
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.  

 

  

Ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Συντονιστών 
Erasmus (EAEC) και το Ευρωπαϊκό Γρα-
φείο Κύπρου (EΓΚ), σε συνεργασία με 
τους Φοιτητικούς Ομίλους των Κυπριακών 
Πανεπιστημίων, ανακοινώνουν τη διοργά-
νωση του πρώτου Ακαδημαϊκού Φοιτητι-
κού Συνέδριου - «ASTUCON-Academic 
Student Conference», το οποίο θα διεξα-
χθεί στις 5-6 Φεβρουαρίου 2016 στην Πα-
νεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου. Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα 
του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. 
Κώστα Καδή. 

Το συνέδριο ASTUCON παρέχει σε όλους 
τους φοιτητές της Κύπρου την ευκαιρία να 
συμμετάσχουν στο συνέδριο είτε παρουσιάζο-
ντας τις δικές τους εργασίες, είτε παρακολου-
θώντας παρουσιάσεις συμφοιτητών τους και 
εργαστήρια από καθηγητές, εταιρίες ή άλλους 
ειδικούς στον κάθε τομέα.  

Στόχος του συνεδρίου είναι η γνωριμία και  
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ φοιτητών που 
έχουν κοινά ενδιαφέροντα καθώς και η ανά-
πτυξη συνεργασιών μεταξύ φοιτητών από όλα 
τα πανεπιστήμια. Στο Συνέδριο μπορούν να 
λάβουν μέρος, εκτός από φοιτητές Πανεπι-
στημίων, μαθητές από τη δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση, καθηγητές της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και καθηγητές πανεπιστημίων.  

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου ASTUCON, θα 
πραγματοποιηθεί από το ΕΓΚ το Εθνικό Συ-
νέδριο του σχεδίου «Connecting People 
for GREEN SKILLS». Στόχος του Εθνικού 
Συνεδρίου «Green Skills» είναι να παρουσιά-
σει τις δυνατότητες των «πράσινων» θέσε-
ων εργασίας στην αντιμετώπιση της ανερ-
γίας στον κατασκευαστικό τομέα και να 
τονίσει την ανάγκη αντιστοίχισης της ζήτησης 
εργατικού δυναμικού με τις δεξιότητες. 

Κατά τη διάρκεια του Εθνικού Συνεδρίου θα 
διεξαχθούν, σε συνεργασία με την Ερευνη-
τική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας 
«ΦΩΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου, δύο 
μαθήματα κατάρτισης «Green Skills» για 
Φωτοβολταϊκά Συστήματα. Το ένα μάθημα 
κατάρτισης απευθύνεται σε φοιτητές ή από-
φοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και το δεύ-
τερο σε φοιτητές ή απόφοιτους τεχνικής εκ-
παίδευσης. 

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές στο 
Συνέδριο: http://www.astucon.eu/  

Σ Τ Ο  Τ Ε Υ Χ Ο Σ  Α Υ Τ Ο :  
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Έρευνα και  

Καινοτομία 
2 

Υγεία 3 

Περιβάλλον και 

Κλιματική Αλλαγή 
4 

Περιφερειακή  

Πολιτική 
5 

Εκπαίδευση 6 

Νέα του  

Enterprise Europe 

Network  

7-8 

Ημερολόγια 

Φεβρουαρίου -  

Ιανουαρίου 2016 

9 

11 

 

  

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο        

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο  Κ Υ Π Ρ Ο Υ  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ  

ΕΙΔΗΣΕΙΣ                                                
Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  2 0 1 5  Τ Ε Υ Χ Ο Σ  1 0 4  

 

 

 

 

INFO DAYS 

«Erasmus+: Information 
meeting for high level pub-
lic authorities on European 
policy experimentations» 

27 Ιανουαρίου 2016 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

http://tinyurl.com/gksjlk9 
 

«Info Day on Spreading 
excellence and Widening 

participation Calls in  
Horizon 2020» 

2 Φεβρουαρίου 2016 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 
RTD-INFO-DAYS-
B5@ec.europa.eu  

 
«Information Day- 2016 Call 

for KIC Proposals  -  EIT 
Food & EIT Manufacturing»  

18 Φεβρουαρίου 2016 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

http://tinyurl.com/oaxcba6   
 

«Erasmus+: Sport  
Info Day» 

3 Μαρτίου 2016 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

http://tinyurl.com/hm8cp3u  

Το ΕΓΚ διοργανώνει στην Κύπρο το πρώτο  

Ακαδημαϊκό Φοιτητικό Συνέδριο - ASTUCON 

Πρόσκληση στο επόμενο Innovation Meeting του  

EAEC-EOC Task force  
Το EAEC-EOC Task Force σας προσκαλεί στο Innovation Meeting για υποβολή προτά-
σεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, το οποίο θα πραγμα-
τοποιηθεί την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016, στο Κτήριο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων του 
Πανεπιστημίου Κύπρου (Αιθ. 105), 11:00 – 13:00. Η θεματική της συνάντησης αφορά στα 
ακόλουθα: Erasmus+ πρόσκληση 2016, Βασική Δράση 2: Συνεργασία για Καινοτομία 
και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών (Κεντρικές Δράσεις - διαχείριση από EACEA και Απο-
κεντρωμένες Δράσεις - διαχείριση από Εθνική Υπηρεσία). 

Τη συζήτηση εκ μέρους του Task Force θα συντονίζει η κα Μαρία Θάλεια Χρίστου, Enoros 
Consulting, μέλος της κοινοπραξίας EAEC-EOC task Force. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετά-
σχουν, παρακαλούνται να στείλουν συμπληρωμένη την αίτηση συμμετοχής (η οποία βρίσκεται 
στη 2

η
 σελίδα της ανακοίνωσης) στο taskforce@eaecnet.com. Για την ανακοίνωση και την 

αίτηση συμμετοχής, παρακαλούμε πατήστε εδώ.  
Περισσότερες πληροφορίες: παρακαλούμε επικοινωνήσετε με το ΕΓΚ στο +357 22894278. 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
http://www.astucon.eu/
http://tinyurl.com/gksjlk9
mailto:RTD-INFO-DAYS-B5@ec.europa.eu
mailto:RTD-INFO-DAYS-B5@ec.europa.eu
http://tinyurl.com/oaxcba6
http://tinyurl.com/hm8cp3u
mailto:taskforce@eaecnet.com
http://www.eoc.org.cy/assets/files/TaskForce/Erasmus+Innovation%20Meeting%2027%20Jan%202016.docx
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Ανταλλαγές Προσωπικού Έρευνας και Καινοτομίας (RISE) 

Δημοσιεύθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου 2015 η νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για 
«Ανταλλαγές Προσωπικού Έρευνας και Καινοτομίας» (RISE) στο πλαίσιο των δράσεων Marie 
Skłodowska-Curie του προγράμματος Ορίζοντας 2020. Η δράση έχει ως στόχο την προώθηση 
της διεθνούς και διατομεακής συνεργασίας μέσω ανταλλαγών προσωπικού για την έρευνα 
και την καινοτομία, καθώς και την ανταλλαγή γνώσεων και ιδεών από την έρευνα στην αγορά 

(και αντίστροφα) για την πρόοδο της επιστήμης και την ανάπτυξη της καινοτομίας. 

Μια πρόταση RISE θα πρέπει να βασίζεται σε ένα σύνολο από σαφείς και εφαρμόσιμους στόχους έρευνας και καινοτο-
μίας. Τα μέσα για την υλοποίηση του ερευνητικού σχεδίου είναι αποσπάσεις προσωπικού έρευνας και καινοτομίας 
(ανταλλαγές) με προϋπόθεση επιστροφής τους, μεγιστοποιώντας έτσι τον αντίκτυπο της δράσης για την ανταλλαγή 
γνώσεων και τη μακροπρόθεσμη συνεργασία. Τα σχέδια RISE αναμένεται να ενισχύσουν τα υφιστάμενα δίκτυα και τη 
δημιουργία νέων δικτύων διεθνούς ή/και διατομεακής συνεργασίας, καθώς και να αναβαθμίσουν σημαντικά την αλληλε-
πίδραση ανάμεσα σε οργανισμούς των ακαδημαϊκών και μη ακαδημαϊκών τομέων.  

Επιλέξιμο προς απόσπαση προσωπικό, στο πλαίσιο του προγράμματος RISE, είναι: ερευνητές στο αρχικό στάδιο της 
έρευνάς τους, έμπειροι ερευνητές, διοικητικό, διευθυντικό και τεχνικό προσωπικό επιφορτισμένο με την υποστήριξη 
των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας του κάθε σχεδίου. Το αποσπασμένο προσωπικό θα πρέπει να έχει 
εμπλακεί ενεργά ή να συνδέεται με ερευνητικές δραστηριότητες  ή/και  δραστηριότητες καινοτομίας στο ίδρυμα αποστο-
λής για τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την πρώτη περίοδο της απόσπασης. Μετά την περίοδο απόσπασης, το απο-
σπασμένο προσωπικό θα πρέπει να επανενταχθεί και πάλι στον οργανισμό αποστολής. Η μέγιστη διάρκεια της από-
σπασης είναι 12 μήνες και η ελάχιστη διάρκεια είναι 1 μήνας για ένα μεμονωμένο μέλος του προσωπικού στο 
σχέδιο για κάθε οργανισμό. Μια συνεργασία RISE θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον τρεις ανεξάρτητους 
συμμετέχοντες που είναι εγκατεστημένοι σε τρεις διαφορετικές χώρες. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι 

ανοικτή έως τις 28 Απριλίου 2016. 

Περισσότερες πληροφορίες:  
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2117-msca-rise-2016.html  

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολο-
γίας (ΕΙΤ) διοργανώνει στις 18 Φεβρουαρίου 2016 
στις Βρυξέλλες Ενημερωτική Ημερίδα για την 
πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2016 για τις 
νέες Κοινότητες Γνώσεις και Καινοτομίας (KICs).  

Η πρόσκληση του 2016 δρομολογεί τη διαδικασία επι-
λογής δύο νέων KICs στους θεματικούς τομείς: 

 EIT-Food:Food4Future - Sustainable Supply 
Chain from Resources to Consumers, 
 EIT-Manufacturing: Added-value Manufacturing. 

Ενημερωτική Ημερίδα για την Πρόσκληση ΕΙΤ 2016 

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές: https://eit-infoday.teamwork.fr/  

Έκθεση Προόδου της Ένωσης Καινοτομίας 

Πέντε χρόνια μετά την έναρξη της Ένωσης Καινοτομίας – μία εκ των εμβληματικών πρωτοβου-
λιών της Στρατηγικής Ευρώπη 2020-, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση σχετικά με 
την «Κατάσταση της Ένωσης Καινοτομίας». Η έκθεση καταγράφει την πρόοδο που έχει επιτευ-
χθεί, προσδιορίζει τα ανοικτά ζητήματα και καθορίζει τα επόμενα βήματα σε κάθε ένα από τα 
έξι βασικά στοιχεία της εμβληματικής πρωτοβουλίας: 

 Ενίσχυση της γνωστικής βάσης και περιορισμός του κατακερματισμού. 

 Τρόποι για να φθάσουν οι καλές ιδέες στην αγορά. 

 Μεγιστοποίηση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. 

 Συγκέντρωση δυνάμεων με στόχο την επίτευξη επαναστατικών λύσεων: Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας. 

 Ώθηση στις πολιτικές της Ε.Ε. προς τα έξω. 

 Επίτευξη. 

Κάθε τμήμα της έκθεσης επισημαίνει τα κύρια επιτεύγματα μέχρι σήμερα και περιγράφει τα ανοικτά ζητήματα και τα 
βήματα που θα πρέπει να ληφθούν από την Επιτροπή στο μέλλον. Όσον αφορά τα ανοικτά θέματα και τα επόμενα βή-
ματα, οι εκθέσεις επιβεβαιώνουν ότι θα επιδιωχθεί από την Επιτροπή η περαιτέρω απλούστευση του προγράμ-
ματος Ορίζοντας 2020 και των ειδικών μηχανισμών για τις ΜΜΕ, μεταξύ άλλων και με την ενδιάμεση αναθεώρηση 
του προγράμματος Ορίζοντας 2020, καθώς και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
(ΕΙΤ) και των Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ). 

Σχετικά με το θέμα του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, η έκθεση παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε μία από τις 
δεσμεύσεις που ανέλαβε η Επιτροπή στον τομέα αυτό, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας συμμαχιών επιχειρήσε-
ων και ακαδημαϊκού χώρου στο πλαίσιο της δράσης «Knowledge Alliances» του προγράμματος Erasmus+, της εφαρ-
μογής εθνικών στρατηγικών για την κατάρτιση επαρκούς αριθμού ερευνητών και τη δημιουργία ενός Πανευρωπαϊκού 
Ταμείου Συντάξεων Ερευνητών που φέρει την ονομασία «RESAVER». 

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

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2117-msca-rise-2016.html
https://eit-infoday.teamwork.fr/
http://tinyurl.com/zrzemrn
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Έκθεση για τα μέτρα για σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας 

Στις 7 Δεκεμβρίου 2015 εκδόθηκε μια έκθεση για την εφαρμογή της απόφασης για τη βελτίω-
ση της ετοιμότητας σε όλη την Ε.Ε και την ενίσχυση της ικανότητας συντονισμού στην αντι-
μετώπιση επειγόντων περιστατικών υγείας, η οποία είναι σε ισχύ από τις 6 Νοεμβρίου 2013. 

Η νομοθεσία αυτή είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη βελτίωση της ασφάλειας της υγείας στην Ε.Ε. 
και την προστασία των πολιτών. Ειδικότερα, θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να προετοιμαστούν και θα 
προστατεύσει τους πολίτες από τις ενδεχόμενες μελλοντικές πανδημίες και τις σοβαρές διασυνορια-
κές απειλές που προκαλούνται από μεταδοτικές ασθένειες, χημικές, βιολογικές ή περιβαλλοντικές 
εκδηλώσεις. Η απόφαση παρέχει τέσσερα σημαντικά οφέλη: ενισχύει το σχεδιασμό της ετοιμότη-

τας, βελτιώνει την εκτίμηση του κινδύνου και τη διαχείριση των διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας, θεσπίζει τα 
αναγκαία μέτρα για την ανάπτυξη και την εφαρμογή μιας κοινής προμήθειας ιατρικών αντιμέτρων, ενισχύει το συντονι-
σμό της αντίδρασης σε επίπεδο Ε.Ε, παρέχοντας μια σταθερή νομική εντολή στην Επιτροπή Υγειονομικής Ασφάλειας. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/hc74fsz  

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.imi.europa.eu/content/stage-1-18 και http://www.imi.europa.eu/content/imi-2-call-8 

Δημοσιεύθηκε η 7
η
 και η 8

η
 Πρόσκληση 

Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο της 
Πρωτοβουλίας για Καινοτόμα Φάρμακα 
2 (IMI 2).  Ο στόχος της πρωτοβουλίας 
IMI 2 είναι η ανάπτυξη των επόμενων 
γενεών εμβολίων, φαρμάκων και θεραπειών, όπως τα 
νέα αντιβιοτικά, φέρνοντας σε επαφή επιχειρήσεις, 
πανεπιστήμια, δημόσια εργαστήρια, καινοτόμες μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις, ομάδες/σύνδεσμοι ασθενών και 
ρυθμιστικές αρχές σε συνεργατικά σχέδια τα οποία θα 
ανοίξουν το δρόμο για επαναστατικά αποτελέσματα 
για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων προκλήσεων 
για την υγεία στην Ευρώπη, και για την εξασφάλιση 
της μελλοντικής διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ευ-
ρωπαϊκής φαρμακευτικής βιομηχανίας. 

Η 7
η
 πρόσκληση υποβολής προτάσεων του προγράμ-

ματος IMI 2 επικεντρώνεται στις παρακάτω θεματικές:  

 Επικύρωση απεικονιστικών μεθόδων μεταφραστικής 
έρευνας στην εκτίμηση της ασφάλειας του φαρμάκου. 

 Ταυτοποίηση «druggable» στόχων διαμόρφωσης μη 
φυσιολογικά αναδιπλωμένων πρωτεϊνών στις νόσους 
Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον.  

 Παθολογικές αλληλεπιδράσεις νευρώνων-γλοίας στο 
νευροπαθητικό πόνο 

 Ξηρή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας που σχετίζεται με την 
ηλικία. 

 Ολοκληρωμένη παιδιατρική προκλινική 
πλατφόρμα για κλινική μοριακή ανάπτυξη 
για παιδιά με καρκίνο. 

 Δράσεις συντονισμού και στήριξης για το 
πρόγραμμα «Big Data for Better Outcomes». 

 Αύξηση της πρόσβασης και χρήσης δεδομένων υψηλής 
ποιότητας για βελτίωση των κλινικών αποτελεσμάτων 
στην καρδιακή ανεπάρκεια, στην κολπική μαρμαρυγή, 
και στους ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο. 

Η 8
η
 πρόσκληση υποβολής προτάσεων του προγράμ-

ματος IMI 2 επικεντρώνεται μόνο σε μία θεματική «IMI2-
2015-08: Ebola and other filoviral haemorrhagic fevers 
(Ebola+) programme: future outbreaks»

 

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός για την 7
η
 πρό-

σκληση υποβολής προτάσεων είναι περίπου στα EUR 
93,6 εκατ. ευρώ και καλύπτεται από τη συνεισφορά της 
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών 
και Ενώσεων (EFPIA) και της Επιτροπής, ενώ η ενδεικτική 
χρηματοδοτική συνεισφορά για την 8

η
 Πρόσκληση υποβο-

λής προτάσεων θα είναι κατ 'ανώτατο όριο 70 εκατ. ευρώ. 

Η προθεσμία για την υποβολή των προτάσεων για την 7
η
 

πρόσκληση είναι ανοικτή έως τις 17 Μαρτίου 2016, ενώ 
για την 8

η
 πρόσκληση υποβολής προτάσεων υπάρχουν 

διαφορετικές cut-off ημερομηνίες κατά τη διάρκεια των ε-
πόμενων 2 ετών, η τελευταία εκ των οποίων είναι στις 15 
Μαρτίου 2018. 

Πρωτοβουλία για Καινοτόμα Φάρμακα: 7η και 8η πρόσκληση 

Μελέτες για τη στρατηγική και τη δια βίου προσέγγιση του εμβολιασμού 

Μια νέα προκήρυξη συμβάσεων με τίτλο «Μελέτη για την προστιθέμενη αξία μιας στρατη-
γικής και δια βίου προσέγγισης του εμβολιασμού και μια μελέτη σχετικά με τις ανεπάρκει-
ες που σχετίζονται µε τον χαμηλό εμβολιασμό των εργαζομένων στα επαγγέλματα υγεί-
ας» δημοσιεύθηκε από τον Εκτελεστικό Οργανισμό για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη 
Γεωργία και τα Τρόφιμα (CHAFEA 

Στόχος της προκήρυξης, η οποία είναι ανοικτή για προσφορές έως τις 9 Φεβρουαρίου 2016, 
είναι η διεξαγωγή δύο επιμέρους μελετών: 

 Μελέτη για την προστιθέμενη αξία μιας στρατηγικής και δια βίου προσέγγισης του εμ-
βολιασμού.  

 Μελέτη σχετικά με τις ανεπάρκειες που σχετίζονται µε τον χαμηλό εμβολιασμό των εργαζομένων στα επαγ-
γέλματα υγείας.  

Περισσότερες πληροφορίες: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:434794-2015:TEXT:EL:HTML&tabId=0  

http://tinyurl.com/hc74fsz
http://www.imi.europa.eu/content/stage-1-18
http://www.imi.europa.eu/content/imi-2-call-8
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/11097-imi2-2015-08.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/11097-imi2-2015-08.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/11097-imi2-2015-08.html
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:434794-2015:TEXT:EL:HTML&tabId=0


«Κλείσιμο του κύκλου»: δέσμη μέτρων για την Κυκλική Οικονομία 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 2 Δε-
κεμβρίου 2015 μια νέα, φιλόδοξη δέσμη μέ-
τρων για την κυκλική οικονομία, ώστε να υ-
ποστηρίξει τη μετάβαση της Ευρώπης προς 
μια κυκλική οικονομία, γεγονός που θα δώ-
σει ώθηση στην ανταγωνιστικότητα σε πα-
γκόσμιο επίπεδο, θα προωθήσει τη βιώσιμη 
οικονομική ανάπτυξη και θα δημιουργήσει 

νέες θέσεις εργασίας. 

Στόχος της Επιτροπής είναι να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις και τους καταναλωτές να επιτύχουν τη μετά-
βαση προς μια ισχυρότερη και πιο κυκλική οικονομία, 
στην οποία οι πόροι θα χρησιμοποιούνται με πιο βιώσιμο 
τρόπο. Οι προτεινόμενες δράσεις θα συμβάλουν στο 
«κλείσιμο του κύκλου» ζωής των προϊόντων μέσω περισ-
σότερης ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης, και θα 
αποφέρουν οφέλη τόσο για το περιβάλλον όσο και για την 
οικονομία. Οι προτάσεις καλύπτουν τον πλήρη κύκλο 
ζωής: από την παραγωγή και την κατανάλωση μέχρι τη 
διαχείριση των αποβλήτων και την αγορά δευτερογενών 
πρώτων υλών.  

Οι βασικές δράσεις που εγκρίθηκαν ή πρόκειται να υλο-
ποιηθούν από την Επιτροπή, κατά την τρέχουσα θητεία 
της, περιλαμβάνουν: 

 Χρηματοδότηση ύψους άνω των 650 εκατ. ευρώ στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και 5,5 
δις ευρώ από τα διαρθρωτικά ταμεία· 

 Δράσεις για τη μείωση των απορριμμάτων τροφί-
μων, οι οποίες περιλαμβάνουν μια κοινή μεθοδολογία 
μέτρησης, βελτιωμένη επισήμανση της ημερομηνίας, 
και εργαλεία για την επίτευξη του στόχου βιώσιμης ανά-
πτυξης για μείωση των απορριμμάτων τροφίμων 
κατά το ήμισυ ως το 2030· 

 Ανάπτυξη προτύπων ποιότητας για δευτερογενείς 
πρώτες ύλες, προκειμένου να αυξηθεί η εμπιστοσύνη 
των επιχειρήσεων στην ενιαία αγορά· 

 Μέτρα στο πρόγραμμα εργασίας για τον οικολογικό 
σχεδιασμό 2015-2017 για προώθηση της επισκευασι-
μότητας, της ανθεκτικότητας και της ανακυκλωσιμότη-
τας των προϊόντων, πέραν της ενεργειακής απόδοσης· 

 Αναθεώρηση του κανονισμού για τα λιπά-
σματα, προκειμένου να διευκολυνθεί η αναγνώ-
ριση των οργανικών και παραγόμενων από α-
πόβλητα λιπασμάτων στην ενιαία αγορά και να 
υποστηριχθεί ο ρόλος των βιολογικών θρεπτι-
κών συστατικών· 

 Μια στρατηγική για τις πλαστικές ύλες 
στην κυκλική οικονομία, για την αντιμετώπιση 
ζητημάτων όσον αφορά την ανακυκλωσιμότητα, 

τη βιοαποδομησιμότητα, την παρουσία επικίνδυνων 
ουσιών στα πλαστικά, καθώς και την επίτευξη των στό-
χων για σημαντική μείωση των θαλάσσιων απορ-
ριμμάτων· 

 Μια σειρά δράσεων για την επαναχρησιμοποίηση 
του νερού, στις οποίες περιλαμβάνεται νομοθετική 
πρόταση σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την 
επαναχρησιμοποίηση του νερού. 

Στα βασικά στοιχεία της αναθεωρημένης πρότασης για 
τα απόβλητα περιλαμβάνονται τα εξής: 

 ένας κοινός στόχος για την ανακύκλωση του 65% 
των αστικών αποβλήτων έως το 2030· 

 ένας κοινός στόχος για την ανακύκλωση του 75% 
των απορριμμάτων συσκευασίας έως το 2030· 

 ένας δεσμευτικός στόχος σχετικά με την υγειονομική 
ταφή για τη μείωση της υγειονομικής ταφής απορ-
ριμμάτων στο 10% κατά το μέγιστο όλων των απο-
βλήτων ως το 2030· 

 απαγόρευση της υγειονομικής ταφής των χωριστά συλ-
λεγόμενων αποβλήτων· 

 προώθηση οικονομικών μέσων για την αποθάρρυνση 
της υγειονομικής ταφής· 

 μέτρα για την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης 
και την ενίσχυση της βιομηχανικής συμβίωσης - 
μετατροπή ενός υποπροϊόντος μιας βιομηχανίας σε 
πρώτη ύλη μιας άλλης βιομηχανίας· 

 οικονομικά κίνητρα για τους παραγωγούς ώστε να δια-
θέτουν πιο πράσινα προϊόντα στην αγορά.  

Η Επιτροπή ζητεί τώρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο να αξιοποιήσουν τις προπαρασκευαστι-
κές εργασίες και να δώσουν προτεραιότητα στην έγκριση 
και την εφαρμογή των νομοθετικών προτάσεων.  

Σ Ε Λ Ι Δ Α  4  Τ Ε Υ Χ Ο Σ  1 0 4  

Συμφωνία για το Κλίμα στο Παρίσι 

Από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 12 Δεκεμβρίου, το Παρίσι φιλοξένησε την 21η σύνοδο της 
Διάσκεψης των Μερών (COP 21) της Σύμβασης Πλαισίου του ΟΗΕ για την κλιματική αλλα-
γή (UNFCCC) και την 11η σύνοδο της Διάσκεψης των Μερών του Πρωτοκόλλου του Κιότο 
(CMP 11). Στις 12 Δεκεμβρίου, τα μέρη κατέληξαν σε νέα παγκόσμια συμφωνία για την κλι-
ματική αλλαγή. Η συμφωνία κατέληξε σε ισόρροπο αποτέλεσμα και προβλέπει σχέδιο 
δράσης για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη «αρκετά κάτω» από 2 °C. 

Η συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή είναι μια γέφυρα ανάμεσα στις σημερινές πολιτικές και την επίτευξη 
ουδετερότητας ως προς το κλίμα πριν από το τέλος αυτού του αιώνα. Στέλνει ένα σαφές μήνυμα σε επενδυτές, επιχειρή-
σεις και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, με το οποίο δηλώνει ότι η παγκόσμια μετάβαση στις καθαρές πηγές ενέργειας 
είναι οριστική και ότι η χρήση ρυπογόνων ορυκτών καυσίμων ως ενεργειακών πόρων πρέπει να εγκαταλειφθεί. Οι κυ-
βερνήσεις συμφώνησαν ότι ο μακροπρόθεσμος στόχος θα είναι η διατήρηση της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του 
πλανήτη κάτω από τους 2 °C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα και ότι θα επιδιώξουν να περιορίσουν την αύξη-
ση αυτή στους 1,5 °C, επίπεδο που θα μειώσει σημαντικά τους κινδύνους και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.  

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/news/2015/12/20151212_en.htm  

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6204_el.htm  

http://ec.europa.eu/news/2015/12/20151212_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6204_el.htm
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Ανακοίνωση σχετικά με τη συνεισφορά των ΕΔΕΤ 

Στις 14 Δεκεμβρίου 2015, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη συμβολή των Ευρω-
παϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) στη στρατηγική ανάπτυξης της Ε.Ε, 
του Επενδυτικού Σχεδίου και τις προτεραιότητες της Επιτροπής κατά την επόμενη δεκαετία.  

Με προϋπολογισμό 454 δις ευρώ για την περίοδο 2014-2020, τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επεν-
δυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) αποτελούν το βασικό επενδυτικό εργαλείο πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Η ανακοίνωση παρουσιάζει τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων μεταξύ των αρχών των κρατών 

μελών και των εταίρων τους, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών και τοπικών φορέων, καθώς και της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής, σχετικά με τα επενδυτικά τους προγράμματα και τις βασικές προκλήσεις ανά χώρα. Επιπλέον, για να 
εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή διαφάνεια για το κοινό, η Επιτροπή έχει επίσης ξεκινήσει μια νέα πλατφόρμα ανοιχτών 
δεδομένων για τα ΕΔΕΤ για να δείξει την πρόοδο στην υλοποίηση των προγραμμάτων τους. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6295_el.htm  

To Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 
της Ελλάδας που εγκρίθηκε στις 11 Δεκεμ-
βρίου 2015, σηματοδοτεί το τέλος της διαδι-
κασίας έγκρισης του συνόλου των 118 προ-
γραμμάτων για την περίοδο 2014-2020. 

Με 99,6 δις ευρώ από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Α-
γροτικής Ανάπτυξης και επιπλέον 60,6 δις ευρώ από τη 
συγχρηματοδότηση εθνικών και περιφερειακών δημοσίων 
ταμείων ή ιδιωτικών επενδύσεων, τα ΠΑΑ θα βοηθήσουν 
τις αγροτικές περιοχές και κοινότητες να αντιμετωπίσουν τις 
οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις και 
να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που θα ανακύψουν.  

Με έξυπνες και στρατηγικές επενδύσεις, τα ΠΑΑ 
θα αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη για την α-
νανέωση των γενεών και θα δημιουργήσουν τις 
προϋποθέσεις για την άνθηση της οικονομίας, της 
κοινωνίας και του περιβάλλοντος στις αγροτικές 
περιοχές. Με τη Συμφωνία του Παρισιού για την 

κλιματική αλλαγή, η έμφαση πέφτει στην αντιμετώπιση της 
σημαντικής κλιματικής πρόκλησης και το πρόγραμμα αγρο-
τικής ανάπτυξης μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, 
συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης.  

Περισσότερες πληροφορίες:  
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6283_el.htm 

Έγκριση 118 Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης 

Η Επιτροπή εγκρίνει 7 νέα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας 

Στις 15 Δεκεμβρίου 2015, η Επιτροπή ενέκρινε επτά νέα προγράμματα διασυνοριακής συνερ-
γασίας, αξίας άνω των 740 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
και το Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας. Τα επτά προγράμματα είναι  Ιταλία - Ελβετία, Ιταλία - 
Ελλάδα, Ιταλία - Σλοβενία, Ιταλία - Κροατία, Λιθουανία - Πολωνία, «Ευρύτερης Περιφέρειας», 
με τη συμμετοχή της Γαλλίας, του Λουξεμβούργου, του Βελγίου, της Γερμανίας και της Ουγγα-

ρίας-Σερβίας.  

Οι επενδύσεις στο πλαίσιο αυτών των επτά προγραμμάτων επικεντρώνονται στις ακόλουθες προτεραιότητες: 

 αύξηση των ικανοτήτων καινοτομίας των μικρών τοπικών επιχειρήσεων· 

 διατήρηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων για την ανάπτυξη βιώσιμων τουριστικών δραστηριοτήτων· 

 βελτίωση της διασυνοριακής συνδεσιμότητας και της κινητικότητας εργασίας· 

 προώθηση της ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων φορέων και των οργανισμών των πολιτών· 

 ενθάρρυνση της κοινής διαχείρισης των φυσικών κινδύνων. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/  

1η πρόσκληση του νέου Προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα–Κύπρος  

Ανακοινώθηκε η 1
η
 πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια-

συνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα–Κύπρος 2014-2020. Η περιοχή διασυνο-
ριακής συνεργασίας του νέου προγράμματος περιλαμβάνει από την Ελλάδα τις Περιφέρει-
ες Κρήτης (Νομοί Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων), Βορείου Αιγαίου (Νομοί Λέ-
σβου, Σάμου και Χίου) και Νοτίου Αιγαίου (Νομός Δωδεκανήσου, Νομός Κυκλάδων) και 
όλη τη χώρα της Κύπρου. 

Στόχος του προγράμματος είναι η καθιέρωση της περιοχής συνεργασίας ως πόλου αειφόρου ανάπτυξης στον ευρύτερο 
χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας. Η 1

η
 πρόσκληση έχει 

συνολικό προϋπολογισμό 16 εκατ. ευρώ και αφορά τους ακόλουθους άξονες προτεραιότητας: 
1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή  
2. Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές  
3. Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων  

Οι δικαιούχοι του Interreg V-A Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020 μπορεί να είναι ανάλογα με τη σχεδιαζόμενη παρέμβαση ε-
θνικές, περιφερειακές και τοπικές δημόσιες αρχές (συμπεριλαμβανομένων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ 
και Β΄ βαθμού,) ΑΕΙ και ερευνητικά ιδρύματα, δομές στήριξης της επιχειρηματικότητας, Φορείς της Κοινωνίας των Πολι-
τών κ.α. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι ανοικτή μέχρι τις 15 Μαρτίου 2016. 
Περισσότερες πληροφορίες:www.greece-cyprus.eu 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6295_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6283_el.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
http://www.greece-cyprus.eu
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Επανεξέταση Ατζέντας Εκσυγχρονισμού της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Η Ε.Ε. στοχεύει στην υποστήριξη των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των εθνικών 
αρχών που είναι αρμόδιες για την τριτοβάθμια εκπαίδευση για την οικοδόμηση υψηλά αποτε-
λεσματικών συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι προτεραιότητες της Ε.Ε. στον τομέα 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθορίζονται σήμερα στην «Ατζέντα για τον Εκσυγχρονισμό 
των Συστημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ευρώπης». Σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο 
κόσμο, είναι σημαντικό οι προτεραιότητες και δραστηριότητες της Ε.Ε. να αντανακλούν τις 

πραγματικές ανάγκες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξε-
τάζει επί του παρόντος την υφιστάμενη ατζέντα προκειμένου να εξασφαλίσει ότι αυτό που κάνει είναι όσο το δυ-
νατόν περισσότερο χρήσιμο. 

Στο πλαίσιο της επανεξέτασης αυτής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε διαβούλευση με στόχο να συγκεντρώσει τις 
απόψεις των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης της Ευρώπης, καθώς και σχετικά με τις προτεραιότητες για την αλλαγή. Συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο 
της διαβούλευσης επικεντρώνεται στα εξής: 

 τα σημερινά δυνατά και αδύνατα σημεία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ε.Ε.· 

 οι τομείς προτεραιότητας στους οποίους οι αρμόδιοι για την τριτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να εστιάσουν την προσο-
χή τους· και 

 πώς νομίζετε ότι η Ε.Ε. πρέπει να υποστηρίξει τις προσπάθειες για τη βελτίωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς και ιδιώτες είναι ευπρόσδεκτοι να συνεισφέρουν στη διαβούλευση μέχρι τις 29 Φεβρουαρί-
ου 2016. Αναζητούνται κυρίως συνεισφορές από φορείς που επηρεάζονται από τις πολιτικές στον τομέα της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, όπως: φοιτητές, προσωπικό και ερευνητές ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οργανισμοί κοινωνικών 
εταίρων που εκπροσωπούν εργοδότες και εργαζομένους, κυβερνητικοί φορείς, σχετικές ενώσεις. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/znd5gag  

Η αύξηση της ολοκλήρωσης και η μείωση των 
ποσοστών εγκατάλειψης της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης συγκαταλέγονται μεταξύ των βασι-
κών ανησυχιών στον τομέα της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Νέα μελέτη που 
δημοσιεύθηκε δείχνει ότι η επιτυχία των σπου-
δών υπολογίζεται με διαφορετικό τρόπο σε όλη την Ευ-
ρώπη και ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε εθνικό 
και θεσμικό επίπεδο εφαρμόζουν διαφορετικά μέτρα για 

τη βελτίωση της ολοκλήρωσης και τη μείωση 
της πρόωρης εγκατάλειψης της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. 

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στη μελέτη δεί-
χνουν ότι οι χώρες της Ε.Ε. που έχουν πιο σαφή 
κριτήρια επιτυχίας σπουδών, στόχους και πολιτικές 

είναι πιθανό να είναι πιο επιτυχείς , ιδιαίτερα εάν η πολιτική 
προσέγγιση είναι ολοκληρωμένη και έχει συνοχή. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/zr8trbd  

Μελέτη για ολοκλήρωση και εγκατάλειψη της ανώτατης εκπαίδευσης  

Erasmus+: Ενημερωτική Ημερίδα για τις δράσεις Αθλητισμού 

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προτάσεις για τις δράσεις Αθλητισμού του προγράμματος 
Erasmus+ θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές, καθώς και 
υποστήριξη όσον αφορά τις οικονομικές πτυχές της διαθέσιμης χρηματοδότησης, στο πλαίσιο 
ενημερωτικής ημερίδας που διοργανώνεται στις Βρυξέλλες στις 3 Μαρτίου 2016. Οι εγγραφές 
πρόκειται να ανοίξουν σύντομα στον ακόλουθο σύνδεσμό: http://tinyurl.com/hm8cp3u  

Στις 27 Ιανουαρίου 2016, ο Εκτελεστικός Οργα-
νισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θε-
μάτων και Πολιτισμού (EACEA) σε συνεργασία 
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα φιλοξενήσει 
στις Βρυξέλλες ενημερωτική ημερίδα για δημό-
σιες αρχές υψηλού επιπέδου που ενδιαφέρονται να 
συμμετάσχουν στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων 
για την πειραματική ευρωπαϊκή πολιτική στους τομείς 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. 

Η πειραματική ευρωπαϊκή πολιτική στο πλαίσιο της Κεντρι-
κής δράσης 3 του Erasmus+ (Ενίσχυση σε θέματα μεταρ-
ρύθμισης πολιτικής) - Πρωτοβουλίες καινοτομίας πολιτικής 
αφορά προγράμματα διακρατικής συνεργασίας με στόχο την 
υποστήριξη της εφαρμογής του προγράμματος πολιτικής 

της Ε.Ε. στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρ-
τισης και της νεολαίας, και περιλαμβάνει ειδικά 
τομεακά προγράμματα, όπως οι διαδικασίες της 
Μπολόνιας και της Κοπεγχάγης. Τα έργα που υ-
ποβάλλονται στο πλαίσιο της  πρόσκλησης θα 

πρέπει: 

 να καθοδηγούνται από δημόσιες αρχές υψηλού επιπέδου, 
οι οποίες θα πρέπει να διαδραματίσουν  στρατηγικό ρόλο 
στην ανάπτυξη και υλοποίηση των έργων· 

 να διεξάγουν δοκιμές πεδίου με βάση την αυστηρή αξιο-
λόγηση των μεθοδολογιών· 

 να παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία για την επεκτασιμότη-
τα και τη δυνατότητα μεταφοράς των καινοτόμων μέτρων. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/gksjlk9  

Erasmus+: Ενημερωτική Ημερίδα για την Πειραματική  

Ευρωπαϊκή Πολιτική 

http://tinyurl.com/znd5gag
http://tinyurl.com/zr8trbd
http://tinyurl.com/hm8cp3u
http://tinyurl.com/gksjlk9
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Χρηματοδότηση της Κυκλικής Οικονομίας για τις ΜΜΕ 

Στις 10 Δεκεμβρίου 2015, στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
«Χρηματοδότηση της Κυκλικής Οικονομίας», παρουσιάστηκαν ορισμένα μέσα 
για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε πιστώσεις για τις επιχειρήσεις, ιδίως για 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), στρεφόμενοι προς το μοντέλο κυκλικής 
οικονομίας. 

Η κυκλική οικονομία είναι επιτακτική ανάγκη για τα κράτη μέλη της Ε.Ε., προκειμένου 
να αντιμετωπιστεί η έλλειψη υλικού και η αστάθεια των τιμών, καθώς και η υποβάθμι-
ση του φυσικού περιβάλλοντος. Η εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας θα οδηγήσει σε 

συστημική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων των καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων που απαιτούν τα παραδοσια-
κά και καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Το Λουξεμβούργο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων έχουν εμπλακεί σε σύμπραξη στο πλαίσιο του Συμβουλευτικού  Προγράμματος InnovFin για την 
ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων και των χρηματοπιστωτικών κοινοτήτων, για την αξιολόγηση των μελλο-
ντικών αναγκών χρηματοδότησης και του κατά πόσον τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα και ιδίως τα χρηματοδοτι-
κά προϊόντα InnovFin, είναι σε θέση να υποστήριξουν τη μετάβαση σε μια πιο κυκλική οικονομία.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Υπουργείο Οικονομίας του Λουξεμβούργου 
υπέγραψαν τροποποίηση της συμφωνίας αντιπροσωπείας του InnovFin που θα επιτρέψει υψηλότερου κιν-
δύνου, ακόμη καινοτόμων βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων για να αποκτήσουν πρόσβαση σε πίστωση 

μέσω του InnovFin - ένα πρόγραμμα στήριξης Οικονομικών της Ε.Ε στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/j86e5b6 και http://www.eib.org/products/blending/innovfin/index.htm  

Νέα για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

(ΜΜΕ) 

Στις 18 Δεκεμβρίου 2015, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευ-
ση σχετικά με τη μακροπρόθεσμη και 
βιώσιμη επένδυση για να αξιολογήσει 
την κατάσταση που επικρατεί στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση. 

Η μακροπρόθεσμη και βιώσιμη επένδυση 
αποτελεί βασικό καταλύτη για την ανταγωνιστικότητα και 
την ανάπτυξη. Μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των 
στόχων της πολιτικής της Ε.Ε που συνδέονται με τη μετά-
βαση σε χαμηλές εκπομπές άνθρακα, ανθεκτική στην 
κλιματική αλλαγή οικονομία και στο σεβασμό των θεμελι-
ωδών δικαιωμάτων. Επιπλέον, η Ανακοίνωση σχετικά με 
τη Μακροπρόθεσμη Χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής 
Οικονομίας τόνισε τη σημασία των περιβαλλοντικών, κοι-

νωνικών και  ζητημάτων διακυβέρνησης 
για τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη απόδοση 
των εταιρειών και των επενδυτών.  

Στο πλαίσιο αυτό, η διαβούλευση αυτή έχει 
ως στόχο να διαπιστώσει σε ποιο βαθμό οι 
μεγάλοι επενδυτές ενσωματώνουν μακρο-
πρόθεσμους παράγοντες, όπως τα περι-

βαλλοντικά, κοινωνικά και ζητήματα διακυβέρνησης, στις 
επενδυτικές αποφάσεις τους και ποια είναι τα εμπόδια 
που τους εμποδίζουν από το να κάνουν αυτό. 

Η Επιτροπή καλεί πολίτες, οργανισμούς, επιχειρήσεις, 
δημόσιες αρχές να υποβάλλουν τις απόψεις τους έως τις 

25 Μαρτίου 2016. 

 

Διαβούλευση για με τη μακροπρόθεσμη και βιώσιμη επένδυση 

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/151211_en.htm 

http://tinyurl.com/j86e5b6
http://www.eib.org/products/blending/innovfin/index.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/151211_en.htm
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 15 Δε-
κεμβρίου 2015 νέους κανόνες για να καταστεί 
ευκολότερο για τις φορολογικές αρχές των 
κρατών μελών της Ε.Ε η ανταλλαγή οικονομι-
κών πληροφοριών, έτσι ώστε να μπορεί να 
διασφαλίσει την πλήρη φορολογική διαφάνεια 
και συνεργασία. 

Ειδικότερα, οι πρακτικές ρυθμίσεις είναι τώρα σε θέση για 
την έναρξη εφαρμογής της τροποποιημένης Οδηγίας για τη 
Διοικητική Συνεργασία από την 1η Ιανουαρίου 2016. Από 
την ημερομηνία αυτή, οι πληροφορίες ανταλλάσσονται με-
ταξύ των φορολογικών διοικήσεων των κρατών μελών σε 

όλα τα συναφή χρηματοοικονομικά έσοδα, συμπε-
ριλαμβανομένων των τόκων, μερισμάτων και 
άλλων παρόμοιων ειδών εισοδημάτων.  

Επιπλέον, οι συμφωνηθέντες κανόνες συνάδουν 
με το παγκόσμιο πρότυπο ανταλλαγής του Οργα-
νισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ), πράγμα που σημαίνει ότι οι φορολογικές 

αρχές της Ε.Ε θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν μία ε-
νιαία μορφή για την ανταλλαγή πληροφοριών, τόσο εντός 
όσο και εκτός της Ένωσης.  

Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/cafxu3t 

Νέοι κανόνες για την ανταλλαγή οικονομικών πληροφοριών 

Μεγαλύτερη επιλογή στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 

Στις 10 Δεκεμβρίου 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε διαβούλευση για να εξετάσει τις χρη-
ματοοικονομικές υπηρεσίες, προκειμένου να ενισχύσει τον ανταγωνισμό, τη διαφάνεια και την 
επιλογή. 

Η διαβούλευση εξετάζει την αγορά λιανικής σε όλη την Ευρώπη για προϊόντα, όπως ασφάλιση, υποθή-
κες, δάνεια, πληρωμές και τραπεζικοί λογαριασμοί. Θα επιδιώξει να εντοπίσει τα αδικαιολόγητα εμπό-

δια που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές όταν θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες αυτές σε διασυνοριακό επίπε-
δο και να βρει τις απαντήσεις σχετικά με τον καλύτερο τρόπο άρσης αυτών των εμποδίων. Στόχος της Επιτροπής είναι 
να καταστήσει ευκολότερο στις επιχειρήσεις που το επιθυμούν, να προσφέρουν χρηματοπιστωτικά προϊόντα σε επίπε-
δο λιανικής πώλησης σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε, το οποίο θα δώσει στους καταναλωτές πρόσβαση σε ένα πολύ μεγα-
λύτερο φάσμα προϊόντων. Οι καταναλωτές θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να πάρουν τα εν λόγω προϊόντα μαζί 
τους, αν μετακινηθούν σε άλλη χώρα της Ε.Ε για να εργαστούν, να σπουδάσουν ή να συνταξιοδοτηθούν. Η διαβούλευ-

ση, η οποία είναι ανοικτή έως τις 18 Μαρτίου 2016, εξετάζει και τον αντίκτυπο της ψηφιακής τεχνολογίας στην αγορά.  

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/retail-financial-services/index_en.htm  

Για την υλοποίηση της στρατηγικής της για 
την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή παρουσίασε, στις 9 Δεκεμβρίου 
2015, δύο προτάσεις που στοχεύουν στην 
καλύτερη προστασία των καταναλωτών που 
πραγματοποιούν διαδικτυακές αγορές ανά 
την Ε.Ε και στην παροχή βοήθειας στις επιχειρήσεις 
για να επεκτείνουν τις διαδικτυακές τους πωλήσεις. 

Ειδικότερα, η Επιτροπή ενέκρινε δύο προτάσεις: η πρώτη 
αφορά την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου (π.χ. τη 
μετάδοση μουσικής σε συνεχή ροή) και η δεύτερη τη διαδι-
κτυακή πώληση αγαθών (π.χ. τη διαδικτυακή αγορά εν-
δυμάτων). Οι δύο προτάσεις θα αντιμετωπίσουν τα κύρια 
εμπόδια για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο εντός 
της Ε.Ε: το νομοθετικό κατακερματισμό στον τομέα του 

δικαίου των συμβάσεων των καταναλωτών, που 
έχει ως συνέπεια υψηλό κόστος για τις επιχειρή-
σεις - ειδικά τις ΜΜΕ - και χαμηλή εμπιστοσύνη 
των καταναλωτών όταν πραγματοποιούν διαδι-
κτυακές αγορές από άλλη χώρα.  

Η άρση των εμποδίων θα ωφελήσει πάνω από 
122.000 επιχειρήσεις της Ε.Ε, οι οποίες αναμένεται να αρ-
χίσουν να πραγματοποιούν πωλήσεις σε άλλα κράτη μέλη. 
Η αλλαγή αυτή θα ανοίξει νέες αγορές, ιδίως για τις ΜΜΕ, 
θα αυξήσει τον ανταγωνισμό και θα συμβάλει στην οικονο-
μική μεγέθυνση: οι χαμηλότερες τιμές καταναλωτή αναμέ-
νεται ότι θα ενισχύσουν την κατανάλωση στην Ε.Ε κατά 18 
δις ευρώ και ότι το ΑΕΠ της Ε.Ε θα αυξηθεί κατά 4 δις ευ-
ρώ σε σχέση με το σημερινό επίπεδο. 

Καλύτερη πρόσβαση σε περιεχόμενο, αγαθά και υπηρεσίες διαδικτύου 

Θεματικές διαδρομές Υποθαλάσσιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

Η νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Θεματικές διαδρομές Υποθαλάσσιας Πολιτι-
στικής Κληρονομιάς» στοχεύει μεταξύ άλλων στην επέκταση της τουριστικής περιόδου, ως εκ 
τούτου, συμβολή στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και στην αύξηση της απα-
σχόλησης. Γενικός στόχος της πρόσκλησης που εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας 
και Αλιείας είναι η προώθηση της δημιουργίας τουριστικών θεματικών υποθαλάσσιων διαδρο-

μών πολιτιστικής κληρονομιάς και η διατήρησή τους ως ένας τρόπος για την προώθηση της ανταγωνιστικότη-
τας των παράκτιων και θαλάσσιων τουριστικών προορισμών, καθώς και προώθησης της διαφοροποίησης στην 
τουριστική προσφορά.  

Η πρόσκληση, η οποία είναι ανοικτή έως τις 15 Μαρτίου 2016, θα χρηματοδοτήσει έργα για το σχεδιασμό, την ανάπτυ-
ξη, την εγκατάσταση και την προώθηση του τουριστικού προϊόντος στον χώρο των υποβρύχιων/υποθαλάσσιων διαδρο-
μών πολιτιστικής κληρονομιάς στις ευρωπαϊκές θαλάσσιες λεκάνες.  

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

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6264_el.htm 

http://tinyurl.com/cafxu3t
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/retail-financial-services/index_en.htm
http://tinyurl.com/gqtrccb
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6264_el.htm
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 
Config Management Camp 2016 
Περισσότερες πληροφορίες: http://cfgmgmtcamp.eu/ 

1-2 Φεβρουαρίου 
Γάνδη, Βέλγιο 

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

2 Φεβρουαρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Learning Technologies Conference  
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.learningtechnologies.co.uk/ 

3-4 Φεβρουαρίου 
Λονδίνο,  

Ηνωμένο Βασίλειο 

ATTD 2016 — Advanced Technologies & Treatments for Diabetes 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.attd2016.com/ 

3 - 6 Φεβρουαρίου 
Μιλάνο, Ιταλία 

Smart Cities UK 2016 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.smartcityuk.com/#intro 

4 Φεβρουαρίου 
Λονδίνο,  

Ηνωμένο Βασίλειο 

Understanding and Tackling the Migration Challenge: The Role of Research 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/jjyrqbe  

4-5 Φεβρουαρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

World Conference on Educational Sciences (WCES)  
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.globalcenter.info/wces/ 

5-7 Φεβρουαρίου 
Μαδρίτη, Ισπανία 

EIP Water Conference: How is water innovation succeeding in Europe? 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/p9d553t  

10 Φεβρουαρίου 
Leeuwarden,  

Ολλανδία 

EWSDGE Final Conference “European Women Shareholders Demand Gender Equality” 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/ofh6mlg 

11 Φεβρουαρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

The 2016 Science|Business Horizon 2020 Conference - 4th Edition 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/nm2atq9 

16 Φεβρουαρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

The 2016 European Sustainable Development on Education Research Conference  
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.conferencealerts.com/show-event?id=158014 

17-20 Φεβρουαρίου 
Λονδίνο,  

Ηνωμένο Βασίλειο 

STARS, PTP-Cycle and MOBI Projects – Final Conference 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/ovreekn  

18 Φεβρουαρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Information Day- 2016 Call for KIC Proposals  -  EIT Food & EIT Manufacturing  
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/oaxcba6  

18 Φεβρουαρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

3rd Urban Development Network seminar 
Περισσότερες πληροφορίες:  
http://europa.eu/newsroom/calendar/events/2016/02/18_urban_dev_network_en.htm 

18 Φεβρουαρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

International Conference on Social Science and Humanities  
Περισσότερες πληροφορίες: http://10times.com/icssh-brussels 

23 Φεβρουαρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

International Conference on Medical, Biological and Pharmaceutical Sciences  
Περισσότερες πληροφορίες: http://10times.com/icmbps-brussels 

23 Φεβρουαρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

International Conference on Operations Research and Enterprise Systems (ICORES) 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.icores.org/ 

23-25 Φεβρουαρίου 
Ρώμη, Ιταλία 

1st UNI-SET Clustering Event (ECE) "Addressing the human resource challenge to 
build the future energy system"  
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/obcvkmy  

24-26 Φεβρουαρίου 
Trondheim,  
Νορβηγία  

2016 EFMD Entrepreneurship Education Conference 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/okw9x4x  

24-26 Φεβρουαρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Thematic University-Business Forum: Universities. Business. Alliances for Innovation 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ubforum-austria.eu/ 

25-26 Φεβρουαρίου 
Βιέννη, Αυστρία 

Annual Conference on EU Law in the Pharmaceutical Sector  
Περισσότερες πληροφορίες:  
http://10times.com/annual-conference-on-eu-law-in-pharmaceutical 

25-26 Φεβρουαρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

12th UIC ERTMS World Conference 2016 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/qjyrw2e  

29 Φεβρουαρίου -  
2 Μαρτίου 

Βρυξέλλες, Βέλγιο 

http://cfgmgmtcamp.eu/
mailto:RTD-INFO-DAYS-B5@ec.europa.eu
http://www.learningtechnologies.co.uk/
http://www.attd2016.com/
http://www.smartcityuk.com/#intro
http://tinyurl.com/jjyrqbe
http://www.globalcenter.info/wces/
http://tinyurl.com/p9d553t
http://tinyurl.com/ofh6mlg
http://tinyurl.com/nm2atq9
http://www.conferencealerts.com/show-event?id=158014
http://tinyurl.com/ovreekn
http://tinyurl.com/oaxcba6
http://europa.eu/newsroom/calendar/events/2016/02/18_urban_dev_network_en.htm
http://10times.com/icssh-brussels
http://10times.com/icmbps-brussels
http://www.icores.org/
http://tinyurl.com/obcvkmy
http://tinyurl.com/okw9x4x
http://www.ubforum-austria.eu/
http://10times.com/annual-conference-on-eu-law-in-pharmaceutical
http://tinyurl.com/qjyrw2e
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 
Connecting People for Green Skills Final Conference  
Περισσότερες πληροφορίες: http://greenskillsproject.eu/final-conference  

1 Μαρτίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Fifth annual Public Sector ICT Summit 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.publicsector-ict.com/   

1 Μαρτίου 
Λονδίνο,  

Ηνωμένο Βασίλειο 

Connecting, Informing and Inspiring the Compound Semiconductor Industry 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.cs-international.net/ 

1-2 Μαρτίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Photonics PPP Annual Meeting 2016 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ideal-ist.eu/event/photonics-ppp-annual-meeting-2016 

1-2 Μαρτίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Erasmus+: Sport Info Day 
Περισσότερες πληροφορίες: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/sport-infoday-03032016_en  

3 Μαρτίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

6th HTI Health Tourism Industry Conference  
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/zxlekdf  

3-4-5 Μαρτίου 
Βιέννη, Αυστρία 

2016 EFMD (ESMU) – Humane Winter School 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/z3twdlh  

6-11 Μαρτίου  
Βαρκελώνη, Ισπανία 

10th annual International Technology, Education and Development Conference 
(INTED2016) 
Περισσότερες πληροφορίες: http://iated.org/inted/?gclid=CK-H3sywzskCFYXnGwodTBsP4w 

7-8-9 Μαρτίου 
Βαλένθια, Ισπανία 

12th EGA Legal Affairs Conference 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.egaevents.org/lac/ 

8-9 Μαρτίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

EPCA Payment Summit 
Περισσότερες πληροφορίες: http://10times.com/epca 

10-11 Μαρτίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Media & Learning 2016:Enriching learning through media education and media literacy 
Περισσότερες πληροφορίες: http://media-and-learning.eu/ 

10-11 Μαρτίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

2016 EFMD MBA Conference 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/hqgk8b3  

13-15 Μαρτίου  
Βαρκελώνη, Ισπανία 

CeBIT 2016 - Global Event for Digital Business  
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.cebit.de/home  

14-18 Μαρτίου 
Ανόβερο, Γερμανία 

2016 Conference on big data from space (BiDS’16) 
Περισσότερες πληροφορίες: http://congrexprojects.com/2016-events/16m05/introduction  

15-17 Μαρτίου 
Τενερίφη, Ισπανία 

EDBT/ICDT 2016 Joint Conference 
Περισσότερες πληροφορίες: http://edbticdt2016.labri.fr/ 

15-18 Μαρτίου 
Μπορντό, Γαλλία 

36th International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/zs3lgrk  

15-18 Μαρτίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

9th International conference for improving energy efficiency in commercial buildings 
and smart communities 
Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/ieecb?search  

16-18 Μαρτίου 
Φρανκφούρτη,  

Γερμανία 

SBE16 Conference: Europe And The Mediterranean Towards A Sustainable Built  
Environment Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/j2el6w7  

16-18 Μαρτίου 
Βαλέτα, Μάλτα 

Conference on the European Professional Card 
Περισσότερες πληροφορίες:  
http://europa.eu/newsroom/calendar/events/2016/03/18_european_professional_card_en.htm  

18 Μαρτίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

2016 ACFE European Fraud Conference 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.acfe.com/european.aspx 

20-22 Μαρτίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

2nd EORTC Cancer Survivorship Summit 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.eortc.org/survivorship2016/ 

31 Μαρτίου -  
1 Απριλίου 

Βρυξέλλες, Βέλγιο 

http://greenskillsproject.eu/final-conference
http://www.publicsector-ict.com/
http://www.cs-international.net/
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/sport-infoday-03032016_en
http://tinyurl.com/zxlekdf
http://tinyurl.com/z3twdlh
http://iated.org/inted/?gclid=CK-H3sywzskCFYXnGwodTBsP4w
http://www.egaevents.org/lac/
http://10times.com/epca
http://media-and-learning.eu/
http://tinyurl.com/hqgk8b3
http://www.cebit.de/home
http://congrexprojects.com/2016-events/16m05/introduction
http://edbticdt2016.labri.fr/
http://tinyurl.com/zs3lgrk
https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/ieecb?search
http://tinyurl.com/j2el6w7
http://europa.eu/newsroom/calendar/events/2016/03/18_european_professional_card_en.htm
http://www.acfe.com/european.aspx
http://www.eortc.org/survivorship2016/
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 

Digital Forensics Research Conference EU (DFRWS)  
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.dfrws.org/2016eu/index.shtml 

29 Μαρτίου -  
1 Απριλίου 

Λωζάννη, Ελβετία  

Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing 
(MEDICON) 
Περισσότερες πληροφορίες:  http://www.medicon2016.org/index.html 

31 Μαρτίου -  
2 Απριλίου 

Πάφος, Κύπρος 

3rd World Congress on Controversies in Pediatrics (CoPedia) 

Περισσότερες πληροφορίες: http://congressmed.com/copedia/ 

31 Μαρτίου -  
3 Απριλίου 

Βαρκελώνη, Ισπανία 

18th International Neuroscience Winter Conference  

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.winterneuroscience.org/2016/ 

2-6 Απριλίου 
Σόλδεν, Αυστρία 

5th International Conference on Principles of Security and Trust (POST) 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.etaps.org/index.php/2016/post 

2-8 Απριλίου 
Αϊντχόφεν ,  
Ολλανδία 

42nd EBMT Congress 

Περισσότερες πληροφορίες:  http://www.ebmt2016.org/ 

3-6 Απριλίου 
Βαλένθια, Ισπανία 

American Association of Petroleum Geologists (AAPG) International Conference & Ex-
hibition (ICE)  
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.seg.org/web/ice-barcelona-2016/home 

3-6 Απριλίου 
Βαρκελώνη, Ισπανία 

Magnetism 2016 

Περισσότερες πληροφορίες: http://magnetism2016.iopconfs.org/home  

4-5 Απριλίου 
Σέφιλντ,  

Ηνωμένο Βασίλειο 

The Oxford Chemical Immunology Conference 

Περισσότερες πληροφορίες: http://oxchemimm.chem.ox.ac.uk/ 

4-5 Απριλίου 
Οξφόρδη,  

Ηνωμένο Βασίλειο 

Green and Sustainable Chemistry Conference 

Περισσότερες πληροφορίες:  http://greensuschemconf.com  

4-6 Απριλίου 
Βερολίνο, Γερμανία 

Photonics Europe 2016 

Περισσότερες πληροφορίες: http://spie.org/conferences-and-exhibitions/photonics-europe 

4-7 Απριλίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

International Venus Science Conference 

Περισσότερες πληροφορίες:  http://venus2016.uk/ 

4-8 Απριλίου 
Οξφόρδη,  

Ηνωμένο Βασίλειο 

Code-camp on Computational Creativity 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/h7cjevh  

6 - 8 Απριλίου 
Αμβέρσα, Βέλγιο 

Emerson Global Users Exchange 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.emersonexchange.org/emea/ 

12-14 Απριλίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

EIT Digital Conference & Partner Event 2016 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/jrggccf  

12-14 Απριλίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

The Brain in Focus: New Approaches to Imaging Neurons and Neural Circuits 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/ztetqf2 

17-20 Απριλίου 
Κοπεγχάγη, Δανία 

2016 FIVS Global Trade Policy Forum & Conference 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/heal4jx  

18-20 Απριλίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Transport Research Arena (TRA) 2016 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.traconference.eu/ 

18-21 Απριλίου 
Βαρσοβία, Πολωνία 

Soft Robotics Week 2016 
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/gt63q7u 

25-30 Απριλίου 
Λιβόρνο, Ιταλία 

Conference on reforming the regulation of professions  
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/jyoxerx 

28 Απριλίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

http://www.dfrws.org/2016eu/index.shtml
http://www.medicon2016.org/index.html
http://congressmed.com/copedia/
http://www.winterneuroscience.org/2016/
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http://oxchemimm.chem.ox.ac.uk/
http://greensuschemconf.com
http://spie.org/conferences-and-exhibitions/photonics-europe
http://venus2016.uk/
http://tinyurl.com/h7cjevh
http://www.emersonexchange.org/emea/
http://tinyurl.com/jrggccf
http://tinyurl.com/ztetqf2
http://tinyurl.com/heal4jx
http://www.traconference.eu/
http://tinyurl.com/gt63q7u
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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 ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 

http://www.aglantzia.com/ 

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/  

CONTACT ADVERTISING AGENCY LTD 

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

Εταίροι 

 

Διεθνείς Εταίροι 

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/  

http://www.ucy.ac.cy/
http://www.ouc.ac.cy/
http://www.cut.ac.cy/
http://www.frederick.ac.cy/
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http://www.moec.gov.cy/
http://www.aglantzia.com/
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.contact.com.cy/
http://school.med.uoa.gr/
http://www.aueb.gr/
http://www.uth.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/ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

http://www.euc.ac.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 
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