηµόσιες αρχές µπορούν να σχεδιάσουν ένα 
ολοκληρωµένο σχέδιο δράσης για την ΕΚΕ. Σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές, αρχικά θα πρέπει να αναλυ-
θούν οι σηµερινές πολιτικές ΕΚΕ στην εν λόγω περιοχή για να δηµιουργηθεί ένα status quo. Τα επόµενα βήµατα πα-
ρέχουν συµβουλές σχετικά µε την επιλογή συγκεκριµένων τοµέων δράσης της ΕΚΕ και την επιλογή των στρατηγικών 
µέτρων που θα χρησιµοποιηθούν για την υλοποίηση της ΕΚΕ. Τα επόµενα βήµατα περιλαµβάνουν συµβουλές για 
την ιεράρχηση των κύριων προκλήσεων της περιοχής, για παράδειγµα περιβαλλοντικών ή κοινωνικών προκλήσεων, 
καθώς και τον καθορισµό µέτρων για τη βελτίωση των πολιτικών για την αντιµετώπιση αυτών των προκλήσεων µέ-
σω της βελτίωσης της απόδοσης της ΕΚΕ στις ΜΜΕ. Τα τελικά βήµατα επικεντρώνονται στην ανάπτυξη και την εκτέ-
λεση ενός σχεδίου υλοποίησης και τη µέτρηση του αντίκτυπου των εφαρµοζόµενων µέτρων. Οι δηµόσιες αρχές που 
θα επιλέξουν να χρησιµοποιήσουν την ολοκληρωµένη προσέγγιση COGITA µπορούν επίσης να πάρουν περαιτέρω 
έµπνευση από ένα µακρύ κατάλογο των καλών πρακτικών που είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα COGITA. 
Τα  10-βήµατα του COGITA µπορεί να βρεθούν στην ιστοσελίδα του COGITA:  
http://www.cogitaproject.eu/index.php/en/10-steps-to-supporting-csr  

Περισσότερες πληροφορίες: www.cogitaproject.eu ή/και κα. Χριστίνα Νεοφυτίδου c.neophytidou@cut.ac.cy.   
 

   



Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_en.htm  
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Νέο Ε	ενδυτικό Σχέδιο της Ευρω	αϊκής Ε	ιτρο	ής  

για τόνωση της α	ασχόλησης και της οικονοµικής ανά	τυξης 

Στις 26 Νοεµβρίου 2014, ο νέος πρόε-
δρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-
Κλοντ Γιούνκερ ανακοίνωσε ένα Επεν-
δυτικό Σχέδιο ύψους 315 δισ. ευρώ, µε 
στόχο την επανεκκίνηση της οικονοµι-
κής ανάπτυξης και τη µείωση της α-
νεργίας σε όλη την Ευρώπη. 

Το Σχέδιο στηρίζεται σε τρεις κύριους 
άξονες: 

1. Tη δηµιουργία ενός νέου Ευρωπαϊ-
κού Ταµείου Στρατηγικών Επενδύ-
σεων (ΕΤΣΕ), εγγυηµένoυ µε δηµόσιο 
χρήµα, για την πραγµατοποίηση πρό-
σθετων επενδύσεων ύψους τουλάχι-
στον 315 δισ. ευρώ κατά την επόµενη 
τριετία (2015-2017). Θα στηρίζεται σε 
µια εγγύηση 16 δισ. ευρώ από τον 
προϋπολογισµό της Ε.Ε. και ποσό 5 
δισ. ευρώ που θα δεσµευθεί να διαθέ-
σει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσε-
ων (ΕΤΕπ). Το πολλαπλασιαστικό 
αποτέλεσµα του Ταµείου υπολογί-
ζεται να είναι 1:15, δηλαδή, για κάθε 
ευρώ δηµοσίου χρήµατος που κινητο-
ποιείται µέσω του Ταµείου θα πραγ-
µατοποιούνται επενδύσεις περίπου 15 
ευρώ, οι οποίες δεν θα είχαν πραγµα-
τοποιηθεί διαφορετικά. Το Ταµείο θα 
πρέπει να εστιάζει στην πραγµατο-
ποίηση επενδύσεων σε υποδοµές, 
ιδίως στα ευρυζωνικά και ενεργεια-
κά δίκτυα, καθώς και σε υποδοµές 
µεταφορών σε βιοµηχανικά κέντρα· 
στην εκπαίδευση, την έρευνα και 
την καινοτοµία· σε ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειας, σε ΜΜΕ και σε 
επιχειρήσεις µεσαίας κεφαλαιοποίησης. 

2. Την ανάπτυξη ενός αξιόπιστου διαύλου έργων σε 

συνδυασµό µε ένα πρόγραµµα βοήθειας, ώστε οι 
επενδύσεις να κατευθύνονται εκεί όπου χρειάζονται 
περισσότερο. Τα κράτη µέλη παρέχουν ήδη στην κοι-
νή ειδική οµάδα Επιτροπής-ΕΤΕπ, που συγκροτήθηκε 
τον Σεπτέµβριο του 2014, καταλόγους έργων που 
επιλέγονται µε βάση τρία βασικά κριτήρια: έργα µε 
προστιθέµενη αξία ΕΕ για τη στήριξη των στόχων της 
Ε.Ε., οικονοµική βιωσιµότητα και αξία — προτεραιότη-
τα σε έργα υψηλής κοινωνικοοικονοµικής απόδοσης, 
έργα που µπορούν να ξεκινήσουν το αργότερο µέσα 
στην επόµενη τριετία, δηλαδή µε εύλογη προσδοκία 
για κεφαλαιουχικές δαπάνες την περίοδο 2015-17. 
Επιπλέον, τα έργα αυτά πρέπει να έχουν τη δυνατότη-
τα µόχλευσης άλλων πόρων χρηµατοδότησης. Θα 
πρέπει επίσης να έχουν εύλογο µέγεθος και κλιµάκω-
ση (να διαφοροποιούνται ανά τοµέα/υποτοµέα). 

3. Τη διαµόρφωση ενός φιλόδοξου χάρτη πορείας µε 
στόχο να γίνει η Ευρώπη πιο ελκυστική για επεν-
δύσεις και να αρθούν τα κανονιστικά εµπόδια. Για τη 
βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και των 
όρων χρηµατοδότησης, το πρόγραµµα θα επικεντρω-
θεί σε µέτρα που διέπουν τον χρηµατοπιστωτικό τοµέ-
α, για παράδειγµα, τη δηµιουργία µιας Ένωσης Κεφα-
λαιαγορών που θα εξασφαλίζει περισσότερα κεφάλαια 
σε ΜΜΕ και µακροπρόθεσµα έργα. 

Σύµφωνα µε συνολικές εκτιµήσεις της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, τα προτεινόµενα µέτρα θα µπορούσαν να προ-
σθέσουν την επόµενη τριετία 330 - 410 δισ. ευρώ στο 
ΑΕΠ της Ε.Ε. και να δηµιουργήσουν έως και 1,3 εκατοµ-
µύρια νέες θέσεις εργασίας. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συµβού-
λιο του ∆εκεµβρίου καλούνται να εγκρίνουν το Επενδυ-
τικό Σχέδιο για την Ευρώπη, το οποίο περιλαµβάνει δέ-
σµευση για την ταχεία έγκριση των σχετικών νοµοθετικών 
µέτρων. 
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Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Έρευνας ανακοίνωσε 
τη νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τις 
επιχορηγήσεις «Consolidator», οι οποίες έχουν 
σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν ερευνητές που 
βρίσκονται στο στάδιο ενοποίησης της δικής 
τους ανεξάρτητης ερευνητικής οµάδας ή προ-
γράµµατος. Οι επιχορηγήσεις  θα ενισχύσουν 
ανεξάρτητες και εξαίρετες νέες µεµονωµένες 
ερευνητικές οµάδες που δηµιουργήθηκαν πρόσφατα και 
είναι ανοικτές σε Κύριους Ερευνητές κάθε εθνικότητας 
και κάθε ηλικίας από οπουδήποτε στον κόσµο µε την 
προϋπόθεση ότι το ίδρυµα υποδοχής τους είναι εγκατε-
στηµένο σε κράτος µέλος ή σε συνδεδεµένη χώρα.  

Οι αιτούντες Κύριοι Ερευνητές θα πρέπει να έχουν 
αποκτήσει το πρώτο διδακτορικό τους τίτλο πε-
ρισσότερα από 7 και έως 12 έτη πριν από την 
1η Ιανουαρίου 2015. Για να είναι ανταγωνιστικός 
για την επιχορήγηση «Consolidator», ένας Κύριος 
Ερευνητής θα πρέπει να έχει επιδείξει ήδη το δυ-
ναµικό για ανεξάρτητη έρευνα καθώς και ερευ-
νητική ωριµότητα (π.χ. σηµαντικές δηµοσιεύσεις 

χωρίς τη συµµετοχή του επιβλέποντος του διδακτορικού 
του, συµµετοχές ως οµιλητής σε καθιερωµένα διεθνή συνέ-
δρια, τυχόν διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, βραβεία, κλπ.). Η 
κάθε επιχορήγηση «Consolidator» µπορεί να φθάσει έως 2 
εκατ. ευρώ για µια περίοδο 5 ετών. Η προθεσµία υποβο-
λής προτάσεων είναι ανοικτή µέχρι τις 12 Μαρτίου 2015. 

Πρώτες εκτιµήσεις για Έρευνα & Ανά	τυξη το 2013 

Το 2013, ο EU28 κράτη µέλη δαπάνησαν σχεδόν € 275 δισεκατοµµύρια για Έρευνα & Ανάπτυξη 
(R&D). Οι δαπάνες για Ε&Α σε ποσοστά ΑΕΠ διαµορφώθηκαν σε 2,02% στα κράτη µέλη της ΕΕ 
το 2013, σε σχέση µε 1,76% το 2004.  

Αυτό το επίπεδο παρέµεινε ωστόσο χαµηλότερο στην Ε.Ε. από ό, τι σε άλλες µεγάλες οικονοµίες. Τα 
ποσοστά δαπανών για Ε&Α ήταν πολύ ψηλότερα σε Νότιο Κορέα (4.04% το 2011) και Ιαπωνία 

(3.38% το 2011) καθώς και στις ΗΠΑ, σε χαµηλότερο ποσοστό (2.81% το 2012), ενώ και στην Κίνα (1.98% το 2012) κα-
θώς και στη Ρωσία (1.11%), τα ποσοστά δαπανών για Ε&Α ήταν χαµηλότερα από αυτά των 28 κρατών µελών της Ε.Ε. 
Προκειµένου να δοθεί ώθηση στην ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, η αύξηση των δαπανών για Ε&Α στην ΕΕ είναι ένας από 
τους πέντε πρωταρχικούς στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/research/index.cfm  

Ε	ιχορηγήσεις Ενίσχυσης Ανεξάρτητης Έρευνας 

Οδηγός για δικαιούχους για συνέργιες µεταξύ χρηµατοδοτικών µέσων 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε τον «Ο∆ΗΓΟ ΓΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ Ευρωπαϊκών ∆ιαρθρωτικών 
και Επενδυτικών Ταµείων (ESIF) και σχετικών µηχανισµών της Ε.Ε.» µε σκοπό να παρέχει καθοδή-
γηση στους δικαιούχους σχετικά µε την αποτελεσµατική πρόσβαση και χρήση των ESIF και του 
πώς να εκµεταλλευτούν τη συµπληρωµατικότητα µε άλλους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς σχετι-
κών πολιτικών της Ε.Ε. 

Για κάθε Θεµατικό Στόχο που προσδιορίζεται στον κανονισµό του ESIF, ο οδηγός δίνει µια γενική εικόνα 
των συµπληρωµατικών χρηµατοδοτικών µέσων που διατίθενται σε επίπεδο Ε.Ε., µαζί µε λεπτοµερείς πη-

γές πληροφοριών, παραδείγµατα βέλτιστων πρακτικών για το συνδυασµό διαφορετικών µέσων χρηµατοδότησης, καθώς 
και περιγραφή των αρχών και φορέων που εµπλέκονται στη διαχείριση του κάθε µέσου. Ένας online κατάλογος είναι επί-
σης διαθέσιµος για να βοηθήσει στον εντοπισµό των πιο κατάλληλων πηγών χρηµατοδότησης. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1819&lang=en 

Πιλοτικό µέτρο «Ε	ιτάχυνση της Καινοτοµίας» 

Η πρωτοβουλία Επιτάχυνση της Καινοτοµίας (Fast Track to Innovation) είναι ένα πιλοτικό µέ-
τρο του προγράµµατος «Ορίζοντας 2020» εξολοκλήρου βασισµένο στην προσέγγιση «εκ των 
κάτω προς τα άνω», µε στόχο να προωθήσει καινοτόµες δράσεις της αγοράς και είναι ανοικτό 
για όλους τους τύπους συµµετεχόντων. Οι στόχοι του είναι: να µειώσει το χρονικό διάστηµα 
από την ιδέα στην αγορά, να ενθαρρύνει τα άτοµα που υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά 

να συµµετέχουν στη χρηµατοδοτηµένη έρευνα της Ε.Ε., και να αυξήσει τις επενδύσεις του ιδιωτικού τοµέα στην 
έρευνα και την καινοτοµία. 
Η εν λόγω πρωτοβουλία θα υλοποιηθεί πιλοτικά το 2015 και το 2016 µε συνολικό προϋπολογισµό 200 εκατ. ευρώ (100 
εκατ. ευρώ ετησίως). Το πιλοτικό πρόγραµµα θα υλοποιηθεί µέσω µιας κοινής και συνεχώς ανοικτής πρόσκλησης, κάτι το 
οποίο σηµαίνει ότι οι προτάσεις µπορούν να υποβάλλονται ανά πάσα στιγµή. Οι προτάσεις θα αξιολογούνται, θα κατατάσ-
σονται και οι αποφάσεις χρηµατοδότησης θα λαµβάνονται µετά από τρεις καταληκτικές ηµεροµηνίες κάθε χρόνο. Οι προ-
τάσεις θα πρέπει να βασίζονται σε ένα επιχειρηµατικό σχέδιο και να επικεντρώνονται κυρίως στην επίτευξη υψη-
λού αντίκτυπου (που αντιστοιχεί σε βαθµολογία τουλάχιστον 4 στα 5 κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης). Η δυνατότητα 
υποβολής προτάσεων θα ξεκινήσει στις 6 Ιανουαρίου 2015 και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει στις 9 Ιανου-
αρίου 2015 στις Βρυξέλλες «Ηµερίδα Πληροφόρησης». 

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/p7z8kvd  

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/orkeg7e  
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Ελλείψεις φαρµάκων σε νοσοκοµεία της Ε.Ε. 

Νοσοκοµεία σε όλη την Ευρώπη υποφέ-
ρουν από σηµαντικές ελλείψεις φαρµά-
κων, σύµφωνα µε µια νέα έκθεση που δη-
µοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
Νοσοκοµειακών Φαρµακοποιών (EAHP) 
στις 17 Νοεµβρίου 2014.  

Πάνω από το 86% των νοσοκοµειακών φαρ-
µακοποιών ανέφεραν ότι αντιµετώπισαν δυσκολίες στην 
προµήθεια φαρµάκων στην Ε.Ε., ενώ περίπου το 75% 
των 600 νοσοκοµειακών φαρµακοποιών που ρωτήθηκαν, 
συµφώνησαν µε τη δήλωση, ότι «οι ελλείψεις φαρµάκων 
στο νοσοκοµείο µου έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην φρο-

ντίδα των ασθενών» Εν τω µεταξύ, το 66% 
δήλωσαν ότι οι ελλείψεις σε φάρµακα απο-
τελεί καθηµερινό και εβδοµαδιαίο πρόβλη-
µα. Οι τοµείς που έχουν πληγεί περισσότε-
ρο είναι τα φάρµακα για την καταπολέµηση 
των λοιµώξεων, τα αντικαρκινικά φάρµακα 
και τα αναισθητικά.  

Η έκθεση προτείνει ότι η Ε.Ε. θα πρέπει να αναπτύξει ένα 
βελτιωµένο σύστηµα για την καταγραφή ελλείψεων. Η 
συγκέντρωση µιας βάσης δεδοµένων για τα - σε έλλειψη - 
φάρµακα, από τον  Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων 
αποτελεί µια πρώτη λύση.  

∆ηµοσιεύθηκε η νέα έκδοση «Υγεία µε µια 
µατιά: Ευρώπη 2014» που εκδίδεται από 
τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας 
και Ανάπτυξης και την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή. Η νέα έκδοση παρουσιάζει τα πλέον 
πρόσφατα δεδοµένα για την κατάσταση της 
υγείας, τους παράγοντες κινδύνου για την 
υγεία και την πρόσβαση σε υψηλής ποιότη-
τας περίθαλψη σε όλα τα κράτη µέλη της 
Ε.Ε., στις υποψήφιες χώρες (εκτός από την 
Αλβανία λόγω περιορισµένης διάθεσης 
στοιχείων) και στις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ). 
Στην έκδοση περιλαµβάνεται ένα νέο κεφάλαιο για 
την πρόσβαση στην περίθαλψη, στο οποίο εκτιµάται, 
όπου είναι δυνατό, ο αντίκτυπος της οικονοµικής κρί-
σης στα οικονοµικά εµπόδια, τα γεωγραφικά σύνορα 
και τον χρόνο αναµονής. 

Ορισµένα από τα βασικά ευρήµατα της έκθεσης είναι ότι: 

• Το προσδόκιµο ζωής κατά τη γέννηση στα κράτη 
µέλη της Ε.Ε. αυξήθηκε κατά περισσότερο από 5 χρό-
νια µεταξύ του 1990 και του 2012 φτάνοντας τα 79,2 
έτη. 

• Μεταξύ 2009 και 2012, οι δαπάνες για την υγεία σε 
πραγµατικούς όρους µειώθηκαν στις µισές χώρες της 
Ε.Ε. και επιβραδύνθηκαν σηµαντικά στις υπόλοιπες. 
Αυτό οφείλεται σε περικοπές στους µισθούς και στο 
εργατικό δυναµικό του τοµέα της υγείας, σε µειώσεις 
των αµοιβών που καταβάλλονται σε παρόχους υπηρε-

σιών υγείας, στις χαµηλότερες τιµές των φαρ-
µακευτικών προϊόντων και στην αυξηµένη 
συµµετοχή του ασφαλισµένου. 

• Οι περισσότερες χώρες της Ε.Ε. έχουν δια-
τηρήσει την καθολική (ή σχεδόν καθολική) 
κάλυψη για ένα σύνολο βασικών υπηρεσιών 
υγείας, µε εξαίρεση τη Βουλγαρία, την Ελλάδα 
και την Κύπρο, όπου σηµαντικό ποσοστό του 
πληθυσµού δεν είναι ασφαλισµένο.  

• Ο αριθµός ιατρών και νοσοκόµων ανά 
κάτοικο συνέχισε να αυξάνεται σχεδόν σε όλες 
τις ευρωπαϊκές χώρες, µολονότι υπάρχουν 
ανησυχίες όσον αφορά την έλλειψη ορισµένων 

ειδικοτήτων, όπως γενικών ιατρών, σε αγροτικές και 
αποµακρυσµένες περιοχές. 

• Οι µεγάλες περίοδοι αναµονής για τις υπηρεσίες υ-
γείας είναι ένα σηµαντικό ζήτηµα πολιτικής σε πολλές 
ευρωπαϊκές χώρες. Παρουσιάζονται µεγάλες διακυ-
µάνσεις στο χρόνο αναµονής για µη επείγουσες χει-
ρουργικές επεµβάσεις. 

• Οι ασθενείς µεταβαίνουν ολοένα και περισσότερο 
εκτός συνόρων για  ιατρική θεραπεία. Η κινητικότη-
τα των ασθενών στην Ευρώπη ενδεχοµένως να αυξη-
θεί περαιτέρω, ως αποτέλεσµα της έναρξης ισχύος το 
2013 της οδηγίας της Ε.Ε. σχετικά µε τη διασυνοριακή 
υγειονοµική περίθαλψη που στηρίζει τους ασθενείς 
κατά την άσκηση του δικαιώµατος τους για διασυνορι-
ακή υγειονοµική περίθαλψη και προωθεί τη συνεργα-
σία µεταξύ των συστηµάτων υγείας. 

Υγεία µε µια µατιά: Ευρώ	η 2014 

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/health/reports/european/health_glance_2014_en.htm  

Ο αριθµός θανάτων λόγω καρκίνου 	αραµένει σε υψηλά ε	ί	εδα 

Ο καρκίνος αποτέλεσε την κύρια αιτία θανάτου για 1.281 εκατοµµύρια άτοµα στα 28 κράτη-µέλη 
της Ε.Ε. το 2011, υπαίτιος για περισσότερο από το ¼ όλων των θανάτων (26.3%).  

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα χρόνων, ενώ ο συνολικός αριθµός των θανάτων µειώθηκε ελα-
φρά, ο αριθµός των θανάτων λόγω καρκίνου αυξήθηκε κατά 6.3%, σε ελαφρώς υψηλότερο ρυθµό για 
τις γυναίκες, παρά για τους άντρες. Παρ' όλα αυτά, ο αριθµός των θανάτων λόγω καρκίνου παρέµεινε 
σε υψηλά επίπεδα το 2011 ανάµεσα στον αντρικό πληθυσµό παρά στο γυναικείο πληθυσµό. Το 2011, 
ο καρκίνος αντιπροσώπευσε το 37.1% όλων των αιτιών θανάτου για τον πληθυσµό των E.Ε. 28 ηλικίας 

κάτω των 65, ενώ αυτό το επίπεδο αποτέλεσε µόνο το 23.8% για τον πιο ηλικιωµένο πληθυσµό.  

Περισσότερες πληροφορίες:  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-25112014-BP/EN/3-25112014-BP-EN.PDF  

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.eahp.eu/press-room/patients-suffering-medicines-shortages-all-european-countries 
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Έρευνα-ρεκόρ: Εκ	αίδευση και υγεία ως 	αγκόσµιες 	ροτεραιότητες 

Μέχρι τώρα, περισσότερα από 5 εκατοµµύρια άτοµα ανά 
το παγκόσµιο έχουν απαντήσει σε ένα ερωτηµατολόγιο µε 
τίτλο «MyWorld2015», το οποίο διεξάχθηκε τόσο online 
όσο και χειρόγραφα, ενώ τα προκαταρκτικά αποτελέσµατα 
δείχνουν ότι η ποιοτική εκπαίδευση και η βελτίωση της 

υγειονοµικής περίθαλψης θεωρούνται οι δύο πιο βασικές προτεραιότητες για την τόνωση της ανάπτυξης.  

Η έρευνα αυτή είναι η «η µεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ», σύµφωνα µε την Amalia Navarro, συντονίστρια για το Milleni-
um Campaing 2015 στην Ισπανία. Εξηγεί ότι ο στόχος της έρευνας είναι να φτάσει τους 7 εκατοµµύρια συµµετέχοντες, 
αλλά προσθέτει ότι από τα µέχρι στιγµής αποτελέσµατα είναι ήδη σαφές ότι υπάρχει «µια παγκόσµια απαίτηση ώστε η 
εκπαίδευση να αποτελέσει το κέντρο της νέας αναπτυξιακής ατζέντας». Τα στοιχεία δηµοσιεύθηκαν από το γραφείο του 
Προγράµµατος Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών (UNDP), στη Μαδρίτη, στο πλαίσιο του εργαστηρίου «Inclusive edu-
cation and opportunities», που διοργανώθηκε πρόσφατα στην Ισπανική πρωτεύουσα από τον Ισπανικό ΜΚΟ 
«Entreculturas».  

Η έρευνα «MyWorld», είναι µια παγκόσµια έρευνα για τους πολίτες, η οποία ηγείται από τα Ηνωµένα Έθνη και τους 
εταίρους της και έχει ως στόχο να συλλάβει τις φωνές, τις προτεραιότητες και τις απόψεις των πολιτών, έτσι ώστε οι 
παγκόσµιοι ηγέτες να µπορούν να ενηµερωθούν, καθώς αρχίζουν τη διαδικασία καθορισµού της νέας παγκόσµιας ανα-
πτυξιακής ατζέντας µετά το 2015.  

Περισσότερες πληροφορίες: http://vote.myworld2015.org/ και  
http://www.euractiv.com/sections/development-policy/record-breaking-survey-world-should-prioritise-education-and-health  

Πρόγραµµα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus: Γίνε 	ρέσβης Erasmus! 
Το να είσαι φοιτητής Erasmus είναι µία από 
τις πιο πολύτιµες εµπειρίες που προσφέρει η 
Ε.Ε. στους νέους. Παρ' όλα αυτά, µόνο 1% 
των φοιτητών στην Ευρώπη αποφασίζουν να 
εκµεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία. Το Eras-
mus House στοχεύει να καλύψει αυτό το κενό 
και να ενθαρρύνει περισσότερους φοιτητές 
να επωφεληθούν από το πρόγραµµα δια βίου 
µάθησης Erasmus.  

Το Erasmus House ψάχνει Πρέσβεις από πόλεις σε ολό-
κληρη την Ευρώπη. Η αποστολή του Erasmus House είναι 
να προωθήσει την κινητικότητα των νέων και την πολιτισµι-
κή ευαισθητοποίηση στην Ευρώπη µε τη βοήθεια των κοι-
νωνικών µέσων δικτύωσης (social media). Το όραµά του 

είναι να κάνει την εµπειρία Erasmus προσβάσι-
µη σε όλους. Ο ρόλος των Πρέσβεων του Eras-
mus House είναι να προωθήσουν το Ευρωπαϊκό 
πνεύµα για «ενότητα στην πολυµορφία» µε τη 
χρήση της τεχνολογίας και του πολιτισµού, και 
εργάζονται σε εθελοντική βάση.  

Η Γιώτα Λιοπετρίτη, µια νέα εκπαιδευόµενη 
στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου στις Βρυ-

ξέλλες, έχει πρόσφατα επιλεχθεί ως Πρέσβειρα για το 
Erasmus House, αντιπροσωπεύοντας την Κύπρο. Ο 
ρόλος της, µέσα σε άλλα, είναι να διαδώσει την Κυπριακή 
κουλτούρα και πολιτισµό ανάµεσα σε νέους ανθρώπους, 
µε τη βοήθεια των κοινωνικών µέσων δικτύωσης.  
 

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/mtv7pkx και https://www.facebook.com/ErasmusHaus 

Αναγνωρίζοντας δεξιότητες 	ου α	οκτώνται  

εκτός σχολείου ή 	ανε	ιστηµίου 

Τα κράτη µέλη έχουν ακόµη πολύ δρόµο να διανύσουν προκειµένου οι γνώσεις, οι 
δεξιότητες και οι ικανότητες που οι άνθρωποι αποκτούν εκτός σχολείου ή πανεπιστη-
µίου να αναγνωρίζονται, να αξιολογούνται και να γίνονται αποδεκτές, παρά την µι-
κρή πρόοδο που σηµειώθηκε από το 2010, σύµφωνα µε έκθεση που κυκλοφόρησε 
στις 20 Νοεµβρίου 2014.  

Ο Ευρωπαϊκός Κατάλογος του 2014, για την επικύρωση της µη τυπικής και της άτυπης µά-
θησης, η οποία καλύπτει 33 ευρωπαϊκές χώρες (κράτη µέλη της Ε.Ε., Ισλανδία, Λιχτενστά-

ιν, Νορβηγία, Ελβετία και Τουρκία), ανέδειξε την ανάγκη για έναν καλύτερο σχεδιασµό και εφαρµογή αποτελεσµατικών 
εργαλείων για την αναγνώριση αυτών των δεξιοτήτων που απαιτούνται ώστε να µπορούν να συµβάλλουν καλύτερα 
στην αντιµετώπιση σηµερινών προκλήσεων σχετικά µε την αγορά εργασίας. Η απότοµη αύξηση της διαρθρωτικής α-
νεργίας στην Ε.Ε. έδειξε την ύπαρξη µιας τεράστιας αναντιστοιχίας των δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας της Ε.Ε.  

Μερικές από τις σηµαντικότερες προκλήσεις οι οποίες προσδιορίζονται στην εν λόγω έκθεση, είναι οι εξής:  

• Το χαµηλό επίπεδο της ευαισθητοποίησης σχετικά µε τις δυνατότητες και την πιθανή αξία της επικύρωσης, 
ειδικά στο ευρύ κοινό. 

• Ενώ η αποδοχή εκ µέρους της αγοράς εργασίες αυξάνεται, εντούτοις σε πολλές χώρες η επικύρωση αφορά 
µόνο την επίσηµη εκπαίδευση. 

• Το επίπεδο της γραφειοκρατίας και του κόστους που εµπλέκονται για την επικύρωση εξακολουθεί να αποτε-
λεί σηµαντικό εµπόδιο για την επικύρωση στις περισσότερες χώρες.  

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2153&furtherNews=yes  
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 Ε	ιχορηγήσεις δράσεων για την υ	οστήριξη διακρατικών σχεδίων  

για τα 	αιδιά ως θύµατα εκφοβισµού  

Στο πλαίσιο του ετήσιου προγράµµατος εργασίας 2014 του προγράµµατος 
«∆ικαιώµατα, Ισότητα και Ιθαγένεια» ανακοινώθηκε νέα πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων µε στόχο τη συγχρηµατοδότηση διακρατικών σχεδίων για την προ-
στασία των παιδιών που έχουν πέσει θύµατα εκφοβισµού στο σχολείο, σε οικι-
στικές περιοχές καθώς και των παιδιών που βρίσκονται υπό κράτηση, σύµφωνα 
µε τον ειδικό στόχο πρόληψης και καταπολέµησης όλων των µορφών βίας κατά 
των παιδιών, των νέων και των γυναικών, όπως επίσης και της βίας εναντίον 
άλλων κοινωνικών οµάδων που διατρέχουν κίνδυνο. 

Η προτεραιότητα της εν λόγω πρόσκλησης είναι η καταπολέµηση του εκφοβισµού των παιδιών στο σχολείο, σε οικι-
στικές περιοχές καθώς και των παιδιών που βρίσκονται υπό κράτηση. Η συγκέντρωση πόρων, εµπειριών και βέλτι-
στων πρακτικών για την ανάπτυξη και την εφαρµογή προγραµµάτων κατά του εκφοβισµού θα επιτρέψει στην καλύ-
τερη κατανόηση των διαφόρων εθνικών πλαισίων, ενώ θα προσφέρουν µια αµοιβαία επωφελή εµπειρία µάθησης 
φέρνοντας σε επαφή οργανώσεις από όλη την Ε.Ε. προκειµένου να αντιµετωπιστεί ένα πρόβληµα το οποίο λόγω 
της διάδοσης της χρήσης των κοινωνικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης και του διαδίκτυο έχει καταστεί ως ένα διεθνές 
πρόβληµα. Οι προτάσεις θα πρέπει να είναι ευθυγραµµισµένες µε τη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώ-
µατα του παιδιού και να λάβουν υπόψη τους τα πρότυπα για την πρόληψη και την καταπολέµηση του εκφοβισµού.  

Η πρόσκληση θα χρηµατοδοτήσει δραστηριότητες οι οποίες αποσκοπούν: 1. στην αµοιβαία µάθηση, στην ανταλ-
λαγή ορθών πρακτικών και σε δραστηριότητες συνεργασίας, 2. στην εκπαίδευση. Συγκεκριµένα, τα σχέδια θα 
πρέπει να αναπτύξουν ολοκληρωµένα προγράµµατα και πολιτικές αντί-εκφοβισµού σε µία από τις τρεις ρυθµίσεις 
που αναφέρονται στην πρόσκληση (σχολείο, οικιστικές περιοχές και κρατητήρια/σωφρονιστικά ιδρύµατα ανηλίκων). 
Όλα τα σχέδια θα πρέπει όχι µόνο να αναπτύξουν µια βέλτιστη µεθοδολογία µε τη χρήση αναγνωρισµένων καλών 
πρακτικών, αλλά επίσης να είναι σε θέση να αναγνωριστεί στην πράξη η εν λόγω µεθοδολογία, στις συγκεκριµένες 
οµάδες στόχου, προκειµένου έτσι τα παιδιά να αφοµοιώσουν το σχολείο ως ένα µη-βίαιο περιβάλλον και που εµπνέ-
ει το σεβασµό.  

Ο συνολικός προϋπολογισµός είναι 1,5 εκατ. ευρώ µε ποσοστό συγχρηµατοδότησης έως 80% των συνολικών 
επιλέξιµων δαπανών, ενώ οι επιχορηγήσεις ανά σχέδιο θα κυµανθούν µεταξύ 75.000 – 300.000 ευρώ. Η προ-
θεσµία υποβολής προτάσεων είναι ανοικτή έως τις 10 Μαρτίου 2015. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rdap_ag_bull_en.htm 

Μια νέα πρόσκληση υποβολής προτά-
σεων δηµοσιεύθηκε στο πλαίσιο του 
προγράµµατος Erasmus+ Κεντρική 
∆ράση 3 - Ενίσχυση σε θέµατα µεταρ-
ρύθµισης πολιτικής - Μελλοντικές 
πρωτοβουλίες, µε τίτλο «Ευρωπαϊκά 
µελλοντοστραφή σχέδια συνεργασίας 
στους τοµείς της εκπαίδευσης και κα-
τάρτισης, και της νεολαίας». Τα µελλο-
ντοστραφή σχέδια συνεργασίας είναι σχέδια συνερ-
γασίας τα οποία προτείνει και διαχειρίζεται µια σύ-
µπραξη βασικών ενδιαφεροµένων µε σκοπό τον 
προσδιορισµό, τη δοκιµή, την ανάπτυξη και την αξιο-
λόγηση νέων καινοτόµων προσεγγίσεων στους το-
µείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαί-
ας, οι οποίες µπορούν δυνητικά να ενσωµατωθούν 
στις πολιτικές και να συµβάλουν στη βελτίωση των 
πολιτικών στους τοµείς της εκπαίδευσης και της νεο-
λαίας. 

Τα σχέδια πρέπει να εστιάζουν στην καινοτοµία όσον 
αφορά τις πρακτικές και πολιτικές στους τοµείς της εκπαί-
δευσης και της νεολαίας. Ο ειδικός σκοπός αυτών των 
δραστηριοτήτων είναι να προσφέρουν εις βάθος γνώση 
σχετικά µε τις οµάδες-στόχους, τη µάθηση, τη διδασκαλί-

α, την κατάρτιση ή τις καταστάσεις εργα-
σίας µε νέους και αποτελεσµατικές µεθο-
δολογίες και εργαλεία που συµβάλλουν 
στην ανάπτυξη πολιτικών, καθώς και να 
εξαχθούν συµπεράσµατα που µπορεί να 
είναι χρήσιµα για τους υπεύθυνους χάρα-
ξης πολιτικής στους τοµείς της εκπαίδευ-
σης, της κατάρτισης και της νεολαίας σε 
όλα τα επίπεδα.  

Ο συνολικός προϋπολογισµός της Ε.Ε. για τη συγχρηµα-
τοδότηση σχεδίων στο πλαίσιο της πρόσκλησης ανέρχε-
ται σε 17 εκατ. ευρώ (15 εκατ. για το σκέλος εκπαίδευ-
σης και κατάρτισης και 2 εκατ. για το σκέλος της νεο-
λαία). Το ποσοστό συγχρηµατοδότησης καλύπτει 
έως το 75 % επί του συνόλου των επιλέξιµων δαπα-
νών, ενώ η µέγιστη επιχορήγηση ανά σχέδιο θα ανέρ-
χεται σε 500.000 ευρώ. 

∆ηµόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισµοί µε ενεργό δράση στους 
τοµείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης ή της νεολαίας ή 
σε άλλους κοινωνικοοικονοµικούς τοµείς, ή οργανισµοί 
που υλοποιούν διατοµεακές δράσεις µπορούν να υπο-
βάλλουν τις προτάσεις τους έως τις 24 Φεβρουαρίου 
2015. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/forward-looking-cooperation-projects-2014_en  

Ευρω	αϊκά µελλοντοστραφή σχέδια συνεργασίας στους τοµείς  

εκ	αίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας 
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Το Νοέµβριο του 2014 εκδόθηκε η τελική 
έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε τίτλο 
«Πτώχευση και δεύτερη ευκαιρία στους 
έντιµους επιχειρηµατίες».  

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να βρουν στοιχεία για: 
1. Το βαθµό στον οποίο τα κράτη µέλη συµµορ-
φώνονται µε τις συστάσεις του Συµβουλίου Αντα-
γωνιστικότητας (Μάιος 2011) για την προώθηση 
µιας δεύτερης ευκαιρίας και τον περιορισµό του 
χρόνου απαλλαγής και του διακανονισµού  των χρεών σε 
τρία έτη µέχρι το 2013 για έντιµους επιχειρηµατίες που 

πτώχευσαν. 2. Την ανάλυση των διαδικα-
σιών πρόληψης / αναδιοργάνωσης, κα-
θώς και την αντιµετώπιση του επιχειρη-
µατία µετά την πτώχευση και τις προϋποθέ-
σεις για µια δεύτερη ευκαιρία στις ευρωπαϊ-
κές χώρες. 3. Τη σκιαγράφηση του έργου 
των ιδιωτικών εταιρειών βαθµολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας στις ευρωπαϊ-
κές χώρες, συµπεριλαµβανοµένης µιας επι-

σκόπησης των φορέων που εµπλέκονται στις διαδικασίες  
πτώχευσης και δεύτερης ευκαιρίας και του ρόλου τους.  

Συγκριτική ε	ισκό	ηση των κοινωνικών ε	ιχειρήσεων 

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις αποτελούν σηµαντική κινητήρια δύναµη για την χωρίς απο-
κλεισµούς -ανάπτυξη, ενώ διαδραµατίζουν καίριο ρόλο στην αντιµετώπιση των τρεχου-
σών οικονοµικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων, σύµφωνα µε έκθεση που δηµο-
σιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 17 Νοεµβρίου 2014. 

Για πρώτη φορά, αυτή η σε βάθος µελέτη περιγράφει τα κύρια χαρακτηριστικά των κοινωνικών 
επιχειρήσεων στα 28 κράτη µέλη της Ε.Ε. και την Ελβετία, µε τη χρήση ενός κοινού ορισµού 
και προσέγγισης. ∆ίνει επίσης µια επισκόπηση των περιβαλλόντων των κοινωνικών επιχειρή-
σεων σε όλες τις χώρες, συµπεριλαµβανοµένων των παραγόντων που περιορίζουν την ανά-
πτυξή τους. Η µελέτη περιγράφει την εθνική πολιτική και το νοµικό πλαίσιο που διέπει 

τις  κοινωνικές επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των βέλτιστων πρακτικών για την επιτάχυνση της ανάπτυξης, ενώ 
εντοπίζει επίσης και τα εµπόδια που αυτές αντιµετωπίζουν, όπως:  

• Έλλειψη αναγνωσιµότητας του εν λόγω τοµέα. 

• Περιορισµοί του ισχύοντος νοµικού και κανονιστικού πλαισίου. 

• Περιορισµένοι οικονοµικοί πόροι. 
• Έλλειψη στήριξης των επιχειρήσεων και των δοµών ανάπτυξης, της κατάρτισης, καθώς και ανάπτυξης του 

εργατικού δυναµικού.  

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2149&furtherNews=yes  

 Πτώχευση και δεύτερη ευκαιρία στους έντιµους ε	ιχειρηµατίες  

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/l8s44pc  

Η Ευρωπαϊκή Συµµαχία ∆ηµιουργι-
κών Βιοµηχανιών εξέδωσε ένα σχέ-
διο δράσης για τη µεγιστοποίηση της 
συµβολής των ευρωπαϊκών δηµιουρ-
γικών βιοµηχανιών στην οικονοµία.  

Όταν η τέχνη συναντά την επιχείρηση, 
δηµιουργούνται οι βιοµηχανίες της δηµι-
ουργίας. Η Ευρώπη ποτέ δεν υπέφερε 
από έλλειψη δηµιουργικού ταλέντου. Η πρόκληση είναι 
πώς να µετατραπεί αυτό το ταλέντο σε οικονοµικό όφελος. 
∆ηµιουργικές βιοµηχανίες προκύπτουν από άτοµα που 
ασκούν τη φαντασία τους και αξιοποιούν την οικονοµική 
αξία της, για παράδειγµα σε βιβλία, ταινίες, µουσική, τηλεό-
ραση, παιχνίδια και άλλα προϊόντα µε βάση τα δικαιώµατα 
πνευµατικής ιδιοκτησίας. 

Σε µια θέση-σταυροδρόµι µεταξύ της τέχνης, των επιχειρή-
σεων και της τεχνολογίας, οι δηµιουργικές βιοµηχανίες κα-
τέχουν µια στρατηγική θέση για την προώθηση της ανά-
πτυξης και της απασχόλησης, και  για την προώθηση της 
καινοτοµίας σε άλλες βιοµηχανίες. Οι ΜΜΕ σε αυτόν τον 
τοµέα συχνά αγωνίζονται µε προκλήσεις όπως η ψη-
φιοποίηση, προστασία και αξιοποίηση της άυλης αξί-
ας, πρόσβαση στη χρηµατοδότηση και επιχειρησιακή 
ανάπτυξη.  

Οι συστάσεις του Ευρωπαϊκού Γρα-
φείου Ενηµέρωσης των Καταναλω-
τών (ECIA), οι οποίες εκδόθηκαν 
στις 27 Νοεµβρίου 2014 κατά τη διάρ-
κεια διάσκεψης στο Άµστερνταµ, 
προέρχονται από τρία χρόνια µελέτης 
για την πολιτική και από την εµπειρία 
που απέκτησε η Συµµαχία κατά τη διάρ-

κεια ζωής της. Οι συστάσεις αυτές χωρίζονται σε τρεις βα-
σικούς τοµείς δράσης:  

1. Τόνωση της καινοτοµίας και της ανάπτυξης, επιτρέπο-
ντας τη δια-τοµεακή συνεργασία. 

2. ∆ηµιουργία καλύτερης στήριξης των επιχειρήσεων και 
πρόσβαση στη χρηµατοδότηση σε αποτελεσµατικά 
περιφερειακά οικοσυστήµατα. 

3. Καταµέτρηση και ευαισθητοποίηση για την αξία των 
πολιτιστικών και δηµιουργικών βιοµηχανιών. 

Τα κυριότερα σηµεία του σχεδίου περιλαµβάνουν δρά-
σεις για τη διευκόλυνση της διατοµεακής συνεργασίας 
- όπως ένα σύστηµα εγγύησης της καινοτοµίας, και 
επίσης µέτρα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη 
χρηµατοδότηση - όπως χρήση µικροπιστώσεων, επι-
στρεπτέων εισφορών, δανεισµού ανάµεσα σε οµότι-
µους, και πληθοχρηµατοδότηση.  

Περισσότερες πληροφορίες: www.eciaplatform.eu/wp-content/uploads/2014/11/ECIA_report_Create-Innovate-Grow-1.pdf  

∆ηµιουργική Βιοµηχανία - Ατζέντα ανά	τυξης 10 βηµάτων 
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 
International Intellectual Property Law Association Annual Congress - IIPLA 2015 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.iipla.org 

5-6 Ιανουαρίου 
Ντουµπάι, Ηνωµένα 
Αραβικά Εµιράτα 

5th International Topical Meeting on Nanophotonics and Metamaterials 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.nanometa.org/  

5-8 Ιανουαρίου 
Seefeld, Αυστρία   

Fast Track to Innovation Pilot (2015-2016) A Free Interactive Information Event 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/p7z8kvd  

9 Ιανουαρίου  
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Future Muon Sources – Workshop 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/n3bkfku  

12-13 Ιανουαρίου 
Huddersfield,  

Ηνωµένο Βασίλειο  

Drug Development, Pharmacokinetics and Imaging 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/pg9anta  

12-16 Ιανουαρίου 
Οξφόρδη,  

Ηνωµένο Βασίλειο 

EU-U.S. Innovation Conference How to integrate the innovation dimension in the EU-
U.S. S&T Agreement  Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/otjxgv3  

14-15 Ιανουαρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Fourth International Conference on Network and Computer Science 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.icncs.org/  

15-26 Ιανουαρίου 
Πόρτσµουθ,  

Ηνωµένο Βασίλειο 

Horizon 2020 ICT-16 Big Data networking day 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/k58ur2a  

16 Ιανουαρίου  
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Financial Instruments 2014-2020 under European Structural and Investment Funds  
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.fi-compass.eu/  

19-20 Ιανουαρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Smart cooperation in coastal and maritime tourism - Encouraging transnational part-
nerships through clusters and networks  
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/kt3ycst  

20 Ιανουαρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Nanotechnology for Water Treatment 
Περισσότερες πληροφορίες:  http://leitat.org/nano4water/index.html  

20-21 Ιανουαρίου, 
Βαρκελώνη, Ισπανία 

Pharmaceutical Microbiology 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/qeo4jv4  

21-22 Ιανουαρίου 
Λονδίνο,  

Ηνωµένο Βασίλειο  

Eleventh Sustainability Conference 
Περισσότερες πληροφορίες: http://onsustainability.com/the-conference/  

21-23 Ιανουαρίου 
Κοπεγχάγη, ∆ανία   

8th international Conference “Computers, Privacy & Data Protection - Data Protection 
on the Move” Περισσότερες πληροφορίες: http://www.cpdpconferences.org/  

21-23 Ιανουαρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Planning tomorrow’s smart city: Turning plans into reality 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.uitp.org/smartplanning  

22 Ιανουαρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Big Data 2015 International Conference - Big Data Analytics, Management, and  
Innovation 2015 International Conference  
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/olgrkwe  

22 Ιανουαρίου 
Ατλάντα, ΗΠΑ 

Legal Risks and New Technologies: Challenges for the Modern Enterprise 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/p2uy5qy  

22-23 Ιανουαρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

8th EUA-CDE Workshop - Regional Engagement and Doctoral Education 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.eua.be/eua-cde-marseille.aspx  

22-23 Ιανουαρίου 
Μασσαλία, Γαλλία 

European Migration Forum 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/oj6or7f  

26-27 Ιανουαρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

European Seminar "How to Apply for EU Structural Funds for Research, Development 
& Innovation" Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/lflr222 

26-27 Ιανουαρίου 
Βερολίνο, Γερµανία 

EFGCP Annual Conference 2015 on “How do we improve health without betraying con-
fidentiality within current and upcoming EU Regulations?”  
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/ooltly2  

27-28 Ιανουαρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Implementing the Science and Innovation Strategy 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/ndasmvr 

29 Ιανουαρίου 
Λονδίνο,  

Ηνωµένο Βασίλειο 

Trade Mark Litigation 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.c5-online.com/2015/503/trade-mark-litigation  

29-30 Ιανουαρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

FOSDEM 2015 - Free and Open source Software Developers' European Meeting 
Περισσότερες πληροφορίες: https://fosdem.org/2015/  

31 Ιανουαρίου -  
1 Φεβρουαρίου 

Βρυξέλλες, Βέλγιο 
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 
Smart, Green and Integrated Transport Information Day 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/lq7pmra  

2 Φεβρουαρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

European Pre-Conference and Conference on Clinical Research  
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.eucrof-conference.eu/home/ 

2-4 Φεβρουαρίου 
Παρίσι, Γαλλία 

eTourism: Transforming Mobility 
Περισσότερες πληροφορίες: http://enter2015.org/Call-For-Papers-103.htm  

3-6 Φεβρουαρίου 
Λουγκάνο, Ελβετία 

Challenges for the New Cohesion Policy in 2014-2020: An Academic and Policy De-
bate 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/ofgdaue  

4-6 Φεβρουαρίου 
Ρίγα, Λεττονία 

Innovation for Health 2015 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.innovationforhealth.nl/page/8/2  

5 Φεβρουαρίου 
Άµστερνταµ,  
Ολλανδία 

Structural dynamics in cellular communication  
Περισσότερες πληροφορίες:  
http://www.vibconferences.be/event/structural-dynamics-in-cellular-communication  

9-10 Φεβρουαρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Design, Innovation and Policy Conference 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/k8kxahf 

10 Φεβρουαρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

5th International Conference on Pervasive and Embedded Computing and Communi-
cation Systems 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.peccs.org/  

11-13 Φεβρουαρίου 
Angers, Γαλλία 

Information Day & Brokerage event on Horizon 2020 – Smart Cities and Communities 
2015 Work Programme  
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/mtzy8yn  

12 Φεβρουαρίου, 
Βρυξέλλες, Βέλγιο  

Re.Work Health event 
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.re-work.co/events/health 

12-13 Φεβρουαρίου 
∆ουβλίνο, Ιρλανδία 

6th International Conference on Environmental Science and Development (ICESD 
2015) 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.icesd.org/  

14-15 Φεβρουαρίου 
Άµστερνταµ,  
Ολλανδία 

Advances & Progress in Drug Design Conference 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/q7zpnk3 

16-17 Φεβρουαρίου, 
Λονδίνο,  

Ηνωµένο Βασίλειο 

Nanoplasmonics: Faraday Discussion 178 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/phvvujy 

16-18 Φεβρουαρίου 
Λονδίνο,  

Ηνωµένο Βασίλειο 

3rd Annual Floating LNG Conference 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.smi-online.co.uk/energy/uk/conference/flng 

18-19 Φεβρουαρίου 
Λονδίνο,  

Ηνωµένο Βασίλειο 

Refixation update 2015 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.refixation.de/  

19-21 Φεβρουαρίου 
Μίνστερ, Γερµανία 

DGOOC Kurs 2015 – Knie 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.dgooc.de/ 

19-21 Φεβρουαρίου 
Βερολίνο, Γερµανία 

Social and Environmental Progress: Europe in a Long-Run Perspective 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.foreurope.eu/index.php?id=56   

24 Φεβρουαρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Addressing the STEM skills gap - progression to university, employer engagement & 
postgrad training 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/oksonpa 

25 Φεβρουαρίου 
Λονδίνο,  

Ηνωµένο Βασίλειο 

Creative Organisations and Management: Issues and Policies in Tourism 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/ozj4wz7  

25-27 Φεβρουαρίου 
Βαλέτα, Μάλτα 

New Narratives for Innovation 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/nt69w6h 

26-27 Φεβρουαρίου, 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

The Reindustrialisation of Europe: Innovation, jobs growth  
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/ngunz7h 

24 Φεβρουαρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 

Health & Wellness conference at Mobile World Congress 2015 
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.b2match.eu/echalliance-hw2015-mwc 

3-4 Μαρτίου 
Βαρκελώνη, Ισπανία 

6th European University- Business Forum 
Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/education/tools/university-business_en.htm  

5-6 Μαρτίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Save the Date - European Summit on Innovation for Active and Healthy Ageing 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/m4lkjks  

9-10 Μαρτίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Smart Industry: Impact of Software Innovation 
Περισσότερες πληροφορίες: https://itea3.org/co-summit-2015/index.html 

10-11 Μαρτίου 
Βερολίνο, Γερµανία 

Smart Cities - Exhibition and Conference for South-East Europe 
Περισσότερες πληροφορίες: http://viaexpo.com/en/pages/smart-cities 

11-13 Μαρτίου 
Σόφια, Βουλγαρία 

Save the Planet - Waste Management, Recycling, Environment 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/k8s2myl  

11-13 Μαρτίου 
Σόφια, Βουλγαρία 

11th Energy Efficiency and Renewable Energy Forum and Exhibition for South-East 
Europe 
Περισσότερες πληροφορίες: http://viaexpo.com/en/pages/ee-re-exhibition 

11-13 Μαρτίου 
Σόφια, Βουλγαρία 

GRIP Session - Green Ship Technology Conference 2015 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/l4fjzoy 

12 Μαρτίου 
Κοπεγχάγη, ∆ανία 

Stress Biology and Crop Fertility Conference - CALL FOR ABSTRACTS 
Περισσότερες πληροφορίες: http://3rdconference.spot-itn.eu/ 

18-22 Μαρτίου 
Σορέντο, Ιταλία 

New Perspectives in Science Education 
Περισσότερες πληροφορίες: http://conference.pixel-online.net/NPSE/index.php  

20-21 Μαρτίου 
Φλωρεντία, Ιταλία 

Horizon 2020 – New Commission, new Agenda 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/mfa7n9g 

24 Μαρτίου, 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

ICT Open 2015 - CALL FOR ABSTRACTS 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ictopen2015.nl/content/call+for+abstracts 

24-25 Μαρτίου  
Αµερσφόρτ,  
Ολλανδία 

EU Falls Festival  
Περισσότερες πληροφορίες: http://profound.eu.com/event/eu-falls-festival-stuttgart-de/ 

24-25 Μαρτίου, 
Στουτγάρδη,  
Γερµανία 

15th International Conference for Integrated Care 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/kdu2xcp 

25-27 Μαρτίου, 
Εδιµβούργο,  

Ηνωµένο Βασίλειο 

Net Futures 2015 
Περισσότερες πληροφορίες: http://netfutures2015.eu/ 

25-26 Μαρτίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Sixth Nordic Conference on Adult Education and Learning: Adult Education and the 
Planetary Condition 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.uta.fi/edu/nordic/index.html 

25-28 Μαρτίου 
Τάµπερε, Φινλανδία 

The future for Open Access and the move towards Open Data 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/msr74a4  

26 Μαρτίου 
Λονδίνο 

Ηνωµένο Βασίλειο 

3rd International Conference on E-Technologies & Business on the Web 
Περισσότερες πληροφορίες: http://sdiwc.net/conferences/ebw2015/ 

26-28 Μαρτίου 
Παρίσι, Γαλλία 

Cyprus International “Education & Career Fair and Exhibition” 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.edufair-cyprus.eu/el/  

13-15 Μαρτίου 
Λευκωσία, Κύπρος 



Τ Ε Υ Χ Ο Σ  9 1  Σ Ε Λ Ι ∆ Α  1 2  

Μέλη Ευρω	αϊκού Γραφείου Κύ	ρου  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK  

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

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ 

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

UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE - CYPRUS (UCLAN CYPRUS) 

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

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

∆ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 

http://www.aglantzia.com/ 

∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ 

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

∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 

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

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΑ) 

http://cyprussports.org/  

EUROPEAN ASSOCIATION OF ERASMUS COORDINATORS (EAEC) 

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

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

Εταίροι 

 

∆ιεθνείς Εταίροι 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

http://school.med.uoa.gr/  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

http://www.aueb.gr/  

ΟΜΙΛΟΣ ΑΠΟΨΗ 
http://www.apopsi.gr/el-gr/  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

http://www.unipi.gr/  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

http://www.uth.gr/  
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Μέλη Ευρω	αϊκού Γραφείου Κύ	ρου  

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ∆ 

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

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 

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

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

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΟΤ) 

http://www.visitcyprus.biz/  

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ΚΕΒΕ) 

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

CYPRUS INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT  

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

THE CYPRUS INSTITUTE 

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

∆ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 

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

ΙΜΗ 
http://www.imhbusiness.com/  

Συνδροµητές 
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