
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.  

 

  

Την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 
2016 τελέσθηκαν τα εγκαίνια 
του Γραφείου Εκπροσώπησης 
του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύ-
πρου (ΕΓΚ) στην Πρεσβεία της 
Κυπριακής Δημοκρατίας στην 
Αθήνα, Ξενοφώντος 2Α. Τα ε-
γκαίνια τέλεσε η Α.Ε Πρέσβης 
της Κύπρου στην Αθήνα κ. Κυ-
ριάκος Κενεβέζος παρουσία του 
Εκτελεστικού Διευθυντή του 
ΕΓΚ Δρ. Γρηγόρη Μακρίδη. Την 
εκδήλωση που έλαβε χώρα στο 
κτήριο της Πρεσβείας, τίμησαν με την πα-
ρουσία τους η Πολιτιστική Σύμβουλος κ. 
Μαρία Παναγίδου καθώς και προσωπικό-
τητες από τον επιχειρηματικό, ακαδημαϊκό 
και ερευνητικό χώρο. 

Ο Πρέσβης κ. Κενεβέζος χαιρέτησε την 
έναρξη λειτουργίας του Γραφείου στην Αθήνα 
και υπογράμμισε τη σημασία του εγχειρήμα-
τος που αναλαμβάνει το ΕΓΚ να παρέχει στο-
χευμένη πληροφόρηση σχετικά με τις ευρω-
παϊκές χρηματοδοτήσεις και να αναπτύξει 
διόδους συνεργασίας μέσω κοινοπραξιών. 
Ακολούθησε παρουσίαση του ΕΓΚ από τον 
Δρ. Μακρίδη κατά την οποία παρουσιάστηκε 
ο ρόλος και η ταυτότητα του Γραφείου καθώς 
και η νέα υπηρεσία EAEC-EOC Task Force 

που σκοπεύει στην παροχή υπο-
στήριξης για τη συγγραφή προτάσε-
ων χρηματοδότησης αλλά και την 
οργάνωση συναντήσεων Καινοτομί-
ας (Innovation Meetings) σε θεματι-
κές ενότητες που σχετίζονται με 
Χρηματοδοτικά Προγράμματα. Στα 
άμεσα σχέδια του Γραφείου είναι 
η οργάνωση μίας Συνάντησης 
Καινοτομίας στην Αθήνα με σκο-
πό την ανταλλαγή ιδεών για νέες 
προτάσεις και συνεργασίες και η 
ανάπτυξη ενός μοντέλου συνερ-

γασίας Ελλάδας και Κύπρου. 

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, οι συμμε-
τέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν 
για ένα από τα πιο καινοτόμα εργαλεία του 
ΕΓΚ, τον Χάρτη Προθεσμιών, ένα δυναμικό 
εργαλείο που παρέχει τη δυνατότητα στους 
χρήστες να διαλέγουν με ευκρίνεια, ευκολία 
και αποτελεσματικότητα, στην ελληνική ή 
αγγλική γλώσσα, τις προσκλήσεις υποβο-
λής προτάσεων στα χρηματοδοτικά προ-
γράμματα που τους ενδιαφέρουν και τις 
προσκλήσεις για εταίρους σε έργα, χρησι-
μοποιώντας τα ευκολόχρηστα φίλτρα αναζήτη-
σης του εργαλείου αυτού. 

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

Σ Τ Ο  Τ Ε Υ Χ Ο Σ  Α Υ Τ Ο :  
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του ΕΓΚ 
2-3 

Έρευνα και  

Καινοτομία 
4 

Υγεία 5 

Περιβάλλον και 

Ενέργεια 
6 

Εκπαίδευση 7 

Νέα του  

Enterprise Europe 

Network  
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Ημερολόγια 

Μαρτίου -  

Μαΐου 2016 
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INFO DAYS 

 

«Erasmus+: Sport  
Info Day» 

3 Μαρτίου 2016 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

http://tinyurl.com/hm8cp3u 
 

«Active and Assisted Liv-
ing Programme – AAL 

Info Day and Consortium 
Building 2016» 
8 Μαρτίου 2016 

Βρυξέλλες, Βέλγιο 
http://tinyurl.com/h97xtad  

  
«Horizon 2020 ICT19-2017 

Media and Content  
Convergence Info day» 

16 Μαρτίου 2016 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

http://tinyurl.com/z8eybej  
 

«Bio-Based Industries JU 
2016 Open Info day» 

21 Απριλίου 2016 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

http://tinyurl.com/z9p4k27  
 

Εγκαίνια του ΕΓΚ στην Αθήνα! 

Τελικό Συνέδριο «Green Skills» 

Με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα PROGRESS της Ε.Ε., το έργο 
«Connecting People for Green Skills»  έχει εντοπίσει τις ελλείψεις σε 
πράσινες δεξιότητες και έχει αναπτύξει κατάλληλα προγράμματα κατάρ-
τισης για την τόνωση της δημιουργίας θέσεων εργασίας στον τομέα των 
κατασκευών. Το ΕΓΚ ως εταίρος του έργου, διοργανώνει το Τελικό Συ-
νέδριο «GREEN SKILLS» την 1η Μαρτίου 2016 στις Βρυξέλλες. Η εκδή-
λωση θα φιλοξενηθεί στην Επιτροπή των Περιφερειών.  

Στόχος του συνεδρίου είναι να παρουσιάσει τις δυνατότητες των «πράσινων» θέσεων εργασίας 
για την αντιμετώπιση της ανεργίας στον κατασκευαστικό τομέα, να τονίσει την ανάγκη να υπάρ-
χει ταίριασμα ζήτησης εργασίας και δεξιοτήτων, προβλέποντας τις αλλαγές όσον αφορά τις ανά-
γκες για ανθρώπινο κεφάλαιο. Το συνέδριο θα παρουσιάσει τις δραστηριότητες που υλοποιήθη-
καν και τη δυνατότητα μεταφοράς των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων του έργου, καθώς και 
βέλτιστες πρακτικές με σημαντικό αντίκτυπο στη δημιουργία θέσεων εργασίας στον τομέα. 

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές: http://www.greenskillsproject.eu/en/final-conference,  
http://cor.europa.eu/en/events/Pages/green-skills-project.aspx  

Ο Πρέσβης της Κύπρου 
στην Αθήνα κ. Κενεβέζος 
απευθύνει τον εναρκτήριο 

χαιρετισμό. 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
mailto:eoc.athens@ucy.ac.cy
http://tinyurl.com/hm8cp3u
http://tinyurl.com/h97xtad
http://tinyurl.com/z8eybej
http://tinyurl.com/z9p4k27
http://www.greenskillsproject.eu/en/final-conference
http://cor.europa.eu/en/events/Pages/green-skills-project.aspx
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Το Πανεπιστήμιο Frederick συμμετείχε στο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα «KC-MEM: Από-
κτηση βασικών δεξιοτήτων μέσα από την 
τοπική μνήμη στην άτυπη εκπαίδευση ενη-
λίκων», το οποίο ολοκληρώθηκε με επιτυ-
χία. Το έργο επικεντρώθηκε στην υλοποίη-
ση ενός πλαισίου το οποίο μπορεί να υιο-
θετηθεί και να εφαρμοστεί από πολιτιστι-
κούς οργανισμούς - όπως μουσεία και βι-
βλιοθήκες - τοπικές αρχές και οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών που ενδιαφέ-
ρονται για την άτυπη εκπαίδευση ενηλί-
κων με στόχο την ανάπτυξη βασικών και διατομεα-
κών ικανοτήτων των συμμετεχόντων, μέσα από τη 
διαδικασία της ανάκτησης και της συγκέντρωσης των 
τοπικών αναμνήσεων. 

Στο πλαίσιο του Κυπριακού Προγράμματος KC-MEM, η 
ομάδα του Πανεπιστημίου συνεργάστηκε με το Δήμο Λα-
πήθου κατά την περίοδο Δεκ. 2014 - Μάρ. 2015, εκπονώ-
ντας το πρόγραμμα «Η πολιτιστική ζωή των Λαπηθιωτών 
μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 1970: ‘Πειράζοντας’ 
τη μνήμη». Αναπτύχθηκαν δραστηριότητες για τη διερεύ-
νηση της πολιτιστικής ζωής της Λαπήθου με αξιοποίηση 

των πρακτικών μάθηση μέσα από πράξη/
αντικείμενα/πρότζεκτ, και διαλογική και συ-
νεργατική μάθηση. Μέσα από την όλη δια-
δικασία αναδείχθηκαν τα οφέλη του προ-
γράμματος για τους δήμους και οργανι-
σμούς που ασχολούνται ή επιθυμούν να 
ασχοληθούν με την εκπαίδευση ενηλίκων. 
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα ενισχύει το 
αίσθημα του ανήκειν στην τοπική κοινωνία 
και καλλιεργεί βασικές, σύγχρονες δεξιότη-
τες, όπως η συνεργασία, η κριτική, ιστορική 
σκέψη και η δομημένη, αποτελεσματική 

παρουσίαση μιας εργασίας. 

Το έργο έλαβε τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος 
Δια Βίου Μάθησης «LLP Grundtvig Multilateral Project», 
για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2014 - 31 Δεκεμβρίου 2015. 
΄Το συντονισμό του έργου είχε ο οργανισμός ARANZADI 
Society of Sciences (Ισπανία) και ως εταίροι συμμετείχαν 
οι ακόλουθοι οργανισμοί: Πανεπιστήμιο Frederick 
(Κύπρος), Futura Public Vocational Training Center 
(Ιταλία), Adam Mickievicz University (Πολωνία), Kranj City 
Library (Σλοβενία), Royal Armouries Museum (Ηνωμένο 
Βασίλειο). 

Ολοκληρώθηκε το έργο «KC-MEM: Απόκτηση βασικών δεξιοτήτων  

μέσα από την τοπική μνήμη στην άτυπη εκπαίδευση ενηλίκων » με τη 

συμμετοχή του Πανεπιστημίου Frederick 

Περισσότερες πληροφορίες: Δρ Νικολέττα Χριστοδούλου, e-mail: n.christodoulou@frederick.ac.cy,  
                                              Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Frederick, και στις ιστοσελίδες:      
          www.lapithosmemory.kc-mem.eu, kc-mem.eu και  
          www.facebook.com/pages/Kc-Mem/260906737366761 

Συνάντηση εταίρων του έργου «ESIPP»: Ισότητα και Κοινωνική Ένταξη 

μέσω Θετικής Γονεϊκότητας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει ως εταίρος στο τριετές ευρωπαϊ-
κό έργο «Equity and Social Inclusion through Positive Parenting (ESIPP)», το ο-
ποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της δράσης 
Erasmus+ και ξεκίνησε την 1

η
 Σεπτεμβρίου 2015. Στόχος του έργου είναι 

η δημιουργία και προσφορά σεμιναρίων που θα απευθύνονται σε γονείς παιδιών 
που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού στην Κροατία, την Κύπρο και την Πρώην 
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, τα οποία θα προκύψουν μέσα από 
τη διερεύνηση των σχετικών αναγκών των οικογενειών.  

Στο πλαίσιο του Προγράμματος και μέσα από τα αποτελέσματα του ερευνητικού του 
μέρους αναμένεται να παραχθεί και να εφαρμοστεί στις χώρες των εταίρων πρόγραμμα 

επιμόρφωσης των οικογενειών, το οποίο θα περιλαμβάνει πρακτικές οδηγίες, δραστηριότητες, υλικό, κλπ., για την 
ενίσχυση και ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων απαραίτητων για τη στήριξη των οικογενειών και των παιδιών τους 
που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Το Πρόγραμμα θα αξιολογηθεί μέσα από διαδικασίες ποιοτικής έρευνας ως 
προς την ποιότητά του αλλά και ως προς την αποτελεσματικότητά του.   

Του έργου ηγείται το Πανεπιστήμιο του Northampton (Ηνωμένο Βασίλειο) μαζί με άλλους οκτώ (8) εταίρους από το 
Βέλγιο (Autism Europe), το Ηνωμένο Βασίλειο (Target Autism Training and Consultancy, και το Autism Concern), την 
Κροατία (University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, και το Centar za autizam), την Κύ-
προ (Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Autism Assessment Support Practice Centre) και την Πρώην Γιου-
γκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (Macedonian Scientific Society for Autism-MSSA). Το δίκτυο των εταίρων 
περιλαμβάνει πανεπιστήμια, ΜΚΟ και Συνδέσμους Γονέων. Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, εκ μέρους του Ευρω-
παϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, έχει αναλάβει τη δέσμη εργασίας που αφορά την αξιολόγηση του αντίκτυπου και της 
βιωσιμότητας του έργου.   

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο ESIPP και τη συμμετοχή της Κύπρου σε αυτό μπορούν να ληφθούν από τη 
συντονίστρια του έργου του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Δρα Ελένη Θεοδώρου, Επίκουρη Καθηγήτρια 

Κοινωνικών Βάσεων της Εκπαίδευσης, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, e-mail: E.Theodorou@euc.ac.cy.  

mailto:n.christodoulou@frederick.ac.cy
http://www.lapithosmemory.kc-mem.eu
http://kc-mem.eu/
https://www.facebook.com/pages/Kc-Mem/260906737366761
mailto:E.Theodorou@euc.ac.cy
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Το νέο έργο «TRANSrisk» θα συμβάλει στο μετριασμό της κλιματικής  

αλλαγής με τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πειραιώς 

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς συμμετέχει στο ερευνητικό έργο 
«Μονοπάτια Μετάβασης και Ανάλυση Κινδύνου για Στρατηγικές 
Αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής (TRANSrisk)», το οποίο 
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής στον τομέα της Έρευνας και Τεχνολογίας (αριθ. 
Σύμβασης 642260). Κύριοι στόχοι του TRANSrisk είναι η ανάπτυ-

ξη ενός νέου μεθοδολογικού πλαισίου για την ανάλυση και την αξιολόγηση κόστους-οφέλους των μονοπατιών 
μετάβασης σε τεχνολογίες πιο φιλικές προς το περιβάλλον (τεχνολογίες μετριασμού της κλιματικής αλλαγής). 
Στοιχείο καινοτομίας του έργου αποτελεί ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός υπολογιστικού εργαλείου για τη 
θέσπιση αποφάσεων σχετικών με την εκ των προτέρων αποτίμηση ενεργειακών πολιτικών, λαμβάνοντας υπό-
ψη τις υφιστάμενες προσεγγίσεις και τους τρέχοντες περιορισμούς. Τελικός στόχος του έργου είναι η αναγνώρι-
ση και η ανάλυση της αβεβαιότητας και των κινδύνων που χαρακτηρίζουν τα μονοπάτια μετάβασης σε τεχνολο-
γίες μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και η ενσωμάτωση τους σε ένα πιο εύρωστο μεθοδολογικό πλαίσιο 
σχεδιασμού μελλοντικών ενεργειακών πολιτικών χαμηλού άνθρακα. 

Σε αυτό το πλαίσιο, το TRANSrisk στοχεύει να αναγνωρίσει: Ποιες είναι οι συνέργειες και οι προκλήσεις ανάμεσα στα 
διάφορα εναλλακτικά μονοπάτια εξέλιξης του ενεργειακού συστήματος και άλλων κοινωνικών στόχων, συμπεριλαμβανο-
μένων αυτών της βιώσιμης ανάπτυξης, της υγείας και της «πράσινης» ανάπτυξης. Με ποιον τρόπο διαφορετικές προσεγ-
γίσεις για την κλιματική και ενεργειακή πολιτική σε διάφορους τομείς, είναι δυνατόν να επηρεάσουν τη διαδικασία της και-
νοτομίας. Πώς θα εξασφαλιστεί η ενεργή συμμετοχή των εμπειρογνωμόνων στη διαδικασία αναγνώρισης των ανωτέρω 
συνεργειών, περιορισμών και κινδύνων, σχετικά με τα εναλλακτικά μονοπάτια. 

Από το TRANSrisk αναμένονται τα παρακάτω αποτελέσματα: 

 Τεχνογνωσία για τα μονοπάτια αντιμετώπισης του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής σε διάφορους τομείς και γεω-
γραφικές περιοχές, μέσω εννέα (9) μελετών περίπτωσης στην Ε.Ε. και άλλων έξι (6) στον υπόλοιπο κόσμο. 

 Ένα «μη-εξειδικευμένο» εργαλείο για την αξιολόγηση και εκτίμηση των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων και ωφε-
λειών των εναλλακτικών δράσεων αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.  

 Συμβολή στην εφαρμογή και αναθεώρηση του «Οδικού Χάρτη για τη μετάβαση σε µια ανταγωνιστική οικονομία χαμη-
λών εκπομπών άνθρακα το 2050» της Ε.Ε. 

 Συμβολή σε διεθνείς επιστημονικές αξιολογήσεις (π.χ. IPCC). 

Περισσότερες πληροφορίες: Επ. Καθηγητής Αλέξανδρος Φλάμος, e-mail: aflamos@unipi.gr, Δρ Χαρά Καρακώστα,  
          e-mail: chakara@unipi.gr,Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ιστοσελίδα www.transrisk-project.eu.  

Η Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας «ΦΩΣ» κέρδισε  

ευρωπαϊκό έργο ύψους 1 εκατ. ευρώ 

Η Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας «ΦΩΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου 
εξασφάλισε ευρωπαϊκό έργο στο πλαίσιο της δράσης «Twinning» του Προγράμματος 
Ορίζοντας 2020, με ψηλή βαθμολογία και χρηματοδότηση ύψους 1.012.173 ευρώ. Η 
δράση Twinning στοχεύει την αριστεία μέσα από τη συνεργασία με παγκοσμίου φή-
μης ερευνητικούς φορείς της Ευρώπης.  Η πρόταση του ΦΩΣ που κέρδισε χρηματο-
δότηση στοχεύει στην ενίσχυση της έρευνας που διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου με στοχευμένες ενέργειες αδελφοποίησης με δύο διεθνώς κορυφαία ερευνητι-
κά ιδρύματα, το  Austrian Institute of Technology (AIT) και το Technical University of 
Denmark (DTU).  

Επιπλέον, η κοινοπραξία των τριών ερευνητικών ιδρυμάτων, θα προσφέρει ισχυρή τεχνο-
γνωσία και στρατηγικές, οι οποίες θα διατελέσουν σημαντικό ρόλο στη Μέση Ανατολή, Βό-
ρεια Αφρική και αραβική χερσόνησο, όσον αφορά τον τομέα των φωτοβολταϊκών επενδύ-
σεων. Το έργο αυτό θα επιφέρει σημαντικά οφέλη για όλα τα εμπλεκόμενα μέλη, σε ό,τι 
αφορά την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα της επιστήμης και τεχνο-
λογίας, καθώς και αναπτύσσοντας το ερευνητικό προφίλ του προσωπικού τους. 

Προβλέπεται ότι με την αδελφοποίηση με τους οργανισμούς της Αυστρίας (ΑΙΤ) και Δανίας 

(DTU), η Ερευνητική Μονάδα ΦΩΣ θα ενισχύσει το διεθνές κύρος της και θα τοποθε-

τήσει την Κύπρο στο χάρτη της ερευνητικής αριστείας και τεχνολογικής ανάπτυξης, 

τομείς που το νησί μας δεν αναπτύσσεται σε ικανοποιητικό επίπεδο αυτή τη στιγμή. Επι-

πλέον αναμένεται ότι το έργο θα αποτελέσει τη βάση δημιουργίας γνώσεων για τον καθορι-

σμό των κατάλληλων μηχανισμών για ενίσχυση των καινοτόμων πρακτικών στο Πανεπι-

στήμιο Κύπρου και στον ακαδημαϊκό χώρο του νησιού γενικότερα. 

Περισσότερες πληροφορίες: Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας «ΦΩΣ», Πανεπιστήμιο Κύπρου, e-mail: 
            foss@ucy.ac.cy, ιστοσελίδα http://www.foss.ucy.ac.cy, τηλ. +357 22894329. 

Οι εταίροι της κοινοπραξίας  

mailto:aflamos@unipi.gr
http://www.transrisk-project.eu
mailto:foss@ucy.ac.cy
http://www.foss.ucy.ac.cy


Έκθεση εκ των υστέρων αξιολόγησης του 7ου ΠΠ  

Οι επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη 
από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. μεταξύ 
2007 και 2013 βελτίωσαν σημαντικά την επι-
στημονική αριστεία στην Ευρώπη και ενί-
σχυσαν την ανταγωνιστικότητά της χάρη στη 
βελτίωση της ικανότητας καινοτομίας της 
βιομηχανίας. Αυτά είναι ορισμένα από τα 
κυριότερα πορίσματα της αξιολόγησης του 7

ου
 προ-

γράμματος-πλαισίου της Ε.Ε. (7
ο
 ΠΠ) που δημοσίευσε 

στις 25 Ιανουαρίου 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Η εκ των υστέρων αξιολόγηση του 7
ου

 ΠΠ για τα έτη 2007
-2013, πραγματοποιήθηκε από ανεξάρτητη ομάδα εμπει-
ρογνωμόνων υψηλού επιπέδου που ανέλυσε τον οικονο-
μικό και κοινωνικό αντίκτυπο του προγράμματος.  

Σύμφωνα με την εκ των υστέρων αξιολόγηση, τα 55 δισ. 
ευρώ που επενδύθηκαν κατά τη διάρκεια 7 ετών στην 
Ε.Ε. στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας προσέλκυ-
σαν συμμετέχοντες του ιδιωτικού τομέα και πρωτοφανή 
αριθμό ΜΜΕ, γεγονός που συνέβαλε στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών βιομηχανιών. Το 
πρόγραμμα συνέστησε επίσης πέντε κοινές τεχνολογικές 
πρωτοβουλίες σε καίριους τομείς, όπως είναι τα καινοτό-

μα φάρμακα και το υδρογόνο και οι κυψέλες 
καυσίμου. Χάρη στον πρωτοφανή αριθμό των 
συμμετεχόντων και των χρηματοδοτούμενων 
έργων το πρόγραμμα συνέβαλε σημαντικά 
στην ενίσχυση της επιστημονικής αριστείας. 
Τα έργα του 7

ου
 ΠΠ έχουν μέχρι στιγμής 

αποφέρει πάνω από 170.000 δημοσιεύ-
σεις, ενώ όλες οι επιστημονικές δημοσιεύσεις που 
έγιναν δεκτές σε περιοδικά με ομότιμους κριτές κατά 
τη διάρκεια της επταετίας είχαν ανοιχτή πρόσβαση 

σε ποσοστό 54%. 

Εκτός από τα επιτεύγματα, στην έκθεση εξετάζονται τα 
θέματα που πρέπει να βελτιωθούν, προκειμένου να μεγι-
στοποιηθεί ο αντίκτυπος των επενδύσεων της Ε.Ε. στην 
έρευνα και την καινοτομία στο μέλλον. Οι περισσότεροι 
από τους τομείς αυτούς, όπως είναι η βελτίωση των δι-
οικητικών διαδικασιών και η ευελιξία της χρηματοδό-
τησης, η καλύτερη ενοποίηση των διαφόρων τμημά-
των του προγράμματος και οι συνέργειες με άλλα 
προγράμματα χρηματοδότησης της έρευνας και της 
καινοτομίας, έχουν ήδη εξεταστεί στο πλαίσιο του προ-
γράμματος «Ορίζοντας 2020». 

Σ Ε Λ Ι Δ Α  4  Τ Ε Υ Χ Ο Σ  1 0 5  

Διαβούλευση για τις Μελλοντικές και Αναδυόμενες Τεχνολογίες και τα 

Μαθηματικά στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020  

Σε ποιούς αναδυόμενους τομείς τεχνολογικής έρευνας θα πρέπει η Ε.Ε να επενδύσει; Ποι-
οι νέοι τομείς της επιστήμης, των μαθηματικών και της τεχνολογίας θα ωφεληθούν από 
βαθύτερη εξερεύνηση; Μοιραστείτε τις απόψεις σας μέχρι τις 30 Απριλίου 2016 και βοηθεί-
στε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εντοπίσει που να επικεντρώσει τη μελλοντική εργασία 
στον Ορίζοντα 2020. 

Η Επιτροπή επιζητεί σχόλια σχετικά με τρία θέματα στην πλατφόρμα συζήτησης Digital4Science: 

 με τις ερευνητικές κατευθύνσεις για τις Μελλοντικές και Αναδυόμενες Τεχνολογίες (FET Proactive), 

 με τις ερευνητικές κατευθύνσεις για τις Εμβληματικές Πρωτοβουλίες FET (FET Flagships), 

 με τα Μαθηματικά για Αριστεία στην Επιστήμη στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020.  

Οι διαβουλεύσεις για τις Μελλοντικές και Αναδυόμενες Τεχνολογίες (FET Proactive) και τις εμβληματικές πρωτοβου-
λίες FET (FET Flagships)  έχουν ως στόχο να εντοπίσουν πολλά υποσχόμενες και ενδεχομένως κατευθύνσεις αλλα-
γής για μελλοντική έρευνα στους τεχνολογικούς και διεπιστημονικούς τομείς που θα αποτελέσουν τη βάση για μία 
μελλοντική οικονομική ανάπτυξη, απασχόληση και για μια καλύτερη κοινωνία. Δεδομένου ότι η σημερινή ψηφιακή 
κοινωνία στηρίζεται στα μαθηματικά και τους αλγόριθμους για μεγάλα δεδομένα, στην πληροφορική και στους υπε-
ρυπολογιστές που είναι σε θέση να εκτελέσουν πολύπλοκους υπολογισμούς σε δευτερόλεπτα, η διαβούλευση στα 
μαθηματικά επιχειρεί να διερευνήσει νέους τομείς, όπου τα μαθηματικά θα μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά για την 
Ευρώπη. Ιδέες και απόψεις που θα συγκεντρωθούν σε αυτή τη διαβούλευση θα βοηθήσουν την Επιτροπή να 

προετοιμάσει το πρόγραμμα εργασίας 2018-2020 για τις FET. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους: άτομα, επιστήμονες, επιχειρήσεις, οργανισμούς να 
προτείνουν ιδέες για την αυριανή καινοτόμο έρευνα στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020. Αυτές δεν είναι παραδοσιακές 
διαβουλεύσεις, αλλά ανοικτές συζητήσεις, στις οποίες οι συνεισφέροντες μπορούν να προτείνουν ιδέες για μία νέα 
πρωτοβουλία FET Proactive, ή να προτείνουν μια νέα θεματική για FET Flagship ή νέους τομείς έρευνας στα μαθη-
ματικά. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/je2v5rj  

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-146_en.htm  

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COST (European Co-operation in Science and Tech-
nology) ανακοίνωσε τη μετάθεση της πρώτης ημερομηνίας συλλογής προτάσε-
ων για το 2016 για τις 25 Απριλίου 2016 (από 23 Φεβρουαρίου που ήταν αρχικά) 

στο πλαίσιο της Ανοικτής Πρόσκλησης COST, εξαιτίας δημοσιονομικών και οργανωτικών λόγων.  

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.cost.eu/participate/open_call  

Αλλαγή προθεσμίας συλλογής προτάσεων COST 

http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/fp7_final_evaluation_expert_group_report.pdf#view=fit&amp;pagemode=none
https://ec.europa.eu/futurium/en/digital4science/discussions
http://tinyurl.com/je2v5rj
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-146_en.htm
http://www.cost.eu/participate/open_call
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Εβδομάδα η-Υγείας 2016 

Η φετινή Εβδομάδα Ηλεκτρονικής Υγείας θα πραγματοποιηθεί στις 8-10 Ιουνί-
ου 2016 στο Άμστερνταμ και διοργανώνεται από το Υπουργείο Υγείας της 
Ολλανδίας ως μέρος της Ολλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε., 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον οργανισμό HIMSS Europe. Το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα του 2016 θα επικεντρωθεί σε τρία βασικά θέματα: Ενδυνάμωση των Ανθρώπων, Εμπιστοσύνη & 
Πρότυπα και Καινοτομία & Μετάβαση. 

Οι πολιτικές Ηλεκτρονικής Υγείας αλλάζουν. Μέχρι τώρα, οι πολιτικές επικεντρώθηκαν κυρίως στα θεσμικά όργανα και 
τα συστήματα πληροφορικής: σήμερα, η εστίαση αυτή μετατοπίζεται και τώρα διατίθεται στους χρήστες Ηλεκτρονικής 
Υγείας. Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν την Ηλεκτρονική Υγεία γίνονται ολοένα και πιο ενεργοί στη συζήτηση και τίθε-
νται στο επίκεντρο της χάραξης πολιτικής της Ηλεκτρονικής Υγείας. Η Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής του Ολοκληρωμέ-
νου Περιβάλλοντος Υγείας (ΙΗΕ) θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με την Εβδομάδα Ηλεκτρονικής Υγείας 2016.  

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ehealthweek.org/ehome/128630/eHealth-week-2016/?&  

Περισσότερες πληροφορίες:  
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing&pg=sites  

Είστε ηγέτης στον τομέα της καινοτομίας για 
την Ενεργό και Υγιή Γήρανση; Θα θέλατε να 
γίνετε μία από τις «περιοχές αναφοράς» της 
Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την 
Ενεργό και Υγιή Γήρανση; Τότε υποβάλλετε 
αίτηση πριν τις 15 Απριλίου 2016! 

Οι περιοχές αναφοράς είναι περιφερειακά οικοσυστήματα 
που αναπτύσσουν λύσεις για τη βελτίωση της ζωής και της 
υγείας των ηλικιωμένων, οι οποίες μπορούν στη συνέχεια 
να κλιμακωθούν και να αναπαραχθούν σε ολόκληρη την 
Ε.Ε. Περιλαμβάνουν διάφορα είδη ενδιαφερομένων, συ-
μπεριλαμβανομένων περιφερειακών / τοπικών αρχών, ορ-
γανισμών νοσοκομειακής περίθαλψης, βιομηχανίας, μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών. Η 
προηγούμενη πρόσκληση οδήγησε σε 32 περιφέρειες που 
αναγνωρίστηκαν ως Περιοχές Αναφοράς. Για να είναι επι-
λέξιμες, οι Περιοχές Αναφοράς θα πρέπει: 

 να επιδείξουν καινοτόμα στοιχεία των συ-
στημάτων / μοντέλων φροντίδας, τα οποία θα 
μπορούσαν να λειτουργήσουν ως παραδείγματα 
ορθής πρακτικής σε άλλες περιοχές· 

 να παρέχουν απόδειξη αντίκτυπου στο 
έδαφός τους και να παρουσιάσουν δείκτες για τη 

μέτρηση του αντίκτυπου· 

 να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία πολλαπλασι-
ασμού με την υποβολή ορθών πρακτικών για την 
Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας πάνω στη Συλλογή 
Καινοτόμων Πρακτικών Ενεργούς και Υγιούς Γήραν-
σης, π.χ. την καθοδήγηση άλλων περιοχών· 

 να έχουν ήδη εμπλακεί (ή να εμπλακούν) στις Ομά-
δες Δράσης της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτο-

μίας για την Ενεργό και Υγιή Γήρανση. 

 

Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για την Ενεργό και Υγιή Γήρανση: 

πρόσκληση για Περιοχές Αναφοράς  

Συνέδριο Εξατομικευμένης Ιατρικής 2016 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει το «Συνέδριο Εξα-
τομικευμένης Ιατρικής 2016» που θα πραγματοποιηθεί 1-
2 Ιουνίου 2016 στις Βρυξέλλες. Το συνέδριο θα διερευνή-
σει την εξατομικευμένη ιατρική μέσα από ένα πρίσμα ε-

ρευνητικής πολιτικής. Η Ευρώπη κατέχει ηγετική θέση στην εξατομικευμένη ιατρική που αποτελεί ένα διεπιστη-
μονικό πεδίο που θα οδηγεί την έρευνα για την υγεία και την ημερήσια διάταξη καινοτομίας για τα επόμενα χρό-
νια με σκοπό τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης. 

Το συνέδριο έχει ως στόχο να παρουσιάσει την τρέχουσα κατάσταση στον τομέα και να διερευνήσει τις μελλοντικές 
προκλήσεις της έρευνας και της καινοτομίας. Θα εισάγει επίσης μια νέα συνεργασία μεταξύ της χρηματοδότησης της 
έρευνας για την υγεία και οργανισμών χάραξης πολιτικής, η οποία ονομάζεται Διεθνής Κοινοπραξία για την Εξατομικευ-
μένη Ιατρική (IC PerMed). Το πρόγραμμα του συνεδρίου έχει αναπτυχθεί από κοινού από τα μέλη της IC PerMed και 

έχει τις εξής πέντε θεματικές ενότητες: 

 Ανάπτυξη Ευαισθητοποίησης & Ενδυνάμωση 

 Ενσωμάτωση Μεγάλων Δεδομένων & Λύσεων της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών 

 Μετάφραση Βασικής σε Κλινική Έρευνα & Πέρα 

 Εισάγοντας την Καινοτομία στην Αγορά 

 Διαμόρφωση Βιώσιμης Υγειονομικής Περίθαλψης 

Οι διοργανωτές προσκαλούν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων ατόμων και οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων ασθε-
νών και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, ερευνητών, εκπροσώπων της βιομηχανίας, φορέων χρηματοδότησης 
έρευνας, φορέων χάραξης πολιτικής, και επαγγελματιών υγείας. Οι εγγραφές θα ανοίξουν στα τέλη Φεβρουαρίου 2016. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/research/conferences/2016/permed2016/index.cfm  

http://www.ehealthweek.org/ehome/128630/eHealth-week-2016/?&
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing&pg=sites
https://ec.europa.eu/research/conferences/2016/permed2016/index.cfm
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Αυστηρότεροι κανόνες για ασφαλέστερα και καθαρότερα αυτοκίνητα 

Στις 27 Ιανουαρίου 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε νομοθετικές προτάσεις 
για να εξασφαλίσει την αυστηρή συμμόρφωση των κατασκευαστών αυτοκινήτων 
προς όλες τις ενωσιακές απαιτήσεις ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος και 
παραγωγής. Η Επιτροπή προτείνει τη ριζική αναμόρφωση του λεγόμενου πλαισίου 
έγκρισης «τύπου Ε.Ε.». Σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανόνες, οι εθνικές αρχές 
είναι αποκλειστικά αρμόδιες να πιστοποιούν ότι ορισμένο όχημα πληροί όλες τις 
απαιτήσεις για τη διάθεσή του στην αγορά και να επιτηρούν τη συμμόρφωση των 
κατασκευαστών προς τη νομοθεσία της Ε.Ε. Οι προτάσεις θα καταστήσουν τις δοκι-

μές οχημάτων περισσότερο ανεξάρτητες και θα οδηγήσουν σε αύξηση της εποπτείας των αυτοκινήτων που 
βρίσκονται ήδη σε κυκλοφορία.  

Η Επιτροπή είχε ήδη ξεκινήσει την επανεξέταση του πλαισίου έγκρισης «τύπου Ε.Ε.» για τα μηχανοκίνητα οχήματα 
όταν αποκαλύφθηκε η υπόθεση της Volkswagen. Έκτοτε, έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι απαιτούνται ακόμη πιο 
εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις για να αποτραπεί η επανάληψη περιπτώσεων μη συμμόρφωσης. Η πρόταση κανονι-
σμού για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων συμπληρώνει τις προσπάθειες να 
καθιερωθούν πιο αξιόπιστες δοκιμές των εκπομπών (δοκιμές των εκπομπών υπό πραγματικές συνθήκες οδήγη-
σης).  

Το ισχύον σύστημα έγκρισης τύπου βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη: μόλις ένα αυτοκίνητο πιστοποιηθεί σε ένα 
κράτος μέλος, μπορεί να κυκλοφορήσει ελεύθερα σε ολόκληρη την Ε:Ε. Στο πλαίσιο αυτό, ενώ η Ε.Ε. καθορίζει το 
νομικό πλαίσιο, ο έλεγχος της συμμόρφωσης των κατασκευαστών αυτοκινήτων αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα 
των εθνικών αρχών. Το σχέδιο κανονισμού για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημά-
των διατηρεί την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, η οποία βρίσκεται στον πυρήνα της ενιαίας αγοράς; αλλά επιδιώ-
κει τη διόρθωση των αδυναμιών του συστήματος. Ο προτεινόμενος κανονισμός θα συμβάλει στην επίτευξη τριών 

στόχων:  

 Ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της ποιότητας των δοκιμών που επιτρέπουν τη διάθεση των αυτοκινήτων 
στην αγορά. 

 Θέσπιση ενός αποτελεσματικού συστήματος εποπτείας της αγοράς για τον έλεγχο των αυτοκινήτων που 
βρίσκονται ήδη σε κυκλοφορία.  

 Ενίσχυση του συστήματος έγκρισης τύπου με περισσότερη ευρωπαϊκή εποπτεία. 

Το σχέδιο κανονισμού θα υποβληθεί τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο προς έγκριση. Μόλις εκ-

δοθεί, θα ισχύει άμεσα. Θα καταργήσει και θα αντικαταστήσει την οδηγία 2007/46/ΕΚ (την «οδηγία-πλαίσιο»).  

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive/technical-harmonisation/eu/index_en.htm  

Περισσότερες πληροφορίες: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:28813-2016:TEXT:EL:HTML&tabId=0  

Η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δημοσίευ-
σε μία προκήρυξη σύμβασης με τίτ-
λο «Τεχνική βοήθεια σχετικά με τις 
απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων για 
τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που 
απορρέουν από την οδηγία (Ε.Ε.) 2015/1513 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» - 
ENER/C1/2015-438/4.  

Ο στόχος της σύμβασης είναι η παροχή τεχνικής βοήθει-
ας σχετικά με τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής για τα βιοκαύσιμα και άλλα ανα-
νεώσιμα καύσιμα που απορρέουν από την οδηγία (Ε.Ε.) 
2015/1513 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου όσον αφορά τα μέτρα που αποσκοπούν στην 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πολιτικής βιοκαυσί-
μων της ΕΕ ως προς την έμμεση αλλαγή της χρήσης γης. 

Οι εμπειρογνώμονες που θα εκτελέσουν τις εργασίες 

πρέπει να έχουν εργαστεί επιτυχώς σε 
τομείς σχετικούς με την προκηρυσσό-
μενη σύμβαση (έρευνα σχετικά με την 
έμμεση αλλαγή της χρήσης γης όσον 
αφορά την παραγωγή βιοκαυσίμων 
και βιορευστών, εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου από καύσιμα μεταφορών, γεωργικές και 
ενεργειακές αγορές). Σχετικό πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης ή/και επαγγελματική εμπειρία 5 ετών στους ακό-
λουθους τομείς: 
α) γεωργική αγορά, β) αγορά ενέργειας, γ) οικονομε-
τρία, δ) ανάπτυξη οικονομικών και βιοφυσικών μο-
ντέλων (εκπομπές λόγω της χρήσης γης και λόγω 

της αλλαγής της χρήσης γης) ή/και ανάλυση. 

Η συνολική αξία της σύμβασης εκτιμάται στα 220.000 
EUR. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 9 μήνες (από την 
ανάθεση της σύμβασης) και δεν υπάρχει δυνατότητα ανα-
νέωσης. Η προθεσμία υποβολής προσφορών είναι ανοι-
κτή έως τις 7 Μαρτίου 2016.  

Τεχνική βοήθεια σχετικά με τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων για τα 

βιοκαύσιμα και τα βιορευστά  

http://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive/technical-harmonisation/eu/index_en.htm
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:28813-2016:TEXT:EL:HTML&tabId=0
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Έκθεση για τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του Erasmus+ 

Το πρώτο έτος εφαρμογής του, το Erasmus+, το μεγαλύ-
τερο και καταλληλότερο πρόγραμμα για την εκπαίδευση, 
την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, ανταποκρί-
νεται ήδη στις προσδοκίες. Με προϋπολογισμό άνω των 
2 δισεκατομμυρίων ευρώ το πρώτο έτος εφαρμογής του, 
το πρόγραμμα Erasmus+ έχει ήδη προσφέρει σε περισ-
σότερα από ένα εκατομμύριο άτομα την ευκαιρία να συμ-
μετάσχουν σε 18.000 χρηματοδοτούμενα σχέδια. Τα αριθ-
μητικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στις 26 Ιανουαρίου 
2016 καταδεικνύουν ότι το 2014 το πρόγραμμα Erasmus+ 
βοήθησε περισσότερα άτομα μέσω ενός ευρύτερου φά-

σματος δυνατοτήτων. Το πρώτο έτος εφαρμογής του το πρόγραμμα στήριξε 650.000 υποτροφίες κινητικότη-
τας για σπουδαστές, ασκούμενους, εκπαιδευτικούς, εθελοντές και άλλους νέους και άνοιξε τον δρόμο για τα 
πρώτα σπουδαστικά δάνεια για πλήρεις σπουδές επιπέδου μάστερ στο εξωτερικό. Για πρώτη φορά, το πρό-
γραμμα χρηματοδότησε επίσης σχέδια για την υποστήριξη πολιτικής, στα οποία συμμετέχουν δημόσιες αρ-
χές και διεθνείς οργανισμοί, και, επίσης, χρηματοδότησε σχέδια στον τομέα του αθλητισμού. 

Το ενισχυμένο πρόγραμμα Erasmus+ παρέχει επίσης μεγαλύτερη στήριξη στους δικαιούχους του. Αυτό φαίνεται 
στην καλύτερη αναγνώριση των σπουδών στο εξωτερικό όταν οι σπουδαστές επιστρέφουν στις χώρες καταγωγής 
τους. Το νέο πρόγραμμα Erasmus+ είναι επίσης πιο ανοικτό, με ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της κοινωνικής 
ένταξης, της ενεργού συμμετοχής στα κοινά και της ανεκτικότητας. Για να επιτευχθεί αυτό, χορηγήθηκε μεγαλύτερη 
χρηματοδοτική στήριξη από ποτέ στους συμμετέχοντες με λιγότερα οικονομικά μέσα ή ειδικές ανάγκες. Επι-
πλέον, το 2016 θα διατεθούν 13 εκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση σχεδίων για την αντιμετώπιση 
ζητημάτων όπως η κοινωνική ένταξη των μειονοτήτων και των μεταναστών και λοιπών μειονεκτουσών κοι-
νωνικών ομάδων. Το πρόγραμμα ενίσχυσε επίσης πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των προοπτικών απασχόλη-
σης των νέων και τη διευκόλυνση της μετάβασής τους από την εκπαίδευση στην εργασία. Έτσι, σημειώθηκε 
αύξηση των ευκαιριών πρακτικής άσκησης και μαθητείας στο πλαίσιο του προγράμματος.  

Σε χωριστή έκθεση η Επιτροπή δημοσίευσε επίσης τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με την κινητικότητα σπουδα-
στών και προσωπικού για το τελευταίο ακαδημαϊκό έτος (2013-2014) του προηγούμενου προγράμματος Eras-
mus για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, το οποίο αποτελούσε μέρος του γενικού προγράμματος διά βίου μάθησης. Τα 
στοιχεία καταδεικνύουν συμμετοχή αριθμού-ρεκόρ σπουδαστών (272.000) και προσωπικού (57.000). Η Ισπανία, η 
Γερμανία και η Γαλλία εξακολούθησαν να αποτελούν τους τρεις δημοφιλέστερους προορισμούς επιλογής 
των σπουδαστών του Erasmus για σπουδές ή κατάρτιση στο εξωτερικό στο διάστημα 2013-2014. Επιπλέον, μια 
νέα περιφερειακή μελέτη αντικτύπου για το Erasmus επιβεβαιώνει ότι, ενώ μια ανταλλαγή σπουδαστών στο 
πλαίσιο του Erasmus βελτιώνει σημαντικά τις πιθανότητες των νέων να εξασφαλίσουν διοικητικές θέσεις 

υψηλής ποιότητας, αυτό ισχύει ιδιαίτερα για σπουδαστές που προέρχονται από τη Νότια και Ανατολική Ευρώπη.  

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-143_en.htm  

Κατά τη διάρκεια της Ολλανδικής Προεδρίας του Συμ-
βουλίου της Ε.Ε, το υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού 
και Επιστημών διοργανώνει συνέδριο με θέμα το μέλ-
λον της ανώτατης εκπαίδευσης στο Άμστερνταμ στις 
9 Μαρτίου 2016. 

Η ανώτατη εκπαίδευση και ο κόσμος στον οποίο δραστη-
ριοποιείται έχουν αλλάξει σημαντικά κατά τα τελευταία 
δύο χρόνια. Η συμμετοχή στην ανώτατη εκπαίδευση έχει 
φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ, αλλά οι επιπτώσεις της οικονο-
μικής κρίσης ανέδειξε περισσότερο από ποτέ την ανάγκη 
η τριτοβάθμια παροχή να είναι σχετική με τις ανάγκες και 
τις τάσεις του πραγματικού κόσμου. Οι συζητήσεις γύρω 
από την άνοδο στις πολιτικές και θρησκευτικές τάσεις σε 
όλο τον κόσμο έχουν αναδείξει ότι η «σχετικότητα» επε-
κτείνει το ρόλο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην προε-
τοιμασία εμπλεκόμενων πολιτών. Η ταχεία ανάπτυξη των 
ψηφιακών τεχνολογιών αλλάζει τις προσδοκίες των φοι-
τητών και δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τη δόμηση μάθη-
σης και κοινωνικής ένταξης. 

Ο κύριος σκοπός του συνε-
δρίου είναι να αναδείξει βέλ-
τιστες πρακτικές και να φέ-
ρει σε επαφή ανθρώπους 
που εργάζονται στη βιομη-

χανία, στην καινοτομία και στην εκπαίδευση. Κατά τη 
διάρκεια του συνεδρίου, θα συζητηθούν οι κύριες προ-
κλήσεις και αλλαγές για την ευρωπαϊκή ανώτατη εκπαί-
δευση και θα διατυπωθούν συστάσεις για την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Θα υπάρξουν κεντρικές ομιλίες από ομιλητές 
από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, ένα στρογγυλό τραπέ-
ζι, καθώς και έξι παράλληλες συνεδρίες γύρω από τα θέ-
ματα «συνδέοντας την ανώτατη εκπαίδευση με τον έξω 
κόσμο», «προετοιμασία εμπλεκόμενων πολιτών» και «το 
δυναμικό των ψηφιακών τεχνολογιών».  

Εκπρόσωποι από όλες τις χώρες στον Ευρωπαϊκό 
Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης προσκαλούνται να 
παρακολουθήσουν αυτό το συνέδριο.  

Το μέλλον της Ανώτατης Εκπαίδευσης 

Περισσότερες πληροφορίες: http://english.eu2016.nl/latest/events/2016/03/09/the-future-of-higher-education 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-143_en.htm
http://english.eu2016.nl/latest/events/2016/03/09/the-future-of-higher-education
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Ευρωπαϊκός Συνεργάτης Καινοτομίας των ΜΜΕ  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε μια νέα πιλοτική δράση στο πλαί-
σιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020 για να βοηθήσει τις ευρωπαϊ-
κές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και τις επιχειρήσεις στη φάση 

της εκκίνησης «start-ups» να χρηματοδοτήσουν την πρόσληψη μεταδι-

δακτορικών ερευνητών. Η δράση στοχεύει στην υπέρβαση των εμπο-
δίων για τις ΜΜΕ της Ε.Ε. και τις «start-ups» όσον αφορά την πρόσλη-
ψη υψηλά εξειδικευμένου προσωπικού (PhD ή ισοδύναμο) που δεν 
είναι διαθέσιμο στην εθνική αγορά εργασίας, αλλά του οποίου η γνώ-

ση θα είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία ευκαιριών για καινοτομία και σημαντική ανάπτυξη για την 
επιχείρηση.  Η δράση ενθαρρύνει την κινητικότητα και συμπληρώνει τις δράσεις Marie Skłodowska-Curie, 
παρέχοντας πρόσθετες ευκαιρίες εργασίας για πεπειραμένους ερευνητές σε καινοτόμες ΜΜΕ.  

Η συμμετοχή είναι ανοικτή σε ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των «start-ups» εγκατεστημένων σε κράτη μέλη της Ε.Ε 
και συνδεδεμένες χώρες. Για να είναι επιλέξιμoi για την πρόσληψη, οι συνεργάτες πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορι-
κού διπλώματος (ή ισοδύναμου), να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία, σχετική με την εν λόγω θέση και να πληρούν τα 
κριτήρια διακρατικής κινητικότητας. Οι επιτυχούσες υποψήφιες ΜΜΕ θα λάβουν επιχορήγηση που θα καλύπτει μι-
σθούς και συναφείς δαπάνες για την απασχόληση ενός συνεργάτη. Το σχέδιο προβλέπει επίσης ένα πακέτο κατάρτι-
σης τόσο για τον ερευνητή όσο και για τον προϊστάμενό του/ της στην επιχείρηση. Η πρόσκληση είναι ανοικτή μέχρι 

τις 30 Ιουνίου 2016. 

Προκειμένου να προωθηθεί το εν λόγω πιλοτικό μέτρο, ειδικοί σύμβουλοι καινοτομίας από το Ευρωπαϊκό Κέ-
ντρο Επιχειρηματικής Στήριξης (Enterprise Europe Network) θα επικοινωνήσουν με καινοτόμες ΜΜΕ που 
αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε δεξιότητες, προκειμένου να τους βοηθήσουν στη διαμόρφωση σχετι-
κής  ανακοίνωσης για την κενή  θέση σχετικά με την κάλυψη ήδη εντοπισμένων δεξιοτήτων και στη δημοσίευση αυ-
τής στην πύλη EURAXESS και σε άλλες σχετικές πλατφόρμες και μέσα ενημέρωσης. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/easme/en/h2020-sme-innovation-associate 

Νέα για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

(ΜΜΕ) 

Από τις 18 Ιανουαρίου 2016 η άσκηση ε-
παγγέλματος σε άλλη χώρα της Ε.Ε καθί-
σταται ευκολότερη για τους νοσηλευτές 
γενικής φροντίδας, τους φαρμακοποιούς, 
τους φυσιοθεραπευτές, τους μεσίτες ακινή-
των και τους οδηγούς άλπειων διαβάσεων, 
χάρη στην ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυ-
τότητα.  

Με την ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα τα επαγγέλ-
ματα αυτά μπορούν να αναγνωρίσουν τα προσόντα τους 
σε άλλη χώρα της Ε.Ε πιο αποδοτικά - η αξιολόγηση θα 

γίνει επί τη βάσει των υφιστάμενων κανόνων, 
αλλά ο μηχανισμός θα απλοποιηθεί μέσω μιας 
ηλεκτρονικής διαδικασίας.  

Η ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα δεν 
είναι μια πλαστική κάρτα, αλλά ένα ηλεκτρονι-
κό πιστοποιητικό που εκδίδεται μέσω της 

πρώτης πλήρως διαδικτυακής διαδικασίας σε επίπεδο 
Ε.Ε για την αναγνώριση των προσόντων. Βασισμένη 
στην πρακτική εμπειρία, με τη λειτουργία της, η ευρωπα-
ϊκή επαγγελματική ταυτότητα μπορεί να επεκταθεί 
στο μέλλον και σε άλλα κινητά επαγγέλματα. 

Νέα Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Ταυτότητα  

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8627 

https://ec.europa.eu/easme/en/h2020-sme-innovation-associate
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8627
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Στις 28 Ιανουαρίου 2016, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στο 
πλαίσιο της εκστρατείας της για δίκαιη, 
αποτελεσματική και φιλοαναπτυξιακή 
φορολογία στην Ε.Ε. με νέες προτάσεις 
για την πάταξη της φοροαποφυγής των 
εταιρειών. Η δέσμη μέτρων για την πάτα-
ξη της φοροαποφυγής καλεί τα κράτη 
μέλη να υιοθετήσουν μια αυστηρότερη και πιο συντο-
νισμένη στάση έναντι των εταιρειών που αποφεύγουν 
την καταβολή του φόρου που τους αναλογεί, καθώς 
και να εφαρμόσουν τα διεθνή πρότυπα κατά της διά-
βρωσης της φορολογικής βάσης και της μεταφοράς 
των κερδών.   

Βασικά στοιχεία των νέων προτάσεων είναι τα εξής: 

 νομικά δεσμευτικά μέτρα κατά των συ-
νηθέστερων μεθόδων των εταιρειών για τη 
μη καταβολή φόρων· 

 σύσταση προς τα κράτη μέλη για τον 
τρόπο πρόληψης της κατάχρησης των 
φορολογικών συμβάσεων· 

 πρόταση προς τα κράτη μέλη για ανταλ-
λαγή πληροφοριών φορολογικής φύσεως 

σχετικά με τις πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριο-
ποιούνται στην Ε.Ε.· 

 δράσεις για την προώθηση της χρηστής φορολογικής 
διακυβέρνησης σε διεθνές επίπεδο· 

 μια νέα ευρωπαϊκή διαδικασία κατάρτισης καταλόγου 
με τις τρίτες χώρες που αρνούνται να τηρούν τους κα-
νόνες. 

Νέα μέτρα για την πάταξη της φοροαποφυγής των εταιρειών 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο για τις Δημόσιες Συμβάσεις  

Το νέο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο για τις Δημόσιες Συμβάσεις που εγκρίθηκε στις 5 Ια-
νουαρίου 2016 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μειώνει σημαντικά το διοικητικό φόρτο για 
τις επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες θέλουν να έχουν δί-
καιη ευκαιρία στο να κερδίσουν μια δημόσια σύμβαση. 

Το νέο ευρωπαϊκό ενιαίο έγγραφο για τις δημόσιες συμβάσεις θα αντικαταστήσει το σημερινό σύ-
στημα, το οποίο μπορεί να διαφέρει δραστικά μεταξύ των κρατών μελών. Ενώ ορισμένες χώρες 
έχουν ήδη εισάγει κάποια μορφή της αυτο-δήλωσης καταλληλότητας,  άλλες απαιτούν όλα τα ενδι-

αφερόμενα μέρη να παρέχουν πλήρη αποδεικτικά στοιχεία για την καταλληλότητα, την οικονομική κατάσταση και τις 
ικανότητές τους. Το νέο ευρωπαϊκό ενιαίο έγγραφο για τις δημόσιες συμβάσεις θα επιτρέψει σε όλες τις επι-
χειρήσεις να αυτο-δηλώσουν σε ηλεκτρονική μορφή ότι πληρούν τα απαραίτητα κανονιστικά κριτήρια ή τις 
απαιτήσεις εμπορικής δυνατότητας και μόνο η νικήτρια εταιρεία θα πρέπει να υποβάλει όλα τα έγγραφα 

που αποδεικνύουν ότι πληροί τις προϋποθέσεις για τη σύμβαση. 

Για να διευκολυνθεί η χρήση του, ένα δωρεάν διαδικτυακό σύστημα αναπτύσσεται για τα κράτη μέλη και τις επιχειρή-
σεις. Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη μπορούν να αναβάλουν την υποχρέωση να χρησιμοποιούν αποκλειστικά ηλε-
κτρονικά μέσα επικοινωνίας μέχρι τις 18 Οκτωβρίου 2018, το νέο ευρωπαϊκό ενιαίο έγγραφο για τις δημόσιες συμβά-
σεις μπορεί να εκτυπωθεί, να συμπληρωθεί χειρογράφως, να σαρωθεί και να αποσταλεί ηλεκτρονικά μέχρι τότε. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/zntru5h  

Νέα πλατφόρμα για την εναλλακτική επίλυση διαφορών μεταξύ  

καταναλωτών και διαδικτυακών εμπόρων  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τη νέα της πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης 
διαφορών για την εναλλακτική επίλυση διαφορών. Η πλατφόρμα θα επιτρέπει 
στους καταναλωτές και τους εμπόρους να διευθετήσουν τις διαδικτυακές διαφορές 
τους με το πάτημα ενός κουμπιού, τόσο για τις εγχώριες όσο και για τις διασυνορι-
ακές αγορές, χωρίς την ανάγκη να περάσουν από χρονοβόρες και δαπανηρές δι-
καστικές διαδικασίες. 

Ένα μήνα μετά την πρόταση της Επιτροπής για σύγχρονους κανόνες ψηφιακής σύμβα-
σης για την απλούστευση και την προώθηση της πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο και διαδικτυακές πωλήσεις σε 
ολόκληρη την Ε.Ε, αυτή η διαδικτυακή πλατφόρμα θα ενισχύσει επίσης την εμπιστοσύνη στις διαδικτυακές αγορές 
και ως εκ τούτου θα συμβάλει σημαντικά στη στρατηγική της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς της Ε.Ε. Όταν οι καταναλω-
τές και οι έμποροι υποβάλουν μία καταγγελία, οι φορείς επίλυσης διαφορών θα ενεργήσουν ως διαιτητές μεταξύ των 
δύο μερών για την επίλυση του ζητήματος.  

Η πλατφόρμα θα είναι ανοικτή προς χρήση από τους καταναλωτές και τους εμπόρους που επιθυμούν την εναλλακτι-
κή επίλυση διαφορών από τις 15 Φεβρουαρίου 2016. Οι διαδικτυακοί έμποροι θα υποχρεωθούν να παρέχουν σύνδε-
ση με την πλατφόρμα στις ιστοσελίδες τους. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-160_en.htm  

http://tinyurl.com/zntru5h
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-160_en.htm
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Agents sought for online learning and 

educational tool for 13 to 18 year olds  

POD reference number: 

BOUK20150723001  

UK University has developed an interna-
tional online learning tool and fully safe-
guarded social media network for high abil-
ity 13 to 18 year olds. The tool aims to help 
the brightest young people with school 
work, teach them to be more effective 
learners, provide information on careers 
and give them the opportunity to connect 
with other young people from around the 
globe. The university is seeking recipro-
cal agreements to help promote the por-

tal amongst bright 13 to 18 year olds.  

The online portal has 11,000 members. It is 
free of charge in the EU, and carries a mini-
mal administrative cost outside of the EU. 
The university aim to influence large groups 
of teachers and schools to encourage them 
to nominate students for free membership.  

A Russian company is looking for partners to organise for Rus-

sian children educational trips under services agreement  

POD reference number: BRRU20150824001  

A Russian company from Lipetsk region active in the field of additional 
education for adults and children and personnel management field (20-
years experience) is looking for foreign partners to mutually organ-
ize children educational and entertaining trips under service 

agreement.  

The company is looking for partners who can offer interesting entertain-
ment and educational programmes, targeting this group under a ser-
vices agreement. Suitable partners might be in the tourism field, or 
preferably have experience running study visits. The size of groups 
and terms of transfer, accommodation and food composition will be 
discussed after the first contact.  

1) The partner should have experience in the organisation of educa-
tional and entertainment vacations for chidren. 
2) The partner is expected to have good background references and is 
able to offer interesting staying programmes. 
3) The partner should have in the staff the russian-speaking people. 
4) Three meals a day.  

Management and personal development training company is look-
ing for joint venture partnerships to collaborate on international 

projects  

POD reference number: 20120921020 BR  

The UK company is specialised in developing clients in the UK and 
internationally through a range of management and personal develop-
ment training for individuals and large businesses. They are looking 

for joint venture partnerships in network countries. 

The company has over 20 years of active operational management 
experience. The company delivers training through traditional open 
workshops, though they are also able to deliver key learning via a 
blended approach such as webinars. The company would like to devel-
op training events in close discussion with customers and review/ eval-
uate effectiveness afterwards.  

Educational careers board game for 

schools seeks licensing partners  

POD reference number: 

TOUK20150521001  

A UK based SME has developed a board 
game that helps teachers embed careers 
education within the core curriculum. The 
game is aimed at 10-12 year olds who are 
beginning to form ideas about their future 
and need to make the right subject choic-
es. The company is looking to introduce 
the board game into new markets and 
would like to establish links with organi-
sations which develop and sell educational 
resources in order to license the use and 
sale of this product in new languages. The 
organisations could be SMEs, government, 
charities or other organisations working in 
the educational sector.  

Educational digital platform for students education management  

POD reference number: TOES20150112001  

Spanish start-up has developed an educational digital platform for stu-
dents education management. It is an innovative tool for digital class-
room management, which enables an advanced communication and 
integration system for students education maximization. The company 
is looking for commercial agreements with technical assistance.  
 
The solution addresses all the stakeholders involved in the educational 
process (students, teachers and parents) enabling an advanced com-
munication and management system which maximizes students educa-
tion. It is formed by software and hardware: 
1) Software: Allows communication, knowledge storage and distribu-
tion, and educational management. 
2) Hardware: The teachers use a PC in the classroom and at home, 
and the students use a tablet at school and a tablet or PC at home. 

Για περισσότερες πληροφορίες και για να 
έρθετε σε επαφή με τις εταιρείες, παρακα-
λούμε επικοινωνήστε (αναφέροντας τον 
κωδικό POD) με: 
κα Μάρω Φτελλέχα Μαρκίδου  
Ευρωπαϊκό Κέντρο. Επιχειρηµατικής  
Στήριξης Κύπρου  
Enterprise Europe Network 
Tηλ. +3572289 4278 ή +3572289 4461 
Φαξ. +3572289 5005 
Email: een-eoc@ucy.ac.cy  

Εταιρείες του δικτύου ΕΕΝ αναζητούν 

συνεργασία με Κύπρο στους τομείς  

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  

mailto:een-eoc@ucy.ac.cy


Τ Ε Υ Χ Ο Σ  1 0 5  Σ Ε Λ Ι Δ Α  1 1  

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 
Connecting People for Green Skills Final Conference  
Περισσότερες πληροφορίες: http://greenskillsproject.eu/final-conference  

1 Μαρτίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Fifth annual Public Sector ICT Summit 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.publicsector-ict.com/   

1 Μαρτίου 
Λονδίνο,  

Ηνωμένο Βασίλειο 

Connecting, Informing and Inspiring the Compound Semiconductor Industry 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.cs-international.net/ 

1-2 Μαρτίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Photonics PPP Annual Meeting 2016 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ideal-ist.eu/event/photonics-ppp-annual-meeting-2016 

1-2 Μαρτίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Erasmus+: Sport Info Day 
Περισσότερες πληροφορίες: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/sport-infoday-03032016_en  

3 Μαρτίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

6th HTI Health Tourism Industry Conference  
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/zxlekdf  

3-5 Μαρτίου 
Βιέννη, Αυστρία 

2016 EFMD (ESMU) – Humane Winter School 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/z3twdlh  

6-11 Μαρτίου  
Βαρκελώνη, Ισπανία 

10th annual International Technology, Education and Development Conference  
Περισσότερες πληροφορίες: http://iated.org/inted/?gclid=CK-H3sywzskCFYXnGwodTBsP4w 

7-9 Μαρτίου 
Βαλένθια, Ισπανία 

Active and Assisted Living Programme – AAL Info Day and Consortium Building 2016 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.aal-europe.eu/info-day-call-consortium-building-2016/  

8 Μαρτίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

12th EGA Legal Affairs Conference 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.egaevents.org/lac/ 

8-9 Μαρτίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

EPCA Payment Summit 
Περισσότερες πληροφορίες: http://10times.com/epca 

10-11 Μαρτίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Media & Learning 2016:Enriching learning through media education and media literacy 
Περισσότερες πληροφορίες: http://media-and-learning.eu/ 

10-11 Μαρτίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

CeBIT 2016 - Global Event for Digital Business  
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.cebit.de/home  

14-18 Μαρτίου 
Ανόβερο, Γερμανία 

2016 Conference on big data from space (BiDS’16) 
Περισσότερες πληροφορίες: http://congrexprojects.com/2016-events/16m05/introduction  

15-17 Μαρτίου 
Τενερίφη, Ισπανία 

36th International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/zs3lgrk  

15-18 Μαρτίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Horizon 2020 ICT19-2017 Media and Content Convergence Info day 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/z8eybej  

16 Μαρτίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

9th International conference for improving energy efficiency in commercial buildings 
and smart communities 
Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/ieecb?search  

16-18 Μαρτίου 
Φρανκφούρτη,  

Γερμανία 

SBE16 Conference: Europe And The Mediterranean Towards A Sustainable Built  
Environment Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/j2el6w7  

16-18 Μαρτίου 
Βαλέτα, Μάλτα 

5th LE:NOTRE Landscape Forum Cyprus 2016 
Περισσότερες πληροφορίες: http://forum.ln-institute.org/programme/pre-forum-exkursion/  

16-20 Μαρτίου 
Πάφος, Κύπρος 

Conference on the European Professional Card 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/ptapc8o   

18 Μαρτίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

2016 ACFE European Fraud Conference 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.acfe.com/european.aspx 

20-22 Μαρτίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

2nd EORTC Cancer Survivorship Summit 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.eortc.org/survivorship2016/ 

31 Μαρτίου -  
1 Απριλίου 

Βρυξέλλες, Βέλγιο 

http://greenskillsproject.eu/final-conference
http://www.publicsector-ict.com/
http://www.cs-international.net/
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/sport-infoday-03032016_en
http://tinyurl.com/zxlekdf
http://tinyurl.com/z3twdlh
http://iated.org/inted/?gclid=CK-H3sywzskCFYXnGwodTBsP4w
http://www.aal-europe.eu/info-day-call-consortium-building-2016/
http://www.egaevents.org/lac/
http://10times.com/epca
http://media-and-learning.eu/
http://www.cebit.de/home
http://congrexprojects.com/2016-events/16m05/introduction
http://tinyurl.com/zs3lgrk
http://tinyurl.com/z8eybej
https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/ieecb?search
http://tinyurl.com/j2el6w7
http://forum.ln-institute.org/programme/pre-forum-exkursion/
http://tinyurl.com/ptapc8o
http://www.acfe.com/european.aspx
http://www.eortc.org/survivorship2016/
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 

Digital Forensics Research Conference EU (DFRWS)  
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.dfrws.org/2016eu/index.shtml 

29 Μαρτίου -  
1 Απριλίου 

Λωζάννη, Ελβετία  

Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing  
Περισσότερες πληροφορίες:  http://www.medicon2016.org/index.html 

31 Μαρτίου -  
2 Απριλίου 

Πάφος, Κύπρος 

3rd World Congress on Controversies in Pediatrics (CoPedia) 

Περισσότερες πληροφορίες: http://congressmed.com/copedia/ 

31 Μαρτίου -  
3 Απριλίου 

Βαρκελώνη, Ισπανία 

18th International Neuroscience Winter Conference  

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.winterneuroscience.org/2016/ 

2-6 Απριλίου 
Σόλδεν, Αυστρία 

5th International Conference on Principles of Security and Trust (POST) 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.etaps.org/index.php/2016/post 

2-8 Απριλίου 
Αϊντχόφεν ,  
Ολλανδία 

42nd EBMT Congress 

Περισσότερες πληροφορίες:  http://www.ebmt2016.org/ 

3-6 Απριλίου 
Βαλένθια, Ισπανία 

American Association of Petroleum Geologists (AAPG) International Conference & Ex-
hibition (ICE)  
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.seg.org/web/ice-barcelona-2016/home 

3-6 Απριλίου 
Βαρκελώνη, Ισπανία 

Magnetism 2016 

Περισσότερες πληροφορίες: http://magnetism2016.iopconfs.org/home  

4-5 Απριλίου 
Σέφιλντ,  

Ηνωμένο Βασίλειο 

The Oxford Chemical Immunology Conference 

Περισσότερες πληροφορίες: http://oxchemimm.chem.ox.ac.uk/ 

4-5 Απριλίου 
Οξφόρδη,  

Ηνωμένο Βασίλειο 

Green and Sustainable Chemistry Conference 

Περισσότερες πληροφορίες:  http://greensuschemconf.com  

4-6 Απριλίου 
Βερολίνο, Γερμανία 

Photonics Europe 2016 

Περισσότερες πληροφορίες: http://spie.org/conferences-and-exhibitions/photonics-europe 

4-7 Απριλίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

International Venus Science Conference 

Περισσότερες πληροφορίες:  http://venus2016.uk/ 

4-8 Απριλίου 
Οξφόρδη,  

Ηνωμένο Βασίλειο 

Code-camp on Computational Creativity 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/h7cjevh  

6 - 8 Απριλίου 
Αμβέρσα, Βέλγιο 

Emerson Global Users Exchange 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.emersonexchange.org/emea/ 

12-14 Απριλίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

EIT Digital Conference & Partner Event 2016 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/jrggccf  

12-14 Απριλίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

The Brain in Focus: New Approaches to Imaging Neurons and Neural Circuits 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/ztetqf2 

17-20 Απριλίου 
Κοπεγχάγη, Δανία 

2016 FIVS Global Trade Policy Forum & Conference 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/heal4jx  

18-20 Απριλίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Transport Research Arena (TRA) 2016 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.traconference.eu/ 

18-21 Απριλίου 
Βαρσοβία, Πολωνία 

Bio-Based Industries JU 2016 Open Info day 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/z9p4k27  

21 Απριλίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Soft Robotics Week 2016 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/gt63q7u 

25-30 Απριλίου 
Λιβόρνο, Ιταλία 

Conference on reforming the regulation of professions  
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/jyoxerx 

28 Απριλίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

http://www.dfrws.org/2016eu/index.shtml
http://www.medicon2016.org/index.html
http://congressmed.com/copedia/
http://www.winterneuroscience.org/2016/
http://www.etaps.org/index.php/2016/post
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http://www.seg.org/web/ice-barcelona-2016/home
http://magnetism2016.iopconfs.org/home
http://oxchemimm.chem.ox.ac.uk/
http://greensuschemconf.com
http://spie.org/conferences-and-exhibitions/photonics-europe
http://venus2016.uk/
http://tinyurl.com/h7cjevh
http://www.emersonexchange.org/emea/
http://tinyurl.com/jrggccf
http://tinyurl.com/ztetqf2
http://tinyurl.com/heal4jx
http://www.traconference.eu/
http://tinyurl.com/z9p4k27
http://tinyurl.com/gt63q7u
http://tinyurl.com/jyoxerx
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΑΪΟΥ 2016 
Testimony Memory, Trauma, Truth, Engagement 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/ja8pbtf  

2-4 Μαΐου 
Πράγα, Τσεχία  

International Surgical Pathology Symposium  
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/zuv5vmc  

3-6 Μαΐου  
Μαδρίτη, Ισπανία 

Domestic Abuse and Violence 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/hwajgqt  

5-7 Μαΐου 
Πράγα, Τσεχία  

International Meeting of the Psychonomic Society 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ps2016.org/  

5-8 Μαΐου 
Γρανάδα, Ισπανία 

5th International Conference on Trade, Business, Economics and Law  
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/jtcayfv  

9 - 11 Μαΐου  
Οξφόρδη,  

Ηνωμένο Βασίλειο 

3rd QUALICHeCK Conference 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/htutlh6  

10-11 Μαΐου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Adaptation Futures - Βiennial conference of the Global Programme of Research on  
Climate Change Vulnerability, Impacts and Adaptation (PROVIA)  
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/zknwz24  

10-13 Μαΐου 
Ρότερνταμ,  
Ολλανδία 

The European Union in International Affairs V  
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ies.be/node/3098 

11-13 Μαΐου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Brokerage event on KETs - Nanotechnologies and Advanced Materials, Biotechnolo-
gies, Advanced Manufacturing and Processing (NMBP) 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/j6vtwez  

12 Μαΐου 
Mainz, Γερμανία 

Annual Conference on EU Migration Law 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/h2zuekg  

12-13 Μαΐου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

IMPAKT 2016 Breast Cancer Conference 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/hn3jmo9  

12-14 Μαΐου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

18th Annual International Conference on Education 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.atiner.gr/education 

16-19 Μαΐου 
Αθήνα, Ελλάδα 

12th Annual International Conference on Information Technology & Computer Science  
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.atiner.gr/computer 

16-19 Μαΐου 
Αθήνα, Ελλάδα 

European maritime day 2016: Conference 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/haohvoq  

18-19 Μαΐου 
Τούρκου, Φινλανδία 

International Conference on Computational Methods in Manufacturing Processes 
Περισσότερες πληροφορίες: http://10times.com/icompleige 

18-20 Μαΐου 
Λιέγη, Βέλγιο 

EU Conference: Innovation in Healthcare-from Research to Market. SMEs in focus  
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/jgawcvt  

20-21 Μαΐου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

European Youth Event (EYE) 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/j23fprq  

20-21 Μαΐου 
Στρασβούργο,  

Γαλλία 

Interpret Europe Conference 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/zchaswx  

21-24 Μαΐου 
Μέχελεν, Βέλγιο 

Basic Compliance & Ethics Academy Brussels 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/j8drzvy  

23-26 Μαΐου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

European Space Expo 

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/jl2oz3u  
27 Μαΐου - 5 Ιουνίου 

Χάγη, Ολλανδία 

12th International Conference on Renewable Resources and Biorefineries 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.rrbconference.com/ 

30 Μαΐου - 1 Ιουνίου 
Γάνδη, Βέλγιο 

10th GEO European Projects Workshop 2016 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/js5en8k  

31 Μαΐου - 2 Ιουνίου 
Βερολίνο, Γερμανία 

http://tinyurl.com/ja8pbtf
http://tinyurl.com/zuv5vmc
http://tinyurl.com/hwajgqt
http://www.ps2016.org/
http://tinyurl.com/jtcayfv
http://tinyurl.com/htutlh6
http://tinyurl.com/zknwz24
http://www.ies.be/node/3098
http://tinyurl.com/j6vtwez
http://tinyurl.com/h2zuekg
http://tinyurl.com/hn3jmo9
http://www.atiner.gr/education
http://www.atiner.gr/computer
http://tinyurl.com/haohvoq
http://10times.com/icompleige
http://tinyurl.com/jgawcvt
http://tinyurl.com/j23fprq
http://tinyurl.com/zchaswx
http://tinyurl.com/j8drzvy
http://tinyurl.com/jl2oz3u
http://www.rrbconference.com/
http://tinyurl.com/js5en8k
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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 ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 

http://www.aglantzia.com/ 

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/  

CONTACT ADVERTISING AGENCY LTD 

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

Εταίροι 

 

Διεθνείς Εταίροι 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

http://www.aueb.gr/  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

http://www.uth.gr/  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

http://www.unipi.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.aglantzia.com/
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.contact.com.cy/
http://school.med.uoa.gr/
http://www.aueb.gr/
http://www.uth.gr/
http://www.unipi.gr/
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ 

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

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

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΟΤ) 

http://www.visitcyprus.biz/  

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ΚΕΒΕ) 

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

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

http://www.unic.ac.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 
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