
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  
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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 
2-3 

Έρευνα και 

Καινοτομία 
4 

Υγεία 5 

Περιβάλλον και 

Ενέργεια 
6 

Περιφερειακή  

πολιτική 
7 

Εκπαίδευση  και 

Πολιτισμός  
8 

Νέα του  

Enterprise Europe 

Network  

9 

Ημερολόγια 

Νοεμβρίου -  

Δεκεμβρίου 2017 
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INFO DAYS     

«Info Day and Brokerage 
event on the Horizon 2020 

Societal Challenge 6 
(Europe in a changing world 
– inclusive, innovative and 

reflective societies)» 
14 Νοεμβρίου 2017 
 Βρυξέλλες, Βέλγιο 

http://tinyurl.com/yatsc88g  

«Horizon 2020 Societal  
Challenge 2 (Food security, 
sustainable agriculture and 
forestry, marine and mari-
time and inland water re-
search and bioeconomy) 

Info week » 
14-17 Νοεμβρίου 2017 

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

«Info Day, Horizon 2020 - 
Health, demographic 

change and wellbeing» 
8 Δεκεμβρίου 2017 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

http://tinyurl.com/yc3hqunx  

  Παρουσίαση της νέας Ανακοίνωσης της Επιτροπής 

για Έξυπνη Εξειδίκευση 

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο 
Κύπρου (ΕΓΚ) διοργάνωσε 
στις 8 Σεπτεμβρίου 2017, 
στις Βρυξέλλες, παρουσία-
ση της νέας ανακοίνωσης 
της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής «Ενίσχυση της καινο-
τομίας στις περιφέρειες της 
Ευρώπης: Στρατηγικές για 
μια ανθεκτική, βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανά-
πτυξη», με ομιλητή τον κ. Marek Przeor, 
Team Leader, Unit G1 Smart and 
Sustainable Growth, της Γενικής Διεύθυν-
σης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση 
των νέων δράσεων της Επιτροπής για να βοη-
θήσει περαιτέρω τις περιφέρειες της Ευρώπης 
να επενδύουν σε εξειδικευμένους τομείς που 
να διαθέτουν ανταγωνιστική ισχύ («έξυπνη 
εξειδίκευση») και να παράγουν την καινοτομία, 
την ανθεκτικότητα και την ανάπτυξη που χρειά-
ζονται. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής παρου-
σίασε δύο νέα πιλοτικά έργα: 

 Προσαρμοσμένη υποστήριξη για συγκε-
κριμένες προκλήσεις σε περιφέρειες που 
είναι αντιμέτωπες με τη βιομηχανική με-
τάβαση: ύστερα από αίτημά τους, ορισμένες 

περιφέρειες μπορούν να 
συνεργαστούν με ομάδες 
της Επιτροπής για να ενι-
σχύσουν την ικανότητά τους 
στην καινοτομία, να εξαλεί-
ψουν τα εμπόδια για τις ε-
πενδύσεις, να εξοπλίσουν 
τους πολίτες με κατάλληλες 
δεξιότητες και να προετοι-
μαστούν για τη βιομηχανική 
και κοινωνική αλλαγή, με 

βάση τις στρατηγικές τους για έξυπνη εξειδί-
κευση. 

 Διαπεριφερειακές συμπράξεις καινοτομί-
ας με την υποστήριξη των ταμείων της 
ΕΕ: ο σκοπός αυτού του πιλοτικού έργου, 
πηγή έμπνευσης του οποίου αποτελεί η επι-
τυχία της πρωτοβουλίας Vanguard, είναι να 
βρεθούν και να αναπτυχθούν διαπεριφερεια-
κά έργα με δυνατότητα τραπεζικής χρηματο-
δότησης που να μπορούν να δημιουργήσουν 
ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας σε τομείς προτε-
ραιότητας, όπως τα μεγάλα δεδομένα, η βιο-
οικονομία, η αποδοτική χρήση των πόρων, η 
συνδεδεμένη κινητικότητα και η προηγμένη 
μεταποίηση. 

Περισσότερες πληροφορίες: 

eoc.brussels@ucy.ac.cy  

Το ΕΓΚ γίνεται μέλος του δικτύου Πανεπιστημίων UniLion 

Στις 21 Σεπτεμβρίου 2017, τo Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου 
(ΕΓΚ) στις Βρυξέλλες εντάχθηκε ως μέλος στο δίκτυο Πανεπι-
στημίων UniLion μετά από παρουσίαση του οργανισμού ενώ-
πιον των μελών του δικτύου, σε συνάντηση που φιλοξενήθηκε 
από το Kobe University Brussels European Centre. 

Το δίκτυο UniLion αποτελεί μια ανεπίσημη πλατφόρμα συνεργασίας 
32 γραφείων στις Βρυξέλλες που εκπροσωπούν 101 πανεπιστήμι-
α. Στόχος είναι η συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημίων που συμ-
μετέχουν, μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και πληροφοριών για τις 
εξελίξεις σε θέματα πολιτικής και χρηματοδότησης σε επίπεδο ΕΕ, 
της από κοινού υποβολής προτάσεων, της ενίσχυσης των επαφών 
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

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

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
http://tinyurl.com/yatsc88g
http://tinyurl.com/y8ynxk47
http://tinyurl.com/yc3hqunx
mailto:eoc.brussels@ucy.ac.cy
mailto:eoc.brussels@ucy.ac.cy
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Συντονισμός και υλοποίηση του έργου  

«Ανάπτυξη Επιχειρηματικού μυαλού στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» 

από το Πανεπιστήμιο Frederick 

Το Τμήμα Διοίκησης και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Frederick εξα-
σφάλισε χρηματοδότηση για το συντονισμό και την υλοποίηση του έργου 
«Ανάπτυξη Επιχειρηματικού μυαλού στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» κάτω από 

το Πρόγραμμα Erasmus+. Το Έργο στοχεύει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των φοιτητών/τριών 
της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και των σπουδαστών/τριών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτι-
σης (ΕΕΚ).  

Η επιχειρηματικότητα είναι μία από τις 8 δεξιότητες-κλειδιά που αναφέρεται στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς που 
κάθε Ευρωπαίος/α πρέπει να κατέχει για να μπορεί να ζει και να εργάζεται στην Ευρώπη. Έτσι, η ανάπτυξη της επι-
χειρηματικότητας ως δεξιότητα είναι σχετική με την εκπαίδευση. Οι δεξιότητες που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια 
του Έργου θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να πετύχουν οποιαδήποτε σταδιοδρομία κι αν αποφασίσουν να ακο-
λουθήσουν μετά την αποφοίτησή τους. 

Η κοινοπραξία του έργου περιλαμβάνει τους ακόλουθους έξι εταίρους: FH Joanneum University of Applied Sci-
ence (Αυστρία), Industry Disruptors Game Changers (Ελλάδα), Mediterranean Management Center (Κύπρος), 
Metropolia University of Applied Sciences (Φινλανδία), University of Nova Gorica (Σλοβενία), και Δήμητρα 
(Ελλάδα). 
Η πρώτη συνάντηση των εταίρων θα λάβει χώρα στο Πανεπιστήμιο Frederick στη Λευκωσία μεταξύ 6 και 7 Νοεμβρί-
ου 2017. 

Περισσότερες πληροφορίες:  Δρ Πετρούλα Μαυρικίου, Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστι-

κής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Frederick και Τμηματική Συντονίστρια του Προγράμματος Eras-

mus+ , email: p.mavrikiou@frederick.ac.cy  

 
 

Συνεργασία Πανεπιστημίων για τη δημιουργία  

Μουσειακού Κέντρου Επιστήμης και Έρευνας  

Ενώνουν δυνάμεις τα δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου για τη 
δημιουργία του πρώτου Μουσειακού Κέντρου Επιστήμης και Έρευνας, το οποίο 
θα αποτελέσει ένα πρότυπο Κέντρο Επιστημονικής Αριστείας με απώτερο στό-
χο τη διάδοση των Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής, των Τεχνών 
και των Μαθηματικών(STEAM). Πρόκειται για το πρώτο στο είδος του Κέντρο 
Επιστημονικής Αριστείας στην Κύπρο, με συντονιστή της κοινοπραξίας του ευ-
ρωπαϊκού έργου το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η εναρκτήρια συνάντηση για την 
έναρξη του έργου «CSRC» (Centre for STEAM Education Research, Science 
Communication and Innovation) πραγματοποιήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2017. 

Όπως ανακοινώθηκε, μέσα από μια άκρως ανταγωνιστική διαδικασία της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής, η πρόταση των κυπριακών πανεπιστημίων έχει προκριθεί στο πλαίσι-
ο του στρατηγικού προγράμματος «Spreading Excellence and Widening Participa-
tion - Teaming» του προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Η πρόταση, που συντο-
νίζεται από τον Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθ. κ. Κωνσταντίνο Π. Κωνσταντίνου, κατατάχθηκε 

8
η
 ανάμεσα στις 30 προτάσεις που εγκρίθηκαν, εξασφαλίζοντας σημαντική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 

ύψους 400.000 ευρώ για την υλοποίηση της πρώτης φάσης του έργου για την εκπόνηση Επιχειρησιακού 
Σχεδίου (Business Plan), κερδίζοντας επίσης πρόσφορο έδαφος για μια επιτυχημένη αξιολόγηση κατά τη δεύτερη 
φάση, όπου δύναται να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 15 εκατ. ευρώ.  

Η πρόταση αφορά τη δημιουργία ενός Μουσειακού Κέντρου Επιστήμης και Έρευνας (Science Center) με σκοπό να 
προωθήσει μέσω διαδραστικών μέσων την επιστημονική επικοινωνία, τη διδασκαλία και εκμάθηση των Επιστημών, 
της Τεχνολογίας, της Μηχανικής, των Τεχνών και των Μαθηματικών. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://cysrc.eu/index.php/el/  

mailto:p.mavrikiou@frederick.ac.cy
http://cysrc.eu/index.php/el/
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Το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Frederick συμμετέχει στο Έργο 

«Εκπαίδευση για έναν Ευρωπαϊκό Χώρο Δικαιοσύνης» 

Το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Frederick εκπροσωπούμενο από τους Λέκτορες Δρα Κωνσταντίνο Κου-
ρούπη και Δρα Βασιλική Καραγκούνη και με τη συνδρομή του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Έρευνας του Πανε-
πιστημίου κ. Αλέξη Ονουφρίου, ανέλαβε τη διεκπεραίωση του επιδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
υπό τη δράση Justice Action Grants έργου με τίτλο «Εκπαίδευση για έναν Ευρωπαϊκό Χώρο Δικαιοσύ-
νης» (Training for a European Area of Justice). 

Συντονιστής του έργου είναι το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ), του οποίου Πρό-
εδρος είναι ο πρώην Πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Καθηγητής της Νομικής Σχολής ΑΠΘ κ. Βασί-
λειος Σκουρής και Διευθυντής ο Καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ κ. Βασίλειος Χριστιανός. Στόχος του έργου 
είναι η συμβολή στην εδραίωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Δικαιοσύνης μέσω της αποτελεσματικής και συνεπούς 
εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ στους τομείς των θεμελιωδών δικαιωμάτων με ιδιαίτερη έμφαση στην κατα-
πολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω της ποινικοποίησής τους και 
της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ο στόχος θα επιτευχθεί μέσω της επιμόρφωσης νομικών επαγγελματιών, 
ιδιαίτερα δικηγόρων και διαμεσολαβητών, οι οποίοι θα είναι σε θέση να επικαλούνται την αντίστοιχη κοινοτική νομοθεσία 
σε εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο ως ενίσχυση του επιπέδου προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ανθρώπι-
νης αξιοπρέπειας των πολιτών της ΕΕ, των αιτούντων άσυλο και των μεταναστών, ιδίως υπό το φως των αυξανόμενων 
συναισθημάτων ρατσισμού, ξενοφοβίας, ολοκληρωτισμού και ριζοσπαστισμού στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Το έργο περι-
λαμβάνει τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων για επαγγελματίες νομικούς, την προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού σε 
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και τη διοργάνωση διεθνών συνεδρίων. 

Περισσότερες πληροφορίες: κ. Αλέξης Ονουφρίου, Προϊστάμενος της Υπηρε-

σίας Έρευνας Πανεπιστημίου Frederick, email: res.oa@frederick.ac.cy   

«SIA-ProD» – Μια Καινοτόμος Προσέγγιση Αυτοβελτίωσης για την  

Επαγγελματική Ανάπτυξη των Νηπιαγωγών  

Οι διαδικασίες ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών δεν είναι πάντα ακριβείς 
ως προς τις πραγματικές τους ανάγκες ή είναι δύσκολο να οργανωθούν χωρίς αυτοί να ανα-
γκαστούν να βγουν εκτός των αιθουσών διδασκαλίας τους. Το τριετές ευρωπαϊκό έργο «SIA-
ProD» (2016-2017) στοχεύει να παρέχει στους εκπαιδευτικούς τη μεθοδολογία και τα μέσα αυ-
τοαξιολόγησης και αυτοβελτίωσης με τρόπους «χαμηλού κόστους». Για να επιτευχθεί αυτός ο 
στόχος, το έργο θα εφαρμόσει μια καινοτόμο τεχνική στον τομέα της εκπαίδευσης που καλείται 

Discrete Choice Modeling (DCM). Με την εφαρμογή της μεθόδου DCM στο Νηπιαγωγείο, το έργο SIA-ProD θα ανα-
πτύξει ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης (Teacher Self-Assessment Assistant – TSAA) και ένα εκπαιδευτικό πακέτο 
αυτοεκτίμησης (Self-Improvement Educational Package – SIEP) για να διερευνήσει και να υποστηρίξει τον τρόπο 
με τον οποίο οι νηπιαγωγοί προωθούν τις φυσικές δραστηριότητες στην τάξη τους. 

Η κοινοπραξία του έργου SIA-ProD αποτελείται από ιδρύματα και οργανισμούς από 4 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης: 
Από την Ελλάδα συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο (Συντονιστής), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλο-
νίκης και η Ελληνογερμανική Αγωγή, Παλλήνη, από την Κύπρο το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το CARDET – Κέντρο Προώ-
θησης της Έρευνας και της Ανάπτυξης στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία, το Πανεπιστήμιο του Bielefeld από τη Γερμανία και 
το Δίκτυο SERN – Sweden Emilia Romagna Network από την Ιταλία. 

Περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχή στις διαδικασίες του έργου: http://sia-prod.com/el/contact/ 
 

Το θέμα της ισότητας των φύλων τόσο στο ερ-
γασιακό περιβάλλον όσο και στον προσωπικό, 
οικογενειακό χώρο, είναι ένα θέμα που απα-
σχολεί έντονα την κυπριακή κοινωνία. To ευ-
ρωπαϊκό έργο με τίτλο «Σπάζοντας το καλούπι: 
Ισότητα στην οικονομική ανεξαρτησία μεταξύ 
γυναικών και ανδρών» (Breaking the Mould: Promoting 
Gender Equality in Cyprus), στοχεύει να ενημερώσει το 
κοινό, και κυρίως τους άντρες, για την ισότητα των φύ-
λων ενώ άλλος ένας δυναμικός στόχος του, είναι η εξά-
λειψη του στερεότυπου που ορίζει ότι η οικιακή εργασία 
δεν ταιριάζει στην παραδοσιακή εικόνα της αρρενωπό-
τητας. Παράλληλα, το έργο στοχεύει στην ενθάρρυνση 
των επιχειρήσεων -και κυρίως των ΜμΕ- για την εφαρ-
μογή απλών και φιλικών μέτρων προς όφελος της οικο-
γένειας. 

Για να υλοποιηθούν οι πιο πάνω στόχοι και να ενημερωθεί 

το κοινό, η ομάδα έργου έχει ήδη υλοποιήσει μια 
σειρά από δράσεις όπως είναι τηλεοπτικές και 
έντυπες διαφημίσεις, εκπαιδευτικά εργαστήρια και 
εκπαιδευτικό υλικό για δασκάλους δημοτικής εκ-
παίδευσης, δημιουργία ενημερωτικών φυλλαδίων 
και βίντεο, δημιουργία οδηγού για τις ΜμΕ επιχει-

ρήσεις με χρήσιμες εισηγήσεις.  

Το Έργο υλοποιείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης 
και Δημοσίας Τάξεως, τον Εθνικό Μηχανισμό για τα Δι-
καιώματα της Γυναίκας, την Επίτροπο Ισότητας, το Υ-
πουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το Μεσογειακό Ινστι-
τούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου και την ΙΜΗ, ενώ 

χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Περισσότερες πληροφορίες και ενημερωτικό υλικό: 
www.breakingthemouldcy.com και www.imhbusiness.com ή 
στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: events@imhbusiness.com 

Η ΙΜΗ προωθεί την ισότητα των φύλων στην Κύπρο  

mailto:res.oa@frederick.ac.cy
http://sia-prod.com/el/contact/
http://www.breakingthemouldcy.com
http://www.imhbusiness.com
mailto:events@imhbusiness.com
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Η έγκριση και δημοσίευση του τρι-
ετούς Προγράμματος Εργασίας 
«Ορίζοντας 2020» 2018-2020 ανα-
μένεται στις 27 Οκτωβρίου 2017. 
Προκειμένου να παρέχει στους 
δυνητικούς συμμετέχοντες τις τρέ-
χουσες αναμενόμενες βασικές γραμμές του Προ-
γράμματος Εργασίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνη-
σε προ-δημοσίευση προσχεδίων των τμημάτων του 
Προγράμματος Εργασίας. Ωστόσο, μόνο το εγκριθέν 

Πρόγραμμα Εργασίας θα έχει νομική ισχύ δεδομένου 
ότι ορισμένα στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν στο με-
ταξύ. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του Προγράμματος Εργασίας 
2018-2020 συνοψίζονται ως εξής: 

 Συνέχιση των στόχων του προ-
γράμματος Ορίζοντας 2020 και εν-
σωμάτωση των διδαγμάτων από την 
ενδιάμεση αξιολόγηση (δηλαδή α-
πλούστευση, προσοχή στα ποσοστά 
επιτυχίας - προσκλήσεις σε δύο στά-

δια). 

 Ανοιχτή Καινοτομία, Ανοιχτή Επιστήμη, Άνοιγμα στον 
Κόσμο. 

 Ο αντίκτυπος αποτελεί βασική αρχή των Προγραμμά-
των Εργασίας 2018-2020. 

 Λιγότερες προσκλήσεις και θεματικές, αλλά μεγαλύτε-
ροι προϋπολογισμοί. 

 Διεθνής συνεργασία - εμβληματικές δραστηριότητες.  

 Καινοτομία που δημιουργεί αγορά.  

 Συνέχιση των Focus Areas (4 Focus Areas). 

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-work-programme  

Προ-δημοσίευση Προγραμμάτων Εργασίας 2018-2020 του Ορίζοντα 2020 

Βραβείο Ορίζοντας 2020 για την Επιγραμμική Ασφάλεια  

Τα Βραβεία Ορίζοντας 2020 αποτελούν βραβεία «πρόκλησης» (γνωστά και ως 
βραβεία «προτροπής»), τα οποία προσφέρουν χρηματική ανταμοιβή σε 
όποιον μπορεί να ανταποκριθεί με τον καλύτερο τρόπο σε μια καθορισμένη 
πρόκληση. Στόχος είναι η τόνωση της καινοτομίας και η εξεύρεση λύσεων σε 
προβλήματα που έχουν σημασία για τους ευρωπαίους πολίτες. Σήμερα, υπάρ-
χει μια σαφής ανάγκη για έναν απλό, ασφαλή και φιλικό προς την ιδιωτικότη-
τα τρόπο ομαλής εξακρίβωσης της ταυτότητας των ατόμων στο διαδίκτυο. Το 

βραβείο «Online security - Seamless personal authentication prize» του προγράμματος Ορίζοντας 2020 στο-
χεύει στη σημαντική βελτίωση της συνολικής εμπειρίας του πολίτη όσον αφορά την ηλεκτρονική εξακρίβω-
ση της γνησιότητας και, κατά συνέπεια, στην ευρεία υιοθέτηση των υπηρεσιών και των προϊόντων που πα-
ρέχονται στο πλαίσιο της ενιαίας ψηφιακής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Με συνολικό προϋπολογισμό 4 εκατ. ευρώ, θα απονεμηθούν τρία βραβεία στις καλύτερες και πιο καινοτόμες λύσεις 
ελέγχου ταυτότητας: 2,8 εκατ. ευρώ για τον (τους) νικητή (-ές), 700.000 ευρώ για τον 1

ο
 επιλαχόντα και 500.000 ευ-

ρώ για τον 2
ο
 επιλαχόντα. Οι λύσεις των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT) που θα βραβευθούν θα 

είναι καινοτόμες μέθοδοι, οι οποίες θα επιτρέπουν στους πολίτες και τα έξυπνα αντικείμενά τους να πιστοποιούν τον 
εαυτό τους σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και συσκευών. Η λύση θα πρέπει να είναι εύκολη στη χρήση, αξιόπιστη, 
ανθεκτική στις επιθέσεις του κυβερνοχώρου, φιλική προς την ιδιωτικότητα και συμβατή με τις ευρέως χρησιμοποιού-
μενες τεχνολογίες, καθώς και οικονομικά προσιτή. Θα πρέπει επίσης να είναι αρκετά ανοιχτή, έτσι ώστε να μπορεί 
να ελεγχθεί, να βελτιωθεί, να προσαρμοστεί, να αναπτυχθεί ή / και να ενσωματωθεί εύκολα. Επιπλέον, θα πρέπει να 
είναι τέτοια ώστε ένα ευρύ φάσμα του πληθυσμού της ΕΕ να μπορεί να επωφεληθεί από αυτή, ανεξαρτήτως της κα-
τάστασης υγείας και ηλικίας των πολιτών. 

Οι αιτήσεις ξεκίνησαν στις 28 Σεπτεμβρίου 2017 και θα διαρκέσουν έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2018. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=authentication  

Ζητούνται αξιολογητές για τις προτάσεις έργων του Ορίζοντα 2020 -

Επιτάχυνση της Καινοτομίας 

Στο πλαίσιο της έναρξης του προγράμματος Επιτάχυνση της Καινοτομί-
ας (Fast-Track to Innovation) του Ορίζοντα 2020, ο Εκτελεστικός Οργανι-
σμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) αναζητά μια νέα ομά-
δα ειδικών για να αξιολογήσουν τις προτάσεις έργων, κατά τους μήνες 
Φεβρουάριο/Μάρτιο, Ιούνιο/Ιούλιο και Οκτώβριο/Νοέμβριο του 2018. 

Όσοι ενδιαφέρονται να γίνουν αξιολογητές, θα πρέπει να εγγραφούν στο Participant Portal (http://ec.europa.eu/
research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html) και να αποστείλουν το  Expert Number τους μέσω ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση EASME-FTI-HELPDESK@ec.europa.eu.  

Περισσότερες πληροφορίες:  
https://ec.europa.eu/easme/en/news/wanted-experts-evaluate-horizon-2020-fast-track-innovation-proposals  

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-work-programme
https://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=authentication
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
mailto:EASME-FTI-HELPDESK@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/easme/en/news/wanted-experts-evaluate-horizon-2020-fast-track-innovation-proposals
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Ενημερωτική Ημερίδα  

Ορίζοντας 2020 «Υγεία, Δημογραφικές Αλλαγές και Ευημερία»  

Η Ενημερωτική Ημερίδα για την Υγεία στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 
2020» θα πραγματοποιηθεί στις 8 Δεκεμ-
βρίου 2017 στις Βρυξέλλες. Οι συμμετέχο-
ντες θα ενημερωθούν σχετικά με τα θέμα-
τα, τις προθεσμίες και τη διαδικασία των 
επόμενων προσκλήσεων υποβολής προ-
τάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας της 
Κοινωνικής Πρόκλησης 1 του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020»: Υγεία, Δημογραφική Αλλαγή και Ευ-
ημερία κατά τα επόμενα 3 έτη (2018-2020).  

Με βάση την αρχή της καλύτερης υγείας για όλους, η κοινω-
νική πρόκληση για την υγεία, τη δημογραφική αλλαγή και 
την ευημερία επικεντρώνεται στην εξατομικευμένη υγεία 
και περίθαλψη, στις μολυσματικές ασθένειες και στη 
βελτίωση της παγκόσμιας υγείας, στα καινοτόμα και 
βιώσιμα συστήματα υγείας, στην αποκωδικοποίηση 
του ρόλου του περιβάλλοντος (συμπεριλαμβανομένης 
της κλιματικής αλλαγής) για την υγεία και την ευημερία, 
στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ασφάλεια στον 

κυβερνοχώρο στην υγεία και τη φροντί-
δα. Το πρόγραμμα εργασίας 2018-2020 
αναμένεται να προσφέρει προσκλήσεις υ-
ποβολής προτάσεων με συνολικό προϋπο-
λογισμό ύψους περίπου 2 δις ευρώ.  

Σε σχέση με την Ενημερωτική Ημερίδα για 
την Υγεία, η Γενική Διεύθυνση Έρευνας και 

Καινοτομίας υποστηρίζει τις ακόλουθες δύο εκδηλώσεις που 
θα διοργανωθούν στις 7 Δεκεμβρίου 2017 στις Βρυξέλλες:  

 Satellite event on Innovation Procurement in health 
care 

περιορίζεται σε 80 συμμετέχοντες (κατά σειρά εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος εγγραφής)· 

 Partnering Event το οποίο διοργανώνεται από το 
χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο Health-NCP-Net 
2.0  

η εκδήλωση στοχεύει να βοηθήσει τους ενδιαφερομένους να 
βρουν αξιόπιστους εταίρους στο πλαίσιο των επερχόμενων 
προσκλήσεων του 2018 στον τομέα της Υγείας. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/yc3hqunx  

Νέα ενδεικτικά θέματα προσκλήσεων της Πρωτοβουλίας IMI2 
Η Κοινή Επιχείρηση «Πρωτοβουλία για τα Καινοτόμα Φάρμακα 2» (IMI 2 Joint 
Undertaking) στηρίζει τη συνεργατική έρευνα με στόχο να βελτιωθεί και να γίνει 
αποτελεσματικότερη όλη η διαδικασία ανάπτυξης φαρμάκων, ώστε οι ασθενείς 
να έχουν ταχύτερη πρόσβαση σε καλύτερα και ασφαλέστερα φάρμακα. Τα ακό-
λουθα θέματα εξετάζονται για να συμπεριληφθούν στις μελλοντικές προσκλή-
σεις υποβολής προτάσεων της Πρωτοβουλίας ΙΜΙ2: 

 Αξιολόγηση της μοναδικότητας της διαβητικής καρδιομυοπάθειας σε σχέση με 
άλλες μορφές καρδιακής ανεπάρκειας με χρήση αμερόληπτων προσεγγίσεων φαινο-χαρτογράφησης. 

 Αλληλεπιδράσεις γονιδιώματος-περιβάλλοντος σε φλεγμονώδη δερματική νόσο. 

 Η αξία των διαγνωστικών για την καταπολέμηση της αντιμικροβιακής αντοχής με βελτιστοποίηση της χρήσης αντιβιοτι-
κών. 

 Μιτοχονδριακή δυσλειτουργία στον νευροεκφυλισμό. 

 Δράση υποστήριξης και συντονισμού για τα έργα του τομέα της νευροεκφυλισμού της Πρωτοβουλίας για τα Καινοτόμα 
Φάρμακα. 

 Μια βιώσιμη ευρωπαϊκή πλατφόρμα πολυδύναμων βλαστικών κυττάρων. 

 Σύνδεση της ψηφιακής αξιολόγησης της κινητικότητας με τα κλινικά τελικά σημεία για την προώθηση της κανονιστικής 
αποδοχής και της κλινικής πρακτικής 

 Ανοσοπροσδιορισμός μικροπεριβάλλοντος ανθρώπινου όγκου. 

 Συνέχιση των στοιχείων για την έκθεση στην εγκυμοσύνη, την αναπαραγωγική τοξικολογία και το θηλασμό για βελτίωση 
των αποτελεσμάτων. 

 Βελτίωση της προκλινικής πρόβλεψης των ανεπιθύμητων ενεργειών των φαρμακευτικών ουσιών στο νευρικό σύστημα. 

 Αγωγός μεταγραφικών βιοδεικτών ασφάλειας (TRANSBIOLINE): διευκόλυνση της ανάπτυξης και εφαρμογής νέων βιο-
δεικτών ασφαλείας σε κλινικές δοκιμές και διάγνωση ασθενειών. 

 Ομοσπονδιακή μάθηση και μάθηση για τη συντήρηση της ιδιωτικής ζωής στην υποστήριξη της ανακάλυψης φαρμάκων. 

 Πιλοτικό πρόγραμμα σε κλινική σύνθετη τράπεζα για αναμόρφωση. Αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
θέματα: 
 Καρδιαγγειακές παθήσεις και διαβήτη 
 Αναπνευστικές ασθένειες 
 Νευροεκφυλιστικές ασθένειες 
 Σπάνιες / ορφανές ασθένειες 

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τα μελλοντικά θέματα της πρόσκλησης ΙΜΙ2  είναι ενδεικτικές και υπόκεινται σε αλλαγές. 
Οι τελικές πληροφορίες σχετικά με τις μελλοντικές προσκλήσεις ΙΜΙ θα κοινοποιηθούν μετά από έγκριση από το διοικητικό 
συμβούλιο της Πρωτοβουλίας ΙΜΙ. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.imi.europa.eu/news-events/newsletter/71st-edition-september-2017#5 

http://tinyurl.com/yc3hqunx
http://www.imi.europa.eu/news-events/newsletter/71st-edition-september-2017#5
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14,5 εκατ. ευρώ για μια Βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία 

Καινοτομία, απορρίμματα στη θάλασσα, συνεργασία στη Μεσόγειο - το Ευρωπα-
ϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προτά-
σεων για ενθάρρυνση της «Βιώσιμης Γαλάζιας Οικονομίας». Με συνολικό προϋ-
πολογισμό 14,5 εκατ. ευρώ, η πρόσκληση θα επιταχύνει την εφαρμογή της ευ-
ρωπαϊκής θαλάσσιας πολιτικής και την ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας σε 
όλη την Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δι-
οργανώνει Ενημερωτική Ημερίδα (Info Day) στις 9 Νοεμβρίου 2017 στις Βρυξέλ-

λες και η οποία θα αφορά όλες τις θαλάσσιες λεκάνες που περιβάλλουν τις ακτές της ΕΕ και θα απευθυνθεί 
σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων. 

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη γαλάζια οικονομία περιλαμβάνει 4 σκέλη για την υποστήριξη της καινοτο-
μίας και την προώθηση των αποτελεσμάτων της έρευνας στην αγορά. Ένας άλλος στόχος είναι η βελτίωση των ικα-
νοτήτων και η δικτύωση για την αειφόρο χρήση των θαλάσσιων λεκανών μας. Η πρόσκληση θα ενθαρρύνει τη δημι-
ουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. 

Την έναρξη της Info Day θα κηρύξει ο Karmenu Vella, Επίτροπος αρμόδιος για το Περιβάλλον, τις Θαλάσσιες Υπο-
θέσεις και την Αλιεία. Η ημέρα αυτή θα σηματοδοτήσει την έναρξη μιας από τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Ευρωπαϊ-
κή Ένωση για ένα άμεσο βήμα προς μια συγκεκριμένη δράση για μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία. Η εκδήλωση θα 
μεταδοθεί ζωντανά στο διαδίκτυο.  

Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/easme/en/information-day-blue-growth-calls-under-emff   

Γνωρίζατε ότι οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας αποτελούν επί του παρόντος 
την κύρια πηγή παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας στην ΕΕ; Και ότι κατά τα έτη 
2010-2015, η ποσότητα ηλεκτρικής ε-
νέργειας που παράγεται από τον άνεμο 
στην ΕΕ διπλασιάστηκε και η ποσότητα ηλεκτρικής 
ενέργειας που παράγεται από την ηλιακή ενέργεια 
αυξήθηκε 4,5 φορές;  

Αυτές οι πληροφορίες και πολλά άλλα είναι διαθέσιμα στο 

τελευταίο ενεργειακό στατιστικό εγχειρίδιο 
της ΕΕ. Παρέχει ενεργειακές στατιστικές για 
όλες τις χώρες της ΕΕ και την ΕΕ συνολικά, 
καλύπτοντας τομείς όπως η παραγωγή και 
κατανάλωση ενέργειας, οι κοινωνικοοικονο-
μικοί δείκτες και ο αντίκτυπος του τομέα της 

ενέργειας στο περιβάλλον. Μπορείτε επίσης να βρείτε 
ένα ενεργειακό προφίλ για κάθε χώρα της ΕΕ καθώς και 
λεπτομέρειες σχετικά με την πρόοδο κάθε χώρας προς 
τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια για το 
2020. 

Στατιστικά στοιχεία για την ενέργεια στην ΕΕ  

Επενδύσεις άνω των 222 εκατ. ευρώ για το περιβάλλον, τη φύση και τη 

δράση για το κλίμα 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επενδυτικό πακέτο ύψους 222 εκατ. ευρώ 
από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, με σκοπό να στηρίξει τη μετάβαση της ΕΕ 
προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον, με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE για το περιβάλλον και τη δράση για το 

κλίμα. Η ενωσιακή χρηματοδότηση θα κινητοποιήσει επιπλέον επενδύσεις, με αποτέλεσμα να χορηγηθούν 
συνολικά 379 εκατ. ευρώ σε 139 νέα έργα σε 20 κράτη μέλη. 

Θα χορηγηθούν 181,9 εκατ. ευρώ σε έργα στον τομέα του περιβάλλοντος και της αποδοτικής χρήσης των 
πόρων, στον τομέα της φύσης και της βιοποικιλότητας, καθώς και στους τομείς της περιβαλλοντικής διακυ-

βέρνησης και πληροφόρησης. Σύμφωνα με τη Δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, τα έργα θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη στη μετάβασή τους προς μια πιο κυκλική οικονομία. Τα έργα είναι, 
μεταξύ άλλων, τα εξής: δοκιμές πρωτοτύπου που θα μπορούσε με οικονομικά αποδοτικό τρόπο να μετατρέπει τα 
βενζινοκίνητα οχήματα σε υβριδικά· δημιουργία προϊόντων βιολογικής προέλευσης από την ιλύ λυμάτων· και εφαρ-
μογή νέας βιολογικής επεξεργασίας για την εξάλειψη φυτοφαρμάκων και νιτρικών από το νερό. Άλλα έργα θα στηρί-

ξουν την υλοποίηση του σχεδίου δράσης για τη φύση, ιδίως τη διαχείριση των τοποθεσιών Natura 2000. 
Η προστασία των ειδών αποτελεί ένα άλλο σημαντικό θέμα, όπως στο σλοβενικό διασυνοριακό έργο με σκοπό τη 
συμβολή στην επιβίωση ενός είδους αλπικού λύγκα που απειλείται σοβαρά με εξαφάνιση. Στον τομέα της δράσης 
για το κλίμα, η ΕΕ θα επενδύσει 40,2 εκατ. ευρώ για να στηρίξει την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τον με-
τριασμό της κλιματικής αλλαγής, καθώς και έργα διακυβέρνησης και πληροφόρησης. Τα επιλεγμένα έργα υποστηρί-
ζουν τον στόχο της ΕΕ για μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40 % έως το 2030 
σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο του LIFE θα συμβάλει επίσης στη βελτίωση της 
ανθεκτικότητας μίας από τις πλέον πολυσύχναστες πλωτές οδούς της Ευρώπης —των εκβολών του ποταμού 
Scheldt στο Βέλγιο—, στην ανάπτυξη εργαλείων για την πρόβλεψη φαινομένων αμμοθύελλας, και στην αντιμετώπι-
ση του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3430_en.htm  

Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/energy/en/data-analysis/energy-statistical-pocketbook  

https://ec.europa.eu/easme/en/information-day-blue-growth-calls-under-emff
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3430_en.htm
https://ec.europa.eu/energy/en/data-analysis/energy-statistical-pocketbook
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Στήριξη της ΕΕ προς τις περιφέρειες για οικονομικό μετασχηματισμό και 

εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας 

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2017 δημοσιεύ-
θηκαν δύο προσκλήσεις εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, όπου οι περιφέρειες 
καλούνται να υποβάλουν αίτηση για 
δύο πιλοτικά έργα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Εάν επιλεγούν, μπορούν 
να επωφεληθούν από εξατομικευμένη οικονομική και 
συμβουλευτική στήριξη από την ΕΕ για να μετασχηματί-
σουν τις οικονομίες τους και να εκσυγχρονίσουν τη βιο-
μηχανία τους. 

Πρόσκληση 1: Εξατομικευμένη στήριξη για τις περιφέ-
ρειες που βρίσκονται σε στάδιο βιομηχανικής μετάβα-
σης 
Ορισμένες περιοχές έχουν υποστεί το κόστος της παγκοσμι-
οποίησης χωρίς να έχουν ακόμη αποκομίσει τα οφέλη της. 
Συχνά έχουν πληγεί από σημαντικές απώλειες θέσεων ερ-
γασίας και μπορεί να υποφέρουν από έλλειψη κατάλληλων 
δεξιοτήτων, υψηλό κόστος εργασίας και αποβιομηχάνιση. Οι 
περιφέρειες που αντιμετωπίζουν τις ειδικές αυτές προκλή-
σεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να επωφεληθούν 
από: 
1) Εξατομικευμένη βοήθεια από εμπειρογνώμονες της Ε-
πιτροπής που θα βοηθήσουν τις περιφέρειες ώστε να δια-
μορφώσουν περιφερειακές στρατηγικές οικονομικού μετα-
σχηματισμού. Ανάλογα με τις ειδικές περιφερειακές ανάγκες 
και πόρους, η Επιτροπή θα προσλάβει εξωτερικούς εμπει-
ρογνώμονες για να στηρίξει το έργο των περιφερειών. Οι εν 
λόγω εμπειρογνώμονες μπορούν, για παράδειγμα, να είναι 
ειδικοί σε χρηματοπιστωτικά μέσα, σύμβουλοι επιχειρήσεων 
ή ερευνητές που εργάζονται σε μεθόδους προηγμένης μετα-
ποίησης. Η Επιτροπή διαθέτει μέχρι και 200 000 ευρώ ανά 
περιφέρεια για να καλύψει το κόστος της εν λόγω εξωτερι-
κής εμπειρογνωμοσύνης. Τα χρήματα αυτά προέρχονται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ). 
2) Συμπληρωματική στήριξη από το Ευρωπαϊκό Παρατη-
ρητήριο για τους συνεργατικούς σχηματισμούς και τις βιομη-
χανικές μεταλλαγές ώστε να βοηθηθούν οι περιφέρειες στη 
διαμόρφωση πολιτικών για τους συνεργατικούς σχηματι-

σμούς και στην καλύτερη διασύνδεση 
τοπικών επιχειρήσεων, ερευνητικών κέ-
ντρων και πανεπιστημίων. 
3) Ποσό ύψους έως 300 000 ευρώ από 
το ΕΤΠΑ ώστε να στηριχθεί η έγκαιρη 
υλοποίηση των περιφερειακών στρατηγι-

κών οικονομικού μετασχηματισμού, με προϋπόθεση την 
επίτευξη επαρκούς προόδου ως προς την ανάπτυξη αυτών 
των στρατηγικών. 

Η πρόσκληση στοχεύει ιδιαίτερα τις «περιφέρειες μετά-
βασης» και τις «περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρει-
ες». Θα προεπιλεγούν 5 περιφέρειες. Ανάλογα με το επί-
πεδο ενδιαφέροντος, η Επιτροπή μπορεί να επαναλάβει την 
πρόσκληση ώστε να προεπιλέξει 5 ακόμη περιφέρειες, με 
νέο και παρόμοιο προϋπολογισμό. 

Πρόσκληση 2: Διαπεριφερειακές εταιρικές σχέσεις για 
την ανάπτυξη ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών αλυσίδων 
αξίας 
Στόχος αυτού του πιλοτικού έργου είναι η εμπορική αξιοποί-
ηση και η επέκταση διαπεριφερειακών έργων με δυνατότητα 
τραπεζικής χρηματοδότησης σε τομείς προτεραιότητας 
όπως τα μαζικά δεδομένα, η βιοοικονομία, η αποδοτική χρή-
ση των πόρων, η συνδεδεμένη κινητικότητα, η υγεία και η 
ενεργός γήρανση ή η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Για το 
έργο, μέσω του οποίου παρέχεται στήριξη της Επιτροπής 
για την ανάπτυξη έργων και την πρόσβαση σε νέες αγορές, 
μπορούν να υποβάλουν αίτηση διακρατικές εταιρικές 
σχέσεις περιφερειακών αρχών από τουλάχιστον τέσσε-
ρις χώρες της ΕΕ και με τη συμμετοχή πανεπιστημίων, 
ερευνητικών κέντρων, συνεργατικών σχηματισμών και 
επιχειρήσεων. Θα επιλεγούν 5 έως 10 εταιρικές σχέ-
σεις, οι οποίες θα λάβουν εξατομικευμένη στήριξη από ειδι-
κές ομάδες που έχουν συσταθεί στο πλαίσιο της Επιτροπής 
και στις οποίες συμμετέχουν εμπειρογνώμονες από διάφο-
ρα θεματικά τμήματα καθώς και εξωτερικοί εμπειρογνώμο-
νες. Για την ανάπτυξη αυτών των εταιρικών σχέσεων το ΕΤ-
ΠΑ θα διαθέσει συνολικό ποσό ύψους 1 εκατ. ευρώ. 

Οι ενδιαφερόμενες περιφέρειες μπορούν να υποβάλουν 
αίτηση μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2017.  

Φόρουμ εμπειρογνωμόνων για αντιμετώπιση διασυνοριακών εμποδίων 

Προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το οικονομικό δυναμικό των 
παραμεθόριων περιφερειών της ΕΕ, στις οποίες ζουν 150 εκατομ-
μύρια πολίτες, η Επιτροπή εγκαινίασε το «Σημείο Επαφής για τα 
Σύνορα». Η πρωτοβουλία αυτή θα παρέχει εξατομικευμένη στήρι-
ξη στις εν λόγω περιφέρειες, έτσι ώστε να τις βοηθήσει να εξαλεί-
ψουν τους φραγμούς στις θέσεις εργασίας και τις επενδύσεις.  

Για τις επιχειρήσεις, τους εργαζομένους και τους σπουδαστές, η ανταπόκριση στις απαιτήσεις διαφορετικών διοικητικών 
και νομικών συστημάτων παραμένει πολύπλοκη και δαπανηρή. Το σημείο επαφής για τα σύνορα θα βοηθήσει τις παρα-
μεθόριες περιφέρειες να συνεργάζονται καλύτερα με μια δέσμη συγκεκριμένων δράσεων. Θα βοηθήσει 1) ώστε να βελτιω-
θεί η πρόσβαση σε θέσεις εργασίας, 2) καθώς και σε υπηρεσίες, όπως είναι τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και 
δημόσιων μεταφορών και 3) στη διευκόλυνση των διασυνοριακών επιχειρήσεων. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3271_en.htm 
 

Περισσότερες πληροφορίες:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-expressions-of-interest/#1  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3271_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-expressions-of-interest/#1
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Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας ERASMUS + 2018 

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασίας Erasmus + 2018, το οποίο δημοσιεύτηκε από τον 
EACEA, περιγράφει τη δομή και τη χρηματοδότηση του προγράμματος για το 2018 
και τονίζει τη σχέση μεταξύ των πολιτικών και των αλλαγών από το 2017. Το 2018 
με προϋπολογισμό 2,7 δις ευρώ, το Πρόγραμμα μέσω από τις διάφορες δράσεις 
του, θα καλύψει συγκεκριμένες πολιτικές προτεραιότητες. Η Επιτροπή προτείνει ένα 
υψηλό βαθμό συνέχειας, αλλά ορισμένες προτεραιότητες έχουν αναθεωρηθεί και 

συμπληρωθεί προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι πρόσφατες εξελίξεις της πολιτικής. Σε όλες τις δράσεις του 
προγράμματος, δίδεται μεγάλη έμφαση στις δραστηριότητες υποστήριξης της κοινωνικής ένταξης και της 
ισότητας στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, συμπεριλαμβανομένων των σχετι-
κών προσαρμογών στη διδασκαλία, σύμφωνα με τη Δήλωση του Παρισιού της 17

ης
 Μαρτίου 2015 για την 

προώθηση της ιθαγένειας και των κοινών αξιών της ελευθερίας, της ανεκτικότητας και της μη διάκρισης μέ-
σω της εκπαίδευσης, καθώς και της Ατζέντας Νέων Δεξιοτήτων για την Ευρώπη.  

Οι πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού 
έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο πρόγραμμα του 2018. Ειδικότερα, η πρόταση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύ-
ης προβλέπει ότι ορισμένες από τις δραστηριότητες που υποστηρίζονταν μέχρι σήμερα από την Ευρωπαϊκή Εθελο-
ντική Υπηρεσία θα τεθούν υπό την αιγίδα του Σώματος Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης, και τροποποιεί αναλόγως τον 
κανονισμό Erasmus+, συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων του προϋπολογισμού. Επιπλέον, σε συνέχεια της ανα-
κοίνωσης της Επιτροπής του Δεκεμβρίου 2016 «Επενδύοντας στη Νεολαία της Ευρώπης», μια νέα δραστηριότητα 

με τίτλο «ErasmusPRO» θα συμβάλει στην ενίσχυση της μακρόχρονης κινητικότητας των μαθητευομένων. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/c-2017-5652_en.pdf  

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το  

Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018 

Στο πλαίσιο του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη για τον πολιτιστικό και τον 
δημιουργικό τομέα, η Επιτροπή δημοσιεύει πρόσκληση υποβολής προτάσε-
ων για τη χρηματοδότηση έργων διακρατικής συνεργασίας που συνδέονται με το 
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018. 

Η πρόσκληση απευθύνεται σε πολιτιστικούς φορείς, όπως αίθουσες συναυλιών, 
όπερες και θιάσους σε ολόκληρη την ΕΕ, για να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες του 

εν λόγω Ευρωπαϊκού Έτους ώστε να ενισχυθεί η αίσθηση ότι ανήκουμε σε έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο. Σημειώνεται 
ότι ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ερευνητικά ιδρύματα, οργανισμοί τουρισμού ή/και τουριστικοί φορείς δεν 
μπορούν να συμμετάσχουν ως επικεφαλής έργων. Η Επιτροπή θα προκρίνει έργα που επικεντρώνονται σε δρα-

στηριότητες ευαισθητοποίησης και επικοινωνίας, και που θα έχουν μακροπρόθεσμο αντίκτυπο.  

Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 22 Νοεμβρίου 2017. Τα σχέδια πρέπει να ξεκινήσουν μεταξύ Ιανουαρίου και Σε-
πτεμβρίου 2018, και να έχουν μέγιστη διάρκεια 24 μηνών. 

Περισσότερες πληροφορίες:  
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τη 
δοκιμαστική έκδοση ενός νέου εργα-
λείου για να ενθαρρύνει τα σχολεία να 
χρησιμοποιήσουν τις ψηφιακές τε-
χνολογίες. 600 σχολεία από 14 χώρες 
έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν το 
νέο εργαλείο «SELFIE» σε αυτή την 
πιλοτική φάση, προτού τελειοποιηθεί 
και τεθεί στη διάθεση των ενδιαφερομένων σχολείων 
στην Ευρώπη στις αρχές του 2018. 

Οι ψηφιακές τεχνολογίες προσφέρουν νέες ευκαιρίες στη 
βελτίωση της μάθησης και της διδασκαλίας. Ωστόσο, η 
ουσιαστική ενσωμάτωση αυτών των τεχνολογιών εξακο-
λουθεί να αποτελεί πρόκληση για τα σχολεία και η απλή 
παρουσία ψηφιακού εξοπλισμού δεν μεταφράζεται σε 
καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Το νέο εργαλείο 
SELFIE, που σημαίνει «αντανάκλαση στην αποτελεσματι-

κή μάθηση προωθώντας την καινοτομία 
μέσω της εκπαιδευτικής τεχνολογίας», 
βοηθά τα σχολεία να αξιολογούν τα 
πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες τους, 
προκειμένου να αξιοποιήσουν στο 
έπακρο τις ψηφιακές τεχνολογίες στις 
διδακτικές τους δραστηριότητες. 

Το εργαλείο SELFIE θέτει μια σειρά 
ερωτήσεων στους δασκάλους, τους διευθυντές σχολείων 
και τους μαθητές για να αποκτήσει μια εικόνα της χρήσης 
των ψηφιακών τεχνολογιών για εκμάθηση στο σχολείο 
τους. Το εργαλείο επικεντρώνεται κυρίως στην εκμά-
θηση και όχι στην τεχνολογία και λαμβάνει υπόψη 
όλους τους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των 
σχολικών στρατηγικών, των διδακτικών πρακτικών, των 
υποδομών, των προγραμμάτων σπουδών και της εμπει-
ρίας των σπουδαστών. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/education/news/20171002-selfie-schools-making-most-digital-technologies_en  

Τα σχολεία αξιοποιούν στο έπακρο τις ψηφιακές τεχνολογίες; 

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/c-2017-5652_en.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en
http://ec.europa.eu/education/news/20171002-selfie-schools-making-most-digital-technologies_en
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Νέα για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

(ΜΜΕ) 

China IPR SME Helpdesk:  

Υπηρεσία δωρεάν πληροφόρησης και υποστήριξης των ΜΜΕ της ΕΕ για 

την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας  

Τα βασικά ζητήματα σχετικά με την ανάπτυξη, την προστασία και την επι-
βολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας είναι ουσιώδη για όλες τις 
πτυχές της επιχείρησής σας. Η στρατηγική σας για τα δικαιώματα διανοη-
τικής ιδιοκτησίας θα πρέπει να θεωρείται ένας από τους κύριους πυλώνες 
της επιχείρησής σας. Μια ισχυρή στρατηγική για τα δικαιώματα διανοητι-

κής ιδιοκτησίας και μια προληπτική προετοιμασία όχι μόνο συμβάλλουν στην πρόληψη των προβλημάτων 
που σχετίζονται με τα ΔΔΙ, αλλά έχουν, επίσης, ως αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων καθώς και την αποτε-
λεσματικότερη και ταχύτερη επιβολή σε περίπτωση παράβασης.  

Τα Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) είναι νομικά εκτελεστά δικαιώματα επί της χρήσης εφευρέσεων ή άλλων 
δημιουργικών έργων. Παρέχουν το δικαίωμα να αποκλείουν άλλους από τη χρήση τους. Η διασφάλιση των ΔΔΙ θα σας 
βοηθήσει να αποτρέψετε την παράβαση και να επιβληθείτε σε βάρος των παραβατών που επωφελούνται από την και-
νοτομία ή την επωνυμία σας, χρησιμοποιώντας την ως δική τους. Η Διανοητική Ιδιοκτησία κατηγοριοποιείται σε κατο-
χυρωμένα και μη κατοχυρωμένα δικαιώματα. Τα κατοχυρωμένα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας είναι εδαφικά, 
πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να αξιώνονται και να διεκδικούνται σε κάθε χώρα χωριστά. Η κατοχυρωμένη Διανο-
ητική Ιδιοκτησία σε μία χώρα δεν ισχύει αυτόματα για την Κίνα. Ως εκ τούτου, συνιστάται έντονα η εγγραφή 
στα πλεονεκτήματα της διανοητικής ιδιοκτησίας της χώρας πριν την είσοδο στην αγορά. Ο καλύτερος τρόπος 
για την πρόληψη των προβλημάτων που σχετίζονται με τα ΔΔΙ είναι να χρησιμοποιήσετε μια πολυεπίπεδη και ολιστική 
στρατηγική προστασίας των ΔΔΙ, η οποία θα παρέχει προστασία τόσο μέσω της εγγραφής των κατοχυρωμένων δικαι-
ωμάτων σας όσο και μέσω άλλων μεθόδων, όπως η συμβατική προστασία (συμφωνίες εμπιστευτικότητας κλπ.) και τα 
εσωτερικά μέτρα ασφαλείας (περιορισμένη πρόσβαση σε συγκεκριμένους  χώρους εργασίας κ.λπ.). 

Το έργο China IPR SME Helpdesk συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και παρέχει υποστήριξη στις ευ-
ρωπαϊκές ΜΜΕ για την προστασία και την επιβολή των ΔΔΙ στην Κίνα ή σε σχέση με αυτήν. Προσφέρει δωρεάν πλη-
ροφορίες και υπηρεσίες με τη μορφή απλών, πρωτοποριακών, εμπιστευτικών συμβουλών σχετικά με τη διανοητική 
ιδιοκτησία και τα συναφή επιχειρηματικά θέματα. 
Οι δωρεάν υπηρεσίες του Helpdesk περιλαμβάνουν: 

 Υπηρεσία ερωτηματολογίου - Εμπιστευτικές συμβουλές 
Οι μεμονωμένες ΜΜΕ και οι ενδιάμεσες οργανώσεις των ΜΜΕ μπορούν να υποβάλουν τα ερωτήματά τους σχετικά με 
τη διανοητική ιδιοκτησία απευθείας στο γραφείο υποστήριξης μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αυτο-
προσώπως, αποκτώντας άμεση πρόσβαση σε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για να λάβουν δωρεάν και εμπιστευτικές 
συμβουλές. 

 Εκπαίδευση 

Το Helpdesk παρέχει εκπαίδευση σχετικά με την προστασία και επιβολή της διανοητικής ιδιοκτησίας της Κίνα σε ολό-
κληρη την Ευρώπη και την Κίνα, προσαρμοσμένη στις ανάγκες των επιχειρήσεων, όπως: 

· Γενικά ζητήματα ΔΙ, συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής ΔΙ. 

· Πρακτικές επιχειρηματικές προκλήσεις, όπως η συμμετοχή σε εμπορική έκθεση και η χορήγηση αδειών. 

- Helpdesk IP Clinics που προσφέρουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα διεξαγωγής 20λεπτων συσκέψεων με έναν 
ειδικό στα ζητήματα ΔΙ. 
          συνέχεια στην επόμενη σελίδα…. 



Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρο-
μεσαίες Επιχειρήσεις EASME δημοσίευσε 
προκήρυξη σύμβασης υπηρεσιών με τίτλο 
«Νέες τεχνολογίες και ψηφιοποίηση: ευκαι-
ρίες και προκλήσεις για την κοινωνική οικο-
νομία και τις κοινωνικές επιχειρήσεις».   

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφο-
ρών είναι η μελέτη, συγκριτική αξιολόγηση, διάδοση πρω-
τοβουλιών (δημόσιων ή ιδιωτικών) /πολιτικών σε παγκό-
σμιο, ευρωπαϊκό/εθνικό επίπεδο με στόχο την προώθηση 
επιτυχών προσεγγίσεων για την κοινωνική οικονομία και 

τις κοινωνικές επιχειρήσεις για:  

 ενίσχυση των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων 
τους και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 
στην επιχειρηματική στρατηγική τους,  

 συζήτηση των ευκαιριών και των προκλήσε-
ων που αντιμετωπίζουν σε αυτόν τον τομέα,  

 διάδοση βέλτιστων πρακτικών που στοχεύουν τόσο 
στους ιδιωτικούς όσο και στους δημόσιους φορείς.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 250.000 ευρώ για 
12 μήνες. Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών εί-

ναι ανοικτή έως τις 17 Νοεμβρίου 2017.  

Προκήρυξη εκπόνησης μελέτης σχετικά με ευκαιρίες και προκλήσεις 

για την κοινωνική οικονομία και τις κοινωνικές επιχειρήσεις 
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...συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα 

 Υλικό 
Οι οδηγοί και το εκπαιδευτικό υλικό που επικεντρώνονται στη βιομηχανία και στις επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τα 
ζητήματα των ΔΔΙ της Κίνας μέσω των εξής θεματικών: 

· Θεματική ΔΙ, συμπεριλαμβανομένων των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των εμπορικών σημάτων, των πνευματικών 

δικαιωμάτων και της αδειοδότησης. 

· Θεματική που επικεντρώνεται στην Επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ΔΙ ως επιχειρηματικό πλεονέκτημα 

και της μεταφοράς τεχνολογίας. 
- Ειδικός τομέας, συμπεριλαμβανομένων των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, των ιατρικών συσκευών και της 
καθαρής τεχνολογίας. 

 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
Η πολυγλωσσική διαδικτυακή πύλη παρέχει εύκολη πρόσβαση σε όλες τις ΜΜΕ της ΕΕ στις πληροφορίες και τις 
υπηρεσίες του Helpdesk, συμπεριλαμβανομένων των οδηγών, των ηλεκτρονικών μαθημάτων εκπαίδευσης, των βί-
ντεο, των ενημερωτικών εκδηλώσεων και των ζωντανών διαδικτυακών σεμιναρίων του Helpdesk. 

Το China IPR SME Helpdesk είναι σε ετοιμότητα για να παρέχει δωρεάν πρακτικές συμβουλές στην επιχεί-
ρησή σας, ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεστε. 

 

Το China IPR SME Helpdesk 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 εμπιστευτικές συμ-

βουλές 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 εμπειρογνω-

μόνων, προκειμένου να λάβουν άμεσα δωρεάν εμπιστευτικές συμβουλές εντός 3 εργάσιμων ημερών. 

Το China IPR SME Helpdesk συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το China IPR SME Helpdesk και για οποιαδήποτε πτυχή των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας στην Κίνα, επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ipr-hub.eu/. 

Άνοιξαν οι εγγραφές για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Τουρισμού  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει την Ευρωπαϊκή Ημέρα 
Τουρισμού στις 28 Νοεμβρίου 2017 στις Βρυξέλλες. Η φετινή 
διάσκεψη θα ασχοληθεί με το θέμα «Το μέλλον του Ευρωπαϊ-
κού Τουρισμού» και θα εξετάσει θέματα όπως η πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ, η αλυσίδα αξίας 
του τουρισμού και οι συνέπειές της στους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και τις τοπικές κοινότητες, καθώς 
και το μέλλον της διακυβέρνησης του τουρισμού σε επίπεδο ΕΕ, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 

Η εκδήλωση θα συγκεντρώσει περίπου 400 συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των Επιτρόπων και άλλων εκ-
προσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υψηλού επιπέδου εκπροσώπους των δημόσιων αρχών, εκπροσώπους 
ευρωπαϊκών κλαδικών ενώσεων, του τουριστικού και ταξιδιωτικού κλάδου καθώς και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές: https://eu.eventscloud.com/ehome/etd2017/200397164/  

Περισσότερες πληροφορίες: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2852  

mailto:question@china-iprhelpdesk.eu
http://www.ipr-hub.eu/
https://eu.eventscloud.com/ehome/etd2017/200397164/
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2852
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 
European Space Week 2017  
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.eusw2017.eu/ 

3-9 Νοεμβρίου 
Ταλίν, Εσθονία 

Raw Materials Week 2017 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/y87ty83n 

6-10 Νοεμβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

European Commission & European Defence Agency Matchmaking event 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/yd5gt9cr 

7 Νοεμβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

6th Annual EU Financial Regulation Conference 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/ydhsvxca 

7 Νοεμβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Annual Event on Public-Public Partnerships 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/yaumwata 

7-8 Νοεμβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Info Day and brokerage event on the Horizon 2020 WP 2018-2020, Challenge "Climate 
Action, Environment, Resource Efficiency & Raw Materials" 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/yaphw4mh 

8-9 Νοεμβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

ICT Proposers' Day 2017 
Περισσότερες πληροφορίες:  
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/events/ict-proposers-day-2017 

9-10 Νοεμβρίου 
Βουδαπέστη,  

Ουγγαρία 

Info Day and Brokerage event on the Horizon 2020 Societal Challenge 6 (Europe in a 
changing world – inclusive, innovative and reflective societies) 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/yatsc88g  

14 Νοεμβρίου  
 Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Horizon 2020 Food Security Societal Challenge Info week  
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/y8ynxk47 

14-17 Νοεμβρίου  
 Βρυξέλλες, Βέλγιο 

3rd BioHorizon International Brokerage Event 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ncp-biohorizon.net/events?cmd=showDetail&id=152  

15 Νοεμβρίου  
 Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Organic Innovation Days 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tporganics.eu/organic-innovation-days/ 

15-17 Νοεμβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

New Tools for Spreading Excellence and Widening Participation in Research and  
Innovation Programmes 
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.hm.ee/en/seminar_16.11.2017  

16 Νοεμβρίου 
Ταλίν, Εσθονία 

VeloCittà - the International Platform for Cities & Bike Share 
Περισσότερες πληροφορίες: http://velo-citta.eu/ 

16 Νοεμβρίου 
Ρώμη, Ιταλία 

10th annual International Conference of Education, Research and Innovation  
Περισσότερες πληροφορίες: https://iated.org/iceri/ 

16-18 Νοεμβρίου 
Σεβίλλη, Ισπανία 

Broadband Days 2017 
Περισσότερες πληροφορίες:  
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/broadband-days-2017 

20-21 Νοεμβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Smart Mobility 2020: Innovative and sustainable urban transport in Europe  
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/ydxnabuo 

22-23 Νοεμβρίου 
Ταλίν, Εσθονία 

Scientific Conference ‘Rural Development 2017: Bioeconomy Challenges’ 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ruraldevelopment.lt/  

23-24 Νοεμβρίου 
Kaunas, Λιθουανία 

12th European Quality Assurance Forum 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/ychxwmj9 

23-25 Νοεμβρίου 
Ρίγα, Λετονία 

Opening up to an ERA of Social Innovation Conference 
Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/research/conferences/2017/era/index.cfm 

27-28 Νοεμβρίου 
Λισαβόνα,  

Πορτογαλία 

3
rd

 Cities Forum  
Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/cities_forum_nl 

27-28 Νοεμβρίου 
Ρότερνταμ,  
Ολλανδία 

European Tourism Day 
Περισσότερες πληροφορίες: https://eu.eventscloud.com/ehome/etd2017/200397164/  

28 Νοεμβρίου  
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Digital Infrastructures for Research 2017 “Connecting the building blocks for Open 
Science”  
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/ybhpsosa  

30 Νοεμβρίου -  
1 Δεκεμβρίου  

Βρυξέλλες, Βέλγιο 

http://www.eusw2017.eu/
http://tinyurl.com/y87ty83n
http://tinyurl.com/yd5gt9cr
http://tinyurl.com/ydhsvxca
http://tinyurl.com/yaumwata
http://tinyurl.com/yaphw4mh
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/events/ict-proposers-day-2017
http://tinyurl.com/yatsc88g
http://tinyurl.com/y8ynxk47
http://www.ncp-biohorizon.net/events?cmd=showDetail&id=152
http://tporganics.eu/organic-innovation-days/
https://www.hm.ee/en/seminar_16.11.2017
http://velo-citta.eu/
https://iated.org/iceri/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/broadband-days-2017
http://tinyurl.com/ydxnabuo
http://www.ruraldevelopment.lt/
http://tinyurl.com/ychxwmj9
http://ec.europa.eu/research/conferences/2017/era/index.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/cities_forum_nl
https://eu.eventscloud.com/ehome/etd2017/200397164/
http://tinyurl.com/ybhpsosa
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

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 

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://www.women4energy.eu/
https://www.b2match.eu/healthBE2017
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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/  

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/
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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ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ 

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

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

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΟΤ) 

http://www.visitcyprus.biz/  

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ΚΕΒΕ) 

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

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ  

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

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΑ) 

http://cyprussports.org/  

ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 

http://www.aglantzia.com/ 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 

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

CYPRUS INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT  

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

ΙΜΗ 

http://www.imhbusiness.com/  

CONTACT ADVERTISING AGENCY LTD 

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

THE CYPRUS INSTITUTE 

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

Συνδρομητές 

 
                       
 

 

 
Επιμέλεια ύλης και έκδοσης: Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου - Γραφείο Βρυξελλών 

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

      Ροζμαρί Στρεβινιώτη                       
     Υπεύθυνη Γραφείου Βρυξελλών       

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

  
Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου 

www.eoc.org.cy 

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

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

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