
Το άρθρο αυτό μπορεί να έχει 

75-125 λέξεις. 

Η επιλογή εικόνων ή γραφικών 

είναι ένας σημαντικός τρόπος 

πρόσθεσης περιεχομένου σε 

ένα ενημερωτικό δελτίο. 

Σκεφτείτε το άρθρο σας και 

δείτε εάν η εικόνα υποστηρίζει 

και εντείνει το μήνυμα που προ-

σπαθείτε να αποδώσετε.  Προ-

σπαθήστε να μην επιλέξετε 

εικόνες που δεν ταιριάζουν με 

Το άρθρο αυτό μπορεί να έχει 

100-150 λέξεις. 

Το υλικό θεμάτων που εμφανί-

ζεται στα ενημερωτικά δελτία 

είναι πάρα πολύ μεγάλο.  Μπο-

ρείτε να συμπεριλάβετε άρθρα 

σχετικά με τεχνολογίες ή καινο-

τομίες στον τομέα σας. 

Μπορεί επίσης να θέλετε να 

αναφέρετε επιχειρησιακές ή 

οικονομικές τάσεις ή να κάνετε 

προβλέψεις για τους πελάτες 

 

 

Πρόταση προϋπολογισμού 2008: αύξηση των 

δαπανών για την έρευνα κατά 11%  

Ευρωπαϊκή Συνεργασία στον τομέα της 

Επιστημονικής και Τεχνικής Έρευνας (COST) 

 

 

Ημερολόγιο     

ευρωπαϊκών 

εκδηλώσεων  

9 

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

 

 

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

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

«2017 CEF Transport  
Blending call virtual Info 

Day»  
23 Ιανουαρίου 2018,  

online, 15:00 - 17:00 (CET) 
http://tinyurl.com/yctrpqa6 

 

«Erasmus+ Sport Info Day» 
30 Ιανουαρίου 2018,  
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

http://tinyurl.com/yc95uo9e 

«ΕΙΤ Information Day  
2018 Call for Proposals for: 
EIT Manufacturing and EIT 

Urban Mobility»  
13 Φεβρουαρίου 2018,  

Βρυξέλλες, Βέλγιο 
http://tinyurl.com/y8ehogdb 

«LIFE Info Day 2018»  
4 Μαΐου 2018,  

Βρυξέλλες, Βέλγιο 
https://tinyurl.com/y7t9f2tc 

 Διεθνής Έκθεση Κύπρου «Εκπαίδευση και Καριέρα» 

23 - 25 Φεβρουαρίου 2018, Λευκωσία 

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτι-
σμού, το Κυπριακό Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
(ΚΕΒΕ), η Ομοσπονδία Εργοδο-
τών & Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ) 
και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύ-
πρου (ΕΓΚ), σε συνεργασία με το British 
Council Cyprus, ανακοινώνουν τη διοργά-
νωση της Διεθνούς Εκπαιδευτικής Έκθεσης 
Κύπρου – Εκπαίδευση και Καριέρα 2018. Η 
έκθεση θα πραγματοποιηθεί στους χώρους 
της Διεθνούς Έκθεσης Κύπρου, από τις 23-
25 Φεβρουαρίου 2018.   

Η έκθεση «Εκπαίδευση και Καριέρα 2018» θα 
λειτουργήσει και φέτος ως πύλη μέσω της ο-
ποίας τα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα θα έχουν τη δυνατότητα να 
προσελκύσουν υποψήφιους φοιτητές 
που επιθυμούν να σπουδάσουν στην 
Κύπρο ή το εξωτερικό. Επιπρόσθετα, 
εταιρείες που ασχολούνται με προϊό-
ντα σχετικά με τον εκπαιδευτικό εξο-

πλισμό, την τεχνολογία στην εκπαίδευση, τις 
εκδόσεις βιβλίων και άλλα τεχνολογικά προϊό-
ντα και υπηρεσίες που αφορούν τους νέους και 
τα ενδιαφέροντά τους. Επίσης, και φέτος ανα-
μένεται η συμμετοχή υπηρεσιών εξευρέσεως 
εργασίας. Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμι-
σης της έκθεσης, φέτος παρέχεται η ευκαιρία 
στις Ιδιωτικές Σχολές Δημοτικής και Μέσης 
Εκπαίδευσης να συμμετάσχουν στην Έκθεση.  

Περισσότερες πληροφορίες:  
http://www.edufair-cyprus.eu/el/  

Έργο «BooStress»: Ενίσχυση των δεξιοτήτων των νέων 

για την αντιμετώπιση του εργασιακού άγχους 

Το εργασιακό άγχος αναφέρεται συχνά ως σημαντικό πρόβλημα για 
τους επικεφαλής στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας. Η 
νομοθεσία της ΕΕ εκφράζει την ανάγκη για συστηματική εκπαίδευση και 
υποστήριξη των νέων εργαζομένων, ούτως ώστε να μπορούν να εκτε-
λούν τα καθήκοντά τους. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο «Ενισχύοντας τις δε-
ξιότητες των νέων για την αντιμετώπιση του εργασιακού 

άγχους» (BooStress) που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της EE και το 
οποίο συντονίζει ο ερευνητικός οργανισμός CARDET, προτείνει την ανάπτυξη ενός πακέτου 
επαγγελματικής εκπαίδευσης για να εξοπλίσει τους εργαζόμενους και τους νέους σε α-
ναζήτηση εργασίας με δεξιότητες διαχείρισης του άγχους σε ένα υγιές και ασφαλές περι-
βάλλον και παράλληλα να αναπτύξει την ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν σχετικές 
προκλήσεις στο εργασιακό τους περιβάλλον. Το διετές έργο συγκεντρώνει 3 εταίρους από 
την Κύπρο, την Ιρλανδία και την Ισπανία. Πιο συγκεκριμένα, το έργο επιδιώκει: 

 Να καταπολεμήσει τα χαμηλά επίπεδα δεξιοτήτων διαχείρισης του άγχους ανάμεσα στους 
νέους εργαζομένους μέσω ανοικτών και ψηφιακών εργαλείων, πόρων και πρακτικών. 

 Να ενδυναμώσει τους νέους εργαζόμενους να χαράξουν την πορεία της σταδιοδρομίας τους 
με την απόκτηση μη τεχνικών δεξιοτήτων (soft skills) και να μεγιστοποιήσουν τις ευκαιρίες 
απασχόλησής τους. 

 Να παράσχει καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους για τους νέους και τους εκπαιδευόμενους 
της ΕΕΚ, κατευθυντήριες γραμμές βέλτιστων πρακτικών και στρατηγικές για τη χρήση ψηφια-
κών εργαλείων και καινοτόμων μαθησιακών περιβαλλόντων. 

 Να ενθαρρύνει όλους τους ιθύνοντες ούτως ώστε να χρησιμοποιούν καινοτόμες πρακτικές 
και πόρους στην ΕΕΚ που βασίζονται στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για 
την ενίσχυση νέων δεξιοτήτων για τους νέους. 

Περισσότερες πληροφορίες: www.boostress.eu, www.facebook.com/boostress 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
http://tinyurl.com/yctrpqa6
http://tinyurl.com/yc95uo9e
http://tinyurl.com/y8ehogdb
https://tinyurl.com/y7t9f2tc
http://www.edufair-cyprus.eu/el/
http://www.boostress.eu
http://www.facebook.com/boostress
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Οι υποψήφιοι που ολοκλήρωσαν ερευνητική 
περίοδο στο πλαίσιο μιας από τις δράσεις 
του προγράμματος FP7 ή Horizon 2020 
Marie Skłodowska-Curie μπορούν να ζητή-
σουν, μέσω του υπεύθυνου επικοινωνίας 
του έργου ή του εξουσιοδοτημένου εκπρο-
σώπου του νομικού προσώπου (LEAR) ή 
του υπεύθυνου επιστήμονα στο συντονιστικό ίδρυμα 
Marie Skłodowska- Πιστοποιητικό Συμμετοχής Marie 
Skłodowska Curie (το Πιστοποιητικό). 

Το Πιστοποιητικό δεν είναι υποχρεωτικό. Πρό-
κειται για μια υπηρεσία που προσφέρεται σε 
υποτρόφους που ζητούν απόδειξη συμμετοχής 
τους σε πρόγραμμα Marie Curie. 

Για την έκδοση του Πιστοποιητικού, το άτομο 
επικοινωνίας του έργου ή LEAR θα πρέπει να 
συμπληρώσει τη σχετική online φόρμα.  Οι πλη-

ροφορίες θα ελέγχονται αυτόματα σε σχέση με τις πληρο-
φορίες στη βάση δεδομένων του Εκτελεστικού Οργανι-
σμού Έρευνας (REA). 

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/research/_rea/index.cfm?pg=mc_certificates  

Πιστοποιητικό υποτροφιών Marie Skłodowska-Curie 

To συνέδριο υψηλού επιπέδου Ορίζοντας 2020 
«Καινοτομία και Πολιτιστική Κληρονομιά» -, το οποίο 
διοργανώνεται από τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και 
Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε στενή 
συνεργασία με τις Γενικές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 
και Πολιτισμού και Δικτύων, το Περιεχομένου και Τε-
χνολογίας - θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαρτίου 
2018, στις Βρυξέλλες. Το συνέδριο θα παρουσιάσει το 
διάλογο μεταξύ της σύγχρονης ευρωπαϊκής κοινωνί-
ας και των πιο ελπιδοφόρων καινοτομιών στον τομέα 
της Πολιτιστικής Κληρονομιάς που έλαβαν υποστήρι-
ξη από ευρωπαϊκές πολιτικές και ταμεία. 

Το συνέδριο αποτελεί μέρος του προγράμματος του Ευ-
ρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς και θα συμ-
βάλει στην κληρονομιά του ξεκινώντας τη δημόσια συζή-
τηση σχετικά με τους στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής 

έρευνας και καινοτομίας για την πολιτιστική κληρονομιά 
μετά το 2020.Η εκδήλωση θα επικεντρωθεί σε πολιτικές, 
κοινωνικές, τεχνολογικές, μεθοδολογικές καινοτομίες και 
νέες συμμαχίες στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς. 
Οι ομιλητές - κορυφαίοι ευρωπαίοι πολιτικοί, επιμελητές 
μουσείων και επιστήμονες - θα συζητήσουν τις πολιτικές 
εξελίξεις, τις ιστορίες επιτυχίας και τις μελλοντικές προ-
κλήσεις. 

Συνέδριο για την Καινοτομία και την Πολιτιστική Κληρονομιά 

Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/info/events/innovation-and-cultural-heritage-2018-mar-20_en 

Μετατροπή του ηλιακού φωτός σε βιώσιμα καύσιμα:  

Bραβείο EIC Horizon για Τεχνητή Φωτοσύνθεση 

Στις 12 Δεκεμβρίου 2017, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή εγκαινίασε το δεύτερο από τα 
έξι βραβεία Horizon του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Καινοτομίας (EIC) για την 
Τεχνητή Φωτοσύνθεση. 

EIC - Καύσιμο από τον Ήλιο, το βραβείο 
των 5 εκατ. ευρώ θα οδηγήσει σε μια νέα 
λύση για το συνδυασμό ηλιακού φωτός, νερού και 
άνθρακα από τον αέρα μέσω τεχνητής φωτοσύνθεσης 
που θα παράγει βιώσιμα καύσιμα.  

Η τεχνητή φωτοσύνθεση που θεωρείται μία από τις πιο 
ελπιδοφόρες τεχνολογίες για την παραγωγή καθαρής 
ενέργειας, μιμείται τη διαδικασία φυσικής φωτοσύνθεσης. 
Με την απορρόφηση της ηλιακής ενέργειας με τη μορφή 
φωτονίων παράγει καύσιμα που μπορούν να αποθηκευ-
τούν και να μεταφερθούν. Μόλις αναπτυχθεί πλήρως, 
αυτή η τεχνολογία θα προσφέρει βιώσιμες εναλλακτικές 
λύσεις για τα ορυκτά καύσιμα για μια σειρά εφαρμογών 
στη βιομηχανία, τη στέγαση και τις μεταφορές. 

Το βραβείο αποτελεί μέρος των προσπαθειών της ΕΕ να 
διπλασιάσει τις επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτο-
μία στον τομέα της καθαρής ενέργειας μέχρι το 2020 στο 

πλαίσιο της διεθνούς πρωτοβουλίας για 
την Καινοτομία. Συγκεκριμένα, θα συμβά-
λει στην πρόκληση για την καινοτομία 
«Μετατροπή του ηλιακού φωτός σε απο-
θηκεύσιμα ηλιακά καύσιμα». Οι διαγωνιζό-
μενοι θα πρέπει να κατασκευάσουν μια 
πλήρως λειτουργική, πειραματική πρωτό-

τυπη συσκευή ενός συστήματος παραγωγής καυσίμων, 
ενσωματώνοντας όλη την τεχνητή διαδικασία φωτοσύνθε-
σης από τη σύλληψη του φωτός έως την παραγωγή καυ-
σίμου. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 3η Φε-
βρουαρίου 2021. Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέ-
πει υποχρεωτικά να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον 
συμμετοχής τους στο διαγωνισμό έως τις 29 Ιουνίου 

2020, προκειμένου να μπορέσουν να λάβουν μέρος. 

Τα Βραβεία Horizon είναι βραβεία «πρόκλησης» (γνωστά 
και ως βραβεία «προτροπής») που προσφέρουν χρηματι-
κή ανταμοιβή σε όποιον μπορεί να ανταποκριθεί με τον 
καλύτερο τρόπο σε μια καθορισμένη πρόκληση. Στόχος 
είναι η τόνωση της καινοτομίας και η εξεύρεση λύσεων σε 
προβλήματα που έχουν σημασία για τους ευρωπαίους 
πολίτες. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/yapp46cl  

http://ec.europa.eu/research/_rea/index.cfm?pg=mc_certificates
https://ec.europa.eu/info/events/innovation-and-cultural-heritage-2018-mar-20_en
https://tinyurl.com/yapp46cl
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Έκθεση δείχνει αύξηση των μεταμοσχεύσεων οργάνων  

μεταξύ 2008 και 2015 

Μια έκθεση που δημοσιεύθηκε στις 18 
Δεκεμβρίου 2017 δείχνει μια απότομη 
αύξηση της δωρεάς και της μεταμόσχευ-
σης οργάνων στην ΕΕ κατά τη διάρκεια 
του σχεδίου δράσης 2009-2015. Μεταξύ 
του 2008 και του 2015, ο αριθμός των δω-
ρητών οργάνων αυξήθηκε από 12.000 σε 
σχεδόν 15.000 (αύξηση κατά 21%). Αυτή η αύξηση των 
ποσοστών δωρεάς οδήγησε σε 4 600 επιπλέον μετα-
μοσχεύσεις - από 28.100 το 2008 σε 32.700 το 2015 
(αύξηση κατά 17%). Οι μεταμοσχεύσεις νεφρών αντι-
προσωπεύουν το 60% της αύξησης, του ήπατος το 
24% και της καρδιάς το 11%. 

Η Ισπανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Πολωνία και 
η Ολλανδία, ήταν οι πέντε χώρες με το μεγαλύτερο αριθμό 
μεταμοσχεύσεων, ενώ η Βουλγαρία, η Λιθουανία, η Φιν-
λανδία, η Κροατία, η Ουγγαρία, η Τσεχική Δημοκρατία, η 
Σλοβενία, η Λετονία και η Δανία σημείωσαν τη μεγαλύτερη 

άνοδο του ποσοστού μεταμοσχεύσεων. 
Ωστόσο, δεν σημειώθηκε πρόοδος σε όλες 
τις χώρες. Για παράδειγμα, τα ποσοστά 
μειώθηκαν στην Ελλάδα και την Κύπρο, 
καθώς και στη Γερμανία, όπου οι αριθμοί 
των μεταμοσχεύσεων μειώθηκαν κατά 
20%. 

Μεταξύ άλλων επιτευγμάτων, το Σχέδιο Δράσης οδήγησε 
στον διορισμό τοπικών συντονιστών για δωρεές θανάτου 
και στη δημιουργία μητρώων για την παρακολούθηση της 
υγείας των δοτών εν ζωή. Η Επιτροπή και οι εθνικές αρ-
χές εξακολουθούν να αξιοποιούν τη δυναμική τους μέσω 
δράσεων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, κυρίως 
όσον αφορά την ευαισθητοποίηση και τη βελτίωση των 
επιλογών μεταμόσχευσης για νεφρική ανεπάρκεια τελικού 
σταδίου. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/y7my5mb3  

Αύξηση εμβολιασμού: διαβούλευση σχετικά με πιθανές ενέργειες της ΕΕ 

Στις 21 Δεκεμβρίου 2017, η Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση 
σχετικά με πιθανές δραστηριότητες που θα συμπεριληφθούν σε πρό-
ταση ενισχυμένης συνεργασίας της ΕΕ κατά των ασθενειών που μπο-
ρούν να προληφθούν με τον εμβολιασμό, η οποία θα εγκριθεί το 2018.  

Τα ενδιαφερόμενα άτομα και οργανισμοί μπορούν τώρα να συμβάλουν στη 
διαμόρφωση αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας συμπληρώνοντας το 
ερωτηματολόγιο που έχει δομηθεί σε τρεις πυλώνες: 

 Αντιμετώπιση της διστακτικότητας έναντι των εμβολιασμών. 

 Βιώσιμες πολιτικές εμβολίων στην ΕΕ. 

 Συντονισμός της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης του διαλόγου των ενδιαφερομένων και της συμβολής 
τους στην παγκόσμια υγεία. 

Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή έως τις 15 Μαρτίου 2018. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/y78gj6b4 

Πρόγραμμα Εργασίας 2018 του Προγράμματος «Υγεία» 

Στις 13 Δεκεμβρίου 2017, η Επιτροπή ενέκρινε το Πρόγραμμα Εργασίας 2018 του προ-
γράμματος «Υγεία», το οποίο καθορίζει τις προτεραιότητες και τις δράσεις που πρέπει να 
αναληφθούν κατά τη διάρκεια του έτους αυτού. Ο συνολικός προϋπολογισμός για το 2018 
είναι λίγο περισσότερο από 62 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το 64% κατανέμεται σε επιδοτή-
σεις, το 24% στις δημόσιες συμβάσεις και 12% σε άλλες δράσεις, συμπεριλαμβανομένων 
των βραβείων. 

Το Πρόγραμμα Εργασίας 2018 θα επικεντρωθεί σε τομείς προτεραιότητας, όπως: 

 Υποστήριξη των Ευρωπαϊκών Δικτύων Αναφοράς για σπάνιες και σύνθετες ασθένειες (29% 
του προϋπολογισμού). 

 Προώθηση της υγείας και πρόληψη χρόνιων και σοβαρών ασθενειών (15%). 

 Ενίσχυση της ετοιμότητας και της αντιμετώπισης σοβαρών διασυνοριακών απειλών για την υγεία (15%) και 

 Εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τις ιατρικές συσκευές (7%). 

Όλες οι επιχορηγήσεις για έργα θα υλοποιηθούν μέσω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων που θα διοργανωθεί και 
θα διαχειρίζεται ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (CHAFEA), 
η οποία θα δημοσιευθεί το πρώτο εξάμηνο του 2018. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/y9wcva9w  

https://tinyurl.com/y7my5mb3
https://tinyurl.com/y78gj6b4
https://tinyurl.com/y9wcva9w
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Συμφωνία για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων  

Μια νέα πολιτική συμφωνία σχετικά με νέους κανόνες για τη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης των κτηρίων επιτεύχθηκε μεταξύ των διαπραγματευτών του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Η πρόταση της Επιτροπής εντάσσεται 
στην υλοποίηση των προτεραιοτήτων της Επιτροπής του Juncker – συγκεκριμένα σε «μια 
ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση και μια μελλοντική πολιτική για την αλλαγή του κλίματος».  

Οι βελτιώσεις που συμφωνήθηκαν περιλαμβάνουν μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των νέων κτηρί-
ων, την επιτάχυνση του ρυθμού ανακαίνισης των κτηρίων προς ενεργειακά αποδοτικότερα συστήματα και την αξιοποίη-
ση του τεράστιου δυναμικού αύξησης της αποτελεσματικότητας στον κατασκευαστικό τομέα, τον μεγαλύτερο καταναλω-
τή ενέργειας στην Ευρώπη. Τα κύρια επιτεύγματα είναι: 

 Δημιουργία μια σαφούς πορείας προς κτήρια χαμηλών και μηδενικών εκπομπών στην ΕΕ έως το 2050. 

 Ενθάρρυνση της χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) και των έξυπνων τεχνολογιών 
για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία των κτηρίων. 

 Υποστήριξη της ανάπτυξης της υποδομής για την ηλεκτρονική κινητικότητα σε όλα τα κτήρια. 

 Εισαγωγή ενός «δείκτη ευφυΐας», ο οποίος θα μετράει την ικανότητα των κτιρίων να χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες 
και ηλεκτρονικά συστήματα για να βελτιστοποιήσουν τη λειτουργία τους και να αλληλεπιδρούν με το δίκτυο. 

 Ενσωμάτωση μακροχρόνιων στρατηγικών ανακαίνισης κτηρίων. 

 Κινητοποίηση της δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης και των επενδύσεων. 

 Καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας και μείωση του λογαριασμού για την κατανάλωση ενέργειας μέσω της ανα-
καίνισης παλαιότερων κτηρίων. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/y8fwlwz9  

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, 
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κύπρου, α-
ποτελεί το Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα 
LIFE, έχοντας εξασφαλίσει ως επικεφαλής δικαιούχος 
το έργο “Cyprus Capacity Building for LIFE – Cycla-
men” LIFE14 CAP/CY/000006, με κύριο στόχο την α-
ποτελεσματικότερη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρό-
γραμμα LIFE. 

Η ομάδα του Cyclamen προσφέρει στους αιτητές του LIFE 
καθοδήγηση κατά την ετοιμασία και την υποβολή των 
προτάσεων, όπως και στήριξη και συμβουλευτικές 
υπηρεσίες κατά τη διάρκεια διεκπεραίωσης των έργων. 
Βοηθά επίσης τους αιτητές να εκμεταλλευθούν οποιεσδή-
ποτε ευκαιρίες δικτύωσης και αναζήτησης συνεργα-
τών. Πραγματοποιούνται εκπαιδεύσεις, σεμινάρια και συ-
ναντήσεις που στόχο έχουν την απόκτηση δεξιοτήτων που 
θα είναι χρήσιμες ακόμα και μετά την λήξη του εν λόγω 
έργου.  

Το Πρόγραμμα LIFE, με προϋπολογισμό 3,46 δις ευρώ 
για την περίοδο 2014-2020, αποτελεί το χρηματοδοτικό 
μέσο της ΕΕ για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. 
Στόχος του LIFE είναι να συμβάλει στην εφαρμογή, τον 
εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη  της Ευρωπαϊκής Περι-
βαλλοντικής και Κλιματικής πολιτικής και νομοθεσίας μέ-
σω της συγχρηματοδότησης έργων με προστιθέμενη αξία 
για την Ευρώπη. Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι δη-
μόσιοι φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, πανεπι-

στήμια και ιδιωτικές εταιρείες.  

Για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο το Πρόγραμμα 
LIFE χωρίζεται σε δύο υπο-προγράμματα: 

Το υπο-πρόγραμμα «Περιβάλλον», καλύπτει τρεις τομείς 
προτεραιότητας: 

 Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων (έργα επίδειξης, 
πιλοτικά έργα) 

 Φύση και Βιοποικιλότητα (έργα βέλτιστων πρακτικών, 

έργα επίδειξης, πιλοτικά έργα) 

 Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση (έργα 
ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης) 

Το υπο-πρόγραμμα «Δράση για το Κλίμα», καλύπτει 
τρεις τομείς προτεραιότητας: 

 Μετριασμός της Κλιματικής Αλλαγής (έργα βέλτιστων 
πρακτικών, έργα επίδειξης, πιλοτικά έργα) 

 Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (έργα βέλτιστων 
πρακτικών, έργα επίδειξης, πιλοτικά έργα) 

 Κλιματική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση (έργα ενη-
μέρωσης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης) 

Εκτός από τις παραπάνω κατηγορίες παραδοσιακών 
έργων, το LIFE περιλαμβάνει ολοκληρωμένα έργα, έργα 
τεχνικής βοήθειας, προπαρασκευαστικά έργα και 

έργα ανάπτυξης ικανοτήτων. 

Το Τμήμα Περιβάλλοντας διοργανώνει τον Απρίλιο 
του 2018 στην Κύπρο, Ημέρα Πληροφόρησης και Δι-
κτύωσης για την υποβολή προτάσεων στην νέα πρό-
σκληση LIFE 2018, η οποία αναμένεται να ανοίξει τον 
Απρίλιο. Αντίστοιχη ημερίδα διοργανώνεται και από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 4 Μαΐου 2018, στις 
Βρυξέλλες. Οι εκδηλώσεις απευθύνονται σε πιθανούς 
υποψηφίους που υποβάλλουν προτάσεις για την πράσινη 
τεχνολογία, την προστασία της φύσης και την κλιματική 
αλλαγή. Οι εγγραφές είναι υποχρεωτικές και θα ανοίξουν 
την άνοιξη 2018. 

Περισσότερες πληροφορίες:  
http://lifecyclamen.com.cy/en/brochure-2/  και 
www.lifecyclamen.com.cy  

Έχετε μια Πράσινη ιδέα;  

Το Πρόγραμμα LIFE κάνει την ιδέα σας πράξη! 

https://tinyurl.com/y8fwlwz9
http://lifecyclamen.com.cy/en/brochure-2/
http://www.lifecyclamen.com.cy
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3η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για Αστικές Καινοτόμες Δράσεις   

Η πρωτοβουλία Urban Innovative Actions 
(UIA) προκήρυξε την τρίτη πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων. Η πρόσκληση έχει 
ως στόχο να παρέχει στις αστικές περιο-
χές σε όλη την Ευρώπη πόρους για τη 
δοκιμή νέων και μη αποδεδειγμένων λύ-
σεων για την αντιμετώπιση των αστικών προκλήσεων. 
Η πρόσκληση άνοιξε στις 15 Δεκεμβρίου 2017 και θα 
κλείσει στις 30 Μαρτίου 2018 στις 2 μ.μ. CET. Η τρίτη 
πρόσκληση θα επικεντρωθεί σε τέσσερα αστικά θέμα-
τα: προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ποιότητα του 
αέρα, στέγαση, θέσεις εργασίας και δεξιότητες στην 
τοπική οικονομία. 

Οι ακόλουθες αρχές μπορούν να υποβάλουν αίτηση για 
υποστήριξη στην ανάληψη πρωτοβουλιών αστικής ανά-
πτυξης: 

 Κάθε αστική αρχή μιας τοπικής διοικητικής μονάδας που 
ορίζεται σύμφωνα με το βαθμό αστικοποίησης ως πόλη, 

πόλη ή προάστιο, όπου ο συνολικός πληθυ-
σμός είναι τουλάχιστον 50.000 κάτοικοι. 

 Κάθε ένωση ή ομάδα αστικών αρχών το-
πικών διοικητικών μονάδων που ορίζονται 
σύμφωνα με το βαθμό αστικοποίησης ως 
πόλη, πόλη ή προάστιο όπου ο συνολικός 

πληθυσμός είναι τουλάχιστον 50.000 κάτοικοι. Αυτό 
μπορεί να περιλαμβάνει διασυνοριακές ενώσεις ή ομα-
δοποιήσεις, ενώσεις ή ομαδοποιήσεις σε διάφορες περι-
οχές ή / και κράτη μέλη. 

Για την παρούσα πρόσκληση διατίθεται ένας ενδεικτικός 
προϋπολογισμός ύψους 80-100 εκατ. ευρώ. Κάθε δράση 
μπορεί να λάβει έως και 5 εκατ. ευρώ κατ 'ανώτατο όριο, 
με ποσοστό συγχρηματοδότησης 80%. Η υλοποίηση του 
έργου πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός μέγιστης προθε-
σμίας τριών ετών. 

Περισσότερες πληροφορίες:  
http://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals 

Καλύτερες ικανότητες για καλύτερα αποτελέσματα στις επενδύσεις των 

ταμείων της ΕΕ 

Ένα ολοκαίνουργιο εργαλείο είναι τώρα διαθέσιμο για όλους τους δημόσιους ορ-
γανισμούς που συμμετέχουν στη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερει-
ακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής - εθνικά συντονιστικά όργανα, αρχές 
διαχείρισης, πιστοποίησης και ελέγχου, κοινές γραμματείες και ενδιάμεσους φο-
ρείς – με σκοπό να προσδιορίσουν και να καλύψουν κενά σε επίπεδο ικανοτήτων 
και να προσαρμόσουν τις στρατηγικές τους σε ζητήματα κατάρτισης. 

Το εργαλείο, που σχεδιάστηκε από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και 
Αστικής Ανάπτυξης (ΓΔ REGIO), αποτελείται από: 

 ένα Πλαίσιο Ικανοτήτων της ΕΕ, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά ικανοτήτων που 
οι διοικητικές αρχές και οι υπάλληλοι θα πρέπει να διαθέτουν· 

 ένα διαδικτυακό εργαλείο αυτοαξιολόγησης που θα επιτρέπει στους υπαλλήλους να αξιολογούν το επίπεδό τους 
όσον αφορά κάθε ικανότητα που απαιτείται για το προφίλ της συγκεκριμένης θέσης που κατέχουν. Αυτό θα βοηθή-
σει στον προσδιορισμό μελλοντικών στόχων ανάπτυξης. 

Αυτό το ευέλικτο εργαλείο, φιλικό προς τον χρήστη, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων και μπορεί να χρησιμοποιεί-
ται σε όλες τις διοικητικές αρχές ανεξάρτητα από το μέγεθός τους ή από το εάν διαχειρίζονται ένα τομεακό ή περιφερει-
ακό επιχειρησιακό πρόγραμμα. Η επίδρασή του επεκτείνεται πέρα από την διαχείριση των ταμείων. Μπορεί επίσης να 
συμβάλλει σε μια μεγαλύτερη έμφαση και στρατηγική προσέγγιση με στόχο την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη ικανοτήτων, 
και, ως αποτέλεσμα, να βελτιώσει τη λειτουργία ολόκληρης της διοικητικής υπηρεσίας και την ποιότητα των υπηρεσιών 
που παρέχει για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.  

Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/ybv5sr5s 

Έκθεση για τα αποτελέσματα των Διαρθρωτικών Ταμείων   

Μια νέα έκθεση υπογραμμίζει τι έχουν επιτύχει τα πέντε ταμεία της ΕΕ από την έναρξη 
της περιόδου χρηματοδότησης, δεδομένου ότι έως τον Οκτώβριο του 2017, είχε αναληφ-
θεί περίπου το ήμισυ του προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επεν-
δυτικών Ταμείων για την περίοδο 2014-2020 για συγκεκριμένα έργα.  

Έως το τέλος του 2016, σχεδόν 793 500 επιχειρήσεις είχαν λάβει στήριξη από τα ταμεία και 
δημιουργήθηκαν περίπου 154 000 νέες θέσεις εργασίας. 7,8 εκατ. άτομα έχουν ήδη επωφελη-
θεί από ενισχύσεις για την αναζήτηση εργασίας ή την ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενώ βελτιώθηκε η 

βιοποικιλότητα 23,5 εκατ. εκταρίων γεωργικής γης. Συνολικά, έως το τέλος του 2016, επελέγησαν 2 εκατ. χρηματοδο-
τούμενα από την ΕΕ έργα, δηλαδή 1 εκατ. περισσότερα απ' ό,τι το προηγούμενο έτος. Εκτός από τα χρηματοδοτούμε-
να από την ΕΕ ψηφιακά έργα, έργα κοινωνικής ένταξης και περιβαλλοντικά έργα, η έκθεση δείχνει ότι οι καινοτομίες 
που εισάγονται κατά την περίοδο χρηματοδότησης 2014-2020 πραγματικά αποδίδουν. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/y8chdggl  

http://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals
https://tinyurl.com/ybv5sr5s
https://tinyurl.com/y8chdggl
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Επίσημη έναρξη του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018 

Στις 7 Δεκεμβρίου 2017 ξεκίνησαν οι εορταστικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο του Ευρω-
παϊκού Φόρουμ Πολιτισμού στο Μιλάνο δίνοντας το «εναρκτήριο λάκτισμα» για το Ευ-
ρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018. Το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς θα θέσει στο προσκήνιο τον πλούτο της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς, με στόχο την προβολή του ρόλου της στη διαμόρφωση κοινής αντίληψης 
για την ταυτότητα και την οικοδόμηση του μέλλοντος της Ευρώπης. 

Σκοπός του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς είναι η ευαισθητοποίηση ως προς την κοινωνική και οικονομι-
κή σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Χιλιάδες πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη θα δώσουν 
τη δυνατότητα συμμετοχής πολιτών από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Ο στόχος είναι να προσεγγίσει το κατά δυνατόν 
ευρύτερο κοινό, ιδίως παιδιά και νέους, τις τοπικές κοινότητες και τα άτομα που σπάνια έρχονται σε επαφή με τον πολιτι-
σμό, να προωθήσει μια κοινή αίσθηση ενστερνισμού. Τα έργα και οι πρωτοβουλίες που υλοποιούνται σε κράτη μέλη, 
δήμους και περιφέρειες της ΕΕ θα συμπληρωθούν από διακρατικά έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ. Η Επιτροπή θα 
οργανώσει, για παράδειγμα, από κοινού με κράτη μέλη την πρωτοβουλία «Assises du Patrimoine» ως εμβληματική 
εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς, προκειμένου να αρχίσουν οι εργασίες για ένα μακροχρόνιο 
σχέδιο δράσης της ΕΕ για τον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά.  

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5067_en.htm  

Η νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο 
πλαίσιο της πειραματικής ευρωπαϊκής πολιτικής 
«Κεντρική Δράση 3 του Erasmus+ (Υποστήριξη 
για μεταρρυθμίσεις πολιτικής) - Πρωτοβουλίες 
καινοτομίας πολιτικής» έχει στόχο τη βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότη-
τας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτι-
σης μέσω της συλλογής και της αξιολόγησης στοιχείων 
σχετικά με τον συστημικό αντίκτυπο μέτρων καινοτό-
μων πολιτικών. Η πρόσκληση απαιτεί τη συμμετοχή 
δημόσιων αρχών υψη-λού επιπέδου από τις επιλέξιμες 
χώρες και τη χρήση έγκυρων και αναγνωρισμένων με-
θόδων αξιολόγησης οι οποίες βασίζονται σε επιτόπιες 
δοκιμές (πειραματική δράση).  

Οι θεματικές προτεραιότητες της πρόσκλησης είναι:  

 προώθηση της κοινωνικής ένταξης και των κοινών αξιών 
της ΕΕ μέσω τυπικής και μη τυπικής μάθησης,  

 ενσωμάτωση και περαιτέρω ανάπτυξη πολυγλωσσικών 
παιδαγωγικών μεθόδων στη σχολική εκπαίδευση,  

 ψηφιακή αξιολόγηση, 

 εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές του τομέα της ε-
παγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) 
σε προγράμματα μάθησης/ μαθητείας στον χώρο 
εργασίας (ΕΕΚ),  

 εφαρμογή διαδικασιών αναβάθμισης δεξιοτήτων 
για ενήλικες που δεν έχουν ολοκληρώσει την ανώτε-

ρη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισοδύνα-
μες σπουδές,  

 πολιτικές και κίνητρα για τη στήριξη της καινοτόμου διδα-
σκαλίας και της παιδαγωγικής κατάρτισης στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση, μεταξύ άλλων μέσω ανοικτής και 
ψηφιακής εκπαίδευσης,  

 δημιουργία πανευρωπαϊκού κόμβου για ηλεκτρονική 
μάθηση, μεικτή/εικονική κινητικότητα, εικονικές πανεπι-
στημιουπόλεις και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. 

Η προθεσμία για την υποβολή προκαταρτικών προτάσε-

ων είναι ανοικτή έως τις 10 Απριλίου 2018.  

Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/yclcx2g8  

Πειραματικές δράσεις ευρωπαϊκής πολιτικής στους τομείς εκπαίδευσης 

και κατάρτισης υπό την ηγεσία δημόσιων αρχών υψηλού επιπέδου 

Ανοικτά μοντέλα μικροεπιχειρήσεων για την καινοτομία στα ευρωπαϊκά 

ιστορικά σπίτια που αποτελούν οικογενειακή ιδιοκτησία 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε προκήρυξη σύμβασης με τίτλο «Ανοικτά μοντέλα μι-
κροεπιχειρήσεων για την καινοτομία στα ευρωπαϊκά ιστορικά σπίτια που αποτελούν οικογε-
νειακή ιδιοκτησία». Ο στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της ικανότητας των ιδιοκτητών 
ιστορικών σπιτιών και ο εξοπλισμός τους με καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα. 

Η προπαρασκευαστική ενέργεια θα καταγράψει τα υπάρχοντα επιχειρηματικά μοντέλα που χρησι-
μοποιούνται σε ιστορικά σπίτια που αποτελούν οικογενειακή ιδιοκτησία στην ΕΕ, θα τα συγκρίνει, θα εντοπίσει και θα 
μοιράσει βέλτιστες πρακτικές και πιθανές καινοτομίες. Επίσης θα προσδιορίσει ποσοτικά και ποιοτικά την οικονομική αξία 
των ιστορικών σπιτιών που αποτελούν οικογενειακή ιδιοκτησία στην ΕΕ και θα προσδιορίσει το κατά πόσον μπορούν να 
συμβάλουν στις διάφορες πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της καινοτομίας, της κοινωνικής ένταξης, της εκπαί-
δευσης, της εργασίας των νέων και του διαπολιτισμικού διαλόγου. Η προστιθέμενη αξία θα προκύψει από τις συνέργειες 
με τις ισχύουσες δράσεις της ΕΕ σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά (Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 
βραβείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολιτιστική κληρονομιά, σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς). Τέλος, η 
δράση θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του ευρωπαϊκού έτους πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της διάδοσης της 
ευρωπαϊκής αξίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ευαισθητοποίησης για αυτήν. Η προθεσμία υποβολής προσφο-

ρών είναι ανοικτή έως τις 31 Ιανουαρίου 2018. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3099  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5067_en.htm
https://tinyurl.com/yclcx2g8
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3099
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Νέα για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

(ΜΜΕ) 

Ασφαλή προϊόντα στην ενιαία αγορά της ΕΕ:  

Δράση για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης 

Στις 19 Δεκεμβρίου 2017, η Επιτροπή κατέθεσε δύο νομοθετικές προτά-
σεις για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, να πουλή-
σουν τα προϊόντα τους σε ολόκληρη την Ευρώπη και για την ενίσχυση 
των ελέγχων εκ μέρους των εθνικών αρχών και των τελωνειακών υ-
παλλήλων με σκοπό την πρόληψη της πώλησης μη ασφαλών προϊό-
ντων στους Ευρωπαίους καταναλωτές. 

Οι πρωτοβουλίες αυτές αποσκοπούν στη βελτίωση δύο πτυχών: 

 Διευκόλυνση της πώλησης ενός προϊόντος σε άλλο κράτος μέλος: 
Η αρχή της «αμοιβαίας αναγνώρισης» εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα που δεν υπόκεινται σε ρύθμιση σε επίπεδο ΕΕ 
μπορούν, κατ' αρχήν, να κυκλοφορούν ελεύθερα στο εσωτερικό της ενιαίας αγοράς, εάν κυκλοφορούν νόμιμα στην 
αγορά ενός κράτους μέλους. Η αρχή αυτή θα πρέπει κανονικά να δίνει τη δυνατότητα στους κατασκευαστές να που-
λούν τα προϊόντα τους παντού στην Ευρώπη χωρίς πρόσθετες απαιτήσεις. Τα πράγματα όμως δεν λειτουργούν 
πάντοτε όπως θα έπρεπε. Στην πράξη, οι εταιρείες που επιθυμούν να πουλήσουν προϊόντα όπως παπούτσια, επι-
τραπέζια σκεύη ή έπιπλα σε άλλο κράτος μέλος συχνά αντιμετωπίζουν εμπόδια, καθυστερήσεις και επιπλέον κό-
στος. Για να καταστήσει την αρχή αυτή ταχύτερη, απλούστερη και σαφέστερη στην πράξη, η Επιτροπή προτείνει 
έναν νέο κανονισμό σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των προϊόντων. Οι εταιρείες θα γνωρίζουν αν μπορούν να 
διαθέσουν τα προϊόντα τους σε άλλη χώρα της ΕΕ μέσα σε λίγους μήνες, και όχι σε χρόνια. Θα μπορούν, επίσης, να 
πραγματοποιούν εθελοντική δήλωση για να καταδείξουν ότι τα προϊόντα τους πληρούν όλες τις σχετικές απαιτήσεις 
στη χώρα τους. Έτσι, θα είναι ευκολότερο για τις αρχές των άλλων κρατών μελών να εκτιμήσουν κατά πόσον έχει 
εφαρμογή η αμοιβαία αναγνώριση. Επίσης, προβλέπεται μηχανισμός επίλυσης προβλημάτων, που θα βοηθά να 
επιλύονται ταχύτερα οι διαφορές μεταξύ επιχειρήσεων και εθνικών αρχών. Η επιμόρφωση και οι ανταλλαγές υπαλ-
λήλων θα βελτιώσουν περαιτέρω τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη μεταξύ των εθνικών αρχών. Αυτό δεν θα ε-
μποδίζει τις εθνικές αρχές να λαμβάνουν υπόψη τους εύλογες ανησυχίες σχετικά με το δημόσιο συμφέρον. 

 Ενίσχυση των ελέγχων εκ μέρους των εθνικών αρχών, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα προϊόντα είναι α-
σφαλή και συμμορφώνονται με τους κανόνες: 

Εξακολουθούν να πουλιούνται πάρα πολλά μη ασφαλή και μη συμμορφούμενα προϊόντα στην αγορά της ΕΕ: το 
32 % των παιχνιδιών, το 58 % των ηλεκτρονικών ειδών, το 47 % των δομικών προϊόντων και το 40 % των μέσων 
ατομικής προστασίας που επιθεωρήθηκαν δεν πληρούν τις απαιτήσεις για την ασφάλεια και την ενημέρωση του κα-
ταναλωτή τις οποίες προβλέπει η νομοθεσία της ΕΕ. Αυτό θέτει τους μεν καταναλωτές σε κίνδυνο τις δε νομοταγείς 
επιχειρήσεις σε μειονεκτική ανταγωνιστική θέση. Το σχέδιο κανονισμού για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και την 
επιβολή της θα συμβάλει στη δημιουργία μιας πιο δίκαιης εσωτερικής αγοράς αγαθών, εντείνοντας τη συνεργασία 
μεταξύ των εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς. Στη συνεργασία περιλαμβάνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σχε-
τικά με τα παράνομα προϊόντα και τους ελέγχους σε εξέλιξη, ώστε οι αρχές να μπορούν να λαμβάνουν αποτελεσμα-
τικά μέτρα κατά των μη συμμορφούμενων προϊόντων. Ο κανονισμός θα βοηθήσει επίσης τις εθνικές αρχές να βελ-
τιώσουν τους ελέγχους των προϊόντων που εισέρχονται στην αγορά της ΕΕ. Δεδομένου ότι το 30 % των προϊόντων 
στην ΕΕ είναι εισαγόμενα, η Επιτροπή προτείνει επίσης την ενίσχυση των επιθεωρήσεων στα λιμάνια και στα εξωτε-
ρικά σύνορα. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5301_en.htm 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26822
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26824
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5301_en.htm


Χάρη στην αναθεώρηση των κανό-
νων για τις επιχειρήσεις επενδύσε-
ων, οι κεφαλαιαγορές της Ευρώπης 
θα καταστούν πιο αποδοτικές και η 
εποπτεία τους θα βελτιωθεί. Στις 20 
Δεκεμβρίου 2017, η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή πρότεινε μια αναμόρφωση με 
δύο κύριους άξονες για να απλου-
στευθεί η ζωή των μικρότερων επιχειρήσεων επενδύ-
σεων, ενώ οι μεγαλύτερες, συστημικές επιχειρήσεις 
θα υπαχθούν στο ίδιο καθεστώς με τις ευρωπαϊκές 
τράπεζες. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων και οι υπηρε-
σίες που παρέχουν είναι ζωτικής σημασίας για την 
εύρυθμη λειτουργία της Ένωσης Κεφαλαιαγορών 
(CMU). Παράλληλα με τις τράπεζες, οι κεφαλαιαγορές 
της ΕΕ βασίζονται σε πολλές χιλιάδες μικρών και με-
γάλων επιχειρήσεων επενδύσεων οι οποίες παρέ-
χουν συμβουλές σε πελάτες, βοηθούν τις επιχειρή-
σεις να αξιοποιήσουν τις κεφαλαιαγορές, διαχειρίζο-
νται περιουσιακά στοιχεία και παρέχουν ρευστότητα 
στην αγορά, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό τις 
επενδύσεις σε ολόκληρη την ΕΕ. Η ΕΕ χρειάζεται ι-
σχυρότερες κεφαλαιαγορές για την προώθηση των 
επενδύσεων, την αποδέσμευση νέων πηγών χρημα-
τοδότησης για τις επιχειρήσεις, την προσφορά καλύ-
τερων ευκαιριών στα νοικοκυριά και την ενίσχυση 

της Οικονομικής και Νομισματικής 
Ένωσης. 

Σύμφωνα με τις προτάσεις αυτές, η με-
γάλη πλειονότητα των επιχειρήσεων 
επενδύσεων δεν θα υπόκειται πλέον σε 
κανόνες που είχαν αρχικά σχεδιαστεί 
για τις τράπεζες. Με τον τρόπο αυτό θα 
μειωθεί ο διοικητικός φόρτος, θα τονω-

θεί ο ανταγωνισμός και θα αυξηθούν οι επενδυτικές ροές, 
στόχοι που αποτελούν προτεραιότητες της Ένωσης Κε-
φαλαιαγορών, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η χρηματοπι-
στωτική σταθερότητα. Ταυτόχρονα, οι μεγαλύτερες και 
πιο συστημικές επιχειρήσεις επενδύσεων θα υπόκεινται 
στους ίδιους κανόνες και την ίδια εποπτεία όπως οι τρά-
πεζες. 

Η πρόταση περιλαμβάνει τα εξής: 

 νέους και απλούστερους κανόνες προληπτικής επο-
πτείας για τη μεγάλη πλειονότητα των επιχειρήσεων 
επενδύσεων που δεν είναι συστημικές, χωρίς να τίθε-
ται σε κίνδυνο η χρηματοπιστωτική σταθερότητα· και 

 τροποποιημένους κανόνες για να διασφαλιστεί ότι οι 
μεγάλες και συστημικές επιχειρήσεις επενδύσεων που 
ασκούν δραστηριότητες τραπεζικής υφής και ενέχουν 
παρόμοιους κινδύνους με τις τράπεζες ρυθμίζονται και 
εποπτεύονται όπως οι τράπεζες.  

Σ Ε Λ Ι Δ Α  8  Τ Ε Υ Χ Ο Σ  1 2 8  

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιομηχανί-
ας, η εκστρατεία WATIFY και το πανευρωπαϊκό της 
δίκτυο φορέων θα πραγματοποιήσουν την Ευρωπαϊ-
κή Εβδομάδα Τεχνολογικής Μετατροπής μεταξύ 19 
και 23 Φεβρουαρίου 2018.  

Η εβδομάδα αποσκοπεί στην τόνωση της ψηφιοποίη-
σης και της υιοθέτησης προηγμένων τεχνολογιών 
από τις ευρωπαϊκές MME.  Στο πλαίσιο αυτής της πρω-
τοβουλίας, η Επιτροπή προκήρυξε πρόσκληση για διορ-
γάνωση εκδηλώσεων που θα επιτρέψουν σε όλους τους 
ενδιαφερομένους τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς 
φορείς να βιώσουν την ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική 
από πρώτο χέρι.  

Διοργανωτές εκδηλώσεων και διασκέψεων που αφορούν 
τον τεχνολογικό μετασχηματισμό μπορούν να κάνουν 
αίτηση. Ένας μη εξαντλητικός κατάλογος σχετικών θεμά-
των περιλαμβάνει: Ψηφιοποίηση, βιομηχανία 4.0, ψηφια-
κοί μετασχηματισμοί, νανοτεχνολογία, προηγμένες τεχνο-
λογίες παραγωγής, φωτονική, βιομηχανική βιοτεχνολογί-
α, μικροηλεκτρονική και νανοηλεκτρονική, προηγμένα 
υλικά, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, αυτοματισμοί και 
ρομποτική, IoT, HPC, μεγάλα δεδομένα, τεχνητή νοημο-
σύνη, 3D απεικόνιση. 

Οι εκδηλώσεις  πρέπει να είναι σημαντικές για την πρόο-
δο του τεχνολογικού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων 

στην Ευρώπη. Η επιλογή θα γίνει από την κοινοπραξία 
WATIFY και θα βασίζεται σε: 

 ελκυστικότητα και ευρωπαϊκή συνάφεια του θέματος 
της εκδήλωσης· 

 την ποιότητα και την ισορροπία μεταξύ των φύλων 
των ομιλητών· 

 τη γεωγραφική και θεσμική ισορροπία των διοργανω-
τών της εκδήλωσης. 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την διοργάνωση 
μιας εκδήλωσης ως μέρος της Εβδομάδας ΕΤΤ είναι η 8

η
 

Φεβρουαρίου 2018. 

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

 

Οργανώστε την τοπική εκδήλωσή σας για την  

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μετασχηματισμού Τεχνολογίας 

Ένωση Κεφαλαιαγορών:  

Κανόνες για πιο εύρωστες επιχειρήσεις επενδύσεων 

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-5305_en.htm  

https://tinyurl.com/ycpsrbgg
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-5305_en.htm


Τ Ε Υ Χ Ο Σ  1 2 8  Σ Ε Λ Ι Δ Α  9  

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 
The European Asylum System: Moving Towards a Unified, Fair and Effective Frame-
work 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/IB01-PPE2 

1 Φεβρουαρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

InterOpen PM² Project Management Conference 2018 
Περισσότερες πληροφορίες: https://joinup.ec.europa.eu/event/open-pm2-conference-2018#  

1-2 Φεβρουαρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Brokerage Event for the Horizon 2020 Security Calls 
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/ybbjvdhy  

1-2 Φεβρουαρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

EU aquaculture farmed in EU regions 
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/y92gtn2m  

2 Φεβρουαρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

EIB Board of directors’ seminar with civil society 2018 
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/y7m5qbn9  

5 Φεβρουαρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

European forum on eco-innovation for air quality 
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/ydxbpe7y  

5-6 Φεβρουαρίου 
Σόφια, Βουλγαρία  

Annual Conference on EU Trade Law 2017 
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/y7fjo3ob  

5-6 Φεβρουαρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

The Digital Revolution: Harnessing Technology to Deliver Better Educational Out-
comes for Learners 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/IB06-PPE 

6 Φεβρουαρίου 
Λονδίνο, 

Ηνωμένο Βασίλειο 

Policy learning forum on upskilling pathways: a vision for the future 
Περισσότερες πληροφορίες:  https://tinyurl.com/y8ajujop  

7-8 Φεβρουαρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Etmaal 2018: Transcultural exchanges & communication flows  
Περισσότερες πληροφορίες: https://etmaal2018.com/ 

8-9 Φεβρουαρίου 
Γάνδη, Βέλγιο 

International Conference: Measuring the Effectiveness of Children’s Rights – Make all 
children count! 
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/ycbfkggd  

9 Φεβρουαρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

EU Studies Fair 
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/y9ybaqew  

9-10 Φεβρουαρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

ΕΙΤ Information Day for the 2018 Call for Proposals for two new Innovation Communi-
ties: EIT Manufacturing and EIT Urban Mobility  
Περισσότερες πληροφορίες: http://eitinfoday.onetec.eu/index.html 

13 Φεβρουαρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Tackling Gender-Based Violence in Europe: Advancing Strategies to End Violence 
against Women and Girls 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/IB20-PPE2 

20 Φεβρουαρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Border Security 2018 
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/y7olccl6  

21-22 Φεβρουαρίου 
Ρώμη, Ιταλία 

Second European Industry Day 
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/y83f6a7m  

22-23 Φεβρουαρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

VET in the 21st century – Future trends and priorities 
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/ybx8uqn5   

22-23 Φεβρουαρίου 
Θεσσαλονίκη,  

Ελλάδα  

Big Science Business Forum 2018 
Περισσότερες πληροφορίες: https://bsbf2018.org/ 

26-28 Φεβρουαρίου 
Κοπεγχάγη, Δανία  

CYBERSEC BRUSSELS 
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/y84zd85f  

 27 Φεβρουαρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Digital Health & Wellness Summit 2018 
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/y7cww5mp  

27-28 Φεβρουαρίου 
Βαρκελώνη,  

Ισπανία  

Stepping Into a Digitalised Future: Integrating eHealth Into Public Healthcare Systems 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/IB28-PPE2 

28 Φεβρουαρίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

https://joinup.ec.europa.eu/event/open-pm2-conference-2018#
https://tinyurl.com/ybbjvdhy
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 
Annual Conference on EU Law in the Pharmaceutical Sector 2018 
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/y9mux3bs 

1-2 Μαρτίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Global Congress on Biotechnology 
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/y98kxe4g 

5-7 Μαρτίου  
Λονδίνο,  

Ηνωμένο Βασίλειο 

12th annual International Technology, Education and Development Conference  
Περισσότερες πληροφορίες: https://iated.org/inted/ 

5-7 Μαρτίου 
Βαλένθια, Ισπανία 

Enhancing Consumer Protection in the EU 
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/ybb55spz 

6 Μαρτίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Closing Loops – Recipe for a truly circular economy  
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/y94bkxrw 

6 Μαρτίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

EU Funding for Defence and Security 
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/ychx4zwk 

8 Μαρτίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

European Quality of Life Survey 2016 - Thematic event 
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/ychx4zwk 

8 Μαρτίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

European Association Summit 2018 
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/y7gcm8hl 

8-9 Μαρτίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

European Robotics Forum 2018 
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.eu-robotics.net/robotics_forum/index.html 

13-15 Μαρτίου 
Τάμπερε, Φινλανδία 

Achieving a Business-friendly Environment in the EU 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/IC14-PPE2 

14 Μαρτίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

‘Your Europe, Your Say!’ 2018 
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/ycw4xtqw 

15-16 Μαρτίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

International Med-Tech Summit 
Περισσότερες πληροφορίες: http://medxperience.org/ 

15-16 Μαρτίου 
Παρίσι, Γαλλία 

Successful R&I in Europe 2018 
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/ybfjrbd7 

15-16 Μαρτίου 
Ντίσελντορφ,  

Γερμανία 

4th European Federation of Internal Medicine (EFIM) Day 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.efim.org/4th-efim-day-16-march-2018-brussels 

16 Μαρτίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

High-level Horizon 2020 Conference on Innovation and Cultural Heritage  
Περισσότερες πληροφορίες:  
https://ec.europa.eu/info/events/innovation-and-cultural-heritage-2018-mar-20_en 

20 Μαρτίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

European Consumer Day 2018 
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/y7th74hm 

20 Μαρτίου 
Σόφια, Βουλγαρία 

EU Association of Research and Technology Organisations Annual Conference 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.earto-ac2018-oslo.eu/ 

21-22 Μαρτίου 
Όσλο, Νορβηγία 

H2020 financial management and administration  
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/y8b8mju5 

21-23 March  
Μαδρίτη, Ισπανία 

Mobile Learning Week 2018 
Περισσότερες πληροφορίες: https://en.unesco.org/mlw/2018 

25-30 Μαρτίου 
Παρίσι, Γαλλία 

Digitizing European Industry Stakeholder Forum 2018 
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/y9o5vnxb 

27-28 Μαρτίου 
Βιλπέντ, Γαλλία 

Forum for the Future of Agriculture 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.forumforagriculture.com/ 

27 Μαρτίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Promoting Cultural and Creative Industries 
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/IC27-PPE2 

27 Μαρτίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 
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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 ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ 

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

UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE - CYPRUS (UCLAN CYPRUS) 

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

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

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

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

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

http://www.cardet.org/ 

PwC 

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

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΙΚ) 

http://www.cybc.com.cy/ 

Εταίροι 

 

Διεθνείς Εταίροι 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

http://www.uth.gr/ 

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

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

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ 

http://www.teiath.gr/ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 

http://www.athinaedunet.org/  

ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

http://spititiskyprou.gr/  
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Μέλη Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου  

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

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΟΤ) 

http://www.visitcyprus.biz/  

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ΚΕΒΕ) 

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

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ  

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

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΑ) 

http://cyprussports.org/  

ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 

http://www.aglantzia.com/ 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 

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

CYPRUS INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT  

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

ΙΜΗ 

http://www.imhbusiness.com/  

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     

 
 
 
 
 

 
Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου 

www.eoc.org.cy 

Βρυξέλλες: Rue du Luxembourg 3, B-1000,  Βρυξέλλες, Τηλ. / Φαξ: +32 (0) 2 280 22 85  

Λευκωσία: Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1, 2109 Αγλαντζιά, Λευκωσία Τηλ.:+357 22 89 4278, Φαξ: + 357 22 89 5005  

Αθήνα: Πρεσβεία Κυπριακής Δημοκρατίας, Ξενοφώντος 2Α, 105 57, Αθήνα-Σύνταγμα, Τηλ.: +30 210 373 4833  
 

 

 

Ιωάννα Ασημακάκη 
Erasmus+ Trainee        

E-mail: eoc.brussels3@ucy.ac.cy   

Ροζμαρί Στρεβινιώτη     
Υπεύθυνη Γραφείου Βρυξελλών  

E-mail: strevinioti.rozamaria@ucy.ac.cy             

Φλώρα Σταυροπούλου 
Junior Officer 

E-mail: eoc.brussels2@ucy.ac.cy 
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