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Έγκριση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
«In4COHESION»
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “In4COHESION”
μπαίνει σε τροχιά. Η ΙΜΗ, το Ευρωπαϊκό Γραφείο
Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, το Πανεπιστήμιο Frederick, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και η Enoros Consulting, ανακοινώνουν την έναρξη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος, το οποίο χρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βασικός στόχος
του “In4COHESION”, η ουσιαστικότερη κατανόηση του ρόλου που διαδραματίζει η Πολιτική Συνοχής στην Κύπρο.

INFO DAYS
«2018-2, 2018-3 and 2018-5
CEF Telecom calls Virtual
Info Day»
17 Μαΐου 2018,
10:00,
ώρα Βρυξελλών
https://goo.gl/DUfnE9

«2018 CEF Transport call
virtual info day»
31 Μαΐου 2018,
Βρυξέλλες, Βέλγιο
https://goo.gl/sFDrDD
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Συγκεκριμένα, μέσα από τις δράσεις του Προγράμματος και την ολοκληρωμένη Στρατηγική Επικοινωνίας, οι εταίροι στοχεύουν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης αναφορικά με τα έργα που
χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή -και ειδικότερα μέσω της πολιτικής για τη Συνοχή-, αλλά και για τις θετικές επιδράσεις που έχουν στη ζωή των ανθρώπων και στην ευημερία
της εκάστοτε κοινωνίας.
Παράλληλα, το “In4COHESION” αποσκοπεί στην επαρκή πληροφόρηση και στην ενθάρρυνση
του ανοιχτού διαλόγου, με θέμα την Πολιτική Συνοχής, τα αποτελέσματά της, το ρόλο της στην
επίτευξη των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ε.Ε. και το μέλλον της. Επιπλέον, ευελπιστεί στην
ενθάρρυνση συμμετοχής των πολιτών σε θέματα που αφορούν την Πολιτική Συνοχής, όπως και
στον
καθορισμό
προτεραιοτήτων
για
το
μέλλον
της.
Για την υλοποίηση των στόχων του Προγράμματος έχει σχεδιαστεί ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο
Δράσης, το οποίο περιλαμβάνει: καμπάνια ενημέρωσης, εργαστήρια για δημοσιογράφους και
φοιτητές Δημοσιογραφίας, διαγωνισμό κι έκθεση Φωτογραφίας, και 2 debate conferences (το
ένα αφορά στους νέους και το άλλο στις Τοπικές Αρχές και τις ΜμΕ).
αυτό
να
Το2άρθρο
άρθρο
αυτό μπορεί
μπορεί ενώ
να έχει
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Ταυτόχρονα, κατά τη διάρκεια των debates θα διεξαχθούνΤο
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Ευρωπαϊκή
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σχετικά με τεχνολογίες ή καινοΣκεφτείτε το άρθρο σας και
τομίες στον
τομέα σας.του στις ΒρυξέλΣτις 6 Μαΐου το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου διοργανώνει
στα γραφεία
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επιχειρησιακές
ή
σπαθείτε να αποδώσετε. Προστηριοποιούνται στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης.
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Ομιλητής θα είναι ο κ. Luuk Borg, Προϊστάμενος της Γραμματείας
του EUREKA, ενώ στη συσας.
το περιεχόμενο του άρθρου.

Περισσότερες πληροφορίες:

νάντηση θα λάβουν μέρος 50 εκπρόσωποι γραφείων έρευνας και ανάπτυξης, που συμμετέχουν στο δίκτυο IGLO - Informal Group of RTD Liaison Offices.
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Το «Μεσογειακό Δίκτυο Μετανάστευσης» συνεχίζει τις δραστηριότητες
του και παραμένει ενεργό για το 2018!
Το διεθνές ερευνητικό κέντρο CARDET, σε συνεργασία με την εταιρία συμβούλων INNOVADE, διαχειριστές
του προγράμματος «Μεσογειακό Δίκτυο Μετανάστευσης» (ΜΔΜ) με χαρά ανακοινώνουν ότι έπειτα από
ένα χρόνο ενεργής παρουσίας στο χώρο της μετανάστευσης, της ένταξης και του ασύλου, συνεχίζουν τις
δραστηριότητες τους για τη χρονιά 2018 – 2019.
Το πρόγραμμα «Μεσογειακό Δίκτυο Μετανάστευσης» υλοποιείται υπό την αιγίδα του έργου «Δίκτυο Ένταξης» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (90%) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Κυπριακή Δημοκρατία (10%).
Στόχος του Δικτύου είναι η προώθηση της συνεργασίας και της ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ δημόσιων και
ιδιωτικών φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μετανάστευσης, της ένταξης και του ασύλου. Επιπλέον,
οι ειδικοί στόχοι του ΜΔΜ είναι η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς, η διαχείριση και εμπλουτισμός της πλατφόρμας - βάσης δεδομένων του Δικτύου, η επαγγελματική
κατάρτιση και εμπλουτισμός των ικανοτήτων των μελών του Δικτύου μέσω διαμορφωμένου εκπαιδευτικού υλικού και
ειδικών δραστηριοτήτων καθώς επίσης και ο συντονισμός των ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών για την καθιέρωση μιας κοινής λογικής και κατανόησης.
Το Μεσογειακό Δίκτυο Μετανάστευσης θα συνεχίσει τις εργασίες του ως προς την επαγγελματική ανάπτυξη των μελών του μέσω της παροχής εκπαιδευτικού υλικού, εγγράφων πολιτικής και δραστηριοτήτων. Όσοι επιθυμούν να γίνουν μέλη και να συμμετάσχουν στο ΜΔΜ μέσα από τις σχετικές δραστηριότητες μπορούν να κάνουν εγγραφή. Το
MΔΜ παρέχει, μεταξύ άλλων, ευκαιρίες δικτύωσης μεταξύ των μελών του για περαιτέρω συνεργασία, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Περισσότερες πληροφορίες: www.migrationnetwork.org

ON-D-GO: Ανάπτυξη των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας των μεταναστών και προσφυγών
Η οικονομική ένταξη των μεταναστών είναι μια από τις βασικές προτεραιότητες της ΕΕ
στον τομέα της μετανάστευσης.
Είναι ζωτικής σημασίας να δοθεί η δυνατότητα στους μετανάστες και τους πρόσφυγες να
αναπτύξουν τις δεξιότητες τους
και να αποκτήσουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς
πόρους και υποστήριξη που μπορεί να τους επιτρέψει να οικοδομήσουν ένα σταθερό μέσο διαβίωσης
καθώς και να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία
στην κοινωνία.

Ενσωμάτωση
στην κοινωνία

των

μεταναστών

Το έργο θα επιτύχει τους πιο πάνω
στόχους, υλοποιώντας τις ακόλουθες δραστηριότητες:
Yποστήριξη της επαγγελματικής
ανάπτυξης των μεταναστών στους
τομείς της επιχειρηματικότητας και της μάθησης εν κινήσει (learning on the go).
Σχεδιασμός εκπαιδευτικών πόρων με βάση τις ανάγκες
των εκπαιδευτών και των μεταναστών

Ο στόχος του έργου ON-D-GO είναι η υποστήριξη της
οικονομικής ενσωμάτωσης των μεταναστών μέσω της
ανάπτυξης ενός προσαρμοσμένου προγράμματος εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα το οποίο θα αποτελείται από μια σειρά εκπαιδευτικών πόρων που θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτές της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης να στηρίξουν την μάθηση εν κινήσει
(learning on the go).

Συντονιστής του έργου είναι το Meath Partnership από
την Ιρλανδία μαζί με μια κοινοπραξία από έξι οργανισμούς από όλη την Ευρώπη με μεγάλη εμπειρία στη διά
βίου μάθηση και την μετανάστευση. Στην Κύπρο το πρόγραμμα υλοποιείται από το Κέντρο Προώθησης της
Έρευνας και της Ανάπτυξης στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία (CARDET).

Βασικοί στόχοι του έργου:

info@cardet.org

Υποστήριξη της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης των
επαγγελματιών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
Υποστήριξη των μεταναστών που επιθυμούν να κάνουν
την δική τους επιχείρηση

Περισσότερες πληροφορίες:
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«MigrEmpower» - Κατευθυντήριες οδηγίες και πηγές για την
ενδυνάμωση και ενσωμάτωση των μεταναστών και προσφύγων
Το έργο MIGREMPOWER
έχει ως στόχο να υποστηρίξει τους μετανάστες και πρόσφυγες στις προσπάθειές
τους για ενσωμάτωση στις
χώρες υποδοχής μέσα από
την προώθηση μιας καλύτερης συνύπαρξης. Σε αυτό το
πλαίσιο, η εκπαίδευση και
κατάρτιση θεωρείται ως ένας
πρωταρχικής σημασίας στόχος για τη στήριξη των διαδικασιών κοινωνικής συνοχής
και ενσωμάτωσης.

Πακέτο κατάρτισης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των μεταναστών και προσφύγων και την
προώθηση της κοινωνικής και
εργασιακής τους ενσωμάτωσης,
Κατευθυντήριες οδηγίες για τον
σχεδιασμό και τη διεξαγωγή ενεργειών, οι οποίες στοχεύουν
στην προώθηση της απασχόλησης των μεταναστών και προσφύγων.
λουθες ομάδες-στόχου:

Το έργο θα απευθυνθεί στις ακό-

Στο πλαίσιο του έργου, 8 εταίροι από 6 Ευρωπαϊκές χώ150 μετανάστες ή/και πρόσφυγες
ρες (Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Γερμανία, Αυστρία και Γαλλία) θα εστιάστουν στην επίτευξη των ακόλουθων 60 επαγγελματίες οι οποίοι εργάζονται με μετανάστες/
αποτελεσμάτων:
πρόσφυγες
Απόκτηση και ανάπτυξη των σχετικών δεξιοτήτων που 30 επιχειρηματίες
σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη και τη διαβίωση
στις σύγχρονες κοινωνίες που αφορά τους μετανάστες 6000 ενδιαφερόμενοι φορείς που σχετίζονται με μετανάκαι/ή πρόσφυγες, ώστε να ενισχυθεί η κοινωνική τους στευση.
ενσωμάτωση, το δικαίωμα τους για ενεργό συμμετοχή
στα κοινά και η ευαισθητοποίηση απέναντι στο σεβασμό
Περισσότερες πληροφορίες: www.migrempower.eu
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων;
Απόκτηση και ενίσχυση των μεθόδων και εργαλείων
παρέμβασης από επαγγελματίες, οι οποίοι εργάζονται με
μετανάστες ή/και πρόσφυγες, προκειμένου να συμμετέχουν σε κοινές μαθησιακές εμπειρίες, οι οποίες θα εστιάζουν στον προσανατολισμό, την αξιολόγηση δεξιοτήτων,
την αυτο-αξιολογόηση και την ενδυνάμωση;
Ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων, ούτως ώστε να αυξήσουν τις γνώσεις και ικανότητές τους,
καθώς και να μάθουν καινούριες μεθόδους.
Η σύμπραξη των εταίρων θα εργαστεί στα 4 ακόλουθα
Παραδοτέα:
Μελέτη σχετικά με τις πολιτικές και καλές πρακτικές, οι
οποίες απευθύνονται στην κοινωνική και εργασιακή ενσωμάτωση των προσφύγων και μεταναστών, προκειμένου να γίνει ανάλυση των τοπικών πλαισίων των εταίρων
και των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί, καθώς και του
τρόπου με τον οποίο θα αντλήσουν διδάγματα από
προηγούμενες εμπειρίες,
Εγχειρίδιο προσανατολισμού και συμβουλευτικής για
την αυτο-αξιολόγηση των δεξιοτήτων των μεταναστών
και προσφύγων,
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Μηχανισμός Χρηματοδότησης «Συνδέοντας την Ευρώπη» CEF Telecom
Εκτελεστικός Οργανισμός για την Καινοτομία και τα Δίκτυα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής
προτάσεων για τη Δράση «Συνδέοντας την
Ευρώπη» (CEF) - «Εφαρμογή πλατφόρμας
βασικής υπηρεσίας eArchiving 2018».
Ο
γενικός
στόχος
του
μηχανισμού
«Συνδέοντας την Ευρώπη» είναι να επιδιώξει
την οικονομική ανάπτυξη και να στηρίξει την
ολοκλήρωση και τη λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς για την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

στοχεύει εξίσου στην προώθηση της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού των ευρυζωνικών
δικτύων που υποστηρίζουν αυτές τις υπηρεσίες διαδικτύου ενισχύοντας την αποτελεσματική
ροή ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων14
και υποστηρίζοντας την τοπική ασύρματη συνδεσιμότητα σε κέντρα δημόσιας ζωής.
Στόχοι αυτής της συγκεκριμένης πρόσκλησης
υποβολής προτάσεων είναι η περαιτέρω ανάπτυξη και ανάπτυξη λύσεων ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης ανοιχτού κώδικα που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του έργου E-ARK καθώς και η ευρύτερη
υιοθέτηση αυτών των λύσεων με μακροπρόθεσμο στόχο
την οικοδόμηση ενός οικοσυστήματος διασυνοριακής αρχεία προσιτά σε διασυνοριακό και διατομεακό επίπεδο
στην Ευρώπη. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι ανοικτή
έως τις 3 Μαΐου 2018.

Ειδικότερα, η CEF Telecom στοχεύει στην πραγματική
βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών, των επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ) και των
διοικήσεων μέσω της ανάπτυξης ισχυρών διαλειτουργικών διευρωπαϊκών υποδομών βασισμένων σε ώριμες
τεχνικές και οργανωτικές λύσεις. Η CEF επικεντρώνεται
στην παροχή λειτουργικών υπηρεσιών που είναι έτοιμες Περισσότερες πληροφορίες: https://
να αναπτυχθούν και οι οποίες θα είναι βιώσιμες και θα goo.gl/mAjfE4
διατηρηθούν με την πάροδο του χρόνου. Η CEF Telecom

Το Μαρόκο συμμετέχει στην Εταιρική Σχέση για την Έρευνα και την
Καινοτομία στην περιοχή της Μεσογείου
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μαρόκο υπέγραψαν διεθνή συμφωνία για
τη συμμετοχή του Μαρόκου στην
εταιρική σχέση για την έρευνα και
την καινοτομία
στη
Μεσόγειο
(PRIMA).

2020» με βάση την απόφαση (ΕΕ)
2017/1324 που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της
ΕΕ τον Ιούλιο του 2017.

Με τη συμφωνία, η οποία εφαρμόζεται
προσωρινά από την ημερομηνία υπογραΠρόκειται για την τελευταία διεθνή συμφής της, όλες οι 19 χώρες που δεσμεύτηφωνία που υπογράφηκε με χώρες εκτός της ΕΕ που δεν καν να αναλάβουν το PRIMA - τόσο κράτη μέλη της ΕΕ
συνδέονται με το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας όσο και τρίτες χώρες - αποτελούν επίσημα συμμετέχοντα
της ΕΕ "Ορίζοντας 2020", για να εξασφαλίσουν τη συμ- κράτη της πρωτοβουλίας.
μετοχή τους στο PRIMA. Το Μαρόκο προσχωρεί επίσηΕπί του παρόντος, το PRIMA έχει προϋπολογισμό 494
μα στα κράτη μέλη και στις χώρες εκτός ΕΕ από τις δύο
εκατ. Ευρώ, εκ των οποίων 274 εκατ. Ευρώ προέρχονται
όχθες της Μεσογείου, προκειμένου να εργαστεί για την από τα συμμετέχοντα κράτη και 220 εκατ. Ευρώ από την
ανάπτυξη λύσεων για τη λειψυδρία και την επισιτιστική
ΕΕ.
ασφάλεια, δύο από τις μείζονες προκλήσεις της περιοΠερισσότερες Πληροφορίες: https://goo.gl/VbXDDY
χής.
Το PRIMA υποστηρίζεται από το πρόγραμμα «Ορίζοντας

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Επεξεργαστών
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις 23 Μαρτίου
2018 την κοινοπραξία European Initiator Initiative
(EPI) για να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να φέρει
στην αγορά έναν ευρωπαϊκό μικροεπεξεργαστή χαμηλής ισχύος, ένα από τα βασικά στοιχεία που απαιτούνται για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών υπερυπολογιστών με πλεονάζουσα χωρητικότητα.

Αυτόνομα οχήματα
Η EPI εγκαθιστά τον οδικό χάρτη για τα ευρωπαϊκά
τσιπ HPC και τους επιταχυντές που διευκολύνουν
την ανάπτυξη μηχανών κλιμακας απόδοσης exa και
pre-exa, καθώς και πρωτότυπα για την εφικτότητα
καινοτόμου ιδέας στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Η κοινοπραξία EPI προτείνει να δημιουργηθεί ένα μακρο- Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης
πρόθεσμο οικονομικό μοντέλο παρέχοντας μια οικογένεια στην πρωτοβουλία στο πλαίσιο του προγράμματος
«Ορίζοντας 2020» αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 120
μεταποιητών για τις τρεις αγορές:
εκατομμύρια ευρώ.
Υπολογισμός υψηλής απόδοσης
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/U8k7QB
Κέντρα δεδομένων και διακομιστές
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Kέντρο Γνώσεων για την Ενίσχυση της Ποιότητας και την Καταπολέμηση της Απάτης στον τομέα των Τροφίμων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανταποκρινόμενη στις ανησυχίες
των καταναλωτών σχετικά με
την ποιότητα των τροφίμων και
τις δόλιες πρακτικές όσον αφορά τα τρόφιμα, εγκαινίασε
στις 12 Μαρτίου 2018 το Κέντρο Γνώσεων για την Απάτη
στον τομέα των Τροφίμων και
την Ποιότητα των Τροφίμων,
για τη λειτουργία του οποίου
θα είναι υπεύθυνο το Κοινό
Κέντρο Ερευνών.
Το κέντρο γνώσεων, ένα δίκτυο που συγκροτείται από
εμπειρογνώμονες εντός και εκτός της Επιτροπής, θα στηρίζει τους φορείς χάραξης πολιτικής της ΕΕ και τις εθνικές
αρχές κοινοποιώντας και παρέχοντας πρόσβαση στις
πλέον πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις σχετικά με την
απάτη στον τομέα των τροφίμων και με θέματα που αφορούν την ποιότητα των τροφίμων.

συνδέει τα συστήματα ενημέρωσης
των κρατών μελών και της Επιτροπής.
παράγει ειδικές ανά χώρα γνώσεις.
Το κέντρο γνώσεων για την απάτη
στον τομέα των τροφίμων και την
ποιότητα των τροφίμων θα καταρτίζει
ενημερωτικά δελτία και διαδραστικούς χάρτες, θα δημιουργεί βάσεις
δεδομένων, θα συντάσσει εκθέσεις σε τακτική βάση και θα καθιστά τις πληροφορίες αυτές προσβάσιμες στο κοινό.
Το κέντρο γνώσεων θα χρηματοδοτείται πλήρως από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το μέγεθος των διαφόρων ομάδων εμπειρογνωμόνων θα εξαρτηθεί από το αντικείμενο
των εργασιών. Το κέντρο γνώσεων θα συμπληρώσει το
έργο του δικτύου της ΕΕ για την απάτη στον τομέα των
τροφίμων παρέχοντας ένα σημείο
διασύνδεσης μεταξύ επιστήμης
και χάραξης πολιτικής.

Το κέντρο γνώσεων για την απάτη στον τομέα των τροφίΠερισσότερες Πληροφορίες:
μων και την ποιότητα των τροφίμων θα:
http://europa.eu/rapid/pressσυντονίζει τις δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς.
release_IP-18-1744_el.htm
διαχειρίζεται ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και
ενημέρωσης για την απάτη στον τομέα των τροφίμων.

Δέκα χρόνια εφαρμογής του REACH: ασφαλέστερα χημικά προϊόντα
για τους καταναλωτές, τους εργαζόμενους και το περιβάλλον
Την τελευταία δεκαετία η βασική
Ο REACH συνεχίζει να παρέχει
νομοθεσία της ΕΕ για τα χημικά
στους Ευρωπαίους απτά αποτελέπροϊόντα
(«ο
κανονισμός
σματα με τους εξής τρόπους:
REACH») έχει αναβαθμίσει σημαΑσφαλέστερα χημικά προϊόντα για
ντικά την προστασία της ανθρώπιτους καταναλωτές, τους εργαζόμενης υγείας και του περιβάλλοντος
νους και το περιβάλλον.
και έχει προωθήσει εναλλακτικές
μεθόδους δοκιμών που δεν περιΑπαγόρευση επιβλαβών χημικών
λαμβάνουν δοκιμές στα ζώα. Τα
ουσιών.
χημικά προϊόντα είναι αναπόσπαΑντικατάσταση των πλέον επικίνστο στοιχείο της ζωής μας, τόσο
δυνων ουσιών («ουσίες που προστους χώρους εργασίας όσο σε
καλούν πολύ μεγάλη ανησυχία») με
καταναλωτικά αγαθά όπως ενδύασφαλέστερες εναλλακτικές επιλοματα, παιχνίδια, έπιπλα και ηλεγές.
κτρικές συσκευές. Είναι απαραίτητα για την καθημερινή μας ζωή, αλλά ορισμένες ουσίες ενδέχεται να ε- Δοκιμές χωρίς τη χρήση ζώων.
γκυμονούν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το
Ολοκληρωμένο σύνολο κανόνων για την ασφάλεια των
περιβάλλον.
χημικών προϊόντων στην ενιαία αγορά της ΕΕ.
Η επανεξέταση του REACH που δημοσιεύτηκε δείχνει ότι,
χάρη στον κανονισμό για την καταχώριση, την αξιολόγη- Περισσότερες Πληροφορίες:
ση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1362_en.htm
προϊόντων (REACH), οι επιχειρήσεις και οι αρχές της ΕΕ
εγγυώνται την ασφαλή χρήση των χημικών προϊόντων και
τη σταδιακή κατάργηση των επικίνδυνων ουσιών.
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Εκατομμύρια παιδιά σχολικής ηλικίας στην Ευρώπη απολαμβάνουν
υγιεινή διατροφή χάρη σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα
Πάνω από 30 εκατομμύρια παιδιά σε ολόΕκτός από τη διανομή των εν λόγω προϊόντων,
κληρη την ΕΕ λαμβάνουν γάλα, φρούτα
το πρόγραμμα της ΕΕ για τα σχολεία προωθεί τη
και λαχανικά στο πλαίσιο του προγράμδιαμόρφωση υγιεινών διατροφικών συνηθειών
ματος της ΕΕ για τα σχολεία. Κατά το
στα παιδιά και περιλαμβάνει την ανάπτυξη ειδισχολικό έτος 2016-2017, πάνω από 12,2
κών εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικά με τη
εκατομμύρια παιδιά σε 79 000 σχολεία
σημασία της σωστής διατροφής και των τρόπων
συμμετείχαν στο πρόγραμμα της ΕΕ για
παραγωγής των τροφίμων.
την προώθηση της κατανάλωσης φρούΣτο πλαίσιο του προγράμματος, κάθε σχολικό
των και λαχανικών στα σχολεία και περίέτος διατίθενται 150 εκατομμύρια EUR για φρούπου 18 εκατομμύρια παιδιά συμμετείχαν
τα και λαχανικά και 100 εκατομμύρια EUR για
στο πρόγραμμα της ΕΕ για την προώθηγάλα και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα. Οι εθνιση της κατανάλωσης γάλακτος, όπως
κές
κατανομές
για τα 28 κράτη μέλη που συμμετέπροκύπτει από τις τελευταίες εκθέσεις παρακολούθηχουν στο πρόγραμμα για το σχολικό έτος 2018-2019
σης.
μόλις εγκρίθηκαν και αναμένεται να εγκριθούν από
Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει 74 000 και πλέον τότην Επιτροπή έως τα τέλη Μαρτίου.
νους φρούτων και λαχανικών και πάνω από 285 000 τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων, που διανέμονται κατά Περισσότερες Πληροφορίες:
κύριο λόγο σε παιδιά ηλικίας μεταξύ 6 και 10 ετών.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1823_el.htm

Πρόσκληση υποβολής Προσφορών από τον Εκτελεστικό Οργανισμό για
τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (CHAFEA)
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και την Τροφίμων
(CHAFEA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσίευσε μια πρόσκληση υποβολής προσφορών
σχετικά με την Ευρωπαϊκή διάσταση όσον αφορά τις βλάβες που σχετίζονται με το αλκοολγια την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της 1ης τυποποιημένης ευρωπαϊκής έρευνας
για το αλκοόλ (SEAS).
Προκειμένου να μειωθούν οι βλάβες που συνδέονται με το αλκοόλ στην ΕΕ, η CHAFEA ζητά τακτικές υπηρεσίες για να στηρίξει δράσεις των κρατών μελών της ΕΕ στον τομέα αυτό. Η υπηρεσία ζητά την παρακολούθηση της τυποποιημένης ευρωπαϊκής έρευνας για το αλκοόλ το 2018/2019, για να υποστηρίξει τη
δημιουργία ικανοτήτων των κρατών μελών στον τομέα της πολιτικής για το αλκοόλ. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι ανοικτή έως τις 25 Μαΐου 2018.
Περισσότερες πληροφορίες: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3335&locale=en

Προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών: παιχνίδια και αυτοκίνητα
στις πρώτες θέσεις του καταλόγου των επικίνδυνων προϊόντων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις 12 Μαρτίου 2018 την έκθεση του 2017 σχετικά με το ευρωπαϊκό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα επικίνδυνα προϊόντα. Όπως προκύπτει από την έκθεση, το 2017 η
χρήση του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης από τις εθνικές αρχές ήταν όλο και μεγαλύτερη, με αποτέλεσμα να διαβιβαστούν μέσω του συστήματος 2 000 προειδοποιήσεις για επικίνδυνα προϊόντα. Τα παιχνίδια,
για παράδειγμα πολλά μοντέλα των δημοφιλών fidget spinners, τα αυτοκίνητα και οι μοτοσικλέτες βρίσκονται
στην κορυφή του καταλόγου των επικίνδυνων προϊόντων που εντοπίστηκαν και απομακρύνθηκαν από την
αγορά.
Οι 201 προειδοποιήσεις που στάλθηκαν μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης οδήγησαν σε περίπου 4 000
επακόλουθες ενέργειες, όπως η απόσυρση των προϊόντων από την αγορά. Αυτό δείχνει ότι όλες οι εθνικές αρχές παρακολούθησαν με προσοχή τις προειδοποιήσεις που καταχωρίστηκαν στο σύστημα και έλαβαν τα αναγκαία μέτρα για
να καταστήσουν την αγορά πιο ασφαλή για τους καταναλωτές.
Την 1η Μαρτίου 2018 η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση η οποία περιλαμβάνει ένα σύνολο επιχειρησιακών μέτρων που
θα πρέπει να λάβουν οι επιγραμμικές πλατφόρμες και τα κράτη μέλη για να βελτιώσουν περαιτέρω τις εργασίες σχετικά με παράνομο επιγραμμικό περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων επικίνδυνων προϊόντων.
Περισσότερες Πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1721_el.htm
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Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ καλεί σε κοινές παγκόσμιες φιλοδοξίες για την κλιματική αλλαγή και ενίσχυση της διπλωματίας της ΕΕ για το κλίμα
Οι υπουργοί Εξωτερικών
της ΕΕ ζήτησαν στις 26
Φεβρουαρίου την ενίσχυση των παγκόσμιων φιλοδοξιών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
και επαναβεβαίωσαν τη
δέσμευση της ΕΕ να ηγηθεί της πορείας αυτής το
2018, ένα κρίσιμο έτος για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της συμφωνίας του Παρισιού.

το κλίμα τον Δεκέμβριο στο Katowice της Πολωνίας .
Η δέσμευση της ΕΕ για θέματα που άπτονται του κλίματος
και της ασφάλειας θα αντιμετωπιστεί επίσης σε εκδήλωση
υψηλού επιπέδου που θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες τον
Ιούνιο με πρωτοβουλία της Ύπατης Εκπροσώπου για την
Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας Federica
Mogherini / Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Στα συμπεράσματά του, το Συμβούλιο ζήτησε επίσης μια
συνολική προσέγγιση μεταξύ των πολιτικών για το κλίμα
και των πολιτικών σε τομείς όπως το εμπόριο και τις επενδύσεις, καθώς και ενισχυμένες προσπάθειες για την αντιμετώπιση των εκπομπών από τη διεθνή ναυτιλία και την
αεροπορία μέσω των συνεχιζόμενων εργασιών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού IMO) και του Διεθνούς
Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO).

Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων υπογράμμισε τη
σημασία της διατήρησης της παγκόσμιας δέσμευσης στη
συμφωνία του Παρισίου, μια συμφωνία ορόσημο, και τον
επείγοντα χαρακτήρα της ολοκλήρωσης του προγράμματος εργασίας για την υλοποίησή της, το οποίο πρόκειται να
οριστικοποιηθεί κατά την επόμενη διάσκεψη του ΟΗΕ για Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/yK4jM4

Βιώσιμα χρηματοοικονομικά: το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για μια
πιο πράσινη και πιο καθαρή οικονομία
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκαλύπτει τη στρατηγική της για ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα που υποστηρίζει το θεματολόγιο της ΕΕ για το κλίμα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Καθώς ο πλανήτης μας υφίσταται όλο και περισσότερο τις απρόβλεπτες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και της εξάντλησης των πόρων, απαιτείται επείγουσα δράση για την προσαρμογή σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο. Χρειάζονται
πρόσθετες επενδύσεις ύψους περίπου 180 δισ. ευρώ ετησίως για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το 2030 που συμφωνήθηκαν στο Παρίσι ,μεταξύ
των οποίων μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 40 %. Αυτός
είναι ο λόγος για τον οποίο, με βάση τις συστάσεις που διατυπώθηκαν από
την ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου (ΟΕΥΕ) για βιώσιμα χρηματοοικονομικά, η Επιτροπή εκθέτει σήμερα έναν χάρτη πορείας για την ενίσχυση
του ρόλου των χρηματοοικονομικών στην επίτευξη μιας οικονομίας που λειτουργεί εύρυθμα και επιτυγχάνει επίσης
τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους της.
Το σημερινό σχέδιο δράσης για τα βιώσιμα χρηματοοικονομικά εντάσσεται στις προσπάθειες της Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU) για σύνδεση των χρηματοοικονομικών με τις συγκεκριμένες ανάγκες της ευρωπαϊκής οικονομίας προς
όφελος του πλανήτη και της κοινωνίας μας. Αποτελεί επίσης ένα από τα βασικά βήματα για την υλοποίηση της ιστορικής συμφωνίας των Παρισίων και της ατζέντας της ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Περισσότερες Πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1404_el.htm

Μηχανισμός Χρηματοδότησης «Συνδέοντας την Ευρώπη» Ενέργεια
H Γενική Διεύθυνση για την Κλιματική Δράση και την Ενέργεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσίευσε μια
πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τον Μηχανισμό Χρηματοδότησης «Συνδέοντας την Ευρώπη» - Ενέργεια. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2018-1 CEF για την ενέργεια θα διαθέσει 200 εκατ.
Ευρώ για τη χρηματοδότηση έργων κοινού ενδιαφέροντος στον ενεργειακό τομέα, συγκεκριμένα στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, των ευφυών δικτύων, των δικτύων φυσικού αερίου και του διασυνοριακού διοξειδίου του άνθρακα.
Η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι ανοικτή έως τις 26 Απριλίου 2018.
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/vf1g79
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Προτάσεις για ισχυρότερη, αποτελεσματικότερη και
ασφαλέστερη Πολιτική Θεωρήσεων Εισόδου της ΕΕ
Η Επιτροπή πρότεινε τη μεταρρύθμιση της κοινής πολιτικής θεωρήσεων της ΕΕ προκειμένου να προσαρμόσει
τους κανόνες στην εξέλιξη του προβληματισμού σχετικά με την ασφάλεια, στις προκλήσεις που συνδέονται με τη μετανάστευση και στις νέες
δυνατότητες που προσφέρουν οι τεχνολογικές εξελίξεις.
Οι προτεινόμενες αλλαγές όσον αφορά τον κωδικό θεωρήσεων θα απλουστεύσουν τις διατυπώσεις χορήγησης θεώρησης (βίζας) στους νόμιμους ταξιδιώτες για να ταξιδεύουν στην Ευρώπη, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό
τον τουρισμό, το εμπόριο και τις επιχειρήσεις και ενισχύοντας, παράλληλα,
την πρόληψη των κινδύνων όσον αφορά την ασφάλεια και την παράτυπη μετανάστευση.
Η τουριστική βιομηχανία διαδραματίζει καίριο ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομία, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 10% του ΑΕΠ της ΕΕ. Παρόλο που τα
κράτη μέλη της ΕΕ συγκαταλέγονται στους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, οι χρονοβόρες και επαχθείς διαδικασίες μπορεί να αποθαρρύνουν τους τουρίστες να ταξιδεύουν
στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα να αναπροσανατολίζονται οι επενδύσεις και οι δαπάνες σε άλλες χώρες και να επηρεάζεται αρνητικά η οικονομία της ΕΕ. Ταυτόχρονα, τα οφέλη της απλούστευσης των ταξιδιωτικών θεωρήσεων πρέπει να
συμβαδίζουν με την καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης, της ασφάλειας και των συνόρων, ώστε να αντιμετωπίζονται κατάλληλα οι σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις στους τομείς της ασφάλειας και της μετανάστευσης.
Οι τροποποιήσεις του κώδικα θεωρήσεων αποτελούν το πρώτο βήμα της μεταρρύθμισης της κοινής πολιτικής θεωρήσεων της ΕΕ – την άνοιξη του τρέχοντος έτους θα ακολουθήσει πρόταση για τη βελτίωση του συστήματος πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS).
Περισσότερες Πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-181745_el.htm

Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση
Η Επιτροπή υπέβαλε, κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου, έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί και τα περαιτέρω καίρια μέτρα που πρέπει να ληφθούν στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού θεματολογίου για τη μετανάστευση και του χάρτη
πορείας της Επιτροπής που χαράχτηκε τον Δεκέμβριο του 2017,
προς μια ολοκληρωμένη συμφωνία για τη μετανάστευση έως τον
Ιούνιο του 2018.
Σύμφωνα με την έκθεση η μείωση των παράτυπων αφίξεων συνεχίστηκε καθόλη τη διάρκεια του 2017 και τους πρώτους μήνες του 2018,
ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών, την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων, την
προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης και την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με τους διεθνείς εταίρους.
Περισσότερες Πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1763_el.htm

Η Πολιτική Συνοχής επενδύει στη βελτίωση της οδικής σύνδεσης με το
μεγαλύτερο λιμάνι της Κύπρου
25,5 εκατομμύρια ευρώ από
το Ταμείο Συνοχής θα συμβάλουν στην ολοκλήρωση των
έργων κατασκευής ενός καίριας
σημασίας
αυτοκινητοδρόμου
που θα συνδέει το λιμάνι της Λεμεσού, σημαντικό οικονομικό
κέντρο και το μεγαλύτερο λιμάνι
στην Κύπρο, με την πόλη της Πάφου στη δυτική ακτή
του νησιού.
Επιπλέον της οικονομικής ώθησης που θα προσφέρει, το
έργο θα συμβάλει στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης στην αστική περιοχή της Λεμεσού και στην ενίσχυ-

ση της οδικής ασφάλειας. Το έργο έχει ήδη ενισχυθεί με
ενωσιακές επενδύσεις ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ κατά
την περίοδο χρηματοδότησης 2007-2013. Στο πλαίσιο αυτό, χρηματοδοτήθηκε η κατασκευή αποχετευτικού συστήματος ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος πλημμύρας κατά
μήκος της οδού, ιδίως σε κατοικημένες περιοχές, και να
προστατευτεί το περιβάλλον.
Περισσότερες πληροφορίες: https://bit.ly/2FULt2v
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Ταξιδιωτικές ευκαιρίες με Εκπαιδευτική και Πολιτιστική αξία για τους
νέους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε την 1η
Μαρτίου τα πρώτα βήματα για την εφαρμογή της πρότασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την έκδοση "Ελεύθερου
διαβατηρίου για τους Ευρωπαίους 18 ετών" με την έκδοση απόφασης χρηματοδότησης.

τοχή των πολιτών, την κοινωνική ένταξη και
την αλληλεγγύη όλων των νέων.
Η δράση θα επιδιώξει να προσφέρει στους
νέους, ανεξάρτητα από το κοινωνικό ή εκπαιδευτικό υπόβαθρο, και στους ανθρώπους με μειωμένη κινητικότητα, την ευκαιρία
να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Οι πρώτοι
συμμετέχοντες αναμένεται να ταξιδέψουν
αυτό το καλοκαίρι. Κατά γενικό κανόνα θα χρησιμοποιηθεί
ο σιδηρόδρομος, αλλά θα διατίθενται εναλλακτικοί τρόποι
μεταφοράς όπου αυτό είναι απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη περιβαλλοντικές παραμέτρους, καθώς και τον χρόνο
και την απόσταση.

Με προϋπολογισμό 12 εκατομμυρίων ευρώ
το 2018, η δράση αυτή αναμένεται να δώσει σε περίπου
20.000-30.000 νέους μια ταξιδιωτική εμπειρία που θα συμβάλει στην προώθηση μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας, στην
ενίσχυση κοινών ευρωπαϊκών αξιών και στην προώθηση
της ανακάλυψης ευρωπαϊκών χώρων και πολιτισμών. Η
πρόταση αυτή ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες της ΕΕ να
Περισσότερες πληροφορίες:
προωθήσει τη μαθησιακή κινητικότητα, την ενεργό συμμεhttp://www.youdiscover.eu/

Το Erasmus+ στην εικονική πραγματικότητα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε τον ιστοχώρο Erasmus+ Virtual Exchange, ένα σχέδιο για την προώθηση
του διαπολιτισμικού διαλόγου και τη βελτίωση των δεξιοτήτων τουλάχιστον 25.000 νέων με τη βοήθεια των εργαλείων ψηφιακής μάθησης τα επόμενα δύο έτη. Το έργο καλύπτει τις 33 χώρες που συμμετέχουν στο Erasmus+ και την περιοχή της Νότιας Μεσογείου που περιλαμβάνει την Αλγερία, την Αίγυπτο, το Ισραήλ, την Ιορδανία, το Λίβανο, τη Λιβύη, το Μαρόκο, την Παλαιστίνη*, τη Συρία και την Τυνησία.
Το Erasmus+ Virtual Exchange θα συνδέσει νέους, νέους εργαζόμενους, σπουδαστές και μέλη της πανεπιστημιακής
κοινότητας από ευρωπαϊκές χώρες και χώρες της Νότιας Γειτονίας της ΕΕ με συντονιζόμενες συζητήσεις, διεθνικές ομάδες υλοποίησης έργων, ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα και κατάρτιση με σκοπό την ευαισθητοποίηση.
Όλες οι δραστηριότητες θα διεξαχθούν στο πλαίσιο προγραμμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή οργανωμένων προγραμμάτων για τη νεολαία. Κατά την
προπαρασκευαστική του φάση το Erasmus+ Virtual Exchange κίνησε το ενδιαφέρον πανεπιστημίων και οργανώσεων νεολαίας και έχουν ήδη συσταθεί 50
εταιρικές σχέσεις και καταρτιστεί 40 άτομα ώστε να αναλάβουν συντονιστικό
ρόλο σε συζητήσεις.
Περισσότερες Πληροφορίες: https://europa.eu/youth/erasmusvirtual

Αλλαγές στην κινητικότητα των νέων με το Erasmus+: μεταβατική
περίοδος εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης
Λόγω καθυστερήσεων στη συμφωνία του νομικού πλαισίου για το Σώμα της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης, έχει
τεθεί σε εφαρμογή μια μεταβατική περίοδος πριν από την έγκριση αυτής της νέας πρωτοβουλίας εντός του τρέχοντος έτους. Λάβετε υπόψη ότι η ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία (EVS) ως εμπορικό σήμα έχει διακοπεί. Από τον Ιανουάριο του 2018, οι δραστηριότητες Erasmus + Εθελοντισμού αντικατέστησαν την ΕΕΥ στον Οδηγό
του Προγράμματος
Erasmus +.
Το διορθωτικό του οδηγού προγράμματος Erasmus + και της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το 2018 υποδεικνύει σημαντικές αλλαγές στο τμήμα Νεολαία του προγράμματος. Αυτό σημαίνει ότι οι δραστηριότητες εθελοντισμού
του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης επαναφέρονται στο πρόγραμμα Erasmus+ για την πρόσκληση του 2018, επηρεάζοντας τα σχέδια εθελοντισμού των νέων στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1. Το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος
έτους, μετά την έγκριση του νομικού πλαισίου του Σώματος Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κατάσταση θα
επανεκτιμηθεί με στόχο να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει επικάλυψη μεταξύ των δύο καθεστώτων.
Ωστόσο, εισήχθη μια σημαντική αλλαγή όσον αφορά την επιλογή των εθελοντών. Για δραστηριότητες εντός των χωρών
του Προγράμματος, οι οργανισμοί πρέπει να επιλέξουν τους εθελοντές τους από τη βάση δεδομένων του Ευρωπαϊκού
Σώματος Αλληλεγγύης. Για τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις χώρες εταίρους, οι συμμετέχοντες δεν χρειάζεται να είναι εγγεγραμμένοι στη βάση δεδομένων.
Ένα ηλεκτρονικό εργαλείο που ονομάζεται Σύστημα Διαχείρισης και Υποστήριξης τοποθέτησης (PASS) επιτρέπει στους
οργανισμούς να αναζητούν και να επικοινωνούν με αυτούς τους νέους. Οι οργανισμοί που διαθέτουν ήδη διαπίστευση
ΕΕΥ έχουν αυτόματη πρόσβαση στο εργαλείο, καθώς και την πρόσβασή τους στην βάση δεδομένων εθελοντισμού της
Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας. Οι νέες οργανώσεις πρέπει πρώτα να εξουσιοδοτηθούν στο πλαίσιο ενός
από τα προγράμματα της ΕΕ.
Περισσότερες Πληροφορίες:https://bit.ly/2FcaW6n
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Νέα για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
(ΜΜΕ)
#investEU: Νέος Διαδραστικός Χάρτης Ευρωπαϊκής Στήριξης στις ΜΜΕ
Η βοήθεια στις μικρές επιχειρήσεις να έχουν βελτιωμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση αποτελεί κορυφαία
προτεραιότητα για την ΕΕ. Χάρη στον μεγάλο αριθμό προγραμμάτων χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ), εκατοντάδες χιλιάδων
ΜΜΕ και επιχειρηματίες σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν λάβει
τη χρηματοδοτική ώθηση που χρειάζονταν για να ξεκινήσουν,
να αναπτύξουν και να επεκτείνουν την επιχειρηματική δραστηριότητά τους.
Ένας νέος διαδραστικός χάρτης είναι διαθέσιμος ώστε να μπορείτε
να δείτε ακριβώς που πήγαν τα χρήματα.
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.eif4smes.com/

Ένωση Κεφαλαιαγορών: εξάλειψη των εμποδίων στις διασυνοριακές
επενδύσεις και επιτάχυνση της υλοποίησής
τους
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την ανάπτυξη
της Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU), προωθώντας εναλλακτικές πηγές
χρηματοδότησης και εξαλείφοντας τα εμπόδια στις διασυνοριακές επενδύσεις.
Η Ένωση Κεφαλαιαγορών θα ωφελήσει όλα τα κράτη μέλη και, ιδίως, θα
ενισχύσει την Οικονομική και Νομισματική Ένωση προωθώντας τον επιμερισμό του κινδύνου στον ιδιωτικό τομέα.
Με βάση την πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί από την έναρξη λειτουργίας
της Ένωσης Κεφαλαιαγορών το 2015, οι σημερινές προτάσεις θα ενισχύσουν τη διασυνοριακή αγορά επενδυτικών
κεφαλαίων, θα προωθήσουν την ευρωπαϊκή αγορά καλυμμένων ομολόγων ως πηγή μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης και θα εξασφαλίσουν μεγαλύτερη βεβαιότητα για τους επενδυτές κατά τις διασυνοριακές συναλλαγές τίτλων και
απαιτήσεων. Η Ένωση Κεφαλαιαγορών αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της Επιτροπής Γιούνκερ για την ενίσχυση της οικονομίας της Ευρώπης και την προώθηση των επενδύσεων με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Αποσκοπεί στην κινητοποίηση κεφαλαίων και στη διοχέτευσή τους σε όλες τις επιχειρήσεις της ΕΕ, ιδίως τις μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που χρειάζονται πόρους για να αναπτυχθούν και να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους.
Η ταχεία έγκριση αυτών των προτάσεων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα δώσει τη δυνατότητα σε
επιχειρήσεις και επενδυτές να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες της Ενιαίας Αγοράς. Η Επιτροπή καλεί επίσης
τους συννομοθέτες να διασφαλίσουν την ταχεία έγκριση σημαντικών εκκρεμών μεταρρυθμίσεων για την ολοκλήρωση
της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, όπως τις προτάσεις για την ενίσχυση της εποπτείας των κεφαλαιαγορών, την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων και την παροχή νέων επενδυτικών δυνατοτήτων για τους καταναλωτές. Από τις 12 προτάσεις που υπέβαλε η Επιτροπή για να τεθούν οι βάσεις της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, μόνον 3 εγκρίθηκαν σε αυτό το
στάδιο από τους συννομοθέτες.
Περισσότερες Πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1364_el.htm
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΑΪΟΥ 2018
AgriResearch Conference
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/KNc4Lh

2-3 Μαΐου
Βρυξέλλες, Βέλγιο

Smart Specialisation and Technology Transfer as Innovation Drivers for Regional
Growth
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/Z5tEJD

3-4 Μαΐου
Σόφια, Βουλγαρία

Internationalization of Universities and the National Language
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/f2yyxy
The role of cultural heritage in the contruction of the Europe for citizens
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/yu1yRu

4 Μαΐου
Λούβεν, Βέλγιο
4 Μαΐου
Μπούργος, Ισπανία

IP Case Law Conference
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/E1ZUzt

7-8 Μαΐου
Αλικάντε, Ισπανία

European Biomass Conference
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.eubce.com/

14-17 Μαΐου
Κοπεγχάγη, Δανία

9th Internet of Things European Summit
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/j2LnQw

15-16 Μαΐου
Βρυξέλλες, Βέλγιο

Innovation through Interconnection 2018
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/NnXMZx

16 Μαΐου,
Λονδίνο, Ηνωμένο
Βασίλειο

European Natura 2000 Award Ceremony
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/RLYRPC

17 Μαΐου
Βρυξέλλες, Βέλγιο

#BlueInvest 2018
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/89zCGW

17 Μαΐου
Βρυξέλλες, Βέλγιο

Introduction to EU Asylum and Migration Law
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.eipa.eu/product/eu-asylum-and-migration-law/
‘Demonstrating Results of Big Data initiatives in Healthcare’
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/jzQi73
Reflecting on Europe’s Disorder: Scenarios for the (EU’s) Future
Περισσότερες πληροφορίες: http://cse.uaic.ro/eurint/index.htm

17-18 Μαΐου
Λουξεμβούργο,
Λουξεμβούργο
17-18 Μαΐου
Ρότερνταμ,
Ολλανδία
18-19 Μαΐου
Ιάσι, Ρουμανία

EUREKA Innovation Days 2018
Περισσότερες πληροφορίες: http://eurekainnovationdays.org/

22-24 Μαΐου
Ελσίνκι, Φιλανδία

Fostering the Digitisation of Public Services in the EU
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/ycKNvr

23 Μαΐου
Βρυξέλλες, Βέλγιο

18th International Conference on Integrated Care
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/ycKNvr
Conference on Good Governance for Cohesion Policy
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/ZNsoXm
European Forum on Defence and Dual Technologies
Περισσότερες πληροφορίες: https://endrpaca2018.b2match.io/
Energy Infrastructure Forum 2018
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/5SaFuk
Health 2.0 Europe 2018
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.himsseuropeconference.eu/sitges/2018

23-25 Μαΐου
Ουτρέχτη, Ολλανδία
24 Μαΐου
Βρυξέλλες, Βέλγιο
24-25 Μαΐου
Τουλόν, Γαλλία
24-25 Μαΐου
Κοπεγχάγη, Δανία

27-29 Μαΐου
Βαρκελώνη,
Ισπανία

Meeting of the European Electricity Regulatory Forum
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/rGfs2D

30-31 Μαΐου
Φλωρεντία, Ιταλία

European Maritime Day 2018
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.eipa.eu/product/european-public-procurement-ppp/

31 Μαΐου–1Ιουνίου
Μπουργκάς,
Βουλγαρία
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
European Day of social economy entreprises 2018
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/FNNSbf

4 Ιουνίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο

Open Source Intelligence
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/y9jUFA

4-6 Ιουνίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο

EU Sustainable Energy Week 2018
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.eusew.eu/

4-8 Ιουνίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο

Higher Education and Smart Specialization
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/AsjrGJ

5 Ιουνίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο

European Development Days
Περισσότερες πληροφορίες: https://eudevdays.eu/

5-6 Ιουνίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο

Innovative bio-based products: Investment, Environmental Impacts and Future Perspectives
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/MQ9kYW

6 Ιουνίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο

Environmental Goods and Services: Co-Managing Energy and Water Assets
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/AbmEM2

6 Ιουνίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο

3rd International Congress on Vocational and Professional Education and Training
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.vpet-congress.ch/en

Future of Innovation
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ebncongress.eu/
CareersNet Meeting
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/M5wn1V

6-8 Ιουνίου
Winterhur,
Ελβετία

6-8 Ιουνίου
Esch-sur-Alzette,
Λουξεμβούργο
7-8 Ιουνίου
Θεσσαλονίκη,
Ελλάδα

Inclusiveness of the standardization system – How to ensure that all stakeholders are
represented
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/ftFahF

11 Ιουνίου
webinar

UPWEB - Understanding the practice and developing the concept of welfare bricolage
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/HntwVg

12 Ιουνίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο

Food in Regions – One health, from Regionality to Functionality
Περισσότερες πληροφορίες: http://food2030plovdiv.eu/

13 Ιουνίου
Πλόβντιβ,
Βουλγαρία

Skills anticipation methods and practices
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/EjAo22

14-15 Ιουνίου
Θεσσαλονίκη,
Ελλάδα

Digital Day
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/1eiWVp

19 Ιουνίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο

Diversity in Tech
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/iVzWcD

19 Ιουνίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο

ECSEL JU Symposium 2018
Περισσότερες πληροφορίες: https://events-ecsel.eu/symposium-2018

19-20 Ιουνίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο

MEPs Against Cancer
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/jXHVxN

20 Ιουνίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο

UKRO Conference 2018
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/nJZsFQ

21-22 Ιουνίου
Southampton,
Ηνωμένο Βασίλειο

EU-Funding and the future EU-Budget post-2020
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/L4LzkG
Business and University cooperation: fostering entrepreneurship and innovation in
higher education
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/z1yZhp

26 Ιουνίου
webinar
27 Ιουνίου
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/

THE CYPRUS INSTITUTE
http://www.cyi.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/
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
http://spititiskyprou.gr/
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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/

Επιμέλεια ύλης και έκδοσης: Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου - Γραφείο Βρυξελλών
Για περαιτέρω πληροφορίες και ενημέρωση: eoc.brussels@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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