
Το άρθρο αυτό μπορεί να έχει 

75-125 λέξεις. 

Η επιλογή εικόνων ή γραφικών 

είναι ένας σημαντικός τρόπος 

πρόσθεσης περιεχομένου σε 

ένα ενημερωτικό δελτίο. 

Σκεφτείτε το άρθρο σας και 

δείτε εάν η εικόνα υποστηρίζει 

και εντείνει το μήνυμα που προ-

σπαθείτε να αποδώσετε.  Προ-

σπαθήστε να μην επιλέξετε 

εικόνες που δεν ταιριάζουν με 

Το άρθρο αυτό μπορεί να έχει 

100-150 λέξεις. 

Το υλικό θεμάτων που εμφανί-

ζεται στα ενημερωτικά δελτία 

είναι πάρα πολύ μεγάλο.  Μπο-

ρείτε να συμπεριλάβετε άρθρα 

σχετικά με τεχνολογίες ή καινο-

τομίες στον τομέα σας. 

Μπορεί επίσης να θέλετε να 

αναφέρετε επιχειρησιακές ή 

οικονομικές τάσεις ή να κάνετε 

προβλέψεις για τους πελάτες 

 

 

Πρόταση προϋπολογισμού 2008: αύξηση των 

δαπανών για την έρευνα κατά 11%  

Ευρωπαϊκή Συνεργασία στον τομέα της 

Επιστημονικής και Τεχνικής Έρευνας (COST) 

 

 

Ημερολόγιο     

ευρωπαϊκών 

εκδηλώσεων  

9 

Περισσότερες πληροφορίες: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm 
 

 

 

Στις 6 Μαΐου το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου διοργανώνει στα γραφεία του στις Βρυξέλ-
λες παρουσίαση για το δίκτυο EUREKA και το νέο πρόγραμμα EUROSTARS που αφο-
ρά στη χρηματοδότηση και στήριξη των Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που δρα-
στηριοποιούνται στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης.  

Ομιλητής θα είναι ο κ. Luuk Borg, Προϊστάμενος της Γραμματείας του EUREKA, ενώ στη συ-
νάντηση θα λάβουν μέρος 50 εκπρόσωποι γραφείων έρευνας και ανάπτυξης, που συμμετέ-
χουν στο δίκτυο IGLO - Informal Group of RTD Liaison Offices.  
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INFO DAYS     

«Bio-based Industries Joint 
Undertaking Info Day and 

Brokerage Event» 
28 Απριλίου 2017 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

http://tinyurl.com/myqyxvu  
 

«Information & Networking 
Event on the 2017 funding 

opportunities for green 
technology, nature conser-
vation and climate projects 

under the EU's  
LIFE programme»  

31 Μαΐου 2017 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

http://tinyurl.com/mcowrrv  
 

«Info Day on the Spreading 
excellence and Widening 

participation Calls  in  
Horizon 2020» 
15 Ιουνίου 2017 

Βρυξέλλες, Βέλγιο 
RTD-INFO-DAYS-
B5@ec.europa.eu 

  Λευκή Βίβλος για το μέλλον της Ευρώπης 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την 1
η
 

Μαρτίου 2017 μια Λευκή Βίβλο για το μέλ-
λον της Ευρώπης, όπου περιγράφονται οι 
κύριες προκλήσεις και ευκαιρίες για την 
Ευρώπη κατά την προσεχή δεκαετία. Πα-
ρουσιάζονται πέντε σενάρια για τον τρόπο 
με τον οποίο θα μπορούσε να εξελιχθεί η 
Ένωση μέχρι το 2025, ανάλογα με το πώς 
θα επιλέξει να ανταποκριθεί. 

Η Λευκή Βίβλος εξετάζει πώς θα μετασχηματι-
στεί η Ευρώπη κατά την επόμενη δεκαετία —
από την επίπτωση των νέων τεχνολογιών στην 
κοινωνία και την απασχόληση μέχρι τις αμφι-
βολίες σχετικά με την παγκοσμιοποίηση, τους 
προβληματισμούς όσον αφορά την ασφάλεια 
και την άνοδο του λαϊκισμού. Παρουσιάζει τις 
επιλογές που έχουμε: είτε να υποκύψουμε πα-
θητικά σ' αυτές τις τάσεις είτε να τις ενστερνι-
στούμε και να αδράξουμε τις νέες ευκαιρίες 
που προσφέρουν. Ο πληθυσμός και το οικονο-
μικό βάρος της Ευρώπης μειώνονται, σε αντί-
θεση με άλλα μέρη του κόσμου. Μέχρι το 
2060, κανένα από τα κράτη μέλη μας δεν θα 
αντιστοιχεί καν στο 1% του παγκόσμιου πλη-
θυσμού —επιτακτικός λόγος για να παραμεί-
νουμε ενωμένοι ώστε να επιτύχουμε περισσό-
τερα. Η ευημερία της Ευρώπης, ως θετικής 
παγκόσμιας δύναμης, θα συνεχίσει να εξαρτά-
ται από τον ανοικτό χαρακτήρα της και τους 
ισχυρούς δεσμούς της με τους εταίρους της. 

Στη Λευκή Βίβλο παρουσιάζονται πέντε σενά-
ρια, καθένα από τα οποία απεικονίζει την πι-
θανή κατάσταση της Ένωσης μέχρι το 2025, 
ανάλογα με τις επιλογές που θα κάνει η Ευρώ-
πη. Τα σενάρια καλύπτουν ένα φάσμα πιθανο-
τήτων και είναι ενδεικτικού χαρακτήρα. Ούτε 
αλληλοαναιρούνται ούτε είναι τα μόνα που 
μπορεί να υπάρξουν. 

Σενάριο 1: Συνεχίζουμε κανονικά — Η Ε.Ε. 
των 27 επικεντρώνει την προσοχή της στην 
επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θετι-
κών μεταρρυθμίσεων στο πνεύμα των κατευ-
θύνσεων της Επιτροπής του 2014 για ένα Νέο 
ξεκίνημα για την Ευρώπη και της Δήλωσης της 
Μπρατισλάβας, την οποία προσυπέγραψαν 

και τα 27 κράτη μέλη το 2016. Αυτό μπορεί να 
σημαίνει ότι έως το 2025: 

 Οι Ευρωπαίοι έχουν τη δυνατότητα να οδη-
γούν αυτοματοποιημένα και συνδεδεμένα 
αυτοκίνητα, αλλά ενδέχεται να αντιμετωπί-
ζουν προβλήματα όταν περνούν τα σύνορα 
των χωρών τους, καθώς παραμένουν ορι-
σμένα νομικά και τεχνικά εμπόδια. 

 Οι Ευρωπαίοι μπορούν σε μεγάλο βαθμό να 
ταξιδεύουν πέραν των συνόρων των χωρών 
τους χωρίς να υφίστανται ελέγχους. Λόγω 
των ενισχυμένων ελέγχων ασφαλείας, οι 
ταξιδιώτες πρέπει να φτάνουν στα αεροδρό-
μια και τους σιδηροδρομικούς σταθμούς 
πολύ πριν από την ώρα αναχώρησης. 

Σενάριο 2: Τίποτα περισσότερο από την 
ενιαία αγορά — Η Ε.Ε. των 27 επικεντρώνε-
ται σταδιακά εκ νέου στην ενιαία αγορά, καθώς 
τα 27 κράτη μέλη δεν κατορθώνουν να βρουν 
κοινό έδαφος σε όλο και περισσότερους τομείς 
πολιτικής. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι έως το 
2025: 

 Η διέλευση των συνόρων για επαγγελματι-
κούς σκοπούς ή για τουρισμό δυσχεραίνεται 
εξαιτίας των συστηματικών ελέγχων. Η εξεύ-
ρεση εργασίας στο εξωτερικό είναι δυσκολό-
τερη και η μεταφορά των συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων σε άλλη χώρα δεν είναι εξα-
σφαλισμένη. Αυτοί που ασθενούν στο εξω-
τερικό βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλές 
ιατροφαρμακευτικές δαπάνες. 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα... 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
http://tinyurl.com/myqyxvu
http://tinyurl.com/mcowrrv
mailto:RTD-INFO-DAYS-B5@ec.europa.eu
mailto:RTD-INFO-DAYS-B5@ec.europa.eu
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Brexit: Άρθρο 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση  
Στις 29 Μαρτίου 2017, η Βρετανίδα Πρωθυπουργός Theresa May απέστειλε επιστολή στο Ευ-
ρωπαϊκό Συμβούλιο, κοινοποιώντας και επισήμως την πρόθεση του Ηνωμένου Βασιλείου να 
αποχωρήσει από την Ε.Ε. και ενεργοποιώντας το  άρθρο 50 της Συνθήκης της Λισαβόνας. 
Στο άρθρο 50 της Συνθήκης για την Ε.Ε. ορίζεται η διαδικασία για την αποχώρηση κράτους 
μέλους από την Ε.Ε., εφόσον το επιθυμεί.  

Θα συγκληθεί έκτακτη σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 29 Απριλίου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εγκρίνει με 
συναίνεση σειρά κατευθυντήριων γραμμών για την ομαλή αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε.. Στις εν 
λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα προσδιορίζονται οι γενικές αρχές που θα επιδιώξει η Ε.Ε. κατά τη διάρκεια των δια-
πραγματεύσεων με γνώμονα το κοινό συμφέρον της Ε.Ε. και των κρατών μελών της. Οι διαπραγματεύσεις σχετικά με 
την ομαλή αποχώρηση θα διαρκέσουν περίπου 18 μήνες (από τις αρχές Ιουνίου του 2017 έως τον Οκτώβριο/
Νοέμβριο του 2018). Οι Συνθήκες της Ε.Ε. παύουν να εφαρμόζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της συμφωνίας ή εντός 2 ετών από τη γνωστοποίηση της αποχώρησης σε περίπτωση που δεν επιτευ-
χθεί συμφωνία. Μέχρι την αποχώρησή του, το κράτος μέλος εξακολουθεί να αποτελεί μέλος της Ε.Ε., με όλα τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους, συμπεριλαμβανομένου του δι-

καιώματος να συμμετέχει σε προτάσεις χρηματοδότησης υπό την ιδιότητα του συντονιστή ή εταίρου. 

Περισσότερες πληροφορίες:  
http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2017/03/29-euco-50-statement-uk-notification/  

Λευκή Βίβλος για το μέλλον της Ευρώπης συνέχεια… 

 Οι Ευρωπαίοι διστάζουν να χρησιμοποιήσουν συνδεδε-
μένα αυτοκίνητα λόγω της έλλειψης κανόνων και τεχνι-
κών προτύπων που ισχύουν ομοιόμορφα σε όλη την 
Ε.Ε. 

Σενάριο 3: Αυτοί που θέλουν περισσότερα κάνουν πε-
ρισσότερα — Η Ε.Ε. των 27 προχωρά όπως σήμερα, αλ-
λά επιτρέπει στα κράτη μέλη που το επιθυμούν να αναπτύ-
ξουν μεγαλύτερη δράση σε συγκεκριμένους τομείς, όπως η 
άμυνα, η εσωτερική ασφάλεια ή τα κοινωνικά θέματα. Δια-
μορφώνονται μία ή περισσότερες «συμμαχίες πρόθυμων 
κρατών». Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι έως το 2025: 

 15 κράτη μέλη συγκροτούν αστυνομία και δικαστικά σώ-
ματα για την αντιμετώπιση διασυνοριακών εγκληματικών 
δραστηριοτήτων. Εξασφαλίζεται η άμεση ανταλλαγή 
πληροφοριών ασφάλειας χάρη στην πλήρη διασύνδεση 
των βάσεων δεδομένων. 

 Τα συνδεδεμένα αυτοκίνητα χρησιμοποιούνται ευρέως 
σε 12 κράτη μέλη που έχουν συμφωνήσει να εναρμονί-
σουν τους κανόνες περί ευθύνης και τα τεχνικά τους 
πρότυπα. 

Σενάριο 4: Κάνουμε λιγότερα με πιο αποδοτικό τρό-
πο — Η Ε.Ε. εστιάζει στην επίτευξη καλύτερων και ταχύτε-
ρων αποτελεσμάτων σε επιλεγμένους τομείς πολιτικής, 
κάνοντας λιγότερα σε τομείς όπου θεωρείται ότι δεν υπάρ-
χει προστιθέμενη αξία. Το ενδιαφέρον και οι περιορισμένοι 
πόροι εστιάζονται σε επιλεγμένους τομείς πολιτικής. Αυτό 
θα μπορούσε να σημαίνει ότι έως το 2025: 

 Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τηλεπικοινωνιών έχει την εξουσία 
να αποδεσμεύει συχνότητες για την παροχή διασυνορια-
κών υπηρεσιών επικοινωνίας, όπως εκείνες που χρησι-
μοποιούνται από τα συνδεδεμένα αυτοκίνητα. Επίσης, 
θα προστατεύει τα δικαιώματα των μετακινούμενων χρη-
στών και των χρηστών του διαδικτύου, οπουδήποτε και 
αν βρίσκονται στην Ε.Ε. 

 Ένας νέος ευρωπαϊκός οργανισμός για την καταπολέμη-
ση της τρομοκρατίας συμβάλλει στην αποτροπή και την 
πρόληψη σοβαρών επιθέσεων με τον συστηματικό εντο-
πισμό και χαρακτηρισμό των υπόπτων. 

Σενάριο 5: Κάνουμε μαζί πολύ περισσότερα — Τα κρά-
τη μέλη αποφασίζουν να μοιραστούν περισσότερες αρμο-
διότητες, πόρους και διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε 
όλους τους τομείς. Οι αποφάσεις εγκρίνονται ταχύτερα σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο και εφαρμόζονται επίσης ταχύτερα. 
Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι έως το 2025: 

 Οι Ευρωπαίοι που θέλουν να παραπονεθούν για ένα 
προτεινόμενο έργο αιολικής ενέργειας που χρηματοδο-
τείται από την ΕΕ στην περιοχή τους δεν μπορούν να 
επικοινωνήσουν με την αρμόδια αρχή, καθώς τους υπο-
δεικνύεται να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες ευρωπαϊ-
κές αρχές. 

 Τα συνδεδεμένα αυτοκίνητα κινούνται απρόσκοπτα σε 
όλη την Ευρώπη χάρη στους πανευρωπαϊκούς κανόνες. 
Οι οδηγοί μπορούν να βασίζονται σε μια ευρωπαϊκή υ-
πηρεσία επιβολής των κανόνων. 

Επόμενα βήματα 
Η Λευκή Βίβλος σηματοδοτεί την απαρχή μιας διαδικασίας 
κατά την οποία η Ε.Ε. των 27 θα αποφασίσει για το μέλλον 
της Ένωσης. Για να ενθαρρύνει αυτόν τον διάλογο, η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή, μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, θα διοργανώσουν μια σειρά 
από «διαλόγους για το μέλλον της Ευρώπης» στις πόλεις 
και τις περιφέρειες της Ευρώπης. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συμβάλει στο διάλογο κατά 
τους προσεχείς μήνες με μια σειρά εγγράφων προβληματι-
σμού στα εξής θέματα: 

 η ανάπτυξη της κοινωνικής διάστασης της Ευρώπης· 

 η εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής 
Ένωσης, με βάση την έκθεση των πέντε προέδρων του 
Ιουνίου του 2015· 

 η τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης· 

 το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας· 

 το μέλλον των οικονομικών της Ε.Ε. 

Όπως και η παρούσα Λευκή Βίβλος, τα έγγραφα προβλη-
ματισμού θα προσφέρουν διάφορες ιδέες, προτάσεις, εναλ-
λακτικές επιλογές ή σενάρια για την Ευρώπη του 2025, 
χωρίς να παρουσιάζουν, σ' αυτό το στάδιο, οριστικές απο-
φάσεις. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/leyki_bivlos_gia_to_mellon_tis_eyropis_el.pdf  

http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2017/03/29-euco-50-statement-uk-notification/
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/leyki_bivlos_gia_to_mellon_tis_eyropis_el.pdf
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To Πανεπιστήμιο Frederick υλοποιεί το έργο CABCIN  

για Μεταφορά Εμπειρογνωμοσύνης προς Ενδυνάμωση της Ποιότητας 

Διδασκαλίας σε Πανεπιστήμια της Ινδίας 
Το Πανεπιστήμιο Frederick εξασφάλισε χρηματοδότηση για υλοποίηση του έργου 
CABCIN «Establishment of Capacity Building Centers as a Sustainable Solution to 
Raise the Standards of Teaching Staff In Indian HEIs» του προγράμματος Eras-
mus+, που αποσκοπεί στη μεταφορά εμπειρογνωμοσύνης και την καλλιέργεια δεξι-
οτήτων στο διδακτικό προσωπικό πανεπιστημίων της Ινδίας για τη βελτίωση της 

ποιότητας στη διδασκαλία και μάθηση. Μέσω του έργου θα δημιουργηθούν Εκπαιδευτικά Κέντρα Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων Διδασκαλίας σε πέντε πανεπιστήμια της Ινδίας και θα καταρτιστούν τα μέλη του διδακτικού προσω-
πικού τους σε σύγχρονα θέματα διδασκαλίας και ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning). 

Σημειώνεται ότι το Πανεπιστήμιο Frederick με ερευνητική ομάδα του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής συμμετείχε και σε 
άλλα έργα με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση έχοντας ρόλο εμπειρογνώμονα και παρόχου επαγγελματικής κατάρτισης πα-
νεπιστημίων τρίτων χωρών της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής (π.χ. Tempus 
programme - CLIMASP). 

Στο έργο CABCIN συνεργάζονται με το Πανεπιστημίου Frederick, το Wroclaw University of Science and Technolo-
gy της Πολωνίας (συντονιστής), το Technical University of Kosice (Σλοβακία), το Universidade Nova de Lisboa 
(Πορτογαλία) και το Universiteit Gent (Βέλγιο). Στο έργο που θα διαρκέσει 3 χρόνια, συμμετέχουν και 5 πανεπι-
στήμια της Ινδίας: το Parul University, το North Maharashtra University, το SAL Institute of Technology & Engi-
neering Research, το Amity University Haryana και το RK University. Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου CABCIN, 
που έθεσε τις βάσεις για επιτυχή υλοποίηση των στόχων του, πραγματοποιήθηκε στην πόλη Vadodara της Ινδίας στις 20
-22 Μαρτίου 2017. 

Περισσότερες πληροφορίες: κ. Αλέξης Ονουφρίου. Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας. Πανεπιστήμιο Frederick, email: 
res.oa@frederick.ac.cy, τηλ.:+357 22394488  

 Ερευνητικό Έργο «Balkan Road» για οικονομική ανάπτυξη  

του γεωργικού τομέα και της προστασίας του περιβάλλοντος 
Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει στο ερευνητικό έργο «Towards 
Farms with Zero carbon-, waste- and water-footprint. Roadmap for Sustaina-
ble Management Strategies for Balkan Agriculture» με το ακρωνύμιο «Balkan 
Road», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Balkan Mediterranean. Ο συνολικός προ-

ϋπολογισμός του διετούς έργου είναι 1,4 εκατ. ευρώ. 

Ο Γεωργικός τομέας των Βαλκανίων αντιμετωπίζει σήμερα σημαντικές προκλήσεις στη βάση των μη βιώσιμων τεχνικών 
που εφαρμόζονται για τη διαχείριση των φυσικών πόρων με ταυτόχρονη σημαντική συμβολή στην παραγωγή αερίων του 
θερμοκηπίου. Η συνεχόμενη οικονομική κρίση, το χαμηλό επίπεδο της συμμετοχής και της ανάληψης πρωτοβουλιών 
από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, το χαμηλό μορφωτικό (πολλές φορές) επίπεδο από τους αγρότες των Βαλκανί-
ων (συγκρίνοντας τους με άλλους Ευρωπαίους αγρότες) καθιστούν την υιοθέτηση και εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Πολι-
τικών και Στρατηγικών στο Γεωργικό Τομέα υπερβολικά δύσκολη.  

Μέσα από το έργο θα αναπτυχθούν εργαλεία, πολιτικές και πρακτικές για οικονομική ανάπτυξη του Γεωργικού τομέα και 
της προστασίας του περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα έχει δύο βασικούς στόχους: (1) να βελτιώσει 
μέσω ανάπτυξης νέων στρατηγικών σχεδιασμών το Γεωργικό Τομέα των Βαλκανίων προστατεύοντας και δια-
τηρώντας τους φυσικούς πόρους, μειώνοντας τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου, μειώνοντας τα παραγόμενα 
απόβλητα, επιλέγοντας την βέλτιστη τεχνολογία διαχείρισης των αποβλήτων τους στοχεύοντας παράλληλα σε στρατηγι-
κές πρόληψης αποβλήτων και (2) στην ανάπτυξη / δημιουργία ενός πρωτοκόλλου για την παραγωγή αγροτικών 
προϊόντων με οικολογική σήμανση (eco-label products) εφαρμόζοντας αειφόρες πρακτικές στην παραγωγή, διάθε-
ση και εμπορία των προϊόντων αυτών έτσι ώστε τα προϊόντα αυτά να έχουν χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα. 

Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται: Συντονιστής: Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Ελλάδα, Ανοικτό Πα-
νεπιστήμιο Κύπρου, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών-ΙΤΕ, Κρήτη, Ελλάδα, Όμιλος Μεταλυκειακής Εκπαίδευ-
σης και Κατάρτισης Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής, Ελλάδα, Association of Agri-Environmental Farmers, 
Βουλγαρία, Agricultural University of Tirana, Αλβανία, Macedonian Organic Producers Federation, Πρώην Γιου-
γκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.    

Περισσότερες πληροφορίες: Δρ. Αντώνης Ζορπάς, Λέκτορας, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Μεταπτυχι-

ακού Προγράμματος Σπουδών «Διαχείρισης και Προστασίας Περιβάλλοντος» και Υπεύθυνος του Εργα-
στηρίου «Χημικής Μηχανικής και Μηχανικής Αειφορίας» του ΑΠΚΥ, email: antonis.zorpas@ouc.ac.cy, 
τηλ.: +357 22411936. 

mailto:res.oa@frederick.ac.cy
mailto:antonis.zorpas@ouc.ac.cy


Έργο WELCOME για την ευκολότερη  

πρόσβαση των προσφύγων στην Ανώτατη Εκπαίδευση  
Το νέο έργο Erasmus + με τίτλο «Καλωσορίσατε στα Πανεπιστήμια» έχει ως στόχο να 
συλλέξει τρόπους και καλές πρακτικές, ώστε να καταστεί ευκολότερο για τους 
πρόσφυγες να έχουν πρόσβαση στα Πανεπιστήμια και στην Ανώτατη Εκπαίδευση. 
Ένας τρόπος για να επιτευχθεί αυτό, είναι μέσω της παροχής προγραμμάτων 
εκπαίδευσης ενηλίκων, ώστε οι πρόσφυγες να αποκτήσουν πιο γρήγορα πρόσβαση 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Το έργο επικεντρώνεται στην ανταλλαγή πρακτικών και καλών παραδειγμάτων από τις χώρες και περιοχές των 
εταίρων. Όλοι οι εταίροι εργάζονται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων: uniT- Verein für Kultur an der Karl-
Franzens Universität Graz (AT), CESIE (IT), VNB - Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen e.V. (DE), 
CARDET – Center for advancement of research and development in educational technology (CY), Vi-

denscenter for Integration (DK). 

Τα αποτελέσματα του έργου θα είναι διαθέσιμα για το ευρύ κοινό στην ακόλουθη ιστοσελίδα: 
https://welcometouniversities.wordpress.com/ 
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Χρηματοδότηση του Κέντρου Μοριακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου 

Κύπρου για το ερευνητικό έργο COL4Alport 

Το Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής (ΚΕΜΙ) του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, έλαβε χρηματοδότηση από το European Renal Association-
European Dialysis and Transplant Association για το ερευνητικό έργο 
«Let's find out why some Alport patients do better than others 
(COL4Alport)», υπό το συντονισμό του Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου 
Δέλτα, Καθηγητή Γενετικής του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Κύπρου και Διευθυντή του ΚΕΜΙ. 

Το σύνδρομο Alport (AS) και η νεφροπάθεια λεπτής βασικής μεμβρά-
νης (ΝΛΒΜ) είναι κληρονομικές σπειραματοπάθειες που παρουσιάζουν οικογενή μικρο-
σκοπική αιματουρία από την παιδική ηλικία. Το AS ακολουθεί φυλοσύνδετη (COL4A5) ή 
αυτοσωματική υπολειπόμενη κληρονόμιση (COL4A3/COL4A4) και οι ασθενείς συνήθως 
προχωρούν σε χρόνια νεφρική νόσο τελικού σταδίου (ΧΝΝΤΣ) πριν την τέταρτη δεκαετία 
της ζωής τους. Οι ετερόζυγες COL4A3/Α4 μεταλλάξεις ευθύνονται περίπου για το 40-50% 

των περιπτώσεων ΝΛΒΜ, και οι περισσότεροι ασθενείς ακολουθούν μια ήπια πορεία με ελάχιστα συμπτώμα-
τα. Ωστόσο, ένα υποσύνολο των ασθενών αναπτύσσουν εστιακή τμηματική σπειραματοσκλήρυνση και χρό-
νια νεφρική νόσο, ενώ το 15-30% των ασθενών προχωρούν σε ΧΝΝΤΣ, συνήθως μετά την πέμπτη δεκαετία 
της ζωής τους. Η κλινική εικόνα μπορεί να είναι περίπλοκη και το πλήρες φαινοτυπικό φάσμα συμπεριφέρε-
ται ως πολυπαραγοντική νόσος, εμπλέκοντας πρωτογενή γονίδια, τροποποιητικά γονίδια και περιβαλλοντι-
κούς παράγοντες. Ίσως ο καλύτερος τρόπος για να περιγραφούν αυτοί οι ασθενείς είναι ως κληρονομού-
ντες μια όψιμα εμφανιζόμενη νεφροπάθεια που σχετίζεται με το σύνδρομο Alport (Later-onset Alport-related 
nephropathy). Ένα βασικό αναπάντητο ερώτημα είναι γιατί ορισμένοι ασθενείς ακολουθούν μια ήπια πορεία, 
ενώ άλλοι με τις ίδιες πρωτογενείς μεταλλάξεις αναπτύσσουν προοδευτική νεφρική δυσλειτουργία. 

Για να το ερευνήσουμε, πραγματοποιήσαμε πλήρη αλληλούχιση εξωνίων (whole exome sequencing) 260 Ελλήνων 
από Κύπρο και Ελλάδα με ΝΛΒΜ, οι οποίοι εμφανίζουν ένα περιορισμένο αριθμό παθογόνων ετερόζυγων μεταλλά-
ξεων των γονιδίων COL4A3/Α4. Περίπου οι μισοί από τους ασθενείς ταξινομούνται ως «ήπια» ή «σοβαρά» επηρεα-
σμένοι με βάση τα επιλεγμένα κριτήρια. Η αρχική εξέταση των δεδομένων δεν υποστηρίζει την ύπαρξη κοινών πα-
ραλλαγών με σημαντικές επιπτώσεις, αν και μια τέτοια παραλλαγή είναι υπό περαιτέρω αξιολόγηση. Η ολιστική ανά-
λυση των δεδομένων υποδηλώνει την παρουσία ενός μεγάλου αριθμού παραλλαγών που όταν συγκληρονομούνται 
σε διαφορετικούς συνδυασμούς θα μπορούσαν να προσδώσουν υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση «σοβαρής» ασθένει-
ας. Η ανάπτυξη ενός αλγορίθμου για να καταστεί δυνατή η πρόβλεψη είναι σε εξέλιξη. Αναμένουμε ότι ένας τέτοιος 
αλγόριθμος θα μπορούσε επίσης να επιτρέψει την πρόβλεψη παρόμοιου κινδύνου για τους ανθρώπους του γενικού 
πληθυσμού προϊούσης της γήρανσης. Αυτό, με τη σειρά του μπορεί να ανοίξει το δρόμο για νέες θεραπευτικές προ-
σεγγίσεις. 

Ευχαριστίες σε όλους τους συνεργάτες του Κέντρου Ερευνών Μοριακής Ιατρικής (ΚΕΜΙ) του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, τους κλινικούς ιατρούς και ερευνητές. Το έργο χρηματοδοτείται με επιχορήγηση από το European 

Renal Association-European Dialysis and Transplant Association. 

Περισσότερες πληροφορίες: Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Δέλτας, Καθηγητής Γενετικής του Τμήματος Βιολογικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου, Διευθυντής του Κέντρου Ερευνών Μοριακής Ιατρικής, www.ucy.ac.cy/mmrc 

https://welcometouniversities.wordpress.com/
http://www.ucy.ac.cy/mmrc
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Επιπλέον 200 εκατ. ευρώ στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη συναίνεσή του για επιπλέον  200 εκατ. ευρώ στο 
πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, υιοθετώντας ένα συμβιβασμό στην Ενδιάμεση Αξιολόγηση 
του προϋπολογισμού της Ε.Ε., όπως αυτή έκλεισε με τα Κράτη-Μέλη στις 7 Μαρτίου 
2017. Η τελική και επίσημη έγκριση του Συμβουλίου της Ε.Ε. αναμένεται τις επόμενες 
εβδομάδες.  

Η κατά 200 εκατ. ευρώ αύξηση για τον Ορίζοντα 2020 είναι μέρος επιπλέον παροχών που πλη-
σιάζουν τα 6 δις ευρώ και τα οποία θα βοηθήσουν την Ε.Ε. να αντιμετωπίσει επείγουσες προκλήσεις όπως η μετανα-
στευτική κρίση, τα ζητήματα ασφαλείας, η ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας. Ως μέρος της κατά 200 εκατ. 
ευρώ αύξησης, 50 εκατ. ευρώ υιοθετήθηκαν ήδη στον ψηφισμένο προϋπολογισμό του 2017.  

Αναλυτικά η επιπλέον χρηματοδότηση ακολουθεί αναλογικά την πρόταση της Επιτροπής του Οκτωβρίου 2016: 

 50 εκατ. ευρώ για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας- ERC (από τα οποία 16.7 εκατ. ευρώ συμπεριλήφθηκαν 
ήδη στον προϋπολογισμό του 2017). 

 55 εκατ. ευρώ στον τομέα Spreading Excellence and Widening Participation του Ορίζοντα 2020 (από τα οποία 
16.7 εκατ. ευρώ συμπεριλήφθηκαν ήδη στον προϋπολογισμό του 2017). 

 50 εκατ. ευρώ για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (στον προϋπολογισμό σχετικά με την Έρευνα και την 
Κατάρτιση, στην θεματική ενότητα Καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις). 

 45 εκατ. ευρώ για Υπολογιστές Υψηλής Απόδοσης, στον πυλώνα Βιομηχανική πρωτοπορία: Leadership in Ena-
bling and Industrial Technologies του Ορίζοντα 2020 ( από αυτά 16.7 εκατ. ευρώ συμπεριλήφθηκαν ήδη στον προϋ-
πολογισμό του 2017). 

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2017&na=na-050417  

Στις 7 Μαρτίου 2017, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή γιόρτασε τον εκατοντάκις 
χιλιοστό υπότροφο (100.000) που ω-
φελήθηκε από τις δράσεις Marie 
Skłodowska-Curie. Με αφορμή αυτό 
το ορόσημο, 30 υποσχόμενοι ερευνητές επιλέχθηκαν 
να αναδείξουν τις δράσεις της Ε.Ε. που απευθύνονται 
στην αριστεία και τη διεθνή κινητικότητα στην έρευνα. 
Από την αρχή του προγράμματος πριν 20 χρόνια, το 
ποσοστό των γυναικών ερευνητριών είναι εξαιρετικά 
υψηλό και 18 από τους επιλεγμένους ερευνητές είναι 
γυναίκες. 

Οι 30 επιλεγμένοι ερευνητές εκπροσωπούν τους 100.000 
υποτρόφους που έχουν υποστηριχθεί από τις δράσεις Ma-

rie Skłodowska-Curie τις τελευταίες 2 
δεκαετίες. Η ομάδα περιλαμβάνει 28 Ευ-
ρωπαίους πολίτες, έναν από κάθε Κρά-
τος-Μέλος, έναν από την Κολομβία και 
έναν από τη Νέα Ζηλανδία. Τα ερευνητι-

κά τους ενδιαφέροντα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, από 
την κλιματική αλλαγή και την καινοτόμο έρευνα για τον 
καρκίνο έως την πρόληψη βίαιης ριζοσπαστικοποίησης. Οι 
30 ερευνητές έχουν εξαιρετικές προοπτικές: πέτυχαν τα 
υψηλότερα αποτελέσματα αξιολόγησης στην πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων για ατομικές υποτροφίες. Διαγωνί-
στηκαν με 8.916 προτάσεις που κατατέθηκαν από άλλους 
ερευνητές από τις οποίες περίπου 1200 επιλέχθηκαν για 
χρηματοδότηση.  

Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/gtr4enu  

Δράσεις Marie Skłodowska-Curie: υποστήριξη 100.000 άριστων  

ερευνητών με έμφαση στην ενίσχυση της σταδιοδρομίας των γυναικών  

Οικονομική λογική για Δημόσια  Έρευνα & Καινοτομία και αντίκτυπος 

Οι δημόσιες δαπάνες για την έρευνα και την καινοτομία λειτουργούν ως καταλύτης 
στην προώθηση ιδιωτικών δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας και στη συνο-
λική οικονομική ανάπτυξη, σύμφωνα με μία αναφορά που δημοσιεύθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έρευνα, η οποία εξετάζει την υπάρχουσα εμπειρική βιβλιο-
γραφία, υπογραμμίζει ότι ο ρόλος της δημόσιας έρευνας και καινοτομίας είναι ιδιαί-
τερα σημαντικός υπό το φως του σημερινού γρήγορα εξελισσόμενου και επικίνδυ-
νου τοπίου καινοτομίας. 

Η έρευνα φανερώνει ότι σχεδόν τα δύο τρίτα της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη μπορούν να συνδεθούν 
με την καινοτομία. Υπολογίζει επίσης ότι οι τυπικές επιστροφές από την ιδιωτική επένδυση σε έρευνα και καινοτομία 
κυμαίνονται μεταξύ 10% και 30%. Οι επιστροφές αυτές μπορούν να είναι δύο ή τρεις φορές υψηλότερες για τη γενική 
οικονομία χάρη στο θετικό φαινόμενο διάχυσης που ενεργοποιεί άλλες επιχειρήσεις να ωφεληθούν από αυτές τις επεν-
δύσεις. Η δημόσια επένδυση στην έρευνα και την τεχνολογία βοηθά να δημιουργηθεί και να διαχυθεί νέα γνώση. Συμ-
βάλλει επίσης στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και στη δημιουργία δικτύων που συμβάλλουν σε δυνατότερες ροές 
γνώσης. Συνολικά, οι επιστροφές σε δημόσιες επενδύσεις στην Ε & Κ υπολογίζονται περίπου στο 20%, με τις επι-
στροφές από επενδύσεις της Ε.Ε. να υπολογίζονται ακόμα υψηλότερα. Ωστόσο, πρέπει να καλύπτεται ολόκληρος ο 
κύκλος καινοτομίας, ώστε η δημόσια επένδυση να έχει το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, από τη βασική έρευνα μέ-
χρι τη δημιουργία καινοτόμου προϊόντος αγοράς, π.χ. λύσεις ή προϊόντα που αναδιαμορφώνουν πλήρως την αγορά.  

Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/k6l2s8q  

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2017&na=na-050417
https://tinyurl.com/gtr4enu
https://tinyurl.com/k6l2s8q
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Τρίτο Πρόγραμμα για την Υγεία: ενίσχυση των Κρατών Μελών στην 

προώθηση της υγείας και πρόληψη νόσων 

Μία νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων άνοιξε στο πλαίσιο του 3ου Προγράμματος για την 
Υγεία. Η πρόσκληση θα υποστηρίξει δράσεις για την ενίσχυση των Κρατών Μελών στην προώ-
θηση της υγείας και την πρόληψη των νόσων σε εκπαιδευτικό επίπεδο, όπως ανάπτυξη ικανο-
τήτων, προώθηση των οφελών της υγεία και της πρόληψης των νόσων στα Κράτη Μέλη.  

Θα διοργανωθούν ένα εργαστήριο και ένα συνέδριο για να ανανεωθεί η γνώση και οι καλές πρακτικές, 
με τη συμμετοχή των βασικών Ιατρικών Σχολών και των Διευθυντών Ιατρικών τμημάτων όλων των 

Κρατών Μελών. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι ανοικτή έως τις 15 Ιουνίου 2017. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/m4oglm2  

Νέα πρόσκληση του προγράμματος AAL 

To πρόγραμμα Active and Assisted 
Living Programme (AAL) είναι μια 
πρωτοβουλία κάτω από το Άρθρο 
185 και χρηματοδοτεί δράσεις που 
δημιουργούν καλύτερες συνθήκες 
διαβίωσης για τους ενήλικες μεγάλης 
ηλικίας και ενισχύουν τις βιομηχανι-
κές ευκαιρίες στην Ευρώπη μέσα από τη χρήση των 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ). 
Χρηματοδοτεί διακρατικά έργα που εμπλέκουν μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις (MME), ερευνητικά σώματα και 
οργανισμούς που εκπροσωπούν τους χρήστες 
(αντιπροσωπεύουν τους ενήλικες μεγαλύτερης ηλικί-
ας). Το AAL ανακοίνωσε πακέτα χρηματοδότησης για 
την ενσωμάτωση διαφορετικών λύσεων που βασίζο-
νται στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και της πληρο-
φορικής με σκοπό την ενεργό, υγιή και ανεξάρτητη 
ζωή των ηλικιωμένων.  

Ο σκοπός της νέας πρόσκλησης είναι να υποστηρίξει 
καινοτόμα, διακρατικά και διεπιστημονικά συνεργατικά 
έργα. Η πρόταση πρέπει να επιδεικνύει ένα ξεκάθαρο 
δρόμο προς την αγορά και προστιθέμενη αξία για τις διά-
φορες κατηγορίες τελικών χρηστών. Οι προηγούμενοι 
κύκλοι χρηματοδότησης της AAL έδειξαν θεαματικά απο-
τελέσματα  με αποκορύφωμα αποτελεσματικές και πρα-

κτικές λύσεις. Ωστόσο, πολλές λύσεις 
αντιμετωπίζουν μία συγκεκριμένη ανά-
γκη και δεν έχουν ενσωματωθεί στην 
καθημερινή ζωή ούτε έχουν αξιολογηθεί 
επαρκώς. 

Το επίκεντρο της πρόσκλησης του 2017 
είναι διττό: 

 Η πρόκληση επικεντρώνεται στην ανάπτυξη πακέ-
των που ενσωματώνουν διαφορετικές λύσεις, που 
αντιμετωπίζουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες των τελι-
κών χρηστών και προσθέτουν αξία στη ζωή τους. Κα-
θώς οι ανάγκες και οι επιθυμίες αυτές αλλάζουν με τον 
καιρό, τα πακέτα θα πρέπει να είναι φτιαγμένα ευέλι-
κτα και λαμβάνοντας υπόψη μία σειρά από παράγο-
ντες ώστε να αντιμετωπίζουν ξεχωριστές περιπτώσεις 
και να παραμένουν ελκυστικά. Οι τελικοί χρήστες περι-
μένουν οι προτάσεις να είναι προσιτές, εύχρηστες, 
ασφαλείς και αξιόπιστες. Τα πακέτα θα πρέπει να βα-
σίζονται σε υπάρχουσες και/ή ανοιχτές πλατφόρμες. 

 Η δεύτερη πρόκληση είναι η εκτεταμένη δοκιμή και 
αξιολόγηση των πακέτων, έτσι ώστε να προσφέ-
ρουν σημαντικά αποτελέσματα. 

Η προθεσμία υποβολής  προτάσεων είναι ανοικτή έως τις 

24 Μαΐου 2017. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.aal-europe.eu/get-involvedcall-challenge-2017/  

Προκήρυξη δημόσιας σύμβασης από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης 

και Ελέγχου Νόσων  

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων δημοσίευσε προκήρυξη σύμβασης για 
εκπόνηση «Πιλοτικής μελέτης σχετικά με τη χρήση της πλήρους αλληλουχίας του γονιδιώματος 
για τον προσδιορισμό και χαρακτηρισμό της μοριακής δομής του Μ. tuberculosis εντός ΕΕ/
ΕΟΧ».  

Οι γενικοί στόχοι της εν λόγω πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι:  
1. συνέχιση της παρακολούθησης των στοιχείων σχετικά με την ευαισθησία και ιδιαιτερότητα της πλήρους αλλη-

λουχίας του γονιδιώματος (WGS) για ανίχνευση πρόσφατης μετάδοσης και μετάδοσης που δεν έχει ανιχνευθεί 
από συμβατικές μεθόδους μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης,  

2. επίτευξη συναίνεσης εμπειρογνωμόνων σχετικά με τη μεθοδολογία ανίχνευσης και χαρακτηρισμού της πολυ-
ανθεκτικής φυµατίωσης (MDR TB) μέσω πλήρους αλληλουχίας του γονιδιώματος (WGS),  

3. ανάπτυξη ικανοτήτων των εμπειρογνωμόνων σχετικά με τη πλήρη αλληλουχία του γονιδιώματος (WGS) για 
χρήση στον τομέα της δημόσιας υγείας, περιλαμβανομένων της ανάλυσης δεδομένων, της ερμηνείας δεδομέ-
νων και της ανίχνευσης κρουσμάτων.  

Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 400.000 ευρώ για 36 μήνες και οι ενδιαφερόμενοι καλού-

νται να υποβάλουν τις προσφορές τους έως τις 8 Μαΐου 2017. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2269&locale=el  

https://tinyurl.com/m4oglm2
http://www.aal-europe.eu/get-involvedcall-challenge-2017/
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2269&locale=el
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Χαρτογραφώντας προτεραιότητες και δράσεις για το Θαλάσσιο/

Ναυτικό Χωροταξικό Σχεδιασμό  

Η διακρατική Ωκεανογραφική Επιτροπή της UNESCO (IOC/UNESCO) και η Γενική Διεύ-
θυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG MARE) υιοθέ-
τησαν στις 24 Μαρτίου 2017 ένα «Κοινό Χάρτη για την επιτάχυνση της διαδικασίας θα-
λάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού παγκοσμίως». Ο Χάρτης αναγνωρίζει κοινές προ-
κλήσεις και προτάσεις για δράσεις που θα υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια, προσβλέ-
ποντας σε συνεργασίες με άλλα όργανα των Ηνωμένων Εθνών και Κράτη Μέλη.  

Ο Χάρτης είναι το πρακτικό αποτέλεσμα του Δεύτερου Διεθνούς Συνεδρίου  Θαλάσσιου και 
Ναυτικού Χωροταξικού Σχεδιασμού που διοργανώθηκε από κοινού από την DG MARE και την IOC/UNESCO στις 15
-17 Μαρτίου 2017. Ανταλλάσοντας εμπειρίες και δικτύωση, συμπεριλαμβάνοντας καινοτόμα εργαλεία όπως πλατ-
φόρμες παιχνιδιών και την τέχνη της εικονογράφησης, το συνέδριο έφερε κοντά 300 παράγοντες της ναυτιλίας και 
τους ενδυνάμωσε ώστε να προωθήσουν το σχεδιασμό του θαλάσσιου χώρου παγκοσμίως. 

Σε 11 θεματικές συνεδρίες, οι ομιλητές ανέδειξαν το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό ως σημαντικό εργαλείο και ως 
διαδικασία για την εφαρμογή των παγκόσμιων στόχων διαχείρισης των ωκεανών και συγκεκριμένα της Ατζέντας 
2030 του ΟΗΕ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη . Μπορεί να διασφαλίσει ότι ο παγκόσμιος ωκεανός παραμένει υγιής και 
διαχειρίζεται βιώσιμα, αποδίδοντας οικονομική ανάπτυξη, εργασία και πόρους σε όλες τις χώρες. 

Ο Χάρτης θα κατατεθεί στο συνέδριο του ΟΗΕ για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (5-9 Ιουνίου 2017), από 
την IOC-UNESCO και τη DG MARE, ως μέρος μιας κοινής εθελοντικής δέσμευσης που αναδεικνύει τη συμβολή του 
Θαλάσσιου και Ναυτικού Χωροταξικού Σχεδιασμού στην εφαρμογή της Ατζέντας 2030. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/khov22f  

Πιο ευνόητη ενεργειακή σήμανση  

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
κατέληξαν σε ένα αναθεωρημένο σχέδιο ενεργειακής αποδοτικότητας και στο 
σχετικό κανονιστικό πλαίσιο. Οι ισχύουσες σημάνσεις A+++ έως G για τα προϊό-
ντα θα αντικατασταθούν από ξεκάθαρες και ευνόητες A έως G σημάνσεις. Αυτό 
θα κάνει τη σήμανση πιο εύκολη για τους καταναλωτές και θα τους βοηθήσει να 

κάνουν πιο ενημερωμένες αγοραστικές επιλογές. Το μέτρο θα συνοδευτεί από την παρουσίαση μίας κοινής 
βάσης δεδομένων, καθιστώντας ευκολότερο για τους πολίτες να συγκρίνουν την ενεργειακή αποδοτικότητα 
οικιακών συσκευών.  

Οι έρευνες καταναλωτών δείχνουν ότι περίπου 85% των Ευρωπαίων πολιτών κοιτούν τις ενεργειακές σημάνσεις όταν 
αγοράζουν προϊόντα. Η κατάταξη των καλύτερων στις κλίμακες A+ έως A+++ ήταν παραπλανητική και έκρυβε σαφείς 
διαφορές στην ενεργειακή απόδοση. Δίνοντας στους καταναλωτές πιο εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες για την ενερ-
γειακή κατανάλωση των προϊόντων και των συσκευών θα είναι ευκολότερο να αναγνωρίζουν τις πιο αποδοτικές συ-
σκευές.  

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-691_en.htm  

Άνοιξε στις 27 Μαρτίου 2017 η δη-
μόσια διαβούλευση για ενεργειακά 
έργα υποδομών που έχουν κατατε-
θεί ως πιθανά Έργα Κοινού Ενδια-
φέροντος (ΕΚΕ). Για να χορηγηθεί 
η ταυτότητα ΕΚΕ, ένα έργο πρέπει 
να θεωρηθεί θεμελιώδες για την 
ολοκλήρωση της Εσωτερικής Αγοράς Ενέργειας,  για 
την επίτευξη των στόχων της Ε.Ε. για φθηνή, ασφαλή 
και βιώσιμη ενέργεια. Η Διαβούλευση θα διαρκέσει 12 
εβδομάδες και θα κλείσει στις 19 Ιουνίου 2017.   

Έργα επιλεγμένα ως ΕΚΕ μπορούν να ωφεληθούν από 
επιταχυμένες διαδικασίες σχεδιασμού και αδειοδότη-
σης, μια ενιαία εθνική αρχή για την έκδοση των αδειών, 
βελτιωμένους κανονιστικούς όρους, χαμηλότερα διαχειρι-

στικά κόστη λόγω βελτιωμένων 
διαδικασιών εκτίμησης του περι-
βαλλοντικού κόστους, αυξημένη 
συμμετοχή του κοινού μέσω δια-
βουλεύσεων και αυξημένη προβο-
λή στους επενδυτές. Είναι επίσης 
επιλέξιμα για πρόσβαση σε χρη-

ματοδοτικές δυνατότητες που ανέρχονται στα  5.35 
δις ευρώ από το χρηματοδοτικό μηχανισμό: 

«Συνδέοντας την Ευρώπη 2014-2020».  

Τα πρώτα ΕΚΕ επιλέχθηκαν το 2013 και ο κατάλογος 
ανανεώθηκε ακολούθως το 2015. Ένας νέος κατάλογος 
θα δημοσιευτεί μέχρι το τέλος του 2017 και η δημόσια 
διαβούλευση είναι σημαντικό μέρος της διαδικασίας 

επιλογής.  

Διαβούλευση για τα προτεινόμενα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος 

Περισσότερες πληροφορίες:  
https://ec.europa.eu/energy/en/news/public-consultation-proposed-projects-list-projects-common-interest-begins  

https://tinyurl.com/khov22f
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-691_en.htm
https://ec.europa.eu/energy/en/news/public-consultation-proposed-projects-list-projects-common-interest-begins
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την τρίτη 
έκδοση του βραβείου Ευρωπαϊκής Πρωτεύου-
σας Καινοτομίας. Ο διαγωνισμός θα επιβρα-
βεύσει την Ευρωπαϊκή Πόλη που δημιουργεί 
το καλύτερο «οικοσύστημα καινοτομίας», συν-
δέοντας πολίτες, δημόσια όργανα, την ακαδη-
μαϊκή κοινότητα και τις επιχειρήσεις.  

Η νικήτρια πόλη θα λάβει 1 εκατ. ευρώ για την 
περαιτέρω ανάπτυξη των δρηστηριοτήτων καινο-
τομίας. Η δεύτερη και τρίτη στην κατάταξη πόλη 
θα λάβουν κάθε μια από 100.000 ευρώ. Οι συμμετοχές 

είναι ανοιχτές μέχρι την 21
η
 Ιουνίου 2017.  

Οι υποψήφιες πόλεις θα πρέπει να αποδείξουν πως δημι-
ουργούν τις συνθήκες για καινοτομία και θα κριθούν πάνω 

σε καινοτόμες λύσεις στις τοπικές προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουν. Ο διαγωνισμός είναι ανοι-
χτός σε πόλεις: 

 με πάνω από 100.000 κατοίκους (σε χώρες 
όπου δεν υπάρχει πόλη μεγαλύτερη από 
100.000 κατοίκους, η μεγαλύτερη πόλη είναι επι-
λέξιμη για συμμετοχή), 

 οι οποίες ανήκουν σε  Κράτος-Μέλος της Ε.Ε. 
ή σε χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα Ορίζο-
ντας 2020. 

Ένα ανεξάρτητο σώμα ειδικών θα επιλέξουν την νικήτρια 
πόλη το δεύτερο εξάμηνο του 2017. 

Περισσότερες πληροφορίες:  
http://ec.europa.eu/research/prizes/icapital/index.cfm 

Διαγωνισμός για την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας 2017  

Η δεύτερη έκδοση της υψηλού επιπέδου εκδήλωσης 
Smart Regions, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 1-2 
Ιουνίου 2017 στο Ελσίνκι, θα δώσει την ευκαιρία σε 
εθνικές και περιφερειακές αρχές να μοιραστούν εμπει-
ρίες για την εφαρμογή της Έξυπνης Εξειδίκευσης στις 
χώρες και περιφέρειές τους. Το 2014 παρουσιάστηκαν 
οι στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης στην Πολιτική 
Συνοχής της Ε.Ε. ως βάση για επενδύσεις στην έρευνα 
και την καινοτομία. Ως αποτέλεσμα, πάνω από 120 
στρατηγικές έχουν θεμελιωθεί για να δημιουργήσουν 
επενδύσεις την περίοδο 2014-2020. Είναι τώρα ώρα να 
εκτιμηθεί τι έχει επιτευχθεί, να μοιραστούν εμπειρίες 
και να συλλογιστούμε πως ο αντίκτυπος των δράσεων 
μπορεί να μεγιστοποιηθεί σε θεμελιώδες επίπεδο και τι 
μαθήματα πρέπει να ληφθούν για το μέλλον.  

Η εκδήλωση θα παρέχει την ευκαιρία να ανταλλαγούν ε-
μπειρίες μεταξύ έργων που υποστηρίχθηκαν από τα Ευ-
ρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία  και άλλα 
Ευρωπαϊκά προγράμματα και πολιτικές στους τομείς της 
έρευνας, της βιομηχανικής πολικής, της εκπαίδευσης και 
των δεξιοτήτων. Θα ενεργοποιήσει επίσης τους προωθη-
τές των έργων να μαθουν από τις εμπειρίες άλλων περιφε-
ρειών και να βρουν συνεργάτες σε όλη την Ε.Ε. σε τομείς 
όπως η ενέργεια, η αγροδιατροφή, ο βιομηχανικός εκσυγ-
χρονισμός, η κυβερνοασφάλεια, η υγεία και ο τομέας της 
ναυτιλίας.  

Πέρα από την προβολή των καλύτερων πρακτικών και των 
διδαγμάτων που αντλήθηκαν, θα υπάρξει η ευκαιρία να 
συζητηθεί το μέλλον της καινοτομίας στο πλαίσιο της ευ-
ρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής με ανώτατους αξιωμα-
τούχους από τα ευρωπαϊκά όργανα και τις εθνικές και πε-
ριφερειακές αρχές. Τα συμπεράσματα των συζητήσεων θα 
είναι σημαντική συμβολή στη συζήτηση για το μέλλον της 
Πολιτικής Συνοχής μετά το 2020. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/lvot2r9   

Smart Regions 2.0 Conference 

3η Πρόσκληση Interreg Europe 

Έως τις 30 Ιουνίου 2017 έχουν στη διάθεσή τους οι δημόσιες αρχές σε εθνικό, περιφερεια-
κό και τοπικό επίπεδο καθώς και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που επιθυμούν να υποβά-
λουν προτάσεις στο πλαίσιο της 3

ης
 πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Προγράμματος 

Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg Europe που άνοιξε την 1
η
 Μαρτίου 2017. Τα σχέδια 

πρέπει να στοχεύουν στην ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, στην υποστήριξη της 
ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ, στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς 

και στην προστασία του περιβάλλοντος και την αποδοτικότητα των πόρων.  

Η πρόσκληση καλύπτει προτάσεις που αφορούν έργα διαπεριφερειακής συνεργασίας, διάρκειας 3 έως 5 ετών. 
Έργο διαπεριφερειακής συνεργασίας αποτελεί το έργο στο οποίο συµµετέχουν εταίροι από τουλάχιστον τρεις διαφο-
ρετικές χώρες, οι οποίοι απασχολούνται σε ένα θέµα περιφερειακής πολιτικής, ανταλλάσσοντας εµπειρίες και πρακτι-
κές προκειµένου να τις ενσωµατώσουν στις πολιτικές τους. Στόχος ενός έργου διαπεριφερειακής συνεργασίας είναι η 
βελτίωση της απόδοσης των εργαλείων της περιφερειακής πολιτικής των συµµετεχουσών περιφερειών.  

Ένα έργο διαπεριφερειακής συνεργασίας σχεδιάζεται σε δύο φάσεις:   

 Φάση 1: διαπεριφερειακή µάθηση και προετοιµασία για την αξιοποίηση των εµπειριών ως απόρροια της 
συνεργασίας µέσω της εκπόνησης σχεδίων δράσης.   

 Φάση 2: παρακολούθηση της υλοποίησης κάθε σχεδίου δράσης.  

Επισηµαίνεται ότι στο πλαίσιο της τρίτης πρόσκλησης ενθαρρύνονται φορείς που δεν συµµετείχαν µέχρι σήµερα στην 
υλοποίηση έργων του τρέχοντος προγράµµατος. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.interregeurope.eu/apply/  

http://ec.europa.eu/research/prizes/icapital/index.cfm
https://tinyurl.com/lvot2r9
http://www.interregeurope.eu/apply/
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Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης: ξεκίνησε η αντιστοίχιση νέων και φορέων 

Τρεις μήνες μετά τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και τις πρώτες εγ-
γραφές των ενδιαφερόμενων νέων Ευρωπαίων, οι διαπιστευμένοι φορείς που θα παρέχουν 
θέσεις συμμετοχής σε δραστηριότητες αλληλεγγύης μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν τη 
βάση δεδομένων για να βρουν δυνητικούς εργαζομένους, ασκούμενους ή εθελοντές γι' αυ-
τές τις δραστηριότητές τους. 

Εκατοντάδες θέσεις θα είναι διαθέσιμες ήδη από φέτος την άνοιξη και χιλιάδες άλλες θα ακολουθή-
σουν τους προσεχείς μήνες. Θέσεις συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης μπορεί να προσφέρει ένα ευρύ φά-
σμα φορέων: π.χ. μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, εθνικές, περιφερειακές και τοπι-
κές αρχές ή κοινωνικές επιχειρήσεις. Σ' αυτό το πρώτο στάδιο, οι φορείς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο 
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης μέσω των υφιστάμενων χρη-
ματοδοτικών προγραμμάτων της Ε.Ε. Προς το παρόν, οκτώ προγράμματα στηρίζουν το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλλη-
λεγγύης. Κάθε φορέας, για να μπορεί να συμμετάσχει, θα πρέπει να δηλώσει ότι συμφωνεί με την αποστολή και τις 
αρχές του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, καθώς και με τον Χάρτη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, 
ο οποίος ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σε όλα τα στάδια της εμπειρίας αλληλεγγύης. Οι φορείς που είναι ήδη 
διαπιστευμένοι για ένα από τα προγράμματα χρηματοδότησης έχουν πρόσβαση στο διαδικτυακό εργαλείο αυτομάτως. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://europa.eu/youth/solidarity_el    

Νέα πρωτοβουλία «Move2Learn, Learn2Move» 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια 
πρωτοβουλία στο πλαίσιο 
του προγράμματος Erasmus+, η οποία 
στηρίζει περαιτέρω τη μάθηση και την κι-
νητικότητα των νεαρών Ευρωπαίων. Η 
πρωτοβουλία αυτή, με την ονομασία 
«Move2Learn, Learn2Move», θα δώσει σε τουλάχιστον 
5.000 νεαρούς πολίτες τη δυνατότητα να ταξιδέψουν με 
βιώσιμα μέσα μεταφοράς σε μια άλλη χώρα της Ε.Ε. - 
μόνοι τους ή μαζί με τη σχολική τους τάξη. Αυτή η εφά-
παξ πρωτοβουλία, που αναλαμβάνεται με την ευκαιρία 
της 30ής επετείου του προγράμματος Erasmus, αντα-
ποκρίνεται σε δύο καίριες προτεραιότητες της Επιτρο-
πής: να δοθεί νέα έμφαση στη νεολαία της Ευρώ-
πης και να διευκολυνθεί η κινητικότητα των πολιτών 
της Ε.Ε., κυρίως η κινητικότητα χαμηλών εκπομπών. 

Η πρωτοβουλία «Move2Learn, Learn2Move» θα υλοποιη-
θεί μέσω της ηλεκτρονικής αδελφοποίησης (eTwinning) 
που αποτελεί μέρος του προγράμματος Erasmus+ και δίνει 
τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές σε όλη την 

Ευρώπη να αναπτύσσουν σχέδια μέσω μιας 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 

Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε όλες τις 
σχολικές τάξεις μαθητών ηλικίας 16 ετών 
και άνω, οι οποίες συμμετέχουν στην ηλε-
κτρονική αδελφοποίηση. Οι τάξεις αυτές 

καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή για τα δωρεάν εισιτήρια 
που θα διατεθούν για τα καλύτερα σχέδια ηλεκτρονικής 
αδελφοποίησης σε κάθε συμμετέχουσα χώρα. Το στοιχείο 
της κοινωνικής ένταξης θα είναι ένα σημαντικό κριτήριο επι-
λογής των καλύτερων σχεδίων. Μετά την επιλογή τους, οι 
νικητές θα μπορούν να ταξιδέψουν το διάστημα μεταξύ Αυ-
γούστου 2017 και Δεκεμβρίου 2018, σε ημερομηνίες της 
επιλογής τους. Οι μαθητές μπορούν να ταξιδέψουν είτε σε 
ομάδες στο πλαίσιο ενός σχολικού ταξιδιού, είτε μεμονωμέ-
να, ανάλογα με την απόφαση των γονέων και του διδακτι-
κού προσωπικού. 

Μπορούν να επιλεγούν κάθε είδους μεταφορικά μέσα και 
μεταφορείς, λαμβανομένων υπόψη των σημείων αναχώρη-
σης και προορισμού των μαθητών που θα ταξιδέψουν. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/transport/themes/social/move2learnlearn2move_en  

Πρόγραμμα εθελοντισμού «Interreg Volunteer Youth (IVY)»  

Το νέο πρόγραμμα εθελοντισμού «Interreg Volunteer Youth (IVY)» προσφέρει τη δυνατότητα 
σε νέους ευρωπαίους ηλικίας 18-30 ετών να εργαστούν ως εθελοντές σε διασυνοριακά ή 
διαπεριφερειακά προγράμματα και έργα. Η πρωτοβουλία έχει στόχο την ενεργό συμμετοχή 
νέων εθελοντών στην υποστήριξη, προώθηση και παρακολούθηση της προόδου και των 
επιτευγμάτων των προγραμμάτων και των έργων, καθώς και τη γενικότερη προώθηση της 
συνεργασίας διασυνοριακά. Οι εθελοντές που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα μπορούν 
να εργαστούν ως:  

1. Συνεργάτες Έργων Interreg (Interreg Project Partners), οι οποίοι θα βοηθήσουν την υλοποίηση έργων του Inter-
reg, εστιάζοντας σε συγκεκριμένους τομείς ή δυσκολίες που θα πρέπει να επιλυθούν, όπως έργα αλληλεγγύης, έργα 
υγείας, έργα που βασίζονται στην κοινότητα, έργα που επικεντρώνονται στην κοινωνική διάσταση της συνεργασίας 
μέσω Interreg. Οι Συνεργάτες Έργων Interreg θα εργσστούν στην περιοχή ενός δικαιούχου έργου Interreg. 

2. Ρεπόρτερ του Interreg (Interreg Reporters), οι οποίοι θα βοηθήσουν στη διάδοση πληροφοριών, μέσω της προβο-
λής επιτυχημένων έργων του Interreg. Οι Ρεπόρτερ του Interreg θα εργαστούν είτε στα γραφεία των Διαχειριστικών 
Αρχών του Interreg είτε/και στις Κοινές Γραμματείες του Interreg. 

Το πρόγραμμα IVY είναι πιλοτικό, διάρκειας ενός έτους, ξεκινώντας από την 1
η
 Μαρτίου 2017. Αρμόδια αρχή για το πρό-

γραμμα είναι ο Σύνδεσμος Ευρωπαϊκών Συνοριακών Περιφερειών. 

Περισσότερες πληροφορίες: www.interregyouth.com 

https://europa.eu/youth/solidarity_el
https://ec.europa.eu/transport/themes/social/move2learnlearn2move_en
https://www.interregyouth.com/
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Νέα για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

(ΜΜΕ) 

Μηχανισμός Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων:  

αλλαγή στα υποδείγματα για να αντανακλούν τον κοινωνικό αντίκτυπο 

Τα υποδείγματα (templates) για τη Φάση 1 και τη Φάση 2 του Μηχανισμού Υποστήριξης για τις 
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (SME Instrument) αναβαθμίστηκαν για να περιλαμβάνουν αξιολόγη-
ση των αναμενόμενων επιπτώσεων στην κοινωνία και το περιβάλλον.  

Η αλλαγή αφορά τα υποδείγματα στο μέρος Β των Φάσεων 1 και 2 του Μηχανισμού Υποστήριξης των 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Θα περιλαμβάνουν τώρα μία επιπλέον κατηγορία κάτω από την ενότητα 
2.1.a «Αναμενόμενα αποτελέσματα» σχετικά με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και για το 

περιβάλλον και τη δημιουργία σημαντικών προνομίων για την κοινωνία. Τα νέα υποδείγματα είναι διαθέσιμα στο Par-
ticipant Portal.  

Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/easme/en/news/sme-instrument-change-templates-reflect-societal-impacts  

Πρόσκληση για νέους Ενδιάμεσους Φορείς στο πρόγραμμα  

Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες 

Το πρόγραμμα διασυνοριακής κινητικότητας «Erasmus 
για Νέους Επιχειρηματίες» δίνει την ευκαιρία σε νέους ή 
επίδοξους επιχειρηματίες να εμπλουτίσουν τις εμπειρίες 
τους, να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους και να επεκτείνουν 
το δίκτυό τους μέσω περιόδων πρακτικής άσκησης σε επι-
χειρήσεις που διευθύνονται από έμπειρους επιχειρηματίες 
σε άλλες συμμετέχουσες χώρες. Η νέα πρόσκληση υποβο-

λής προτάσεων καλεί υποψήφιους οργανισμούς να υποβάλουν προτάσεις προκειμένου να λειτουργήσουν 
ως Ενδιάμεσοι Φορείς για την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες σε τοπικό 
επίπεδο.  

Οι Ενδιάμεσοι Φορείς είναι επιφορτισμένοι με την πρόσληψη των επιχειρηματιών και την παροχή υποστήριξης ώστε 
να επωφεληθούν από το πρόγραμμα. Δρουν ως τοπικά σημεία επαφής για την εφαρμογή του προγράμματος. Θα 
πρέπει να συνεργαστούν με όλους τους άλλους οργανισμούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα κινητικότητας, επι-
τρέποντας στους νέους επιχειρηματίες να λάβουν μέρος στις προγραμματισμένες δραστηριότητες κινητικότητας.  

Επιλέξιμοι φορείς να υποβάλουν πρόταση μπορούν να είναι (ενδεικτικά): δημόσιοι φορείς που είναι αρμόδιοι για ή 
δραστηριοποιούνται στους τομείς των οικονομικών υποθέσεων, επιχειρήσεων, υποστήριξης επιχειρήσεων ή συνα-
φών θεμάτων, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, βιοτεχνικά επιμελητήρια ή παρόμοιοι φορείς, οργανισμοί στή-
ριξης επιχειρήσεων, start-up και incubators, τεχνολογικά πάρκα, κ.α., επαγγελματικές ενώσεις και δίκτυα υποστήρι-
ξης επιχειρήσεων, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων, ιδρύματα α-
νώτερης εκπαίδευσης, όπως πανεπιστήμια ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να σχηματίσουν κοινοπραξίες. Οι κοινοπραξίες πρέπει να αποτελούνται από τουλάχιστον 5 
ανεξάρτητους οργανισμούς από τουλάχιστον 4 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα COSME. Ενθαρρύνονται 
οι κοινοπραξίες που περιλαμβάνουν οργανισμούς από χώρες / περιφέρειες που δεν έχουν ακόμα καλυφθεί 

από το πρόγραμμα. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι ανοικτή έως τις 7 Ιουνίου 2017.  

Περισσότερες πληροφορίες:  
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/topics/cos-eye-2017-4-01.html  

https://ec.europa.eu/easme/en/news/sme-instrument-change-templates-reflect-societal-impacts
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/topics/cos-eye-2017-4-01.html
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Προκήρυξη Εθνικού Διαγωνισμού για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία  

Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2017  

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 
της Κύπρου σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σας 
καλεί να συμμετάσχετε στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της 
Επιχειρηματικότητας. Κύριος στόχος του θεσμού είναι η προώθη-
σης της επιχειρηματικότητας και η προβολή των βέλτιστων πρα-
κτικών και πετυχημένων πρωτοβουλιών στις χώρες που λαμβά-
νουν μέρος.  

Ειδικότερα, ο διαγωνισμός αναμένεται να συμβάλει:  

 στην αύξηση της εγρήγορσης για την επιχειρηματικότητα  

 στον εντοπισμό των βέλτιστων πρακτικών  

 στην αναγνώριση και ανταμοιβή των δημιουργικών πρωτοβουλιών που έχουν σκοπό τν προώθηση της επιχειρη-
ματικότητας.  

Στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας καλούνται να συμμετάσχουν εθνικές, περιφερειακές ή 
τοπικές αρχές ή συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα από οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την 
Ισλανδία, τη Νορβηγία, τη Σερβία και την Τουρκία που έχουν συμβάλει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Ο 
διαγωνισμός διεξάγεται σε δύο στάδια. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαγωνιστούν αρχικά σε εθνικό και στη συνέ-
χεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κάθε χώρα θα επιλέξει δύο από τους υποψήφιους οι οποίοι θα προταθούν για συμ-
μετοχή στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό μέχρι τις 3 Ιουλίου 2017.  

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού προκηρύσσει την έναρξη του διαγωνισμού 
σε εθνικό επίπεδο. Οι νικητές θα ανακοινωθούν τον Ιούνιο και θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο στον Ευρωπαϊκό 
Διαγωνισμό. Τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού διαγωνισμού θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια του SME Assembly, 
που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο 2017.  

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τις εξής 5 κατηγορίες βραβείων:  

1. Προώθηση επιχειρηματικότητας: επιβραβεύονται πρωτοβουλίες οι οποίες προωθούν την επιχειρηματικότητα 
την επιχειρηματική κουλτούρα, ιδιαίτερα σε νέους ανθρώπους και γυναίκες.  

2. Επένδυση στις Επιχειρηματικές δεξιότητες: επιβραβεύονται πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο τη βελτίωση 
των επιχειρηματικών και διαχειριστικών δεξιοτήτων.  

3. Βελτίωση του Επιχειρηματικού περιβάλλοντος: επιβραβεύονται πολιτικές σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο που προάγουν το ξεκίνημα και την ανάπτυξη επιχειρήσεων, απλοποιούν τη νομοθεσία και τις διοικητι-
κές διαδικασίες για επιχειρήσεις και εφαρμόζουν την αρχή «Προτεραιότητα στις Μικρές Επιχειρήσεις» προς 
όφελος των ΜΜΕ.  

4. Υποστήριξη στη Διεθνοποίηση της Επιχείρησης: επιβραβεύονται πολιτικές και οι πρωτοβουλίες που ενθαρ-
ρύνουν τις επιχειρήσεις και ειδικά τις ΜΜΕ ώστε να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που προσφέρονται τόσο 
από την εσωτερική αγορά όσο και από τις αγορές εκτός της ΕΕ.  

5. Υπεύθυνη και συνολική επιχειρηματικότητα: επιβραβεύονται περιφερειακές ή τοπικές δράσεις που προά-
γουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη στις ΜΜΕ. Επίσης επιβραβεύονται προσπάθειες για την προώθηση της επι-
χειρηματικότητας σε μη προνομιούχες ομάδες, όπως για παράδειγμα ανέργους και κυρίως σε μακροχρόνια α-
νέργους, σε νόμιμους μετανάστες, σε άτομα με αναπηρία ή σε άτομα που προέρχονται από εθνικές μειονότητες.  

Για το στάδιο επιλογής σε εθνικό επίπεδο η τελευταία ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 5η Ιου-
νίου 2017. Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο σχετικό έντυπο αίτησης (είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού), ενώ θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγη-
σης που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό.  

Οι δύο προτάσεις που θα επιλεγούν θα προωθηθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό 
διαγωνισμό.  

Περισσότερες πληροφορίες:  
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/4EE87A3CB037474EC22580EB0041E395?OpenDocument  
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΑΪΟΥ 2017 
Webinar - "European Innovation subsidies for SMEs" 
Περισσότερες πληροφορίες:  
https://www.eurostars-eureka.eu/content/webinar-european-innovation-subsidies-smes 

2 Μαΐου  
11:00 -12:00 CET 

Erasmus Congress and Exhibition - ERACON 2017 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.eracon.info/  

9-13 Μαΐου  
Maribor,  
Σλοβενία 

Digital Utilities Europe 2017 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.wplgroup.com/aci/event/digital-utilities-europe/ 

10-11 Μαΐου  
Λονδίνο,  

Ηνωμένο Βασίλειο 

eHealth Week 2017 
Περισσότερες πληροφορίες:  
http://www.ehealthweek.org/ehome/198654/ehealth-week-2017/  

10-11 Μαΐου  
St Juliann’s, Μάλτα 

EIT Climate-KIC/ENGIE Hackathon 2017: IoT for Greener Cities 
Περισσότερες πληροφορίες:  
https://eit.europa.eu/interact/events/create-your-team-eit-climate-kic-hackathon-2017  

15-16 Μαΐου  
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Open EUREKA Innovation Week 2017  
Περισσότερες πληροφορίες:  
http://www.eurekanetwork.org/content/open-eureka-innovation-week-2017  

15-16 Μαΐου  
Βαρκελώνη,  

Ισπανία 

Smart to Future Cities & Urban IoT 2017 
Περισσότερες πληροφορίες: https://tmt.knect365.com/smart-future-cities/  

16-18 Μαΐου  
Λονδίνο,  

Ηνωμένο Βασίλειο 

eafip Workshop for public procurers in the sectors of education, recreation, culture 
and religion  
Περισσότερες πληροφορίες: http://eafip.eu/events/workshops/education/  

17 Μαΐου  
Βερολίνο, Γερμανία 

Strong Cities Network Global Summit 2017 'Building Resilience to Radicalisation and 
Violent Extremism II' 
Περισσότερες πληροφορίες: www.aarhus.dk/antiradicalisation  

17-19 Μαΐου  
Aarhus, Δανία 

Knowledge for Growth - Europe’s finest life sciences conference  
Περισσότερες πληροφορίες: http://knowledgeforgrowth.be/en 

18 Μαΐου  
Γάνδη, Βέλγιο 

European Maritime Day  
Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/en/home 

18-19 Μαΐου  

Poole,  
Ηνωμένο Βασίλειο 

EMOOCs 2017 - 5th European MOOCs Stakeholders Summit 
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.eventbrite.es/e/emoocs-2017-tickets-32339418070 

22-26 Μαΐου  
Μαδρίτη, Ισπανία 

ESPON Seminar “Revealing territorial potentials and shaping new policies -  
Contribution to the post-2020 Cohesion policy debate" 
Περισσότερες πληροφορίες:  
http://www.espon.eu/main/Menu_Events/Menu_Seminars/form_seminarMT_24250517_00.html  

24-25 Μαΐου  
Βαλέτα, Μάλτα 

“Innovative Approaches to Tourism and Leisure: Culture, Places and Narratives in a 
Sustainability Context” Conference  
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.iacudit.org/Conference2017/ 

25-27 Μαΐου  
Αθήνα, Ελλάδα 

Conference: Adult learning & communities in a world on the move: between national 
tensions and transnational challenges 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/lm9ayjt 

25-27 Μαΐου  
Wrocław, Πολωνία 

5th World Conference on Research Integrity  
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.wcri2017.org/  

28-31 Μαΐου  
Άμστερνταμ,  

Ολλανδία 

Information & Networking Event on the 2017 funding opportunities for green technol-
ogy, nature conservation and climate projects under the EU's LIFE programme 
Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/easme/en/tags/life-programme  

31 Μαΐου  
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Universities in the Energy Transition: Science & Skills for Renewables Integration – 
Call for contributions 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/kdjp5p4 

31 Μαΐου -  
2 Ιουνίου 

Leuven, Βέλγιο 

https://www.eurostars-eureka.eu/content/webinar-european-innovation-subsidies-smes
http://www.eracon.info/
http://www.wplgroup.com/aci/event/digital-utilities-europe/
http://www.ehealthweek.org/ehome/198654/ehealth-week-2017/
https://eit.europa.eu/interact/events/create-your-team-eit-climate-kic-hackathon-2017
http://www.eurekanetwork.org/content/open-eureka-innovation-week-2017
https://tmt.knect365.com/smart-future-cities/
http://eafip.eu/events/workshops/education/
http://www.aarhus.dk/antiradicalisation
http://knowledgeforgrowth.be/en
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/en/home
https://www.eventbrite.es/e/emoocs-2017-tickets-32339418070
http://www.espon.eu/main/Menu_Events/Menu_Seminars/form_seminarMT_24250517_00.html
http://www.iacudit.org/Conference2017/
http://tinyurl.com/lm9ayjt
http://www.wcri2017.org/
https://ec.europa.eu/easme/en/tags/life-programme
http://tinyurl.com/kdjp5p4
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 
The Digital Festival 2017 
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.digitalfestival.eu/  

1 Ιουνίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Energy Infrastructure forum 
Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/energy/en/events/energy-infrastructure-forum 

1-2 Ιουνίου 
Κοπεγχάγη, Δανία 

Smart Regions 2.0 Conference 
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/lvot2r9   

1-2 Ιουνίου 
Ελσίνκι, Φινλανδία 

Implementing the European Structural and Investment Funds Regulations, 2014-2020 
Περισσότερες πληροφορίες: http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=6063 

6-7 Ιουνίου 
Μάαστριχτ,  
Ολλανδία 

Introduction to EU Asylum and Migration Law 
Περισσότερες πληροφορίες: http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=6030 

6-7 Ιουνίου 
Λουξεμβούργο 

Offshore Wind Energy 2017 
Περισσότερες πληροφορίες: http://offshorewind2017.com/ 

6-8 Ιουνίου 
Λονδίνο, 

Ηνωμένο Βασίλειο 

The Internet of Things Week 2017 Geneva 
Περισσότερες πληροφορίες: http://iot-week.eu/ 

6-9 Ιουνίου 
Γενεύη, Ελβετία 

University-Industry Interaction 2017 
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.university-industry.com/ 

7-9 Ιουνίου 
Δουβλίνο, Ιρλανδία 

H2020 Waterborne Research Conference 
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/m2q36tn  

8 Ιουνίου, 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Health Research in a connected and participative Society  
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/nxh8zuf  

9 Ιουνίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Refugees' impact on Bologna reform – Recognition of Prior Learning and inclusion in 
the light of increased migration 
Περισσότερες πληροφορίες:  
https://www.uhr.se/om-uhr/Konferenser/refugees-impact-on-bologna-reform/  

 

12-13 Ιουνίου 
Malmö, Σουηδία 

Chemistry Means Business 2017 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.rsc.org/campaigns/chemistry-means-business/ 

13-14 Ιουνίου 
Μάντσεστερ,  

Ηνωμένο Βασίλειο 

Open Innovation 2.0 Conference 2017 
Περισσότερες πληροφορίες:  
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/open-innovation-20-conference-2017 

13-14 Ιουνίου 
Κλουζ-Ναπόκα, 

Ρουμανία 

The Internet of Things World Europe 
Περισσότερες πληροφορίες: https://tmt.knect365.com/iot-world-europe/  

13-15 Ιουνίου 
Λονδίνο,  

Ηνωμένο Βασίλειο 

Info Day on the Spreading excellence and Widening participation Calls  in Horizon 
2020 
Περισσότερες πληροφορίες εγγραφές: RTD-INFO-DAYS-B5@ec.europa.eu 

15 Ιουνίου  
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Digital Assembly 2017: "Digital Europe: Investing in the Future" - DA 2017  
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/lfqyn6j  

15-16 Ιουνίου 
Βαλέτα, Μάλτα 

EU Sustainable Energy Week 2017  
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.eusew.eu/ 

19-25 Ιουνίου, 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

EuroNano Forum 2017 
Περισσότερες πληροφορίες: http://euronanoforum2017.eu/ 

21-23 Ιουνίου 
Βαλέτα, Μάλτα 

E² Tech4Cities Brokerage Event 2017 
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.b2match.eu/e2tech4cities2017/ 

23 Ιουνίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

European University Foundation OpenSpace 2017 
Περισσότερες πληροφορίες: http://os.uni-foundation.eu/venue 

26-28 Ιουνίου 
Νάπολη, Ιταλία 

Week of Innovative Regions in Europe 
Περισσότερες πληροφορίες: http://wire2017.eu/ 

28-30 Ιουνίου 
Κόσιτσε, Σλοβακία 

https://www.digitalfestival.eu/
https://ec.europa.eu/energy/en/events/energy-infrastructure-forum
https://tinyurl.com/lvot2r9
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=6063
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=6030
http://offshorewind2017.com/
http://iot-week.eu/
https://www.university-industry.com/
https://tinyurl.com/m2q36tn
https://tinyurl.com/nxh8zuf
https://www.uhr.se/om-uhr/Konferenser/refugees-impact-on-bologna-reform/
http://www.eurekanetwork.org/content/chemistry-means-business-2017
http://www.rsc.org/campaigns/chemistry-means-business/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/open-innovation-20-conference-2017
https://tmt.knect365.com/iot-world-europe/
mailto:RTD-INFO-DAYS-B5@ec.europa.eu
https://tinyurl.com/lfqyn6j
http://www.eusew.eu/
http://euronanoforum2017.eu/
https://www.b2match.eu/e2tech4cities2017/
http://os.uni-foundation.eu/venue
http://wire2017.eu/
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Μέλη Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

http://www.ucy.ac.cy/    

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

http://www.ouc.ac.cy/ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

http://www.cut.ac.cy/ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK  

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

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ 

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

UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE - CYPRUS (UCLAN CYPRUS) 

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

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

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

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 

http://www.paralimni.org.cy/index.php?lang=el  

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΑ) 

http://cyprussports.org/  

EUROPEAN ASSOCIATION OF ERASMUS COORDINATORS (EAEC) 

http://www.eaec.eu.com/  

CENTRE FOR THE ADVANCEMENT OF R&D IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY (CARDET) 

http://www.cardet.org/ 

PwC 

http://www.pwc.com.cy/  

Εταίροι 

 

Διεθνείς Εταίροι 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

http://www.uth.gr/ 

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

https://www.eap.gr/el/ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ 

http://www.teiath.gr/ 

ΙΔΡΥΜΑ «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ»   

http://www.mcf.gr/el/ 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  

http://www.ergasiakek.gr/ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 

http://www.athinaedunet.org/  

ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

http://spititiskyprou.gr/  

http://www.ucy.ac.cy/
http://www.ouc.ac.cy/
http://www.cut.ac.cy/
http://www.frederick.ac.cy/
http://www.nup.ac.cy/
http://www.uclancyprus.ac.cy/
http://www.moec.gov.cy/
http://www.nicosia.org.cy/
http://www.paralimni.org.cy/index.php?lang=el
http://cyprussports.org/
http://www.eaec.eu.com/
http://www.cardet.org/
http://www.pwc.com.cy/
http://www.uth.gr/
https://www.eap.gr/el/
http://www.teiath.gr/
http://www.mcf.gr/el/
http://www.ergasiakek.gr/
http://www.athinaedunet.org/
http://spititiskyprou.gr/


Τ Ε Υ Χ Ο Σ  1 1 9  Σ Ε Λ Ι Δ Α  1 5  

Μέλη Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου  

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ 

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

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

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΟΤ) 

http://www.visitcyprus.biz/  

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ΚΕΒΕ) 

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

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ  

http://www.pcci.org.cy/ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

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/  

CONTACT ADVERTISING AGENCY LTD 

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

THE CYPRUS INSTITUTE 

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

Συνδρομητές 

 
                       
 

 

 
Επιμέλεια ύλης και έκδοσης: Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου - Γραφείο Βρυξελλών 

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

      Ροζμαρί Στρεβινιώτη                       
     Υπεύθυνη Γραφείου Βρυξελλών       

     E-mail: strevinioti.rozamaria@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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