
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  
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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     

 
«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 

 
«Webinar: Maximising the 

impact of Horizon 2020  
project results» 
19 Ιουλίου 2017 

10:30-11:45 (CET) 
http://tinyurl.com/lfen8we  

  Το ΕΓΚ διοργανώνει στις Βρυξέλλες παρουσίαση για τη 

νέα Ανακοίνωση της Επιτροπής για Έξυπνη Εξειδίκευση 

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ) δι-
οργανώνει στις 6 Ιουνίου 2017, στις Βρυ-
ξέλλες, παρουσίαση της νέας ανακοίνωσης 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο 
«Έξυπνη Εξειδίκευση: μια νέα προσέγγιση 
για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη και την απα-
σχόληση μέσω περιφερειακών στρατηγι-
κών έρευνας και καινοτομίας», η οποία θα 
δημοσιευθεί στις 30 Μαΐου 2017. Ομιλητής 
θα είναι ο κ. Marek Przeor, Team Leader, 
Unit G1 Smart and Sustainable Growth, της 
Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Α-
στικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής. 

Η EE πρέπει να παρακινήσει όλες τις μορφές 
καινοτομίας και εμπορευματοποίησης των ε-
ρευνητικών αποτελεσμάτων, μεταφράζοντας 
την έρευνα και την καινοτομία σε ανάπτυξη και 
απασχόληση, και να προωθήσει τις συνέργειες 
δράσεων και επενδύσεων. Εάν αυτό γίνει επι-
τυχώς, θα μπορούσε να οικοδομηθεί μια κοι-
νωνία χωρίς αποκλεισμούς - με περισσότερες 
και καλύτερης ποιότητας θέσεις εργασίας.  

Στόχος της ανακοίνωσης είναι να συμβάλλει 
στις φιλοδοξίες των στρατηγικών έξυπνης εξει-
δίκευσης στο πλαίσιο των ειδικών στόχων των 
προγραμμάτων της ΕΕ. όσον αφορά τις επεν-
δύσεις έξυπνης ανάπτυξης, συμπεριλαμβανο-
μένων περισσότερων καινοτομιών που εισάγο-
νται με επιτυχία στην αγορά, στροφή προς 
εξαγωγές υψηλότερης προστιθέμενης αξίας 
από τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 
που υστερούν, μεγαλύτερη σύνδεση μεταξύ 
περιφερειακών συστημάτων οικο-καινοτομίας, 
μικρότερη διαρροή εγκεφάλων, περισσότερες 
νεοσύστατες επιχειρήσεις, κ.λπ.  

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργα-
σία με το δίκτυο IGLO - Informal Group of RTD 
Liaison Offices. 

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

Το ΕΓΚ συμμετέχει στην Έκθεση Κινητικότητας 2017 

To Eυρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ) συμμετέχει στο 2
ο
 

Mobility Fair (Έκθεση Κινητικότητας) που θα διεξαχθεί τη 
Δευτέρα 22 Μαΐου 2017 από τις 12:00 έως τις 21:00,  στην 
Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. 

Το Mobility Fair συνδιοργανώνουν, το Ίδρυμα Κρατικών Υπο-
τροφιών (ΙΚΥ), το British Council, το Δίκτυο Φοιτητών Eras-

mus Ελλάδος (Erasmus Student Network Greece) και το Innovathens – Κόμβος Καινοτομί-
ας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων. Οι παρευρισκόμενοι θα 
μπορέσουν να λάβουν τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Eras-
mus+, τις προσφερόμενες υποτροφίες, τις σπουδές στο εξωτερικό, τα Summer Schools, 
προγράμματα ανταλλαγής και κατάρτισης, τον Εθελοντισμό, τα Ερευνητικά Προγράμμα-
τα, τις ευκαιρίες ανάπτυξης σταδιοδρομίας και εργασίας στο εξωτερικό καθώς και άλλες 
δράσεις κινητικότητας στο εξωτερικό.  

Το ΕΓΚ θα συμμετέχει με δικό του περίπτερο στην Έκθεση και προσκαλεί όλους όσους 
ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης Erasmus+ που 
προσφέρει στο γραφείο του στις Βρυξέλλες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Επι-
πλέον, θα προσφέρει πληροφορίες για τις ευκαιρίες ανταλλαγής και κινητικότητας όσον 

αφορά τα Eυρωπαϊκά Χρηματοδοτικά προγράμματα.  

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

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
http://tinyurl.com/mcowrrv
mailto:RTD-INFO-DAYS-B5@ec.europa.eu
mailto:RTD-INFO-DAYS-B5@ec.europa.eu
http://tinyurl.com/lfen8we
mailto:eoc.brussels@ucy.ac.cy
mailto:eoc.athens@ucy.ac.cy


Σ Ε Λ Ι Δ Α  2  Τ Ε Υ Χ Ο Σ  1 2 0  

Υποστήριξη δια βίου μάθησης και σταδιοδρομίας για μετανάστες  

Το έργο LIGHTHOUSE σκοπεύει να εγκαθιδρύσει ένα καινοτόμο μοντέλο και ερ-
γαλεία για την υποστήριξη της δια βίου μάθησης και της σταδιοδρομίας για τους 
μετανάστες με προσαρμοσμένη παροχή συμβουλών και αναγνώριση της προη-

γούμενης μάθησης για τη βελτίωση των δεξιοτήτων, της απασχολησιμότητας και της κινητικότητας. Στην πλατ-
φόρμα του έργου είναι πλέον διαθέσιμη η ταινία του Lighthouse. Πρόκειται για ένα παιδαγωγικό εργαλείο το ο-
ποίο καθοδηγεί το κοινό στις διαφορετικές ζώνες του έργου, κάνοντας χρήση γραφικών και εικόνας, εμφανίζο-
ντας παιδαγωγικές προτάσεις και εμπειρικά δεδομένα από επαγγελματίες και εκπαιδευόμενους. 

Τους τελευταίους μήνες εθνικές πιλοτικές εφαρμογές του Lighthouse έλαβαν χώρες στις χώρες-εταίρους του έργου. Σκο-
πός ήταν να παρουσιαστούν και να δοκιμαστούν όλα τα εργαλεία και οι έννοιες που αναπτύχθηκαν σταδιακά στο έργο. 
Πιλοτικές εφαρμογές και αξιοποίηση όλων των υλικών του έργου έλαβαν χώρα σε διάφορα κέντρα στην Κύπρο και διορ-
γανώθηκαν από το CARDET. Σύμβουλοι, εκπαιδευτές, κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι που τα παρακολούθησαν 
είχαν την ευκαιρία να λάβουν χρήσιμες πληροφορίες και όλο το υλικό του έργου. Οι μετανάστες επωφελήθηκαν από τις 
συναντήσεις και από το υλικό από τις διαφορετικές ζώνες και προϊόντα του έργου. Όλοι οι συμμετέχοντες έδωσαν πολύ 
ενθαρρυντικά και θετικά σχόλια και εξέφρασαν πόσο σημαντική είναι η βοήθεια που τους προσφέρεται μέσω του έργου. 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.lighthouse-project.eu/  

 Μεσογειακό Δίκτυο Μετανάστευσης 

Το διεθνές ερευνητικό κέντρο CARDET, σε συνεργασία με την εταιρεία συμβούλων 
INNOVADE, έλαβε περαιτέρω στήριξη για τη συνέχιση δραστηριοτήτων του Μεσογεια-
κού Δικτύου Μετανάστευσης - MΔΜ. Το MΔΜ έχει περισσότερα από 200 μέλη και δρα-
στηριοποιείται στην υπεράσπιση και άσκηση πίεσης στους τομείς ανάπτυξης πολιτικής 

για τη μετανάστευση και την ενσωμάτωση μεταναστών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το MΔΜ αναπτύχθηκε 
στο πλαίσιο της Δράσης 2/3 – CY/2016/AMIF/SO2.NO3.3.1 - «Δίκτυο Ένταξης», το οποίο συγχρηματοδοτείται από 
το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία – Διάρκεια υλοποίησης έργου: 

Νοέμβριος 2016 - Νοέμβριος 2017. Ειδικοί στόχοι MΔΜ: 

 Ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών σχετικά με οργανωτικές δομές για την ένταξη και τη διαφορετικότητα. 

 Προώθηση προτύπων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων. 

 Διαχείριση συγκεντρωτικής βάσης πηγών και αναφορών σε θέματα μετανάστευσης και ένταξης. 

 Ανάπτυξη ικανοτήτων του προσωπικού των μελών του Δικτύου μέσω εκπαιδευτικού υλικού και δραστηριοτήτων. 

 Ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των μελών του Δικτύου σε θέματα μετανάστευσης και ένταξης. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα MΔΜ: 

 Διερεύνηση αναγκών οργανισμών σε θέματα μεταναστευτικής πολιτικής και φορέων. 

 Βιβλιογραφική ανασκόπηση για θέματα που αντιμετωπίζει η ΕΕ στον τομέα της μετανάστευσης, πρακτικών ένταξης 
από την Ευρώπη και την περιοχή της Μεσογείου αλληλένδετα με τις τελευταίες εξελίξεις. 

 Εμπλουτισμός ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης. 

 Ανάπτυξη και διάχυση εγγράφων πολιτικής και στρατηγικής για την ένταξη. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.migrationnetwork.org/en/  

Το ευρωπαϊκό έργο «Digital Tools for Inclu-
sion of Refugees, Asylum Seekers and Mi-
grants» χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα 
Erasmus+ υλοποιείται από οργανισμούς εκ-
παίδευσης ενηλίκων καθώς και οργανισμούς 
δημοσίου τομέα σε 6 ευρωπαϊκές χώρες. Στο έργο συμ-
μετέχει ως εταίρος το ερευνητικό κέντρο CARDET. 

Βασικοί στόχοι του έργου είναι η ενδυνάμωση της συνερ-
γασίας και της δικτύωσης ανάμεσα σε οργανισμούς 
που βρίσκονται σε χώρες που επηρεάζονται από την 
προσφυγική κρίση και η δοκιμή και η υλοποίηση καινο-
τόμων πρακτικών στον τομέα της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης για συγκεκριμένες ομάδες μαθητών. Ένας επι-
πρόσθετος στόχος είναι να προωθήσει και να ενθαρρύ-
νει την ένταξη των προσφύγων, των αιτητών ασύλου 
και των νεοεισερχόμενων μεταναστών μέσα από την 
ενίσχυση των βασικών τους δεξιοτήτων για την επίτευξη 
μίας καλύτερης κοινωνικής και εργασιακής ένταξης στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η προτεινόμενη δράση θα προωθή-
σει και θα χρησιμοποιήσει Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς 

Πόρους για να παρέχει πρόσβαση σε ψηφιακά 
εργαλεία εκπαίδευσης και κατάρτισης στις κοινω-
νικά ευάλωτες ομάδες του έργου στις χώρες των 
εταίρων αλλά και σε άλλες χώρες.   

Ο οργανισμός Hildburghäuser Bildungszentrum 
e.V. φιλοξένησε τους εταίρους στο Hildburghausen της Γερ-
μανίας και παρουσίασε τις ευκαιρίες εκπαίδευσης και κα-
τάρτισης των μεταναστών και των αιτητών ασύλου στην 
περιοχή, οργάνωσε επισκέψεις σε χώρους που παραδίδο-
νται μαθήματα που παρακολουθούν μετανάστες από το 
Αφγανιστάν στο Κέντρο του Hildburghausen και υλοποίησε 
μία εκπαιδευτική επίσκεψη στην κατοικία «Lichtblick» για 
ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες στο Schleusingen. Οι 
εταίροι είχαν την ευκαιρία να δουν τις καλές συνθήκες διαβί-
ωσης και εκπαίδευσης που παρέχονται σε 33 αγόρια που 
διαβιούν στην προαναφερθείσα κατοικία και να συνομιλή-
σουν μαζί τους στην αγγλική γλώσσα. Στα επόμενα στάδια 
του έργου θα αναπτυχθούν ηλεκτρονικά μαθήματα και το 
ηλεκτρονικό εργαλείο αξιολόγησης.  

Περισσότερες πληροφορίες: http://digitalinclusiontools.com/  

MOOCs για μετανάστες, αιτητές ασύλου και πρόσφυγες!  

http://www.lighthouse-project.eu/
http://www.migrationnetwork.org/en/
http://digitalinclusiontools.com/
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 Εκπαιδευτικοί και μαθητές υπέρ της Παγκόσμιας Εκπαίδευσης και  

Αειφόρου Ανάπτυξης  

Περισσότεροι από 80 εκπαιδευτικοί και 80 μαθητές, φορείς χάραξης πολιτικής από 
το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και εκπρόσωποι από μη κυβερνητικούς οργα-
νισμούς συγκεντρώθηκαν στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας την Πέμπτη, 6 Απριλίου 
2017, για να διατρανώσουν την αποφασιστικότητα τους για σύμπραξη της Πολιτείας 
και του Σχολείου προς τη διαμόρφωση ενεργών και συνειδητοποιημένων Παγκόσμι-
ων Πολιτών στο πλαίσιο συνεδρίου που διοργανώθηκε από το μη κυβερνητικό εκ-
παιδευτικό κέντρο CARDET. Το συνέδριο «Πολιτεία και Σχολείο στην προώθηση της 
Παγκόσμιας Εκπαίδευσης: Προκλήσεις και Καλές Πρακτικές» διοργανώθηκε στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου EAThink (www.eathink2015.org), που χρηματοδοτεί-
ται από το ταμείο EuropeAid. 

Το θέμα του συνεδρίου αφορούσε στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε σχέση 
με τους Παγκόσμιους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο του συνεδρίου ο βουλευ-
τής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασίας Πολιτών κ. Χαράλαμπος Θεοπέμπτου μίλησε 
για τις πολιτικές που ισχύουν όσον αφορά στα βιολογικά προϊόντα και τη σχέση τους με τις 
προσπάθειες για επιδίωξη αειφορίας. Στη συνέχεια, η Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου 
(Συντονίστρια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) έδωσε έμφαση 
στους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης και τις προσπάθειες για εναρμόνιση με τις διεθνείς 
και εθνικές πολιτικές. Επίσης, εκπαιδευτές από το CARDET εισηγήθηκαν συγκεκριμένες 
μεθοδολογίες και καλές πρακτικές που εφαρμόστηκαν σε σχολεία της Κύπρου στο πλαίσιο 
του ευρωπαϊκού έργου EAThink. Εκπαιδευτικοί και μαθητές από διάφορα σχολεία παρου-
σίασαν τα βιώματα από τη συμμετοχή τους στo προαναφερθέν έργο. Τέλος, οι συμμετέχο-
ντες εκπαιδευτικοί και μαθητές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν βιωματικά εργα-
στήρια διαθεματικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο των οποίων αξιοποιήθηκαν εκπαιδευτικά ερ-

γαλεία για την Παγκόσμια Εκπαίδευση και την Αειφόρο Ανάπτυξη. 

Το μονοήμερο συνέδριο ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία και με πολύ θετικά σχόλια και εποικοδομητική ανατροφοδό-
τηση από την μεγάλη πλειοψηφία των συμμετεχόντων. Η επιτυχία του συνεδρίου έγκειται στο γεγονός ότι όλοι οι συμμε-
τέχοντες, εκπαιδευτικοί και μαθητές, επιδεικνύουν καθημερινά στα σχολεία τους ιδιαίτερο ενδιαφέρον για θέματα αειφορί-
ας και προωθούν ποικίλες δραστηριότητες για ενεργό συμμετοχή στα κοινά. Το συνέδριο αποτέλεσε το επιστέγασμα μιας 
κοινής προσπάθειας ενεργοποίησης εκπαιδευτικών και μαθητών ως αποτέλεσμα της εμπλοκής τους σε μια σειρά δρα-
στηριοτήτων που προτείνονται από το EAThink. 

Περισσότερες πληροφορίες: www.eathink2015.org 

Ένας από τους παράγοντες που οδηγούν στην 
πρόωρη σχολική εγκατάλειψη είναι η έλλειψη 
στρατηγικών πρόληψης και έγκαιρης παρέμ-
βασης σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
μαθητές στο σχολείο. Επομένως, υπάρχει ανά-
γκη για την ανάπτυξη αποτελεσματικών μεθο-
δολογιών για την υποστήριξη των πιο ευάλω-
των ομάδων, όπως οι μαθητές με μεταναστευτικό υπό-
βαθρο. Γι’ αυτόν τον σκοπό, το ευρωπαϊκό έργο 
“Evaluation Environment for Fostering Intercultural 
Mentoring Tools and Practices at School” (E-
EVALINTO), το οποίο υλοποιείται από τον Οκτώβριο 
του 2016 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2018, θα δημιουργή-
σει εργαλεία που θα επιτρέπουν την κάθε σχολική μο-
νάδα να προλαμβάνει την πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου και να λειτουργεί παρεμβατικά, ώστε να επι-
λύει πιθανές προβληματικές καταστάσεις.  

Συγκεκριμένα, το έργο E-EVALINTO στοχεύει στην υλοποί-
ηση προγραμμάτων και δραστηριοτήτων διαπολιτισμικής 
μεσολάβησης στο σχολείο, προκειμένου να ενισχυθεί η εν-
σωμάτωση των ευάλωτων ομάδων μαθητών στο σχολικό 

περιβάλλον. Τα παραδοτέα του έργου περιλαμβάνουν: 

 Ένα θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο 
για τη διαπολιτισμική μεσολάβηση στο πλαίσιο του 
οποίου θα αξιολογείται η κατάσταση ενός σχολείου 
σε σχέση με ζητήματα διαπολιτισμικού περιεχομέ-
νου μέσα από την αναγνώριση ευάλωτων ομάδων 
μαθητών, όπως και μαθητών που μπορούν να 
λειτουργήσουν ως μέντορες/μεσολαβητές. 

 Μία εκπαιδευτική πύλη, η οποία θα προσφέρει στα 
σχολεία και στους εκπαιδευτικούς ένα σύνολο εργαλείων 
και δραστηριοτήτων για τη διαχείριση διαπολιτισμικών 
προγραμμάτων μεσολάβησης, τα οποία θα πραγματο-
ποιούνται από τους ίδιους τους μαθητές των σχολικών 
μονάδων. 

 Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο θα προσφέ-
ρει στους εκπαιδευτικούς εργαλεία, ώστε να είναι σε θέ-
ση να διαχειρίζονται τη διαφορετικότητα και να τα εφαρ-
μόζουν σε σχολεία για να υποστηρίξουν ευάλωτες ομά-
δες μαθητών. 

Στα επόμενα στάδια του έργου θα λάβει χώρα έρευνα πεδί-
ου στις σχολικές μονάδες, προκειμένου να αναπτυχθεί και 
να τελειοποιηθεί το θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο 
του έργου.  

Ηλεκτρονικά εργαλεία για την ανάπτυξη περιβαλλόντων  

διαπολιτισμικής μεσολάβησης στα σχολεία!  

Περισσότερες πληροφορίες: https://evalinto.eu/    

http://www.eathink2015.org)
https://evalinto.eu/
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Απονομή Σφραγίδας Αριστείας σε 2300 ερευνητές 

Η Επιτροπή απένειμε για πρώτη φορά Πιστοποιητικά με Σφραγίδα Αριστείας (Seal of 
Excellence) σε περισσότερους από 2300 ερευνητές, προς αναγνώριση του υψηλού 
επιπέδου ερευνητικών προτάσεων προς χρηματοδότηση που υπέβαλαν στο πλαίσιο 
των δράσεων Marie-Skłodowska-Curie (MSCA). Τα πιστοποιητικά δίνονται σε όλους 

τους ερευνητές των οποίων οι προτάσεις για χρηματοδότηση Ατομικών Υποτροφιών MSCA 2016 έφθασαν ή ξεπέ-
ρασαν το όριο του 85% αλλά δεν χρηματοδοτήθηκαν λόγω της υψηλά ανταγωνιστικής φύσης του προγράμματος.  

Η στήριξη αυτή παρέχει στους υποψηφίους αναγνώριση για την ποιότητα του έργου τους, την οποία μπορούν να χρησιμο-
ποιήσουν για να προωθήσουν την καριέρα τους και να υποστηρίξουν την αναζήτηση για εναλλακτική χρηματοδότηση σε 
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. Η Κύπρος και η Τσεχία έχουν αποταθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προκειμένου να 
παρουσιάσουν προγράμματα χρηματοδότησης για την υποστήριξη των ληπτών του πιστοποιητικού. Οι εθνικές αντιπρο-
σωπείες στην Κροατία, τη Σλοβενία και την Πολωνία έχουν επίσης δρομολογήσει αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Άλλες χώρες 
επέλεξαν να μην εισάγουν συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, αλλά να ενθαρρύνουν του λήπτες του πιστοποιητι-
κού να αιτηθούν στα υπάρχοντα προγράμματα.  

Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/research/soe/index.cfm  

Είστε έμπειρος ερευνητής και σκέφτεστε 
την επόμενη επαγγελματική σας κίνηση; 
Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για 
τις Ατομικές Υποτροφίες Marie Skłodow-
ska-Curie είναι τώρα ανοικτή. Οι Ατομι-
κές Υποτροφίες χρηματοδοτούν ερευνητές που ενδιαφέ-
ρονται να ενισχύσουν την επαγγελματική τους ανάπτυ-
ξη και τις προοπτικές δουλέυοντας σε μία ξένη χώρα. Η 
δράση σκοπεύει να ενισχύσει τους καλύτερους, πιο υ-
ποσχόμενους ερευνητές από οπουδήποτε στον κόσμο. 
Μόνο έμπειροι ερευνητές μπορούν να υποβάλλουν αί-
τηση. Αυτό σημαίνει πως έχετε το διδακτορικό σας τίτλο 
ή τουλάχιστον 4 χρόνια ερευνητική εμπειρία πλήρους 
απασχόλησης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία των 
αιτήσεων (14 Σεπτεμβρίου 2017). 

Οι υποτροφίες έχουν τη μορφή Ευρω-
παϊκών Υποτροφιών ή Παγκόσμιων Υ-
ποτροφιών. Οι Ευρωπαϊκές Υποτροφίες 
εκπονούνται σε Κράτη Μέλη της ΕΕ ή σε 
Συνδεδεμένες Χώρες και είναι ανοικτές είτε 

σε ερευνητές που έρχονται στην Ευρώπη από τρίτες χώρες 
ή που μετακινούνται εντός της Ευρώπης. Μπορούν να βοη-
θήσουν στην επανεκκίνηση της καριέρας ενός ερευνητή για 
παράδειγμα μετά από γονική άδεια, ενώ μπορούν επίσης να 
βοηθήσουν στην επανένταξη ερευνητών που επιστρέφουν 
στην Ευρώπη. Οι Παγκόσμιες Υποτροφίες βασίζονται 
στην απόσπαση σε Τρίτες Χώρες ερευνητών από την Ευ-
ρώπη ή τις Συνδεδεμένες Χώρες και έχουν υποχρεωτική 
δωδεκάμηνη επιστροφή σε ευρωπαϊκό ίδρυμα.  

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2017.html 

Ατομικές Υποτροφίες Marie Skłodowska-Curie 2017 

Αποτελέσματα διαβούλευσης για τον Ορίζοντα 2020 

Ως μέρος της ενδιάμεσης αξιολόγησης του Ορίζοντα 2020, είχε ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση 
που έκλεισε στις 15 Ιανουαρίου 2017. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση με λεπτομερή 
ανάλυση της ανάδρασης που έλαβε, με πολλά ενδιαφέροντα ευρήματα: προτάσεις απλοποίησης, 
τρόπους να γίνει το πρόγραμμα πιο ευέλικτο καθώς και για την προστιθέμενη ευρωπαϊκή του αξία.  

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης δείχνουν σημαντικό ενδιαφέρον και υποστήριξη για την ευρωπαϊκή 
έρευνα και καινοτομία σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων φορέων, από συνολικά 69 χώρες. Υποβλήθηκαν σχεδόν 3500 
απαντήσεις στα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο και περισσότερα από 300 έγγραφα τοποθέτησης. Τα αποτελέσματα αυτά 
είναι μέρος της συνεχιζόμενης ενδιάμεσης αξιολόγησης του Ορίζοντα 2020 που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος 
Δεκεμβρίου 2017.  

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/nx4uueq  

Συνέδριο «Research & Innovation – Shaping our Future»  

Άνοιξαν οι εγγραφές για το Συνέδριο: «Research & Innovation – Shaping our Future», 
το οποίο θα λάβει χώρα στις 3 Ιουλίου 2017 στις Βρυξέλλες. Το Συνέδριο, το οποίο δι-
οργανώνει ο Επίτροπος για την Έρευνα, την Επιστήμη και την Καινοτομία, Carlos 
Moedas, θα συγκεντρώσει φορείς χάραξης πολιτικής από τα Ευρωπαϊκά Όργανα, σχε-

δόν 500 ενδιαφερόμενα μέρη και παράγοντες που θα συζητήσουν το ρόλο της έρευνας και της καινοτομίας για το 
μέλλον της Ευρώπης.  

Ο Pascal Lamy, επικεφαλής της ομάδας Υψηλού Επιπέδου για τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των Ευρωπαϊκών Προ-
γραμμάτων Έρευνας και Καινοτομίας, θα παρουσιάσει το όραμα της ομάδας και προτάσεις για το μέλλον, βασισμένες στα 
αποτελέσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης του Ορίζοντα 2020. Στους ομιλητές θα περιλαμβάνονται ηγέτες της βιομηχανί-
ας, ερευνητές, καινοτόμοι επιχειρηματίες, πολιτικοί και παράγοντες αλλαγής στην κοινωνία, αλλά και νέοι με απαιτήσεις 
από το μέλλον τους. Θα συζητήσουν με το κοινό πως η Έρευνα και η Καινοτομία θα μπορούσε να μεταμορφώσει την οικο-
νομία και να βελτιώσει την κοινωνία μας.  

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/l5tc2ce  

https://ec.europa.eu/research/soe/index.cfm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2017.html
http://tinyurl.com/nx4uueq
http://tinyurl.com/l5tc2ce
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 Δράσεις προτεραιότητας για την προστασία όλων των παιδιών-

μεταναστών 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών αυξάνεται ο αριθμός 
των παιδιών-μεταναστών που φτάνουν στην ΕΕ, εκ των οποίων 
πολλά χωρίς τις οικογένειές τους. H πρόσφατη αύξηση των αφίξε-
ων έχει ασκήσει πιέσεις στα εθνικά συστήματα και έχει αποκαλύ-
ψει τα κενά και τις ελλείψεις τους. Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή δρομολόγησε  δράσεις για την ενίσχυση της προστασίας 
όλων των παιδιών-μεταναστών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.  

Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά-μετανάστες ταυτοποιούνται 
άμεσα μετά την άφιξή τους στην ΕΕ και ότι τυγχάνουν μεταχείρισης κατάλληλης για την ηλικία τους. Κατά τη διάρκεια 
του καθορισμού του καθεστώτος τους πρέπει να είναι διαθέσιμο εκπαιδευμένο προσωπικό για να τα βοηθήσει και 
πρέπει να τους παρέχονται βιώσιμες μακροπρόθεσμες προοπτικές μέσω βελτιωμένης πρόσβασης στην εκπαίδευση 
και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.  

Πιο συγκεκριμένα, οι ανάγκες του κάθε παιδιού πρέπει να εξετάζονται το συντομότερο δυνατόν μετά την άφιξή του 
και όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν πρόσβαση σε νομική συνδρομή, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ψυχολογική υπο-
στήριξη και εκπαίδευση χωρίς καθυστέρηση και ανεξάρτητα από το καθεστώς τους. Για τους ασυνόδευτους ανηλί-
κους θα πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα αναδοχής ή μέριμνας στο πλαίσιο οικογένειας. Πρέπει να καταβληθεί 
κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή εναλλακτικών λύσεων αντί της διοικητικής κράτησης για τα παιδιά. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-907_en.htm  

Νέοι κανόνες της ΕΕ για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 

Στις 5 Απριλίου 2017 εγκρίθηκε η πρότα-
ση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δύο 
κανονισμούς σχετικά με τα ιατροτεχνο-
λογικά προϊόντα, με τους οποίους θε-
σπίζεται ένα εκσυγχρονισμένο και ισχυ-
ρότερο νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ ώστε 
να διασφαλιστεί η καλύτερη προστασία 
της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας 
των ασθενών. 

Οι νέοι κανονισμοί για τα ιατροτεχνολογικά και τα in vitro 
διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα που πρότεινε η 
Επιτροπή το 2012 θα συμβάλουν ώστε να διασφαλιστεί 
ότι όλα τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα —από τις καρδια-
κές βαλβίδες έως τα προσκολλητικά έμπλαστρα και τα 
τεχνητά ισχία— είναι ασφαλή και λειτουργούν ικανοποιη-
τικά. Για τον σκοπό αυτό, οι νέοι κανόνες θα βελτιώσουν 
την εποπτεία της αγοράς και την ιχνηλασιμότητα και θα 

εξασφαλίσουν ότι όλα τα ιατροτεχνολογικά 
και τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα σχεδιάζονται με τρόπο που αντι-
κατοπτρίζει τα πλέον πρόσφατα επιστημονι-
κά και τεχνολογικά δεδομένα. Οι κανόνες θα 
εξασφαλίσουν επίσης μεγαλύτερη διαφάνεια 
και ασφάλεια δικαίου για τους παραγωγούς, 
τους κατασκευαστές και τους εισαγωγείς και 

θα συμβάλουν στην ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστι-
κότητας και της καινοτομίας σ' αυτόν τον στρατηγικό το-

μέα.  

Για να μπορέσουν οι κατασκευαστές και οι αρχές να προ-
σαρμοστούν, οι νέοι κανόνες θα ισχύσουν μόνο μετά από 
μεταβατική περίοδο, συγκεκριμένα 3 έτη από τη δημοσί-
ευση του κανονισμού για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
και 5 έτη από τη δημοσίευση του κανονισμού για τα in 
vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-848_en.htm  

SCOPE Ηλεκτρονική μάθηση για επαγγελματίες στο χώρο της υγείας 

και γιατρούς 

Ένα πακέτο ηλεκτρονικής μάθησης για τους επαγγελματίες στο χώρο της υγείας επικε-
ντρωμένο στις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων και στη σημασία της παρακολούθη-
σης της ασφάλειας των φαρμάκων αναπτύχθηκε μέσω της Κοινής Δράσης SCOPE.  

Το σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης είναι σχεδιασμένο για επαγγελματίες υγείας σε κάθε στάδιο 
της καριέρας τους και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος 
σπουδαστών. Το σαρανταπεντάλεπτο πακέτο είναι πιστοποιημένο για Συνεχιζόμενη Επαγγελμα-
τική Ανάπτυξη ή για τη Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση. Το Μάρτιο του 2017, το πρόγραμμα 
έλαβε πιστοποίηση από το European Accreditation Council for Continuing Medical Education 

(EACCME®). Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, το EACME απονέμει 1 Ευρωπαϊκή μονάδα CME για αυτό το 
ηλεκτρονικό πρόγραμμα μάθησης.  

Περισσότερες πληροφορίες:  
http://www.scopejointaction.eu/outputsandresults/adr-collection/awareness-levels/story_html5.html?lms=1  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-907_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-848_en.htm
http://www.scopejointaction.eu/outputsandresults/adr-collection/awareness-levels/story_html5.html?lms=1
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22,1 εκατ. ευρώ για υποστήριξη συνεργειών μεταξύ των τομέων  

μεταφορών και ενέργειας 

Τα κράτη μέλη της ΕΕ ενέκριναν την πρόταση της Επιτροπής να επενδύ-
σουν 22,1 εκατ. ευρώ σε επτά δράσεις που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη 
βιώσιμων και αποδοτικών μεταφορικών και ενεργειακών υποδομών. Θα 
λάβουν χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Συνδέοντας την Ευρώ-
πη» (CEF), ένα από τα βασικά χρηματοδοτικά μέσα της στρατηγικής της ΕΕ 

για την Ενεργειακή Ένωση για την προώθηση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας 
μέσω στοχοθετημένων επενδύσεων υποδομής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Τέσσερις από τις επιλεγείσες δράσεις αναφέρονται στις «θαλάσσιες αρτηρίες» των θαλάσσιων λιμένων, στους 
«θαλάσσιους λιμένες» και στους «πολυτροπικούς τρόπους μεταφοράς» με έμφαση στον τομέα του φυσικού αερίου 
(χρηματοδότηση από την ΕΕ ύψους 8,8 εκατ. ευρώ), δύο είναι στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και τις πολυτροπικές 
μεταφορές (χρηματοδότηση από την ΕΕ ύψους 12,3 εκατ. ευρώ) και μία αφορά τα ευφυή δίκτυα με επίκεντρο τις σιδη-
ροδρομικές μεταφορές (χρηματοδότηση από την ΕΕ ύψους 1 εκατ. ευρώ). Η χρηματοδοτική συνεισφορά της ΕΕ για τις 
επιλεγείσες δράσεις ανέρχεται στο 60% των επιλέξιμων δαπανών, η οποία περιλαμβάνει μπόνους 10% για τις συνέργει-
ες μεταξύ των δύο τομέων. Μέχρι το 2020, ο Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων της ΕΕ θα υλοποιήσει 
το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού του προγράμματος CEF, συνολικού ύψους 27,4 δις ευρώ από τα 30,4 δις 
ευρώ (22,4 δις ευρώ για τις Μεταφορές, 4,7 δις ευρώ για την Ενέργεια και 0,3 δις ευρώ για τις Τηλεπικοινωνίες). 

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/mpt2lp3  

Το πρόγραμμα LIFE δημοσίευσε την πρόσκλη-
ση υποβολής προτάσεων 2017 για την ενίσχυ-
ση δράσεων που προστατεύουν το περιβάλλον 
και αντιμετωπίζουν το αντίκτυπο της κλιματι-
κής αλλαγής. Το συνολικό ποσό για τις επιχο-
ρηγήσεις δράσεων στη φετινή πρόσκληση εί-
ναι παραπάνω από 373 εκατ. ευρώ. Από αυτά, πάνω 
από 290 εκατ. ευρώ προβλέπονται για το υπο-
πρόγραμμα Περιβάλλον και πάνω από 82 εκατ. ευρώ 
για το υπο-πρόγραμμα Κλιματική Αλλαγή. Τουλάχιστον 
το 55% των δημοσιονομικών πόρων που διατίθενται 
για σχέδια που υποστηρίζονται μέσω επιχορηγήσεων 
δράσης στο πλαίσιο του υποπρογράμματος για το Πε-
ριβάλλον, αφιερώνεται σε έργα που στηρίζουν τη δια-
τήρηση της φύσης και της βιοποικιλότητας. 

Για το υποπρόγραμμα Περιβάλλον, η πρόσκληση περι-
λαμβάνει επιχορηγήσεις δράσεων για Παραδοσιακά έργα, 
Προπαρασκευαστικά έργα, Ολοκληρωμένα έργα και έργα 
Τεχνικής Βοήθειας. Για το υποπρόγραμμα Κλιματική Αλ-

λαγή, η πρόσκληση περιλαμβάνει επιχορηγήσεις 
δράσεων για Παραδοσιακά έργα, Ολοκληρωμένα 
έργα και έργα Τεχνικής Βοήθειας. 

Στη φετινή πρόσκληση η Επιτροπή ενδιαφέρεται 
ιδιαίτερα για έργα κοντά στην αγορά, π.χ έργα 
που προτείνουν μία νέα λύση με καθαρά περιβαλ-

λοντικά ή κλιματικά οφέλη και τα οποία έχουν ένα επίπεδο 
τεχνικής και επιχειρηματικής ετοιμότητας που θα τους επι-
τρέψει να εφαρμόσουν τη λύση τους σε συνθήκες κοντά 
στην αγορά. Αιτήσεις γίνονται δεκτές από δημόσια όργανα, 
ιδιωτικούς εμπορικούς οργανισμούς και ιδιωτικούς μη ε-
μπορικούς οργανισμούς (ΜΚΟ). Οι προτάσεις θα πρέπει 
να κατατεθούν από νομικά πρόσωπα (οντότητες) εγγε-
γραμμένες στην ΕΕ.  

Στις 31 Μαΐου 2017 θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλ-
λες ημερίδα ενημέρωσης και δικτύωσης για την πρό-
σκληση LIFE 2017, για την επιτυχή προετοιμασία και υπο-
βολή προτάσεων LIFE.  

Επιχορηγήσεις δράσεων LIFE 2017 

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm 

Νέα μελέτη για το δυναμικό του βιοαερίου ως πηγή καθαρής ενέργειας  

Μια νέα μελέτη εξετάζει τη χρήση του βιοαερίου - αερίου που παράγεται από οργανικά 
απόβλητα - ως πηγή ενέργειας στην Ευρώπη και δείχνει ότι δεν έχει ακόμη αξιοποιηθεί 
πλήρως το δυναμικό της. Καθώς η ΕΕ εργάζεται για τους φιλόδοξους ενεργειακούς και 
κλιματικούς στόχους της για τα έτη 2020 και 2030, το βιοαέριο μπορεί να είναι μια ευέλικτη 
και βιώσιμη εναλλακτική πηγή ενέργειας, η οποία στηρίζει την ενεργειακή ασφάλεια και 
τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, της 
θέρμανσης και των μεταφορών. Ωστόσο, σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, η απουσία πολιτι-
κών για την προώθηση του βιοαερίου σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιείται σήμερα το πλήρες δυναμικό της.  

Η μελέτη κάνει ορισμένες συστάσεις για τη μεγιστοποίηση του δυναμικού του βιοαερίου στην Ευρώπη. Περιλαμβάνει 
πρόσκληση για τη δημιουργία μακροπρόθεσμου πλαισίου πολιτικής για την ανάπτυξη του τομέα του βιοαερίου που πε-
ριλαμβάνει επίσης συναφείς τομείς, όπως η γεωργία και η διαχείριση αποβλήτων. Εκτός από τη δημιουργία ενός σταθε-
ρού επενδυτικού πλαισίου, πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν αρκετά ρυθμιστικά και τεχνικά εμπόδια, συμπεριλαμβα-
νομένων εκείνων που παρεμποδίζουν το διασυνοριακό εμπόριο ενέργειας. Η μελέτη συνιστά επίσης να χρησιμοποιηθεί 
περισσότερο η υπολειμματική θερμότητα από εγκαταστάσεις βιοαερίου και να ενημερωθούν οι πολίτες για τα τοπικά 
έργα βιοαερίου, τα οφέλη τους και τις κατευθυντήριες γραμμές για την ασφάλεια.  

Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/energy/en/news/new-study-focuses-potential-biogas-source-clean-energy  

http://tinyurl.com/mpt2lp3
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm
https://ec.europa.eu/energy/en/news/new-study-focuses-potential-biogas-source-clean-energy
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To HEInnovate ανακοίνωσε ότι το εργαλείο 
αυτό-αξιολόγησης διαθέτει πλέον μεταφρα-
σμένες αυτό-αξιολογήσεις στις γλώσσες και 
των 28 κρατών μελών της ΕΕ, προκειμένου η 
αυτό-αξιολόγηση να είναι πιο ακριβής και να 
αποφεύγονται κενά στην επικοινωνία. Ο κάθε 
χρήστης μπορεί πλέον να επιλέξει τη μητρική 
του γλώσσα για την αξιολόγηση του ιδρύμα-
τός του οπουδήποτε κι αν βρίσκεται εντός της 
ΕΕ των 28 κρατών μελών. 

Το HEInnovate είναι ένα δωρεάν εργαλείο εσωτερικής αξι-
ολόγησης για όλους τους τύπους ανώτερων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων. Επιτρέπει την αξιολόγηση του ιδρύματός σας 
χρησιμοποιώντας έναν αριθμό διατυπώσεων σχετικά με τις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες, συμπεριλαμ-
βανομένης της ηγετικότητας, της στελέχωσης 
και του συνδέσμου με τις επιχειρήσεις. Εκτενές 
υλικό εκπαίδευσης και υποστήριξης, συμπερι-
λαμβανομένων πρακτικών μελετών περιπτώσε-
ων, είναι διαθέσιμα προκειμένου να ενισχύσουν 
τα εργαστήρια και την περαιτέρω ανάπτυξη ε-
ντός του εκπαιδευτικού ιδρύματος.  

Το HEInnovate στοχεύει σε ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευ-
σης (Πανεπιστήμια, Κολλέγια, Πολυτεχνικές σχολές κλπ.), 
τα οποία ενδιαφέρονται να αυτό-αξιολογηθούν πάνω σε 
μία σειρά διατυπώσεων σχετικά με την επιχειρηματική και 
καινοτόμα φύση του περιβάλλοντός τους.  

Το HEInnovate μεταφράζεται σε όλες τις γλώσσες των ΕΕ-28  

Το 7ο University Business Forum διοργα-
νώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
στις 6-7 Απριλίου 2017 στις Βρυξέλλες. 
Συγκέντρωσε σχεδόν 400 εκπροσώπους 
από ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, 
μεγάλες και μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις, 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς και συνδέ-
σμους, καθώς και εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
αρχές από την Ευρώπη και αλλού. Το φετινό Φόρουμ 
με θέμα, «Συνεργασία Πανεπιστημίων-Επιχειρήσεων – 
για την καινοτομία και τον εκσυγχρονισμο», άγγιξε θέ-
ματα σχετικά με τον εκσυγχρονισμό, τη σχετικότητα 
των ικανοτήτων, την εξέλιξη και την καινοτομία, την 
έξυπνη εξειδίκευση και την περιφερειακή ανάπτυξη και 
την εικόνα των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης που 
συνεχώς αλλάζει.  

Παρ’όλη την πρόοδο, παραμένουν πολλά εμπόδια στη 
συνεργασία πανεπιστημίων-επιχειρήσεων, τα οποία συχνά 
δημιουργούνται από ανταγωνιστικές προτεραιότητες. Η 
έλλειψη κοινής κατανόησης μεταξύ του κόσμου της ανώτα-
της εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων επισημάνθηκε συ-
χνά κατά τη διάρκεια του Φόρουμ. Η απόσταση ανάμεσα 
στις ερευνητικές δραστηριότητες και τη διδακτική διαδικασί-
α,καθώς και η έλλειψη διαθεματικών δραστηριοτήτων και 

το κενό στην εμπορευματικοποίηση επιση-
μάνθηκαν κατά τη διάρκεια του Φόρουμ. 

Η ανάπτυξη μακροπρόθεσμων στρατηγικών 
και η προώθηση μόνιμου διαλόγου μεταξύ 
των πανεπιστημίων και των επιχειρήσεων, η 
εισαγωγή συν-δημιουργικής εκπαίδευσης – 

από την μεταφορά γνώσης ως τη συνδημιουργία και το 
αμοιβαίο χτίσιμο δυνατοτήτων-, η αναγνώριση των ικανο-
τήτων του μέλλοντος από κοινού και η συνεργασία με πε-
ριφερειακές αρχές και πόλεις αποτελούν παράγοντες κλει-
διά για την καλύτερη συνεργασία.  

Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ παρουσιάστηκαν τα αποτε-
λέσματα της έρευνας «The state of University Business 
Cooperation in Europe». Τα βασικά ευρήματα ήταν: 

 Τα πανεπιστήμια είναι σημαντικά για τις επιχειρήσεις 
στην παροχή καινοτομίας εκπαίδευσης και υποψηφίων 
απασχόλησης 

 Υπάρχει μία σειρά από εμπόδια με τμηματικά καθώς και 
περιφερειακά χαρακτηριστικά. 

 Τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν την προσωπική τους  
φιλοδοξία για να συνεργαστούν. 

 Σχέσεις εμπιστοσύνης είναι το κλειδί για να χτιστούν 
γέφυρες συνεργασίας. 

7ο University Business Forum 

Ηλεκτρονική έρευνα για τον αντίκτυπο του Erasmus+ 

Μια νέα ηλεκτρονική έρευνα εκπονείται για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής σχετικά με τον αντίκτυπο των διεθνών προγραμμάτων κινητικότητας και 
συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και 
του αθλητισμού. Η έρευνα θα συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση του αντίκτυ-
που του προγράμματος Erasmus+, μέσω της σύγκρισης των μεταβολών στη 
διάθεση, των ικανοτήτων και των συμπεριφορών των εκπαιδευομένων και του 
προσωπικού, ως αποτέλεσμα της κινητικότητας. 

Η έρευνα απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευόμενους και το προσωπικό από τους τομείς εκπαίδευσης και κατάρτι-
σης, νεολαίας και αθλητισμού, ακόμη και σε εκείνους που δεν έχουν συμμετάσχει σε κανένα πρόγραμμα διεθνούς 
κινητικότητας ή συνεργασίας, όπως σε: μαθητές σχολείων, προσωπικό σχολείων, εκπαιδευόμενους σε σχολές επαγ-
γελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, προσωπικό σχολών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, φοιτητές 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προσωπικό τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προσωπικό εκπαίδευσης ενηλίκων, νέους σε ορ-
γανισμούς νεολαίας, προσωπικό σε οργανισμούς νεολαίας, προσωπικό σε αθλητικούς οργανισμούς. Το ερωτηματο-
λόγιο διαρκεί περίπου 15 λεπτά.  

Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/education/news/20170411-erasmus-survey_en  

Περισσότερες πληροφορίες: https://heinnovate.eu/en/news/hei-self-assessment-translated-all-eu-28-languages 

Περισσότερες πληροφορίες: https://ubforum2017.teamwork.fr/en/programme 

https://ec.europa.eu/education/news/20170411-erasmus-survey_en
https://heinnovate.eu/en/news/hei-self-assessment-translated-all-eu-28-languages
https://ubforum2017.teamwork.fr/en/programme
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Νέα για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

(ΜΜΕ) 

Επένδυση 8,9 εκατ. ευρώ σε 184 καινοτόμες επιχειρήσεις  

184 μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), από 28 χώρες, έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση στον 

τελευταίο γύρο του Μηχανισμού Υποστήριξης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (SME Instru-
ment) του προγράμματος Ορίζοντας 2020. Η χρηματοδότηση παρέχεται στο πλαίσιο της φάσης 

1 του Μηχανισμού, πράγμα που σημαίνει ότι κάθε έργο θα λάβει 50.000 ευρώ για τη χρηματο-
δότηση μελετών σκοπιμότητας για νέα καινοτόμα προϊόντα.  

Τα περισσότερα από τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν αφορούν τον τομέα των ΤΠΕ (36), ακολουθού-
μενα στενά από τον τομέα των ενεργειακών συστήματα χαμηλών εκπομπών άνθρακα (31) και τον τομέα των μεταφο-
ρών (28). Η επόμενη ημερομηνία cut off date για τη Φάση 1 είναι 6 Σεπτεμβρίου 2017. 

Περισσότερες πληροφορίες:  
https://ec.europa.eu/easme/en/news/sme-instrument-eu-invest-89-million-184-innovative-businesses  

Βελτίωση πρόσβασης των καινοτόμων ΜΜΕ σε εναλλακτικές μορφές 

χρηματοδότησης 

Οι πηγές χρηματοδότησης για τις καινοτόμες ΜΜΕ πρέπει να είναι όσο πιο διαφοροποιη-
μένες γίνεται, έτσι ώστε να εξυπηρετούν τις διαφορετικές ανάγκες σε διαφορετικά στάδια 
του κύκλου ανάπτυξης της εταιρείας και τη διαδικασία καινοτομίας. Ωστόσο, περισσότερα 
πρέπει να γίνουν ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση τέτοιων ΜΜΕ σε εναλλακτικές μορφές 
χρηματοδότησης όπως, δάνεια από ομοτίμους τίτλους, δάνεια επιχειρηματικών συμμετο-
χών και μετατρέψιμα δάνεια, χρηματοδότηση μετοχικού κεφαλαίου που παρέχεται από 
πληθοχρηματοδότηση (crowdfunding) ή επιχειρηματικούς αγγέλους (business angels), 
πρακτόρευση (factoring) και εμπορική χρηματοδότηση.  

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του προγράμματος Ορίζοντας 2020 «ALTFI-01-2017: Βελτίωση της πρόσβασης 
των καινοτόμων ΜΜΕ σε εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης», με καταληκτική προθεσμία στις 7 Σεπτεμβρίου 

2017, θα παράσχει στήριξη σε έργα που: 

1. Δημιουργούν μια στρατηγική για την ανάπτυξη ικανοτήτων και ένα συνακόλουθο σχέδιο υλοποίησης που 
θα χρησιμοποιεί τεχνικές (προσαρμοσμένες τόσο στις γυναίκες όσο και στους άνδρες) όπως εκστρατείες ευαισθητο-
ποίησης, καθοδήγηση, συμβουλευτική, εργαστήρια, μαθήματα, υλικό κατάρτισης (ιδίως μέσω των κοινωνικών μέσων), 
καθώς και μεταφορά γνώσεων βέλτιστων πρακτικών. 

2. Επικυρώνουν το σχέδιο υλοποίησης από ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των καινοτόμων ΜΜΕ, 
των εναλλακτικών χρηματοδοτών και των δημόσιων αρχών. 

3. Εκτελούν το σχέδιο υλοποίησης. 

4. Εξετάζουν τον αντίκτυπο του σχεδίου υλοποίησης και ενδεχομένως το προσαρμόζουν με βάση την εμπειρία. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν και να επιδεικνύουν βαθιά γνώση των ζητημάτων πρόσβασης σε χρηματοδοτήσεις 
κινδύνου από καινοτόμες ΜΜΕ, να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα αυτό και σημαντική εμπειρία όσον αφο-
ρά την ανάπτυξη ικανοτήτων. Ο συνολικός προϋπολογισμός στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης είναι 2,5 ε-
κατ. ευρώ και η Επιτροπή αναμένει να χρηματοδοτήσει 1 έως 3 προτάσεις. Η διάρκεια του σχεδίου δεν πρέπει να υ-
περβαίνει τους 24 μήνες.  

Περισσότερες πληροφορίες:  
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/altfi-01-2017.html  

https://ec.europa.eu/easme/en/news/sme-instrument-eu-invest-89-million-184-innovative-businesses
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/altfi-01-2017.html
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Δεξιότητες στον τομέα του τουρισμού 

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) δημοσίευσε προκήρυξη 
σύμβασης υπηρεσιών για να δημιουργηθεί ένα «Σχέδιο στρατηγικής για τομεακή συνεργασία 
στον τομέα των δεξιοτήτων στον τουρισμό: ενίσχυση της εικόνας των σταδιοδρομιών στον κλάδο 
του τουρισµού.»  

Η σύμβαση αποσκοπεί στην τόνωση της απασχόλησης και της απασχολησιμότητας στον τομέα του του-
ρισμού, στην υπέρβαση των αναντιστοιχιών μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά εργασί-
ας στον τουρισμό και στη στήριξη των ποιοτικών θέσεων εργασίας στον τουρισμό. Η αξία της σύμβασης 

υπολογίζεται στα 800.000 ευρώ για διάρκεια 12 μηνών. Η προθεσμία υποβολής προσφορών είναι 12 Ιουνίου 2017. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2387&locale=el  

Υπηρεσίες Ενίσχυσης των Δυνατοτήτων Διαχείρισης Καινοτομίας  

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) σε 
συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχει-
ρηματικής Στήριξης Κύπρου ανακοινώνουν 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
την εξασφάλιση υπηρεσιών ενίσχυσης των 
δυνατοτήτων διαχείρισης καινοτομίας σε 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). 

Στόχος της παροχής των υπηρεσιών είναι η υποστήριξη 
των ΜΜΕ στη διαδικασία ανάπτυξης καινοτόμων προϊό-
ντων και επιτυχούς εισαγωγής τους στην τοπική και διεθνή 
αγορά. Οι υπηρεσίες στοχεύουν ειδικά σε υποσχόμενες 
ΜΜΕ, οι οποίες έχουν το κίνητρο ή/και τις προοπτικές για 
ανάπτυξη και διεθνοποίηση μέσω καινοτομίας σε προϊόντα, 
υπηρεσίες και διεργασίες, καθώς και μοντέλα οργάνωσης 
και διοίκησης.  

Μέσα από την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέ-

ροντος παρέχεται προς τις ΜΜΕ η δυνατότητα 
να επωφεληθούν από τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

 Αξιολόγηση των δυνατοτήτων της επιχείρη-
σης για διαχείριση καινοτομίας, με τη χρήση α-
ξιόπιστων εργαλείων που χρησιμοποιούνται 
ευρέως σε πανευρωπαϊκό επίπεδο (Χρήση ερ-

γαλείου IMP3rove Assessment). 

 Ανάλυση των αναγκών της επιχείρησης και παροχή 
συμβουλών για ενίσχυση της καινοτομίας. 

 Σχεδιασμός και καθοδήγηση για την υλοποίηση ενός 
Σχεδίου Δράσης προσαρμοσμένου στις ανάγκες της 
επιχείρησης. 

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι ανοικτή έως 
τις 31 Οκτωβρίου 2018. Σημειώνεται ότι όλες οι προανα-
φερόμενες υπηρεσίες παρέχονται προς τις MΜΕ δωρεάν.  

Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/kat9k6y  

Υποστήριξη διεθνικών θεματικών προϊόντων τουρισμού 

Μία νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων δημοσιεύθηκε υπό το πρόγραμμα COSME για την 
«Υποστήριξη της προώθησης και της ανάπτυξης διεθνικών θεματικών προϊόντων τουρισμού, συνδε-
δεμένων με τη βιομηχανία του πολιτισμού και της δημιουργίας». Η πρόσκληση στοχεύει στην ενί-
σχυση της ανάπτυξης και συγκεκριμένα, στην προώθηση διεθνικών θεματικών προϊόντων τουρι-
σμού μέσω της βιομηχανίας πολιτισμού και δημιουργίας (CCIs), υπο-πρόγραμμα Πολιτιστική Κληρο-
νομιά, με τη συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων και σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη. Ι-
διαίτερη προσοχή θα δοθεί στη χρήση τεχνολογιών CCIs στην προώθηση αυτών των προϊόντων 
τουρισμού και στην ενίσχυση της εμπειρίας τους επισκέπτη.  

Παραδείγματα επιλέξιμων δραστηριοτήτων συμπεριλαμβάνουν (η λίστα δεν είναι εξαντλητική): 

 Χαρτογράφηση δράσεων (αξιοθέατων, χώρων, προορισμών και υπηρεσιών), ανάπτυξη προϊόντων. 

 Ανάπτυξη τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία έχουν εξαιρετικές προοπτικές προώθησης, είναι ελκυστικά 
και ενδιαφέροντα για τους ταξιδιώτες, ενώ μπορούν να συνεχιστούν και μετά το τέλος της συγχρηματοδότησης.  

 Ανάπτυξη και εφαρμογή μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επικοινωνιακών και αγοραστικών στρατηγικών. 

 Ανάπτυξη δημιουργικών προωθητικών δραστηριοτήτων με πρακτικές πληροφορίες και χρήσιμα εργαλεία για τουρίστες. 

 Εφαρμογή δράσεων ευαισθητοποίησης και διάδοσης. 

Η κοινοπραξία πρέπει να συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον 5 και έως 8 εταίρους – διαφορετικές νομικές οντότητες- 
οι οποίες να καλύπτουν τουλάχιστον 4 επιλέξιμες χώρες. Η κοινοπραξία πρέπει αν συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον:  

 Μία ρυθμιστική αρχή Μνημείου Πολιτιστικής Κληρονομιάς που περιλαμβάνεται στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονο-
μιάς.  

 Μια μικρομεσαία επιχείρηση δραστήρια στον κλάδο του τουρισμού ή στην υποκατηγορία CCIs, πολιτιστική κληρονομιά. 

 Μία εθνική ή περιφερειακή ή τοπική πολιτική αρχή.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1,5 εκατ. ευρώ, με ανώτατη επιχορήγηση ανά έργο τα 300.000 ευρώ. 
Αναμένεται να χρηματοδοτηθούν 5 με 7 προτάσεις. Η συγχρηματοδότηση της ΕΕ φθάνει έως το 75% των επιλέξιμων δα-

πανών. Η διάρκεια των έργων πρέπει να είναι μεταξύ 15-18 μηνών. Η πρόσκληση είναι ανοικτή έως τις 29 Ιουνίου 2017. 

Περισσότερες πληροφορίες:  
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/topics/cos-2017-3-03.html  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2387&locale=el
https://tinyurl.com/kat9k6y
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/topics/cos-2017-3-03.html
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 
The Digital Festival 2017 
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.digitalfestival.eu/  

1 Ιουνίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Skills needs in an evolving maritime green economy 
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/mezuyoz  

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 

Conference on strategic public procurement 
Περισσότερες πληροφορίες: 
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9123&lang=en  

2 Ιουνίου 
Παρίσι, Γαλλία 

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 

European Development Days (EDD) 2017 
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.eudevdays.eu/  

7-8 Ιουνίου, 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

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 

2nd Forum of the EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region (EUSAIR)
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/n52jw3b  

11-12 Ιουνίου 
Ιωάννινα, Ελλάδα 

Refugees' impact on Bologna reform – Recognition of Prior Learning and inclusion 
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 

2017 CEF Energy call virtual Info Day 
Περισσότερες πληροφορίες:  
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/2017-cef-energy-call-virtual-info-day  

14 Ιουνίου 
10:00 - 16:00 (CET) 

Info Day on the Spreading excellence and Widening participation Calls in H2020 
Περισσότερες πληροφορίες εγγραφές: RTD-INFO-DAYS-B5@ec.europa.eu 

15 Ιουνίου  
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Digital Assembly 2017: "Digital Europe: Investing in the Future"  
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 

https://www.digitalfestival.eu/
https://tinyurl.com/mezuyoz
https://ec.europa.eu/energy/en/events/energy-infrastructure-forum
https://tinyurl.com/lvot2r9
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9123&lang=en
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.eudevdays.eu/
https://www.university-industry.com/
https://tinyurl.com/m2q36tn
https://tinyurl.com/nxh8zuf
https://tinyurl.com/n52jw3b
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/
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/2017-cef-energy-call-virtual-info-day
mailto:RTD-INFO-DAYS-B5@ec.europa.eu
https://tinyurl.com/lfqyn6j
http://www.eusew.eu/
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 
MaculArt Meeting 2017 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.maculart-meeting.com/2017/#.WRLj19R96t-  

2-4 Ιουλίου 
Παρίσι, Γαλλία 

Research & innovation – shaping our future 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/l8oaz77 

3 Ιουλίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

EDULEARN17  
Περισσότερες πληροφορίες:  https://iated.org/edulearn/  

3-5 Ιουλίου 
Βαρκελώνη, Ισπανία 

Understanding the Brain: Neurobiology for non-specialists 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/llmuru8  

3-5 Ιουλίου 
Ιννσμπρουκ,  

Αυστρία 

Energy Union - Challenges and vision for a common EU energy policy 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/lmosclv 

3-14 Ιουλίου 
Bruges, Βέλγιο 

European and African Conference on Wind Engineering 
Περισσότερες πληροφορίες: https://10times.com/eacwe 

4-7 Ιουλίου 
Λιέγη, Βέλγιο 

Mastermind Europe Final Conference 
Περισσότερες πληροφορίες: 
http://mastermindeurope.eu/mastermind-europe-final-conference/  

5-6 Ιουλίου 
Άμστερνταμ,  

Ολλανδία 

The future of Transportation 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.thefutureoftransport.com/ 

5-6 Ιουλίου 
Κολωνία, Γερμανία 

7th International Conference on Experiments / Process / System Modelling / Simula-
tion / Optimization  
Περισσότερες πληροφορίες:  http://tinyurl.com/n7tyqmj 

5-8 Ιουλίου 
Αθήνα, Ελλάδα 

Osnabrück Computational Cognition Alliance Meeting  
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.occam-os.de/home.html  

6-8 Ιουλίου 
Όσναμπρυκ,  

Γερμανία 

Doing Business in Innovative China 
Περισσότερες πληροφορίες: 
https://bcecc.be/hubermont-summits-2017-business-innovative-china-july-7-8-2017/ 

7-8 Ιουλίου 
Ortho,  

Λουξεμβούργο 

Intellectual Property Rights, Translation & Exploitation of Research 
Περισσότερες πληροφορίες:  
https://education.humanbrainproject.eu/web/1st-hbp-curriculum-ipr/general-information 

17-19 Ιουλίου 
Leimen, Γερμανία  

Cancer Science and Therapy 
Περισσότερες πληροφορίες: http://cancerscience.conferenceseries.com/  

17-19 Ιουλίου 
Λισαβόνα,  

Πορτογαλία 

Global Conference of Womens Health and Gynecology 
Περισσότερες πληροφορίες:  
http://womens-health-gynecology-conference.scientonline.org/index.html  

17-19 Ιουλίου 
Βαλένθια, Ισπανία 

Webinar: Maximising the impact of Horizon 2020 project results 
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.iprhelpdesk.eu/node/2625 

19 Ιουλίου 
10:30-11:45 (CET) 

14th Annual International Conference on SΜΕs, Entrepreneurship and Innovation: 
Management – Marketing – Economic – Social Aspects 
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.atiner.gr/sme  

24-27 Ιουλίου 
Αθήνα, Ελλάδα 

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 

Science, technology & trade-Shaping the next Framework Programme 
Περισσότερες πληροφορίες:  
http://sciencebusiness.net/events/2017/new-world-order-science-technology-trade/  

27 Ιουνίου  
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

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

28-30 Ιουνίου 
Κόσιτσε, Σλοβακία 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 συνέχεια...  

http://www.maculart-meeting.com/2017/#.WRLj19R96t-
http://tinyurl.com/l8oaz77
https://iated.org/edulearn/
http://tinyurl.com/llmuru8
http://tinyurl.com/lmosclv
https://10times.com/eacwe
http://mastermindeurope.eu/mastermind-europe-final-conference/
http://www.thefutureoftransport.com/
http://tinyurl.com/n7tyqmj
http://www.occam-os.de/home.html
https://bcecc.be/hubermont-summits-2017-business-innovative-china-july-7-8-2017/
https://education.humanbrainproject.eu/web/1st-hbp-curriculum-ipr/general-information
http://cancerscience.conferenceseries.com/
http://womens-health-gynecology-conference.scientonline.org/index.html
https://www.iprhelpdesk.eu/node/2625
https://www.atiner.gr/sme
http://euronanoforum2017.eu/
https://www.b2match.eu/e2tech4cities2017/
http://os.uni-foundation.eu/venue
http://sciencebusiness.net/events/2017/new-world-order-science-technology-trade/
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/
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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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