
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.  

 

  

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύ-
πρου (ΕΓΚ) στις Βρυξέλλες 
διοργάνωσε με επιτυχία ερ-
γαστήρι με τίτλο «'Greening’ 
Europe's construction in-
dustry: challenges and op-
portunities», στο πλαίσιο 
της υψηλής επιπέδου Διά-
σκεψης Πολιτικής της Ευρω-
παϊκής Εβδομάδας Βιώσι-
μης Ενέργειας 2015 
(EUSEW). Το εργαστήρι 
έλαβε χώρα στις 17 Ιουνίου 
2015, στο κτήριο Charle-
magne της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής στις Βρυξέλλες και 
προσέλκυσε πάνω από 100 
συμμετέχοντες που δραστη-
ριοποιούνται στους τομείς ενέργειας, απα-
σχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης, 
και στις πράσινες κατασκευές. Συνδιοργα-
νωτές του εργαστηρίου ήταν το Climate 
KIC, το δίκτυο ERRIN – European Regions 
Research & Innovation Network και το ευ-
ρωπαϊκό έργο «Connecting People for 
Green Skills», στο οποίο συμμετέχει το 
ΕΓΚ ως εταίρος. 

Στο εργαστήριο συζητήθηκαν τόσο οι τρόποι 
με τους οποίους οι πολιτικές ενέργειας και 
απασχόλησης μπορούν να συνεργαστούν 
προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη 
της πράσινης ανάπτυξης και απασχόλησης, 
όσο και οι μεταβολές των αλυσίδων αξίας 
στον κατασκευαστικό τομέα και οι συνέπειες 
για τις πράσινες δεξιότητες και επαγγελματι-
κές ανάγκες κατάρτισης.  

Το εργαστήρι άνοιξε με την ομιλία του ο Γενι-
κός Γραμματέας της ένωσης EuroACE και 
Διευθυντής της Εκστρατείας Renovate Eu-
rope, Adrian Joyce, ο οποίος παρουσίασε 
την επίδραση που έχουν στην απασχόληση 
τα φιλόδοξα προγράμματα της Ε.Ε. για την 
ενεργειακή ανακαίνιση κτηρίων.  

Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής, Radosław 
Owczarzak, ΓΔ Απασχόλη-
σης, και Roman Horváth, ΓΔ 
Επιχειρήσεων, παρουσίασαν 
τις πρωτοβουλίες της Επιτρο-
πής για την πράσινη ανάπτυξη 
και τα πράσινα επαγγέλματα 
με έμφαση στον κατασκευαστι-
κό τομέα. 

Κατά τη διάρκεια του εργαστη-
ρίου παρουσιάσθηκαν επίσης 
πρωτοβουλίες που εφαρμόζο-
νται σε χώρες της Ε.Ε. σχετικά 
με την ενεργειακή απόδοση, οι 
οποίες έχουν σημαντικές προ-
οπτικές για τη δημιουργία θέ-

σεων εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα.  

Πιο συγκεκριμένα, ο Jon Bloomfield, Συντο-
νιστής της Πλατφόρμας «Making Transi-
tions Happen» του Climate-KIC, παρουσία-
σε το πώς η Πόλη της Φρανκφούρτης κατά-
φερε να μεγιστοποιήσει τις δραστηριότητες  
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα στα κτήρια της πόλης, ενώ ο Marc 
Meuris, Υπεύθυνος της ομάδας για 
«Alternative Thin Film PV» του ερευνητι-
κού κέντρου IMEC του Βελγίου, παρουσία-
σε τη βιώσιμη λύση των Ενσωματωμένων 
στα Κτήρια Φωτοβολταϊκών (Building Inte-
grated Photovoltaics-BIPV) για την αύξηση 
της παραγωγής ενέργειας στην Ευρώπη. Το 
έργο «Green Skills» και οι ανάγκες κατάρτι-
σης στον κατασκευαστικό τομέα παρουσιά-
σθηκαν από τη Laura Bas, μέλος της συντο-
νιστικής ομάδας του έργου από τον οργα-
νισμό Territorial Employment Pact in La 
Ribera-PATER της Ισπανίας. Συντονιστής 
της συζήτησης ήταν ο Διευθυντής του δικτύ-

ου ΕRRIN, Richard Tuffs. 

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 

Ενέργεια και  

Περιβάλλον 
6 

Περιφερειακή 

πολιτική 
7 

Πολιτισμός 8 

Εκπαίδευση   9 

Νέα του  

Enterprise Europe 

Network  

10-

11 

Ημερολόγια 

Αυγούστου -  

Οκτωβρίου 2015 

12–

14 
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INFO DAYS 

 
«Secure, Clean and Effi-
cient Energy Info Day» 
14-15 Σεπτεμβρίου 2015 

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

 
«Info Day: Interested in EU 
funding? Did you know that 

you have to comply with 
article 32?» 

29 Οκτωβρίου 2015 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

http://tinyurl.com/kdf88sz  
 
 
 

Ευκαιρίες Κινητικότητας 
και Σταδιοδρομίας για  

Ερευνητές 
 
 
 

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

‘Πρασίνισμα’ της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας:  

προκλήσεις και ευκαιρίες 

Στιγμιότυπα της εκδήλωσης.  

Οι παρουσιάσεις και περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον ακόλουθο σύνδεσμο:  
http://www.eusew.eu/component/see_eventview/?view=see_eventdetail&mapType=hlpc&eventid=4449  

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
http://tinyurl.com/nzgdcws
http://tinyurl.com/kdf88sz
http://ec.europa.eu/euraxess/
http://www.eusew.eu/component/see_eventview/?view=see_eventdetail&mapType=hlpc&eventid=4449
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Προωθείται η δημιουργία Κέντρου Αριστείας στη Λευκωσία  

στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «RISE» 

Πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση της κοινοπραξίας, της οποίας 
συντονιστής είναι ο Δήμος Λευκωσίας, για την υλοποίηση της Δράσης 
«Research centre on Interactive Media, Smart systems and Emerging tech-
nologies», με την επωνυμία «RISE». Η πρώτη ενημέρωση έγινε στο πλαίσι-
ο της προετοιμασίας και του λεπτομερούς σχεδιασμού για τη δημιουργία 
του RISE, με χρηματοδότηση 500,000 ευρώ περίπου, από την 1

η
 Φάση της 

Δράσης TEAMING του προγράμματος Ορίζοντας 2020 της Ε.Ε. Οι λεπτομέ-
ρειες της Δράσης δόθηκαν σε δημοσιογραφική διάσκεψη τη Δευτέρα 22 
Ιουνίου 2015 από το Δήμαρχο Λευκωσίας, τους Πρυτάνεις των κρατικών 
πανεπιστημίων Κύπρου, τους εκπροσώπους του Max Planck Institute της 
Γερμανίας και του University College London του Ηνωμένου Βασιλείου 
που συμμετέχουν ως εταίροι στην Κοινοπραξία. 

Ο Δήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, μεταξύ άλλων, ανάφερε ότι, «Η ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου RISE 
στο ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας, στην καρδιά της υπό σχεδιασμό «Συνοικίας Δημιουργικών Επιχειρήσεων», θα προ-
σφέρει μια γερή διεπιστημονική βάση για την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνολογιών, θα κινητοποιήσει σημαντικά δί-
κτυα γνώσης και κοινωνικού κεφαλαίου και θα προσφέρει στήριξη και συνεργασίες σε νεοφυείς επιχειρήσεις και εδραιωμέ-
νες επιχειρήσεις καινοτομίας. Οι εγκαταστάσεις θα φιλοξενούν, εκτός από τα εργαστήρια και χώρους επίδειξης εφαρμο-
γών, νεοσύστατες επιχειρήσεις, αντανακλώντας τον ανοικτό προς την κοινωνία χαρακτήρα του RISE και τη σύνδεση του 
με το πιο δημιουργικό κομμάτι της ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας. Ο χώρος που έχει επιλεγεί για την ίδρυση 
του Κέντρου συνορεύει με την νεκρή ζώνη που διαιρεί την πόλη μας και το ιστορικό της κέντρο. Υπάρχουν, ωστόσο  ση-
μαντικά πλεονεκτήματα και οφέλη από αυτή την επιλεγμένη τοποθεσία.» 

Τόσο ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Καθ. Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, όσο και η  Πρύτανης του ΤΕ-
ΠΑΚ, κα Ελπίδα Κεραυνού–Παπαηλιού, καθώς και ο Καθ. Κώστας Χρίστου του Ανοικτού Πανεπιστημίου, ανα-
φέρθηκαν στη σημασία και τα οφέλη για τη δημιουργία του κέντρου, όπως: 

 Η παραγωγή άριστης έρευνας διεθνούς επιπέδου για βελτίωση του ερευνητικού προφίλ της χώρας. 

 Η συνεργασία με επιστήμονες και τοπικές επιχειρήσεις καινοτομίας για την επίλυση προβλημάτων της καθημερι-
νότητας, ευθυγραμμισμένων με την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της χώρας. 

 Η υποστήριξη της επιχειρηματικής κοινότητας με τη μεταφορά γνώσεων, κατάρτισης και τεχνολογικών λύσεων για 
την ώθηση της οικονομικής ανάπτυξης,  

 Η δημιουργία στενότερων δεσμών μεταξύ επιστημόνων, επιχειρηματιών, καθώς και τοπικών αρχών προς καλ-
λιέργεια κουλτούρας καινοτομίας και δημιουργικότητας 

 Η προώθηση και προαγωγή του ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού, με σημεία αναφοράς τη νόηση, τη νευροεπιστή-
μη, την αντίληψη και την αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή. 

 Η ανάπτυξη εφαρμογών στους τομείς ενέργειας, υγείας και τουρισμού, στη βάση της στρατηγικής της Κύπρου για 
έξυπνη εξειδίκευση, και αντλώντας από επιστήμες που άπτονται της τεχνητής νοημοσύνης και της επικοινωνίας. 

 Η διασύνδεση με τη βιομηχανία και την κοινωνία, παρέχοντας εντός του κέντρου χώρους και στήριξη για start-ups, 
για την ανάπτυξη προϊόντων/εφαρμογών, και για επιδείξεις ερευνητικών αποτελεσμάτων και παραγόμενων προϊόντων/
εφαρμογών. 

Η πρόταση για δημιουργία του RISE εξασφάλισε πολύ υψηλή βαθμολογία και κατετάγη 7
η
 μεταξύ των 169 προτάσεων 

που αιτήθηκαν χρηματοδοτικής στήριξης στο πλαίσιο της αρχικής φάσης του TEAMING. Δίνεται τώρα η δυνατότητα πε-
ραιτέρω διεκδίκησης επιχορήγησης για δημιουργία και λειτουργία του Κέντρου βάσει σχεδιασμού που θα εκπονηθεί στο 
επόμενο στάδιο, ύψους  15-20 εκατ. ευρώ, κατά τη 2

η
 φάση αξιολόγησης που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη χρονιά. 

Περισσότερες πληροφορίες: κα. Χάρις Θεοχάρους, Δήμος Λευκωσίας, charis.theocharous@nicosiamunicipality.org.cy.  

Στιγμιότυπο από τη δημοσιογραφική  
διάσκεψη.  

Την Παρασκευή 26  Ιουνίου 2015 διεξήχθησαν στο Σπίτι 
της Ευρώπης δύο συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με 
αντίστοιχους τίτλους «Νέο πλαίσιο οικονομικής διακυ-
βέρνησης στην Ευρωζώνη» και «Νομικές πτυχές της 
Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης». Οι συζητήσεις ορ-
γανώθηκαν από το Jean Monnet Module με τίτλο «The 
Law of Financial and Economic Governance in the 
EU» (FECoGov) στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου 
UClan Cyprus κάτω από το Erasmus+ 2014-2020 συγ-
χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.   

Οι συζητήσεις συνδιοργανώθηκαν από την Αντιπροσωπεία 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και το Γραφείο 
Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο.  

Αριθμός διακεκριμένων ειδικών προσκλήθηκαν για να συμ-
μετέχουν στη συζήτηση από την Δρ. Stéphanie Laulhé 
Shaelou, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Νομικής Σχο-
λής, η οποία είναι Επικεφαλής και Ακαδημαϊκή Συντονί-

στρια του Jean Monnet Module:  

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα...  

Συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης για την Οικονομική Διακυβέρνηση και 

την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση 

mailto:charis.theocharous@nicosiamunicipality.org.cy


Σ Ε Λ Ι Δ Α  3  Τ Ε Υ Χ Ο Σ  9 8  

Έργο «SYNERGY»: βελτίωση παροχής υπηρεσιών κατάρτισης σε ΜΜΕ 
Ένα συναρπαστικό νέο πρόγραμμα προσφέρει 
σε παρόχους κατάρτισης στην Κύπρο την ευ-
καιρία να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους προς 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το έργο SYNER-
GY, με τη συμμετοχή του ερευνητικού κέντρου 
CARDET, συγκεντρώνει επτά Ευρωπαίους εταί-
ρους. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 2016, οι εταίροι 
θα συνδυάσουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους προ-
κειμένου να αναπτύξουν πηγές μάθησης και συστήματα 
στήριξης ώστε να βοηθήσουν επαγγελματίες ΕΕΚ και 
ΜΜΕ να δικτυωθούν μεταξύ τους και να βελτιώσουν τη 
στήριξη σε μικρές επιχειρήσεις στην Κύπρο. 

Ως μέρος των εργασιών του έργου, πραγματοποιήθηκε την 
άνοιξη του 2015 μια πανευρωπαϊκή διαδικασία έρευνας και 
ελέγχου με 132 ιδιοκτήτες πολύ μικρών επιχειρήσεων. Τα 
αποτελέσματα δείχνουν σαφώς ότι η προσφορά κατάρτισης 
η οποία είναι διαθέσιμη δεν αντανακλά τις πραγματικές ανά-
γκες των συγκεκριμένων επιχειρηματιών. Οι παραδοσιακοί 

τρόποι παράδοσης μαθημάτων κατάρτισης που 
πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια διαφόρων 
ημερίδων σε απομακρυσμένες περιοχές δεν είναι 
κατάλληλες για το σκοπό αυτό και δεν επιτυγχά-
νουν να αναγνωρίσουν τις απαιτήσεις των επιχει-
ρηματιών σήμερα. Σε συνδυασμό με τις ευκαιρίες 
δικτύωσης, η συνεργατική μάθηση και ανταλλαγή 

ομότιμων επιδιώκεται σε μεγάλο βαθμό. Η ομάδα του SYN-
ERGY θα έχει διαθέσιμα τα πρώτα πρωτότυπα της προσφο-
ράς κατάρτισης και της δικτυακής πλατφόρμας το Σεπτέμ-
βριο του 2015. Σύμφωνα με τον Δρ. Χαράλαμπο Βρασίδα, 
Εκτελεστικό Διευθυντή του CARDET, «το SYNERGY πα-
ρέχει την ευκαιρία σε ιδιοκτήτες τοπικών επιχειρήσεων να 
δημιουργήσουν τις απαραίτητες δικτυώσεις ώστε να στοχεύ-
σουν σε νέους τομείς πελατών ή γεωγραφικές περιοχές, να 
διαμορφώσουν κοινοπραξίες που διαφορετικά δε θα ήταν 
δυνατό, ή απλά να εμπνευστούν από διαφορετικές προσεγγί-
σεις με σκοπό να μεγιστοποιήσουν την απόδοσή τους.» 

Έργο «Ώρα για Αλλαγή»: προαγωγή αειφόρου κατανάλωσης και  

παραγωγής πρώτων υλών  

Το 2015 είναι το πρώτο Ευρωπαϊκό Έτος αφιερωμένο στην εξωτερική δράση της E.E. και το 
ρόλο της Ευρώπης στον κόσμο. Το έργο  «Ώρα για Αλλαγή» (Ιανουάριος 2015-Δεκέμβριος 
2017) που χρηματοδοτείται από το μέσο EuropeAid, έχει ως στόχο την άσκηση επιρροής σε 
θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Μέσω μιας σειράς δραστηριοτήτων που διοργανώνονται από 

μια κοινοπραξία 13 Εταίρων σε 11 Ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο, το έργο θα προσεγγίσει βασικούς ενδιαφερό-
μενους φορείς για την προώθηση μιας πανευρωπαϊκής συζήτησης σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη, τονίζοντας 
τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής και της κατανάλωσης πρώτων υλών στο συγκε-
κριμένο στρατηγικό πλαίσιο του Έτους. Το έργο συντονίζεται από τον οργανισμό CEEweb, και το CARDET αποτε-
λεί τον εταίρο στην Κύπρο.  

Το έργο αναμένεται να διεγείρει βασικούς παράγοντες στη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος στην Ευρώπη και να 
συμβάλει στην κατανόηση των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά με την αλληλεξάρτηση των προτύπων κατανάλωσης στην 
Ευρώπη και τις συνθήκες παραγωγής στο Νότο. Μέσα από μια σειρά δράσεων που περιλαμβάνουν δραστηριότητες κινη-
τοποίησης και ανάπτυξης ικανοτήτων για πολλαπλασιαστές, δημοσιογράφους και εταιρείες, εκστρατείες ευαισθητοποίησης 
και άσκησης πολιτικής επιρροής, το έργο έχει ως στόχο να δημιουργήσει πιο ενημερωμένους πολίτες, κινητοποιημένους 
πολλαπλασιαστές και μέσα ενημέρωσης, ευαισθητοποιημένες εταιρείες πρώτων υλών και κινητοποιημένους φορείς χάρα-
ξης πολιτικής της Ε.Ε. και των κρατών μελών, σχετικά με τη συνεχιζόμενη ανάγκη για δέσμευση για αειφόρο ανάπτυξη. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ethicalmining.org/el/  

Καθ. Fabian Amtenbrink, Erasmus Rotter-
dam University; Δρ. Phoebus Athanassiou, 
University of Frankfurt; Δρ. Dariusz Ad-
amski, University of Wroclaw και Καθ. Takis 
Tridimas, King’s College London. Παράλλη-
λα προσκλήθηκαν ο κ. Γιώργος Μόσχοβης 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG ECFIN, 
για να παρουσιάσει την πτυχή από τους θε-
σμούς και οι πρώην Δικαστές, Γιώργος 
Αρέστης και Αντρέας Πασχαλίδης, καθώς 
επίσης και οι Δικηγόροι Παντελής Χριστο-
φίδης και Τάσος Κουκούνης, οι οποίοι προσέγγισαν το 
θέμα για την Κύπρο. Αριθμός από προεπιλεγμένους συμμε-
τέχοντες είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν και να ανταλλά-
ξουν απόψεις με τους διακεκριμένους ειδικούς. 

Τα θέματα που παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν στην 
πρώτη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης αφορούσαν τις 

επίκαιρες προκλήσεις της οικονομικής 
διακυβέρνησης στην Ευρωζώνη, τον 
ανανεωμένο ρόλο των Ευρωπαϊκών Θε-
σμών και της Τρόικας, την απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην υπόθεση 
Gauweiler/OMT και τη βιωσιμότητα μιας 
προγραμματισμένης εξόδου από την Ευ-
ρωζώνη. Η δεύτερη συζήτηση επικε-
ντρώθηκε σε θέματα που αφορούν την 
Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση και την 
Ένωση Κεφαλαιαγορών συμπεριλαμβα-

νομένης μιας ανάλυσης εργαλείων αντιμετώπισης κρίσης και 
του νέου ρόλου της ΕΚΤ για θέματα προληπτικής εποπτεί-
ας. Κλείνοντας οι συμμετέχοντες κατέληξαν σε συζήτηση 
του προγράμματος μακροοικονομι-
κής προσαρμογής  και της διάσωσης 

με ιδία μέσα για την Κύπρο. 

Περισσότερες πληροφορίες: Δρ. Stéphanie Laulhé Shaelou, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Πανε-
πιστημίου UClan Cyprus, slaulhe-shaelou@uclan.ac.uk. 

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση.  

...συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.projectsynergy.eu/  

http://www.ethicalmining.org/el/
mailto:slaulhe-shaelou@uclan.ac.uk
http://www.projectsynergy.eu/
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κήρυξε την έναρξη 
της πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκή Βοήθεια για 
Συμβάσεις Καινοτομίας (EAFIP)» με σκοπό να 
βοηθήσει τους αγοραστές-δημόσιους φορείς 
(υπουργεία, τοπική αυτοδιοίκηση, πανεπιστή-
μια, νοσοκομεία, δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέ-
λειας, κλπ) με ένα συγκεκριμένο ενδιαφέρον για την 
υλοποίηση συμβάσεων καινοτομίας για λύσεις που 
βασίζονται στις ΤΠΕ σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Ο στόχος είναι να ενθαρρύνει τους αγοραστές-
δημόσιους φορείς λύσεων ΤΠΕ να ξεκινήσουν νέες 
προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις (PCP) και λύσεις 
Δημόσιων Συμβάσεων Καινοτομίας (PPI). 

Τα βασικά στοιχεία της πρωτοβουλίας είναι: 

 προσδιορισμός και ανάπτυξη επαφών με βασικούς αγο-
ραστές-δημόσιους φορείς με σκοπό να συγκεντρωθούν 

πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες και να προ-
καλέσουν ενδιαφέρον για ανάληψη συμβάσεων 
καινοτομίας, 

 προετοιμασία μιας δέσμης εργαλείων για να 
βοηθήσει με την υποστήριξη, το σχεδιασμό και 

την υλοποίηση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων 
PCP και PPI, 

 παροχή τοπικής βοήθειας στο σχεδιασμό και την υλο-
ποίηση ενός PCP ή PPI, 

 διοργάνωση τριών βασικών εκδηλώσεων πολιτικής για 
συμβάσεις καινοτομίας, 

 διοργάνωση εννέα εργαστηρίων που θα απευθύνονται 
σε αγοραστές-δημόσιους φορείς σε διαφορετικούς το-
μείς δημόσιου ενδιαφέροντος. 

Η πρωτοβουλία θα διαρκέσει τρία χρόνια από το 2015 μέ-
χρι το 2017. 

Ευρωπαϊκή Βοήθεια για Συμβάσεις Καινοτομίας 

Πολιτικό όραμα για την πολιτική Έρευνας και Καινοτομίας της Ε.Ε. 

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Carlos Moedas παρουσίασε τα σχέδιά του για τη δημιουργία 
ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (EIC) στο συνέδριο «Opening up to an ERA 
of Innovation», το οποίο πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 22 Ιουνίου 2015. Στην 
ομιλία του, ο Επίτροπος Moedas μίλησε για τις προτεραιότητές του  για την πολιτική 
έρευνας και καινοτομίας της Ε.Ε.: ανοικτή καινοτομία, ανοιχτή επιστήμη, και το άνοιγμα 
στον κόσμο. 

Η πρωτοβουλία EIC πρόκειται να συζητηθεί εν καιρώ και να σχεδιασθεί με περισσότερες λεπτομέρειες κατά την ενδιάμε-
ση αναθεώρηση του προγράμματος Ορίζοντας 2020. Σκοπός του EIC είναι να προβεί σε απολογισμό των διαφόρων 
συστημάτων που διατίθενται για την υποστήριξη της καινοτομίας και των ΜΜΕ βάσει του προγράμματος Ορίζοντας 
2020, καθώς και η διερεύνηση της βέλτιστης πρακτικής για τη στήριξη της καινοτομίας σε διεθνές επίπεδο. 

Ο Επίτροπος θα ήθελε να ενθαρρύνει περισσότερο τη χρήση των «funds of funds» ώστε να γίνουν επενδύσεις σε 
μια νέα γενιά ευρωπαϊκών start-ups και να γίνουν περισσότερα προκειμένου να ανοίξει η ευρωπαϊκή έρευνα στον 
κόσμο. Μια «σφραγίδα αριστείας» θα εισαχθεί για τους αιτούντες οι οποίοι αξιολογήθηκαν ως εξαιρετικοί αλλά 
δεν κατάφεραν να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, αρχής γενομένης με το χρηματοδοτικό 
μέσο για τις ΜΜΕ. Ο σκοπός της σφραγίδας είναι να τους βοηθήσει να έχουν πιο εύκολη πρόσβαση στα Διαρθρωτικά 
Ταμεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει επίσης να ξεκινήσει ένα συνταξιοδοτικό σύστημα για ερευνητές που ονο-
μάζεται RESAVER, μέχρι το καλοκαίρι του επόμενου έτους. Μια πρόσκληση υποβολής προτάσεων για ένα σχέ-
διο «European Science Could» και για μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ερευνητική ακεραιότητα θα ανακοι-

νωθούν επίσης μέχρι το τέλος αυτού του έτους. 

Όσον αφορά το «άνοιγμα στον κόσμο», ο Επίτροπος Moedas ανακοίνωσε μια σειρά από διεθνείς πρωτοβουλίες συμπε-
ριλαμβανομένης μιας κοινής στρατηγικής για την έρευνα για τον Νότιο Ατλαντικό, την έναρξη της πρωτοβουλίας 
έρευνας PRIMA για το νερό και τρόφιμα στην περιοχή της Μεσογείου (μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από την 
Κυπριακή Προεδρία) και περισσότερες επενδύσεις σε σχέδια όπως η πρωτοβουλία SESAME στην Ιορδανία, η 
οποία συγκεντρώνει ερευνητές από όλη την περιοχή. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/research/conferences/2015/era-of-innovation/index.cfm?pg=home  

Προκήρυξη για εκπόνηση μελέτης για το μέλλον της πολιτικής Έρευνας 

και Καινοτομίας με ορίζοντα το 2040!  

Η Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσίευσε μία προ-
κήρυξη σύμβασης με τίτλο «Πέρα από τον ορίζοντα: πρόβλεψη για τη στήριξη στην προετοιμασί-
α της μελλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της έρευνας και της καινοτομί-
ας».  

Στόχος της σύμβασης είναι η εκπόνηση μελέτης για την παροχή συστάσεων πολιτικής για πιθανές νέες 
προσεγγίσεις, προτεραιότητες και θέματα, τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασμό της μελλοντικής 
πολιτικής έρευνας και καινοτομίας της Ε.Ε. και τη χρηματοδότηση, ιδίως ως παροχή υποστήριξης στην προετοιμασία 
του επόμενου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία. Αυτό θα βασίζεται σε αποτελέσματα προβλέ-
ψεων με χρονικό ορίζοντα 25 ετών (έως το 2040). Η προθεσμία υποβολής προσφορών είναι ανοικτή έως τις 31 Αυγού-
στου 2015.  

Περισσότερες πληροφορίες: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:195071-2015:TEXT:EL:HTML&tabId=0  

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.eafip.eu/  

http://ec.europa.eu/research/conferences/2015/era-of-innovation/index.cfm?pg=home
http://ec.europa.eu/research/conferences/2015/era-of-innovation/index.cfm?pg=home
http://ec.europa.eu/research/conferences/2015/era-of-innovation/index.cfm?pg=home
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:195071-2015:TEXT:EL:HTML&tabId=0
http://www.eafip.eu/
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Πρόσληψη και Διατήρηση του Δυναμικού Υγείας στην Ευρώπη 

Με σκοπό τη συγκέντρωση καλών 
πρακτικών για αποτελεσματικά και 
βιώσιμα συστήματα υγείας στην Ε.Ε., η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέθεσε την εκ-
πόνηση μελέτης σχετικά με την Πρόσ-
ληψη και Διατήρηση του Δυναμικού 
Υγείας στην Ευρώπη. Στόχος της μελέ-
της είναι ο εντοπισμός και η ανάλυση 
αποτελεσματικών στρατηγικών πρόσ-
ληψης και διατήρησης των επαγγελματιών υγείας για 
να χρησιμεύσει ως πηγή έμπνευσης για την ανάπτυ-
ξη των οργανωτικών στρατηγικών και πολιτικών αν-
θρώπινου δυναμικού στην Ευρώπη. 

Πολλές χώρες της Ε.Ε. αναφέρουν δυσκολίες τόσο στη 
διατήρηση όσο και στην πρόσληψη προσωπικού υγείας. 
Οι λόγοι ποικίλουν ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε. Μπορεί 
να οφείλεται σε μη ελκυστικές θέσεις εργασίας, σε κακή 
διαχείριση ή σε λίγες ευκαιρίες για προαγωγή. Σε ορισμέ-
νες χώρες της Ε.Ε., η οικονομική κρίση έχει αυξήσει την 

εκροή των επαγγελματιών υγείας - το 
λεγόμενο «brain drain».  

Η μελέτη αναγνωρίζει την πρόσληψη και 
διατήρηση των εργαζομένων υγείας ως 
ένα άμεσο και επείγον πρόβλημα που 
πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους φο-
ρείς χάραξης πολιτικής, τους διαχειριστές 
της υγειονομικής περίθαλψης και τους 

εργαζόμενους του τομέα της υγείας. Ενώ κοινές λύσεις 
μπορούν να βρεθούν για τα προβλήματα στην πρόσληψη 
και τη διατήρηση των εργαζομένων  υγείας στην Ευρώπη, 
η μελέτη επισημαίνει μια σειρά από παράγοντες επιτυχίας 
που έχουν ιδιαίτερη σημασία για συγκεκριμένους τύπους 
παρεμβάσεων πρόσληψης και διατήρησης, και οι οποίοι 
θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις κυβερνήσεις και τους 
οργανισμούς υγείας να προσελκύσουν και να διατηρή-
σουν το προσωπικό υγειονομικής περίθαλψης. Αυτοί πε-
ριλαμβάνουν ευκαιρίες εκπαίδευσης, οικονομικά κίνητρα 
και επαγγελματική και προσωπική υποστήριξη. 

Από την 1
η
 Ιουλίου 2015, όλα τα online 

φαρμακεία ή πωλητές φαρμάκων που 
λειτουργούν νόμιμα στην Ε.Ε. θα πρέπει 
να εμφανίζουν ένα νέο λογότυπο που 
εισάγεται με την οδηγία για Ψευδεπίγρα-
φα Φάρμακα (2011/62 / ΕΕ) για την προ-
στασία των ασθενών. Οι Ευρωπαίοι πολί-
τες που σκέφτονται να αγοράσουν φάρ-
μακα από το διαδίκτυο θα πρέπει να ψά-
ξουν για το λογότυπο στις ιστοσελίδες 
διαδικτυακών φαρμακείων ή άλλων διαδικτυακών 
πωλητών.  

Ο λογότυπος έχει μια διαδικασία δύο σταδί-
ων ελέγχου για να εξασφαλιστεί η μέγιστη 
δυνατή προστασία από τα ψευδεπίγραφα 
φάρμακα, τα οποία είναι συνήθως αναποτε-
λεσματικά, υποβαθμισμένα και επικίνδυνα. 
Με ένα κλικ στο λογότυπο, οι διαδικτυακοί 
καταναλωτές παραπέμπονται στην ιστοσε-
λίδα της εθνικής ρυθμιστικής αρχής, που 
απαριθμεί όλα τα νομίμως λειτουργούντα 
φαρμακεία και λιανοπωλητές φαρμάκων σε 

ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος.  
  

Προστασία από τα ψευδεπίγραφα φάρμακα 

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/health/human-use/eu-logo/index_en.htm  

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/health/workforce/key_documents/recruitment_retention/

Συνέδριο TRANSFoRm 2015 

Το χρηματοδοτημένο από την Ε.Ε. σχέδιο TRANSFoRm διοργανώνει ένα συνέδριο 
στις Βρυξέλλες, στις 24-25 Σεπτεμβρίου, το οποίο θα συγκεντρώσει ιατρικούς ερευνη-
τές της Ε.Ε. και των ΗΠΑ, κλινικούς ιατρούς, ιατρούς, οργανώσεις του τομέα της υγεί-
ας, ενδιαφερόμενες βιομηχανίες και προμηθευτές Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας για 
την ανταλλαγή γνώσεων. Η βασική έννοια του σχεδίου TRANSFoRm είναι να αναπτύ-
ξει ένα «σύστημα ταχείας εκμάθησης της υγειονομικής περίθαλψης» που θα καθοδη-
γείται από προηγμένες υπολογιστικές υποδομές που μπορούν να βελτιώσουν τόσο 
την ασφάλεια των ασθενών όσο και τη διεξαγωγή και τον όγκο της κλινικής έρευνας 
στην Ευρώπη. Το συνέδριο θα συζητήσει τις δυνατότητες για ένα Learning Health Sys-
tem (LHS) για την Ευρώπη που θα ενσωματώνει την κλινικη έρευνα και την καλύτερη 
και ασφαλέστερη περίθαλψη ασθενών.  

Το Επιστημονικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει: 

 Βιωσιμότητα και επιχειρησιακή ανάπτυξη του LHS. 

 Διαχείριση γνώσης και πρότυπα δεδομένων στο LHS. 

 Προστασία δεδομένων και ασφάλεια στο LHS. 

 Μετάφραση γνώσεων στο LHS. 

 Διευκόλυνση κλινικών δοκιμών. 

 Μαζικά Δεδομένα και ενσωμάτωση κλινικών και ερευνητικών δεδομένων στο LHS. 

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές: http://www.eurorec.org/LHS/index.cfm   

http://ec.europa.eu/health/human-use/eu-logo/index_en.htm
http://ec.europa.eu/health/workforce/key_documents/recruitment_retention/index_en.htm
http://www.eurorec.org/LHS/index.cfm
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Η διεθνής συζήτηση σχετικά με τη διακυ-
βέρνηση των ωκεανών εντείνεται καθώς 
αυξάνεται η χρήση των θαλάσσιων πόρων 
σε παγκόσμια κλίμακα. Η παράνομη αλιεί-
α, οι ανεξέλεγκτες εξορυκτικές δραστηριό-
τητες στον θαλάσσιο βυθό και τα θαλάσσια 
απορρίμματα είναι μερικά μόνο από τα 
ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω της 
διεθνούς συνεργασίας. Το σημερινό διεθνές πλαίσιο 
διακυβέρνησης των ωκεανών ενδεχομένως δεν ε-
παρκεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημά-
των, ιδίως όσον αφορά το 60 τοις εκατό των ωκεα-

νών που βρίσκονται εκτός εθνικής δικαιο-
δοσίας. 

Για να κρίνει ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος 
δράσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνε-
ται σε όλους τους ενδιαφερομένους - διεθνείς 
οργανισμούς, κρατικούς φορείς, ΜΚΟ, επι-

χειρήσεις, την ερευνητική κοινότητα, τον ακαδημαϊκό χώ-
ρο και την κοινωνία των πολιτών — μέσω διαδικτυακής 
δημόσιας διαβούλευσης.  

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 15 Σεπτεμ-

βρίου 2015. 

Διάσκεψη για την Κυκλική Οικονομία 

Στις 25 Ιουνίου 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσε  διάσκεψη ενδιαφερόμε-
νων φορέων για την κυκλική οικονομία με τίτλο «Closing the Loop». Περισσότεροι 
από 400 ενδιαφερόμενοι συγκεντρώθηκαν στις Βρυξέλλες προκειμένου να συνει-
σφέρουν στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με την κυκλική οικονομία, η οποία συ-
γκεντρώνει απόψεις σχετικά με διάφορες επιλογές πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει ένα νέο Πακέτο για την Κυκλική Οικονομία πριν 
το τέλος του 2015.  

Η διαβούλευση της Επιτροπής καλύπτει τη χρήση πρώτων υλών και το σχεδιασμό προϊόντων, τις διαδικασίες παρα-
γωγής, τα επιχειρηματικά μοντέλα, τα απόβλητα και την ανακύκλωση, καθώς και τη συμπεριφορά των καταναλωτών. 

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Αυγούστου 2015. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/environment/consultations/closing_the_loop_en.htm  

Δημόσια διαβούλευση για τη διαμόρφωση μιας  

Διεθνούς Διακυβέρνησης των Ωκεανών 

550 εκατ. ευρώ για Διασυνοριακά Ευρωπαϊκά Δίκτυα Ενέργειας  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο 
του προγράμματος «Συνδέοντας την Ευρώπη (CEF)» για τη χρηματοδότηση βασι-
κών διευρωπαϊκών σχεδίων ενεργειακής υποδομής. Θα διατεθούν έως και € 550 
εκατομμύρια για έργα που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας ανθεκτικής Ενεργει-
ακής Ένωσης.  

Με την ολοκλήρωσή τους, τα έργα αυτά θα συμβάλουν στο τέλος της ενεργειακής απομό-
νωσης της απομόνωσης και στην εξάλειψη των σημείων ενεργειακής συμφόρησης που εμποδίζουν την ολοκλήρωση 
της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Αυτή η χρηματική επένδυση θα δράσει ως καταλύτης για την εξασφά-
λιση πρόσθετης χρηματοδότησης από ιδιωτικούς και δημόσιους επενδυτές. Με το συνολικό ποσό των 550 εκατ. ευ-
ρώ για επιχορηγήσεις που προβλέπονται το 2015, αυτή είναι η δεύτερη από τις δύο προσκλήσεις που έχουν προ-
γραμματιστεί για το τρέχον έτος. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2015. Η απόφαση για 
την επιλογή των προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν αναμένεται στο τέλος του τρέχοντος έτους.  

Περισσότερες πληροφορίες:  
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/apply-funding/cef-energy-second-call-proposals-2015  

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5113_el.htm  

Άνοιξαν οι νέες προσκλήσεις του προγράμματος LIFE! 

Το πρόγραμμα LIFE άνοιξε δύο προσκλήσεις υποβολής προτάσεων 
για την υποστήριξη έργων που συμβάλουν στην προστασία του περι-
βάλλοντος και στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής 

αλλαγής. 

Η πρόσκληση του προγράμματος LIFE για επιχορηγήσεις δράσης για το 
2015 άνοιξε την 1

η
 Ιουνίου 2015 και καλύπτει προτάσεις και για τα δύο υποπρογράμματα, περιβάλλον και δράση για 

το κλίμα. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκληση είναι 240,8 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, τα 184,1 εκατ. 
ευρώ θα διατεθούν για δράσεις του υποπρογράμματος για το περιβάλλον και 56,6 εκατ. ευρώ για το υποπρόγραμμα 
δράση για το κλίμα. Τουλάχιστον το 55% της επιδότησης για τον τομέα του περιβάλλοντος θα είναι αφιερωμένο σε 
έργα που υποστηρίζουν τη διατήρηση της φύσης και της βιοποικιλότητας. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm  

http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/ocean-governance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/ocean-governance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/closing_the_loop_en.htm
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/apply-funding/cef-energy-second-call-proposals-2015
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5113_el.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm
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Η Πρωτοβουλία Κοινού Προγραμματι-
σμού (JPI) Urban Europe ανακοινώνει 
το επικείμενο συνέδριο «Transition 
towards sustainable and liveable ur-
ban futures» και την κήρυξη έναρξης 
της Στρατηγικής Ατζέντας για την 
Έρευνα και την Καινοτομία της JPI Urban Europe. Η 
εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 29
-30 Σεπτεμβρίου 2015.  

Η JPI Urban Europe έχει αναπτύξει μια Στρατηγική Ατζέ-

ντα για την Έρευνα και την Καινοτομία 
(SRIA) με τη φιλοδοξία να θέσει τις βά-
σεις και να διασφαλίσει τη συμβολή της 
σε ένα νέο αστικό μοντέλο έρευνας και 
καινοτομίας. Η SRIA αντιμετωπίζει την 
πολυπλοκότητα της αστικοποίησης με τη 

γεφύρωση του χώρου καινοτομίας από τη στρατηγική 
έρευνα στην υλοποίηση. Προωθεί νέους τρόπους για τη 
διευκόλυνση της αστικής μετάβασης προς περιβαλλοντι-
κές, ανθεκτικές και βιώσιμες αστικές περιοχές. 

Interreg Europe 2014-2020: Πρώτη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 

Η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος 
Interreg Europe 2014-2020 είναι ανοικτή μέχρι την 31

η
 Ιουλίου 2015. Το πρό-

γραμμα «Interreg Europe», χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και έχει σχεδιαστεί προκειμένου να υποστηρίξει 

την πολιτική μεταξύ των αρμόδιων φορέων πολιτικής με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης των σχετικών πολι-
τικών και των προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης. 

Το πρόγραμμα «Interreg Europe» χωρίζεται σε τέσσερις άξονες προτεραιότητας που σχετίζονται με τη στρατηγική Ευ-
ρώπη 2020. Στο πλαίσιο κάθε άξονα προτεραιότητας καθορίζονται ένας ή περισσότεροι ειδικοί στόχοι. Οι υποψήφιοι 
(δημόσιες αρχές, οργανισμοί δημοσίου δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργανισμοί ιδιωτικού δικαίου) καλούνται 
να υποβάλουν αίτηση για σχέδιο σύμφωνα με έναν από τους ειδικούς στόχους: 

 Άξονας Προτεραιότητας 1:  «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας» 

 Άξονας Προτεραιότητας 2: «Ανταγωνιστικότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» 

 Άξονας Προτεραιότητας 3: «Οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα» 

 Άξονας Προτεραιότητας: «Περιβάλλον και αποτελεσματικότητα των Πόρων» 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.interreg4c.eu/interregeurope/callforproposals/ 

Στρατηγική Ατζέντα της Πρωτοβουλίας Urban Europe 

Αποτελέσματα Διαβούλευσης για την Ευρωπαϊκή Αστική Ατζέντα 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης για 
την Ευρωπαϊκή Αστική Ατζέντα κατά τη διάρκεια του 2ου «European CITIES Forum» στις 
Βρυξέλλες. Η διαβούλευση δείχνει ότι η Ευρώπη μπορεί να βοηθήσει τις πόλεις στην α-
ντιμετώπιση κοινών προκλήσεων, και με τη σειρά της, να συμβάλει στις προτεραιότητες 
της Επιτροπής, όπως μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση με μια μακρόπνοη πολιτική για 
την αλλαγή του κλίματος. 

Μια προσέγγιση που θα εστιάζει σε συγκεκριμένες προτεραιότητες, όπως η οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα και η κοινωνική ένταξη, με μεγαλύτερη συμμετοχή ενδιαφερομένων και προώθηση ενός καλύτερου συ-
ντονισμού των πολιτικών της Ε.Ε. σχετικά με τις πόλεις, θα είναι ιδιαίτερης σημασίας για τη μετατροπή της ευρωπαϊ-
κής Αστικής Ατζέντας σε πραγματικότητα στο εγγύς μέλλον.  

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5096_en.htm  

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/oqvmm9r  

Αστική ανάπτυξη μέσω λύσεων που βασίζονται στη φύση  

Μία νέα έκθεση με τίτλο «Νature-Based Solutions and Re-Naturing Cities» δημο-
σιεύθηκε από την αντίστοιχη ομάδα εμπειρογνωμόνων του προγράμματος Ορίζο-
ντας 2020. Παρέχοντας αρχικά τον ορισμό των λύσεων που βασίζονται στη φύση 
(«nature-based solutions - NBS», η έκθεση εξηγεί πώς τομείς όπως η υγεία, η οι-
κονομία, η κοινωνία και το περιβάλλον, μπορούν να συν-επωφεληθούν από τις 
NBS και πώς η αναπτυξιακή ατζέντα της ευρωπαϊκής έρευνας και καινοτομίας για 
αυτές τις λύσεις θα επιτρέψει στην Ευρώπη να κατακτήσει ηγετική θέση παγκοσμί-

ως τόσο στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας, όσο και στην αναπτυσσόμενη αγορά για NBS.  

Η έκθεση παρουσιάζει επτά προτεινόμενες λύσεις που βασίζονται στη φύση για: αστική ανάπλαση, βελτίωση της ευη-
μερίας σε αστικές περιοχές, παράκτια ανθεκτικότητα, πολύ-λειτουργική διαχείριση λεκάνης απορροής και αποκατά-
σταση του συστήματος που βασίζονται στη φύση, αύξηση της βιωσιμότητας της χρήσης της ύλης και της ενέργειας, 
ενίσχυση της ασφαλιστικής αξίας των οικοσυστημάτων, και αύξηση της δέσμευσης άνθρακα μέσω λύσεων που βασί-
ζονται στη φύση. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/research/environment/pdf/renaturing/nbs.pdf  

http://www.interreg4c.eu/interregeurope/callforproposals/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5096_en.htm
http://tinyurl.com/oqvmm9r
http://ec.europa.eu/research/environment/pdf/renaturing/nbs.pdf
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Πιλοτικό σχέδιο σχετικά με τη συμμετοχική χρηματοδότηση για τους 

πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς 

Η Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πο-
λιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δη-
μοσίευσε μία προκήρυξη σύμβασης με 
τίτλο «Πιλοτικό σχέδιο σχετικά με τη συμ-
μετοχική χρηματοδότηση για τους πολιτι-
στικούς και δημιουργικούς τομείς: ώθηση 
στην πολιτιστική οικονομία». Στόχος της 
σύμβασης είναι ο προσδιορισμός, η ανά-
λυση και η δημοσιοποίηση των βέλτι-
στων πρακτικών στην αγορά συμμετοχι-
κής χρηματοδότησης της Ευρώπης σε σχέση με τους 
πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς, οι οποίοι 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αρχιτεκτονική, τα 
αρχεία, τις βιβλιοθήκες και τα μουσεία, τα καλλιτεχνή-
ματα, τα οπτικοακουστικά προϊόντα (ταινίες, τηλεόρα-
ση, βιντεοπαιχνίδια και πολυμέσα), την υλική και 
άυλη πολιτιστική κληρονομιά, τα σχέδια, τα φεστιβάλ, 
τη μουσική, τη λογοτεχνία, τις παραστατικές τέχνες, 
τις εκδόσεις, το ραδιόφωνο και τις εικαστικές τέχνες. 

Το σχέδιο αναμένεται να παράσχει μια επι-
σκόπηση των διαφόρων προτύπων συμμε-
τοχικής χρηματοδότησης τα οποία ισχύουν 
επί του παρόντος στην Ευρώπη και τα ο-
ποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη 
χρηματοδότηση σχεδίων στον τομέα των 
πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων. Ο 
σκοπός της μελέτης σχετικά με τη συμμετο-
χική χρηματοδότηση για τους πολιτιστικούς 
και δημιουργικούς τομείς είναι η συλλογή 

και ανάλυση δεδομένων ενόψει στήριξης στην Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή για την υλοποίηση των πολιτικών της στό-
χων, όσον αφορά στην πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές 
χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ στους πολιτιστικούς και 
δημιουργικούς τομείς και στην παροχή περιπτωσιολογι-
κών μελετών ορθής πρακτικής. Η εκτιμώμενη αξία της 
σύμβασης είναι 500,000 ευρώ, ενώ η προθεσμία υποβο-
λής προσφορών είναι ανοικτή έως τις 24 Αυγούστου 
2015.  

Περισσότερες πληροφορίες: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:199007-2015:TEXT:EL:HTML&tabId=0  

Έκθεση για την Πολιτιστική Κληρονομιά 

«Η πολιτιστική κληρονομιά είναι μια σημαντική δύναμη για την Ευρώπη του 21ου 
αιώνα. Το τί σημαίνει να είσαι Ευρωπαίος δεν βρίσκεται μόνο στην καρδιά, αλλά 
ανακαλύπτεται από τις κυβερνήσεις και τους πολίτες ως μέσο για τη βελτίωση των 
οικονομικών επιδόσεων, του βιοτικού επιπέδου των ανθρώπων και του περιβάλ-
λοντος όπου ζουν. Από στοιχεία προκύπτει ότι οι σχετικά χαμηλές επενδύσεις 
στην πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να επιφέρουν σημαντικές απώλειες. Αυτές 
μπορεί να είναι οικονομικές, αλλά επίσης να σχετίζονται και με τη βελτίωση της 

περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της κοινωνικής συνοχής». Οι παραπάνω δηλώσεις αποτελούν μέρος των 
αποτελεσμάτων της ομάδας εμπειρογνωμόνων για την Πολιτιστική Κληρονομιά, η οποία συστάθηκε στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Εργασίας 2014 του προγράμματος Ορίζοντας 2020 για την Κοινωνική Πρόκληση 
«Δράση για το κλίμα, περιβάλλον, αποδοτικότητα των πόρων και των πρώτων υλών». 

Η έκθεση, παραθέτοντας τα συμπεράσματα της ομάδας εμπειρογνωμόνων, παρέχει το σκεπτικό για τον καθορισμό 
μιας ανανεωμένης ατζέντας της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Έρευνας και Καινοτομίας για την πολιτιστική κληρονομιά.  
Καθορίζει το γενικό πλαίσιο της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη και τη συμβολή που μπορεί να έχει σε μία 
έξυπνη, πιο περιεκτική και βιώσιμη ανάπτυξη. Η έκθεση σκιαγραφεί περαιτέρω τρεις στόχους προτεραιότητας καλύ-
πτοντας το οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό φάσμα, ενώ περιγράφει και προτεινόμενες δράσεις, αντλώντας 
από επιτυχείς περιπτώσεις στις οποίες η πολιτιστική κληρονομιά έχει θετική κινητήρια δύναμη για αειφόρο ανάπτυξη. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://bookshop.europa.eu/en/getting-cultural-heritage-to-work-for-europe-pbKI0115128/  

Μελέτη για πολιτιστική οικονομία - δημιουργικές αλυσίδες αξιών  

Μια νέα προκήρυξη σύμβασης για την εκπόνηση «Ενημερωμένης μελέτης σχετικά με 
την πολιτιστική οικονομία - δημιουργικές αλυσίδες αξιών», δημοσιεύθηκε από τη 
Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η μελέ-
τη πρέπει να συμπληρώσει τις εργασίες που εκτελούνται στο πλαίσιο του δικτύου 
ESSnet/της Eurostat σχετικά με τις πολιτιστικές στατιστικές και να εκτελέσει μια ποι-
οτική ανάλυση των δημιουργικών αλυσίδων αξιών για καθέναν από τους διαφορετι-

κούς πολιτιστικούς και δημιουργικούς υποτομείς, συμπεριλαμβανομένων ειδικότερα των εξής: μουσική, κι-
νηματογράφος, τηλεόραση, βιντεοπαιχνίδια, ραδιόφωνο, εικαστικές τέχνες, τελεστικές τέχνες, βιβλία και εκ-
δόσεις, σχέδιο, κληρονομιά και αρχιτεκτονική, καθώς και πολυμέσα, καλλιτεχνήματα και αρχεία. 

Η μελέτη θα επικεντρωθεί πιο λεπτομερώς στις ατέλειες της αγοράς, οι οποίες επιδεινώνονται μέσω της ψηφιακής 
μεταστροφής των πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων και θα επιχειρήσει να προσδιορίσει τα σημεία της αλυσίδας 
αξιών στα οποία μπορεί να έχει αντίκτυπο μια δράση σε επίπεδο Ε.Ε. για την αποκατάσταση των υφιστάμενων ανι-
σορροπιών. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 150,000 ευρώ, και η προθεσμία υποβολής προσφορών είναι α-

νοικτή έως τις 3 Σεπτεμβρίου 2015.  

Περισσότερες πληροφορίες: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:202094-2015:TEXT:EL:HTML&tabId=0  

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:199007-2015:TEXT:EL:HTML&tabId=0
http://bookshop.europa.eu/en/getting-cultural-heritage-to-work-for-europe-pbKI0115128/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:202094-2015:TEXT:EL:HTML&tabId=0
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Ανάγκη για καταρτισμένους εκπαιδευτικούς στα σχολεία  

Πιο καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί χρειάζο-
νται στην Ευρώπη προκειμένου να συ-
μπληρώσουν τις θέσεις συνταξιοδοτούμε-
νων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με νέες με-
λέτες της Ε.Ε. σχετικά με το επάγγελμα του 
εκπαιδευτικού, που δημοσιεύθηκαν στις 25 
Ιουνίου 2015. Οι μέλέτες αναφέρουν επί-
σης την ανάγκη για μεγαλύτερη ποικιλο-
μορφία και συνεχή επαγγελματική κατάρτιση, ιδίως 
σε τομείς όπως η διασύνδεση μαθημάτων σε όλα τα 
προγράμματα σπουδών, η παροχή επαγγελματικού 

προσανατολισμού στους μαθητές και 
στην εργασία με παιδιά με ειδικές ανά-
γκες ή σε πολυπολιτισμικές τάξεις. 

Οι εκθέσεις, οι οποίες συντάχθηκαν από το 
δίκτυο «Eurydice» και το ερευνητικό κέντρο 
«CRELL», παρέχουν επίσης μια επισκόπη-
ση της διεθνούς κινητικότητας των εκπαιδευ-
τικών, την ισορροπία των φύλων στο επάγ-

γελμα και πρακτικές διδασκαλίας που μπορούν να χρησι-
μεύσουν ως ένα χρήσιμο εργαλείο για χώρες που στοχεύ-
ουν στη βελτίωση της εκπαίδευσής τους. 

Από τις 11 Ιουνίου 2015, οι μαθητές που 
επιθυμούν να κάνουν μεταπτυχιακές 
σπουδές στο εξωτερικό θα είναι σε θέση 
να επωφεληθούν από ένα κεφάλαιο 
ύψους 30 εκατ. ευρώ που διατίθεται με 
τη μορφή δανείων στο πλαίσιο του νέου 
Προγράμματος Εγγύησης Δανείων Eras-
mus+. Η πρώτη συμφωνία εγγύησης 
υπογράφηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, 
το οποίο διαχειρίζεται το σύστημα, και την MicroBank 
στην Ισπανία. Η συμφωνία θα προσφέρει δάνεια σε 
ισπανούς σπουδαστές που επιθυμούν να κάνουν με-
ταπτυχιακές σπουδές σε μία από τις 33 χώρες που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+, καθώς και 
σε φοιτητές από τις υπόλοιπες αυτές χώρες που επι-
θυμούν να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές στην Ι-
σπανία. 

Tο πρόγραμμα εγγύησης δανείων για μεταπτυχιακούς 
φοιτητές Erasmus+ εγκαινιάστηκε στις αρχές του τρέχο-
ντος έτους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΕΤΕ 
μέσω πρόσκλησης για συμμετοχή των τραπεζών. Η και-
νοτόμος αυτή πρωτοβουλία έχει συνολικό προϋπολογι-
σμό ύψους άνω των 500 εκατ. ευρώ (3,5% του συνολικού 
προϋπολογισμού του Erasmus+) και αποσκοπεί στη στή-
ριξη 200.000 φοιτητών που επιθυμούν να σπουδάσουν 

στο εξωτερικό και να αποκτήσουν μετα-
πτυχιακό δίπλωμα. Το πρόγραμμα θα 
βοηθήσει στην επένδυση στα κορυφαία 
ταλέντα των νεαρών Ευρωπαίων με δάνει-
α έως και 3 δις ευρώ για τη συμπλήρωση 
πλήρους μεταπτυχιακού προγράμματος 
στο εξωτερικό: έως 12 000 ευρώ για μονο-
ετή μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών και έως 

18 000 ευρώ για διετή μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξασφάλισε ότι τα δάνεια αυτά 
προσφέρονται με ευνοϊκούς όρους. Για παράδειγμα, δεν 
απαιτούν εγγυήσεις από τους φοιτητές ή τους γονείς 
τους, ενώ προσφέρουν ευνοϊκό επιτόκιο και επιλογές κα-
θυστερημένης αποπληρωμής.  

Όλοι οι φοιτητές που επωφελούνται από επιχορήγη-
ση, υποτροφία ή δάνειο Erasmus+ θα μπορούν, επί-
σης, να λαμβάνουν υποστήριξη και καθοδήγηση από 
τη νέα Ένωση Φοιτητών και Αποφοίτων Erasmus+ 
(EΦΑΕ). Η νέα ένωση, που θα εκπροσωπεί πάνω από 3 
εκατομμύρια φοιτητές Erasmus+ κατά την περίοδο έως το 
2020, θα συγκεντρώσει τέσσερις υφιστάμενες ενώσεις και 
τα τοπικά τους δίκτυα (Ένωση Φοιτητών και Αποφοίτων 
Erasmus Mundus, Δίκτυο Φοιτητών Erasmus, garagΕras-
mus (gE) και δίκτυο OCEANS).  
 

Πρώτα δάνεια του Προγράμματος Εγγύησης Δανείων Erasmus +  

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5153_el.htm  

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/education/news/2015/0625-eurydice-crell_en.htm  

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εκπαίδευσης της Επιχειρηματικότητας  

Η έρευνα δείχνει τις θετικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της εκπαίδευσης 
στην επιχειρηματικότητα και επομένως η αύξηση της  πολιτικής στήριξης θεωρεί-
ται απαραίτητη για την ενίσχυση και η ανάπτυξή της διείσδυσής της. Το Ευρωπα-
ϊκό Δίκτυο Εκπαίδευσης της Επιχειρηματικότητας εργάζεται προκειμένου να κα-
ταστεί ως ένας κομβικό παράγοντας για την εκπαίδευση της επιχειρηματικότητας 

στην Ευρώπη. Πρόκειται για μια κοινοπραξία που αποτελείται από τέσσερις εταίρους: JA Europe, EURO-
CHAMBRES, SEECEL και EUproVET. 

Το EU-HUB, όπως ονομάζεται, αφορά τη συνεργασία και τη δημιουργία αξίας, τόσο μέσω της καινοτομίας όσο και 
μέσω της ανταλλαγής. Το δίκτυο θα συλλέγει, αναλύει, καινοτομεί και θα προτείνει βέλτιστες πρακτικές, καθώς και θα 
μοιράζεται τις γνωμοδοτήσεις με υπουργεία, οργανισμούς και επαγγελματίες κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων μάθη-
σης και συνεδριάσεων. Το EE-HUB έχει θέσει πέντε τομείς προτεραιοτήτων σε σχέση με την ανάπτυξη και την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών: 1) ισχυρό εθνικό πλαίσιο για την υποστήριξη της εκπαίδευσης της επιχειρη-
ματικότητας, 2) κατάρτιση των εκπαιδευτικών, 3) συμμετοχή των επιχειρήσεων, των οργανισμών και των 
ενώσεων, 4) οικοσυστήματα για την ενσωμάτωση  κύριων δραστηριότητες και υποστήριξη των σχολείων, 

και 5) μέσα για τη συλλογή και αξιολόγηση των πληροφοριών. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ee-hub.eu/ 

http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/erasmus+master-loan-guarantee-facility/index.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5153_el.htm
http://ec.europa.eu/education/news/2015/0625-eurydice-crell_en.htm
http://www.ee-hub.eu/
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Η καταπολέμηση της ανεργίας των 
νέων αποτελεί ύψιστη προτεραιότη-
τα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η 
προσφορά ποιοτικών θέσεων μα-
θητείας βοηθά τους νέους να απο-
κτήσουν τις δεξιότητες και τις βασι-
κές ικανότητες που απαιτούνται για 
την επιτυχία στην αγορά εργασίας. 
Περισσότερες από σαράντα εταιρείες και άλλοι οργα-
νισμοί έχουν προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Συμμα-
χία για Θέσεις Μαθητείας, η οποία συντονίζεται από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και έχουν αναλάβει τη δέ-
σμευση να προσφέρουν περισσότερες και καλύτερες 
θέσεις μαθητείας για τους νέους. Οι εταιρείες θα δια-

θέσουν συνολικά 140.000 θέσεις 
μαθητείας και ευκαιρίες κατάρτισης 
σε νέους. 

Ένας οργανισμός μπορεί να ενταχθεί 
στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τη μα-
θητεία συμπληρώνοντας τη σχετική 
φόρμα αποστέλλοντάς την στο empl-
eafa@ec.europa.eu. Θα μπορούσε να 

είναι μία αναβάθμιση ενός υπάρχοντος προγράμματος ή 
πρωτοβουλίας, η δημιουργία μιας νέας εταιρικής σχέσης 
ή ενός πιλοτικού προγράμματος, το ξεκίνημα μαθητείας 
σε μια νέα χώρα, η διευκόλυνση της κινητικότητας, η ερ-
γασία για την ποιότητα, η οικοδόμηση ευαισθητοποίησης 
και ελκυστικότητας ή άλλες συναφείς δράσεις. 

Ευρωπαϊκή Συμμαχία για Θέσεις Μαθητείας 

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147&amp;langId=en  

Νέα Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Ταυτότητα βοηθά επαγγελματίες να 

βρουν εργασία σε άλλες χώρες της Ε.Ε. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταστήσει ευκολότερο για τους επαγγελματίες να 
εξασκήσουν τις ικανότητές τους σε άλλες χώρες της Ε.Ε., με τη νέα Ευρωπαϊκή 
Επαγγελματική Ταυτότητα (ΕΕΤ). Ταυτόχρονα, η Επιτροπή στοχεύει στην προ-
στασία των ευάλωτων ατόμων από μη-προσοντούχους, μέσω της εφαρμογής 
ενός μηχανισμού προειδοποίησης. Η έκδοση της ΕΕΤ και η εφαρμογή του μη-
χανισμού προειδοποίησης πραγματοποιήθηκαν με την υιοθέτηση του εκτελεστι-
κού κανονισμού της Επιτροπής (Ε.Ε.) 2015/983 στις 24 Ιουνίου 2015. 

Η ΕΕΤ είναι μια ηλεκτρονική διαδικασία για την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. Η ΕΕΤ δεν είναι μια υλική κάρτα. Είναι η ηλε-

κτρονική απόδειξη ότι έχετε περάσει διοικητικούς ελέγχους και ότι τα επαγγελματικά σας προσόντα έχουν αναγνωρι-
στεί από τη χώρα υποδοχής (ή ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις για προσωρινή παροχή υπηρεσιών). 

Από τον Ιανουάριο του 2016, νοσηλευτές υπεύθυνοι για γενική περίθαλψη, φαρμακοποιοί βασικής εκπαίδευ-
σης, φυσικοθεραπευτές, οδηγοί ορειβασίας, μεσίτες ακινήτων, θα είναι σε θέση να υποβάλουν διαδικτυακή αίτη-
ση για την αναγνώριση των προσόντων τους σε άλλες χώρες της ΕΕ μέσω του συστήματος πληροφόρησης για την 
εσωτερική αγορά. Η ΕΕΤ θα μπορούσε να επεκταθεί μελλοντικά και σε άλλα επαγγέλματα.  

Ο μηχανισμός προειδοποίησης, που τίθεται επίσης σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2016, απαιτεί από τις αρχές στις χώ-
ρες της Ε.Ε. να ανταλλάζουν πληροφορίες σχετικά με τους επαγγελματίες που ασκούν δραστηριότητες που επηρεά-
ζουν την ασφάλεια των ασθενών ή που σχετίζονται με την εκπαίδευση ανηλίκων, αν οι επαγγελματίες αυτοί: 

 βρίσκονται σε απαγόρευση ή περιορισμό από την εξάσκηση επαγγέλματος στη χώρα τους, έστω και προσωρινά, 
ή 

 έχουν χρησιμοποιήσει πλαστογραφημένα έγγραφα για την υποστήριξη της αίτησής τους με σκοπό την αναγνώρι-
ση των προσόντων τους. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/nbk2pa6  

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5248_en.htm 

 Κινητοποίηση 500 εκατ. ευρώ για μικρο-επιχειρηματίες 

Για την προώθηση της απασχόλησης και 
της ανάπτυξης στην Ευρώπη, οι κοινωνι-
κές και οι μικρές επιχειρήσεις θα έχουν 
σύντομα πρόσβαση σε πάνω από  500 ε-
κατ. ευρώ χρηματοδότησης. Αυτό είναι το 
αποτέλεσμα μιας νέας συμφωνίας που υ-
πογράφηκε στις 24 Ιουνίου 2015 μεταξύ 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρω-
παϊκού Ταμείου Επενδύσεων. Η στήριξη θα είναι στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Α-

πασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομί-
α, η οποία θα παράσχει εγγύηση 96 εκατ. 
ευρώ για την περίοδο 2014-2020, κάτι που 
αναμένεται να κινητοποιήσει πάνω από 
500 εκατ. ευρώ σε δάνεια. 

Το πρόγραμμα στοχεύει σε ιδιώτες οι οποίοι 
θέλουν να ξεκινήσουν ή να αναπτύξουν πε-

ραιτέρω τη δική τους κοινωνική ή μικρή επιχείρηση και 
κυρίως σε εκείνους οι οποίοι έχουν δυσκολίες πρόσβα-
σης στην αγορά εργασίας ή στη χρηματοδότηση.  

http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/EAFA/EAFA_pledge_template_NEW_EN.doc
mailto:empl-eafa@ec.europa.eu
mailto:empl-eafa@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147&amp;langId=en
http://tinyurl.com/nbk2pa6
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5248_en.htm
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Στις 17 Ιουνίου 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
παρουσίασε το Σχέδιο Δράσης για τη ριζική 
μεταρρύθμιση της φορολογίας των εταιρειών 
στην Ε.Ε. Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει μια 
σειρά πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση 
της φοροαποφυγής, την εξασφάλιση διατηρή-
σιμων εσόδων και την ενίσχυση της ενιαίας 
αγοράς για τις επιχειρήσεις, προκειμένου να καταστεί 

το φορολογικό περιβάλλον πιο δίκαιο, πιο 
αποδοτικό και πιο ευνοϊκό για την ανάπτυξη.  

Οι κύριες δράσεις περιλαμβάνουν στρατηγική για 
την επαναδρομολόγηση της κοινής ενοποιημένης 
βάσης φορολογίας των εταιρειών (ΚΕΦΒΕ) και 
πλαίσιο για την εξασφάλιση της πραγματικής φο-

ρολόγησης εκεί όπου πραγματοποιούνται κέρδη.  

 Σχέδιο Δράσης για τη μεταρρύθμιση της φορολογίας των εταιρειών   

Η Επίτροπος αρμόδια για την Εσωτερική 
Αγορά και τη Βιομηχανία, κα. 
Elżbieta Bieńkowska, παρουσίασε τα σχέ-
διά της για την «Ενδυνάμωση των επιχειρή-
σεών μας να προσαρμοστούν και να ανα-
πτυχθούν: μια νέα προσέγγιση για την α-
νταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχα-
νίας» κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 23 Ιουνίου 2015. 

Η προσέγγιση αυτή βασίζεται σε τρεις πυλώνες: 1) υπο-

στήριξη της τάσης προς τη συνδυασμένη 
παροχή αγαθών και υπηρεσιών και τη 
διευκόλυνση της ένταξης των επιχειρήσε-
ων σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, 2) 
προώθηση του εκσυγχρονισμού της βιο-
μηχανίας της Ε.Ε. μέσω της ψηφιοποίη-
σης, της ενεργειακής απόδοσης και 
άλλων νέων τεχνολογιών αιχμής, και 3) 

βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και ένα 
φιλικό κανονιστικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις.  

Νέα προσέγγιση για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας 

Δημόσια διαβούλευση για την άρση των εμποδίων του δικαίου  

των συμβάσεων που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση που έχει ως στόχο να συγκεντρώσει 
απόψεις σχετικά με ενδεχόμενους τρόπους για να αρθούν τα εμπόδια του δικαίου των συμβά-
σεων που σχετίζονται με τις ηλεκτρονικές αγορές του ψηφιακού περιεχομένου και των υλικών 
αγαθών. 

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους η ψηφιακή ενιαία αγορά δεν έχει ακόμη αξιοποιηθεί πλή-
ρως στην Ε.Ε. Ένα από τα κύρια προβλήματα που διαπιστώθηκαν ως παράγοντες που εμποδίζουν τις επιχειρήσεις και 
τους καταναλωτές να επωφεληθούν πλήρως από την ενιαία ψηφιακή αγορά, είναι οι διαφορετικοί κανόνες συμβάσεων 
που ισχύουν σε διασυνοριακές πωλήσεις εντός της Ε.Ε. Αυτή η δημόσια διαβούλευση θα συγκεντρώσει τις απόψεις 
των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με τους ενδεχόμενους τρόπους για να αρθούν τα εμπόδια στο δίκαιο των συμβά-

σεων που σχετίζονται με τις ηλεκτρονικές αγορές. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου 2015. 

Περισσότερες πληροφορίες:  http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8308  

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5245_en.htm 

Αύξηση επενδύσεων και επιχειρηματικής συνεργασίας με  

Λατινική Αμερική και Καραϊβική 

Στις 10 Ιουνίου 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 118 εκατ. ευρώ για νέα 
στήριξη στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, ώστε να αυξηθούν οι επενδύσεις και η επιχειρη-
ματική συνεργασία της Ένωσης στην περιοχή. Η ανακοίνωση έγινε κατά την επιχειρηματική διά-
σκεψη κορυφής μεταξύ της Ε.Ε. και της Κοινότητας των Κρατών της Λατινικής Αμερικής και της 
Καραϊβικής (CELAC). 

Αρκετά νέα προγράμματα που ανακοινώθηκαν θα υλοποιηθούν μέσω συνδυασμού μέσων 
(χρηματοδοτικών μηχανισμών που συνδυάζουν επιχορηγήσεις και δάνεια). Προωθούν πρόσθετες επενδύσεις και βασι-
κές υποδομές στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και του περιβάλλοντος, ενώ υποστηρίζουν την κοινωνική 
ανάπτυξη και τον ιδιωτικό τομέα στις χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής. Ορισμένα παραδείγματα των 
σχεδίων που ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο της εκδήλωσης περιλαμβάνουν: 

 Επενδυτική επιχορήγηση ύψους 15 εκατ. ευρώ για τον μηχανισμό γεωθερμικής ανάπτυξης της Λατινικής Αμε-
ρικής, ο οποίος επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της γεωθερμικής ενέργειας στη Λατινική Αμερική. 

 Συνδρομή για ένα σχέδιο στον τομέα της ενέργειας για την Ανατολική Καραϊβική (4,25 εκατ. ευρώ ενωσιακής 
επιδότησης). Το σχέδιο παρέχει τεχνική βοήθεια και επενδύει σε ενεργειακή απόδοση και ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γειας. 

 Την 5
η
 φάση του προγράμματος Al-Invest (με συνολική χρηματοδότηση 26 εκατ. ευρώ) που διευκολύνει την πρό-

σβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Λατινικής Αμερικής στις διεθνείς αγορές. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5149_el.htm  

Περισσότερες πληροφορίες:  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5188_el.htm  

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8308
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5245_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5149_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5188_el.htm
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

27th European Summer School in Logic, Language and Information  
Περισσότερες πληροφορίες: http://esslli2015.org/  

3-14 Αυγούστου 
Βαρκελώνη, Ισπανία 

2nd European Conference on Social Media  
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/l66ra26  

9-10 Αυγούστου 
Πόρτο, Πορτογαλία 

2015 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility  
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.emc2015.org  

16-22 Αυγούστου 
Δρέσδη, Γερμανία 

20th International Symposium on Fundamentals of Computation Theory  
Περισσότερες πληροφορίες: http://sites.google.com/site/fct2015gdansk/  

17-19 Αυγούστου 
Γκντανσκ, Πολωνία 

CENICS 2015 — The Eighth International Conference on Advances in Circuits,  
Electronics and Micro-electronics  
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.iaria.org/conferences2015/NetWare15.html  

23-28 Αυγούστου 
Βενετία, Ιταλία 

ICQNM 2015 — The Ninth International Conference on Quantum, Nano/Bio,  
and Micro Technologies  
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.iaria.org/conferences2015/NetWare15.html  

23-28 Αυγούστου 
Βενετία, Ιταλία 

European Conference on Circuit Theory and Design  
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ntnu.edu/ecctd2015  

24-26 Αυγούστου 
Τρόντχαϊμ,  
Νορβηγία 

2015 IEEE International Conference on Automation Science and Engineering  
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.case2015.org  

24-28 Αυγούστου 
Γκέτεμποργκ,  

Σουηδία 

5th European Conference on Inter-professional Practice & Education 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.eipen.eu/conferences_4.html 

26-28 Αυγούστου 
Nijmegen, Ολλανδία 

Drug Discovery Conference 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.innovabalt.eu/?zina=22 

27-29 Αυγούστου 
Ρίγα, Λετονία 

European Space Expo 
Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/growth/sectors/space/expo/index_en.htm 

28 Αυγούστου - 
6 Σεπτεμβρίου 

Όσλο, Νορβηγία 

Tourism, Globalization and Culture  
Περισσότερες πληροφορίες: http://eugeo2015.com/  

30 Αυγούστου - 
2 Σεπτεμβρίου 
Βουδαπέστη,  

Ουγγαρία 

37th Annual EAIR Forum Krems 2015 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.eairweb.org/forum2015/  

30 Αυγούστου - 
2 Σεπτεμβρίου 

Krems, Αυστρία 

Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.iecmsa.org/ 

31 Αυγούστου - 
3 Σεπτεμβρίου 
Αθήνα, Ελλάδα 

3rd Annual Congress of the European Society for Translational Medicine   
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.eutranslationalmedicine.org/eustm-2015  

1-4 Σεπτεμβρίου 
Βιέννη, Αυστρία 

4th International Scientific Forum (ISF 2015) 
Περισσότερες πληροφορίες: http://isfoxford.com/  

2-4 Σεπτεμβρίου 
Οξφόρδη,  

Ηνωμένο Βασίλειο 

25th Alzheimer Europe Conference Dementia: Putting strategies and  
research into practice 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.alzheimer-europe.org/Conferences/2015-Ljubljana 

2-4 Σεπτεμβρίου 
Λιουμπλιάνα,  

Σλοβενία 

The EMBO Meeting 2015 
Περισσότερες πληροφορίες: http://the-embo-meeting.org/ 

5-8 Σεπτεμβρίου 
Μπέρμιγχαμ,  

Ηνωμένο Βασίλειο 

9th European Congress on Tropical Medicine and International Health 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ectmihbasel2015.ch/ectmih2015/home.html 

6-10 Σεπτεμβρίου 
Βασιλεία, Ελβετία 

http://esslli2015.org/
http://tinyurl.com/l66ra26
http://www.emc2015.org
http://sites.google.com/site/fct2015gdansk/
http://www.iaria.org/conferences2015/NetWare15.html
http://www.iaria.org/conferences2015/NetWare15.html
http://www.ntnu.edu/ecctd2015
http://www.case2015.org
http://www.eipen.eu/conferences_4.html
http://www.innovabalt.eu/?zina=22
http://ec.europa.eu/growth/sectors/space/expo/index_en.htm
http://eugeo2015.com/
http://www.eairweb.org/forum2015/
http://www.iecmsa.org/
http://www.eutranslationalmedicine.org/eustm-2015
http://isfoxford.com/
http://www.alzheimer-europe.org/Conferences/2015-Ljubljana
http://the-embo-meeting.org/
http://www.ectmihbasel2015.ch/ectmih2015/home.html
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

Rheumatology & Aging Conference 2015 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/plob76g  

8-11 Σεπτεμβρίου 
Κέιμπριτζ,  

Ηνωμένο Βασίλειο 

7th International Thematic Track on Intelligent Robotics  
Περισσότερες πληροφορίες: http://epia2015.dei.uc.pt/intelligent-robotics/  

8-11 Σεπτεμβρίου 
Coimbra,  

Πορτογαλία 

Nature-Inspired Computation in Engineering (NICE2015): An International Conference  
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.icomsi.org/nice2015  

9-11 Σεπτεμβρίου  
Λονδίνο,  

Ηνωμένο Βασίλειο 

International Conference on Building Information Modelling (BIM) in Design,  
Construction and Operations  
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.wessex.ac.uk/15-conferences.html  

9-11 Σεπτεμβρίου 
Μπρίστολ,  

Ηνωμένο Βασίλειο 

Academics World International Conference on Management and  
Information Technology (ICMIT) 
Περισσότερες πληροφορίες: http://academicsworld.org/Conference/Amsterdem/ICMIT/ 

13 Σεπτεμβρίου 
Άμστερνταμ,  

Ολλανδία 

Tourism in transition economies – Issues and challenges for destination  
competitiveness  
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/owrbxww  

13-16 Σεπτεμβρίου 
Καθέρες, Ισπανία 

Info Day on the Horizon 2020 Work programme 2016-2017 ‘Secure, Clean and Efficient 
Energy’ 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/nzgdcws  

14-15 Σεπτεμβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

5th International Conference on Lignocellulosic Ethanol  
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/p4rvqmn  

15-17 Σεπτεμβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

The Energy Union project: cities and regions ahead of the game? 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/nmnqb6f  

16 Σεπτεμβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Sustainable Places 2015 
Περισσότερες πληροφορίες: http://sustainable-places.eu/sp-2015/ 

16-18 Σεπτεμβρίου 
Σαβόνα, Ιταλία 

Horizon 2020 Health Partnering Event 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/qbk2lhw 

17 Σεπτεμβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

European Tourism Forum 2015 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/nbahb8e  

17-18 Σεπτεμβρίου 
Λουξεμβούργο 

19th European Society of Cognitive Psychology (ESCoP Conference)  
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.escop2015.org/  

17-20 Σεπτεμβρίου 
Πάφος, Κύπρος 

World Engineering Education Forum  
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.weef2015.eu/  

20-24 Σεπτεμβρίου 
Φλωρεντία, Ιταλία 

Reforms of public health systems - insights from behavioural economics  
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/pqg9nz9  

21-22 Σεπτεμβρίου 
Οδησσός, Ουκρανία 

2nd International Conference on Computer Science, Computer Engineering, &  
Social Media  
Περισσότερες πληροφορίες: http://sdiwc.net/conferences/cscesm2015/  

21-23 Σεπτεμβρίου 
Λοτζ, Πολωνία 

2nd International Interdisciplinary Conference on LAND USE and WATER QUALITY: 
Agricultural Production and the Environment  
Περισσότερες πληροφορίες: http://web.natur.cuni.cz/luwq2015/  

21-24 Σεπτεμβρίου 
Βιέννη, Αυστρία 

The Learning Health System in Europe Conference 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.eurorec.org/LHS/index.cfm   
24-25 Σεπτεμβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

10th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and  
Environment Systems  
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.dubrovnik2015.sdewes.org/index.php  

27 Σεπτεμβρίου- 
3 Οκτωβρίου 

Ντουμπρόβνικ,  
Κροατία 

Agricultural Film 2015  
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.amiplastics.com/events/event?Code=C669 

29 Σεπτεμβρίου- 
1 Οκτωβρίου 

Βαρκελώνη, Ισπανία 

http://tinyurl.com/plob76g
http://epia2015.dei.uc.pt/intelligent-robotics/
http://www.icomsi.org/nice2015
http://www.wessex.ac.uk/15-conferences.html
http://academicsworld.org/Conference/Amsterdem/ICMIT/
http://tinyurl.com/owrbxww
http://tinyurl.com/nzgdcws
http://tinyurl.com/p4rvqmn
http://tinyurl.com/nmnqb6f
http://sustainable-places.eu/sp-2015/
http://tinyurl.com/qbk2lhw
http://tinyurl.com/nbahb8e
http://www.escop2015.org/
http://www.weef2015.eu/
http://tinyurl.com/pqg9nz9
http://sdiwc.net/conferences/cscesm2015/
http://web.natur.cuni.cz/luwq2015/
http://www.eurorec.org/LHS/index.cfm
http://www.dubrovnik2015.sdewes.org/index.php
http://www.amiplastics.com/events/event?Code=C669
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 
EU Brokerage Event on Key Enabling Technologies in Horizon 2020 
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.b2match.eu/kets2016/  

1 Οκτωβρίου 
Στρασβούργο,  

Γαλλία 

5th European Conference on Corporate R&D and Innovation CONCORDi 2015 
Περισσότερες πληροφορίες: http://iri.jrc.ec.europa.eu/concord/2015/index.html 

1-2 Οκτωβρίου 
Σεβίλλη, Ισπανία 

Science for the environment 2015 
Περισσότερες πληροφορίες: http://dce-conference.au.dk/ 

1-2 Οκτωβρίου 
Άαρχους, Δανία 

Overcoming the Crisis: How to Foster Innovation and Entrepreneurship in Europe? 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/npds8n9  

8-9 Οκτωβρίου 
Mannheim, Γερμανία 

2nd Translatic Conference On Personalized Medicine 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.personalizedmed.eu/ 

8-9 Οκτωβρίου 
Ρόττερνταμ,  

Ολλανδία 

4th European Colloquium on Culture, Creativity and Economy  
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.cind.uu.se/digitalAssets/91/91334_1cce-flyer-2015.pdf 

8-10 Οκτωβρίου 
Φλωρεντία, Ιταλία 

World Health Summit 2015 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.worldhealthsummit.org/the-summit/startup-track.html 

11-13 Οκτωβρίου 
Βερολίνο, Γερμανία 

The Brain Conferences: The Neurobiology of Sleep and Circadian Rhythm 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/n9rkldg  

11-14 Οκτωβρίου 
Κοπεγχάγη, Δανία 

OPEN DAYS 2015 
Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/index.cfm 

12-15 Οκτωβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Shaping the Future of Food Safety, Together 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.efsaexpo2015.eu/ 

14-16 Οκτωβρίου 
Μιλάνο, Ιταλία 

Conference of Environmental and Climate Technologies 
Περισσότερες πληροφορίες: http://conect.rtu.lv/content/about-conference-venue 

14-16 Οκτωβρίου 
Ρίγα, Λετονία 

The role of quality assurance in building trust between VET and higher education 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/nnyqcft  

15-16 Οκτωβρίου 
Θεσ/νίκη, Ελλάδα 

10th International Regional Innovation Policies Conference 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.rip2015.de/ 

15-16 Οκτωβρίου 
Karlsruhe, Γερμανία 

Public-Private Partnerships Info Day 
Περισσότερες πληροφορίες: https://scic.ec.europa.eu/fmi/ezreg/PPP2015/start 

16 Οκτωβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Brussels Sustainable Development Summit 2015 
Περισσότερες πληροφορίες: https://bsds2015.vito.be/ 

19-20 Οκτωβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

ICT 2015 - Innovate, Connect, Transform 
Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/digital-agenda/ict2015 

20-22 Οκτωβρίου 
Λισαβόνα,  

Πορτογαλία 

Save the date: Conference on e-skills in tourism 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/pouwxg2   

21 Οκτωβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

USE2015 – Conference on Understanding Small Enterprises 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.useconference.com/home 

21-23 Οκτωβρίου 
Γκρόνινγκεν,  

Ολλανδία 

World Conference on Regenerative Medicine 
Περισσότερες πληροφορίες: http://wcrm-leipzig.com/index.php 

21-23 Οκτωβρίου 
Λειψία, Γερμανία 

Internationalisation of higher education: moving beyond mobility 
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.eiseverywhere.com//ehome/iau2015siena 

28-30 Οκτωβρίου 
Σιένα, Ιταλία 

Info Day: Interested in EU funding? Did you know that you have to comply with article 
32? 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/kdf88sz  

29 Οκτωβρίου  
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Cedefop/IZA Workshop on Skills and Skill Mismatch 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/o3ybm7t  

29-30 Οκτωβρίου 
Θεσ/νίκη, Ελλάδα 

https://www.b2match.eu/kets2016/
http://iri.jrc.ec.europa.eu/concord/2015/index.html
http://dce-conference.au.dk/
http://tinyurl.com/npds8n9
http://www.personalizedmed.eu/
http://www.cind.uu.se/digitalAssets/91/91334_1cce-flyer-2015.pdf
http://www.worldhealthsummit.org/the-summit/startup-track.html
http://tinyurl.com/n9rkldg
http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/index.cfm
http://www.efsaexpo2015.eu/
http://conect.rtu.lv/content/about-conference-venue
http://tinyurl.com/nnyqcft
http://www.rip2015.de/
https://scic.ec.europa.eu/fmi/ezreg/PPP2015/start
https://bsds2015.vito.be/
https://ec.europa.eu/digital-agenda/ict2015
http://tinyurl.com/pouwxg2
http://www.useconference.com/home
http://wcrm-leipzig.com/index.php
https://www.eiseverywhere.com/ehome/iau2015siena
http://tinyurl.com/kdf88sz
http://tinyurl.com/o3ybm7t


Τ Ε Υ Χ Ο Σ  9 8  Σ Ε Λ Ι Δ Α  1 5  

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/ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK  

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

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ 

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

UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE - CYPRUS (UCLAN CYPRUS) 

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

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

http://www.moec.gov.cy/  

ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 

http://www.aglantzia.com/ 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ 

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

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/  

CONTACT ADVERTISING AGENCY LTD 

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

Εταίροι 

 

http://www.ucy.ac.cy/
http://www.ouc.ac.cy/
http://www.cut.ac.cy/
http://www.euc.ac.cy/
http://www.unic.ac.cy/
http://www.frederick.ac.cy/
http://www.nup.ac.cy/
http://www.uclancyprus.ac.cy/
http://www.moec.gov.cy/
http://www.aglantzia.com/
http://www.nicosia.org.cy/
http://www.polis-municipality-cyprus.com/
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.contact.com.cy/
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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/ 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 

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

CYPRUS INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT  

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

ΙΜΗ 

http://www.imhbusiness.com/  

THE CYPRUS INSTITUTE 

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

Συνδρομητές 

 
                       
 

 
 

Επιμέλεια ύλης και έκδοσης: Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου - Γραφείο Βρυξελλών 

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

  Ροζμαρί Στρεβινιώτη                     Χρήστος Κατσαλής  
  Υπεύθυνη Γραφείου Βρυξελλών     Λειτουργός  

  E-mail: strevinioti.rozamaria@ucy.ac.cy   E-mail: katsalis.christos@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: Πανεπιστήμιο Κύπρου Κτ. Συμβουλίου-Συγκλήτου Α.Γ. Λεβέντης, Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία 

Τηλ.: +357 22894294 - Φαξ: +357 22895005 

 

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

http://www.aueb.gr/  

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

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

http://www.uth.gr/  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

http://www.unipi.gr/  

Διεθνείς Εταίροι 
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http://www.churchofcyprus.org.cy/
http://www.visitcyprus.biz/
http://www.ccci.org.cy/
http://www.strovolos.org.cy/
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http://www.imhbusiness.com/
http://www.cyi.ac.cy/
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