
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.  

 

 

Σ Τ Ο  Τ Ε Υ Χ Ο Σ  Α Υ Τ Ο :  

Νέα του ΕΓΚ 1 

Νέα των μελών 

του ΕΓΚ 
2 

Θεσμικά θέματα 3 

Έρευνα και 

Καινοτομία 
4 

Υγεία 5 

Περιβάλλον και 

Ενέργεια 
6 

Περιφερειακή  

πολιτική 
7 

Εκπαίδευση ,  

Πολιτισμός και 

Απασχόληση 

8-9 

Νέα του  

Enterprise Europe 

Network  

10-

11 

Ημερολόγια 

Δεκεμβρίου 2017 - 

Ιανουαρίου 2018 

12-

13 

 

  

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο        

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο  Κ Υ Π Ρ Ο Υ  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ  

ΕΙΔΗΣΕΙΣ                                                
Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 7  Τ Ε Υ Χ Ο Σ  1 2 6  

 

 

INFO DAYS     

«Sector Skills Alliance Info 
Day» 

1 Δεκεμβρίου 2017,  
14:00-16:30 CET 

http://tinyurl.com/yaf74crs 

«European Artificial Intelli-
gence-on-demand-platform - 

Info day and brokerage 
event» 

5 Δεκεμβρίου 2017 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

http://tinyurl.com/y8kfzk4z  

«Info Day, Horizon 2020 - 
Health, demographic 

change and wellbeing» 
8 Δεκεμβρίου 2017 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

http://tinyurl.com/yc3hqunx  

«Horizon 2020 Transport 
Info day» 

13 Δεκεμβρίου 2017 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

http://tinyurl.com/ycuy5t8q 

  Σεμινάριο Πρυτάνεων Πανεπιστήμιων Πρωτευουσών 

της Ευρώπης για τη φιλανθρωπία στα πανεπιστήμια 

O σημαντικός ρόλος που κατέχει πλέον για 
τα Πανεπιστήμια της Ευρώπης η οικονομι-
κή ευρωστία, η οποία ισχυροποιείται μέσω 
της άντλησης εξωτερικών πόρων από ιδιώ-
τες και επιχειρήσεις, η προώθηση της υπεύ-
θυνης έρευνας και της καινοτομίας στην 
κοινωνία, η δημιουργία μιας σύγχρονης 
Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκης και ο πολύ-
πλευρος ρόλος της στην κοινωνία, καθώς  
και  δεοντολογικά ζητήματα που προκύ-
πτουν από την άντληση και διαχείριση κε-
φαλαίων, ήταν τα κυρία  θέματα που συζη-
τήθηκαν κατά τη Σεμινάριο των Πρυτάνεων  
που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2017.  

Στο σεμινάριο συμμετείχαν περισσότερα από 
40 άτομα από 16 χώρες, κυρίως πρυτάνεις, 
αντιπρυτάνεις, κοσμήτορες Πανεπιστημίων της 
Ευρώπης, όπως επίσης και ανώτεροι αξιωμα-
τούχοι που ασχολούνται με την άντληση κεφα-
λαίων και την ανάπτυξη και την σχέση των Πα-
νεπιστημίων με τους απόφοιτους του.  

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να μοιρα-
στούν πολύτιμες εμπειρίες και καλές πρακτικές  
όσον αφορά στην άντληση εξωτερικών πόρων 
στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Με τη σειρά του 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου παρουσίασε  το δικό 
του φιλανθρωπικό ταξίδι που οδήγησε στη επι-
τυχή ολοκλήρωση της μεγαλύτερης ακαδημαϊ-
κής βιβλιοθήκης του τόπου και του πρώτου 
Κέντρου Πληροφόρησης στην Κύπρο «Στέλιος  
Χρ. Ιωάννου».  

Η διοργάνωση έδωσε την ευκαιρία στους αξιω-
ματούχους των Πανεπιστήμιων των Πρωτευου-

σών της Ευρώπης για μια εις βάθος ανασκό-
πηση πολιτικών και πρακτικών οι οποίες ενδε-
χομένως να αποτελέσουν άμεσα στρατηγικές 
που θα ωθήσουν τα Πανεπιστήμια να εκπλη-
ρώσουν τους στόχους τους προς την οικονομι-
κή ευρωστία και την αριστεία.  

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ) ανέ-
λαβε μεγάλο μέρος της διοργάνωσης της 
εκδήλωσης, συμμετέχοντας στην ομάδα 
διοργάνωσης του σεμιναρίου μαζί με το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Δίκτυο Πανε-
πιστημίων Πρωτευουσών της Ευρώπης 

UNICA.  

Περισσότερες πληροφορίες: eoc@ucy.ac.cy  

Προκήρυξη θέσης Λειτουργού στο γραφείο του ΕΓΚ  

στην Αθήνα 

Tο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την κάλυψη κενής θέσης Λειτουρ-
γού στο Γραφείο Αθήνας.  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα μαζί με συνοδευτική επιστολή στο 
email eoc@ucy.ac.cy μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2017 ώρα 
12:00. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.eoc.org.cy/en/index.php?id=547  

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
http://tinyurl.com/yaf74crs
http://tinyurl.com/y8kfzk4z
http://tinyurl.com/yc3hqunx
mailto:eoc.brussels@ucy.ac.cy
mailto:eoc@ucy.ac.cy
http://www.eoc.org.cy/en/index.php?id=547
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Εκστρατεία ενημέρωσης για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες  

που παρέχονται από το Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους 

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρέχονται από τα οικοσυστήματα 
είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της ευημερίας, αλλά και για τη 
μελλοντική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του ανθρώπου. Τα οικο-
συστήματα υποστηρίζουν όλη την ανθρώπινη ζωή και δραστηριότητα, 
προσφέροντας νέες ευκαιρίες για επενδύσεις και απασχόληση, βελτιώ-
νοντας παράλληλα το βιοτικό επίπεδο και την ποιότητα ζωής. Το έργο 
iLIFE-TROODOS (LIFE16 GIE/CY/000709) με τίτλο «Εθνικό Δασικό Πάρκο 
Τροόδους: Προώθηση φυσικών αξιών και οικοσυστημικών υπηρεσιών» 
ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2017 και προσβλέπει στην υλοποίηση μίας 

εκστρατείας ενημέρωσης για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες που παρέχονται από το Εθνικό 
Δασικό Πάρκο Τροόδους (περιοχή του Δικτύου Natura 2000 με κωδικό CY5000004). Το έργο 
συγχρηματοδοτείται κατά 60% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος 
LIFE Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση (συνολικός προϋπολογισμός έργου 
€1.313.826) και έχει διάρκεια τρία έτη. 

Το έργο υλοποιείται μέσα από μια κοινοπραξία τεσσάρων φορέων: (i) το Τμήμα Δασών και το (ii) Τμήμα Περιβάλ-
λοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, (iii) τη Μονάδα Διατήρησης της 

Φύσης του Πανεπιστημίου Frederick και (iv) την Contact Advertising Agency Ltd.  

Πρωταρχικός στόχος του έργου είναι η αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού ως προς τις φυσικές αξίες του Ε-
θνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους (ΕΔΠΤ), για τις οποίες συμπεριελήφθη στο δίκτυο Natura 2000, καθώς και τις 
οικοσυστημικές υπηρεσίες που παρέχει. Για το σκοπό αυτό, το έργο περιλαμβάνει πληθώρα δράσεων και ενεργειών, 
όπως προβολή σε όλους τους τύπους ΜΜΕ, συναντήσεις εργασίες/ εργαστήρια, εφαρμογές για έξυπνες συσκευές, 
οδηγός βέλτιστων πρακτικών, κινούμενα σχέδια, ντοκιμαντέρ κλπ.  

Περισσότερες πληροφορίες:  Δρ. Μάριος Ανδρέου,  Πανεπιστήμιο Frederick, email: res.am@frederick.ac.cy   

Προώθηση του γραμματισμού στην Κλιματική Αλλαγή  

Η κοινοπραξία του ευρωπαϊκού έργου «Climate 
Literacy» αποτελούμενη από εκπαιδευτές ειδικευ-
μένους στην επιστήμη έχουν αναπτύξει ένα εκπαι-
δευτικό εργαλείο 8 θεμάτων, το οποίο περιλαμβά-
νει θεωρητικές, πρακτικές και διαλογικές πηγές, 
τόσο για εκπαιδευτικούς θεσμούς όσο και για ι-
διώτες, με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου του 
γραμματισμού στην Κλιματική Αλλαγή. Οι σύγ-
χρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, που εφαρμό-
ζονται μέσω διάφορων ενοτήτων οι οποίες εστιά-
ζουν σε διάφορα θέματα που αφορούν στην Κλι-
ματική Αλλαγή έχουν προσδιοριστεί ως ζωτικής 
σημασίας για το έργο. Τα μίνι-παιχνίδια αποτε-
λούν ένα σημαντικό συστατικό της γενικής στρα-
τηγικής. Με τις πιο πάνω μεθόδους, το έργο στο-
χεύει στην καθοδήγηση του κοινού στην κατεύθυν-
ση διαμόρφωσης αειφόρων κοινοτήτων που θα 
λειτουργούν με έξυπνες χρήσεις της ενέργειας. Ανταλλάζοντας εμπειρίες και καλύτερες πρακτικές, το έργο 
στοχεύει στο να υποστηρίξει τους ενημερωμένους πολίτες για να αυξήσουν την προθυμία τους να ευαισθη-
τοποιήσουν και άλλα άτομα σχετικά με το οικολογικό τους αποτύπωμα. 

Το έργο αποτελείται από 8 ενότητες, το συντονισμό της κάθε μίας έχει αναλάβει ένας εταίρος της κοινοπραξίας: 
1. Εισαγωγή στην Κλιματική Αλλαγή (Exploradome, Γαλλία), 2. Οικολογικό αποτύπωμα (Technopolis, Βέλγιο), 
3. Μεταφορές (Sarga, Ισπανία), 4. Σπίτια (WIN, Αυστρία), 5. Ενέργεια στο σπίτι (Skane, Σουηδία), 6. Φαγητό και 
απορρίμματα (INTEGRA, Σουηδία), 7. Καταναλωτισμός (CARDET, Κύπρος), Προωθώντας Γραμματισμό για 

την Κλιματική Αλλαγή (DMSZS, Ουγγαρία). 

Είσαι κλιματικός ήρωας ή κλιματικός αντίζηλος; Βρείτε το QUIZ στην ιστοσελίδα ή κατεβάστε το μέσω του Google 
Play, και μάθετε τι περισσότερο μπορείτε να κάνετε για να σταματήσετε την κλιματική αλλαγή! Τα αυτοδίδακτα μαθή-
ματα είναι το ιδανικό εργαλείο για καθηγητές για να εισάγουν το θέμα την κλιματικής αλλαγής στη διδασκαλία τους, 
καθώς και για ιδιώτες. Έχουν αναπτυχθεί περαιτέρω ασκήσεις για καθένα από τα μαθήματα. Ο καθηγητής έχει την 
ευελιξία να προσαρμόσει 64 ασκήσεις όπως θεωρεί καλύτερα.  

Οι πηγές είναι ανοικτές για τηλεφότωση σε 8 γλώσσες στην ιστοσελίδα www.climate-literacy.eu  

 

mailto:res.am@frederick.ac.cy
http://www.climate-literacy.eu
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Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018: ατζέντα για μια πιο 

ενωμένη, πιο ισχυρή και πιο δημοκρατική Ευρώπη 

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων του προέδρου Γιούνκερ στο πλαίσιο της ομιλίας 
του για την κατάσταση της Ένωσης 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τα 
σχέδιά της για την ολοκλήρωση των εργασιών σχετικά με την υλοποίηση των δέ-
κα πολιτικών προτεραιοτήτων του προέδρου Γιούνκερ πριν από το τέλος της θη-
τείας της, καθώς και μια σειρά μακρόπνοων πρωτοβουλιών για το μέλλον της Ευ-
ρώπης. 

Το επίκεντρο των 26 νέων πρωτοβουλιών στο φετινό πρόγραμμα είναι διττό. Πρώτον, περιλαμβάνει στοχευμένες 
νομοθετικές δράσεις για την ολοκλήρωση του έργου μας σε τομείς πολιτικής που έχουν προτεραιότητα, οι οποίες θα 
υποβληθούν όλες έως τον Μάιο του 2018, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβού-
λιο να ολοκληρώσουν το νομοθετικό τους έργο πριν από τις ευρωεκλογές του Ιουνίου 2019. Δεύτερον, το πρόγραμ-
μα εργασίας παρουσιάζει ορισμένες φιλόδοξες δράσεις και πρωτοβουλίες που έχουν μια πιο μακροπρόθεσμη προο-
πτική, καθώς η νέα Ένωση των 27 διαμορφώνει το δικό της μέλλον με ορίζοντα το 2025 και μετά. Οι προτάσεις αυ-
τές αντικατοπτρίζουν τη συζήτηση που ξεκίνησε σε συνέχεια της Λευκής Βίβλου της Επιτροπής για το μέλλον της 
Ευρώπης και της ομιλίας του προέδρου Γιούνκερ για την κατάσταση της Ένωσης 2017. 

Για να εξασφαλιστεί η εστίαση στην επίτευξη αποτελεσμάτων, το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής προσδιορίζει 
66 εκκρεμείς προτάσεις προτεραιότητας που υποβλήθηκαν τα προηγούμενα δύο χρόνια, για τις οποίες απαιτείται 
ταχεία έγκριση από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η Επιτροπή προτείνει επίσης την απόσυρση 15 εκκρεμών 
προτάσεων οι οποίες δεν εξυπηρετούν πλέον τον σκοπό τους ή είναι παρωχημένες από τεχνικής απόψεως, ή για τις 
οποίες δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία. Το πρόγραμμα εργασίας προτείνει 15 προτάσεις που αποτελούν 
συνέχεια των αναθεωρήσεων της ισχύουσας νομοθεσίας στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της καταλληλό-
τητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT), λαμβανομένων υπόψη των γνωμοδοτήσεων της 
πλατφόρμας REFIT. Προτεραιότητα θα δοθεί επίσης στην εφαρμογή και την επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ από τα 
κράτη μέλη, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις απολαμβάνουν τα επιδιωκόμενα οφέλη. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4002_el.htm  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε μαζί με 
την 11η έκθεση για την Ένωση Ασφάλει-
ας μια σειρά επιχειρησιακών και πρακτι-
κών μέτρων για την καλύτερη προστασί-
α των πολιτών της ΕΕ έναντι των τρομο-
κρατικών απειλών και για τη δημιουργία μιας Ευρώ-
πης που προστατεύει. Τα μέτρα αυτά, τα οποία στο-
χεύουν στην αντιμετώπιση των τρωτών σημείων που 
έφεραν στην επιφάνεια οι πρόσφατες επιθέσεις, θα 
βοηθήσουν τα κράτη μέλη να προστατεύουν τους δη-
μόσιους χώρους και να παρεμποδίζουν την πρόσβα-
ση των τρομοκρατών στα μέσα που χρειάζονται για 
τη δράση τους. Η Επιτροπή προτείνει επίσης την ενί-
σχυση της εξωτερικής δράσης της ΕΕ για την κατα-
πολέμηση της τρομοκρατίας — μεταξύ άλλων μέσω 
της Ευροπόλ — και συνιστά την έναρξη διαπραγμα-
τεύσεων της ΕΕ για μια αναθεωρημένη συμφωνία με 
τον Καναδά σχετικά με τις καταστάσεις ονομάτων 
επιβατών.  

Τα μέτρα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: 

 Αυξημένη χρηματοδοτική στήριξη: η Επιτροπή 

διαθέτει 18,5 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Εσωτερικής 
Ασφάλειας για τη στήριξη διακρατικών σχεδίων που 
στοχεύουν στη βελτίωση της προστασίας των δημό-
σιων χώρων. Το 2018, θα διατεθούν επιπλέον 100 
εκατομμύρια ευρώ από την πρωτοβουλία Αστικές 
Καινοτόμες Δράσεις σε πόλεις που επενδύουν σε 
λύσεις ασφάλειας. 

 Υλικό καθοδήγησης: η Επιτροπή θα εκδώσει υλικό 

καθοδήγησης που θα περιλαμβάνει τεχνικές λύσεις 
«ασφάλειας εκ σχεδιασμού» για να γίνουν οι δημόσι-

οι χώροι πιο ασφαλείς και παράλληλα να 
διατηρηθεί ο ανοικτός και δημόσιος χα-
ρακτήρας τους. 

 Βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ 

τοπικών φορέων και του ιδιωτικού 
τομέα: η Επιτροπή θα δημιουργήσει ένα φόρουμ 
φορέων για να ενθαρρύνει συμπράξεις δημόσιου-
ιδιωτικού τομέα, καθώς και τη συνεργασία με ιδιωτι-
κούς φορείς, όπως εμπορικά κέντρα, διοργανωτές 
συναυλιών, αθλητικές εγκαταστάσεις και εταιρείες 
ενοικίασης αυτοκινήτων.  

 Περιορισμός της πρόσβασης σε ουσίες που χρη-

σιμοποιούνται για την κατασκευή αυτοσχέδιων 
εκρηκτικών: η Επιτροπή υποβάλλει σήμε-
ρα σύσταση στην οποία καθορίζονται άμεσα μέτρα 
για την αποτροπή της παράνομης χρήσης των εν 
λόγω ουσιών από τρομοκράτες.  

 Υποβολή στο Συμβούλιο σύστασης να επιτρέψει την 

έναρξη διαπραγματεύσεων για μια αναθεωρημένη 
συμφωνία με τον Καναδά σχετικά με τις κατα-
στάσεις ονομάτων επιβατών, σύμφωνα με τις α-
παιτήσεις που καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό Δι-
καστήριο. 

 Ενίσχυση της συνεργασίας με τρίτες χώρες μέσω 

της υποβολής συστάσεων στο Συμβούλιο να εγκρίνει 
την έναρξη διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφω-
νιών μεταξύ της ΕΕ και της Αλγερίας, της Αιγύπτου, 
του Ισραήλ, της Ιορδανίας, του Λιβάνου, του Μαρό-
κου, της Τυνησίας και της Τουρκίας σχετικά με 
την ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων μεταξύ 
της Ευροπόλ και αυτών των χωρών. 

Νέα μέτρα για την καλύτερη προστασία των πολιτών της ΕΕ 

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3947_el.htm  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4002_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3947_el.htm
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Στις 27 Οκτωβρίου 2017, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ανακοίνωσε τον τρόπο με 
τον οποίο θα δαπανηθούν 30 δισ. ευ-
ρώ του ευρωπαϊκού προγράμματος 
χρηματοδότησης της έρευνας και της 
καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» κατά 
την περίοδο 2018-2020, συμπεριλαμ-
βανομένων 2,7 δισ. ευρώ για την 
ώθηση ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας. 

Τα επόμενα 3 χρόνια, η Επιτροπή θα επιδιώξει η χρημα-
τοδότηση της έρευνας να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο, ε-
στιάζοντας σε λιγότερα αλλά πιο σημαντικά θέματα, 
όπως η μετανάστευση, η ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή, η 
καθαρή ενέργεια και η ψηφιακή οικονομία. Το πρόγραμ-
μα «Ορίζοντας 2020» θα προσανατολιστεί περισσότερο 
προς την προώθηση καινοτομιών αιχμής που θα δημι-
ουργήσουν νέες αγορές. 

Υποστήριξη καινοτομιών αιχμής που δημιουργούν 

αγορές  

Η Επιτροπή δρομολογεί τώρα την πρώτη φάση του Ευ-
ρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας. Από το 2018 έως το 
2020, η Επιτροπή θα διαθέσει 2,7 δισ. ευρώ από το πρό-
γραμμα «Ορίζοντας 2020» για τη στήριξη καινοτομιών 
υψηλού ρίσκου και υψηλών δυνητικών αποδόσεων, για 
τη δημιουργία των αγορών του μέλλοντος. Επιπλέον, ο 
«Ορίζοντας 2020» θα αξιοποιήσει καλύτερα τα βραβεία 
«Ανταποκρίσου στην πρόκληση & νίκησε» που απονέμει 
για την εξεύρεση καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων σε 
πιεστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. 

Εστίαση σε πολιτικές προτεραιότητες  

Το πρόγραμμα εργασίας για την περίοδο 2018-2020 θα 
εστιάσει τις εργασίες του σε μικρότερο αριθμό θεμάτων 
με αυξημένους προϋπολογισμούς, στηρίζοντας άμεσα τις 
πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής: 

 Ένα μέλλον χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα, με ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή: 

3,3 δισ. ευρώ 

 Κυκλική οικονομία: 1 δισ. ευρώ 

 Ψηφιοποίηση και μετατροπή της ευρωπαϊκής βιο-
μηχανίας και των ευρωπαϊκών υπηρεσιών: 1,7 δισ. 

ευρώ 

 Ένωση Ασφάλειας: 1 δισ. ευρώ 

 Μετανάστευση: 200 εκατ. ευρώ 

Ποσό 2,2 δισ. ευρώ θα διατεθεί για έργα καθαρής ε-

νέργειας σε τέσσερις αλληλοσχετιζόμενους τομείς:  

 ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,  

 ενεργειακά αποδοτικά κτίρια,  

 ηλεκτροκίνηση και  

 τεχνολογίες αποθήκευσης,  

συμπεριλαμβανομένων 200 εκατ. ευρώ για την υπο-
στήριξη της ανάπτυξης και της παραγωγής στην Ευ-

ρώπη της νέας γενιάς ηλεκτρικών στηλών. 

Προώθηση της έρευνας «blue sky» 

Ταυτόχρονα, ο «Ορίζοντας 2020» θα συ-
νεχίσει να χρηματοδοτεί την «επιστήμη 
που έχει οδηγό την περιέργεια» [που συ-
χνά αναφέρεται και ως «βασική επιστή-
μη» (blue sky science) ή «έρευνα αιχ-
μής»]. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για το 

2018, που εγκρίθηκε τον Αύγουστο, θα καταστήσει δυνα-
τή την στήριξη άριστων ερευνητών με σχεδόν 1,86 δισ. 
ευρώ. Οι «Δράσεις Marie Skłodowska-Curie», που χρη-
ματοδοτούν υποτροφίες για ερευνητές σε όλα τα στάδια 
της σταδιοδρομίας τους, λαμβάνουν νέα ώθηση με συνο-
λικά 2,9 δισ. ευρώ σε διάστημα τριών ετών. 

Ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας 

Το νέο πρόγραμμα εργασίας ενισχύει επίσης τη διεθνή 
συνεργασία στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. 
Θα επενδύσει πάνω από 1 δισ. ευρώ σε 30 εμβληματι-
κές πρωτοβουλίες σε τομείς αμοιβαίου οφέλους. Για 
παράδειγμα, θα υποστηριχθούν πρωτοβουλίες συνεργα-
σίας με τον Καναδά στον τομέα της εξατομικευμένης ια-
τρικής, με τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, τη Σι-
γκαπούρη και την Αυστραλία στον τομέα της αυτοματο-
ποίησης των οδικών μεταφορών, με την Ινδία για την α-
ντιμετώπιση προκλήσεων στον τομέα των υδάτων, και με 
αφρικανικές χώρες στους τομείς της επισιτιστικής ασφά-
λειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Εξάπλωση της αριστείας 

Μεταξύ 2018 και 2020, στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020» θα διατεθούν 460 εκατ. ευρώ ειδικά 
για την υποστήριξη κρατών μελών και συνδεδεμένων 
χωρών που δεν συμμετέχουν ακόμη στο πρόγραμμα με 
το πλήρες δυναμικό τους. Στόχος είναι να αξιοποιηθούν 
οι ανεκμετάλλευτοι θύλακες αριστείας στην Ευρώπη και 
πέραν αυτής. Επιπλέον, το πρόγραμμα συνεχίζει να προ-
ωθεί στενότερες συνέργειες με τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτι-
κά και Επενδυτικά Ταμεία. 

Περαιτέρω απλούστευση των κανόνων συμμετοχής 

Μια άλλη καινοτομία είναι η θέσπιση του πιλοτικού συ-
στήματος κατ' αποκοπή ποσών, μιας νέας, απλούστε-
ρης προσέγγισης για την παροχή χρηματοδοτικής στήρι-
ξης στους συμμετέχοντες. Με τον τρόπο αυτό, το κέντρο 
βάρους των εκ των προτέρων ελέγχων θα μετατοπιστεί 
από τους οικονομικούς ελέγχους στο τεχνικο-
επιστημονικό περιεχόμενο των έργων. 

Ανοικτή επιστήμη 

Το πρόγραμμα σηματοδοτεί μια αλλαγή στον τρόπο 
προώθησης της ανοικτής επιστήμης, με μετακίνηση από 
τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε επι-
στημονικές δημοσιεύσεις στη διάδοση της γνώσης νωρί-
τερα στην ερευνητική διαδικασία. Ποσό 2 δισ. ευρώ θα 
χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη της ανοικτής επιστή-
μης, και 600 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στο ευρωπαϊκό 
νέφος ανοικτής επιστήμης, την ευρωπαϊκή υποδομή 
δεδομένων και την υπολογιστική υψηλών επιδόσεων. 

Περισσότερες πληροφορίες:  

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-work-programme-2018-2020  

Επένδυση 30 δισ. ευρώ σε νέες λύσεις για την αντιμετώπιση  

κοινωνικών προκλήσεων και την προώθηση καινοτομιών αιχμής 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-work-programme-2018-2020
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Κατάσταση των παιδικών φαρμάκων στην ΕΕ 

Στις 26 Οκτωβρίου 2017, η Επιτροπή υπέβαλε έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετι-
κά με την πρόοδο που σημειώθηκε στα παιδικά φάρ-
μακα από τότε που τέθηκε σε ισχύ ο παιδιατρικός 
κανονισμός πριν από 10 χρόνια. 

Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η θετική πρόοδος στην 
ανάπτυξη φαρμάκων δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς ειδι-
κή νομοθεσία π.χ. την έγκριση 260 νέων φαρμάκων. Ο 
παιδιατρικός κανονισμός παρέχει επίσης ευκαιρίες για μια 
καλή απόδοση της επένδυσης. Ωστόσο, η έκθεση ανα-
γνωρίζει ότι απαιτείται περισσότερη προσπάθεια για να 
συνδυαστούν τα αποτελέσματα του κανονισμού παιδικών 
φαρμάκων με τα αποτελέσματα του κανονισμού ορφανών 
φάρμακα για την αντιμετώπιση των ελλείψεων στη θερα-
πεία σπάνιων ασθενειών στα παιδιά. 

Βασικά συμπεράσματα: 

 Ο αριθμός των συμφωνηθέντων σχεδίων παιδιατρικής 
έρευνας  - το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη φαρμάκων 
για παιδιά, ξεπέρασε τα 1000 το 2017. Από αυτά, 131 
ολοκληρώθηκαν μέχρι τα τέλη του 2016. 

 Υπάρχει σαφής ανοδική τάση στον αριθμό των ολο-
κληρωμένων σχεδίων παιδιατρικής έρευνας , με πάνω 
από 60% οριστικοποιημένα σχέδια τα τελευταία τρία 
χρόνια. 

 Οι παθήσεις με τον μεγαλύτερο αριθμό ολοκληρωμέ-
νων σχεδίων παιδιατρικής έρευνας  είναι η 
ανοσολογία/ρευματολογία (14%), οι μολυσματικές α-
σθένειες (14%), οι καρδιαγγειακές παθήσεις και τα εμ-
βόλια (10%). 

 Λόγω του Κανονισμού, σημειώθηκε σημαντική αύξηση 
νέων θεραπειών για παιδιά με ρευματολογικές παθή-
σεις, στις οποίες υπήρχαν πολύ περιορισμένες θερα-
πευτικές επιλογές πριν από το 2007. 

 Η ογκολογία (καρκίνος κατά την παιδική ηλικία) βρίσκε-
ται χαμηλά στα συμφωνηθέντα σχέδια παιδιατρικής 
έρευνας και αντιπροσωπεύει μόνο το 7% από αυτά. 

 Η έκθεση δείχνει ότι ο κανονισμός λειτουργεί καλύτερα 
σε περιπτώσεις όπου οι ανάγκες των ενηλίκων και των 
παιδιατρικών ασθενών αλληλεπικαλύπτονται. 

 Υπάρχουν επίσης περισσότερες έρευνες για τα παιδια-
τρικά φάρμακα. Το ποσοστό των κλινικών δοκιμών 
που περιλαμβάνουν παιδιά αυξήθηκε κατά 50%, μετα-
ξύ 2007 και 2016 από 8,25% σε 12,4%, οδηγώντας σε 
περισσότερες τεκμηριωμένες πληροφορίες σχετικά με 
την χρήση παιδικών φαρμάκων. 

Περισσότερες πληροφορίες:  
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4121_en.htm  

Φάρμακα προηγμένων θεραπειών (ATMPs): Νέο σχέδιο δράσης 

Στις 20 Οκτωβρίου 2017, οι υπηρεσίες της Επιτροπής και ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) δρομολόγησαν κοινό σχέδιο δράσης για την 
προώθηση της ανάπτυξης φαρμάκων προηγμένων θεραπειών (ATMP), με 
στόχο τον εξορθολογισμό των διαδικασιών και την καλύτερη αντιμετώπιση 
των ειδικών απαιτήσεων των δημιουργών των φαρμάκων προηγμένων θε-
ραπειών. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής και ο EΟΦ, σε συνεργασία με τα κρά-
τη μέλη, προωθούν πρωτοβουλίες για τη στήριξη της ανάπτυξης και 
έγκρισης υψηλής ποιότητας, ασφαλών και αποτελεσματικών φαρμάκων 

προηγμένων θεραπειών. 

Το νέο σχέδιο δράσης δεν προβλέπει αλλαγές στο νομικό πλαίσιο, αλλά επικεντρώνεται σε πρωτοβουλίες που απο-
σκοπούν στη βελτιστοποίηση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος και περιλαμβάνουν: 

 Κατευθυντήρια γραμμή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ορθή παρασκευαστική πρακτική των φαρμά-
κων προηγμένων θεραπειών, τη μείωση του διοικητικού φόρτου και την προσαρμογή των κατασκευαστικών απαι-
τήσεων στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των φαρμάκων προηγμένων θεραπειών. 

 Έναρξη διαλόγου με τις αρμόδιες εθνικές αρχές για την αντιμετώπιση της αλληλεπίδρασης μεταξύ της νομοθεσίας 
για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και για τα φάρμακα, προκειμένου να μειωθούν οι αποκλίσεις σε 
ολόκληρη την ΕΕ όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. 

 Νέες επιστημονικές κατευθυντήριες γραμμές του ΕΟΦ σχετικά με τα φάρμακα προηγμένων θεραπειών, συμπερι-
λαμβανομένων των πειραματικών φαρμάκων προηγμένων θεραπειών, για τη διευκρίνιση των ρυθμιστικών προσ-
δοκιών. 

 Συνεχή σεμινάρια ευαισθητοποίησης και κατάρτισης που διοργανώνει ο ΕΟΦ για το δίκτυο της ΕΕ αναφορικά με 
θέματα που σχετίζονται με τα φάρμακα προηγμένων θεραπειών. 

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής και ο ΕΟΦ δεσμεύονται να υποστηρίξουν την ανάπτυξη των φαρμάκων προηγμένων 
θεραπειών και θα συνεχίσουν να παρακολουθούν το συγκεκριμένο τομέα και να προτείνουν περαιτέρω σχετικές 
πρωτοβουλίες. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/y9cpsbl5  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4121_en.htm
https://tinyurl.com/y9cpsbl5
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Πλατφόρμα για τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης 

Μετά από μια ανοικτή διαδικασία επιλογής, η Επιτροπή διόρισε 30 μέλη σε μια 
νέα πλατφόρμα συμμετοχής πολλών ενδιαφερομένων υψηλού επιπέδου, που 
θα συνεχίσει τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη 
της ΕΕ. Η πλατφόρμα θα υποστηρίζει και θα συμβουλεύει την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή σχετικά με την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων σε επίπεδο ΕΕ και 

θα αποτελέσει ένα φόρουμ ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊ-
κό επίπεδο.  

Η δημιουργία της πλατφόρμας ενδιαφερομένων υψηλού επιπέδου συμπίπτει με τις συζητήσεις στις Βρυξέλ-
λες για την προσέγγιση που εστιάζεται στη συγκεκριμένη αποστολή και που θα μπορούσε να υιοθετηθεί 
στο πλαίσιο του επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (FP9). Η ομάδα υψηλού επιπέδου, η 
οποία συστάθηκε για τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου της ευρωπαϊκής έρευνας και καινοτομίας και επεξεργάστηκε 
τις συστάσεις για το FP9, συμβουλεύει ότι πρέπει να τεθούν αποστολές έρευνας και καινοτομίας για την αντιμετώπιση 
παγκόσμιων προκλήσεων και για την κινητοποίηση των ερευνητών, των νεωτεριστών και άλλων ενδιαφερομένων και 
να χρησιμοποιηθούν οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών ως παγκόσμιο πλαίσιο αναφοράς για τον 
προσδιορισμό αυτών των αποστολών (LAB - FAB - APP: Επένδυση στο ευρωπαϊκό μέλλον που θέλουμε).  

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/midday-express-12-10-2017.htm  

Ένας νέος κανονισμός δημοσιεύτηκε 
(28 Οκτωβρίου 2017) με στόχο τη δια-
σφάλιση του εφοδιασμού της ΕΕ με 
φυσικό αέριο και θα τεθεί σε ισχύ την 
1η Νοεμβρίου. Οι νέοι κανόνες υπερ-
βαίνουν τον προηγούμενο κανονισμό του 2010, απαι-
τώντας από τις χώρες της ΕΕ να συνεργαστούν σε 
περιφερειακές ομάδες για να αξιολογήσουν το ενδε-
χόμενο διακοπής του εφοδιασμού τους με φυσικό 
αέριο και να συμφωνήσουν σε συντονισμένες ενέρ-
γειες για την πρόληψη ή τον μετριασμό των συνε-
πειών. Σύμφωνα με μια νέα «αρχή αλληλεγγύης», θα 
πρέπει επίσης να είναι έτοιμοι να βοηθήσουν τις γει-
τονικές χώρες να εξασφαλίσουν την παροχή φυσικού 
αερίου σε ευάλωτους καταναλωτές σε περίπτωση 
ακραίας έλλειψης. Αυτό θα μειώσει τον κίνδυνο εξάρ-
τησης από εξωτερικές πηγές. Η διασφάλιση του ενερ-

γειακού εφοδιασμού των ευρωπαίων 
καταναλωτών αποτελεί μία από τις βα-
σικές προτεραιότητες της στρατηγικής 
της Ένωσης για την Ενεργειακή 
Ένωση. 

Επιπλέον, οι εταιρείες φυσικού αερίου θα πρέπει επίσης 
να ενημερώσουν επισήμως τις εθνικές αρχές σχετικά με 
σημαντικές μακροπρόθεσμες συμβάσεις εφοδιασμού που 
ενδέχεται να έχουν σχέση με την ασφάλεια του εφοδια-
σμού. Ο κανονισμός απαιτεί επίσης από το Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου 
(ENTSOG) να παρέχει φυσικό αέριο σε ολόκληρη την ΕΕ 
και να διενεργεί προσομοίωση διαταραχής του εφοδια-
σμού, προκειμένου να παράσχει μια επισκόπηση υψηλού 
επιπέδου σχετικά με τους σημαντικούς κινδύνους εφοδια-
σμού στην ΕΕ. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/ybvc2d5t  

Νέος κανονισμός για τη διασφάλιση εφοδιασμού φυσικού αερίου  

Δράσεις για καλύτερη διακυβέρνηση των ωκεανών 

Σε διάσκεψη που διοργάνωσε η ΕΕ στην Μάλτα, αναλήφθηκαν δεσμεύσεις από δη-
μόσιους και ιδιωτικούς φορείς για διάθεση περισσότερων από 6 δισ. ευρώ για την 
καλύτερη διαχείριση των ωκεανών μας. Στη διάσκεψη «Our Ocean 2017» που συν-
διοργανώθηκε στη Μάλτα από την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο κα Federica 
Mogherini και τον Επίτροπο κ. Karmenu Vella, αρμόδιο για το Περιβάλλον, τις Θα-
λάσσιες Υποθέσεις και την Αλιεία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξήγγειλε πρωτοβουλίες 
που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ με ποσό άνω των 550 εκατ. ευρώ για την αντιμε-
τώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν παγκοσμίως οι ωκεανοί. 

Το ύψος των δεσμεύσεων που ανακοινώθηκε στη Μάλτα ότι έχουν αναληφθεί από την Επιτροπή και από άλλους 
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς από 112 χώρες σε όλο τον κόσμο υπερβαίνει τα 6 δισ. EUR. Τα κονδύλια αυτά θα 
επενδυθούν για την ενίσχυση της καταπολέμησης της θαλάσσιας ρύπανσης και για τη διεύρυνση των προστατευόμε-
νων περιοχών, την ενίσχυση της ασφάλειας των ωκεανών, την ενθάρρυνση της γαλάζιας οικονομίας και πρωτοβου-
λιών βιώσιμης αλιείας, καθώς και για την ένταση των προσπαθειών της ΕΕ για την καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής, όπως προβλέπει η συμφωνία του Παρισιού και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης στο πλαίσιο της Ατζέντας 
2030. Επίσης, οι συμμετέχοντες ανήγγειλαν τη δημιουργία νέων Προστατευόμενων Θαλάσσιων Περιοχών που καλύ-
πτουν επιφάνεια άνω των 2,5 εκατομμυρίων km², δηλαδή περισσότερο από το ήμισυ της έκτασης ολόκληρης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο πλήρης κατάλογος των άνω των 400 δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν (36 από την ΕΕ, πάνω από 200 από κυβερ-
νήσεις τρίτων χωρών, πάνω από 100 από επιχειρήσεις, και αρκετές ακόμη από διάφορες ΜΚΟ, ιδρύματα, ερευνητι-
κά ινστιτούτα και διεθνείς οργανισμούς) είναι διαθέσιμος στο διαδίκτυο. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ourocean2017.org/  

http://europa.eu/rapid/midday-express-12-10-2017.htm
http://tinyurl.com/ybvc2d5t
http://www.ourocean2017.org/
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7η Έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή 

Στις 9 Οκτωβρίου 2017, η Επιτροπή δη-
μοσίευσε την 7η έκθεση για τη συνοχή, η 
οποία σφυγμομετρεί τις περιφέρειες της 
ΕΕ, αντλεί διδάγματα από τις δαπάνες 
για την πολιτική συνοχής κατά τη διάρ-
κεια των ετών της κρίσης και θέτει το ευ-
ρύτερο πλαίσιο για την πολιτική συνο-
χής μετά το 2020. Η έκθεση για τη συνο-
χή, η οποία αναλύει την τρέχουσα κατά-
σταση της οικονομικής, κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής της ΕΕ, εξετάζει την 
Ένωσή μας με μεγεθυντικό φακό: Η οι-
κονομία της Ευρώπης ανακάμπτει, αλλά 
εξακολουθούν να υπάρχουν αποκλίσεις 
μεταξύ και εντός των κρατών μελών μας. 

Οι δημόσιες επενδύσεις στην ΕΕ εξακολουθούν να είναι 
κάτω από τα προ της κρίσης επίπεδα, αλλά οι περιφέρει-
ες και τα κράτη μέλη χρειάζονται περισσότερη υποστήρι-
ξη για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που προσδιορί-
ζονται στο έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των 
δημόσιων οικονομικών της ΕΕ· την ψηφιακή επανάστα-
ση, την παγκοσμιοποίηση, τις δημογραφικές αλλαγές και 
την κοινωνική συνοχή, την οικονομική σύγκλιση και την 
κλιματική αλλαγή. 

Η έκθεση δεν προδικάζει την τελική πρόταση της Επιτρο-
πής, αλλά τροφοδοτεί τη συζήτηση σχετικά με την πολιτι-
κή συνοχής μετά το 2020. Προτείνει μια πολιτική σε επί-
πεδο ΕΕ που να εξυπηρετεί τρεις βασικούς σκοπούς:  
1. Να τιθασεύει την παγκοσμιοποίηση: Καθώς μό-

νο ελάχιστες περιφέρειες της ΕΕ μπορούν σήμερα να 
προχωρήσουν στον δρόμο αυτόν, απαιτούνται περαι-
τέρω επενδύσεις στην καινοτομία, στην ψηφιοποίηση 
και στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές. 
Εκτός από τη χρηματοδότηση, θα πρέπει να καλλιερ-
γηθούν αποτελεσματικοί δεσμοί μεταξύ ερευνητικών 

κέντρων, επιχειρήσεων και υπηρεσιών. 
2. Να μην αποκλείει κανέναν: Ορισμένες 
περιφέρειες αντιμετωπίζουν μαζική έξοδο 
του πληθυσμού τους, ενώ πολλές πόλεις 
βρίσκονται υπό πίεση λόγω νεοαφιχθέντων 
που αναζητούν καλύτερες προοπτικές, συ-
μπεριλαμβανομένων των μεταναστών. Η 
αντιμετώπιση της ανεργίας, η παροχή βοή-
θειας στους νέους προκειμένου να αναπτύ-
ξουν τις δεξιότητές τους και να ιδρύσουν 
επιχειρήσεις και, παράλληλα, η καταπολέμη-
ση του αποκλεισμού και των διακρίσεων θα 
απαιτήσουν περαιτέρω επενδύσεις. Η κοι-
νωνική συνοχή της Ένωσής μας στο εγγύς 
μέλλον εξαρτάται απ' αυτό. 
3. Να υποστηρίζει τις διαρθρωτικές με-

ταρρυθμίσεις: Η βελτίωση της δημόσιας διοίκησης 
τονώνει την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη και 
μεγιστοποιεί τον αντίκτυπο των επενδύσεων. Όπως το 
έγγραφο προβληματισμού, η έκθεση για τη συνοχή 
αναγνωρίζει ότι ενδεχομένως χρειάζεται να ενισχυθεί ο 
δεσμός μεταξύ της πολιτικής για τη συνοχή και της οι-
κονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ, ώστε να υποστηρι-
χθούν οι μεταρρυθμίσεις για ένα ευνοϊκό για την ανά-
πτυξη περιβάλλον. 

Στις αρχές του 2018 θα ξεκινήσει δημόσια διαβούλευ-
ση σχετικά με το μέλλον της πολιτικής για τη συνοχή. 
Τον Μάιο του 2018 θα υποβληθεί η πρόταση της Επιτρο-
πής για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) και θα 
ακολουθήσουν οι προτάσεις για την πολιτική συνοχής 
μετά το 2020. 

Περισσότερες πληροφορίες:  
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3643_en.htm  

 

 

Πρόβλεψη εναλλακτικών οικονομικά βιώσιμων και χαμηλών  

εκπομπών άνθρακα λύσεων για θέρμανση και ψύξη στις πόλεις 

Ενδιαφέρεστε για την ανάπτυξη του σχεδίου θέρμανσης της πόλης σας ή για 
εξάλειψη των ανθρακούχων εκπομπών στον τομέα της θέρμανσης και της ψύ-
ξης; Το έργο PLANHEAT έχει αναπτύξει ένα εργαλείο προσομοίωσης για τις 
πόλεις για να αναλύσουν και να σχεδιάσουν τα μελλοντικά τους σενάρια χα-
μηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα της θέρμανσης και της 
ψύξης. Το έργο προσφέρει επίσης ανταλλαγή γνώσεων και κατάρτιση. 

Οι πόλεις βρίσκονται στο επίκεντρο του σχεδίου PLANHEAT. Διαδραματίζουν καθο-
ριστικό ρόλο στην εξάλειψη των ανθρακούχων εκπομπών στον τομέα της θέρμαν-

σης και της ψύξης, τη μείωση των λογαριασμών εισαγόµενης ενέργειας, τη μείωση των εκπομπών CO2, την ενίσχυ-
ση της ενεργειακής ασφάλειας και τη μείωση του κόστους ενέργειας για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Ξεκινώ-
ντας από την εμπειρoγνωσία της πόλης της Αμβέρσας στο Βέλγιο και δύο επιπλέον πόλεων, της Velika Gorica στην 
Κροατία και της Lecce στην Ιταλία, το PLANHEAT στοχεύει στην οικοδόμηση ικανοτήτων σε 50 πόλεις της ΕΕ, διδά-
σκοντάς τους πώς να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο και παρέχοντας τους συμβουλές εμπειρογνωμόνων. 

Από τον Οκτώβριο του 2017, το PLANHEAT έχει ήδη 21 επίσημους χρήστες του εργαλείου σχεδιασμού, συμπερι-
λαμβανομένων των πόλεων, των περιφερειών και των συμβούλων ενέργειας και περισσότερους από 100 εγγεγραμ-
μένους χρήστες στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης. Το εύχρηστο εργαλείο είναι φιλικό προς το χρήστη και οι 
πόλεις εκπαιδεύονται και συνοδεύονται στην ανάλυση και τη σχεδίαση των μελλοντικών σεναρίων χαμηλών εκπο-
μπών διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα της θέρμανσης και της ψύξης. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://planheat.eu/other-cities  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3643_en.htm
http://planheat.eu/other-cities
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Άνοιξε η πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2018 του Erasmus+  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρόσκληση υποβολής προτάσεων 
για το Erasmus+, το πρόγραμμα της ΕΕ για την κινητικότητα και τη συνεργα-
σία στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. Με τον 
ετήσιο προϋπολογισμό να αναμένεται να αυξηθεί κατά  200 εκ. €, το Erasmus 
+ θα προσφέρει έναν άνευ προηγουμένου αριθμό ευκαιριών για άτομα και 

οργανισμούς στην Ευρώπη αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. 

Το 2018, το Erasmus+ θα συνεχίσει να συμβάλλει στην υλοποίηση των πολιτικών προτεραιοτήτων της Επιτροπής, 
και συγκεκριμένα στους στόχους που τέθηκαν στις πρόσφατες πρωτοβουλίες «Ανανεωμένη ατζέντα για την τριτο-
βάθμια εκπαίδευση» και «Σχολική ανάπτυξη και άριστη διδασκαλία για ένα καλό ξεκίνημα στη ζωή». Ο γενικός στό-
χος αυτών των πρωτοβουλιών είναι να βοηθήσουν τα κράτη μέλη να παρέχουν εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, χω-
ρίς αποκλεισμούς και με στόχο το μέλλον για όλους τους νέους. Σύμφωνα με τη νέα ατζέντα δεξιοτήτων για την Ευ-
ρώπη, το Erasmus+ θα παραμείνει ισχυρός πυλώνας για την προώθηση ενός ευρέως φάσματος γνώσεων, δεξιοτή-
των και ικανοτήτων που βοηθούν τους ανθρώπους να επιτύχουν στις ταχέως μεταβαλλόμενες κοινωνίες μας, συμπε-
ριλαμβανομένων των εγκάρσιων δεξιοτήτων όπως η δημιουργικότητα, η επίλυση προβλημάτων και η επιχειρηματική 

νοοτροπία. Οι κυριότερες αλλαγές από το 2017 περιλαμβάνουν: 

 Πρόσθετες ευκαιρίες για φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Erasmus+ να πραγματοποιούν πρακτικές άσκησης 
με στόχο την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων. 

 Η πρωτοβουλία «ErasmusPro» στο πλαίσιο προγραμμάτων κινητικότητας στον τομέα της επαγγελματικής εκ-
παίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) για την τόνωση της μακροχρόνιας κινητικότητας των μαθητών της ΕΕΚ. 

 Μια νέα μορφή «Συμπράξεων Σχολικών Ανταλλαγών» υπό τη μορφή Στρατηγικών Συμπράξεων για να βοηθή-
σει τα σχολεία να βρουν καλύτερα το δρόμο τους σε σχέδια συνεργασίας. 

 Η δράση «Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων» έχει επανεισαχθεί στον οδηγό προγράμματος 2018. 

 Βελτίωση κανόνων χρηματοδότησης για τις περισσότερες δράσεις. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/2018-erasmus-call-guide-published_en  

Στις 5 Οκτωβρίου του 2017, η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση 
για ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για ποιο-
τικές και αποτελεσματικές θέσεις μα-
θητείας. Η πρωτοβουλία αυτή, που 
έχει τη μορφή σύστασης του Συμβου-
λίου, αποτελεί μέρος του νέου θεμα-
τολογίου δεξιοτήτων για την Ευρώπη, που παρουσιά-
στηκε τον Ιούνιο του 2016. Συνδέεται επίσης με τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ο ο-
ποίος προβλέπει το δικαίωμα σε ποιοτική και χωρίς 
αποκλεισμούς εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου 
μάθηση. Η σύσταση αυτή, προϊόν ευρείας διαβούλευ-
σης, καθορίζει 14 βασικά κριτήρια που θα πρέπει να 
χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη και οι ενδιαφερόμενοι 
για την ανάπτυξη ποιοτικών και αποτελεσματικών 
θέσεων μαθητείας. Η εν λόγω πρωτοβουλία θα συμ-
βάλει στην αύξηση της απασχολησιμότητας και στην 
προσωπική ανάπτυξη των μαθητευομένων και, κατά 
συνέπεια, θα συνεισφέρει στη δημιουργία ενός εργα-
τικού δυναμικού με υψηλές δεξιότητες και προσόντα, 
το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας. 

Για την αξιολόγηση της ποιότητας και της αποτελεσματι-
κότητας της μαθητείας, το προτεινόμενο πλαίσιο καθορί-
ζει επτά κριτήρια όσον αφορά τις συνθήκες μάθησης 
και εργασίας: 1) γραπτή σύμβαση· 2) μαθησιακά απο-
τελέσματα· 3) παιδαγωγική υποστήριξη· 4) συνιστώ-
σα του χώρου εργασίας· 5) αμοιβή κα/ή άλλη αποζη-
μίωση· 6) κοινωνική προστασία· 7) όροι εργασίας, 

υγείας και ασφάλειας. 

Το πλαίσιο προτείνει επίσης επτά κριτήρια όσον αφορά 

τις συνθήκες πλαισίου: 

1) κανονιστικό πλαίσιο· 2) συμμετο-
χή κοινωνικών εταίρων· 3) στήριξη 
των εταιρειών· 4) ευέλικτη πορεία και 
κινητικότητα· 5) επαγγελματικός 
προσανατολισμός και ευαισθητοποί-
ηση· 6) διαφάνεια· 7) διασφάλιση 

ποιότητας και παρακολούθηση των αποφοίτων. 

Η Επιτροπή υποστηρίζει την εφαρμογή αυτών των κριτη-
ρίων μέσω της σχετικής χρηματοδότησης της ΕΕ. Το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο από μόνο του συμβάλλει μέ-
χρι 27 δισ. ευρώ για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, 
ενώ η ΕΕ υποστηρίζει προγράμματα μαθητείας και μέσω 
διαφόρων άλλων μέσων. Η ευρωπαϊκή συμμαχία για θέ-
σεις μαθητείας έχει κινητοποιήσει μέχρι σήμερα πάνω 
από 750 000 θέσεις για τους νέους, ενώ τουλάχιστον 390 
000 θέσεις μαθητείας έχουν ήδη προσφερθεί στο πλαίσιο 
των εγγυήσεων για τη νεολαία, καθώς η μαθητεία αποτε-
λεί μία από τις τέσσερις επιλογές που θα πρέπει να προ-
σφέρονται στους νέους που έχουν συμπληρώσει τέσσε-
ρις μήνες στην ανεργία. Το πρόγραμμα Erasmus+ υπο-
στηρίζει την κινητικότητα των μαθητευόμενων, συμπερι-
λαμβανομένης της νέας πρωτοβουλίας ErasmusPro που 
αποσκοπεί στη χρηματοδότηση 50.000 τοποθετήσεων 
σπουδαστών της επαγγελματικής εκπαίδευσης σε εται-
ρείες του εξωτερικού για την περίοδο 2018-2020.  

Η πρόταση θα εξεταστεί από τα κράτη μέλη ενόψει της 
έκδοσής της από το Συμβούλιο. Η Επιτροπή καταρτίζει 
ένα νέο σύνολο υπηρεσιών στήριξης για να βοηθήσει τα 
κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους στην εφαρμογή του 
εν λόγω πλαισίου μέσω ανταλλαγής γνώσεων, διασύνδε-
σης και δραστηριοτητων μάθησης από ομοτίμους. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2873&furtherNews=yes   

Πρωτοβουλία για την προώθηση της μαθητείας στην Ευρώπη 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/2018-erasmus-call-guide-published_en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2873&furtherNews=yes
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Απασχόληση: Έκθεση επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα του  

Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση της ΕΕ 

Στις 31 Οκτωβρίου 2017, η Επιτροπή δημοσίευσε την έκθεσή της σχετικά με τις επιδόσεις 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) το 2015 και το 
2016. Η έκθεση επιβεβαιώνει τον ρόλο του Ταμείου ως εμβληματική επίδειξη της ευρωπαϊ-
κής αλληλεγγύης, εντός των ορίων του πεδίου εφαρμογής και του διαθέσιμου προϋπολο-
γισμού του, και έχει βοηθήσει περίπου 19.500 εργαζομένους να προσαρμοστούν στις με-

ταβαλλόμενες μορφές του εμπορίου και τις συνέπειες της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. 

9.072 εργαζόμενοι ή περίπου οι μισοί εργαζόμενοι που συμμετείχαν στα μέτρα του ΕΤΠ είχαν βρει νέες θέσεις εργασίας 
ή ήταν αυτοαπασχολούμενοι ύστερα από ένα έτος, στο τέλος της περιόδου εφαρμογής των μέτρων. Άλλα 645 άτομα 
συμμετείχαν την εποχή εκείνη σε προγράμματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ώστε να ενισχύσουν τη μελλοντική απασχο-
λησιμότητά τους. Τα κράτη μέλη ανέφεραν ότι η προσωπική κατάσταση, η απασχολησιμότητα και η αυτοπεποίθηση των 
εν λόγω εργαζομένων βελτιώθηκε εμφανώς χάρη στη συνδρομή και τις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμο-
γής στην Παγκοσμιοποίηση. Αυτό συνέβη ακόμη και στην περίπτωση όσων δεν είχαν βρει νέα θέση εργασίας αμέσως 
μετά τη λήξη των μέτρων. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=en  

Στις 13 Οκτωβρίου 2017, η Επιτροπή 
δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή της με 
τίτλο «Labour Market and Wage Devel-
opments in Europe» (Εξελίξεις ως 
προς την αγορά εργασίας και τους μι-
σθούς στην Ευρώπη). Η φετινή έκδοση 
επιβεβαιώνει τις θετικές τάσεις στην αγορά εργασίας οι 
οποίες παρατηρούνται στην ΕΕ. Η απασχόληση στην 
ΕΕ ξεπέρασε τα αντίστοιχα επίπεδα πριν από την κρί-
ση, καθώς οι εργαζόμενοι ανέρχονται σε 235 εκατομ-
μύρια. Στο 7,6 % διαμορφώνεται το ποσοστό ανεργίας 
και, επομένως, προσεγγίζει τα επίπεδα που καταγρά-
φονταν πριν από την ύφεση. Επιπλέον, η έκθεση δεί-
χνει ότι έχει καταστεί ευκολότερη η ανεύρεση εργασίας 
για τους ανέργους. Εξάλλου, οι πιο ευέλικτες ρυθμίσεις 
εργασίας επέφεραν οφέλη τόσο για τις επιχειρήσεις 
όσο και για τους ιδιώτες, αλλά σε ορισμένες περιπτώ-
σεις οδήγησαν σε χάσμα μεταξύ των εργαζομένων με 
διαφορετικούς τύπους συμβάσεων, γεγονός που ση-
μαίνει ότι οι εργαζόμενοι με συμβόλαιο ορισμένου χρό-
νου και οι αυτοαπασχολούμενοι είναι λιγότερο προ-
στατευμένοι. 

Από την έκθεση του 2017 με θέμα τις εξελίξεις ως προς την 
αγορά εργασίας και τους μισθούς στην Ευρώπη προκύ-
πτει, επίσης, ότι το 2016 οι μισθοί αυξήθηκαν κατά 1,2 % 
στην ευρωζώνη και σημείωσαν αύξηση σ' όλα σχεδόν τα 
κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη με συγκριτικά χαμηλό επίπεδο 

μισθών (όπως οι χώρες της Βαλτικής, η 
Ουγγαρία και η Ρουμανία) κατέγραψαν τις 
μεγαλύτερες αυξήσεις. Αυτό σημαίνει ότι 
οι μισθοί συγκλίνουν σ' όλη την Ευρώπη. 
Ωστόσο, σε πολλές χώρες ο ρυθμός αύ-
ξησης των μισθών εξακολουθεί να είναι 

χαμηλότερος από τον αναμενόμενο με βάση την πρόσφατη 
πτώση της ανεργίας. Επιπλέον, σ' όλα σχεδόν τα κράτη 
μέλη, οι μισθοί των προσωρινά απασχολουμένων είναι 
χαμηλότεροι από εκείνους των εργαζομένων αορίστου 
χρόνου, κυρίως στα κράτη μέλη όπου το ποσοστό της 
προσωρινής απασχόλησης είναι υψηλότερο. 

Στο πλαίσιο των εργασιών για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοι-
νωνικών δικαιωμάτων, η Επιτροπή υπέβαλε νομοθετική 
πρόταση με σκοπό τη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για τους εργαζόμε-
νους γονείς και φροντιστές και δρομολόγησε διαβουλεύσεις 
με κοινωνικούς εταίρους σχετικά με τον εκσυγχρονισμό 
των κανόνων για τις συμβάσεις εργασίας και σχετικά με την 
πρόσβαση στην κοινωνική προστασία για όλους. Οι πρω-
τοβουλίες αυτές —όταν εγκριθούν— θα μπορούσαν να 
δώσουν απαντήσεις στις προκλήσεις που επισημαίνονται 
στη φετινή έκθεση με θέμα τις εξελίξεις ως προς την αγορά 
εργασίας και τους μισθούς στην Ευρώπη, όπως ο κατακερ-
ματισμός της αγοράς εργασίας και η έλλειψη προστασίας 
των εργαζομένων σε άτυπες μορφές απασχόλησης. 

Για περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/yafgvk65  

Έκθεση της Επιτροπής δείχνει ενισχυμένη αύξηση των μισθών και  

ταχύτερη μετάβαση από την ανεργία στην απασχόληση 

Δημόσια διαβούλευση για την Europeana  

Όλοι οι οργανισμοί και τα μέλη του κοινού που ενδιαφέρονται προσωπικά ή επαγγελματικά 
για την ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά, και ιδιαίτερα για την Europeana (Ευρωπαϊκή Ψηφι-
ακή Πλατφόρμα για την Πολιτιστική Κληρονομιά), καλούνται να διατυπώσουν τη γνώμη 
τους, να μεταφέρουν την εμπειρία τους και να εκφράσουν τις προσδοκίες τους από την 
Europeana και τις διάφορες πτυχές της συγκεκριμένης πλατφόρμας. 

Μετά τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τον ρόλο της ευρωπαϊκής ψηφιακής βιβλιοθήκης Europeana για την 
ψηφιακή πρόσβαση, προβολή και χρήση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνια-
κών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (DG CNECT), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ξεκίνησε αξιολόγηση της 
Europeana. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα συμβάλουν στην αξιολόγηση της Europeana καθώς και στην κατεύ-

θυνση της μελλοντικής της ανάπτυξης. Η διαβούλευση θα παραμείνει ανοικτή έως τις 14 Ιανουαρίου 2018. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/y7fbbtm8  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=en
http://tinyurl.com/yafgvk65
http://tinyurl.com/y7fbbtm8
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Νέα για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

(ΜΜΕ) 

Προστασία δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ευρωπαϊκών ΜΜΕ 

που δραστηριοποιούνται στην Κίνα στον τομέα του τουρισμού 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών, η Κίνα είναι η ταχύτερα αναπτυσ-
σόμενη αγορά-πηγή τουρισμού στον κόσμο, καθώς η κινεζική μεσαία τάξη γίνεται όλο και πιο εύπορη και α-
ντέχει οικονομικά τα ταξίδια στο εξωτερικό. Παράλληλα, η εγχώρια τουριστική αγορά της Κίνας αναπτύσσεται 
επίσης με γοργούς ρυθμούς, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 10%. Επιπλέον, καθώς η Κινεζική Κυβέρνηση 
έχει δεσμευτεί να αναπτύξει τον τουριστικό τομέα, μπορούν να προκύψουν πολλές επιχειρηματικές ευκαιρίες 
για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ. Οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ που ασχολούνται με τον τουρισμό πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη 
προσοχή στην προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) τους, διότι οι παραβιάσεις των ΔΔΙ 
εξακολουθούν να είναι σχετικά συχνές στην Κίνα.  

 Προστασία επωνυμίας - ο ακρογωνιαίος λίθος της προστασίας ΔΔΙ στον τουριστικό τομέα 
Οι ΜΜΕ συμβουλεύονται έντονα να καταχωρίσουν το λογότυπό και το σλόγκαν τους ως σήμα κατατεθέν στην Κίνα για 
να προστατεύσουν την επωνυμία τους, διότι τα ΔΔΙ είναι εδαφικά και έτσι τα ευρωπαϊκά κατατεθέντα σήματα δεν απο-
λαμβάνουν αυτόματης προστασίας στην Κίνα. Η Κίνα υιοθετεί το σύστημα «πρώτου καταθέτη», πράγμα που σημαίνει 
ότι το πρώτο πρόσωπο που καταχωρεί ένα εμπορικό σήμα, κατέχει το σήμα αυτό.  

 Μην ξεχάσετε να προστατεύσετε την επωνυμία σας και στην κινεζική γλώσσα 
Δεδομένου ότι η καταχώριση ενός εμπορικού σήματος με λατινικούς χαρακτήρες δεν προστατεύει αυτομάτως το σήμα 
από τη χρήση ή την καταχώριση του ίδιου ή παρόμοιου εμπορικού σήματος γραμμένου με κινεζικούς χαρακτήρες, συ-
νιστάται έντονα η καταχώριση του εμπορικού σας σήματος και με κινεζικούς χαρακτήρες.  

 Εξετάστε επίσης την προστασία του Ονόματος Χώρου στο διαδίκτυο (Internet Domain Name) 
Οι περισσότερες εταιρείες που ασχολούνται με τον τουρισμό βασίζονται σε δικτυακούς τόπους για να προσελκύσουν 
πελάτες και έτσι η προστασία του ονόματος Χώρου στο διαδίκτυο είναι υψίστης σημασίας για τις ΜΜΕ. Η καταχώριση 
ονόματος Χώρου στο διαδίκτυο είναι επίσης σημαντική διότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα στην Κίνα, 
όπως το “cybersquatting”. Cybersquatting σημαίνει ότι ένα τρίτο μέρος καταχωρεί ένα όνομα χώρου που είναι ταυτό-
σημο με το όνομα ή το εμπορικό σήμα μιας ευρωπαϊκής εταιρείας, με σκοπό την πώληση των ονομάτων χώρου στον 
νόμιμο ιδιοκτήτη σε υψηλή τιμή. 

 Πάντα να επιβάλλετε τα δικαιώματά σας 
Η είσοδος σε μια νέα αγορά και η προστασία των ΔΔΙ σημαίνει επίσης ότι είμαστε έτοιμοι να επιβάλουμε ή να υπερα-
σπιστούμε αυτά τα δικαιώματα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι επιχειρηματικοί στόχοι ικανοποιούνται και επομέ-
νως ο σχεδιασμός του προϋπολογισμού για την επιβολή είναι το κλειδί για μια επιτυχημένη επιχειρηματική στρατηγική. 
Όταν οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ εντοπίζουν μια παράβαση, πρέπει να επιβάλλουν ενεργά τα δικαιώματά τους στην Κίνα μέ-
σω των διαφόρων διαθέσιμων τρόπων. Εάν οι ΜΜΕ κατορθώσουν να αποκτήσουν φήμη ότι είναι «φιλόδικες» τότε θα 
είναι λιγότερο πιθανή η μελλοντική παραβίαση των δικαιωμάτων τους από αδίστακτες εταιρείες. 

Το China IPR SME Helpdesk (http://www.ipr-hub.eu/) υποστηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

(ΜΜΕ) από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την προστασία και την επιβολή των 

δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας τους στην Κίνα, το Χονγκ Κονγκ, το Μακάο και την Ταϊβάν, 

μέσω δωρεάν πληροφοριών και υπηρεσιών. Το helpdesk παρέχει πρωτοποριακές, άμεσες και εμπι-

στευτικές συμβουλές σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία και τα συναφή θέματα, καθώς και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, υλικά και 

ηλεκτρονικές πηγές. Οι μεμονωμένες ΜΜΕ και οι ενδιάμεσες οργανώσεις των ΜΜΕ μπορούν να υποβάλουν τα ερωτήματά τους 

σχετικά με τα ΔΔΙ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (question@china-iprhelpdesk.eu) και να αποκτήσουν πρόσβαση σε μια ομάδα 

εμπειρογνωμόνων, προκειμένου να λάβουν άμεσα δωρεάν εμπιστευτικές συμβουλές εντός 3 εργάσιμων ημερών. Το China IPR 

SME Helpdesk συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

http://www.ipr-hub.eu/
mailto:question@china-iprhelpdesk.eu


Στις 4 Οκτωβρίου 2017, η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή παρουσίασε σχέδια για τη μεγαλύ-
τερη μεταρρύθμιση της τελευταίας εικοσι-
πενταετίας σχετικά με τους κανόνες της 
ΕΕ για τον ΦΠΑ. Η ριζική αυτή μεταρρύθ-
μιση αναμένεται να βελτιώσει και να εκσυγχρονίσει το 
σύστημα τόσο για τις διοικήσεις όσο και για τις επιχει-
ρήσεις. Συνολικά, πάνω από 150 δισ. ευρώ ΦΠΑ χάνο-
νται κάθε χρόνο. Από το ποσό αυτό, η απώλεια των 50 
δισ. ευρώ – ή 100 ευρώ ανά πολίτη της ΕΕ ετησίως – 
εκτιμάται ότι οφείλεται στη διασυνοριακή απάτη στον 
τομέα του ΦΠΑ.  

Η Επιτροπή επιδιώκει συμφωνία επί τεσσάρων θεμελιω-
δών αρχών, ή «ακρογωνιαίων λίθων» ενός νέου οριστι-

κού ενιαίου χώρου ΦΠΑ στην ΕΕ: 

Καταπολέμηση της απάτης: ο ΦΠΑ θα επιβάλλεται πλέ-
ον στο διασυνοριακό εμπόριο μεταξύ επιχειρήσεων. Σήμε-
ρα, αυτού του είδους το εμπόριο απαλλάσσεται από τον 
ΦΠΑ με αποτέλεσμα να παρέχεται στους ασυνείδητους 
επιχειρηματίες ένας εύκολος τρόπος να εισπράττουν τον 
ΦΠΑ και μετά να εξαφανίζονται χωρίς να αποδίδουν τα 
χρήματα στο κράτος. 

Υπηρεσία μίας στάσης: οι έμποροι θα μπορούν να κά-

νουν δηλώσεις και πληρωμές μέσω μιας 
ενιαίας διαδικτυακής πύλης στη γλώσσα 
τους και σύμφωνα με τους κανόνες και τα 
διοικητικά πρότυπα που ισχύουν στη χώρα 
τους. Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη θα κατα-

βάλλουν τον ΦΠΑ απευθείας μεταξύ τους, όπως γίνεται 
ήδη για όλες τις πωλήσεις ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 

Μεγαλύτερη συνοχή: μια μετατόπιση προς την αρχή του 
«προορισμού», βάσει της οποίας το τελικό ποσό του ΦΠΑ, 
καταβάλλεται πάντοτε στο κράτος μέλος του τελικού κατα-
ναλωτή και υπολογίζεται με τον συντελεστή που εφαρμόζει 
το εν λόγω κράτος μέλος.  

Λιγότερη γραφειοκρατία: απλούστευση των κανόνων 

τιμολόγησης, ώστε οι πωλητές να μπορούν να εκδίδουν 
τιμολόγια σύμφωνα με τους κανόνες της δικής τους χώρας, 
ακόμη και για διασυνοριακές συναλλαγές. Οι επιχειρήσεις 
δεν θα χρειάζεται πλέον να καταρτίζουν κατάλογο των δια-
συνοριακών συναλλαγών για τη φορολογική τους αρχή (τον 
λεγόμενο «ανακεφαλαιωτικό πίνακα»). 

Η πρόταση εισάγει επίσης την έννοια των 
«πιστοποιημένων υποκείμενων στον φόρο» - μιας κατηγο-
ρίας έμπιστων επιχειρήσεων, για τις οποίες θα ισχύουν 
πολύ απλούστεροι κανόνες που θα επιτρέπουν την εξοικο-
νόμηση χρόνου.  

Πρόταση για ριζική μεταρρύθμιση του συστήματος ΦΠΑ της ΕΕ 
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Το SME Instrument αποτελεί πλέον μέρος του  

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας 

Είστε μια καινοτόμος, φιλόδοξη, μικρή ή μεσαίου μεγέθους επιχείρηση με ευρωπαϊκές 
και παγκόσμιες φιλοδοξίες; Ψάχνετε μια βασική χρηματοδότηση για να αναπτύξετε 
και να αναβαθμίσετε την ιδέα σας; Θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε πόρους επι-
χειρηματικής ανάπτυξης και καθοδήγηση για να προωθήσετε την επιχείρηση σας; Τό-
τε, το εργαλείο χρηματοδότησης SME Instrument του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινο-

τομίας είναι εδώ για εσάς. To SME Instrument και το FTI - Fast Track to Innovation (Επιτάχυνση της Καινοτομί-
ας) αποτελούν κεντρικό τμήμα του πιλοτικού προγράμματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας, στοχεύ-
οντας σε ριζικά νέα, πρωτοποριακά προϊόντα, υπηρεσίες, διαδικασίες ή επιχειρηματικά μοντέλα που ανοίγουν 
νέες αγορές. Αυτή η μετάβαση θα αναβαθμίσει το SME Instrument και θα επεκτείνει το εύρος των οφελών του 
στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα καινοτομίας. Διατίθενται περίπου 1,6 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση περίπου 
4000 μικρών καινοτόμων εταιρειών. 

Ο επανασχεδιασμός του SME Instrument θα βελτιώσει τόσο την προσβασιμότητα όσο και την αριστεία της διαδικασίας 
επιλογής του. Οι αλλαγές περιλαμβάνουν: 

 Πλήρης «bottom-up» διαδικασία επιλογής: δεν υπάρχουν πια προκαθορισμένες θεματικές, οπότε οι επιχειρηματί-
ες από όλους τους τομείς της οικονομίας μπορούν να υποβάλουν αίτηση για καινοτομίες που δημιουργούν αγορές. 

 Απλούστερες φόρμες υποβολής: η διαδικασία υποβολής είναι πλέον ευκολότερη με ολοκαίνουργια έντυπα υποβο-
λής που έχουν απλοποιημένη δομή και περιεχόμενο και επιχειρηματική γλώσσα που είναι πιο προσαρμοσμένη στην 
πραγματικότητα των επιχειρηματιών. 

 Περισσότεροι επενδυτές ως εμπειρογνώμονες-αξιολογητές: ο αριθμός των εμπειρογνωμόνων-αξιολογητών με 
επενδυτικό προφίλ έχει αυξηθεί σημαντικά στην ομάδα εμπειρογνωμόνων προκειμένου να αναθεωρηθούν καλύτερα 
τα στοιχεία της αγοράς και των επενδύσεων που σχετίζονται με τις προτάσεις. 

 Συνεντεύξεις πρόσωπο με πρόσωπο με επιλεγμένους υποψηφίους της Φάσης 2: αυτό το πρόσθετο βήμα μετά 
την εξ’ αποστάσεως αξιολόγηση θα δώσει στους εμπειρογνώμονες-αξιολογητές καλύτερη κατανόηση των προτάσεων 
και θα διασφαλίσει ότι θα περάσουν μόνο οι καλύτερες και πιο ανατρεπτικές ιδέες καινοτομίας. 

Το Fast Track to Innovation  (FTI) γίνεται επίσης μέρος του πιλοτικού προγράμματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Και-
νοτομίας. Πρόκειται για ένα εξολοκλήρου bottom-up μέτρο στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», το οποίο προωθεί δρα-
στηριότητες καινοτομίας εγγύτερες στην αγορά που είναι ανοικτές σε όλους τους τύπους συμμετεχόντων. Αποσκοπεί 
στη μείωση του χρόνου που μεσολαβεί από την ιδέα στην αγορά και στην αύξηση της συμμετοχής της βιομηχανία, των 
ΜΜΕ και των υποψηφίων βιομηχανιών που συμμετέχουν πρώτη φορά στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020». 

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/ybu5m2yx  

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3444_en.htm  

http://tinyurl.com/ybu5m2yx
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3444_en.htm
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

Sector Skills Alliance Info Day 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/yaf74crs 

1 Δεκεμβρίου 
web streaming 

14:00 -16:30 CET 

25 years of MEDIA : Investing in Creativity, Building the Future  
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/y9bsgx78 

1-2 Δεκεμβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Smart Energy Symposium  
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/ybl7d5rr 

4 Δεκεμβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

European Artificial Intelligence-on-demand-platform - Information day and brokerage 
event 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/y8kfzk4z  

5 Δεκεμβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Western Balkans at a Crossroads 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/y7c7qkrc 

5 Δεκεμβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Cross-border health threats: assessment, evidence-based decision-making and com-
munication 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/ya8nhgy4  

5-7 Δεκεμβρίου 
Στοκχόλμη, Σουηδία 

European forum for electonic components and systems 2017  
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/ycjjyc6a 

5-7 Δεκεμβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Smart Energy Symposium 2017 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/y8bnejy3 

5 Δεκεμβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Digital Health Summit 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.cocirehealthsummit.org/index.html 

6 Δεκεμβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

5th International Women4Energy Conference 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.women4energy.eu/  

6 Δεκεμβρίου 
Στουτγάρδη,  

Γερμανία 

Connecting Europe with building blocks: Making the Digital Single Market a reality 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/yau7os57 

7 Δεκεμβρίου  
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Health Partnering Day 2017 
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.b2match.eu/healthBE2017  

7 Δεκεμβρίου  
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

European Culture Forum 
Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/culture/event/forum-2017_en  

7-8 Δεκεμβρίου 
Μιλάνο, Ιταλία 

Info Day, Horizon 2020 - Health, demographic change and wellbeing 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/yc3hqunx 

8 Δεκεμβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

International Conference on Computing Technology and Information Management 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/y9t3cjmh 

8-10 Δεκεμβρίου 
Θεσσαλονίκη,  

Ελλάδα 

World Biogas Association Conference 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/ybkc2gnr 

11 Δεκεμβρίου  
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Workshop of the micro-nano-bio systems cluster of EU funded activities 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/y7aug2c2 

12-13 Δεκεμβρίου 
Άμστερνταμ,  

Ολλανδία 

Horizon 2020 Transport Info day 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/ycuy5t8q 

13 Δεκεμβρίου  
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

A Digital Presidency. Takeaways from Estonia's programme for a Digital Europe 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/y9fgyk8a 

14 Δεκεμβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

International workshop on modelling of physical, economic and social systems for 
resilience assessment 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/yc3cdjvl 

14-16 Δεκεμβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

3rd ENCATC Research Award Ceremony  
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/y92xpalc 

16 Δεκεμβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Webinar: Maximising the impact of Horizon 2020 project results 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/y8d6rtuu 

20 Δεκεμβρίου  
10.30-11.45 π.μ. 

CET 

http://tinyurl.com/yaf74crs
http://tinyurl.com/y8kfzk4z
http://www.women4energy.eu/
https://www.b2match.eu/healthBE2017


Τ Ε Υ Χ Ο Σ  1 2 6  Σ Ε Λ Ι Δ Α  1 3  

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 

Erasmus+: Emotional Intelligence 
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/y9rjra7c  

8-12 Ιανουαρίου 
Πράγα, Τσεχία 

Erasmus+: Problem Solving and Decision Making 
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/ybxm6cza  

15-19 Ιανουαρίου 
Βαρκελώνη,  

Ισπανία 

Plant and crop productions B2B meetings at VIBE, Vegepolys International Business 
Event - SIVAL 
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.b2match.eu/vibe2018/   

16 Ιανουαρίου 
Angers, Γαλλία 

17th International Electronics Recycling Congress IERC 2018 
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/ycd92kqt  

16-19 Ιανουαρίου 
Σάλτσμπουργκ,  

Αυστρία  

Project GOAL Closing Conference: Guidance and counselling for low-educated 
adults: from practice to policy 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/y9gp5usm  

17-18 Ιανουαρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

MERIT Summit - Connecting Global Companies, Executive Talent and Top Business 
Schools 
Περισσότερες πληροφορίες: https://meritsummit.com/  

17-18 Ιανουαρίου 
Λισσαβόνα,  
Πορτογαλία  

Pre-Filled Syringes Europe 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/ycq5up7u  

17-18 Ιανουαρίου 
Κένσινγκτον,  

Ηνωμένο Βασίλειο 

11th EUA-CDE Thematic Workshop: The Impact and Outcomes of Doctoral Education 
Reform in Europe 
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/ybqzou4u  

18 Ιανουαρίου 
Βαλέτα, Μάλτα 

EUA Focus group Universities and Public Engagement 
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/ycg8ehhr  

19 Ιανουαρίου 
Βαρκελώνη,  

Ισπανία 

Pharmaceutical Microbiology UK 
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/y8fgura5  

22-23 Ιανουαρίου 
Λονδίνο, 

Ηνωμένο Βασίλειο 

Erasmus+: Understand Yourself, Understand Your Learners (Enneagram) 
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/yc9a92qb  

22-26 Ιανουαρίου 
Παλέρμο, Ιταλία 

Imagine the Urban Future 
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/ycd3alh3  

23 Ιανουαρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

11th Pharmacovigilance Conference 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.medicinesforeurope.com/events/phv2018/  

24 Ιανουαρίου 
Λονδίνο, 

Ηνωμένο Βασίλειο 

Macro-Regional Innovation Week - Knowledge and Technology Transfer in Macro-
Regions 
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/y7k3yr3z 

24 Ιανουαρίου 
Ίσπρα, Ιταλία  

Fiscal policy and microsimulation workshop 
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/y7y3qahf   

25 Ιανουαρίου 
Βαλένθια, Ισπανία 

Digital innovation hub 
Περισσότερες πληροφορίες: https://euagenda.eu/events/2018/01/25/digital-innovation-hub  

25-26 Ιανουαρίου 
Λονδίνο, 

Ηνωμένο Βασίλειο 

#EPBootCamp 
Περισσότερες πληροφορίες: https://euagenda.eu/events/2018/01/26/epbootcamp  

26 Ιανουαρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

REACH 2018 Stakeholders' Day 
Περισσότερες πληροφορίες: https://echa.europa.eu/-/reach-2018-stakeholders-day  

29-31 Ιανουαρίου 
Ελσίνκι, Φινλανδία 

Maritime Reconnaissance and Surveillance Technology 
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/y9nfpt37  

30-31 Ιανουαρίου 
Ρώμη, Ιταλία 

https://www.b2match.eu/vibe2018/
http://tinyurl.com/y9gp5usm
https://meritsummit.com/
http://tinyurl.com/ycq5up7u
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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/  

F. ZEMPYLAS & ASSOCIATES Ltd  

https://www.facebook.com/ZempylasAssociates/ 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΙΚ) 

http://www.cybc.com.cy/ 

Εταίροι 

 

Διεθνείς Εταίροι 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

http://www.uth.gr/ 

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

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

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ 

http://www.teiath.gr/ 

ΙΔΡΥΜΑ «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ»   

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

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 

http://www.athinaedunet.org/  

ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

http://spititiskyprou.gr/  

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

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/  

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     

 
 
 
 
 

 
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  
 

 

 

Ιωάννα Ασημακάκη 
Erasmus+ Trainee        

E-mail: eoc.brussels3@ucy.ac.cy   

Ροζμαρί Στρεβινιώτη     
Υπεύθυνη Γραφείου Βρυξελλών  

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

Φλώρα Σταυροπούλου 
Junior Officer 

E-mail: eoc.brussels2@ucy.ac.cy 
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