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4η Ημερίδα Δημόσιας Υγείας στην Κύπρο
INFO DAYS

«Climate Action, Environment, Resource Efficiency &
Raw Materials»
11-12 Σεπτεμβρίου 2018,
Βρυξέλλες, Βέλγιο
https://goo.gl/kF7GsW

«Horizon 2020 Energy
virtual info day»
13 Σεπτεμβρίου 2018,
online
https://goo.gl/URFyre

Εορτασμοί για τα 10 χρόνια λειτουργίας της Σχολής Επιστημών Υγείας υπό την αιγίδα
του Υπουργού Υγείας κ. Ιωάννου.
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία σας προσκαλούν να παραστείτε στην 4η Παγκύπρια Ημερίδα Δημόσιας Υγείας που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργού Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Ιωάννου. Παράλληλα θα τελεστούν οι επετειακοί εορτασμοί για τα δέκα
χρόνια λειτουργίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.
Τα θέματα της ημερίδας θα εστιάσουν στις προκλήσεις του νέου Γενικού Συστήματος Υγείας και
στα διάφορα ερευνητικά αποτελέσματα από εμπλεκομένους φορείς δημόσιας υγείας στην Κύπρο βασισμένα σε έρευνες που έγιναν στον Κυπριακό πληθυσμό και τις ευάλωτες ομάδες του.
Προσκεκλημένη εναρκτήρια ομιλία θα δοθεί από τον Δρ. Marcel Goldberg, εμπνευστή και δημιουργό της Γαλλικής κοορτής CONSTANCES η οποία παρακολουθεί δείκτες υγείας για πάνω
από 200000 Γάλλους.
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Η ημερίδα θα λάβει χώρα στις 20 Σεπτεμβρίου 2018, 09:00 - 17:00, στο Αμφιθέατρο 1, κτήριο
Τάσσος Παπαδόπουλος του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.cut.ac.cy/faculties/hsc/cii
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Υπό την αιγίδα του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα
Καδής. Υποστηριζόμενη από την Επίτροπο Περιβάλλοντος κ. Ιωάννα Παναγιώτου.
Περισσότερες πληροφορίες: www.climatico2019.com
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Η Εσθονία συμμετέχει στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ανάπτυξη
υπερυπολογιστών
Στις 24 Αυγούστου, η Εσθονία έγινε η 21η ευρωπαϊκή χώρα που υπέγραψε τον
Ευρωπαϊκό Χάρτη για την πληροφορική υψηλών επιδόσεων (HPC). Στόχος είναι
να συγκεντρωθούν οι ευρωπαϊκοί και εθνικοί πόροι για την κατασκευή και την ανάπτυξη υπερυπολογιστών παγκόσμιας κλάσης που θα κατατάσσονται στην πρώτη τριάδα του κόσμου μέχρι το 2022-2023.
Η πληροφορική υψηλών επιδόσεων (HPC) απαιτείται για τη διαχείριση όλο και μεγαλύτερων ποσοτήτων δεδομένων και για να βοηθηθούν οι ερευνητές να πραγματοποιήσουν επιστημονικές ανακαλύψεις
σε πολλούς τομείς από την υγειονομική περίθαλψη και την ανανεώσιμη ενέργεια έως την ασφάλεια των αυτοκινήτων
και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.
Η κοινή επιχείρηση EuroHPC θα συγκεντρώσει επενδύσεις για τη δημιουργία κορυφαίων ευρωπαϊκών υπερυπολογιστών και μεγάλων υποδομών δεδομένων. Η κοινή επιχείρηση σκοπεύει να αποκτήσει έως το 2020 συστήματα με
πρόβλεψη (εκατό εκατομμύρια δισεκατομμύρια ή 1017 υπολογισμούς ανά δευτερόλεπτο) και να υποστηρίξει την
ανάπτυξη συστημάτων απόδοσης που βασίζονται στην ευρωπαϊκή τεχνολογία έως το 2022 (ένα δισεκατομμύριο
δισεκατομμύρια ή 1018 υπολογισμούς ανά δευτερόλεπτο) -2023.
Περισσότερες Πληροφορίες: https://goo.gl/pDxnWa

Από τα μίνι-όργανα έως τα εξαιρετικά γρήγορα γυρίσματα:
το ERC επενδύει σε ερευνητές πρώιμης σταδιοδρομίας
Γιατί είναι τόσο πράσινος ο κόσμος; Τι μπορούμε να
φάμε για να αποτρέψουμε την άνοια; Είναι τα μάτια
μας τα παράθυρα για τις προσωπικότητες μας; 403
ταλαντούχοι ερευνητές πρώιμης σταδιοδρομίας
έλαβαν υποτροφίες από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Έρευνας για να απαντήσουν σε τέτοιες ερωτήσεις. Οι
επιστήμονες θα επωφεληθούν από 603 εκατ. Ευρώ συνολικά και μέχρι 1,5 εκατ. Ευρώ το καθένα, να δημιουργήσουν δικές τους ερευνητικές ομάδες και να διεξάγουν
πρωτοποριακά έργα.
έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ, του προγράμματος
«Ορίζοντας 2020».
Οι επιχορηγήσεις αποτελούν μέρος του πυλώνα της
«εξαιρετικής επιστήμης» του τρέχοντος προγράμματος Περισσότερες Πληροφορίες: https://goo.gl/Wdykgh

Η Επιτροπή προωθεί τη μεγαλύτερη συμμετοχή των επιχειρήσεων στις
περιφερειακές στρατηγικές καινοτομίας
Η Επιτροπή έδωσε το πράσινο φως για τη συνέχιση
μιας δράσης στήριξης με στόχο τη βελτίωση των περιφερειακών συστημάτων καινοτομίας στις περιοχές
χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης και χαμηλού εισοδήματος στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Πολωνία,
την Ουγγαρία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Κροατία.

2016, ανανεώνεται για άλλα δύο χρόνια, προκειμένου να
βοηθήσει τις περιφέρειες να προετοιμαστούν για αποδοτικές επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία στον
επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ 20212027. Συμπληρώνει άλλες πρωτοβουλίες, όπως η
«Stairway to Excellence», η οποία βοηθά τις περιφέρειες
να προσδιορίσουν τους πόρους της ΕΕ για τη χρηματοδότηση καινοτόμων σχεδίων και να ενώσουν με άλλες
περιφέρειες με παρόμοια περιουσιακά στοιχεία για να
δημιουργήσουν συμπλέγματα καινοτομίας. Η δράση στήριξης έχει προϋπολογισμό 3 εκατομμυρίων ευρώ για το
2018-2019 που διατέθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Συντονισμένη από την υπηρεσία Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Επιτροπής και από το
Κοινό Κέντρο Ερευνών, η πρωτοβουλία βοηθά τις περιφέρειες να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια στην καινοτομία,
όπως η έλλειψη αλληλεπίδρασης μεταξύ των τοπικών
επιχειρηματικών τομέων και του ακαδημαϊκού χώρου, και
να επιτύχουν τη βιομηχανική μετάβαση. Ειδικότερα, θα Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/Gb6H3M
επικεντρωθεί στην προώθηση μεγαλύτερης συμμετοχής
επιχειρηματικών εταίρων και επιχειρηματιών στο σχεδιασμό και την εφαρμογή περιφερειακών στρατηγικών καινοτομίας, γνωστές ως στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης.
Το πρόγραμμα, που αναπτύχθηκε από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τέθηκε σε εφαρμογή το 2014-
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Η Επιτροπή αναλαμβάνει περαιτέρω δράση για τη βελτίωση της
προστασίας των καταναλωτών από τις τοξικές ουσίες
Στις 11 Ιουλίου 2018, η Επιτροπή έλαβε μέτρα για τον
περιορισμό της διάθεσης στην αγορά αντικειμένων που
περιέχουν τέσσερις φθαλικές ενώσεις: DEHP, DBP, BBP
και DIBP.
Αυτές οι ουσίες είναι συνήθως παρούσες σε πλαστικοποιημένα υλικά και βρίσκονται σε μια μεγάλη ποικιλία καθημερινών
προϊόντων, από τα παιχνίδια μέχρι τον αθλητικό εξοπλισμό.
Οι φθαλικές ενώσεις είναι ουσίες που προκαλούν μεγάλη
ανησυχία και είναι γνωστές για τις τοξικές τους επιπτώσεις
στην αναπαραγωγική υγεία. Σύμφωνα με τον προτεινόμενο περιορισμό που παρουσιάζεται στην επιτροπή REACH,
οι τέσσερις φθαλικές ενώσεις ενδέχεται να μην υπάρχουν σε αντικείμενα που χρησιμοποιούνται από τους καταναλωτές ή είναι διαθέσιμα σε εσωτερικούς χώρους σε συγκέντρωση ίση ή ανώτερη 0,1% κατά βάρος μεμονωμένα ή σε
οποιονδήποτε συνδυασμό σε οποιοδήποτε πλαστικοποιημένο υλικό.
Η πρόταση περιορισμού λαμβάνει υπόψη τις σωρευτικές επιδράσεις και τη συνδυασμένη έκθεση στις 4 φθαλικές
ενώσεις από διάφορα είδη.
Η επιτροπή REACH, αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες από όλα τα κράτη μέλη, υποστήριξε το προτεινόμενο
μέτρο με ομοφωνία.
Περισσότερες Πληροφορίες: https://goo.gl/r2AVJp

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: η Επιτροπή καταχωρεί την
πρωτοβουλία με τίτλο «Σταματήστε την ασιτία του 8 % του ευρωπαϊκού
πληθυσμού!»
Το Σώμα των Επιτρόπων αποφάσισε σήμερα να καταχωρίσει μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία
πολιτών
με
τίτλο
«Σταματήστε την ασιτία του
8 % του ευρωπαϊκού πληθυσμού».

τις οποίες καλούν την Επιτροπή
να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις. Σε αυτές συγκαταλέγονται
δράσεις όπως η δημιουργία ενός προγράμματος για την παροχή κουπονιών τροφίμων και η
μεταρρύθμιση των γεωργικών
αγορών παραγώγων, καθώς και
Οι αναφερόμενοι στόχοι της
ένα νέο σύστημα ταξινόμησης
προτεινόμενης
πρωτοβουλίας
για τα απορρίμματα τροφίμων
πολιτών είναι «να ωθήσει τις κυβερνήσεις να ασχοληθούν με συναφείς στόχους και κανόνες επεξεργασίας.
επειγόντως με το πρόβλημα της πείνας» και «να τονίσει
ότι η ευθύνη για την εξάλειψη του προβλήματος εναπόκει- Περισσότερες Πληροφορίες:
ται στις κυβερνήσεις». Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας
έχουν καθορίσει έναν λεπτομερή κατάλογο δράσεων για https://goo.gl/eec1L4

Το Σχέδιο Γιούνκερ στηρίζει δάνειο 40 εκατ. ευρώ για τη
χρηματοδότηση της έρευνας για τη θεραπεία του καρκίνου
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) του Σχεδίου Γιούνκερ έχει υποστηρίξει
δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ύψους €40
εκατ., για την εταιρεία βιοτεχνολογίας Nanobiotix. Το δάνειο θα
συμβάλει στη χρηματοδότηση της
έρευνας και ανάπτυξης, από την
Nanobiotix, καινοτόμων θεραπειών του καρκίνου.
Το δάνειο θα εξασφαλιστεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Στρατηγικών Επενδύσεων, μέρος του σχεδίου Juncker,
το οποίο έχει διαθέσει 335 δισεκατομμύρια ευρώ σε υπο-

στηριζόμενες επενδύσεις από την
ίδρυσή του.
Η Nanobiotix θα χρησιμοποιήσει τη
χρηματοδότηση για τις προγραμματισμένες δαπάνες της για έρευνα,
ανάπτυξη και καινοτομία.
Περισσότερες Πληροφορίες:
https://goo.gl/Xfw7is
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Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ανανεώνει την ευρωπαϊκή
υποστήριξη των αιολικών πάρκων στην Ελλάδα
Η ΕΤΕπ υπέγραψε χρηματοδοτική
συμφωνία ύψους 24 εκατ. ευρώ με
τον ελληνικό όμιλο ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ για να συμβάλει στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, της κατασκευής και της λειτουργίας δύο αιολικών πάρκων στο όρος Βέρμιο στη
Βόρεια Ελλάδα.

Τα δύο αιολικά πάρκα θα έχουν συνδυασμένη
παραγωγική
ικανότητα
44,4 MW, η οποία θα κατανέμεται ανάμεσα στο πάρκο της θέσης Ερεσού
Ύψωμα-Φούρκα (παραγωγικής ικανότητας 36 MW) και σε εκείνο της θέσης
Λεύκες-Κερασιά (παραγωγικής ικανότητας 8,4 MW). Από κοινού, θα φιλοξενούν 22 ανεμογεννήτριες εγκατεστημέΗ Alpha Bank ενήργησε ως συνδανεινες σε πολύπλοκα πεδία με υψόμετρο
στής που παρέχει ισοδύναμο ποσό
άνω των 1.400 μ., και θα συνδέονται με
μακροπρόθεσμου δανεισμού μαζί με
το δίκτυο μεταφοράς μέσω ενός νέου
μεσοπρόθεσμη διευκόλυνση ΦΠΑ. Το δάνειο της ΕΤΕπ υποσταθμού ΜΤ/ΥΤ [μέσης/υψηλής τάσης] και με υπόυποστηρίζεται από την εγγύηση του προϋπολογισμού της γεια καλώδια ΜΤ μήκους 8,5 και 16 χιλιομέτρων αντίστοιΕΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών χα.
Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), το χρηματοδοτικό μέσο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Πρόκειται για τη δεύτε- Περισσότερες Πληροφορίες:
ρη σύμβαση αυτού του τύπου με την ΤΕΡΝΑ μετά από
εκείνη του περασμένου Ιουλίου για τη χρηματοδότηση https://goo.gl/pTQAAN
αιολικών πάρκων στην περιοχή της Βοιωτίας.

Η Ενεργειακή Ένωση αποκτά απλουστευμένη, ισχυρή και διαφανή
διακυβέρνηση: η Επιτροπή χαιρετίζει την φιλόδοξη συμφωνία.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο σχεδιαζόμενος ελληνικός
μηχανισμός που θα αμείβει την ευέλικτη δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής συνάδει με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.
Στο πλαίσιο του εν λόγω μηχανισμού, οι πάροχοι ευέλικτης δυναμικότητας,
όπως οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με φυσικό αέριο, οι
ευέλικτοι υδροηλεκτρικοί σταθμοί και, σε ένα δεύτερο στάδιο, οι διαχειριστές απόκρισης στη ζήτηση και οι διαχειριστές αποθήκευσης μπορούν να
λαμβάνουν ενίσχυση για να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια ή, στην περίπτωση των διαχειριστών απόκρισης στη ζήτηση, για να μειώνουν τη δική
τους κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.
Αυτή η ευελιξία στη δυναμικότητα παραγωγής θα δώσει τη δυνατότητα
στον διαχειριστή του ελληνικού συστήματος μεταφοράς (ΔΣΜ) να αντιμετωπίζει τη μεταβλητότητα της παραγωγής και κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας, ιδίως κατά τις βραδινές ώρες, όταν η μείωση στη παραγωγή
ηλιακής ενέργειας συμπίπτει με την αύξηση στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. Για τον περιορισμό του κόστους, ο
ΔΣΜ θα επιλέξει παρόχους ευέλικτης δυναμικότητας μέσω ανταγωνιστικών δημοπρασιών, με μέγιστο δημοπρατούμενο όγκο 4.500 megawatt. Το μέτρο θα εφαρμοστεί μέχρι το τέλος του 2019.
Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/midday-express-30-07-2018.htm

Κοινή δήλωση ΕΕ-ΗΠΑ της 25ης Ιουλίου: Οι ενωσιακές εισαγωγές
αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου παρουσιάζουν αύξηση
Από τότε που έφτασε το πρώτο πλοίο
μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στο λιμάνι Sines
της Πορτογαλίας, τον Απρίλιο του 2016,
και μέχρι τον Αύγουστο του 2018, οι ενωσιακές εισαγωγές αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου αυξήθηκαν από μηδέν σε 2,8 δισεκατομμύρια
κυβικά μέτρα.

της ΕΕ. Επιπλέον, για τη διευκόλυνση των
εισαγωγών, οι ακόλουθες δράσεις είναι
καθοριστικής σημασίας:
▪ Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα του
υγροποιημένου φυσικού αερίου στην ΕΕ
και στις ΗΠΑ.
▪ Οι κανονιστικοί περιορισμοί που ισχύουν
στις ΗΠΑ πρέπει να αρθούν.

Για να αυξηθούν ακόμη περισσότερο οι εισαγωγές στην Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/CpwdtN
Ευρώπη, οι τιμές του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου πρέπει να είναι ανταγωνιστικές στην αγορά
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Πώς το Erasmus δίνει προβάδισμα στους νέους επιχειρηματίες
Οι νέοι επιχειρηματίες
αντιμετωπίζουν
συχνά
δυσκολίες στην καθιέρωση ενός ισχυρού επιχειρηματικού σχεδίου και
στην εξεύρεση αποτελεσματικών τεχνικών επιλογών. Ο Επιχειρηματικός
Πλανήτης πήγε στην Αθήνα για να ενημερωθεί για
ένα πρόγραμμα που σχεδιάστηκε για να βοηθήσει - παϊκή Επιτροπή.
το Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες.

ματίες συγκεντρώνουν και
ανταλλάσσουν γνώσεις και
επιχειρηματικές ιδέες με
έναν έμπειρο επιχειρηματία, με τον οποίο μένουν και
συνεργάζονται για περίοδο
1 έως 6 μηνών.
Η παραμονή χρηματοδοτείται εν μέρει από την Ευρω-

Το Erasmus για νέους επιχειρηματίες βοηθά τους επιχει- Περισσότερες πληροφορίες:
ρηματίες που επιθυμούν να αποκτήσουν τις απαραίτητες
δεξιότητες για την έναρξη ή / και την επιτυχή λειτουργία https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=20
μιας μικρής επιχείρησης στην Ευρώπη. Οι νέοι επιχειρη-

Απασχόληση και κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη 2018:
θετικές τάσεις και προκλήσεις
Η Επιτροπή δημοσίευσε στις 13 Ιου16,1 εκατομμύρια λιγότερα άτομα να
λίου 2018 την ετήσια επισκόπηση
πλήττονται από την κατάσταση αυτή
της απασχόλησης και των κοινωνισε σύγκριση με το 2012. Όμως, αν
κών εξελίξεων στην Ευρώπη
στρέψουμε την προσοχή μας στον
(ESDE) για το έτος 2018. Η φετινή
αντίκτυπο των τεχνολογικών εξελίξεέκδοση επιβεβαιώνει τις τρέχουσες
ων, υπάρχουν αβεβαιότητες σχετικά
θετικές τάσεις στην αγορά εργασίμε τις μελλοντικές συνέπειες της αυτοας, καθώς και τη βελτίωση της κοιματοποίησης και της ψηφιοποίησης.
νωνικής κατάστασης. Ο αριθμός
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η
των εργαζόμενων έφθασε σε νέα
έκθεση ESDE του 2018 έχει ως κεντριεπίπεδα ρεκόρ. Με περίπου 238 εκό θέμα τον μεταβαλλόμενο κόσμο της
κατομμύρια άτομα σε θέσεις εργασίας, τα επίπεδα εργασίας.
απασχόλησης δεν ήταν ποτέ υψηλότερα στην ΕΕ.
Στόχος της φετινής έκθεσης είναι να αναλύσει τις δυνατόΤο 2017 εργάζονταν πάνω από τριάμισι εκατομμύρια πε- τητες και τους κινδύνους που σχετίζονται με την τεχνολορισσότερα άτομα σε σύγκριση με το 2016. Ωστόσο, μολο- γική καινοτομία, τη δημογραφική αλλαγή και την παγκονότι ο αριθμός των ωρών εργασίας ανά απασχολούμενο σμιοποίηση. Η επισκόπηση δείχνει τι πρέπει να γίνει
έχει αυξηθεί τα πρόσφατα έτη, βρίσκεται ακόμα σε επίπε- προκειμένου να μπορούν όλοι να επωφεληθούν από τις
δα χαμηλότερα από αυτά του 2008. Παράλληλα, παρατη- εξελίξεις αυτές.
ρούμε αυξανόμενα διαθέσιμα εισοδήματα και χαμηλότερα
επίπεδα φτώχειας. Η σοβαρή υλική στέρηση έχει υποχω- Περισσότερες Πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/pressρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, με release_IP-18-4395_el.htm

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης: Η Επιτροπή προκηρύσσει νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα
μακροπρόθεσμη ατομική εθελοντική
ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάεργασία, πρακτική άσκηση και απαλουν ιδέες για έργα στο πλαίσιο
σχόληση σε τομείς αλληλεγγύης.
του Ευρωπαϊκού Σώματος ΑλΗ προθεσμία υποβολής αιτήσεων
ληλεγγύης. Από τον προϋπολοείναι στις 16 Οκτωβρίου 2018, με
γισμό της ΕΕ έχει διατεθεί συνοεξαίρεση τα έργα ομάδων εθελοντιλικό ποσό 44 εκατ. ευρώ για
σμού, οι οποίες μπορούν να υποβάεπιλεγμένα έργα, στα οποία θα
λουν
αίτηση
έως
τις
18
Φεβρουαρίου 2019.
μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι νέοι ανά την Ευρώπη και εκτός αυτής.
Περισσότερες πληροφορίες:
Η πρόσκληση που προκηρύχθηκε είναι ανοικτή σε ευρύ- http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4839_el.htm
τερο φάσμα έργων από οποιαδήποτε στιγμή στο παρελθόν: εκτός από τα προγράμματα που περιλαμβάνουν πιο
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Διαχείριση της μετανάστευσης: αποβίβαση και ελεγχόμενα κέντρα
Μετά την έκκληση που απηύθυναν
προσωρινό ή ad-hoc χαρακτήρα ανάοι ηγέτες της ΕΕ στο Ευρωπαϊκό
λογα με την τοποθεσία. Τα βασικά
Συμβούλιο του Ιουνίου, η Επιτροπή
χαρακτηριστικά αυτών των κέντρων
αναπτύσσει ιδέες σχετικά με τη
είναι:
δημιουργία ελεγχόμενων κέντρων,
καθώς και τα βραχυπρόθεσμα μέ•πλήρης επιχειρησιακή υποστήριξη
τρα που θα μπορούσαν να ληφθούν για να βελτιωθεί η πλαισίωση
•ταχεία, ασφαλής και αποτελεσματική
των μεταναστών που αποβιβάζοκαταγραφή
νται στην ΕΕ, και παρουσιάζει τις
γενικές γραμμές της πιθανής μελλοντικής συμφωνίας •πλήρης χρηματοδοτική στήριξη
με τρίτες χώρες σχετικά με τις περιφερειακές ρυθμίσεις για την αποβίβαση.
Η Επιτροπή προβλέπει επίσης τη δημιουργία ενός κεντρικού σημείου επαφής για τον συντονισμό των κρατών μεΓια να βελτιωθεί η ομαλή και αποτελεσματική πλαισίωση λών που συμμετέχουν σε προσπάθειες αλληλεγγύης - ως
των ατόμων που αποβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή προσωρινό μέτρο έως ότου θεσπιστεί ένα πλήρες σύστηΈνωση, οι ηγέτες της ΕΕ ζήτησαν τη δημιουργία μα στο πλαίσιο των εν εξελίξει μεταρρυθμίσεων του κοι«ελεγχόμενων κέντρων» στην ΕΕ.
νού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου.
Τα κέντρα αυτά θα τελούν υπό τη διαχείριση του κράτους Περισσότερες πληροφορίες:
μέλους υποδοχής με την πλήρη υποστήριξη της ΕΕ και
των οργανισμών της ΕΕ, και θα μπορούσαν να έχουν http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4629_el.htm

Ένα νέο ψήφισμα της ΕΕ για την προστασία των παιδιών των
μεταναστών
Στις 2 Μαΐου 2018, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε νέο ψήφισμα για
την προστασία των παιδιών μεταναστών που φθάνουν στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.

Το 2017, 650.000 άτομα υπέβαλαν αίτηση
πρώτης αίτησης ασύλου στην ΕΕ, εκ των
οποίων το 31% ήταν ανήλικοι. Από αυτούς
τους ανήλικους, το 13% ήταν ασυνόδευτο
από έναν φροντιστή.

Το ψήφισμα καλεί όλα τα κράτη μέλη να
Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Ευρωδιασφαλίσουν τα δικαιώματα και τα συμπαϊκής Επιτροπής του 2017 για την υποφέροντα των παιδιών κατά την εφαρμογή
στήριξη των παιδιών μεταναστών, το ψήτων αντίστοιχων πολιτικών μετανάστευφισμα τονίζει ότι όλα τα παιδιά - ανεξαρτήσης, λαμβάνοντας υπόψη τις μοναδικές προκλήσεις που τως μεταναστευτικού καθεστώτος - δικαιούνται όλα τα
αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο, δικαιώματα που κατοχυρώνονται στη Σύμβαση των Ηνωόπως η ευπάθεια στην εκμετάλλευση, η βία και η σεξουα- μένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
λική κακοποίηση.
Περισσότερες Πληροφορίες: https://goo.gl/kDL7d1

Ψηφιακός μετασχηματισμός: πρόκληση και ευκαιρία για τους
μετανάστες εργαζόμενους
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, από τη
ρομποτική στην τεχνητή νοημοσύνη,
μετατρέπει τις δουλειές μας.
Ανοίγει νέες ευκαιρίες εργασίας, καθώς οι
κοινωνίες μας γίνονται πιο προηγμένες τεχνολογικά. Ταυτόχρονα, οι υπολογιστές θα
μπορούσαν σύντομα να αντικαταστήσουν
τους ανθρώπους και να εκτελούν τα καθήκοντά τους σε διάφορους τομείς.

σπουδαιότητα των οποίων επιβεβαιώθηκε
μέσω της ατζέντας δεξιοτήτων της ΕΕ για
την Ευρώπη και του ευρωπαϊκού χώρου
εκπαίδευσης.

Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι
οι μετανάστες είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι
στις συνέπειες του ψηφιακού μετασχηματισμού και κατά συνέπεια χρειάζονται περισσότερο ειδικές παρεμβάσεις - από την εκπαίδευση και την
κατάρτιση έως την κοινωνική προστασία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ευρωπαϊκός πυλώνας των κοινωνικών δικαιωμάτων επικεντρώνεται στις πολιτικές για την Περισσότερες Πληροφορίες: https://goo.gl/mYdRVh
ενσωμάτωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, η
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Νέα για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
(ΜΜΕ)
Ταμεία χρηματαγοράς: Καλύτεροι κανόνες για τη διασφάλιση της
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της προστασίας των επενδυτών
Στις 21 Ιουλίου 2018 τέθηκαν σε εφαρμογή οι νέοι κανόνες της ΕΕ για τα κεφάλαια της χρηματαγοράς. Τα αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς είναι βραχυπρόθεσμες επενδύσεις που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, νοσοκομεία και επενδυτές για τη διαχείριση του πλεονάσματος τους,
συχνά ως εναλλακτική λύση σε τραπεζικό λογαριασμό.
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας χρηματοπιστωτικής κρίσης, τα κεφάλαια της χρηματαγοράς αποδείχθηκαν ευάλωτα υπό συνθήκες έντονων αγορών. Αυτός είναι ο
λόγος για τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν να
καταστήσουν αυτά τα ταμεία πιο ανθεκτικά και να περιορίσουν τα πιθανά κανάλια μετάδοσης σε άλλες χρηματοπιστωτικές οντότητες και στο χρηματοπιστωτικό σύστημα εν γένει. Οι ενιαίοι κανόνες και η εποπτική πρακτική σε ολόκληρη την ΕΕ στοχεύουν να εξασφαλίσουν ότι τα ταμεία της χρηματαγοράς είναι σε θέση να πληρώνουν τους επενδυτές ανά πάσα στιγμή. Αυτό με τη σειρά του θα συμβάλει στην ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας
στην Ευρώπη. Όλα τα κεφάλαια που επιδιώκουν επενδυτική στρατηγική για ταμεία χρηματαγοράς, τα οποία λειτουργούσαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού στις 21 Ιουλίου 2017, θα πρέπει να αποδείξουν
τη συμμόρφωσή τους με τους νέους κανόνες έως τις 21 Ιανουαρίου 2019.
Περισσότερες Πληροφορίες: https://goo.gl/FCSQnJ

Η Επιτροπή συνεργάζεται με τα ενδιαφερόμενα μέρη στη συνεδρίαση
της συμβουλευτικής ομάδας για τις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ
Η Επιτροπή στις 11 Ιουλίου 2018 πραγματοποίησε την τρίτη συνεδρίαση της συμβουλευτικής ομάδας για τις
εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ, ενός οργάνου που δημιουργήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017, προκειμένου να
επιτρέψει στην Επιτροπή να προωθήσει διεξοδικό διάλογο με την κοινωνία των πολιτών και να συγκεντρώσει πιο εύκολα διαφορετικές προοπτικές και ιδέες από ένα ευρύ ισορροπημένη ομάδα ενδιαφερομένων.
Κατά την τρίτη συνεδρίασή της, η ομάδα που απαρτίζεται από 28 οργανώσεις που εκπροσωπούν επιχειρήσεις, συνδικάτα, καταναλωτές και περιβαλλοντικές ομάδες θα συζητήσει την εφαρμογή της συνολικής εμπορικής συμφωνίας
ΕΕ-Καναδά (CETA) στην προετοιμασία της μεικτής επιτροπής CETA που έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο
του 2018, θέματα σχετικά με τις διασυνοριακές ροές δεδομένων και την προστασία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα στις εμπορικές και επενδυτικές διαπραγματεύσεις, καθώς και ζητήματα καταναλωτών στις εμπορικές
συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη σύσκεψη είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο.
Η έκθεση της συνάντησης θα δημοσιευθεί τις επόμενες ημέρες. Η συμβουλευτική ομάδα βασίζεται
στον μακροχρόνιο, ενεργό διάλογο της Επιτροπής με την κοινωνία των πολιτών σχετικά με τα εμπορικά θέματα και άλλους μηχανισμούς διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένης της τακτικής δημοσίευσης των διαπραγματευτικών προτάσεων της ΕΕ, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν
στη στρατηγική «Εμπόριο για όλους» του 2015.
Περισσότερες Πληροφορίες: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1887
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Minimum standards for minorities in the EU
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/np13jP
6th Moravian Conference on Rural Research
Περισσότερες πληροφορίες: http://eurorural.eu/eurorural18.html

3 Σεπτεμβρίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο
3-7 Σεπτεμβρίου
Brno, Τσεχία

Opening Up the Research Life Cycle
Περισσότερες πληροφορίες: http://openup-h2020.eu/2018/03/05/1145/

5-6 Σεπτεμβρίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο

Human rights and the rule of law in Cuba and Venezuela - current situation and EU
engagement
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/7vVTk7

6 Σεπτεμβρίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο

EIC Innovators’ Summit
Περισσότερες πληροφορίες: https://eicsummit.eu/

10-11 Σεπτεμβρίου
Βερολίνο, Γερμανία

EIT Digital Annual Conference
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.eitdigital.eu/conference/

11 Σεπτεμβρίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο

H2020 "Climate Action, Environment, Resource Efficiency & Raw Materials" 2019 calls
- Information Days
Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/easme/en/2018-information-day-calls-2019

11-12 Σεπτεμβρίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο

International Conference on Sustainable Development
Περισσότερες πληροφορίες: https://ecsdev.org/index.php/conference

12-13 Σεπτεμβρίου
Ρώμη, Ιταλία

URBACT City Festival
Περισσότερες πληροφορίες: http://2018cityfestival.urbact.eu/index.html

13-14 Σεπτεμβρίου
Λισαβόνα,
Πορτογαλία

International Conference on Web Information Systems and Technologies
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.webist.org/

18-20 Σεπτεμβρίου
Σεβίλλη, Ισπανία

Science, Food, Society
Περισσότερες πληροφορίες: https://conference.efsa.europa.eu/

18-21 Σεπτεμβρίου
Πάρμα, Ιταλία

Value based Healthcare Implementation in Europe
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/btjFr7

19 Σεπτεμβρίου
Βαρκελώνη,
Ισπανία

Peer Learning workshop on VET & S3
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/JzDJ3J

20 Σεπτεμβρίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο

A Personalized and Sustainable Approach Towards Cultural Heritage
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/Gm7rVo

20 Σεπτεμβρίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο

From the Performing Arts Stage to Screens Worldwide
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.imz.at/imz-academy/editions/2018-04/

20-21 Σεπτεμβρίου
Πράγα, Τσεχία

European Forum on Defence and Dual Technologies for the Protection of the Maritime
Domain
Περισσότερες πληροφορίες: https://endrpaca2018.b2match.io/

20-21 Σεπτεμβρίου
Τουλόν, Γαλλία

Automation: Putting faces to jobs at risk
Περισσότερες πληροφορίες: https://bit.ly/1PbVuo4

25 Σεπτεμβρίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο

Science is Wonder-ful event/European Researchers’ Night at the Parlamentarium
Περισσότερες πληροφορίες: https://bit.ly/2BUVCyL

25-26 Σεπτεμβρίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο

2018 SMARTER Conference on Smart Specialisation and Territorial Development
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/6RwPDC

26-28 Σεπτεμβρίου
Σεβίλλη, Ισπανία

Introducing the European Skills Index
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/ehU65h

27 Σεπτεμβρίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο

14th Conference of European Regions and Cities
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/QVL7vr

30 Σεπτεμβρίου
Salzburg, Αυστρία
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
Beyond Lithium-Ion - from Current Research to Industrial Application
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/JYowKF
Managing researchers’ talents, skills and career development
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/bueCv4
Trade marks and geographical indications: future perspectives
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/B3SWXt
Health and Sustainable Development
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.ehfg.org/conference/programme/

2 Οκτωβρίου
Νίκαια, Γαλλία
2 Οκτωβρίου
Βιέννη, Αυστρία
3-4 Οκτωβρίου
Αλικάντε, Ισπανία
3-5 Οκτωβρίου
Hofgastein, Αυστρία

The Impact Agenda for Social Sciences & Humanities 2018
Περισσότερες πληροφορίες: http://aesisnet.com/event/impact-ssh18/

4-5 Οκτωβρίου
Κοπεγχάγη, Δανία

Horizon 2020 energy info day
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/pXAKMC

5 Οκτωβρίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο

European Week of Regions and Cities
Περισσότερες πληροφορίες: https://europa.eu/regions-and-cities/

8-11 Οκτωβρίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο

Co-creating open digital services for age-friendly cities and communities
Περισσότερες πληροφορίες: https://mobile-age.eu/newsletter/2018/07/

9 Οκτωβρίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο

Barriers to high-skilled labor mobility
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/JY66Bc

10 Οκτωβρίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο

Multi-stakeholder platform on SDGs
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/VXhCQ4

11 Οκτωβρίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο

Marie Skłodowska-Curie Actions: Innovative Training Networks (ITN)
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/4HckKz

12 Οκτωβρίου
York,
Ηνωμένο Βασίλειο

EU budget for the future
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/6YYfeM

12 Οκτωβρίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο

Webinar: IP in EU-funded Projects/Horizon 2020
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/JppFwA

17 Οκτωβρίου
online

Digital transformation of public procurement conference
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/GiCuVV

18 Οκτωβρίου
Λισαβόνα,
Πορτογαλία

Smart Cities, Secure Societies: Breakthroughs in EU and Japan Research Cooperation
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/DKsYR3

24 Οκτωβρίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο

IMI Stakeholder Forum 2018
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/K4rDHi

24 Οκτωβρίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο

Brokerage Event Europe in a changing world
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/w6YJJp

30 Οκτωβρίου
Βαρσοβία, Πολωνία
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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
Αλίκη Βαρέλλα
Coordinator of Brussels Office
E-mail: varella.aliki@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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