
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.  

 

  

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το 
Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επι-
μελητήριο, η Ομοσπονδία Εργοδοτών και 
Βιομηχάνων και το Ευρωπαϊκό Γραφείο 
Κύπρου σε συνεργασία με το British 
Council Cyprus και τον Ευρωπαϊκό Σύνδε-
σμος Συντονιστών Erasmus, ανακοινώ-
νουν τη διοργάνωση της Διεθνούς Εκπαι-
δευτικής Έκθεσης “Εκπαίδευση και Καριέ-
ρα” 2016. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί 
από τις 19 μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου 2016 
στο Περίπτερο 6 της Διεθνούς Έκθεσης 
Κύπρου.  

Στην έκθεση μπορούν να λάβουν μέρος ως 
εκθέτες: 

 Πανεπιστήμια / Κολέγια / Ανώτερα Εκπαι-
δευτικά Ιδρύματα· 

 Ιδιωτικά Σχολεία Δημοτικής και Μέσης Εκ-
παίδευσης·  

 Διεθνείς Σχολές·  

 Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι· 

 Εκπαιδευτικές Σχολές·   

 Γραφεία Καριέρας και Εργασίας·  

 Δημόσιοι και Ημικρατικοί Οργανισμοί·  

 Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτούμενα Προγράμ-
ματα Εκπαίδευσης και Καριέρας. 

Στο πλαίσιο της έκθεσης θα διοργανωθούν 
προγραμματισμένες συναντήσεις μεταξύ Πα-
νεπιστημίων και μεταξύ Πανεπιστημίων και 
Επιχειρήσεων για σκοπούς δικτύωσης και 
συνεργασίας.  

Επίσης, θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια με 
σκοπό την ενημέρωση των ενδιαφερομένων 
μέσω της παροχής χρήσιμων πληροφοριών 
για προγράμματα σπουδών. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερό-

μενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν 

με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου στο 

info@edufair-cyprus.eu, ή στο τηλ.: +357 22 

894278, ή όπως επισκεφθούν την ιστοσελίδα  

www.edufair-cyprus.eu. 
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INFO DAYS 

«Info Day: Interested in EU 
funding? Did you know that 

you have to comply with 
article 32?» 

29 Οκτωβρίου 2015 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

http://tinyurl.com/kdf88sz  
 

«‘’Trust - Research Co-
creating Future Societies’’ 
Conference and Societal 

Challenge 6 Info Day» 
29-30 Οκτωβρίου 2015 

Βρυξέλλες, Βέλγιο 
http://tinyurl.com/nbbkxsc  

 
«Info Day on Smart Cities & 

Communities - Horizon 
2020 ‘Secure, Clean and 

Efficient Energy’» 
6 Νοεμβρίου 2015 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

http://tinyurl.com/qjccjgy  
 

«Save the date: Erasmus+ 
Info Day 2015 Knowledge 

Alliances and Sector Skills 
Alliances» 

23 Νοεμβρίου 2015 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

http://tinyurl.com/oaeq6yo  

Διεθνής Εκπαιδευτική Έκθεση Κύπρου 

«Εκπαίδευση και Καριέρα 2016» 

Διάσκεψη Τύπου: 

«Νέες υπηρεσίες υποστήριξης διεκδίκησης  

χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράμματα» 
Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ) σας προσκαλεί στη Διάσκεψη Τύ-
που με θέμα «Νέες υπηρεσίες υποστήριξης διεκδίκησης χρηματοδότησης 
από Ευρωπαϊκά Προγράμματα», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 
6 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 11:00 π.μ., στο ξενοδοχείο Χίλτον στη Λευκω-
σία. Η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Σύνδε-
σμο Συντονιστών Erasmus (EAEC).  

Κατά τη Διάσκεψη Τύπου θα παρουσιασθούν προς όλους τους ενδιαφερομένους και τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης οι ανανεωμένες και ενισχυμένες υπηρεσίες που προσφέρονται α-
πό ειδική ομάδα (Task Force) που έχει συγκροτηθεί, αναφορικά με την πληροφόρηση, 
δικτύωση και παροχή βοήθειας για συγγραφή προτάσεων για διεκδίκηση χρηματοδότησης 
από Ευρωπαϊκά, Περιφερειακά και Εθνικά Προγράμματα Χρηματοδότησης. Η πρόσκληση για 
τη Διάσκεψη Τύπου διατίθεται εδώ.  

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές: τηλ.:+357 22894294 ή eoc@ucy.ac.cy 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
mailto:info@edufair-cyprus.eu
http://www.edufair-cyprus.eu
http://tinyurl.com/kdf88sz
http://tinyurl.com/nbbkxsc
http://tinyurl.com/qjccjgy
http://tinyurl.com/oaeq6yo
http://eoc.org.cy/assets/files/ekdiloseis/Invitation_TaskForce_Press%20Conference_06102015.pdf
mailto:eoc@ucy.ac.cy
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Ο Διαγωνισμός Ευρω-BioCy προσκαλεί νέους ερευνητές  

να υποβάλουν καινοτόμες ερευνητικές προτάσεις  

Το Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής (ΚΕΜΙ) 
του Πανεπιστημίου Κύπρου (www.ucy.ac.cy/
mmrc) έλαβε χρηματοδότηση μέσω της 
1

ης
 φάση της δράσης 

«Spreading Excellence and Widening Participa-
tion-TEAMING» του προγράμματος Ορίζοντας 
2020 για το έργο με τίτλο: «Biobanking and the 
Cyprus Human Genome Project (CY-Biobank)». 

Ο κύριος στόχος της πρότασης, εάν χρηματο-
δοτηθεί στη 2

η
 φάση, είναι η αναβάθμιση της 

υπάρχουσας υποδομής του ΚΕΜΙ και της Βιοτράπεζας που έχει ξεκινήσει και η μετατροπή του σε 
Κέντρο Αριστείας για την ανάπτυξη πρωτοποριακής έρευνας στην ανθρώπινη γενετική. Συνεργάτες 
στην πρόταση αυτή είναι το ΚΕΜΙ / Πανεπιστήμιο Κύπρου (Συντονιστής), το Ιατρικό Πανεπιστήμιο 
του Graz στην Αυστρία, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κοινοπραξίας Υποδομών για Βιοτράπεζες και 
Βιομοριακές Συλλογές (BBMRI-ERIC) και ο Αναπτυξιακός Οργανισμός TAΛΩΣ.  

Μία από τις δράσεις κατά τη διάρκεια προετοιμασίας του Επιχειρησιακού Σχεδίου είναι ο Διαγωνισμός Euro
-BioCy για τις καλύτερες ερευνητικές προτάσεις που θα υποβληθούν στο ΚΕΜΙ, σε δύο ξεχωριστές κατηγο-
ρίες: α) για τους κατόχους μεταπτυχιακού ή / και διδακτορικού και β) για τους φοιτητές που θα ακο-
λουθήσουν ένα διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ο Διαγωνισμός Euro-
BioCy προσκαλεί μεταπτυχιακούς φοιτητές ή μεταδιδακτορικούς ερευνητές σε αρχικό στάδιο στους τομείς 
των βιολογικών και βιοϊατρικών επιστημών, καθώς και νεαρούς γιατρούς, να υποβάλουν καινοτόμες ερευ-
νητικές προτάσεις.  

Οι προτάσεις θα πρέπει κατά προτίμηση να είναι στον τομέα της νεφρολογίας, αλλά προτάσεις στη 
νευρολογία / άνοια / γήρανση και ογκολογία / βιολογία όγκων, θα ληφθούν εξίσου υπόψη. Μπορεί 
να είναι προτάσεις βασικής ή μεταφραστικής έρευνας, αλλά όχι κλινικές δοκιμές.  

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: 

 να είναι φοιτητές σε οποιοδήποτε στάδιο των σπουδών τους σε αναγνωρισμένα πανεπιστήμια ή μεταδι-
δακτορικοί ερευνητές ή κλινικοί ερευνητές 

 να είναι έως 35 ετών ή νεότεροι, μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους (31 Δεκεμβρίου 2015). 

Οι υποβληθείσες προτάσεις θα αξιολογηθούν από πενταμελή επιτροπή εμπειρογνωμόνων για την πρωτο-
τυπία τους και τα στοιχεία καινοτομίας και με βάση την αριστεία, τον αντίκτυπο, την ποιότητα και την αποτε-
λεσματικότητα της υλοποίησης. Βραβεία θα δοθούν στις καλύτερες ιδέες (1

η
 και 2

η
 θέση) για τις δύο κατη-

γορίες που περιγράφηκαν παραπάνω.  

Στους 1
ους

 και 2
ους

 νικητές θα απονεμηθούν βραβεία 3.000 ευρώ και 1.000 ευρώ αντίστοιχα για κάθε 
κατηγορία, καθώς και θα καλυφθούν όλα τα έξοδα για την επίσκεψη των νικητών στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου για την τελετή απονομής των βραβείων και την περαιτέρω συζήτηση των ιδεών τους με 

την ομάδα του ΚΕΜΙ.   

Επιπλέον, στους δύο νικητές που κατέλαβαν την πρώτη θέση στην κατηγορία τους θα χορηγηθεί μία 
επιστολή δέσμευσης με βάση την οποία σε περίπτωση επιτυχούς χρηματοδότησης του έργου CY-
Biobank, θα έχουν την ευκαιρία να υλοποιήσουν τα έργα τους στο νέο Κέντρο υπό την κατάλληλη 

καθοδήγηση.  

Όλες οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά ως ένα ενιαίο έγγραφο PDF στο ΚΕΜΙ στην ακόλουθη 

ηλεκτρονική διεύθυνση: cy.biobank@ucy.ac.cy, έως την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015. 

Η ανακοίνωση του Διαγωνισμού Euro-BioCy με τους όρους και τις προϋποθέσεις για τους αιτούντες διατί-
θεται εδώ. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://ucy.ac.cy/cybiobank/el/ και http://www.ucy.ac.cy/mmrc/el/  

http://www.ucy.ac.cy/mmrc
http://www.ucy.ac.cy/mmrc
mailto:cy.biobank@ucy.ac.cy
https://ucy.ac.cy/cybiobank/documents/EuroBio_Cy_competition2-1.pdf
https://ucy.ac.cy/cybiobank/el/
http://www.ucy.ac.cy/mmrc/el/
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Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, οι οποί-
οι διορίστηκαν από τη Γενική Διεύθυνση 
Έρευνας και Καινοτομίας, ετοίμασαν μια 
προσφάτως δημοσιευμένη έκθεση, η 
οποία έχει θέσει ως στόχο την αξιολόγη-
ση της συμβολής των «Στρατηγικών 

Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευ-
ση» (RIS3) στη στρατηγική «Ευρώπη 2020».  Σύμφωνα 
με την έκθεση, υπάρχουν ακόμη πολλά περιθώρια 
βελτίωσης για την πλήρη αξιοποίηση των συνεργιών 
με το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και ενός μεγάλου 
αριθμού άλλων προγραμμάτων υποστήριξης της Ε.Ε. 

Όπως προκύπτει από την έκθεση, περαιτέρω επιχειρησια-
κή καθοδήγηση δεν είναι αρκετή για ουσιαστική βελτίωση. 
Απαιτούνται επίσης, διαρθρωτικές αλλαγές που αφορούν 
τους μηχανισμούς διακυβέρνησης και τη χρήση των στρα-
τηγικών επιχειρήσεων και των εργαλείων πολιτικής ευφυΐ-
ας που αφορούν ή συμπληρώνουν τους μηχανισμούς πο-
λιτικής σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, διασυνοριακά, 
και διατομεακά και των εντός των διαφόρων διοικητικών 
οργάνων. Η έκθεση περιλαμβάνει σειρά συστάσεων προς 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στις διάφορες φάσεις 
της Πολιτικής Συνοχής, τις δημόσιες αρχές που εμπλέκο-
νται στην εφαρμογή RIS3 και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας σε Δράση: ερωτηματολόγιο για την αξιολό-

γηση και την προετοιμασία επιχορηγήσεων στο «Ορίζοντας 2020» 

Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» εισάγει 
ορισμένες σημαντικές αλλαγές σε σχέση 
με το προηγούμενο 7ο ΠΠ, όχι μόνο στη 
δομή του προγράμματος, αλλά κυρίως 
στον τρόπο που περιγράφονται τα θέματα, 
στον τρόπο αξιολόγησης των προτάσεων, 
καθώς και στον χειρισμό της εξωτερικής ανάθεσης. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετωπίζει πολλές προκλή-
σεις στην υλοποίηση του προγράμματος Ορίζοντας 
2020 και έχει να αντιμετωπίσει μια εντελώς διαφορετι-
κή προσέγγιση στην έρευνα και την καινοτομία από 
ό,τι τα προηγούμενα χρόνια.  

Το Δίκτυο Γραφείων Σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Έρευνας 
και Καινοτομίας, IGLO - Informal Group of RTD Liaison 
Offices (http://www.iglortd.org/), με μέλη από 25 χώρες, 
έχει συντάξει ένα ερωτηματολόγιο για να συλλέξει τις ε-
μπειρίες που αποκτήθηκαν από τους συμμετέχοντες στις 
πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του προγράμ-
ματος «Ορίζοντας 2020» και να τις μοιραστεί με την Επι-
τροπή και τους Εκτελεστικούς Οργανισμούς. Στόχος είναι 
η βελτίωση της εφαρμογής του προγράμματος στα επόμε-

να χρόνια. Το ερωτηματολόγιο επικεντρώνεται 
στην: 

 αξιολόγηση πρότασης, 

 προετοιμασία για συμφωνία επιχορήγη-
σης,  
στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020. 

Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου θα παρουσια-
σθούν σε ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο 
με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Ε-
κτελεστικών Οργανισμών. Σκοπός του ερωτηματολογίου 
είναι να καταλήξει σε συστάσεις και προτάσεις για βελ-
τιώσεις που μπορούν να συνοδεύονται και από παρα-
δείγματα. Η ιδέα είναι η βελτίωση της εμπειρίας των 
χρηστών του προγράμματος Ορίζοντας 2020 και η ε-
ποικοδομητική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή και τους Εκτελεστικούς Οργανισμούς. 

Το ερωτηματολόγιο διατίθεται online στον ακόλουθο σύν-
δεσμο και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το συμπληρώ-
σουν έως την 1

η 
Οκτωβρίου 2015: 

http://www.iglortd.org/pages/news 

Προοπτικές για τις Στρατηγικές Έρευνας και Καινοτομίας για την 

Έξυπνη Εξειδίκευση 

Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού τομέα για Βιομηχανίες Βιοπροϊόντων  

Δημοσιεύθηκε στις 25 Αυγούστου 2015, η δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο 
πλαίσιο της Κοινής Επιχείρησης για τις Βιομηχανίες Βιοπροϊόντων (BBI JU), η οποία  απο-
σκοπεί στην επιτάχυνση της ανάπτυξης των νέων βιο-διυλιστηρίων. Η πρόσκληση επικε-
ντρώνεται στην αξιοποίηση των συνεργιών μεταξύ των τομέων και στη βελτίωση της στρα-
τηγικής συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων οικονομικών τομέων: διασύνδεση φορέων που 

εμπλέκονται στην παροχή βιομάζας (εκτροφή και παραγωγή φυτών, δασοκομία, γεωργία) με τα βιολογικά διυ-
λιστήρια και τους καταναλωτές των βιοπροϊόντων. Αυτή η ενοποίηση των παραγωγών, των διυλιστηρίων και 
των καταναλωτών θα βοηθήσει τις ΜΜΕ καθώς οι τεχνολογίες τους, ο εξοπλισμό τους και οι μηχανισμοί θα 
χρειαστούν για να βοηθήσουν τις μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και μεμονωμένα έργα. 

Η Κοινή Επιχείρηση για τις Βιομηχανίες Βιοπροϊόντων είναι μια δημόσια-ιδιωτική συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και τη κοινοπραξίας Βιομηχανίας βιολογικών προϊόντων. Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι να φέρει σε 
επαφή όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς για τη δημιουργία καινοτόμων βιο-βιομηχανιών από την πρωτογενή παρα-
γωγή, την βιομηχανία, ΜΜΕ, επαγγελματικές ενώσεις, την ακαδημαϊκή κοινότητα κλπ, προκειμένου έτσι να καταστεί ο 
τομέας αυτός πιο  ανταγωνιστικός στην Ευρώπη. Η δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα υποστηρίξει Δρά-
σεις Έρευνας και Καινοτομίας, Δράσεις Καινοτομίας/Επίδειξης, καθώς επίσης και Δράσεις Συντονισμού και Υ-
ποστήριξης. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι 106 εκατ. ευρώ, ενώ η προθεσμία υποβολής προ-

τάσεων είναι ανοικτή έως τις 3 Δεκεμβρίου 2015.  

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/nev95k3  

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/research/regions/documents/publications/ris3_report-082015.pdf  

http://www.iglortd.org/)%20
http://www.iglortd.org/pages/news
http://tinyurl.com/nev95k3
http://ec.europa.eu/research/regions/documents/publications/ris3_report-082015.pdf
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Πρόσκληση για συμμετοχή σε Επιστημονικές Επιτροπές 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση για ένταξη σε επι-
στημονικές επιτροπές (για την περίοδο 2016-2021), για επιστήμονες 
στους τομείς των Βιολογικών Επιστημών, Χημείας, Περιβαλλοντι-
κών επιστημών, Επιδημιολογίας, Ιατρικών Τεχνολογιών και της 
Ιατρικής, οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση ως μέλη: 

 Σε επιστημονικές επιτροπές για την ασφάλεια των καταναλωτών, 
ή / και 

 Στην επιστημονική επιτροπή για την υγεία, το περιβάλλον και τους αναδυόμενους κινδύνους. 

Οι δύο επιτροπές επικουρούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την κατάρτιση πολιτικών, παρέχοντας εκτίμηση 
επικινδυνότητας και επιστημονικές συμβουλές για θέματα που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία, την ασφάλεια 
των καταναλωτών και το περιβάλλον. Κάθε επιτροπή αποτελείται κατ’ ανώτατο όριο από 19 μέλη.  

Ειδικότερα, τα μέλη της κάθε επιτροπής καλούνται να συμβάλουν ενεργά στην επιστημονική συζήτηση, στην 
εξέταση εγγράφων, στη σύνταξη απόψεων κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων των Επιστημονικών Επιτρο-
πών και των ομάδων εργασίας τους, καθώς και να παρακολουθήσουν σε ad hoc βάση, διάφορες ημερίδες και 
ακροάσεις. 

Για να είναι επιλέξιμοι, οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου πανεπιστημίου και μεταπτυχιακού 
τίτλου σε σχετικό επιστημονικό τομέα, να είναι καλά εδραιωμένοι ως  επιστήμονες με περισσότερα από 10 
χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας και με πολυεπιστημονικά επιτεύγματα, καθώς και να έχουν μια καλή γνώση 
της αγγλικής γλώσσας. Τα μέλη των επιτροπών επιλέγονται με βάση την εμπειρογνωμοσύνη τους σε έναν ή 
περισσότερους από τους τομείς αρμοδιότητας, ενώ ο διορισμός τους θα είναι για περίοδο πέντε ετών.  

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι 2 Νοεμβρίου 2015.  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αίτησης:  
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/call_experts/call_exp_2015_en.htm 

Μια προσφάτως δημοσιευμένη 
έκθεση σχετικά την Οδηγία για 
τη διασυνοριακή υγειονομική 
περίθαλψη (CBHC), παρουσιά-
ζει τη σημαντική νομοθετική 
πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε 
επίπεδο Ε.Ε. κατά τα τελευταία 
δύο χρόνια σε συνδυασμό με 
φιλότιμες προσπάθειες σε ε-
θνικό επίπεδο. Η Οδηγία συνέβαλε στη διαμόρφω-
ση της μεταρρύθμισης του συστήματος υγείας σε 
πολλές χώρες της Ε.Ε., ενώ παράλληλα έχει βελτι-
ωθεί η διαφάνεια και αύξηση της κινητικότητας 
των ασθενών σε ολόκληρη την Ε.Ε.  

Η έκθεση αναφέρει επίσης, ότι η ευαισθητοποίηση 
των ευρωπαίων πολιτών σχετικά με το δικαίωμά τους 
να επιλέγουν υγειονομική περίθαλψη σε άλλη χώρα 
της Ε.Ε. παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, καθώς λιγότε-
ρο από δύο στους 10 πολίτες ενημερώνονται για τα 
δικαιώματά τους σε αυτό το ζήτημα και μόνο ένας 

στους 10 γνωρίζουν τη Εθνικά 
Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) - γραφεί-
α, τα οποία έχουν συσταθεί βά-
σει της οδηγίας για την παροχή 
πληροφοριών στους ασθενείς 
σχετικά με τα δικαιώματά τους 
και με θέματα ποιότητας και 
ασφάλειας. 

Επιπλέον, η κινητικότητα των ασθενών για προγραμ-
ματισμένη περίθαλψη παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, 
ενώ οι πληροφορίες στους ασθενείς σχετικά με τα γε-
νικά δικαιώματα τους για αποζημίωση θα πρέπει να 
βελτιωθεί.  

Η έκθεση αναμένεται να αποτελέσει τη βάση για μια 
συζήτηση, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας στον 
τομέα της υγείας, η οποία θα λάβει χώρα κατά την 
διάρκεια του επόμενου άτυπου Συμβουλίου Υγείας 
στις 24-25 Σεπτεμβρίου 2015. 

 

Έκθεση για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη 

Περισσότερες πληροφορίες:  
http://ec.europa.eu/health/cross_border_care/docs/2015_operation_report_dir201124eu_en.pdf  

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/call_experts/call_exp_2015_en.htm
http://ec.europa.eu/health/cross_border_care/docs/2015_operation_report_dir201124eu_en.pdf


Δέκα χρόνια από τη δημιουργία της Ενεργειακής Κοινότητας 

Στις 27 Αυγούστου 2015, η Ενεργειακή 
Κοινότητα γιόρτασε την 10η επέτειό της. 
Η Ενεργειακή Κοινότητα είναι ένας διε-
θνής οργανισμός που στοχεύει στην 
επέκταση της εσωτερικής αγοράς ενέρ-
γειας της Ε.Ε. στη Νοτιοανατολική Ευ-
ρώπη και την περιοχή της Μαύρης Θά-
λασσας. 

Εκτός από το γεγονός ότι η Ενεργειακή Κοινότητα δια-
δραματίζει ζωτικό ρόλο στη διασφάλιση της διέλευσης 
του φυσικού αερίου από τη Ρωσία προς την Ευρώπη 

και παρέχει τη βάση για στενή συνεργασία 
μεταξύ των μελών της, καλείται να διαδρα-
ματίσει ολοένα και σημαντικότερο ρόλο 
λόγω των σχεδίων της Ε.Ε. για την Ενερ-
γειακή Ένωση. Η συνεργασία μεταξύ της 
Ε.Ε. και άλλων μελών της Ενεργειακής 
Κοινότητας αναμένεται να ενισχυθεί με 
νέες προτάσεις για την ασφάλεια των ε-

νεργειακών εισαγωγών, με επενδύσεις σε ενεργειακές 
υποδομές, καθώς και την αναμόρφωση των αγορών 
ενέργειας.  

Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/energy/en/news/celebrating-ten-years-energy-community  
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Δημόσια διαβούλευση για το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο και την 

 αποθήκευση φυσικού αερίου στην Ε.Ε. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μία δημόσια διαβούλευση προκειμένου να 
διερευνηθούν πλήρως οι δυνατότητες του προσφέρει το LNG (Φυσικό Αέριο 
υγροποιημένης μορφής) και η αποθήκευση του φυσικού αερίου. Η Επιτροπή 
έχει εντοπίσει, νωρίτερα αυτό το έτος, την ανάγκη για μια στρατηγική της Ε.Ε. 
για την αποθήκευση φυσικού αερίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. H 
διαβούλευση, η οποία θα είναι ανοικτή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2015, αναμέ-
νεται να παράσχει σημαντικές προσεγγίσεις που θα βοηθήσουν στην ανάπτυ-
ξη μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής στον τομέα αυτό. 

Το φυσικό αέριο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο ενεργειακό σύστημα της Ε.Ε., αντιπροσωπεύοντας περίπου 
το ένα τέταρτο της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Ωστόσο, ορισμένες χώρες της Ε.Ε. εξαρτώνται από ένα 
μόνο προμηθευτή φυσικού αερίου. Το υγροποιημένο φυσικό αέριο, καθώς και η αποθήκευση του φυσικού αερί-
ου θα βοηθήσει την Ε.Ε. στην ενίσχυση της ασφάλειας και της ανταγωνιστικότητας του ενεργειακού εφοδιασμού 
της, ιδίως μέσω της διαφοροποίησης των πηγών εφοδιασμού, καθώς θα μπορούσε να διευρύνει το φάσμα των 
προμηθευτών σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Αυστραλία. Το υγροποιημένο φυσικό αέριο θα μπορού-
σε επίσης να βοηθήσει στη μείωση των τιμών της ενέργειας με την ενίσχυση του ανταγωνισμού στις αγορές της 
Ε.Ε. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/energy/en/news/lng-and-gas-storage-eu-share-your-views  

Δορυφορικά δεδομένα αποτελούν 
σημαντικό μέρος της περιβαλλοντι-
κής γνώσης. Στο πλαίσιο αυτό, ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλ-
λοντος (ΕΟΠ) και ο Ευρωπαϊκός Ορ-
γανισμός Διαστήματος (ESA) υπέ-
γραψαν ένα μνημόνιο κατανόησης, 
το οποίο καθορίζει κοινούς στόχους 
και τομείς συνεργασίας για την πα-
ρατήρηση της γης και το περιβάλλον για τα επόμε-
να έτη.  

Η διαθεσιμότητα ευρύτερων δορυφορικών μετρήσεων 
για ένα συγκεκριμένο θέμα σε μια δεδομένη στιγμή 
έχουν βελτιώσει την παρακολούθηση του περιβάλλο-
ντος, οδηγώντας σε περισσότερο τεκμηριωμένες πολι-
τικές και κατά συνέπεια στην καλύτερη διαχείριση του 

περιβάλλοντος. 

 Το Μνημόνιο Συνεργασίας καθορίζει 
επίσης στόχους για την ανταλλαγή 
επιστημονικών γνώσεων και τεχνικών 
πληροφοριών μεταξύ των δύο οργα-
νισμών, παρέχοντας τη βάση για την 
αμοιβαία πρόσβαση σε δεδομένα και 
την προώθηση κοινών δράσεων. 

Ο ΕΟΠ αναμένεται να ωφεληθεί από αυτά τα δεδομέ-
να, μεταξύ άλλων, στην παρακολούθηση του μεταβαλ-
λόμενο αστικού περιβάλλοντος στην Ευρώπη, των πιέ-
σεων και των επιπτώσεων σε ένα ευρύ φάσμα οικοτό-
πων, του αυξανόμενου κατακερματισμού του ευρωπαϊ-
κού τοπίου, καθώς και των επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής.  

Περισσότερες πληροφορίες:  
http://www.eea.europa.eu/highlights/strengthening-cooperation-on-earth-observation   

Ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της παρατήρησης της γης 

και του περιβάλλοντος 

https://ec.europa.eu/energy/en/news/celebrating-ten-years-energy-community
https://ec.europa.eu/energy/en/news/lng-and-gas-storage-eu-share-your-views
http://www.eea.europa.eu/highlights/strengthening-cooperation-on-earth-observation
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Δείκτες σχετικά με την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου στην Ε.Ε. 

Στις 21 Αυγούστου 2015, η Στατιστική Υπηρε-
σία της Ε.Ε. (Eurostat), κυκλοφόρησε μια 
μικρή σειρά από δείκτες,  σε επίπεδο Ε.Ε. 
για την ένταξη των μεταναστών στο εκπαι-
δευτικό σύστημα.  

Σύμφωνα με το δελτίο, παρατηρούνται σημαντι-
κές ανισότητες στην Ε.Ε. μεταξύ των πολιτών τρίτων χω-
ρών και των υπηκόων της χώρας, όπως για παράδειγμα, 
το ποσοστό των νεαρών πολιτών τρίτων χωρών που εγκα-
ταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και κατάρτιση είναι δι-
πλάσιο από αυτό των υπηκόων. Μερικά από τα βασικά 
συμπεράσματα είναι τα ακόλουθα:  

 Το ένα τέταρτο των πολιτών τρίτων χωρών 
ηλικίας 18-24 ετών εγκατέλειψε πρόωρα την εκ-
παίδευση. 

 Πάνω από το 20% των νέων πολιτών τρίτων 
χωρών δεν περιλαμβάνονται ούτε στην εκπαί-
δευση ούτε στην αγορά εργασίας. 

 Σχεδόν το ένα τρίτο των πολιτών τρίτων χωρών ηλικίας 
30-34 ετών είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης. 

 Χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης επικρατεί μεταξύ των μη 
ευρωπαίων υπηκόων που κατοικούν στην Ε.Ε. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/on9tjyx  

Η Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτι-
σμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσίευ-
σε μία προκήρυξη σύμβασης για την εκπόνη-
ση  μελέτης σχετικά με τον αντίκτυπο των 
συστημάτων εισαγωγής στα αποτελέσματα 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Γενικός στό-
χος είναι η προδιαγραφή εθνικών πολιτικών 
και στρατηγικών προς εφαρμογή σε επιλεκτικά, ανοι-
κτά και μικτά συστήματα εισαγωγής σε επίπεδο πτυχί-
ου στην Ευρώπη και η ανάλυση σχετικά με το εάν υφί-
σταται συσχετισμός μεταξύ των διαφόρων συστημάτων 
εισαγωγής και των αποτελεσμάτων της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, καθώς και η άντληση ορθών πρακτικών.   

Η μελέτη στοχεύει να συμβάλει στη συνεχιζόμε-
νη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της 
Ε.Ε. στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
και θα πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά 
στοιχεία, συμπεράσματα και συστάσεις ειδικό-
τερα για τη στήριξη της βελτίωσης των πολιτι-
κών που αφορούν την εισαγωγή στα ιδρύματα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και γενικά για τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Η εκτιμώμενη αξία της 18μηνης σύμβασης είναι 350.000 
ευρώ, ενώ η προθεσμία κατάθεσης προσφορών είναι ανοι-

κτή έως τις 15 Οκτωβρίου 2015. 

Αντίκτυπος των συστημάτων εισαγωγής στα αποτελέσματα  

της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/education/calls/2015_en.htm  

Συμβολή του αθλητισμού στην απασχολησιμότητα των νέων  

O Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού 
(EACEA) δημοσίευσε μία προκήρυξη σύμβασης για την εκπόνηση  μελέτης σχετικά με τη 
συμβολή του αθλητισμού στην απασχολησιμότητα των νέων στο πλαίσιο της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020». Η μελέτη θα έχει ως στόχο την αύξηση των γνώσεων σχετικά με τις αλλη-
λεπιδράσεις μεταξύ του αθλητισμού, της απασχόλησης και της νεολαίας ανά την Ε.Ε., προ-
κειμένου να προτείνει βελτιώσεις στην πολιτική της Ε.Ε. στον εν λόγω τομέα.  

Θα παράσχει μια γενική εικόνα και ανάλυση των ορθών πρακτικών λαμβάνοντας υπόψη τα εργα-
λεία της αναγνώρισης των προσόντων που έχουν αποκτηθεί μέσω ανεπίσημης και άτυπης εκμάθησης σχετικά με τον 
αθλητισμό στα κράτη μέλη. Θα προτείνει πιθανές συστάσεις και σχέδια στρατηγικών δράσεων στο πλαίσιο της συμβο-
λής του αθλητισμού στην απασχολησιμότητα των νέων. Η εκτιμώμενη αξία της 12μηνης σύμβασης είναι 200.000 ευρώ, 

ενώ η προθεσμία κατάθεσης προσφορών είναι ανοικτή έως τις 12 Οκτωβρίου 2015. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:285178-2015:TEXT:EL:HTML&tabId=0  

Περισσότερες πληροφορίες: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2016_en  

Δημοσιεύθηκε η ετήσια πρόσκληση υ-
ποβολής προτάσεων για «Υποστήριξη 
Έργων  Ευρωπαϊκής  Συνεργασίας» 
στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Δημιουργική Ευρώπη», υποπρόγραμμα Πολιτισμός, 
το οποίο υποστηρίζει πολιτισμικούς και δημιουργικούς 
οργανισμούς με την προοπτική να τους βοηθήσει να 
λειτουργήσουν διακρατικά και να προωθήσουν τη δια-
συνοριακή κυκλοφορία των πολιτισμικών έργων, κα-
θώς και για την κινητικότητα των πολιτιστικών φορέων. 

Η πρόσκληση αποσκοπεί στη στήριξη σχεδίων που θα α-

φορούν: τη διακρατική κινητικότητα, την 
ανάπτυξη του κοινού (πρόσβαση και χω-
ρίς αποκλεισμούς) και την ανάπτυξη ικανο-
τήτων (κυρίως τη ψηφιοποίηση, νέα επιχει-

ρηματικά μοντέλα, καθώς και την εκπαίδευση και την κα-
τάρτιση). Τα σχέδια που υποστηρίζονται θα πρέπει να πε-
ριλαμβάνουν μια τεκμηριωμένη στρατηγική και λεπτομερή 
περιγραφή για το πώς σχεδιάζουν να εφαρμόσουν μία ή 
περισσότερες από αυτές τις προτεραιότητες του προγράμ-
ματος. Η προθεσμία για την υποβολή πρότασης είναι ανοι-
κτή έως τις 7 Οκτωβρίου 2015. 

Έργα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας στον τομέα του Πολιτισμού 

http://tinyurl.com/on9tjyx
http://ec.europa.eu/education/calls/2015_en.htm
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:285178-2015:TEXT:EL:HTML&tabId=0
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2016_en
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Με την έναρξη ενός νέου διαδι-
κτυακού εργαλείου, η Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή καθιστά ευκολότε-
ρη για τις μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις (ΜΜΕ) την πρόσβασή 
τους σε τεχνολογικές υπηρεσίες 
σε όλη την Ευρώπη. Το νέο ερ-
γαλείο επιτρέπει στις ΜΜΕ να 
βρουν κέντρα παροχής τεχνολο-
γικών υπηρεσιών που δραστηρι-
οποιούνται στον τομέα των βα-
σικών τεχνολογιών γενικής ε-
φαρμογής (Key Enabling 
Technologies – KETs). Τα κέντρα αυτά μπορούν να 
βοηθήσουν τις ΜΜΕ στην γρηγορότερη και πιο 
άμεση εμπορευματοποίηση των καινοτόμων ιδεών 
τους. 

Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι οι ΜΜΕ δεν έχουν εύ-
κολη πρόσβαση στις τεχνολογικές υπηρεσίες κυρίως 
λόγω έλλειψης επίγνωσης. Εκτός αυτού, έχει αποκα-
λυφθεί μια άνιση κατανομή αυτών των υπηρεσιών σε 
όλη την Ευρώπη, καθώς πάνω από το 50% των κέ-
ντρων παροχής τεχνολογικών υπηρεσιών (KETs) είναι 

εγκατεστημένες σε τρεις μόνο 
χώρες. Η έναρξη επομένως του 
διαδικτυακού εργαλείου είναι μό-
νο το πρώτο βήμα προς τη διευ-
κόλυνση της πρόσβασης των 
ΜΜΕ στην τεχνολογία. 

Τα KETs παρέχουν τη βάση για 
την καινοτομία σε ένα ευρύ φά-
σμα προηγμένων προϊόντων και 
διαδικασιών σε όλους τους βιομη-
χανικούς (αναδυόμενους και πα-
ραδοσιακούς) τομείς. Αποτελούν 

βασικές κινητήριες δυνάμεις για μια βιώσιμη και αντα-
γωνιστική βιομηχανία. Τα κέντρα KETs έχουν επιλεγεί 
σύμφωνα με ένα σύνολο κριτηρίων ικανότητας και 
ποιότητας.  

Το διαδικτυακό εργαλείο παρέχει λεπτομέρειες για κάθε 
μία από τις 187 υποδομές τεχνολογίας στο πλαίσιο των 
κέντρων παροχής υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται 
στα KETs. Για κάθε κέντρο, έχει οριστεί ένα πρόσωπο 
επαφής για τις ΜΜΕ, τα στοιχεία επικοινωνίας των ο-
ποίων είναι ήδη στη διάθεση οποιουδήποτε ενδιαφερό-
μενου.  

Νέο διαδικτυακό εργαλείο βοηθά τις ΜΜΕ να καινοτομούν 

Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ketsobservatory/kets-ti-inventory/map  

 Εντοπισμός τάσεων καινοτομίας από αναδυόμενες οικονομίες 

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) δημοσίευ-
σε μία προκήρυξη σύμβασης με τίτλο «Εντοπισμός τάσεων καινοτομίας από ανα-
δυόμενες οικονομίες» - EASME/H2020/2015/022. Ο σκοπός της εν λόγω σύμβασης 
παροχής υπηρεσιών είναι η παροχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση μιας εργαλειοθήκης, 
η οποία θα επιτρέπει στις υπηρεσίες προώθησης της καινοτομίας και του εμπορί-
ου να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν 
να δημιουργήσουν ευκαιρίες ανάπτυξης αναλαμβάνοντας δραστηριότητα σε ανα-
δυόμενες αγορές με στοχευμένες δράσεις καινοτομίας. 

Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει 3 παρτίδες: 

1. Το επίκεντρο της παρτίδας 1 είναι η αυτό-αξιολόγηση και η ανάπτυξη της επίγνωσης στις ευρωπαϊκές ΜΜΕ 
καθώς και η παροχή γενικών πληροφοριών σχετικά με την διαπολιτισμική επικοινωνία, και η ειδική παροχή 
πληροφοριών σε θέματα επιχειρηματικής κουλτούρας σε «πολιτιστικές ζώνες». Η αυτοαξιολόγηση θα προε-
τοιμάζει την εταιρεία/τον εργαζόμενο για δραστηριοποίηση σε αναδυόμενες οικονομίες, ενώ θα εφοδιάζει το 
προσωπικό, τους μελλοντικούς πελάτες ή τους καταναλωτές σε αναδυόμενες οικονομίες, με τις απαραίτητες 
γνώσεις για την αναγνώριση και αντιμετώπιση της πολιτισμικής διάστασης στις αγορές και τις προσωπικές 
συναλλαγές. 

2. Το επίκεντρο της παρτίδας 2 είναι η πλαισιωμένη προσωρινή εισαγωγή φορέων λήψης αποφάσεων για ΜΜΕ 
σε μια αναδυόμενη αγορά με στόχο τον εντοπισμό κινήτρων για τις δραστηριότητες καινοτομίας της εταιρείας. 
Αυτό θα βοηθήσει τα  στελέχη διαχείρισης των ΜΜΕ με εξουσία λήψης ή προετοιμασία αποφάσεων σχετικά 
με τον στρατηγικό προσανατολισμό των δραστηριοτήτων καινοτομίας της εταιρείας. 

3. Το επίκεντρο της παρτίδας 3 είναι η ερμηνεία της «εικόνας της αγοράς» ως σχέδια καινοτομίας ή επενδύσε-
ων με τη συμμετοχή ομοτίμων/βασικών χρηστών/επιχειρηματικών εταίρων στην προετοιμασία συγκεκριμένων 
σχεδίων για νέες αλυσίδες προστιθέμενης αξίας.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 2 εκατ. ευρώ, ενώ η προθεσμία υποβολής λήγει στις 19 Οκτωβρίου 2015.  

Περισσότερες πληροφορίες: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1024&locale=el  

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ketsobservatory/kets-ti-inventory/map
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1024&locale=el
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 
EU Brokerage Event on Key Enabling Technologies in Horizon 2020 
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.b2match.eu/kets2016/  

1 Οκτωβρίου 
Στρασβούργο,  

Γαλλία 

5th European Conference on Corporate R&D and Innovation CONCORDi 2015 
Περισσότερες πληροφορίες: http://iri.jrc.ec.europa.eu/concord/2015/index.html 

1-2 Οκτωβρίου 
Σεβίλλη, Ισπανία 

Science for the environment 2015 
Περισσότερες πληροφορίες: http://dce-conference.au.dk/ 

1-2 Οκτωβρίου 
Άαρχους, Δανία 

ECBS & ICBS 2015 - Bringing Chemistry to Life 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/psdm8na  

7-9 Οκτωβρίου 
Βερολίνο, Γερμανία 

Overcoming the Crisis: How to Foster Innovation and Entrepreneurship in Europe? 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/npds8n9  

8-9 Οκτωβρίου 
Mannheim, Γερμανία 

2nd Translatic Conference On Personalized Medicine 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.personalizedmed.eu/ 

8-9 Οκτωβρίου 
Ρόττερνταμ,  

Ολλανδία 

4th European Colloquium on Culture, Creativity and Economy  
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.cind.uu.se/digitalAssets/91/91334_1cce-flyer-2015.pdf 

8-10 Οκτωβρίου 
Φλωρεντία, Ιταλία 

World Health Summit 2015 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.worldhealthsummit.org/the-summit/startup-track.html 

11-13 Οκτωβρίου 
Βερολίνο, Γερμανία 

The Brain Conferences: The Neurobiology of Sleep and Circadian Rhythm 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/n9rkldg  

11-14 Οκτωβρίου 
Κοπεγχάγη, Δανία 

OPEN DAYS 2015 
Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/index.cfm 

12-15 Οκτωβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Conference of Environmental and Climate Technologies 
Περισσότερες πληροφορίες: http://conect.rtu.lv/content/about-conference-venue 

14-16 Οκτωβρίου 
Ρίγα, Λετονία 

10th International Regional Innovation Policies Conference 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.rip2015.de/ 

15-16 Οκτωβρίου 
Karlsruhe, Γερμανία 

Public-Private Partnerships Info Day 
Περισσότερες πληροφορίες: https://scic.ec.europa.eu/fmi/ezreg/PPP2015/start 

16 Οκτωβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Brussels Sustainable Development Summit 2015 
Περισσότερες πληροφορίες: https://bsds2015.vito.be/ 

19-20 Οκτωβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

ICT 2015 - Innovate, Connect, Transform 
Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/digital-agenda/ict2015 

20-22 Οκτωβρίου 
Λισαβόνα,  

Πορτογαλία 

Conference on e-skills in tourism 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.eutourismskills.eu/  

21 Οκτωβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

USE2015 – Conference on Understanding Small Enterprises 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.useconference.com/home 

21-23 Οκτωβρίου 
Γκρόνινγκεν,  

Ολλανδία 

World Conference on Regenerative Medicine 
Περισσότερες πληροφορίες: http://wcrm-leipzig.com/index.php 

21-23 Οκτωβρίου 
Λειψία, Γερμανία 

Internationalisation of higher education: moving beyond mobility 
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.eiseverywhere.com//ehome/iau2015siena 

28-30 Οκτωβρίου 
Σιένα, Ιταλία 

Info Day: Interested in EU funding? Did you know that you have to comply with article 
32? 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/kdf88sz  

29 Οκτωβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

’Trust - Research Co-creating Future Societies’’ Conference and Societal Challenge 6 
Info Day 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/nbbkxsc  

29-30 Οκτωβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Cedefop/IZA Workshop on Skills and Skill Mismatch 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/o3ybm7t  

29-30 Οκτωβρίου 
Θεσσαλονίκη,  

Ελλάδα 

https://www.b2match.eu/kets2016/
http://iri.jrc.ec.europa.eu/concord/2015/index.html
http://dce-conference.au.dk/
http://tinyurl.com/psdm8na
http://tinyurl.com/npds8n9
http://www.personalizedmed.eu/
http://www.cind.uu.se/digitalAssets/91/91334_1cce-flyer-2015.pdf
http://www.worldhealthsummit.org/the-summit/startup-track.html
http://tinyurl.com/n9rkldg
http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/index.cfm
http://conect.rtu.lv/content/about-conference-venue
http://www.rip2015.de/
https://scic.ec.europa.eu/fmi/ezreg/PPP2015/start
https://bsds2015.vito.be/
https://ec.europa.eu/digital-agenda/ict2015
http://www.eutourismskills.eu/
http://www.useconference.com/home
http://wcrm-leipzig.com/index.php
https://www.eiseverywhere.com/ehome/iau2015siena
http://tinyurl.com/kdf88sz
http://tinyurl.com/nbbkxsc
http://tinyurl.com/o3ybm7t
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

World Science Forum: The Enabling Power of Science 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.sciforum.hu/ 

4-7 Νοεμβρίου 
Βουδαπέστη,  

Ουγγαρία 

Info Day on the Horizon 2020 Work programme 2016-2017 'Smart, green and integrated 
transport' 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/ptwdbg3  

5 Νοεμβρίου  
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Info Day on Smart Cities & Communities - Horizon 2020 ‘Secure, Clean and Efficient 
Energy’ 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/qjccjgy  

6 Νοεμβρίου  
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Conference on Quality Assurance of Cross-Border Higher Education 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/oxx8tu6  

5-6 Νοεμβρίου 
Παρίσι, Γαλλία 

First International Conference on anticipation 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/on35rc3  

5-7 Νοεμβρίου 
Τρέντο, Ιταλία 

Gender Summit 7: Mastering gender in research performance, contexts, and outcomes 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.gender-summit.com/gs7-about 

6-7 Νοεμβρίου 
Βερολίνο, Γερμανία 

Bioeconomy Investment Summit 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/q9tgpvp  

9-10 Νοεμβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Horizon 2020 Space Information Days 2015 
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.b2match.eu/h2020-space-infoday 

9-10 Νοεμβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Building Next Generation e-Infrastructures through Communities 
Περισσότερες πληροφορίες: http://cf2015.egi.eu/ 

10-13 Νοεμβρίου 
Μπάρι, Ιταλία 

European Conference on Ambient Intelligence 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ami-conferences.org/2015/ 

11-13 Νοεμβρίου 
Αθήνα, Ελλάδα 

European Scientific Conference on Applied Infectious Diseases Epidemiology 
Περισσότερες πληροφορίες: http://ecdc.europa.eu/en/ESCAIDE/Pages/ESCAIDE.aspx 

11-13 Νοεμβρίου 
Στοκχόλμη, Σουηδία 

International Conference ICT for Language Learning 2015 
Περισσότερες πληροφορίες: http://conference.pixel-online.net/ICT4LL/index.php 

12-13 Νοεμβρίου 
Φλωρεντία, Ιταλία 

European Tourism Indicators System conference and Accessible Tourism workshop 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/p2fzge7  

16-17 Νοεμβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

European Data Forum 2015 
Περισσότερες πληροφορίες: http://2015.data-forum.eu/ 

16-17 Νοεμβρίου 
Λουξεμβούργο 

The 3rd European Health Literacy Conference 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/p545sq4  

17-19 Νοεμβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

5th Global Innovation Forum 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/or76ncu  

18-19 Νοεμβρίου 
Λονδίνο,  

Ηνωμένο Βασίλειο 

Social Innovation 2015: Pathways to Social Change 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.si-drive.eu/?page_id=1135 

18-19 Νοεμβρίου 
Βιέννη, Αυστρία 

Striving for Excellence in Higher Education: Bringing Education and the  
World of Work Together 
Περισσότερες πληροφορίες: http://phexcel.eurashe.eu/conference/ 

18-19 Νοεμβρίου 
Λονδίνο,  

Ηνωμένο Βασίλειο 

10th European Quality Assurance Forum: Taking stock and looking forward 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.eua.be/events/upcoming/EQAF-2015/Home.aspx 

19-21 Νοεμβρίου 
Λονδίνο,  

Ηνωμένο Βασίλειο 

Innovation for Growth - Public conference 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/ogba3gh  

20 Νοεμβρίου 
Βαρκελώνη, Ισπανία 

Erasmus+ Info Day 2015 Knowledge Alliances and Sector Skills Alliances 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/oaeq6yo  

23 Νοεμβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Heritage Meets Innovation 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.heritagetourismhospitality.org/ 

26-27 Νοεμβρίου 
Άμστερνταμ,  

Ολλανδία 

http://www.sciforum.hu/
http://tinyurl.com/ptwdbg3
http://tinyurl.com/qjccjgy
http://tinyurl.com/oxx8tu6
http://tinyurl.com/on35rc3
http://www.gender-summit.com/gs7-about
http://tinyurl.com/q9tgpvp
https://www.b2match.eu/h2020-space-infoday
http://cf2015.egi.eu/
http://www.ami-conferences.org/2015/
http://ecdc.europa.eu/en/ESCAIDE/Pages/ESCAIDE.aspx
http://conference.pixel-online.net/ICT4LL/index.php
http://tinyurl.com/p2fzge7
http://2015.data-forum.eu/
http://tinyurl.com/p545sq4
http://tinyurl.com/or76ncu
http://www.si-drive.eu/?page_id=1135
http://phexcel.eurashe.eu/conference/
http://www.eua.be/events/upcoming/EQAF-2015/Home.aspx
http://tinyurl.com/ogba3gh
http://tinyurl.com/oaeq6yo
http://www.heritagetourismhospitality.org/
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
 
Global Engage's Microscopy Congress 2015 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.globalengage.co.uk/microscopy.html 

30 Νοεμβρίου -  
1 Δεκεμβρίου 

Λονδίνο,  
Ηνωμένο Βασίλειο 

Mediterranean Microwave Symposium (MMS) 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.electromagnetics.unisalento.it/mms2015/ 

30 Νοεμβρίου -  
2 Δεκεμβρίου 
Λέτσε, Ιταλία  

Joint Digital Healthcare 2015 Symposium 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/pzllzld  

1-2 Δεκεμβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

European Nanoelectronics Forum 2015 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.nanoelectronicsforum.org/ 

1-2 Δεκεμβρίου 
Βερολίνο, Γερμανία 

PATHOLOGY 2015 
Περισσότερες πληροφορίες: http://lifescienceevents.com/pathology-2015-1st-3rd-dec-2015/  

1-3 Δεκεμβρίου 
Λονδίνο,  

Ηνωμένο Βασίλειο 

Principles of Pharma Market Access in Europe 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/o3fah3y 

1-2 Δεκεμβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

The Healthcare IT Exchange 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/p8dwmu7 

2-3 Δεκεμβρίου 
Μπέρμινχαμ,  

Ηνωμένο Βασίλειο 

8th annual Consumer Behaviour in Tourism Symposium - CBTS2015 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.cbts2015.org/ 

2-4 Δεκεμβρίου 
Μόναχο, Γερμανία 

Annual Conference in Financial Supervision in the EU 2015 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/no6a3x7 

3-4 Δεκεμβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

4th International Congress on Tourism 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/p4d2ut2 

3-5 Δεκεμβρίου 
Γκιμαράες,  
Πορτογαλία 

International Research Conference on Health and Medical Sciences 
Περισσότερες πληροφορίες: http://mcmscience.org/index.php/conference-2015/irchms-2015 

4 Δεκεμβρίου 
Τίρανα, Αλβανία 

Launch of the Covenant on demographic change 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/nwfshvn 

7 Δεκεμβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

7th European Innovation Summit 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/ptaerdj 

7-10 Δεκεμβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

4th Annual Medical Device Access Leaders Forum 
Περισσότερες πληροφορίες: http://medicaldeviceaccess2015.nextlevelpharma.com/  

8 Δεκεμβρίου 
Βερολίνο, Γερμανία 

Roles of sleep and circadian rhythms in the origin and nutritional management of  
obesity and metabolic disease 
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.rsm.ac.uk/nutrition2015  

8-9 Δεκεμβρίου 
Λονδίνο,  

Ηνωμένο Βασίλειο 

Public Safety Communications Europe (PSCE) conference 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.psc-europe.eu/index.php?id=429 

9 Δεκεμβρίου 
Οξφόρδη,  

Ηνωμένο Βασίλειο 

The 6th Annual European Data Protection & Privacy Conference 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/nslvuoc 

10 Δεκεμβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

8th International Conference on Computer Science and Information Technology  
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.iccsit.org/ 

10-11 Δεκεμβρίου 
Άμστερνταμ,  

Ολλανδία 

2nd International Conference on Artificial Intelligence 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.icoai.org/ 

10-11 Δεκεμβρίου 
Άμστερνταμ,  

Ολλανδία 

European Tourism Day 2015 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/olm7o7x 

16 Δεκεμβρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Macro - Trend Conference on Technology and Engineering 
Περισσότερες πληροφορίες: http://macrojournals.com/paris/technology_and_innovation 

21-22 Δεκεμβρίου 
Παρίσι, Γαλλία 

http://www.globalengage.co.uk/microscopy.html
http://www.electromagnetics.unisalento.it/mms2015/
http://tinyurl.com/pzllzld
http://www.nanoelectronicsforum.org/
http://lifescienceevents.com/pathology-2015-1st-3rd-dec-2015/
http://tinyurl.com/o3fah3y
http://tinyurl.com/p8dwmu7
http://www.cbts2015.org/
http://tinyurl.com/no6a3x7
http://tinyurl.com/p4d2ut2
http://mcmscience.org/index.php/conference-2015/irchms-2015
http://tinyurl.com/nwfshvn
http://tinyurl.com/ptaerdj
http://medicaldeviceaccess2015.nextlevelpharma.com/
https://www.rsm.ac.uk/nutrition2015
http://www.psc-europe.eu/index.php?id=429
http://tinyurl.com/nslvuoc
http://www.iccsit.org/
http://www.icoai.org/
http://tinyurl.com/olm7o7x
http://macrojournals.com/paris/technology_and_innovation
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

http://www.euc.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 ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 

http://www.aglantzia.com/ 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ 

http://www.polis-municipality-cyprus.com/  

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/  

CONTACT ADVERTISING AGENCY LTD 

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

Εταίροι 

 

http://www.ucy.ac.cy/
http://www.ouc.ac.cy/
http://www.cut.ac.cy/
http://www.euc.ac.cy/
http://www.frederick.ac.cy/
http://www.nup.ac.cy/
http://www.uclancyprus.ac.cy/
http://www.moec.gov.cy/
http://www.aglantzia.com/
http://www.nicosia.org.cy/
http://www.polis-municipality-cyprus.com/
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.contact.com.cy/
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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/ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 

http://www.strovolos.org.cy/ 

CYPRUS INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT  

http://www.ciim.ac.cy/  

ΙΜΗ 

http://www.imhbusiness.com/  

THE CYPRUS INSTITUTE 

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

Συνδρομητές 

 
                       
 

 
 

Επιμέλεια ύλης και έκδοσης: Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου - Γραφείο Βρυξελλών 

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

  Ροζμαρί Στρεβινιώτη                     Χρήστος Κατσαλής  
  Υπεύθυνη Γραφείου Βρυξελλών     Λειτουργός  

  E-mail: strevinioti.rozamaria@ucy.ac.cy   E-mail: katsalis.christos@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: Πανεπιστήμιο Κύπρου Κτ. Συμβουλίου-Συγκλήτου Α.Γ. Λεβέντης, Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία 

Τηλ.: +357 22894294 - Φαξ: +357 22895005 

 

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

http://school.med.uoa.gr/  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

http://www.aueb.gr/  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

http://www.uth.gr/  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

http://www.unipi.gr/  

Διεθνείς Εταίροι 
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