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Έγγραφο Διατύπωσης Θέσεων
των Κυπριακών Πανεπιστημίων για το 9ο Πρόγραμμα
Πλαίσιο για την Έρευνα και την Καινοτομία
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για την Έρευνα και την Καινοθέση ερευνητικών οργανισμών
που προέρχονται από ένα μικρό
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λάσσιων ειδών και ενέργεια), με κοινές προσκλήσεις στις
οποίες εφαρμόζονται κοινές διαδικασίες αξιολόγησης.

 Εκτεταμένη ενσωμάτωση του τριγώνου γνώσης στο
9ο ΠΠ, με τη μεταφορά γνώσεων στους φοιτητές ως  Ένα ενισχυμένο πρόγραμμα Spreading of Excellence
and Widening Participation με αυξημένο προϋπολογιπροϋπόθεση για τα ερευνητικά έργα, καθώς και σύνσμό και περισσότερες υποστηριζόμενες δραστηριότητες
δεση μεταξύ των δραστηριοτήτων κινητικότητας και διστο 9ο ΠΠ.
δασκαλίας, και ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών του
προγράμματος Erasmus+ με τα ερευνητικά έργα.
 Εξορθολογισμό των κανόνων συμμετοχής και χρηματοδότησης σε όλα τα προγράμματα χρηματοδότη Καινοτομία που τροφοδοτείται ή όχι με την έρευνα, ενσης τόσο της ΕΕ όσο και των διεθνικών και εθνικών
σωματώνοντας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτοπρογραμμάτων χρηματοδότησης. Ο τεράστιος διοικημίας (EIC) στο 9ο ΠΠ, στον πυλώνα της βιομηχανικής
τικός φόρτος που απαιτείται για τον έλεγχο και την υποηγεσίας, με πλήρη αυτονομία ισοδύναμη με το Ευρωπαστήριξη της συμμετοχής στα διάφορα προγράμματα καθιϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC).
στά τη συμμετοχή απαγορευτική για τους μικρότερους
 Περιορισμένο αριθμό αποστολών (όχι περισσότερων
οργανισμούς.
από 5) που επιλέγονται με προσοχή, ώστε να μην χαθεί
η προσοχή με άλλες πιεστικές προκλήσεις και προτεραιό-  Περαιτέρω διοικητική και οικονομική απλούστευση.
Το «μειωμένο πεδίο εφαρμογής των προσκλήσεων» αποτητες.
τελεί μειονέκτημα για τα Πανεπιστήμια της Κύπρου, δεδο Σαφές πλαίσιο διεθνούς συνεργασίας, σύμφωνα με
μένου ότι τα περιορισμένα πεδία συνεπάγονται μικρότετους στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης για το 2030,
ρους προϋπολογισμούς, λιγότερα έργα ανά πρόσκληση
και ενίσχυση της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας για
και πιο συγκεκριμένα θέματα που τίθενται από τους ισχυτην αντιμετώπιση των κοινών κοινωνικών προκλήσεων
ρότερους δικτυακούς παίκτες, οι οποίοι στη συνέχεια γί(μετανάστευση, ασφάλεια, ρύπανση, μετανάστευση θανονται οι κύριοι υποψήφιοι για αυτές τις προσκλήσεις.
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.eoc.org.cy/en/index.php?id=598

ΙPMT: Πρόταση δημιουργίας ενός Κέντρου Αριστείας και Έρευνας
Ολοκληρωμένων Τεχνολογιών «Ιατρικής Ακριβείας»

Μέσα από μια άκρως ανταγωνιστική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η
πρόταση με το ακρωνύμιο «ΙPMT» - Κέντρο Αριστείας και Έρευνας Ολοκληρωμένων Τεχνολογιών
Ιατρικής
Ακριβείας
(Integrated Precision Medicine Technologies Research
Centre of Excellence) της Πολυτεχνικής Σχολής, της
Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών και
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, προκρίθηκε στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής πρόσκλησης
του στρατηγικού προγράμματος «Spreading Excellence and Widening Participation – TEAMING» του
προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Ο πρωταρχικός στόχος του προτεινόμενου έργου TEAMING είναι η δημιουργία ενός διεπιστημονικού Κέντρου Αριστείας
Έρευνας και Καινοτομίας, το οποίο θα καταστεί πρωτοπόρο σε παγκόσμιο επίπεδο στην ανάπτυξη νέων
τεχνολογιών (υλικού και αλγόριθμων) για την περαιτέρω ενεργοποίηση και επιτάχυνση της ανάπτυξης και
της κλινικής μετάφρασης, στο τομέα της Ιατρικής Ακριβείας (Precision Medicine).

Η πρόταση αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια μεταξύ
τοπικών και διεθνώς αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Ο ανάδοχος φορέας της πρότασης, το
Πανεπιστήμιο Κύπρου, κατέχει την 55η θέση μεταξύ
των νέων πανεπιστημίων κάτω των 50 ετών σύμφωνα
με τους Times Higher Education. Οι τοπικοί εταίροι
περιλαμβάνουν επίσης μεγάλα ιατρικά κέντρα, όπως
το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας μέσω του Υπουργείου Υγείας και το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής
της Κύπρου, και απολαμβάνουν υποστήριξη τόσο από
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όσο και από άλλους ιδιωτικούς
ιατρικούς και βιομηχανικούς οργανισμούς. Οι προηγμένοι
εταίροι είναι πρωτοπόροι στους τομείς της βιοϊατρικής μηχανικής και των ιατρικών τεχνολογιών στη Γερμανία
(Ινστιτούτο Fraunhofer για τη Βιοϊατρική Τεχνολογία IBMT) και στην Ισπανία (Centro de Investigación Biomedica en Red - Βιοϊατρική, Bιοϋλικά και Νανοϊατρική CIBER-BBN).
Το ισχυρό υπόβαθρο και η ατομική εμπειρία των εταίρων,
σε συνδυασμό με τη δημιουργηθείσα συνέργεια της πρότασης TEAMING, αποτελούν τα εχέγγυα για την ανάπτυξη
και την καθιέρωση ενός βιώσιμου Κέντρου Αριστείας, το
οποίο θα εξετάζει ζωτικά προβλήματα έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της ιατρικής ακριβείας. Προς αυτή τη κατεύθυνση, το Κέντρο θα συμβάλει στην εκπαίδευση και
την κατάρτιση μιας νέας γενιάς κλινικών ιατρών και
ερευνητών που θα είναι στην πρώτη γραμμή της κλινικής μετάφρασης τεχνολογιών για την εφαρμογή της
ιατρικής ακριβείας σε διεθνές επίπεδο.
Περισσότερες πληροφορίες: http://ipmt.ucy.ac.cy/
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ALLIANCE: Ενισχύοντας την αριστεία και την καινοτομία σε
βιώσιμους κόμβους μεταφορών
Το έργο ALLIANCE, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και καινοτομία «Ορίζοντας 2020», στοχεύει
στην ανάπτυξη της προηγμένης έρευνας και τη σύσταση ανώτατης εκπαίδευσης σε θέματα μεταφορών στη Λετονία, διασυνδέοντας το Ινστιτούτο Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών με δύο διεθνώς αναγνωρισμένους ερευνητικούς
φορείς – το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Fraunhofer Ινστιτούτο Λειτουργίας και Αυτοματισμού.
Προκειμένου να υποστηρίξει τη βιωσιμότητα δραστηριοτήτων εκπαίδευσης/
κατάρτισης, η κοινοπραξία του ALLIANCE διοργανώνει σεμινάρια «Εκπαίδευσης
Εκπαιδευτών» και «Νέων Ερευνητών», όπως και Θερινά Σχολεία. Το 1ο Θερινό
Σχολείο με τίτλο «Πρόγραμμα Βιώσιμων Κόμβων Μεταφορών – Μέρος Ι: Εμπορευματικές μεταφορές» πραγματοποιήθηκε στις 16-22 Ιουλίου 2017 στη Ρίγα της Λετονίας. Συνολικά συμμετείχαν 25 νέοι ερευνητές από τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Ελλάδα και τη Γερμανία.
Το Σχολείο του 2018, εστιάζει σε “Συστήματα μέσων μαζικής μεταφοράς: από την έρευνα στη λήψη αποφάσεων” και θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 1-7 Ιουλίου 2018 στη Ρίγα. Τα προσφερόμενα μαθήματα είναι:
 Η Ευρωπαϊκή πολιτική στις συνδυασμένες επιβατικές μεταφορές
 Δημιουργία επιχειρηματικών μοντέλων στις συνδυασμένες επιβατικές μεταφορές
 Βιώσιμη ανάπτυξη και σχεδιασμός επιβατικών μεταφορών
 Λειτουργία και διαχείριση συστημάτων συνδυασμένων επιβατικών μεταφορών
 Βελτιστοποίηση συστημάτων συνδυασμένων μεταφορών
 Ευφυείς υπηρεσίες για επιβατικές μεταφορές
 Σχεδιασμός επιβατικών κόμβων μεταφορών
 Μεθοδολογίες λήψης αποφάσεων
 Μέθοδοι συλλογής δεδομένων: Έρευνες μετακινήσεων
 Μέθοδοι συλλογής δεδομένων: Ιστορικά και παρατηρημένα δεδομένα: επιβατικές μεταφορές
 Μεθοδολογία της έρευνας και ομαδική εργασία
Το σχολείο απευθύνεται σε νέους ερευνητές, κατά προτίμηση μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές,
μεταπτυχιακούς και μεταδιδακτορικούς ερευνητές, επαγγελματίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που
ασχολούνται με τον τομέα των βιώσιμων μεταφορών.
Περισσότερες πληροφορίες: http://alliance-project.eu/

INTELed: Προώθηση παιδαγωγικών προσεγγίσεων κιναισθητικής και
ενσώματης μάθησης στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου Erasmus+ INTELed [INnovative Training via Embodied Learning and multi-sensory techniques for inclusive education] στις 20-21 Νοεμβρίου, στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στο πρόγραμμα INTELed, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμμετέχουν 4 εταίροι
από 4 χώρες (Κύπρος, Ελλάδα, Ισπανία και Ιταλία). Την Κύπρο εκπροσωπεί
το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέσω του Cyprus Interaction Lab
(https://www.cyprusinteractionlab.com/), το οποίο είναι υπεύθυνό για το συντονισμό του προγράμματος, με επιστημονική υπεύθυνο την Επίκουρη Καθηγήτρια Δρ. Άντρη Ιωάννου, στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών.
Στόχος του προγράμματος INTELed είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με
ειδικότητα ή ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην Ειδική Εκπαίδευση και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους στη χρήση καινοτόμων και διαδραστικών τεχνολογιών, με στόχο την
προώθηση παιδαγωγικών προσεγγίσεων που στηρίζονται στην κιναισθητική και
ενσώματη μάθηση στην Ειδική Εκπαίδευση.
Στο πλαίσιο της εναρκτήριας συνάντησης πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις σε σχέση με τη φιλοσοφία και τους
στόχους του προγράμματος. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνάντησης, οι 4 εταίροι είχαν την ευκαιρία
να οριστικοποιήσουν το πλαίσιο εργασίας και τα χρονοδιαγράμματα του προγράμματος, ενώ παράλληλα συζήτησαν
και αντάλλαξαν απόψεις, εστιάζοντας στη βέλτιστη διεκπεραίωση των στόχων του ευρωπαϊκού προγράμματος. Η
εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος ολοκληρώθηκε με επίσκεψη των εταίρων στο Cyprus Interaction Lab.
Περισσότερες πληροφορίες:
https://inteled.cyprusinteractionlab.com/ και https://www.facebook.com/INTELedCIL/
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ENGINITE: Καινοτόμο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Επιμόρφωσης για
Μηχανικούς
Η εναρκτήρια συνάντηση του ευρωπαϊκού
έργου Erasmus+ με τίτλο: ENGINITE:
“ENGineering and Industry Innovative
Training for Engineers” πραγματοποιήθηκε στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στις 7-8 Δεκεμβρίου 2017. Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από 7 εταίρους από 4 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
(Κύπρος), Aalborg Universitet (Δανία),
CUBEIE L.L.C. (Κύπρος), London South
Bank University (Αγγλία), Πολυτεχνείο
Κρήτης (Ελλάδα), GrantXpert Consulting
(Κύπρος), και Useful Simple Projects Limited
(Αγγλία). Ο συντονιστής του έργου είναι το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με επιστημονική υπεύθυνη τη Δρ Άντρη Ιωάννου, Επίκουρη Καθηγήτρια στο
Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, και συντονίστρια του Cyprus Interaction Lab
(https://www.cyprusinteractionlab.com/).

Το ENGINITE προσβλέπει στη δημιουργία και υλοποίηση ενός καινοτόμου προγράμματος επαγγελματικής
επιμόρφωσης που θα βοηθήσει τους
νεαρούς σε ηλικία απόφοιτους μηχανικούς να αποκτήσουν τις πρακτικές
δεξιότητες που απαιτούνται στην ανταγωνιστική αγορά εργασίας. Η παιδαγωγική προσέγγιση που θα υιοθετηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος
επαγγελματικής ανάπτυξης θα βασιστεί στις αρχές της προβληματικοκεντρικής μάθησης.
Κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνάντησης πραγματοποιήθηκε σειρά παρουσιάσεων από τους οργανισμούς
που συμμετέχουν στην κοινοπραξία για την υλοποίηση
των στόχων του έργου. Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια
της συνάντησης οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να οριστικοποιήσουν το πλαίσιο εργασίας και να ανταλλάξουν απόψεις, εστιάζοντας στη βέλτιστη διεκπεραίωση των στόχων
του ευρωπαϊκού έργου.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.enginite.eu/ και https://www.facebook.com/EnginiteErasmus/

QUALIFY: Εξειδικευμένη κατάρτιση σε επαγγελματίες
προσανατολισμού
Το νέο έργο Erasmus+, «QUALIFY», στοχεύει στην μετατροπή της επαγγελματικής καθοδήγησης και συμβουλευτικής σε εργαλείο υποστήριξης άνεργων
ατόμων με χαμηλή ειδίκευση, ώστε να αντιμετωπίσει τα εμπόδια στη λήψη
αποφάσεών τους, να εντοπίσει τα πρότυπα συμπεριφοράς από το παρελθόν
που μπορεί να επηρέασαν τις επιλογές τους και να έδρασαν ως καταλύτης
στον καθορισμό της μελλοντικής πορείας τους. Το έργο θα υλοποιήσει μια
εξειδικευμένη κατάρτιση σε επαγγελματίες προσανατολισμού (ιδιωτικούς/
δημόσιους) για να γίνουν Coach Καριέρας και θα τους παράσχει χρήσιμα συμπληρωματικά εργαλεία ΤΠΕ για την υποστήριξη της καθημερινής τους πρακτικής, την ενδυνάμωση και την εξειδίκευση ανέργων χαμηλής ειδίκευσης.
Συγκεκριμένα, οι στόχοι του έργου «QUALIFY» είναι:
 Να παρέχει συμβούλους σταδιοδρομίας σε κάθε συμμετέχουσα χώρα με τις πιο σύγχρονες, αποτελεσματικές και
εξατομικευμένες μεθόδους και εργαλεία για την υποστήριξη ανέργων χαμηλής ειδίκευσης, όπως μεταξύ άλλων,
τεχνικές προπονητικής κατάρτισης.
 Να υποστηρίξει και να ενισχύσει τους ανέργους χαμηλής ειδίκευσης βοηθώντας τους να αλλάξουν τη νοοτροπία
τους ανακαλύπτοντας τα πλεονεκτήματα, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους μέσω της καταλληλότερης κατάρτισης και βοηθώντας τους να αναπτύξουν ένα σύνολο δεξιοτήτων για να ξεκλειδώσουν τη δυναμική της σταδιοδρομίας τους.
 Να προωθήσει την ευρωπαϊκή δικτύωση μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων φορέων που ασχολούνται με άνεργους
ενήλικες με ολιστικές συνεργατικές προσεγγίσεις υποστήριξης και καθοδήγησης, καθώς και να αναπτύξει μεθόδους
και να δημιουργήσει συνθήκες προσαρμοσμένης και εξατομικευμένης κατάρτισης, αυξάνοντας έτσι τις ατομικές
ευκαιρίες ενηλίκων για το μέλλον.
Το έργο θα ωφελήσει άμεσα τους επαγγελματίες του προσανατολισμού που θα έχουν την ευκαιρία να αναβαθμίσουν
τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους, να διερευνήσουν νέα δίκτυα με άλλους ευρωπαίους συμβούλους σταδιοδρομίας και να πειραματιστούν με νέες προσεγγίσεις στην εργασία. Τέλος, στο έργο θα συμμετάσχουν και ενήλικες χαμηλής ειδίκευσης μέσω των εργαστηρίων κατάρτισης με στόχο να δοκιμάσουν δεξιότητες και ικανότητες που αποκτήθηκαν από τους «Coaches καριέρας» μέσω του προγράμματος coaching και των καινοτόμων εργαλείων ΤΠΕ.
Περισσότερες πληροφορίες: κ. Σωτήρης Θεμιστοκλέους, CARDET, sotiris.t@cardet.org
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SMART: Εθελοντισμός για τις γυναίκες μετανάστριες
To «SMART Εθελοντισμός για τις γυναίκες μετανάστριες» είναι ένα έργο
συνεργασίας μεταξύ πολλών φορέων, της κοινωνίας των πολιτών, της
επιχειρηματικής κοινότητας και των μεταναστριών σε πέντε ευρωπαϊκά
κράτη, με σκοπό την προώθηση της καλύτερης ενσωμάτωσης και της
ενεργού συμμετοχής των γυναικών τριτοκοσμικών χωρών στην κοινωνικοοικονομική ζωή των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Με βάση τις εμπειρικές
ενδείξεις των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστριες στην ενσωμάτωση τους, το σχέδιο βασίζεται στις καινοτόμες πρακτικές και τα εργαλεία που θα αναπτυχθούν στους τομείς των επιχειρήσεων, της προώθησης και της πολιτικής προστασίας, προσαρμόζοντάς τα στις ανάγκες
των γυναικών που προέρχονται από τριτοκοσμικές χώρες με στόχο τη
δημιουργία ένα δομημένου διάδρομου για την αναβάθμιση και τη μεταφορά των δεξιοτήτων των μεταναστριών μεταξύ των δύο τομέων.
Το έργο SMART είναι ένα διατομεακό μοντέλο χωρίς αποκλεισμούς που λαμβάνει υπόψη το υφιστάμενο χάσμα μεταξύ εργασίας και κοινωνικής ένταξης και προσφέρει μια νέα μέθοδο αύξησης της κοινωνικοοικονομικής συμμετοχής
που βρίσκεται σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της ΕΕ - κοινωνική οικονομία -όπου συναντώνται οι επιχειρήσεις και η κοινωνία των πολιτών. Με τη γεφύρωση των δύο περιοχών ένταξης, στοχεύει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της υποαπασχόλησης των γυναικών υπηκόων τριτοκοσμικών χωρών, λαμβάνοντας υπόψη τις
εμπειρικές ενδείξεις για το υψηλό ποσοστό συγκέντρωσης προσόντων στην Ευρώπη. Αυτό επιτυγχάνεται με μια εμπεριστατωμένη αξιολόγηση των αναγκών, δημιουργώντας ένα πλαίσιο γνώσεων πολλαπλών οργανισμών, προωθώντας διαρθρωμένο διάλογο μεταξύ των ομάδων στόχων και παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο σύνολο πρακτικών
ασκήσεων με γνώμονα το στόχο ομαδικών, ατομικών και ψηφιακών. Περιλαμβάνει την κατάρτιση των εκπαιδευτών
ανάμεσα στις ΜΚΟ και τις επιχειρήσεων, τις τεχνικές δημιουργίας ικανοτήτων για τις μετανάστριες, ένα εγχειρίδιο
πολιτικής ακεραιότητας, τα αποτελέσματα των οποίων θα τεκμηριώνονται, θα υποστηρίζονται και θα προωθούνται
μέσω πολυγλωσσικών υλικών και μιας ψηφιακής πλατφόρμας για περαιτέρω αξιοποίηση από αστικές επιχειρήσεις
και από ομάδες μεταναστών στα κράτη της ΕΕ και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Για την επιτυχή υλοποίηση του έργου SMART, οι ακόλουθοι εταίροι θα συνεργαστούν: Camara Oficial de Comercio
Industria Y Navegacion De Sevilla (Ισπανία), International Consulting and Mobility Agency Sociedad De Responsabilidad Limitada (Ισπανία), Inova Consultancy Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο), Programma integra scs (Ιταλία), Consorzio Materahub Industrie Culturali E Creative (Ιταλία), Elan Interculturel (Γαλλία), CARDET - Centre For Advancement of
Research and Development in Educational Technology Ltd (Κύπρος) και European Network of Migrant Women
(Βέλγιο).
Περισσότερες πληροφορίες: κ. Σωτήρης Θεμιστοκλέους, CARDET, sotiris.t@cardet.org

Drop-IN: Δημιουργία εναλλακτικών ευκαιριών για νεαρά άτομα που
εγκατέλειψαν πρόωρα το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα
Το έργο «Drop-IN» στοχεύει στη δημιουργία εναλλακτικών ευκαιριών για τους νέους που εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο, όσον αφορά την κοινωνική τους
ενσωμάτωση και την αγορά εργασίας.
Μια σύγχρονη, ειδικά διαμορφωμένη και
ολιστική πλατφόρμα δικτύωσης και ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) θα είναι
διαθέσιμη και προσαρμοσμένη στις δεξιότητες, ικανότητες και τις ανάγκες των
νεαρών ατόμων που έχουν εγκαταλείψει πρόωρα το
επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα και διαβιούν στην
Ευρώπη.

της μάθησης που προσφέρεται. Η ομάδα
ειδικών του έργου θα εργαστεί για να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της αγοράς εργασίας και των μειονεκτούντων νέων, συνδέοντας άμεσα τις ανάγκες της αγοράς εργασίας με τις ανάγκες και επιθυμίες των ομάδωνστόχου.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα έχει διάρκεια 24 μηνών
(Σεπτέμβριος 2017 - Αύγουστος 2019). Εφαρμόζεται
από 5 οργανισμούς-εταίρους με μακρόχρονη εμπειρία σε
5 χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο, Ρουμανία, Ελλάδα, Κύπρος,
Ιταλία), με συντονιστή το Διεθνές Ινστιτούτο IARS. Στην
Η συμμετοχή της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας, Κύπρο, το έργο υλοποιείται από τον οργανισμό εκπαιδευιδιαίτερα όσο αφορά την άτυπη κατάρτιση, θα είναι μεγά- τικής έρευνας και ανάπτυξης CARDET.
λης σημασίας, καθώς ένας από τους βασικούς στόχους Περισσότερες πληροφορίες: www.projectwebsite.eu
του έργου είναι η ενίσχυση της ποιότητας και συνάφειας
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Μεγιστοποίηση του αντίκτυπου της έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ
Η Ευρώπη πρέπει να εντείνει τις επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία
προκειμένου να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπό της και παράλληλα να ενισχύσει
την επιτυχία της πρωτοβουλίας Ορίζοντας 2020, του προγράμματος έρευνας
και καινοτομίας της ΕΕ. Αυτό είναι ένα
από τα βασικά μηνύματα της ανακοίνωσης σχετικά με
την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος Ορίζοντας 2020 που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
στις 11 Ιανουαρίου 2018. Ζητά επίσης μια προσέγγιση
προσανατολισμένη στην αποστολή της, η οποία θα
επικεντρώνεται στην εξουδετέρωση συγκεκριμένων
προκλήσεων, ως τρόπο ενίσχυσης της επίδρασης του
προγράμματος. Άλλα βασικά μηνύματα περιλαμβάνουν την ανάγκη για αύξηση της αποτελεσματικής εμπλοκής των πολιτών και τη στήριξη καινοτομιών.

Πρέπει να εμβαθυνθούν συγκεκριμένοι
δεσμοί με άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ και να ενισχυθεί η ανοικτή επιστήμη.
Η ανακοίνωση αναπτύσσει τα διδάγματα
που αντλήθηκαν από την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος Ορίζοντας 2020
σε τομείς όπως η διεθνής συνεργασία, οι συνέργειες με
άλλα προγράμματα και πολιτικές της ΕΕ καθώς και οι συνεχείς προσπάθειες για την απλούστευση του πεδίου στήριξης της ΕΕ στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας.
Οι πιθανές βελτιώσεις και προσανατολισμοί για το μέλλον
αντικατοπτρίζουν τις συστάσεις της έκθεσης της ανεξάρτητης ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μεγιστοποίηση του
αντίκτυπου των προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας
της ΕΕ υπό την προεδρία του Pascal Lamy.

Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/info/news/maximising-impact-eu-research-and-innovation-2018-jan-11_en

Επένδυση 1 δισ. ευρώ σε ευρωπαϊκούς υπερυπολογιστές παγκόσμιας
Στις 11 Ιανουαρίου 2018, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της
να επενδύσει από κοινού με τα κράτη
μέλη στην οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής υποδομής υπερυπολογιστών παγκόσμιας κλάσης. Οι υπερυπολογιστές
είναι απαραίτητοι για να επεξεργάζονται ολοένα και μεγαλύτερο όγκο δεδομένων και για
να αποφέρουν οφέλη για την κοινωνία σε ποικίλους
τομείς, από την υγειονομική περίθαλψη και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως την ασφάλεια των αυτοκινήτων και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.
Το βήμα αυτό έχει καθοριστική σημασία για την ανταγωνιστικότητα και την ανεξαρτησία της ΕΕ στην οικονομία των
δεδομένων. Σήμερα, η ευρωπαϊκή επιστημονική κοινότητα
και βιομηχανία επεξεργάζονται όλο και συχνότερα τα δεδομένα τους εκτός της ΕΕ, επειδή ο χρόνος υπολογισμού
που διατίθεται στην ΕΕ δεν καλύπτει τις ανάγκες τους. Μια
νέα νομική και χρηματοδοτική δομή – η κοινή επιχείρηση

EuroHPC – θα αγοράσει, θα οικοδομήσει
και θα αναπτύξει σε ολόκληρη την Ευρώπη μια υποδομή πληροφορικής υψηλών
επιδόσεων παγκόσμιας κλάσης. Θα στηρίξει επίσης πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας για την ανάπτυξη των τεχνολογιών
και των μηχανών (υλισμικό) καθώς και
των εφαρμογών (λογισμικό) με τις οποίες θα λειτουργούν
οι εν λόγω υπερυπολογιστές.
Η συνεισφορά της ΕΕ στην κοινή επιχείρηση EuroHPC θα
ανέλθει σε περίπου 486 εκατ. EUR, με βάση το τρέχον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ενώ παρόμοιο ποσό θα
συνεισφέρουν τα κράτη μέλη και οι συνδεδεμένες χώρες.
Συνολικά, οι επενδύσεις από δημόσια χρηματοδότηση αναμένεται ότι θα φθάσουν περίπου το 1 δισ. EUR έως το
2020, ενώ οι συμμετέχοντες στην πρωτοβουλία από τον
ιδιωτικό τομέα αναμένεται ότι θα διαθέσουν συνεισφορές
σε είδος.

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3_el.htm

Το ΕΙΤ δημιουργεί δύο νέες Κοινότητες Γνώσεις και Καινοτομίας:
ανοικτή η πρόσκληση υποβολής προτάσεων
μίων, ερευνητικών οργανισμών και
Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) άνοιξε πρόεπιχειρήσεων θα ενταχθούν στις έξι
υφιστάμενες κοινότητες γνώσης και
σκληση υποβολής προτάσεων για
καινοτομίας για το κλίμα (EIT Climateτη δημιουργία δύο νέων Κοινοτήτων
KIC), ψηφιοποίηση (EIT Digital), τρόφιΓνώσης και Καινοτομίας: EIT Manuμα (EIT Food), υγεία (EIT Health) αναfacturing και EIT Urban Mobility. Η
νεώσιμες
πηγές
ενέργειας
(EIT
πρώτη θα συμβάλει στην ανάπτυξη
μιας πιο βιώσιμης και φιλικής προς
InnoEnergy) και πρώτων υλών (EIT
το περιβάλλον διαδικασίας κατασκευής στον βιομη- Raw Materials). Θα συμβάλουν στην τόνωση της καινοτοχανικό τομέα. Η δεύτερη θα επικεντρωθεί σε έξυπνες, μίας σε στρατηγικούς τομείς όπου η Ευρώπη πρέπει να
οικοδομήσει και να διατηρήσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέπράσινες και ολοκληρωμένες μεταφορές.
Οι δύο νέες πανευρωπαϊκές εταιρικές σχέσεις πανεπιστη- κτημα.
Περισσότερες πληροφορίες: https://eit.europa.eu/collaborate/2018-call-for-proposals
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Πρόγραμμα AAL: πρόσκληση για «Έξυπνες λύσεις για καλή γήρανση»
Το Πρόγραμμα Ενεργούς και Υποβοηθούμενης Διαβίωσης (Active and
Assisted Living Programme – ΑΑL Programme) στοχεύει στη δημιουργία καλύτερων συνθηκών ζωής για τους ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας και στην ενίσχυση των διεθνών βιομηχανικών ευκαιριών στον τομέα της τεχνολογίας της
πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ). Το θέμα της πρόσκλησης προτάσεων του προγράμματος για το 2018 είναι «Έξυπνες λύσεις για καλή γήρανση».
Στόχος αυτής της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η υποστήριξη καινοτόμων, διακρατικών και πολυεπιστημονικών συνεργατικών έργων που αναπτύσσουν
λύσεις βασιζόμενες σε ΤΠΕ, στοχεύοντας σε οποιοδήποτε τομέα ή τομείς εφαρμογής του προγράμματος AAL. Για
πρώτη φορά, η πρόσκληση επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά το εύρος, το μέγεθος και τη διάρκεια των υποβαλλόμενων έργων, συμπεριλαμβάνοντας ένα νέο τύπο έργων, τα «μικρά συνεργατικά έργα». Η προθεσμία υποβολής
προτάσεων είναι ανοικτή έως τις 28 Μαΐου 2018.
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.aal-europe.eu/call-challenge-2018/

Ενίσχυση της συνεργασίας στην αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας
Στις 31 Ιανουαρίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ για την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας. Η μεγαλύτερη διαφάνεια θα ενισχύσει της θέση των ασθενών,
διασφαλίζοντας την πρόσβασή τους σε πληροφορίες σχετικά με την προστιθέμενη
κλινική αξία νέων τεχνολογιών από τις οποίες θα μπορούν δυνητικά να επωφεληθούν. Από τη διενέργεια περισσότερων αξιολογήσεων θα μπορέσουν να προκύψουν αποτελεσματικά και καινοτόμα μέσα στον τομέα της υγείας που θα τίθενται
πιο άμεσα στη διάθεση των ασθενών. Οι εθνικές αρχές θα είναι σε θέση να διαμορφώνουν πολιτικές για τα συστήματα υγείας με βάση μια πιο στέρεη βάση τεκμηρίωσης. Επιπλέον, οι κατασκευαστές δεν θα χρειάζεται πλέον να προσαρμόζονται σε διαφορετικές εθνικές διαδικασίες.
Ο προτεινόμενος κανονισμός σχετικά με την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας (ΑΤΥ) καλύπτει νέα φάρμακα και ορισμένα νέα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και αποτελεί τη βάση για διαρκή και βιώσιμη συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ όσον
αφορά κοινές κλινικές αξιολογήσεις στους τομείς αυτούς. Τα κράτη μέλη θα μπορούν να κάνουν χρήση κοινών εργαλείων, μεθοδολογιών και διαδικασιών ΑΤΥ σε ολόκληρη την ΕΕ, με τη συνεργασία σε τέσσερις κύριους τομείς: 1) τις κοινές
κλινικές αξιολογήσεις, εστιάζοντας στις πλέον καινοτόμες τεχνολογίες υγείας με τον μέγιστο δυνητικό αντίκτυπο στους
ασθενείς· 2) τις κοινές επιστημονικές διαβουλεύσεις μέσω των οποίων οι φορείς ανάπτυξης θα μπορούν να ζητούν συμβουλές από τις αρχές ΑΤΥ· 3) την αναγνώριση αναδυόμενων τεχνολογιών υγείας για τον πρώιμο εντοπισμό πολλά υποσχόμενων τεχνολογιών· και 4) τη συνέχιση της εθελοντικής συνεργασίας σε άλλους τομείς. Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα
εξακολουθήσουν να είναι αρμόδια για την αξιολόγηση μη κλινικών (π.χ. οικονομικών, κοινωνικών, δεοντολογικών) πτυχών των τεχνολογιών υγείας και για τη λήψη αποφάσεων για την τιμολόγηση και την επιστροφή δαπανών.
Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-487_en.htm

Ασφαλέστερο πόσιμο νερό για όλους τους Ευρωπαίους
Η αναθεώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βελτιώσει την ποιότητα
του πόσιμου νερού, αλλά και την πρόσβαση σ' αυτό ενώ παράλληλα θα προσφέρει καλύτερη ενημέρωση στους πολίτες.
Το δικαίωμα για πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες καλής
ποιότητας, όπως είναι η ύδρευση, είναι μία από τις αρχές
που διέπουν τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ο οποίος εγκρίθηκε ομόφωνα από τους αρχηγούς
κρατών και κυβερνήσεων στη σύνοδο κορυφής του Γκέτεμποργκ. Η νομοθετική αυτή πρόταση αποσκοπεί στην
κατοχύρωση του δικαιώματος αυτού και, ως εκ τούτου,
ανταποκρίνεται στην πρώτη επιτυχή ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών με τίτλο «Right2Water» (Δικαίωμα
στο νερό), η οποία συγκέντρωσε 1,6 εκατομμύρια υπογραφές για την υποστήριξη της βελτίωσης της πρόσβασης
σε ασφαλές πόσιμο νερό για όλους τους Ευρωπαίους.

Επιπλέον, η παρούσα πρόταση επιδιώκει
να ενισχύσει τη θέση των καταναλωτών
εξασφαλίζοντας ότι οι φορείς ύδρευσης
παρέχουν στους καταναλωτές σαφέστερη
ενημέρωση σχετικά με την κατανάλωση
του νερού, τη διάρθρωση του κόστους,
καθώς την τιμή ανά λίτρο επιτρέποντας
έτσι τη σύγκριση με την τιμή του εμφιαλωμένου νερού. Η προσέγγιση αυτή αναμένεται να συμβάλει
στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων για τη μείωση
της άσκοπης χρήσης πλαστικών υλικών και τον περιορισμό
του αποτυπώματος άνθρακα της ΕΕ, καθώς και στην επίτευξη των στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Οι κανόνες που προτείνει να επικαιροποιήσει η Επιτροπή
θα βελτιώσουν την ποιότητα και την ασφάλεια του νερού χάρη στην προσθήκη νέων και αναδυόμενων ουσιών
στον κατάλογο των κριτηρίων για τον προσδιορισμό της
ποιότητας του νερού (όπως η Legionella και τα χλωρικά
άλατα).

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/pdf/revised_drinking_water_directive.pdf
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Άνοιξε η πρόσκληση για χρηματοδότηση έργων ενεργειακής απόδοσης
ενεργειακής επίδοσης, την αξιοποίηση
των βιομηχανικών αποβλήτων για
θέρμανση και ψύξη, τη δημιουργία
ικανοτήτων για ενεργειακούς ελέγχους, την ενσωμάτωση της χρηματοδότησης της ενεργειακής απόδοσης
και της περαιτέρω καινοτομίας της,
την αναπτυξιακή βοήθεια για έργα, τη
νέα ενεργειακή σήμανση, τη μοντελοποίηση της ενεργειακής απόδοσης και
τη ζήτηση ενέργειας, τη στήριξη των
δημόσιων αρχών για την εφαρμογή
της Ενεργειακής Ένωσης, τον περιορισμό της ενεργειακής ένδειας των νοιΤομείς χρηματοδότησης 2018
κοκυριών, το ρόλο των καταναλωτών
Θα χρηματοδοτηθούν έργα σχετικά με: την ανακαίνιση στην αλλαγή της αγοράς και την παροχή στην επόμενη
των κτιρίων, τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης γενιά έξυπνων υπηρεσιών που ενσωματώνουν την ενεροικίας, την επόμενη γενιά αξιολόγησης & πιστοποίησης γειακή απόδοση.
Ενδιαφέρεστε να υποβάλετε μια
πρόταση έργου για να λάβετε χρηματοδότηση από την ΕΕ; Η νέα
πρόσκληση υποβολής προτάσεων
για έργα ενεργειακής απόδοσης
Ορίζοντας 2020 ξεκίνησε στις 25
Ιανουαρίου 2018. Με προϋπολογισμό άνω των 212 εκατ. €, για τα έτη
2018 και 2019, τα θέματα Ασφαλούς, Καθαρής και Αποτελεσματικής Ενέργειας προσφέρουν πολλές
ευκαιρίες για καινοτόμες προτάσεις
σχεδίων για χρηματοδότηση.

Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/easme/en/news/welcoming-new-project-proposals-energy-efficiency

Αειφόρος χρηματοδότηση:
Χάρτης πορείας για μια πιο πράσινη και καθαρή οικονομία
Στις 31 Ιανουαρίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέλαβε την τελική έκθεση της
ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για την αειφόρο χρηματοδότηση
(HLEG - high level experts group), η οποία περιέχει στρατηγικές συστάσεις για ένα
χρηματοπιστωτικό σύστημα που υποστηρίζει βιώσιμες επενδύσεις.
Η τελική έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων χαράζει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες
που αντιμετωπίζει η ΕΕ για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης δημοσιονομικής πολιτικής.
Προσδιορίζει τους τρόπους με τους οποίους ο χρηματοπιστωτικός τομέας μπορεί να συνδεθεί ξανά με την πραγματική
οικονομία, προκειμένου να υποστηρίξει τη μετάβαση σε μια πιο αποδοτική και κυκλική οικονομία. Η ομάδα υποστηρίζει ότι ο αναπροσανατολισμός των επενδυτικών ροών σε μακροπρόθεσμα βιώσιμα έργα θα βελτιώσει επίσης τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Η Επιτροπή θα προχωρήσει στην ολοκλήρωση της στρατηγικής της για την αειφόρο χρηματοδότηση βάσει αυτών των
συστάσεων. Η υλοποίηση μιας στρατηγικής της ΕΕ για την αειφόρο χρηματοδότηση αποτελεί μια δράση προτεραιότητας του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για τις κεφαλαιαγορές (CMU), καθώς και ένα από τα βασικά βήματα για την
εφαρμογή της ιστορικής συμφωνίας του Παρισιού και της ατζέντας της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη. Για να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ για το 2030 που συμφωνήθηκαν στο Παρίσι, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης κατά 40%
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, χρειάζονται περίπου 180 δισ. ευρώ πρόσθετες επενδύσεις ετησίως. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας διαδραματίζει καίριο ρόλο στην επίτευξη αυτών των στόχων, καθώς θα μπορούσαν να κινητοποιηθούν μεγάλα ποσά ιδιωτικού κεφαλαίου για τέτοιες βιώσιμες επενδύσεις.
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/ybjsahfj

Νέο παρατηρητήριο ενεργειακής ένδειας στην ΕΕ
Το νέο παρατηρητήριο της ΕΕ για την ενεργειακή ένδεια ξεκίνησε στις 29 Ιανουαρίου 2018. Το Παρατηρητήριο έχει ως στόχο να υποστηρίξει τη λήψη
αποφάσεων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο με την παροχή φιλικών και ανοικτής πρόσβασης προς τον χρήστη πόρων που θα προωθήσουν
τη συμμετοχή του κοινού στο ζήτημα της ενεργειακής πενίας και θα συμβάλουν στη διάδοση πληροφοριών και ορθών πρακτικών μεταξύ των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.
Περίπου το 9% του πληθυσμού της ΕΕ αγωνίζεται να έχει επαρκή ζέστη. Η συνειδητοποίηση της ενεργειακής ένδειας
αυξάνεται στην Ευρώπη και έχει χαρακτηριστεί ως πολιτική προτεραιότητα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πακέτο
πρωτοβουλιών της «Καθαρής Ενέργειας για Όλους τους Ευρωπαίους». Εκεί η Επιτροπή πρότεινε να καθιερωθεί ένας
κοινός ορισμός και ζήτησε από τα κράτη μέλη να παρακολουθούν τα στοιχεία και να υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή. Αυτό αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εφαρμογής της Αρχής 20 του Ευρωπαϊκού Πυλώνα των Κοινωνικών
Δικαιωμάτων και μια από τις δράσεις που καθιστούν δυνατή τη στήριξη μιας κοινωνικά δίκαιης μετάβασης στην καθαρή ενέργεια. Ένας νέος ιστότοπος τέθηκε ειδικά για το Παρατηρητήριο.
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/y7d5m7gh
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Ένταξη των μεταναστών: Δέσμη εργαλείων προς τα κράτη μέλη ώστε να
αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ταμεία της ΕΕ
Στις 24 Ιανουαρίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια δέσμη
εργαλείων για να βοηθήσει τις εθνικές και περιφερειακές αρχές να χαράξουν στρατηγικές και να σχεδιάσουν έργα για την ένταξη των μεταναστών, καθώς και να εντοπίσουν τους διαθέσιμους συναφώς ενωσιακούς
πόρους. Θα βοηθήσει στη δημιουργία τοπικών στρατηγικών για την
ένταξη των μεταναστών που θα υποστηρίζονται συνδυαστικά από ενωσιακούς πόρους από διάφορες πηγές, ήδη κατά την τρέχουσα δημοσιονομική περίοδο 2014-2020.
Η δέσμη εργαλείων προσδιορίζει πέντε προτεραιότητες για ολιστικές και αποτελεσματικές μακροπρόθεσμες στρατηγικές ένταξης: υποδοχή· εκπαίδευση·
απασχόληση· στέγαση· και πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες. Παραθέτει
τις πλέον πιεστικές προκλήσεις στο πλαίσιο αυτών των πέντε προτεραιοτήτων
και προτείνει κατάλληλα μέτρα υποστήριξης, αντιστοιχίζοντας το καθένα απ'
αυτά με το κατάλληλο ταμείο της ΕΕ. Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες έχουν
στη διάθεσή τους ένα ευρύ φάσμα ενωσιακών χρηματοδοτικών μέσων τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν διάφορα είδη έργων στον τομέα της ένταξης
— από την παροχή στους μετανάστες γλωσσικών μαθημάτων και υγειονομικής περίθαλψης κατά την άφιξή τους ως
την παροχή σ' αυτούς βοήθειας για να βρουν δουλειά, ένα σπίτι για να ζήσουν και μια θέση στην κοινωνία.
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/y7xqclyk

Συνέδριο για τη χρηστή διακυβέρνηση και την πολιτική συνοχής της ΕΕ
Η πολιτική συνοχής είναι η κύρια
επενδυτική πολιτική της ΕΕ. Κατά
την περίοδο 2014-2020, 350 δισ. ευρώ θα επενδυθούν στα κράτη μέλη
και στις περιφέρειες της ΕΕ. Όπως
υπογραμμίζεται από την 7η έκθεση
για τη συνοχή, η επιτυχία αυτών των
επενδύσεων εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό από την ικανότητα των δημόσιων διοικήσεων να επενδύουν και να διαχειρίζονται
τα κονδύλια της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG
REGIO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διοργανώνει συνέδριο με θέμα «Η χρηστή διακυβέρνηση και η πολιτική συνοχής της ΕΕ». Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί
στις 24 Μαΐου 2018 στις Βρυξέλλες.

νες για να συζητήσουν τα επιτεύγματα
και τις προκλήσεις όσον αφορά τη διοικητική ικανότητα και τη χρηστή διακυβέρνηση στη διαχείριση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων. Η εκδήλωση θα δώσει την ευκαιρία να προβληθούν τα αποτελέσματα
των πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη
ικανοτήτων που ανέλαβαν τα κράτη μέλη, η DG REGIO και άλλοι διεθνείς οργανισμοί. Θα συζητήσουμε επίσης πώς θα προωθήσουμε τη χρηστή διακυβέρνηση και τις επενδύσεις καλύτερης ποιότητας στον νέο
κύκλο της πολιτικής συνοχής μετά το 2020.

Η εκδήλωση θα είναι ανοιχτή σε συμμετέχοντες από τις
κεντρικές και περιφερειακές διοικήσεις των κρατών μελών
της ΕΕ, σε εκπροσώπους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ,
Σκοπός της εκδήλωσης αυτής είναι να συγκεντρώσει τους σε διεθνείς οργανισμούς και ακαδημαϊκούς κύκλους.
υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και τους εμπειρογνώμο- Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/ybuy78kq

Γίνετε συνεργάτης στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων
Οι προετοιμασίες της 16ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων (811 Οκτωβρίου 2018) ξεκίνησαν. Υπό τον τίτλο «Για μια ισχυρή πολιτική συνοχής
της ΕΕ μετά το 2020», οι διοργανωτές της εκδήλωσης - η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή των Περιφερειών – αναζητούν τώρα συνεργάτες.
Οι συνεργάτες θα συμβάλουν στο επίσημο πρόγραμμα, με έμφαση στις ακόλουθες
θεματικές προτεραιότητες: εδαφική ανάπτυξη (περιφερειακή, αστική, αγροτική) ·
το μέλλον της πολιτικής συνοχής, προϋπολογισμός της ΕΕ· εκπαίδευση, πολιτισμός και νεολαία.
Πολλές καινοτομίες προγραμματίζονται για το 2018, ιδίως με νέες καινοτόμες μορφές
σεμιναρίων και με κεντρικό χώρο στο συνεδριακό κέντρο της πλατείας των Βρυξελλών. Ενδιαφέρεστε να γίνετε συνεργάτης; Επισκεφθείτε την ενότητα «Γίνετε συνεργάτης» του δικτυακού τόπου του 2018, διαβάστε τον οδηγό για τους εταίρους της εκδήλωσης και υποβάλετε αίτηση το αργότερο έως τις 30 Μαρτίου 2018.
Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/#!/partners/become
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Νέα μέτρα για την προώθηση βασικών ικανοτήτων και ψηφιακών
δεξιοτήτων, καθώς και την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 17
Ιανουαρίου 2018 νέες πρωτοβουλίες για τη
βελτίωση των βασικών ικανοτήτων και των
ψηφιακών δεξιοτήτων των ευρωπαίων πολιτών, για την προώθηση των κοινών αξιών
και της ευαισθητοποίησης των μαθητών
σχετικά με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Οι τρεις πρωτοβουλίες που προτείνονται είναι οι εξής:
1. Μια σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τις βασικές
ικανότητες για τη διά βίου μάθηση: Βασιζόμενη στη σύσταση για τις βασικές ικανότητες που είχε εγκριθεί το 2006,
η νέα αυτή πρόταση επιφέρει σημαντικές επικαιροποιήσεις
που αντικατοπτρίζουν την ταχεία εξέλιξη της διδασκαλίας
και της μάθησης από τότε. Γενικότερα, τα μέτρα θα στηρίξουν τα κράτη μέλη ώστε να προετοιμάσουν καλύτερα τους
διδασκόμενους για τις μεταβαλλόμενες αγορές εργασίας και
για ενεργό συμμετοχή στα κοινά, μέσα σε πιο διαφοροποιημένες, κινητές, ψηφιακές και παγκόσμιες κοινωνίες.
2. Ένα σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση, το
οποίο περιγράφει πώς η ΕΕ μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα εκπαιδευτικά

συστήματα να προσαρμοστούν καλύτερα στη
ζωή και την εργασία σε μια εποχή ταχείας ψηφιακής αλλαγής:
 με την καλύτερη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας για τη διδασκαλία και τη μάθηση·
 με την ανάπτυξη των ψηφιακών ικανοτήτων
και δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη διαβίωση και την εργασία σε μια εποχή ψηφιακού
μετασχηματισμού· και
 με τη βελτίωση της εκπαίδευσης, μέσω της καλύτερης
ανάλυσης δεδομένων και των προβλέψεων.
3. Μια σύσταση του Συμβουλίου για τις κοινές αξίες,
την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και την ευρωπαϊκή διάσταση της διδασκαλίας: Η πρωτοβουλία αυτή προτείνει τρόπους με τους οποίους η εκπαίδευση μπορεί να
βοηθήσει τους νέους να κατανοήσουν τη σημασία των κοινών αξιών που ορίζονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την
Ευρωπαϊκή Ένωση και να τις ενστερνιστούν. Στόχος της
πρωτοβουλίας είναι να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή και
να συμβάλει στην καταπολέμηση της ανόδου του λαϊκισμού, της ξενοφοβίας, του διχαστικού εθνικισμού και της
διασποράς ψευδών ειδήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-103_el.htm

Πρώτη Σύνοδος Κορυφής για την Εκπαίδευση: θέτοντας τα θεμέλια για
έναν Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης
Η πρώτη Ευρωπαϊκή Σύνοδος Κορυφής για την Εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιανουαρίου 2018 στις Βρυξέλλες. Ήταν μια σημαντική ευκαιρία για τους 18 υπουργούς Παιδείας
της ΕΕ, καθώς και τους επαγγελματίες και τους εκπροσώπους της εκπαίδευσης από όλη την
Ευρώπη να συναντηθούν και να συζητήσουν το μέλλον της εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Η σύνοδος αυτή αποτελεί την απαρχή μιας σειράς συνόδων, με τη δεύτερη να ακολουθεί το φθινόπωρο του 2019.
Υπό το ευρύ θέμα «Θέτοντας τα θεμέλια για έναν Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης: για μια καινοτόμο, χωρίς αποκλεισμούς και βασισμένη σε αξίες εκπαίδευση», η σύνοδος εστίασε στην απάντηση ερωτημάτων όπως: πώς μπορεί
η ποιοτική, χωρίς αποκλεισμούς και βασισμένη σε αξίες εκπαίδευση να συμβάλει σε μια επιτυχημένη Ευρώπη, τι ικανότητες χρειάζονται για τις επόμενες δεκαετίες και πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τις βασικές, ψηφιακές και επιχειρηματικές
δεξιότητες. Το πρόγραμμα κάλυψε ευρύ φάσμα ζητημάτων: συμμετοχή των μειονεκτούντων μαθητών, προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι δεν θα μένει κανείς στο περιθώριο, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να δοθούν εφόδια στους εκπαιδευτικούς, πώς θα ενισχυθεί η μάθηση μέσω του αθλητισμού, η σημασία της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής
και των μαθηματικών στην εκπαίδευση και ο ρόλος που παίζουν τα παιδιά στο μετασχηματισμό των κοινωνιών.
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/y9zxvdjt

Πρόκληση Europeana #edTech
Στις 12 Ιανουαρίου 2018 ξεκίνησε η Europeana #edTech Challenge: μια ευκαιρία χρηματοδότησης για επιχειρηματίες, προγραμματιστές, σχεδιαστές και εκπαιδευτικούς που
διερευνούν τις ψηφιακές ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης. Έχετε ένα συναρπαστικό έργο που συνδυάζει πολιτισμό, εκπαίδευση και τεχνολογία; Προσφέρονται
30.000 ευρώ για τα καλύτερα προϊόντα, υπηρεσίες ή επιχειρήσεις που συνδυάζουν την
πολιτιστική κληρονομιά και την εκπαιδευτική τεχνολογία. Υποβάλετε αίτηση για αυτήν
την πρόκληση πριν από τις 28 Φεβρουαρίου 2018 και προτείνετε πώς να χρησιμοποιηθεί το πολιτιστικό περιεχόμενο για να εμπνεύσει μαθητές όλων των ηλικιών.
Προσκαλούνται εφαρμογές από ιδιώτες ή ομάδες δημιουργών που ενδιαφέρονται να σχεδιάσουν φανταστικά έργα
edTech χρησιμοποιώντας το αδειοδοτημένο περιεχόμενο της Europeana. Οι επιλέξιμες προτάσεις περιλαμβάνουν αλλά
δεν περιορίζονται σε ψηφιακές εφαρμογές, παιχνίδια, υπηρεσίες διαδικτύου, λογισμικό εκμάθησης και ψηφιακά μαθησιακά υλικά (για παράδειγμα, MOOCs). Γίνονται αποδεκτές προτάσεις σε διάφορα στάδια, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων εφαρμογών και εκπαιδευτικών πλατφορμών που θα αναπτύξουν περαιτέρω την επιχειρηματική τους δυναμική.
Περισσότερες πληροφορίες: https://pro.europeana.eu/post/europeana-edtech-challenge

ΤΕΥΧΟΣ

129

ΣΕΛΙΔΑ

11

Νέα για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
(ΜΜΕ)
Μεγαλύτερη ευελιξία σχετικά με τους συντελεστές ΦΠΑ,
λιγότερη γραφειοκρατία για τις μικρές επιχειρήσεις
Στις 18 Ιανουαρίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε νέους
κανόνες για να δοθεί στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία όσον
αφορά τον καθορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης
αξίας (ΦΠΑ) και να δημιουργηθεί ευνοϊκότερο φορολογικό περιβάλλον για την ανάπτυξη των ΜΜΕ. Αυτές οι προτάσεις αποτελούν
τα τελικά στάδια της αναμόρφωσης των κανόνων ΦΠΑ, με τη δημιουργία ενιαίου χώρου ΦΠΑ στην ΕΕ για να μειωθούν δραστικά τα
50 δισ. ευρώ που χάνονται ετησίως εξαιτίας της απάτης στον τομέα
του ΦΠΑ και, παράλληλα, με τη στήριξη των επιχειρήσεων και τη
διασφάλιση των δημόσιων εσόδων.
Οι κοινοί κανόνες της ΕΕ για τον ΦΠΑ, που συμφωνήθηκαν από όλα τα κράτη μέλη το 1992, είναι παρωχημένοι και
υπερβολικά περιοριστικοί. Οι κανόνες αυτοί παρέχουν τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν μειωμένους
συντελεστές ΦΠΑ σε ελάχιστους μόνο τομείς και προϊόντα.
Με αυτήν τη πρόταση, η Επιτροπή αντιμετωπίζει επίσης το πρόβλημα του δυσανάλογου κόστους συμμόρφωσης με
τον ΦΠΑ που βαρύνει τις μικρότερες επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν διασυνοριακές συναλλαγές
επιβαρύνονται με υψηλότερο, κατά 11 %, κόστος συμμόρφωσης σε σύγκριση με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται μόνο σε εθνικό επίπεδο, ενώ οι μικρότερες επιχειρήσεις πλήττονται σοβαρότερα. Η κατάσταση αυτή αποδεικνύεται πραγματικό εμπόδιο για την ανάπτυξη, δεδομένου ότι οι μικρές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 98 % των
επιχειρήσεων στην ΕΕ. Προτείνεται λοιπόν να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερες επιχειρήσεις να απολαμβάνουν
τα οφέλη των απλούστερων κανόνων ΦΠΑ, τα οποία είναι διαθέσιμα επί του παρόντος μόνο για τις μικρότερες από
αυτές. Συνολικά, το κόστος συμμόρφωσης που συνδέεται με τον ΦΠΑ θα μειωθεί έως και 18 % ετησίως.
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/y76amlpc

Κατευθυντήριες γραμμές για τους νέους κανόνες προστασίας δεδομένων
Στις 24 Ιανουαρίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές
για να διευκολυνθεί η απευθείας και ομαλή εφαρμογή των νέων κανόνων προστασίας
των δεδομένων από όλους τους φορείς σε ολόκληρη την ΕΕ από τις 25 Μαΐου. Η Επιτροπή επίσης εγκαινίασε ένα νέο διαδικτυακό εργαλείο αφιερωμένο στις ΜΜΕ. Ο γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων επιτρέπει την ελεύθερη ροή δεδομένων σε ολόκληρη την ενιαία ψηφιακή αγορά. Θα προστατεύει καλύτερα την ιδιωτική ζωή των Ευρωπαίων και θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια των καταναλωτών, ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, κυρίως τις μικρότερες.
Με μόλις λίγο πάνω από 100 μέρες έως την έναρξη εφαρμογής του νέου νόμου, οι κατευθυντήριες γραμμές υπενθυμίζουν τις κύριες καινοτομίες και ευκαιρίες που δημιούργησαν οι νέοι κανόνες, λαμβάνουν υπόψη την προπαρασκευαστική εργασία που έχει ήδη αναληφθεί και περιγράφουν το τι θα πρέπει να κάνουν επιπλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
οι εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων και οι εθνικές διοικήσεις. Η Επιτροπή παρουσίασε ένα νέο πρακτικό διαδικτυακό εργαλείο για να βοηθήσει τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, και τους οργανισμούς να συμμορφωθούν
και να επωφεληθούν από τους νέους κανόνες προστασίας των δεδομένων.
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/yc2ztgll
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
Annual Conference on EU Law in the Pharmaceutical Sector 2018
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/y9mux3bs

12th annual International Technology, Education and Development Conference
Περισσότερες πληροφορίες: https://iated.org/inted/

1-2 Μαρτίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο
5-7 Μαρτίου
Λονδίνο,
Ηνωμένο Βασίλειο
5-7 Μαρτίου
Βαλένθια, Ισπανία

Enhancing Consumer Protection in the EU
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/ybb55spz

6 Μαρτίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο

Closing Loops – Recipe for a truly circular economy
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/y94bkxrw

6 Μαρτίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο

EU Funding for Defence and Security
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/ychx4zwk

8 Μαρτίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο

2018-1 CEF Telecom call Virtual Info Day
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/y9m7gbqs

8 Μαρτίου
διαδικτυακά

European Quality of Life Survey 2016 - Thematic event
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/ychx4zwk

8 Μαρτίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο

European Association Summit 2018
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/y7gcm8hl

8-9 Μαρτίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο

Horizon 2020 Secure Societies European Info Day and Brokerage Event
Περισσότερες πληροφορίες: https://seren3brussels2018.b2match.io/

12-13 Μαρτίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο

Global Congress on Biotechnology
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/y98kxe4g

European Robotics Forum 2018
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.eu-robotics.net/robotics_forum/index.html

13-15 Μαρτίου
Τάμπερε, Φινλανδία

Achieving a Business-friendly Environment in the EU
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/IC14-PPE2

14 Μαρτίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο

‘Your Europe, Your Say!’ 2018
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/ycw4xtqw

15-16 Μαρτίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο

International Med-Tech Summit
Περισσότερες πληροφορίες: http://medxperience.org/
Successful R&I in Europe 2018
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/ybfjrbd7

15-16 Μαρτίου
Παρίσι, Γαλλία
15-16 Μαρτίου
Ντίσελντορφ,
Γερμανία

4th European Federation of Internal Medicine (EFIM) Day
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.efim.org/4th-efim-day-16-march-2018-brussels

16 Μαρτίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο

High-level Horizon 2020 Conference on Innovation and Cultural Heritage
Περισσότερες πληροφορίες:
https://ec.europa.eu/info/events/innovation-and-cultural-heritage-2018-mar-20_en

20 Μαρτίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο

European Consumer Day 2018
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/y7th74hm

20 Μαρτίου
Σόφια, Βουλγαρία

EU Association of Research and Technology Organisations Annual Conference
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.earto-ac2018-oslo.eu/

21-22 Μαρτίου
Όσλο, Νορβηγία

H2020 financial management and administration
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/y8b8mju5

21-23 March
Μαδρίτη, Ισπανία

Mobile Learning Week 2018
Περισσότερες πληροφορίες: https://en.unesco.org/mlw/2018

25-30 Μαρτίου
Παρίσι, Γαλλία

Digitizing European Industry Stakeholder Forum 2018
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/y9o5vnxb

27-28 Μαρτίου
Βιλπέντ, Γαλλία

Forum for the Future of Agriculture
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.forumforagriculture.com/

27 Μαρτίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο

Promoting Cultural and Creative Industries
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/IC27-PPE2

27 Μαρτίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
Digital Skills for Everyone
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/ID05-PPE2
EUA Annual Conference 2018
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/y9wf4xl6
Fostering Gender Equality in the Workplace
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/ID10-PPE2
Transforming Child and Adolescent Mental Health Services
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/ID10-PPE
IntelliSub Europe 2018
Περισσότερες πληροφορίες: https://euagenda.eu/events/2018/04/10/intellisub-europe-2018
5th International Solar District Heating Conference
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/y8heml9s
Building an Innovative, Customer-Focused Public Transport Network
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/ID11-PPE
One Of Europe's Most Exclusive Infosec Events
Περισσότερες πληροφορίες: http://cybercentral.eu/
The Future of Tourism in the EU
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/ID12-PPE2
Lisbon Tech Job Fair 2018
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/ybsukrpa
6th International Fresenius Conference: Environmental Risk Assessment of Biocides
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/yc7zn3l3
European Congress on Obesity and Eating Disorder
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/y9j6c2u9

5 Απριλίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο
5-6 Απριλίου
Ζυρίχη, Ελβετία
10 Απριλίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο
10 Απριλίου
Λονδίνο,
Ηνωμένο Βασίλειο
10-12 Απριλίου
Ντίσελντορφ,
Γερμανία
11-12 Απριλίου
Graz, Αυστρία
11 Απριλίου
Λονδίνο,
Ηνωμένο Βασίλειο
11-13 Απριλίου
Πράγα, Τσεχία
12 Απριλίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο
12 Απριλίου
Λισαβόνα,
Πορτογαλία
12-13 Απριλίου
Ντίσελντορφ,
Γερμανία
12-13 Απριλίου
Άμστερνταμ,
Ολλανδία

Bio-Based Industries JU Info Day 2018
Περισσότερες πληροφορίες: https://bbi-europe.eu/events/bbi-ju-info-day-2018

17 Απριλίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο

8th Annual International Symposium on Human Trafficking and Migrant Smuggling
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/ID17-PPE2

17 Απριλίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο

Ensuring Young Careers are Safe, Healthy, Aspiring and Achieving
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/ID17-PPE
Workplace Innovation: The Essential Fifth Element Diagnostic and Beyond
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.eipa.eu/product/workplace-innovation/
European Public Procurement, PPP/Private Finance and Concessions
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.eipa.eu/product/european-public-procurement-ppp/
Computer Science On-line Conference 2018
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/ybvkjtho

17 Απριλίου
Λονδίνο,
Ηνωμένο Βασίλειο
23-25 Απριλίου
Μάαστριχτ,
Ολλανδία
24-25 Απριλίου
Dubrovnik, Κροατία
25-28 Απριλίου
Online Webinar

Building a Zero Tolerance Approach to Acid and Corrosive Substance Attacks
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/ID26-PPE3

26 Απριλίου
Λονδίνο,
Ηνωμένο Βασίλειο

Updating the European Strategy on High Performance Computing
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/ID26-PPE2

26 Απριλίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο
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Μέλη Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου
Εταίροι
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
http://www.ucy.ac.cy/
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
http://www.ouc.ac.cy/
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
http://www.cut.ac.cy/
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK
http://www.frederick.ac.cy/
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

http://www.unic.ac.cy/
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ
http://www.nup.ac.cy/
UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE - CYPRUS (UCLAN CYPRUS)
http://www.uclancyprus.ac.cy/
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
http://www.moec.gov.cy/
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
http://www.nicosia.org.cy/
CENTRE FOR THE ADVANCEMENT OF R&D IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY (CARDET)
http://www.cardet.org/
PwC
http://www.pwc.com.cy/
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΙΚ)
http://www.cybc.com.cy/

Διεθνείς Εταίροι
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
http://www.uth.gr/
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
https://www.eap.gr/el/
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ
http://www.teiath.gr/
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ
http://www.athinaedunet.org/
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
http://spititiskyprou.gr/
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ΣΕΛΙΔΑ

Μέλη Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου
Συνδρομητές
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
http://www.churchofcyprus.org.cy/
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΟΤ)
http://www.visitcyprus.biz/
ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ΚΕΒΕ)
http://www.ccci.org.cy/
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ
http://www.pcci.org.cy/
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
http://www.euc.ac.cy/
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΑ)
http://cyprussports.org/
ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
http://www.aglantzia.com/
ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
http://www.strovolos.org.cy/
CYPRUS INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT
http://www.ciim.ac.cy/
ΙΜΗ
http://www.imhbusiness.com/

THE CYPRUS INSTITUTE
http://www.cyi.ac.cy/

Επιμέλεια ύλης και έκδοσης: Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου - Γραφείο Βρυξελλών
Για περαιτέρω πληροφορίες και ενημέρωση: eoc.brussels@ucy.ac.cy
Ιωάννα Ασημακάκη
Erasmus+ Trainee
E-mail: eoc.brussels3@ucy.ac.cy

Ροζμαρί Στρεβινιώτη
Υπεύθυνη Γραφείου Βρυξελλών
E-mail: strevinioti.rozamaria@ucy.ac.cy

Φλώρα Σταυροπούλου
Junior Officer
E-mail: eoc.brussels2@ucy.ac.cy

Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου
www.eoc.org.cy
Βρυξέλλες: Rue du Luxembourg 3, B-1000, Βρυξέλλες, Τηλ. / Φαξ: +32 (0) 2 280 22 85
Λευκωσία: Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1, 2109 Αγλαντζιά, Λευκωσία Τηλ.:+357 22 89 4278, Φαξ: + 357 22 89 5005
Αθήνα: Πρεσβεία Κυπριακής Δημοκρατίας, Ξενοφώντος 2Α, 105 57, Αθήνα-Σύνταγμα, Τηλ.: +30 210 373 4833
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