
Το άρθρο αυτό μπορεί να έχει 

75-125 λέξεις. 

Η επιλογή εικόνων ή γραφικών 

είναι ένας σημαντικός τρόπος 

πρόσθεσης περιεχομένου σε 

ένα ενημερωτικό δελτίο. 

Σκεφτείτε το άρθρο σας και 

δείτε εάν η εικόνα υποστηρίζει 

και εντείνει το μήνυμα που προ-

σπαθείτε να αποδώσετε.  Προ-

σπαθήστε να μην επιλέξετε 

εικόνες που δεν ταιριάζουν με 

Το άρθρο αυτό μπορεί να έχει 

100-150 λέξεις. 

Το υλικό θεμάτων που εμφανί-

ζεται στα ενημερωτικά δελτία 

είναι πάρα πολύ μεγάλο.  Μπο-

ρείτε να συμπεριλάβετε άρθρα 

σχετικά με τεχνολογίες ή καινο-

τομίες στον τομέα σας. 

Μπορεί επίσης να θέλετε να 

αναφέρετε επιχειρησιακές ή 

οικονομικές τάσεις ή να κάνετε 

προβλέψεις για τους πελάτες 

 

 

Πρόταση προϋπολογισμού 2008: αύξηση των 

δαπανών για την έρευνα κατά 11%  

Ευρωπαϊκή Συνεργασία στον τομέα της 

Επιστημονικής και Τεχνικής Έρευνας (COST) 

 

 

Ημερολόγιο     

ευρωπαϊκών 

εκδηλώσεων  

9 

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

 

 

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

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

«H2020 Info Day on FOF 12, 
ICT 5 and ICT 31: ICT Inno-
vation for Manufacturing 

SMES (I4MS), Customised 
and low energy computing 
and Micro- and nanoelec-

tronics technologies» 
2 Δεκεμβρίου 2016 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

http://tinyurl.com/jyeqhom  
 

«Info and Networking Days 

on Η2020 Big Data Public-

Private Partnership topics 

2017» 

17-18 Ιανουαρίου 2017 
Λουξεμβούργο 

http://tinyurl.com/hafgsra  
 

«Erasmus+  
SPORT Info day» 

31 Ιανουαρίου 2017 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

http://tinyurl.com/hhgrpto  

Διοργάνωση «Συναντήσεων Καινοτομίας» στην Αθήνα 
στο πλαίσιο της κοινοπραξίας EAEC-EOC Task Force 

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο 

Κύπρου (EΓΚ) σε 

συνεργασία με τον 

Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο 

Συντονιστών Erasmus 

(EAEC) δημιούργησαν ένα 

νέο πλαίσιο υπηρεσιών με 

στόχο την πληροφόρηση, 

δικτύωση και παροχή 

υποστήριξης στην 

ετοιμασία επιτυχημένων 

προτάσεων με σκοπό τη 

διεκδίκηση 

χρηματοδότησης από 

Ευρωπαϊκά, Περιφερειακά 

και Εθνικά Προγράμματα.  

Πιο συγκεκριμένα, το ΕΓΚ 

(με 34 μέλη από Κύπρο και 

Ελλάδα) και το δίκτυο EAEC (που απαριθ-

μεί πάνω από 100 μέλη) ένωσαν τις δυνά-

μεις τους τις πιο έμπειρες συμβουλευτικές 

εταιρίες στο χώρο, όπως TALOS RTD, 

Enoros Consulting και GrantXpert. Μαζί, 

δημιούργησαν μια «Task- Force» με σκο-

πό την μεγιστοποίηση των πιθανοτήτων 

των μελών τους, στη διαδικασία υποβο-

λής επιτυχημένων προτάσεων. 

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας διοργα-

νώθηκαν από το ΕΓΚ παράρτημα Αθήνας, 

Συναντήσεις Καινοτομίας στις 13 και 14 Ο-

κτωβρίου 2016. Οι συναντήσεις έλαβαν χώρα 

στο κτήριο της Κυπριακής Πρεσβείας και στο 

Ξενοδοχείο Αμαλία, και συμπεριλάμβαναν 

στοχευμένες παρουσιάσεις καλύπτοντας συ-

γκεκριμένες θεματικές ενότητες (Υγεία, Εκ-

παίδευση, Έρευνα, Κοινωνικές και Ανθρωπι-

στικές Επιστήμες, κλπ) για 

συγκεκριμένα προγράμματα 

όπως το Πρόγραμμα Ορίζο-

ντας 2020, Πρόγραμμα 

INTERREG Ελλάδα-

Κύπρος, Πρόγραμμα Ευρώ-

πη για τους Πολίτες, 

Εrasmus+, κ.α. Κατά τη 

διάρκεια των Συναντήσε-

ων ενισχύθηκε η αλληλε-

πίδραση μεταξύ των συμ-

μετεχόντων για την ανά-

πτυξη ιδεών μέσω της 

στοχευμένης συζήτησης 

για τη συγγραφή προτάσε-

ων.  

Επιπλέον, την πρώτη μέρα 

των συναντήσεων, ο Εκτε-

λεστικός Διευθυντής του ΕΓΚ, Δρ Γρηγό-

ρης Μακρίδης προέβη σε ανοικτή ενημέρω-

ση του ΕΑΕC – EOC TASK FORCE  παρου-

σία των αντιπροσώπων των εταιριών της 

κοινοπραξία. Την Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου, 

οι εκπρόσωποι των συμβουλευτικών εται-

ρειών διεξήγαγαν Προσωπικές Συναντήσεις 

για υποστήριξη στην ετοιμασίας πρότασης ή/

και εξεύρεσης εταίρων με τους ενδιαφερόμε-

νους φορείς.  Η ομάδα του Task-Force εξυ-

πηρέτησε τόσο οργανισμούς μέλη του δικτύ-

ου ΕΓΚ όσο και μη μέλη του. Η διήμερη δρά-

ση του ΕΓΚ έκλεισε με την - Ανοικτή παρου-

σίαση του Δικτύου του Ευρωπαϊκού Γρα-

φείου Κύπρου από τον Εκτελεστικό Διευθυ-

ντή.  

Περισσότερες πληροφορίες:  
http://eoc.org.cy/en/index.php?id=284  

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
http://tinyurl.com/jyeqhom
http://tinyurl.com/hafgsra
http://tinyurl.com/hhgrpto
http://eoc.org.cy/en/index.php?id=284
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Έργο «VeLoCiTy»: Προσομοίωση διαδικασίας συνέντευξης  

για υποψηφίους θέσεων εργασίας 

Επτά χρόνια μετά την οικονομική κρίση, οι επιπτώσεις της εξακολουθούν να είναι πολύ 
ισχυρές. Μια από τις πιο αρνητικές επιπτώσεις ήταν η ταχεία αύξηση των ποσοστών ανερ-
γίας που παρατηρήθηκαν στην ΕΕ-28 και ειδικά στις χώρες της νότιας Ευρώπης. Η κατά-
σταση αυτή έχει οδηγήσει πολλά άτομα στο να εγκαταλείψουν τις χώρες τους και να προ-
σπαθήσουν να ψάξουν για μια θέση εργασίας σε άλλη χώρα. Ακόμα και αν υπάρχουν πολ-
λοί άλλοι παράγοντες που ωθούν ένα άτομο στο να εγκαταλείψει τη χώρα του, ο φόβος της 

μακροχρόνιας ανεργίας θεωρείται καταλυτικός παράγοντας για την αυξανόμενη μεταναστευτική τάση.  

To Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Τεχνολογιών Διαδικτύου (SEIT) του Πανεπιστημίου Κύπρου συντονί-
ζει το έργο «Virtual learing environment to coach interviewees - VeLoCiTy» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το 
πρόγραμμα Erasmus+. Στόχος του έργου είναι να διευκολύνει τα άτομα που προσπαθούν να βρουν μια θέση εργασίας 
σε άλλη χώρα, βοηθώντας τους να εξοικειωθούν στις θεωρίες και τις πρακτικές των συνεντεύξεων, που εν μέρει είναι α-
ποτέλεσμα της ποικιλομορφίας των κουλτούρων και του πολιτισμού των διαφορετικών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Ο παραπάνω στόχος θα επιτευχτεί μέσο ενός καινοτόμου τρισδιάστατου εικονικού περιβάλλοντος στο οποίο θα περιλαμ-
βάνονται σενάρια που προσομοιώνουν τις πιο αντιπροσωπευτικές διαδικασίες συνέντευξης. Τα αποτελέσματα του έργου 
θα περιλαμβάνουν εγχειρίδια χρήσης, κατευθυντήριες γραμμές για τους ερωτηθέντες και βίντεο επίδειξης, που αναμένεται 
να ωφελήσουν οργανισμούς VET, μη-κυβερνητικούς οργανισμούς και οργανισμούς που παρέχουν συμβουλευτικές υπη-
ρεσίες. Ωστόσο, η κύρια επωφελούμενη ομάδα θα είναι τα άτομα-ερωτηθέντες που θα βοηθηθούν άμεσα μέσα από την 
συμμετοχή στο περιβάλλον, την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων όπως η απόσταση, ο χώρος και η διαθεσιμότητα 
εκπαιδευτή. 

Περισσότερες πληροφορίες: Καθ. Γιώργος Παπαδόπουλος, SEIT (Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Τεχνολο-
γιών Διαδικτύου), Πανεπιστήμιο Κύπρου, email: george@cs.ucy.ac.cy 

Το έργο «Developing Innovative Didactics 
for Workplace Training – DIDO» θα συμβά-
λει με ένα νέο και καινοτόμο σχέδιο στον 
τομέα της παιδαγωγικής εκπαίδευσης (VET) 
που δεν αντικατοπτρίζεται στην αρχική κα-
τάρτιση των εκπαιδευτικών ή τα μέσα που 
διατίθενται για τη συνέχεια επαγγελματικής 
ανάπτυξης του προσωπικού VET. Το DIDO θα παρέχει 
την κατάλληλη παιδαγωγική προετοιμασία για άτομα 
που παρέχουν εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, συμπε-
ριλαμβανομένων των εκπαιδευτών, των  εποπτών των 
ασκούμενων, των σύμβουλων των μαθητευομένων και 
των επαγγελματιών ανθρώπινου δυναμικού υπεύθυνη 
για ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση. 

Η δεύτερη συνάντηση των εταίρων πραγματοποιήθηκε στο 
Παλέρμο (Ιταλία) στις 27 και 28 Οκτωβρίου 2016. Η συνά-
ντηση αυτή ακολούθησε η ολοκλήρωση της ερευνητικής 
φάσης του έργου στο 4ο μήνα, τη σύνταξη της περίληψης 
της ερευνητικής έκθεση στο 5ο  μήνα και το αρχικό σχέδιο 
του Διδακτικού Μοντέλου για τη μάθηση στο χώρο εργασί-

ας. Το πλαίσιο αυτό θα περιλαμβάνει τα μαθη-
σιακά αποτελέσματα που πρέπει να αντιμετω-
πιστούν για την ανάπτυξη των νέων συνεχόμε-
νων επαγγελματικών διδακτέων πόρων για 
τους εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευτές, μέντο-
ρες και συμβούλους. Στην εκδήλωση διάδοσης 
υλικού που πραγματοποιήθηκε τη δεύτερη ημέ-

ρα της συνεδρίασης, παρουσιάστηκε η διατριβή και οι μαθη-
σιακοί στόχοι του έργου, σε μια ομάδα ενδιαφερομένων. Οι 
ιστοσελίδες του έργου και των κοινωνικών μέσων μαζικής 
ενημέρωσης παρουσιάστηκαν επίσης για να προσελκύσουν 
πιθανούς χρήστες και συμμετέχοντες στη διαδικασία ανά-
πτυξης του έργου.  

Η κοινοπραξία αποτελείται από 7 χώρες εταί-
ρους:  Ιρλανδία, Αυστρία, Σλοβενία, Ρουμανία, Ιταλία, Ελβε-
τία και Κύπρος με τη συμμετοχή του Κέντρου Προώθη-
σης της Έρευνας και της Ανάπτυξης στην Εκπαιδευτική 

Τεχνολογία - CARDET.  

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

Έργο «DIDO»: Ανάπτυξη Καινοτόμων Διδακτικών πρακτικών για την 

κατάρτιση στον χώρο εργασίας  

Ημερίδα στο πλαίσιο του έργου «Οικοσυστήματα Καινοτομίας για ΕΕΚ»  

Η ημερίδα «Ενδοεπιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση: με ειδική αναφορά στην Επαγγελματική 
Εκπαίδευση και Κατάρτιση» πραγματοποιήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2016 στο Ευρωπαϊκό Πα-
νεπιστήμιο Κύπρου. Η ημερίδα, υπό τη μορφή ανοιχτής συζήτησης, προσήλκυσε 45 συμμετέ-
χοντες και πραγματοποιήθηκε ως μέρος του έργου «Οικοσυστήματα Καινοτομίας για την Ε-
παγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EKK)», ένα έργο που χρηματοδοτείται από το Eras-
mus+ με στόχο τον καθορισμό και την πιλοτική εφαρμογή ενός οικοσυστήματος καινοτομίας 

για την ΕΕΚ στη βάση ενός συμφωνημένου συνόλου κοινών στοιχείων και αρχών που μπορούν να εφαρμοστούν 
ως πλαίσιο για την καινοτομία στα κράτη μέλη. Δύο εταίροι από την Κύπρο συμμετέχουν σε αυτή την κοινοπραξί-
α 10 εταίρων: το CARDET και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Η ημερίδα επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη του προγράμματος ενδοεπιχειρηματικών σπουδών για τη δημι-
ουργία σύνδεσης ανάμεσα στον τομέα της ΕΕΚ και τον εκπαιδευτικό κόσμο, καθώς και για την προώθηση 
της καινοτομίας στον τομέα της ΕΕΚ. Πληροφορίες και παρουσιάσεις: http://tinyurl.com/zjefnug  

https://www.cs.ucy.ac.cy/seit/
mailto:george@cs.ucy.ac.cy
http://www.didoproject.org/
http://tinyurl.com/zjefnug
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Έργο «SciFUN»: Διασκεδαστική διδασκαλία των Φυσικών Επιστήμων  

Το έργο «SciFUN project» έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει την πρόκληση της εμπλοκής των μαθη-
τών στις Φυσικές Επιστήμες μέσω μιας καινοτόμου προσέγγισης στη διδασκαλία και τη μάθηση και 
επιπλέον να κάνει την εκμάθηση των Φυσικών Επιστήμων πιο διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα. 
Περαιτέρω, στοχεύει να αυξήσει τα κίνητρα και την επίδοση των μαθητών στις Φυσικές Επιστήμες, 
καθώς και να προετοιμάσει τους εκπαιδευτικούς στην Ευρώπη για μία καλύτερη συμμετοχή των 
μαθητών τους στα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών. Οι ειδικοί στόχοι του έργου είναι οι εξής: 

 Προετοιμασία εκπαιδευτικών για καλύτερη εμπλοκή των μαθητών στα μαθήματα Φυσικών Επιστημών. 

 Παροχή πληροφοριών σχετικά με αναγνωρισμένες διεθνείς και ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές.  

 Περιγραφή ειδικών μεθόδων και τεχνικών για τη διδασκαλία βασικών δεξιοτήτων και εννοιών των Φυσικών επιστημών. 

 Υποστήριξη εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση κινητών συσκευών, κόμικς, ψηφιακών αφηγήσεων, ταινιών και πολυμέσων 
καθώς και Web 2.0 τεχνολογιών, ώστε να εμπλέξουν τους μαθητές στις Φυσικές Επιστήμες. 

 Σχεδιασμός διαθεματικών διδακτικών ενοτήτων, εμπλουτισμένων με ψηφιακά εργαλεία για να χρησιμοποιηθούν από 
τους εκπαιδευτικούς και να λειτουργήσουν ως πρότυπα για τις νέες ενότητες διδασκαλίας. 

 Πιλοτική εφαρμογή των διαθεματικών ενοτήτων στα Ευρωπαϊκά σχολεία, καταγραφή δεδομένων και δημιουργία 
περιπτωσιολογικών μελετών για τους εκπαιδευτικούς και τους φορείς χάραξης πολιτικής. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα διαρκέσει 24 μήνες (Ιανουάριος 2016 – Δεκέμβριος 
2018). Ως εταίρος του έργου, το CARDET (Κέντρο Προώθησης της Έρευνας και της Ανάπτυξης στην Εκπαιδευτική Τεχνο-
λογία) σε συνεργασία με την ΙΝΝΟVADE LI είναι υπεύθυνοι για τον συντονισμό μιας σειράς δράσεων.  

Περισσότερες πληροφορίες: http://scifun.eu/  

Έργο «World of Physics»: Εκμάθηση Φυσικής μέσω τρισδιάστατης  

εικονικής πραγματικότητας 

Τα μαθήματα της επιστήμης έχουν ιδιαίτερη σημασία στην εκπαίδευση και θεωρείται απαραί-
τητο για τους μαθητές να έχουν ένα στέρεο υπόβαθρο στα μαθήματα φυσικής κατεύθυνσης. 
Ωστόσο, οι μαθητές θεωρούν πως αυτά τα μαθήματα αποτελούν μεγαλύτερη πρόκληση και 
αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην ορθή κατανόηση τους. Ο κύριος στόχος του έργου 
«An innovative virtual reality educational environment for school physics education - World 
of Physics» είναι να βοηθήσει τους μαθητές στην καλύτερη μελέτη και εκμάθηση της φυσικής με την αξιοποίηση 
των νέων εκπαιδευτικών τεχνολογιών.  

Συγκεκριμένα, το έργο World of Physics θα αναπτύξει ένα περιβάλλον τρισδιάστατης εικονικής πραγματικότητας το οποίο 
θα διαθέτει καινοτόμα εκπαιδευτική υποδομή και θα προσφέρει συναρπαστικές και αποτελεσματικές ευκαιρίες μάθησης, 
εμπλέκοντας τους μαθητές σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται εικονικά 
τα εργαστήρια, να εκτελούν πειράματα, να διερευνούν τις διαδικασίες και τα φαινόμενα, να εξετάζουν τους τρόπους που 
διεξάγονται αλλά και να καθοδηγούνται προς την ανάλυση τους, εξηγώντας τα με επιστημονικό τρόπο. Το περιβάλλον τρισ-
διάστατης εικονικής πραγματικότητας και η αστικοποίηση των διαδικασιών έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους μαθητές στο 
να κατανοήσουν αφηρημένες έννοιες και διαδικασίες με συγκεκριμένες εμπειρίες και παραδείγματα. Το World of Physics 
στοχεύει να εμπλουτίσει την συνολική ευρωπαϊκή σχολική εκπαίδευση, να συνεισφέρει στον ενίσχυση της αποτελεσματικό-
τητας της διδασκαλίας της φυσικής, και αναμένεται να έχει μεγάλη επίδραση στις συμμετέχουσες χώρες σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο. Το έργο συντονίζεται από το Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Τεχνολογιών Διαδικτύου (SEIT) του 

Πανεπιστημίου Κύπρου και υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος Erasmus+. 

Περισσότερες πληροφορίες: Καθ. Γιώργος Παπαδόπουλος, SEIT (Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Τεχνολογιών 
Διαδικτύου), Πανεπιστήμιο Κύπρου, email: george@cs.ucy.ac.cy 

Έργο «MEET»: Μεταγνωστική προσεγγίση μάθησης σε προσχολική ηλικία 

Το CARDET συμμετέχει στο έργο «MEET: Metacognitive Educational Training - Disabilities for Abil-
ity» στο πλαίσιο του Erasmus+. Το έργο MEET αναπτύσσει ένα πειραματικό πλαίσιο Προσχολικής 
Αγωγής και Φροντίδας, χρησιμοποιώντας τις μεθόδους διδασκαλίας παιδιών με ειδικές ανάγκες για 
όλους τους μαθητές του συστήματος της Προσχολικής Αγωγής και Φροντίδας (ηλικίες 0-5). Η εφαρ-
μογή MEET θα είναι διαθέσιμη δωρεάν και θα απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς. Οι στόχοι του 
έργου είναι οι εξής: 

 Δημιουργία ενός βιώσιμου και μεταβιβάσιμου μοντέλου παρέμβασης, χρησιμοποιώντας μεταγνωστικές προσεγγίσεις στις 
διαδικασίες μάθησης της προσχολικής ηλικίας. 

 Δημιουργία μίας καινοτόμου διδακτέας ύλης, η οποία ενισχύει το σύστημα της προσχολικής διδασκαλίας/μάθησης. Αυτή 
η διδακτέα ύλη θα προσφέρει μερικές βέλτιστες πρακτικές διδασκαλίας στο εκπαιδευτικό προσωπικό, εκπαιδευτικό υλικό 
και  γενικές κατευθυντήριες οδηγίες. 

 Εφαρμογή εκπαιδευτικού σεμιναρίου, τα οποίο θα προσφέρει υποστήριξη στο εκπαιδευτικό προσωπικό. 

 Δημιουργία ενός μεταγνωστικού μοντέλου παρέμβασης, αποτελούμενο από την εφαρμογή MEET και τις Κατευθυντήριες 
Οδηγίες, τα οποίο αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των δεξιοτήτων για τη δια βίου μάθηση σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.  

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/jnu4gjo  

http://scifun.eu/
https://www.cs.ucy.ac.cy/seit/
mailto:george@cs.ucy.ac.cy
http://tinyurl.com/jnu4gjo
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Έργο «ALLIANCE»: Ενισχύοντας την αριστεία και την καινοτομία σε  

βιώσιμους κόμβους μεταφορών 

Το έργο «ALLIANCE» στοχεύει στην ανάπτυξη της προηγμένης έρευνας και στη σύσταση 
ανώτατης εκπαίδευσης σε θέματα μεταφορών στη Λετονία, διασυνδέοντας το Ινστιτούτο 
Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών με δύο διεθνώς αναγνωρισμένους ερευνητικούς φορείς 
– το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΠΘ) και το Fraunhofer Ινστιτούτο Λειτουργίας και Αυτοματι-
σμού (IFF). 

Το πεδίο δράσης του προγράμματος είναι η τόνωση και ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολο-
γικής ικανότητας της Λετονίας και η ανύψωση του ερευνητικού προφίλ του προσωπικού και του Ινστιτούτου Μεταφορών 
και Τηλεπικοινωνιών (ΤΤΙ), με την παροχή γνώσεων στον τομέα των ευφυών δικτύων διασύνδεσης βιώσιμων μεταφο-
ρών. Αυτή η μετάδοση γνώσεων θα θέσει τα θεμέλια για μία κοινή αντίληψη των κύριων συνιστωσών που επηρεάζουν τις 
βιώσιμες διατροπικές μεταφορές και θα στηρίξει την επιλογή και διαχείριση των βέλτιστων και πιο εφαρμόσιμων λύσεων 
για τους κόμβους μεταφορών. Θα διευκολύνει, επίσης, τη συνεργασία των φορέων και την ανάπτυξη στενής σύνδεσης 
μεταξύ της εκπαίδευσης, της έρευνας και της βιομηχανίας. 

Η συνολική μεθοδολογία είναι χτισμένη γύρω από την ανάλυση των αναγκών της Λετονίας και της περιοχής γύρω από τη 
Βαλτική Θάλασσα (Λιθουανία, Εσθονία, Πολωνία) για την απόκτηση γνώσεων σχετικά με τους τερματικούς σταθμούς 
διατροπικών μεταφορών και την ανάπτυξη των εργαλείων για την επίτευξη αυτής της γνώσης, παρέχοντας ταυτόχρονα 
αριστεία και καινοτομία. Η ανάλυση που θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια των πρώτων σταδίων του έργου, βασίζεται στις 
πρωταρχικές σχέσεις μεταξύ των φορέων χάραξης πολιτικής (π.χ. κυβέρνηση, αρχές της πόλης), τη βιομηχανία (π.χ. 
μεταφορείς, φορείς παροχής υπηρεσιών) και την εκπαίδευση / έρευνα. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://alliance-project.eu/  

Αντικείμενο εφαρμοσμένης έρευνας απο-
τελεί ο οικότοπος 9590* Δάση Cedrus 
brevifolia, με στόχο την ολοκληρωμένη και 
αειφόρο διαχείριση και προστασία του, 
τόσο εντός των ορίων φυσικής εξάπλωσής 
του όσο και εκτός, έχοντας λάβει ευρωπαϊ-
κή χρηματοδότηση μέσω του προγράμμα-
τος LIFE. Ο οικότοπος του κέδρου είναι 
ενδημικός στην Κύπρο και η Ε.Ε αναγνω-
ρίζοντας τη σημασία του τον έχει συμπερι-
λάβει στην Οδηγία των Οικοτόπων, χαρα-
κτηρίζοντάς τον ως προτεραιότητας 
(δηλαδή η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει 
να λάβει μέτρα για τη διατήρησή του). 

Το Τμήμα Δασών, η Μονάδα Διατήρησης της Φύσης 
(Πανεπιστήμιο Frederick) και ο Φιλοδασικός Σύνδε-
σμος Κύπρου θα συνεργαστούν για την επίτευξη του 
πιο πάνω στόχου, μέσω του έργου «Ολιστική διαχείρι-
ση του οικοτόπου προτεραιότητας 9590* στην περιοχή 
του Δικτύου Natura 2000 Κοιλάδα Kέδρων-
Κάμπος» (LIFE15 NAT/CY/000850). Το έργο έχει συνολικό 
προϋπολογισμό €1.413.304, από τον οποίο το 68,5% χρη-

ματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
LIFE.  

Συγκεκριμένα, θα υλοποιηθεί σειρά εργασιών 
που θα συνδράμουν στη σύνταξη και εφαρμο-
γή ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης, το 
οποίο θα περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμ-
μές για την: (i) εφαρμογή σχεδίου πυρα-
σφάλειας, (ii) σύνταξη κανόνων προσή-
μανσης για την εφαρμογή δασοκομικών ε-
πεμβάσεων που θα συμβάλουν στην ενίσχυ-
ση της προσαρμοστικής ικανότητάς του έναντι 
στην κλιματική αλλαγή, στον ανταγωνισμό του 

από άλλα δασικά είδη και στην ενίσχυση της φυσικής ανα-
γέννησής του, (iii) αποκατάσταση και επέκταση του οι-
κότοπου εντός των φυσικών ορίων εξάπλωσής του και (iv) 
εφαρμογή μέτρων ενίσχυσης της βιωσιμότητας του 
οικοτόπου έναντι βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων 
(προσβολές εντόμων, διαβρωτικά φαινόμενα κ.ά.). Η εκτός 
τόπου διατήρησή του θα επιτευχθεί μέσα από: (i) συλλογή 
σπερμάτων και φύλαξή τους σε τράπεζα σπερμάτων και (ii) 
δημιουργία νέου πληθυσμού, εντός των ορίων του Εθνικού 
Δασικού Πάρκου Τροόδους. 

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στις χώρες υποδοχής, συ-
μπεριλαμβανομένων των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης, θα πρέπει να αντιδράσουν στον αυξανόμε-
νο αριθμό προσφύγων που έρχονται στην Ευρώπη. Οι 
πρόσφυγες συχνά έχουν προσόντα και εκπαίδευση – 
θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι μπορούν να κάνουν 
χρήση της εκπαίδευσής τους στη χώρα υποδοχής και 
να συνεχίσουν να αναπτύσσονται. Ο κεντρικός στόχος 
του έργου «Welcome» είναι να καταστήσει την πρόσβα-
ση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ευκολότερη για τους 
πρόσφυγες μέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών.  

Οι πέντε οργανισμοί-εταίροι της κοινοπραξίας συνεργάζο-
νται στενά με πανεπιστήμια. Κάθε ένας έχει κάτι να προσφέ-
ρει σε σχέση με τη δική του εργασία και τεχνογνωσία, κα-
θώς και σε σχέση με το περιφερειακό και εθνικό του περι-
βάλλον. Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Erasmus+ και θα διαρκέσει 24 μήνες (Οκτώβριος 2016 – 
Σεπτέμβριος 2018). Οι άμεσα εμπλεκόμενοι εταίροι είναι: 
uniT (Αυστρία), CESIE (Ιταλία), VNB (Γερμανία), CARDET 
(Κύπρος) και VFI (Δανία). 

Περισσότερες πληροφορίες: info@cardet.org  

Έργο «Welcome»: Ευκολότερη πρόσβαση προσφύγων στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση 

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/zdcs28m  

http://alliance-project.eu/
mailto:info@cardet.org
http://tinyurl.com/zdcs28m
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Πείτε τη γνώμη σας για τον Ορίζοντα 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε στις 20 Οκτωβρίου 2016 δημόσια διαβούλευση με τους 
ενδιαφερόμενους φορείς, η οποία θα τροφοδοτήσει την ενδιάμεση αξιολόγηση του προ-
γράμματος Ορίζοντας 2020. Η ενδιάμεση αξιολόγηση θα συμβάλει στη βελτίωση της λει-
τουργίας του Ορίζοντα 2020, και θα είναι επίσης ένα σημαντικό στοιχείο στην προετοιμα-
σία του επόμενου προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της Ε.Ε. Η δημόσια διαβούλευ-

ση θα είναι ανοικτή έως τις 15 Ιανουαρίου 2017. 

Με προϋπολογισμό περίπου 77 δις ευρώ για την περίοδο 2014-2020, το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 είναι ένα από τα με-
γαλύτερα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας σε όλο τον κόσμο. Στα δύο πρώτα έτη του, το πρόγραμμα προσέλκυσε 
πάνω από 76.000 επιλέξιμες προτάσεις. Πάνω από 9.000 συμφωνίες επιχορήγησης είχαν υπογραφεί μέχρι την 1

η
 Σεπτεμ-

βρίου 2016 για προσκλήσεις με καταληκτική προθεσμία το 2014 και το 2015, διαθέτοντας σχεδόν 16 δις ευρώ για την ενί-
σχυση της επιστημονικής αριστείας, τη δημιουργία βιομηχανικής υπεροχής και αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων. 
Σχεδόν το ήμισυ των επιτυχόντων είναι νεοφερμένοι στο πρόγραμμα. 

Η ενδιάμεση αξιολόγηση θα βασιστεί επίσης σε υπάρχουσες έρευνες και διαβουλεύσεις, συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ 
άλλων απόψεις για την απλούστευση και για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2016&na=na-191016 

Πρώτη ερευνητική συνεργασία στην περιοχή της Μεσογείου  

για την αύξηση της βιωσιμότητας σε τρόφιμα και υδάτινους πόρους 

Στις 18 Οκτωβρίου 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για την 
πρωτοβουλία PRIMA -Partnership for Research and Innovation in the Mediterra-
nean Area. Η πρώτη συνεργασία αυτού του είδους στη λεκάνη της Μεσογείου 
στοχεύει στην ανάπτυξη απαραίτητων καινοτόμων λύσεων για τη βιώσιμη δια-
χείριση των υδάτων και της παραγωγής τροφίμων. 

Η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει ήδη τις ακόλουθες χώρες: Αίγυπτο, Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, 
Κύπρο, Λίβανο, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μαρόκο, Πορτογαλία, Τσεχία και Τυνησία. Η συμμετοχή της Γερμανίας είναι σή-
μερα υπό διαπραγμάτευση. Καθώς η πρωτοβουλία εξελίσσεται με το χρόνο, αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότερες 
χώρες τόσο από την Ε.Ε. όσο και εκτός Ε.Ε. Η χρηματοδότηση των 400 εκατ. ευρώ της εταιρικής σύμπραξης θα 
προέλθει από τις συμμετέχουσες χώρες (επί του παρόντος περίπου 200 εκατ. ευρώ), σε συνδυασμό με τη συμ-
βολή 200 εκατ. ευρώ από την Ε.Ε. μέσω του προγράμματος Ορίζοντας 2020. Η σύμπραξη έχει προγραμματιστεί να 
τρέξει για 10 χρόνια, αρχής γενομένης από το 2018. 

Η πρόταση της Επιτροπής θα διαβιβαστεί τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ε.Ε. για πολιτική συ-
ζήτηση και νομοθετική έγκριση. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3472_en.htm  

Στις 27 Οκτωβρίου 2016 μια νέα συμφωνία 
υπογράφηκε μεταξύ Καναδά και Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης με στόχο την ενθάρρυνση ταλα-
ντούχων Καναδών ερευνητών να ενταχθούν 
σε ομάδες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Έρευνας (ERC) στην Ευρώπη.  

Η συμφωνία αυτή θα βοηθήσει Καναδούς επιστήμονες να 
πραγματοποιήσουν ερευνητικές επισκέψεις Ευρώπη, αποτε-

λώντας προσωρινά μέρος μιας ERC ερευνητικής 
ομάδας που χρηματοδοτείται από το ERC. Η 
πρώτη πρωτοβουλία αυτού του είδους υπεγρά-
φη το 2012 με τις ΗΠΑ και στη συνέχεια ακολού-
θησαν συμφωνίες με χρηματοδοτικούς φορείς σε 

Κορέα, Αργεντινή, Ιαπωνία, Κίνα, Νότια Αφρική, Μεξικό και 
πρόσφατα στη Βραζιλία. Οι προσπάθειες αυτές αποτελούν 
μέρος της πολιτικής της Επιτροπής για να καταστεί η ευρω-
παϊκή έρευνα και καινοτομία ανοικτή στον κόσμο. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/ERC-Highlight-Canada-agreement.pdf  

Συμμετοχή Καναδών ερευνητών σε ομάδες ERC στην Ευρώπη  

Συμφωνία Ε.Ε. και ΗΠΑ για ενίσχυση της ερευνητικής συνεργασίας 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η κυβέρνηση των ΗΠΑ υπέγραψαν στις 17 Οκτωβρίου 2016 συμφω-
νία συνεργασίας, η οποία θα επιτρέπει στους ευρωπαίους και αμερικανούς ερευνητές να συνερ-
γάζονται πιο στενά για έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 
2020. 

Η συμφωνία διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των οργανισμών από τις ΗΠΑ και των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα Ορί-
ζοντας 2020 σε περιπτώσεις όπου οι οργανισμοί από ΗΠΑ χρηματοδοτούνται από τις ΗΠΑ και δεν λαμβάνουν καμία χρη-
ματοδότηση από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020. Η συμφωνία απλοποιεί τη συνεργασία ανάμεσα σε ένα επιλεγμένο έργο 
του Ορίζοντα 2020 και ένα φορέα των ΗΠΑ, επιτρέποντας στους ερευνητές να οργανώνουν τη συνεργασία τους εκτός της 
επίσημης συμφωνίας επιχορήγησης που υπογράφεται για κάθε έργο του Ορίζοντα 2020, σύμφωνα με τους ισχύοντες νό-
μους, τους κανόνες, τις πολιτικές και τους κανονισμούς των αντίστοιχων προγραμμάτων χρηματοδότησής τους. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2016&na=na-171016 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2016&na=na-191016
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3472_en.htm
https://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/ERC-Highlight-Canada-agreement.pdf
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2016&na=na-171016


Σ Ε Λ Ι Δ Α  6  Τ Ε Υ Χ Ο Σ  1 1 4  

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την ενίσχυση της συνεργασίας της 

Ε.Ε. για την Αξιολόγηση της Τεχνολογίας Υγείας 

Στις 21 Οκτωβρίου 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά 
με τη μορφή που θα μπορούσε να λάβει η μελλοντική συνεργασία της Ε.Ε. για την Αξιολό-
γηση της Τεχνολογίας Υγείας. 

Η Αξιολόγηση της Τεχνολογίας Υγείας είναι μια πολυεπιστημονική διαδικασία για την αξιολόγηση 
της προστιθέμενης αξίας μιας δεδομένης τεχνολογίας υγείας - για παράδειγμα ενός φαρμάκου, 
μιας ιατρικής συσκευής, ενός διαγνωστικού εργαλείου ή χειρουργικής διαδικασίας, πέρα και πά-
νω από τις ήδη υπάρχουσες. Είναι ένα βασικό εργαλείο για τις χώρες της Ε.Ε. προκειμένου να 

διασφαλίσουν αποδοτικά, προσιτά και βιώσιμα συστήματα υγείας. Η διαβούλευση σχετικά με την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής θα διαρκέσει έως τις 13 Ιανουαρίου 2017 και στη συνέχεια θα συνταχθεί σχετική έκθεση. Παράλληλα, η 
Επιτροπή δρομολόγησε μια σειρά από μελέτες για την περαιτέρω ανάλυση πιθανών επιλογών για την Αξιολόγηση 
της Τεχνολογίας Υγείας και τις επιπτώσεις τους.  

Περισσότερες πληροφορίες:  
http://ec.europa.eu/health/technology_assessment/consultations/cooperation_hta_en.htm 

Το Τρίτο Πρόγραμμα για την Υγεία της 
Ε.Ε. αποτελεί το κύριο μέσο της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής για την εφαρμογή της 
στρατηγικής της Ε.Ε. στον τομέα της υγεί-
ας. Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος 
είναι να συμπληρώνει, να υποστηρίζει και 
να προσθέτει αξία στις πολιτικές των κρα-
τών μελών που αποσκοπούν στη βελτίω-
ση της υγείας των πολιτών της Ένωσης 
και τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα 
της υγείας μέσω της προώθησής της, την ενθάρρυν-
ση της καινοτομίας, την αύξηση της βιωσιμότητας 
των συστημάτων υγείας και την προστασία των πολι-
τών της Ένωσης από σοβαρές διασυνοριακές απει-
λές κατά της υγείας.  

Η νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων Πιλοτικά 

Σχέδια στις ακόλουθες θεματικές:  

 PP-2-1-2016: Pilot project — Establishing a Regis-
try of Rare Congenital Malformations  
Βασικός στόχος αυτού του πιλοτικού σχεδίου είναι να 
δημιουργηθεί ένα μητρώο σπάνιων συγγενών δυσπλα-
σιών ως μέρος των εθνικών μητρώων για σπάνιες νό-
σους. Το σχέδιο πρέπει να υλοποιηθεί σε εθνικό επίπεδο. 

 PP-2-2-2016: Pilot project — Mentally - access to 
mental health care and improving mental health liter-
acy  
Οι στόχοι αυτού του σχεδίου είναι: Να αναπτύξει και να 
δοκιμάσει ένα πολυ-εφαρμοστέο πλαίσιο μεταξύ των ευ-
ρωπαϊκών χωρών και των ενδιαφερομένων μερών, προ-
κειμένου να αυξήσει την πρόσβαση στην περίθαλψη ψυ-
χικής υγείας, σε στενή συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα 
μέρη στον τομέα της ψυχικής υγείας. Να αυξήσει τις ικα-
νότητες των επαγγελματιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης, 
να αξιολογήσει την οργάνωση και την ικανότητα των συ-
στημάτων περίθαλψης, και να βελτιώσει την έκβαση των 
ασθενών με την ανάπτυξη διαφορετικών εργαλείων. 

 PP-2-3-2016: Pilot project — Severe mental disor-
ders and the risk of violence 
Οι στόχοι αυτού του σχεδίου είναι: Να προσδιορίσει τους 

παράγοντες που σχετίζονται με τον κίνδυνο 
της βίας προς τον εαυτό και προς άλλους σε 
ασθενείς με σοβαρές ψυχικές διαταραχές. Να 
αξιολογήσει εργαλεία ικανά να προβλέψουν 
τον κίνδυνο της βίας, για τη λήψη αποφάσε-
ων. Να αξιολογήσει αποτελεσματικές θερα-
πείες, προκειμένου να βοηθήσει στο σχεδια-
σμό των υπηρεσιών (κλινικών ιατρών, διευθυ-
ντών, νομοθετών και κυβερνήσεων) στην α-
νάπτυξη προληπτικών και υποστηρικτικών 

μέτρων. Να συγκρίνει τις εθνικές διαφοροποιήσεις εντός 
και εκτός περίθαλψης, συμπεριλαμβάνοντος εξειδικευμέ-
νες ασφαλείς υπηρεσίες σε διάφορες χώρες. 

 PP-2-4-2016: Pilot project — INTEGRATE: Develop-
ment of integrated strategies to monitor and treat 
chronic and rheumatic diseases 
Αυτό το πιλοτικό σχέδιο θα επικεντρωθεί στη διερεύνηση 
του δυναμικού συγκεκριμένων δεικτών ποιότητας, και στα 
αποτελέσματα που αναφέρθηκαν από ασθενείς, επιπρό-
σθετα των πιο παραδοσιακών εκθέσεων ιατρών για την 
ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής στρατηγικής πρόληψης 
και θεραπείας μυοσκελετικών παθήσεων όπως οι ρευμα-
τικές παθήσεις, εστιάζοντας σε ρευματικές νόσους του 
συνδετικού ιστού , λαμβάνοντας υπόψη μια πολλα-
πλή  και ολοκληρωμένη φροντίδα για τους ασθενείς αυ-
τού του είδους. 

 PP-2-5-2016: Pilot project — Primary prevention 
courses for girls living in areas with higher risk of 
breast cancer 
Βασικός στόχος αυτού του πιλοτικού σχεδίου είναι η κα-
θιέρωση επιστημονικών αποδείξεων για περιβαλλοντικά 
προβλήματα σε σχέση με περιοχές με τα υψηλότερα πο-
σοστά καρκίνου, με στόχο τη βελτίωση με διατομεακό 
τρόπο της κατάστασης για τους πολίτες που ζουν στη 
συγκεκριμένη περιοχή. 

Νομικές οντότητες (με ή χωρίς νομική προσωπικότητα) 
εγκατεστημένες σε κράτη μέλη της Ε.Ε. έχουν προθεσμία 
έως τις 31 Ιανουαρίου 2017 για την υποβολή των προτά-
σεών τους.  

3o Πρόγραμμα για την Υγεία – Πρόσκληση για Πιλοτικά Σχέδια 

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/funding/grants_en.htm  

http://ec.europa.eu/health/technology_assessment/consultations/cooperation_hta_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/funding/grants_en.htm
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Κονδύλια του LIFE για 144 νέα καινοτομικά έργα για το περιβάλλον και 

τη δράση για το κλίμα 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει επενδυτικό πακέτο ύψους 222,7 εκατ. EUR από τον 
προϋπολογισμό της Ε.Ε., με σκοπό να στηρίξει τη μετάβαση της Ε.Ε. προς ένα πιο βιώσι-
μο μέλλον, με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Η χρηματοδότηση της Ε.Ε. θα 
ενεργοποιήσει νέες επενδύσεις με αποτέλεσμα να επενδυθούν συνολικά 398,6 εκατ. EUR 
σε 144 νέα έργα σε 23 κράτη μέλη. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το πρόγραμμα LIFE 
για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα.  

323,5 εκατ. EUR θα χορηγηθούν σε έργα στον τομέα του περιβάλλοντος και της αποδοτικής χρήσης των πό-
ρων, στον τομέα της φύσης και της βιοποικιλότητας, καθώς και στους τομείς της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης και 
της πληροφόρησης. Ως παραδείγματα αναγνωρισμένων έργων το 2016 μπορούν να αναφερθούν τα νέα απορριμματο-
φόρα εξοικονόμησης ενέργειας στο Βέλγιο, που κινούνται με υδρογόνο-ηλεκτρισμό, οι τεχνολογίες μείωσης των κινδύ-
νων για την υγεία από την ιλύ των λυμάτων, οι οποίες πρωτοαναπτύχθηκαν στην Ιταλία, και ένα έργο που βοηθά τους 
ελληνικούς δήμους, όπως ο δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, να αυξήσουν τα ποσοστά ανακύκλωσης. Στον τομέα της δρά-
σης για το κλίμα, η επένδυση θα υποστηρίξει έργα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, για τον μετρια-
σμό της κλιματικής αλλαγής και για την κλιματική διακυβέρνηση και την ενημέρωση, συνολικού ύψους 75,1 ε-
κατ. EUR. Ως παραδείγματα έργων μπορούν να αναφερθούν, μεταξύ άλλων, η αποκατάσταση και η αποθήκευση διοξει-
δίου του άνθρακα σε τυρφώνες σε πέντε χώρες της Ε.Ε. (Εσθονία, Γερμανία, Λετονία, Λιθουανία και Πολωνία), η επίδει-
ξη της παραγωγής προϊόντων τσιμέντου και σκυροδέματος χαμηλών εκπομπών στη Γαλλία, η ενίσχυση της ανθεκτικό-
τητας των αμπελώνων της Γερμανίας στο κλίμα και η εφαρμογή μέτρων προσαρμογής σε αστικές περιοχές της Κύπρου. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/environment/life/news/newsarchive2016/november/index.htm#pr  

Πρόσκληση για Έξυπνες και Βιώσιμες Πόλεις 

Μια νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων 
δημοσιεύθηκε, στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος Ορίζοντας 2020, πυλώνας 
«Κοινωνικές Προκλήσεις: Cross-cutting 
activities (Focus Areas), με τίτλο «Smart 
and Sustainable Cities» (αναγνωριστικός 
κωδικός: H2020-SCC-2016-2017 single 
stage). Η πρόσκληση υποβολής προτάσε-
ων αφορά την ακόλουθη θεματική: «SCC-1-2016-2017 
Smart Cities and Communities lighthouse projects».  

Η πρόκληση αυτής της θεματικής είναι να αναδείξει λύσεις 
σε τοπικό επίπεδο που ενσωματώνουν έξυπνα κτίρια, 
έξυπνα δίκτυα (ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεθέρμανσης, των 
τηλεπικοινωνιών, νερού, κλπ), αποθήκευση ενέργειας, ηλε-
κτρικά οχήματα και έξυπνες υποδομές φόρτισης, χρησιμο-
ποιώντας τις πιο πρόσφατες πλατφόρμες ICT βασιζόμενες 
σε ανοιχτές προδιαγραφές. Αυτές οι λύσεις με τη σειρά 
τους θα πρέπει να συνεισφέρουν στη διαχείριση μιας επιτυ-

χημένης μετάβασης, σε πιο προσανατολι-
σμένη ζήτηση - με γνώμονα το χρήστη – υ-
ποδομών και υπηρεσιών της πόλης. Οι δρά-
σεις αυτές θα πρέπει να συνοδεύονται από 
μέτρα ενεργειακής απόδοσης και τη χρήση 
πολύ υψηλού ποσοστού  ανανεώσιμων πη-
γών ενέργειας στο επίπεδο των περιφε-
ρειών.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός  είναι EUR 69,5 εκατ. με 
70% ποσοστό χρηματοδότησης, (εκτός των οργανισμών 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπου το ποσοστό χρηματο-
δότησης είναι 100%). Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προτάσεις 
που ζητούν συνεισφορά από την Ε.Ε. μεταξύ 12 και 18 
εκατομμυρίων ευρώ θα επιτρέψουν την κατάλληλη αντι-
μετώπιση της συγκεκριμένης πρόκλησης. Η προθεσμία 

υποβολής είναι ανοικτή έως τις 14 Φεβρουαρίου 2017. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/hrwn6tl  

Εμπορία τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

15 εκατομμύρια ευρώ διατίθενται στο πλαίσιο της θεματικής «LCE-21-2017: Market uptake of 
renewable energy technologies» του προγράμματος Ορίζοντας 2020 για Δράσεις Συντονισμού 
και Υποστήριξης που θα αντιμετωπίσουν μία από τις ακόλουθες προκλήσεις ανά τομέα τεχνο-
λογίας: 

 Φωτοβολταϊκά: Αντιμετώπιση των σημείων συμφόρησης των υψηλών επιπέδων διείσδυσης των 
φωτοβολταϊκών ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. 

 Αντλίες Θερμότητας: Επιτάχυνση της διείσδυσης στην αγορά των αντλιών θερμότητας για θέρμανση και ψύξη. 

 CSP (Concentratying Solar Power): Διευκόλυνση της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από εργοστάσια CSP στη Νό-
τια Ευρώπη σε χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης. 

 Αιολική ενέργεια: Η αύξηση του μεριδίου αγοράς των συστημάτων αιολικής ενέργειας. 

 Γεωθερμία: Αντιμετώπιση των σημείων συμφόρησης των υψηλών επιπέδων διείσδυσης συστημάτων γεωθερμικής 
ενέργειας. 

 Βιώσιμα καύσιμα: Διευκόλυνση της αγοράς των υγρών προηγμένων βιο-καυσίμων και υγρών ανανεώσιμων εναλλα-
κτικών καυσίμων. 

Περίπου μεταξύ 1 και 3 εκατομμυρίων ευρώ θα διατεθούν από την Ε.Ε. ανά σχέδιο. Η προθεσμία υποβολής είναι α-

νοικτή έως τις 5 Ιανουαρίου 2017. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/gur9vwa  

http://ec.europa.eu/environment/life/news/newsarchive2016/november/index.htm#pr
http://tinyurl.com/hrwn6tl
http://tinyurl.com/gur9vwa
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2,5 δις ευρώ για το πρόγραμμα Erasmus+ το 2017, αύξηση 13% σε σχέση με 

το 2016 και άνοδος ρεκόρ από την έναρξη του προγράμματος 

Στις 20 Οκτωβρίου 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων του έτους 2017 για το Erasmus+, το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. Για το 2017, τα διαθέσιμα 
κονδύλια έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 300 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2016, γεγονός που 
αποτελεί ρεκόρ ετήσιας αύξησης από την έναρξη του προγράμματος Erasmus+. 

Από το πρόγραμμα  θα επωφεληθούν σπουδαστές Erasmus, αλλά και καθηγητές, ασκούμενοι, εθελοντές, νέες και νέ-
οι  που συμμετέχουν σε σχέδια στον τομέα του αθλητισμού. Ταυτόχρονα, θα υποστηριχτεί η συνεργασία μεταξύ εκπαι-
δευτικών ιδρυμάτων, οργανισμών νεολαίας και επιχειρήσεων. Όπως και το 2016, θα δοθεί προτεραιότητα σε σχέδια 
που προωθούν την κοινωνική ένταξη (κυρίως των προσφύγων και των μεταναστών), καθώς και την πρόληψη 

της ριζοσπαστικοποίησης. 

Οι σημαντικότερες αλλαγές σε σχέση με το 2016 περιλαμβάνουν: 

 Η εισαγωγή της έννοιας των «Ευρωπαϊκών Προτεραιοτήτων σε εθνικό επίπεδο» κάτω από τη Βασική Δράση 2 – 
Στρατηγικές Συμπράξεις.  

 Οι κανόνες χρηματοδότησης για ορισμένες αποκεντρωμένες δράσεις έχουν βελτιωθεί. 

 Η δράση «Συμμαχίες Τομέα Δεξιοτήτων» δεν καλύπτεται πλέον από τη Γενική Πρόσκληση και τον Οδηγό Προ-
γράμματος, αλλά θα αποτελεί ξεχωριστή ειδική πρόσκληση υποβολής προτάσεων που θα ανακοινώνεται από τον 
Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/zflbt6n  

Έκθεση Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης 2016 

Η φετινή έκδοση της έκθεσης παρακολούθησης της Επιτροπής για την εκπαίδευση και την 
κατάρτιση δείχνει ότι έχει συντελεστεί σημαντική πρόοδος ως προς την επίτευξη των στό-
χων της Ε.Ε.· επισημαίνει, όμως, ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν την μεγαλύτερη 
καταλληλότητα και τη χωρίς αποκλεισμούς λειτουργία των εκπαιδευτικών τους συστημάτων, 
ιδίως όσον αφορά την ένταξη των νεοαφιχθέντων προσφύγων και μεταναστών. 

Σύμφωνα με την Έκθεση, σε ολόκληρη την Ε.Ε. οι δημόσιες επενδύσεις για την εκπαίδευση αυξήθηκαν κατά 1,1 % 
ετησίως. Στα δύο τρίτα περίπου των κρατών μελών καταγράφεται αύξηση. Σε έξι χώρες, η αύξηση αυτή ήταν μεγαλύτερη 
από το 5 % (Βουλγαρία, Ουγγαρία, Λετονία, Μάλτα, Ρουμανία και Σλοβακία), Αντιθέτως, δέκα κράτη μέλη μείωσαν τις 
δαπάνες τους για την παιδεία το 2014 σε σύγκριση με το 2013 (Αυστρία, Βέλγιο, Κροατία, Κύπρος, Εσθονία, Φινλανδία, 
Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία και Σλοβενία). Ταυτόχρονα, απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η 
χωρίς αποκλεισμούς λειτουργία των εκπαιδευτικών συστημάτων. Η εκπαίδευση αποτελεί ισχυρό εργαλείο για την 
ένταξη των νέων που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών. Ωστόσο, οι νέοι αυτοί εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν 
περισσότερες δυσκολίες από αυτούς που έχουν γεννηθεί στη χώρα. Το 2015 οι νέοι από οικογένειες μεταναστών παρου-
σίαζαν υψηλότερα ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (19 %) και χαμηλότερα ποσοστά αποφοίτησης από την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση (36,4 %) σε σύγκριση με τον γηγενή πληθυσμό (10,1 % και 39,4 % αντίστοιχα). Αυτό δείχνει ότι 
τα κράτη μέλη πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους, ιδίως με δεδομένη την αύξηση του αριθμού των προσφύγων 
και των μεταναστών που εισέρχονται στην Ε.Ε. (1,25 εκατομμύρια το 2015, έναντι 400 000 το 2013). Περίπου το 30 % 
των νεοαφιχθέντων είναι κάτω των 18 ετών, και οι περισσότεροι από αυτούς είναι κάτω των 34 ετών. Δεδομένης της μι-
κρής τους ηλικίας, η εκπαίδευση είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την προώθηση της ένταξής τους στην κοινωνία. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_el  

To Ευρωπαϊκό Φόρουμ Εκπαίδευσης, Κα-
τάρτισης και Νεολαίας πραγματοποιήθηκε 
στις Βρυξέλλες στις 20-21 Οκτωβρίου 2016, 
συγκεντρώνοντας 400 συμμετέχοντες από 
τις 33 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμ-
μα Erasmus+, με στόχο να συζητήσουν το 
Θεματολόγιο νέων δεξιοτήτων για την Ευρώ-
πη και να διερευνήσουν πώς μπορεί αυτό μπορεί να 
συνδέσει την εκπαίδευση, την αγορά εργασίας και την 
κοινωνία. Το Θεματολόγιο εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 
2016 και έχει στόχο να ενθαρρύνει την ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων από μικρή ηλικία. Στα συ-
μπεράσματα του Φόρουμ συγκαταλέγονται μεταξύ 
άλλων: 

 Τα εκπαιδευτικά συστήματα πρέπει να επικε-
ντρωθούν στο να διδάξουν στα άτομα πώς να μα-
θαίνουν και όχι τις δεξιότητες που απαιτούνται σε 
ένα άγνωστο μέλλον της αγοράς εργασίας. 

 Η εκπαίδευση θα πρέπει να επικεντρωθεί στο 
μαθητή και να είναι για μια ζωή και όχι μόνο για μια 
συγκεκριμένη εργασία. 

 Είναι απαραίτητη η στενότερη συνεργασία μεταξύ της 
εκπαίδευσης και των εργοδοτών. 

 Οι νέοι πρέπει να προετοιμαστούν όχι μόνο για την αγο-
ρά εργασίας, αλλά και για την κοινωνία ευρύτερα. 

 Η εκπαίδευση και κατάρτιση των ανειδίκευτων εργαζομέ-
νων αποτελεί κοινή ευθύνη της εκπαίδευσης, των εργο-
δοτών και των συνδικάτων. 

Ευρωπαϊκό Φόρουμ Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Νεολαίας 

Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/education/news/20161028-views-from-education-training-youth-forum_en 

http://tinyurl.com/zflbt6n
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_el
https://ec.europa.eu/education/news/20161028-views-from-education-training-youth-forum_en
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Νέα για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

(ΜΜΕ) 

Συμπράξεις Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ)  και 

Επιχειρήσεων για προγράμματα μαθητείας 

Με δεδομένη την υψηλή ανεργία των νέων και την αναντιστοιχία των δεξιοτήτων, μια 
νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων του προγράμματος Erasmus+ στοχεύει να 
γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ εκπαίδευσης και αναγκών των επιχειρήσεων, να βελ-
τιώσει τη συνάφεια της εκπαίδευσης και της κατάρτισης προς τις ανάγκες της αγο-
ράς εργασίας και να αναδείξει την αριστεία. Στόχος της πρόσκλησης «Συμπράξεις 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ)  και Επιχειρήσεων για τη μάθη-
ση σε εργασιακό περιβάλλον και τα προγράμματα μαθητείας» - EACEA 40/2016, εί-
ναι η υποβολή προτάσεων για συμπράξεις ΕΕΚ και επιχειρήσεων με σκοπό την ανά-
πτυξη της μάθησης σε εργασιακό περιβάλλον και, κατά συνέπεια, τη συνεισφορά 
στην επίτευξη του στόχου της Ρίγας για προώθηση της μάθησης σε εργασιακό περι-
βάλλον υπό κάθε μορφή, με ιδιαίτερη έμφαση στα προγράμματα μαθητείας. 

Οι εν λόγω συμπράξεις αναμένεται να τονώσουν τη συμμετοχή των επιχειρήσεων και των κοινωνικών εταίρων στον 
σχεδιασμό και στην παροχή της ΕΕΚ και να διασφαλίσουν για την ΕΕΚ ένα ισχυρό στοιχείο μάθησης σε εργασιακό 
περιβάλλον. Η πρόσκληση αποσκοπεί επίσης στη βελτίωση της ποιότητας της μάθησης σε εργασιακό περιβάλλον 
και των προγραμμάτων μαθητείας μέσω της προώθησης των συμπράξεων με συμμετοχή επιχειρήσεων, παρόχων 
ΕΕΚ, άλλων σχετικών ενδιαφερόμενων και ενδιάμεσων οργανισμών για την ανάπτυξη πιο συναφών, συστηματικών 
και βιώσιμων προσεγγίσεων, μέσω της μεταφοράς γνώσης και της μάθησης βάσει αναγνωρισμένων μοντέλων και 
πρακτικών. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην περιφερειακή και τοπική διάσταση με στόχο την παραγωγή 

συγκεκριμένων και βιώσιμων αποτελεσμάτων επιτόπου. 

Στους επιλέξιμους συμμετέχοντες οργανισμούς περιλαμβάνονται: δημόσιες τοπικές και περιφερειακές αρχές, κοι-
νωνικοί εταίροι (οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων), μικρές, μεσαίες ή μεγάλες επιχειρήσεις (δημόσιες ή ιδιω-
τικές), βιομηχανικά, εμπορικά και βιοτεχνικά επιμελητήρια ή ανάλογες τομεακές/επαγγελματικές οργανώσεις, δημόσι-
ες υπηρεσίες απασχόλησης, σχολές ΕΕΚ και πάροχοι, οργανισμοί και κέντρα ΕΕΚ (συμπεριλαμβανομένης της μετα-
δευτεροβάθμιας ΕΕΚ), οργανώσεις νέων, σύλλογοι γονέων, άλλοι σχετικοί οργανισμοί. Κάθε επιχορήγηση θα ανέρ-
χεται μεταξύ 250 000 και 350 000 ευρώ, ενώ η συγχρηματοδότηση της Ε.Ε. θα καλύπτει το 80% του συνόλου των 
επιλέξιμων δαπανών. Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί έχουν προθεσμία έως τις  17  Ιανουαρίου 2017 να υποβά-
λουν τις προτάσεις τους.  

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/hamub3u  

Επιχορηγήσεις για Ηλεκτρονική Τιμολόγηση 

Ένας ενδεικτικός προϋπολογισμός ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ είναι διαθέσιμος για επιχορη-
γήσεις ηλεκτρονικής τιμολόγησης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Συνδέοντας την Ευρώπη 
(CEF)» που διαχειρίζεται ο Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (INEA). Η προ-
θεσμία για την υποβολή προτάσεων είναι η 15η Δεκεμβρίου 2016.  

Ο σκοπός της πρόσκλησης ηλεκτρονικής τιμολόγησης είναι να προωθήσει την πρόσληψη και την επιτάχυνση της 
χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης σε πλήρη συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό πρότυπο (οδηγία 2014/55/ΕΕ), μετα-
ξύ των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων εγκατεστημένων στην ΕΕ, και στις συμμετέχουσες χώρες του ΕΟΧ. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/jbym8eg  

http://tinyurl.com/hamub3u
http://tinyurl.com/jbym8eg
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Σύσταση Ομάδας Εμπειρογνωμόνων Υψηλού Επιπέδου για βιώσιμη  

χρηματοδότηση  

Πρόταση μεταρρύθμισης της φορολογίας των εταιρειών 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε στις 25 Οκτωβρίου 2016 σχέδια για τη ριζική αλλαγή 
του τρόπου με τον οποίο φορολογούνται οι εταιρείες στην ενιαία αγορά, προκειμένου να επι-
τευχθεί ένα πιο δίκαιο και ευνοϊκό για την ανάπτυξη σύστημα φορολόγησης των εταιρειών. Η 
αναπροσαρμοσμένη κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας των εταιρειών (ΚΕΒΦΕ - CCCTB), 
στο πλαίσιο ευρύτερης δέσμης μεταρρυθμίσεων, θα απλουστεύσει την ανάπτυξη επιχειρημα-
τικής δραστηριότητας στην ενιαία αγορά και θα μειώσει το κόστος της, ενώ ταυτόχρονα θα 
αποτελέσει ισχυρό εργαλείο για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής. 

Η αναθεωρημένη ΚΕΒΦΕ ενισχύει τα στοιχεία που ευνοούν την επιχειρηματική δραστηριότητα, με στόχο να βοηθήσει τις 
διασυνοριακές εταιρείες να μειώσουν τις δαπάνες και τη γραφειοκρατία και να στηρίξει την καινοτομία. Θα δημιουργήσει 
επίσης ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη, θέτοντας τέλος στις πρακτικές φο-
ροαποφυγής. Δύο επιπλέον προτάσεις στοχεύουν στη βελτίωση του υφιστάμενου συστήματος επίλυσης διαφορών σχετι-
κά με τη διπλή φορολόγηση στην Ε.Ε. και στην ενίσχυση των ισχυόντων κανόνων κατά των καταχρήσεων. Τα 
μέτρα αυτά, στο σύνολό τους, θα δημιουργήσουν ένα απλό φορολογικό πλαίσιο ευνοϊκό για τις επιχειρήσεις. Προκειμένου 
να επιτευχθεί ταχύτερη πρόοδος, ακολουθείται για την ΚΕΒΦΕ μια πιο διαχειρίσιμη διαδικασία δύο σταδίων. Η κοινή βάση 
μπορεί να συμφωνηθεί γρήγορα ώστε να μπορέσουν να αντληθούν τα κυριότερα οφέλη τόσο από τις επιχειρήσεις όσο και 
από τα κράτη μέλη. Αμέσως μετά πρέπει να ακολουθήσει η ενοποίηση ώστε να μπορέσουν να αξιοποιηθούν πλήρως όλα 
τα οφέλη του συστήματος. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3488_en.htm 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε επισήμως 
να συστήσει Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Υψη-
λού Επιπέδου για βιώσιμη χρηματοδότηση 
και ως πρώτο βήμα δημοσίευσε πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποψηφίους 
που επιθυμούν να αποτελέσουν μέλη αυτής 
της ομάδας. 

Η απόφαση βασίζεται στο στόχο της Επιτροπής να αναπτύ-
ξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική της Ε.Ε. για τη βιώσιμη 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Ένωσης Κεφαλαιαγορών. 

Η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Υψηλού Επιπέδου 
θα πρέπει να αποτελείται από έως και 20 ανώτε-
ρους εμπειρογνώμονες που προέρχονται από 
την κοινωνία των πολιτών, την επιχειρηματική 
κοινότητα και άλλους φορείς μη δημοσίου τομέα. 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την 
αίτησή τους έως τις 25 Νοεμβρίου 2016. Η επι-

λογή των μελών της ομάδας θα πραγματοποιηθεί τον επό-
μενο μήνα και η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Υψηλού Επιπέ-
δου θα αρχίσει τις εργασίες της τον Ιανουάριο του 2017. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/docs/20161028-call-for-applications-hleg_en.pdf  

Η νέα Διαστημική Πολιτική της E.E. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε στις 26 Οκτωβρίου 2016 πρόταση για μια νέα διαστημική 
πολιτική, η οποία θα ενθαρρύνει τη χρήση νέων υπηρεσιών και θα προωθήσει τον ηγετικό 
ρόλο της Ευρώπης στο διάστημα. Τα διαστημικά δεδομένα έχουν καίρια σημασία για την 
προστασία νευραλγικών υποδομών όπως των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, των ευφυών 
δικτύων μεταφοράς ή, ακόμη, των τραπεζικών συναλλαγών. Τα διαστημικά δεδομένα δι-
ευκολύνουν τη διαχείριση των συνόρων και τη διάσωση ζωών στη θάλασσα· βελτιώνουν 

την αντίδρασή μας σε σεισμούς, δασικές πυρκαγιές και πλημμύρες· δίνουν τη δυνατότητα στους γεωργούς να 
προγραμματίσουν τις δραστηριότητές τους· και βοηθούν στην προστασία του περιβάλλοντος και την παρακολού-
θηση της κλιματικής αλλαγής. 

Η διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη είναι η απάντηση στον εντεινόμενο παγκόσμιο ανταγωνισμό, την αυξανόμενη 
συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και τις σημαντικές τεχνολογικές αλλαγές. Τα διαστημικά προγράμματα της Ε.Ε. θα παρέ-
χουν πρόσθετες υπηρεσίες που θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων στο πλαίσιο κοινών ευρωπαϊκών προτεραιο-
τήτων όπως είναι η ασφάλεια και η άμυνα καθώς και η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Η Επιτροπή θα προωθήσει 
τη χρήση του Galileo στις κινητές συσκευές και τις υποδομές ζωτικής σημασίας, και θα βελτιώσει τη συνδεσιμότητα στις 
απομακρυσμένες περιοχές. Θα διευκολύνει τις καινοτόμες επιχειρήσεις και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις να αποκτήσουν 
πρόσβαση σε διαστημικά δεδομένα μέσω ειδικών πλατφορμών υπό την καθοδήγηση της βιομηχανίας με σκοπό την ανά-
πτυξη υπηρεσιών και εφαρμογών. Η ενωσιακή χρηματοδότηση θα προσανατολίζεται περισσότερο προς τους επιχειρημα-
τίες του τομέα του διαστήματος οι οποίοι ξεκινούν ή αναπτύσσουν την επιχειρηματική δραστηριότητά τους σε ολόκληρη 
την ενιαία αγορά. Επιπλέον, η Επιτροπή θα προωθήσει περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις για νεοσύστατες επιχειρήσεις, 
ιδίως στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη και του επικείμενου ταμείου επιχειρηματικών κεφαλαίων. Η 
Επιτροπή θα υποστηρίξει επίσης τη δημιουργία ευρωπαϊκών βιομηχανικών διαστημικών κόμβων και συνεργατικών σχη-
ματισμών στις ευρωπαϊκές περιφέρειες. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3531_en.htm  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3488_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/docs/20161028-call-for-applications-hleg_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3531_en.htm
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Ερευνητικά κέντρα και εταιρείες του 

δικτύου EEN αναζητούν πανεπιστήμια 

και ΜΜΕ ως εταίρους  

Για περισσότερες πληροφορίες και για να έρθετε σε επα-
φή με τους φορείς, παρακαλούμε επικοινωνήστε 
(αναφέροντας τον κωδικό POD) με: 

κα. Βασιλική Σαββοπούλου  
Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου 
Enterprise Europe Network 
Tηλ. +357 22 283 604 ή +357 22 283 600 
Φαξ. +357 22 283 609 
Email: een-eoc@ucy.ac.cy και/ή  
savvopoulou.vassiliki@ucy.ac.cy 

H2020 Eng-Globally-08-2016-2017: EU-China  
Cooperation on sustainable urbanisation 

POD reference number: RDDE20161102002 

An international non-profit sustainability centre in Germany 
seeks research institutes and universities to submit a 
project to the call H2020 Eng-Globally-08-2016-2017: 
EU-China cooperation on sustainable urbanisation. 
The partners should carry out research on challenges of 
sustainable urbanisation and response strategies in Eu-
rope and China. Furthermore organisations are sought for 
this research cooperation who implement technology and 
know-how transfer in sustainable urban development. 

The objective of the call is to foster research cooperation 
between EU and China on sustainable urbanisation. The 
development of cities in China is taking place at impressive 
pace and has affected millions of citizens. Many aspects of 
city planning and development, such as infrastructures, 
regulatory regimes, taxation, health, education and culture, 
have therefore a bearing on the framework conditions with-
in which innovation occurs and which shape living condi-
tions of residents. Joint European-Chinese research taking 
into consideration these essential elements of city develop-
ment could contribute to an improved reciprocal knowledge 
on urbanisation processes between the EU and China.  

A coordinator is sought. The deadline for expression of 
interest is on 30 November 2016, while the deadline for 

the submission of proposals is on 2 February 2017.  

H2020 call MG-8-5-2017 Part 1 "Shifting from car 
ownership to sharing”  

POD reference number: RDDE20161102001 

A German-based international non-profit organisation, spe-
cialized in sustainable life style and behaviour business 
models seeks a coordinator with expertise in mobility 
and further partners for a project proposal “Shifting 
from car ownership to sharing” in the H2020 call MG-8-
5-2017. Research and industrial partners are sought 

for this research cooperation. 

The overall objective of the project will be to contribute 
to sustainable transportation by guiding enabling poli-
cy making, route planning and automobile industry 
development, based on provided new knowledge on 
future mobility preference and potential sustainability 
impacts. The task is to compare the existing trends and 
forecasts across the EU and to identify the factors 
(economic/social/demographic/spatial/cultural), that influ-
ence the varied implementation of such schemes in differ-
ent countries/regions/cultures including the growing use of 
app-based services and to compare and benchmark exist-
ing business models, social innovations and identify possi-
ble new ones.  

The deadline for expression of interest is on 2 Decem-
ber 2016, while the deadline for the submission of pro-

posals is on 1 February 2017.  

H2020- MG-4.1-2017: End-users (city councils, 
municipalities, transport companies, etc.) for a new 

solution for taxi/bus transport 

POD reference number: Ref: RDES20161017001 

A Spanish SME company, specialised in ICT solutions and 
with wide experience coordinating European projects, is 
looking for end-users (city councils, municipalities, 
transport companies, etc.) to take part in a consortium 
aimed to deploy a new solution for taxi/bus transport 
in at least ten different locations in Europe. The pro-
posal will be submitted to the call TRANSPORT-MG-4.1-
2017: Increasing the take up and scale-up of innova-
tive solutions to achieve sustainable mobility in urban 

areas. 

When multiple options are available, citizens evaluate and 
ponder their pros and cons to select the one that better fits 
their demands. This has also become apparent in the 
transport sector in the last years with the appearance of 
innovative services such as Bla Bla Car, Uber or Car2Go. 
Traditional business models, e.g. taxis, have still the 
chance to adapt their strategy to new trends at the time 
they contribute to a more sustainable urban mobility. Shar-
ing the same vehicle, allowing pick-ups and drops at spe-
cific locations, combinations with other means of transport 
or flexible rates are some aspects that should be consid-
ered. In this context, the generation of ephemeral taxi/bus 
routes in urban environments is proposed to: 

 Facilitate the access to any point of the city, no matter 
the level of demand. 

 Encourage taxi sharing and smart pricing. 

 Increase the connectivity of different means of transport 
and improve urban mobility. 

 Study and analyse mobility patters for better coordina-
tion and cooperation. 

The deadline for expression of interest is on 30 November 
2016, while the deadline for the submission of proposals is 

on 26 January 2017. The project duration is 3 years. 

Type and role of the partners sought: The Spanish 
SME company is looking for end-users to join the consorti-
um. Consolidated partnerships between municipalities and 
public transport services or similar collaboration schemes 
are also welcome. They will participate as end users and 
testers and will also try to engage citizens to take ad-
vantage of more efficient means of transport.  

mailto:een-eoc@ucy.ac.cy
mailto:savvopoulou.vassiliki@ucy.ac.cy
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 
Raw Materials Week 

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/zz5jzr2  

28 Νοεμ. - 2 Δεκ. 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

SET Plan 2016 - Central European Energy Conference X 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.setplan2016.sk/index.php  

30 Νοεμ. - 2 Δεκ. 
Μπρατισλάβα,  

Σλοβακία 

The European Cluster Conference 2016 

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/z7yg56m 

30 Νοεμ.-2 Δεκ. 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Recent Trends in the Case Law of the Court of Justice of the European Union 

Περισσότερες πληροφορίες: http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5921  
1 Δεκεμβρίου 

Λουξεμβούργο 

Annual Conference on Financial Supervision in the EU 2016 

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/znpa2dg  
1 Δεκεμβρίου 

Βρυξέλλες, Βέλγιο 

The European Cluster Conference 2016 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/z7yg56m                           

1-2 Δεκεμβρίου 
 Βρυξέλλες, Βέλγιο 

IP (Intellectual Property) Summit 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ipsummit.info/ 

1-2 Δεκεμβρίου 
 Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Digital Tourism Think Tank - DTTT GLOBAL 

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/zp8w25h  

1-2 Δεκεμβρίου 
 Βρυξέλλες, Βέλγιο 

SET Plan 2016 – Central European Energy Conference X 

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/zqkzca3 

1-2 Δεκεμβρίου  
Μπρατισλάβα,  

Σλοβακία 

Tourism and Development 2016: Urban Environments 

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/hq59xrn  

1-3 Δεκεμβρίου 
Ζάγκρεμπ, Κροατία  

H2020 Info Day on FOF 12, ICT 5 and ICT 31: ICT Innovation for Manufacturing SMES , 
Customised and low energy computing and Micro- and nanoelectronics technologies 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/jyeqhom 

2 Δεκεμβρίου  
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

The 4th Trondheim Gas Technology Conference 2016 

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

5 Δεκεμβρίου 
Trondheim, Nορβηγία 

European Programmes Conference Week – Ideas and Networking 2016  

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ucy.ac.cy/epcw/  

5-7 Δεκεμβρίου 
Λευκωσία, Κύπρος 

European Summit on Digital Innovation for Active & Healthy Ageing 

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/gvlf86a 

5-8 Δεκεμβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

European Nuclear Safeguards training seminar 

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/jyorj4d  

5-8 Δεκεμβρίου 
Λουξεμβούργο 

The European Vocational Skills Week 

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/hbqx74a 

5-9 Δεκεμβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Scientific Conference: Non-Animal Approaches - The Way Forward 

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/zpz728t 

6-7 Δεκεμβρίου 
Λιέγη, Βέλγιο 

Revolutionary innovation: how could innovation change our world? 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/z4j3mru  

7 Δεκεμβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Demonstrating Excellence and Innovation in Teaching Tourism 

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.athe.org.uk/conferences-2/ 

7-9 Δεκεμβρίου 
Κάρντιφ, Η.Β. 

Info Day Innovative by Nature: Responding to Societal Challenges through Nature-

Based Solutions and Cultural Heritage 

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.b2match.eu/infodayh2020-nature-culture  

8 Δεκεμβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Science For Business – BioWin Day 

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.b2match.eu/biowinday2016 

8 Δεκεμβρίου 
Louvain-la-Neuve, 

Βέλγιο 

Call for Project ideas: Skills are Key! 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.neth-er.eu/en/node/9812 

8-9 Δεκεμβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

3rd Annual World Open Innovation Conference 

Περισσότερες πληροφορίες: http://woic.corporateinnovation.berkeley.edu/ 

15-16 Δεκεμβρίου 
Βαρκελώνη, Ισπανία 

http://tinyurl.com/zz5jzr2
http://www.setplan2016.sk/index.php
http://tinyurl.com/z7yg56m
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5921
http://tinyurl.com/znpa2dg
http://tinyurl.com/z7yg56m
http://www.ipsummit.info/
http://tinyurl.com/zp8w25h
http://tinyurl.com/zqkzca3
http://tinyurl.com/hq59xrn
http://tinyurl.com/jyeqhom
http://tinyurl.com/grvwtjh
http://www.ucy.ac.cy/epcw/
http://tinyurl.com/gvlf86a
http://tinyurl.com/jyorj4d
http://tinyurl.com/hbqx74a
http://tinyurl.com/zpz728t
http://tinyurl.com/z4j3mru
https://www.athe.org.uk/conferences-2/
https://www.b2match.eu/infodayh2020-nature-culture
https://www.b2match.eu/biowinday2016
http://www.neth-er.eu/en/node/9812
http://woic.corporateinnovation.berkeley.edu/
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 

Molecular Neurodegeneration 

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

9-14 Ιανουαρίου 
Hinxton,  

Ηνωμένο Βασίλειο 

Aligning Corporate Governance and culture: What’s in it for the board  

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/jv8jfo7  

11 Ιανουαρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI): Roadmap 2018 Info 
Day 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.esfri.eu/workshops/save-date-roadmap-2018-info-day  

17 Ιανουαρίου 
Μάλαγα, Ισπανία 

Info and Networking Days on Η2020 Big Data Public-Private Partnership topics 2017 

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

17-18 Ιανουαρίου 
Λουξεμβούργο 

COST Action: Workshop on Environmental Concentrations, Cycling & Modeling of 

Technology Critical Elements 

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/hhkrpe3  

18-19 Ιανουαρίου 
Rehovot, Ισραήλ 

10th EUA-CDE Workshop: Ethics & integrity in doctoral education and research training 

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/zmbbo5w  

18-19 Ιανουαρίου 
Λισαβόνα,  

Πορτογαλία 

2nd Internet of Things (IoT) Tech Expo Event 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.iottechexpo.com/europe/  

23-24 Ιανουαρίου 
Λονδίνο,  

Ηνωμένο Βασίλειο 

European Gas Conference 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.europeangas-conference.com/  

23-25 Ιανουαρίου 
Βιέννη, Αυστρία 

How best to attract talented researchers 

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/z9ovzsr   

24 Ιανουαρίου 
Brno, Τσεχία 

1st European Insights Summit 

Περισσότερες πληροφορίες: http://researchchoices.org/eis/  

24 Ιανουαρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

E!Sharp Live 2017: What does Europe mean to Europe? 
Περισσότερες πληροφορίες: http://eu-ems.com/summary.asp?event_id=2302&page_id=6846   

24 Ιανουαρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

9th Conference on European Space Policy 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.spaceconference.eu/welcome.html  

24-25 Ιανουαρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

The 3rd Annual Middle East and North Africa Spectrum Management Conference 

Περισσότερες πληροφορίες: http://eu-ems.com/summary.asp?event_id=3308&page_id=7913  

24-25 Ιανουαρίου 
Ντουμπάι, Ηνωμένα 

Αραβικά Εμιράτα 

10th Medicines for Europe Pharmacovigilance Conference 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.medicinesforeurope.com/events/phv-2017/  

25 Ιανουαρίου 
Λονδίνο,  

Ηνωμένο Βασίλειο 

Seafood safety - new findings and innovation challenges 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ecsafeseafoodconference.com/  

25-26 Ιανουαρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

16th Regulatory and Scientific Affairs Conference  

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.medicinesforeurope.com/events/rac17/  

26-27 Ιανουαρίου 
Λονδίνο,  

Ηνωμένο Βασίλειο 

European Cancer Congress 2017 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.eccocongress.org/programme  

27-30 Ιανουαρίου 
Άμστερνταμ,  

Ολλανδία 

Erasmus+ SPORT Infoday 

Περισσότερες πληροφορίες:  
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events/sport-infoday-31-january-2017_en 

31 Ιανουαρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

http://tinyurl.com/zngamek
http://tinyurl.com/jv8jfo7
http://www.esfri.eu/workshops/save-date-roadmap-2018-info-day
http://tinyurl.com/hafgsra
http://tinyurl.com/hhkrpe3
http://tinyurl.com/zmbbo5w
http://www.iottechexpo.com/europe/
http://www.europeangas-conference.com/
http://tinyurl.com/z9ovzsr
http://researchchoices.org/eis/
http://eu-ems.com/summary.asp?event_id=2302&page_id=6846
http://www.spaceconference.eu/welcome.html
http://eu-ems.com/summary.asp?event_id=3308&page_id=7913
http://www.medicinesforeurope.com/events/phv-2017/
http://www.ecsafeseafoodconference.com/
http://www.medicinesforeurope.com/events/rac17/
http://www.eccocongress.org/programme
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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 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  

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΑ) 

http://cyprussports.org/  

EUROPEAN ASSOCIATION OF ERASMUS COORDINATORS (EAEC) 

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

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

http://www.cardet.org/ 

PwC 

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

Εταίροι 

 

Διεθνείς Εταίροι 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

http://www.aueb.gr/   

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

http://www.uth.gr/ 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

http://www.unipi.gr/ 

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

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

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ 

http://www.teiath.gr/ 

ΙΔΡΥΜΑ «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ»   

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

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  

http://www.ergasiakek.gr/ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 

http://www.athinaedunet.org/  

ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

http://spititiskyprou.gr/  

http://www.ucy.ac.cy/
http://www.ouc.ac.cy/
http://www.cut.ac.cy/
http://www.frederick.ac.cy/
http://www.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://cyprussports.org/
http://www.eaec.eu.com/
http://www.cardet.org/
http://www.pwc.com.cy/
http://www.aueb.gr/
http://www.uth.gr/
http://www.unipi.gr/
https://www.eap.gr/el/
http://www.teiath.gr/
http://www.mcf.gr/el/
http://www.ergasiakek.gr/
http://www.athinaedunet.org/
http://spititiskyprou.gr/
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Μέλη Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου  

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ 

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

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

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΟΤ) 

http://www.visitcyprus.biz/  

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ΚΕΒΕ) 

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

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ  

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

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

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: Στασίνου 36, Γραφείο 104, 2003 Στρόβολος, Λευκωσία, Τηλ.:+357 22 283 600, Φαξ:+357 22 283 609  

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