
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     

  
«2018 CEF Energy  
Virtual Info Day» 
9 Απριλίου 2018, 

10:00 - 12:30,  
ώρα Βρυξελλών  

https://tinyurl.com/ycelbhko 

«Bio-Based Industries JU 
Info Day 2018» 

17 Απριλίου 2018,  
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

https://tinyurl.com/ycddor5p  

«LIFE Info Day 2018»  
4 Μαΐου 2018,  

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

 

 Εκπαιδευτική Έκθεση  

«Εκπαίδευση και Καριέρα 2018»  

H Εκπαιδευτική Έκθεση «Εκπαίδευση και 
Καριέρα 2018» πραγματοποιήθηκε στις 23-
25 Φεβρουαρίου 2018 στο περίπτερο 6 της 
Κρατικής Έκθεσης. Η έκθεση συνδιοργανώ-
θηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτι-
σμού, το Κυπριακό Εμπορικό και 
Βιoμηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), την Ο-
μοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων 
(ΟΕΒ) και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου 
(ΕΓΚ), σε συνεργασία με το British Council 
Cyprus.  

Μαθητές, φοιτητές, γονείς και άλλοι ενδιαφερό-
μενοι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με 
εκπροσώπους των πανεπιστημίων και να ενη-
μερωθούν για τα προγράμματα που τους ενδι-
αφέρουν. Περισσότερα από 150 Πανεπιστήμια 
και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Κύπρο, Ελλάδα, 
Ηνωμένο Βασίλειο, Αμερική, Ρωσία, Σουηδία, 
Φινλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Βουλγαρί-
α, Ελβετία, Τσεχία, Ολλανδία, Ισπανία, Σλοβα-
κία, Ιρλανδία και Ουγγαρία τα οποία παρείχαν 
πληροφορίες για τα προσφερόμενα προγράμ-
ματα σπουδών τους, τις ευκαιρίες και τις προο-
πτικές απασχόλησης και τις ευκαιρίες χρηματο-
δότησης. 

Η αυξανόμενη διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης θεωρείται ευρέως ότι αποτελεί 
σημαντικό θετικό παράγοντα για την τόνωση 
της ποιότητας και της συνάφειάς της. Από τα 
διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι η κινητικότη-
τα αποτελεί παράγοντα πρόβλεψης καλύτερων 
προοπτικών απασχολησιμότητας και επαγγελ-
ματικής εξέλιξης. Η συμμετοχή των ξένων απο-
στολών στην έκθεση ενίσχυσε τη διεθνοποίηση 
όλων των εκθετών, γεγονός που αποτελεί ση-
μαντικό στοιχείο για την ενίσχυση της δικτύω-
σης, η οποία δημιούργησε συνεργασίες για 
κοινά προγράμματα σπουδών και έρευνα, δια-
σύνδεση με τον επιχειρηματικό κόσμο, υπο-
στήριξη νέων σε θέματα καριέρας και ανάπτυ-
ξης δεξιοτήτων καθώς και ευκαιρίες για ανταλ-
λαγές φοιτητών και υποστήριξη σε τοποθετή-
σεις πρακτικής εξάσκησης. 

Το ΕΓΚ εκπροσωπώντας οργανισμούς που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαί-
δευσης, της έρευνας, της τεχνολογίας και της 

καινοτομίας, συμβάλλει καταλυτικά κάθε χρόνο 
στην επιτυχή διοργάνωση της Έκθεσης, παρέ-
χοντας το δίαυλο για την ανάπτυξη περισσότε-
ρων και στενότερων σχέσεων μεταξύ πανεπι-
στημίων, επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών. 
Ως οργανισμός, υποστηρίζουμε και προωθού-
με την ποιοτική εκπαίδευση και την επιστημονι-
κή αριστεία. Προσφέρουμε ευκαιρίες συνεργα-
σίας μεταξύ των πανεπιστημίων της Κύπρου 
και της Ελλάδας με φορείς του εξωτερικού μέ-
σω των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της 
Ε.Ε. Erasmus+, Ορίζοντας 2020, οι οποίες 
στην πορεία δημιουργούν θέσεις εργασίας και 
συμβάλλουν σε ένα υψηλότερο βιοτικό επίπε-
δο, προσφέροντας οφέλη σε όλους.  

Χορηγός τηλεπικοινωνιών η εταιρεία PrimeTel.  

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

Η κα. Αθηνά Μιχαηλίδου-Ευριπίδου, Διευθύντρια 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, στα εγκαίνια της 

Έκθεσης. 

Ψυχομετρικό τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού 

στην Έκθεση. 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
https://tinyurl.com/ycelbhko
https://tinyurl.com/ycddor5p
https://tinyurl.com/y7t9f2tc
http://www.edufair-cyprus.eu/el/
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Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπι-
στημίου Κύπρου συντονίζει το ευρωπαϊ-
κό έργο «Αναδυόμενες Προοπτικές στην 
Αστική Μορφολογία: Έρευνα και Μάθη-
ση μέσω πολλαπλών πρακτι-
κών» (“Emerging Perspectives on Urban 
Morphology: Researching and Learning 
through multiple practices” –ΕPUM), το 
οποίο στοχεύει στη δημιουργία ενός και-
νοτόμου, ανοιχτού και ολοκληρωμένου 
συστήματος διδασκαλίας και κατάρτισης 
στην αστική μορφολογία, τη μελέτη δη-
λαδή της χωρικής διαμόρφωσης των πό-
λεων, μέσα από μια διεπιστημονική προ-
σέγγιση που θα δώσει τη δυνατότητα 
στις σημερινές αλλά και μελλοντικές γενιές σχεδια-
στών που ασχολούνται με θέματα της αστικής μορ-
φής, να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά διάφορες 
προκλήσεις των σύγχρονων πόλεων.  

Το EPUM αναγνωρίζει την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα 
δίκτυο που να συνδέει διαφορετικές προσεγγίσεις στη με-
λέτη της αστικής μορφής, να αναπτύξει πλατφόρμες μάθη-
σης που προωθούν την ανταλλαγή γνώσεων, παρέχοντας 
ευκαιρίες επαφής μεταξύ ερευνητών, εκπαιδευτικών και 
μαθητών από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και κλά-
δους.  

Το δίκτυο αυτό θα αποτελέσει τη βάση 
για μια διεπιστημονική εξερεύνηση και 
την ευκαιρία να δημιουργηθούν κοινά 
θεωρητικά θεμέλια για τον αυξανόμενο 
αριθμό μελετών αστικής μορφής σε πολ-
λά μέρη του κόσμου. Θα παράσχει επί-
σης τα μέσα για την εμπλοκή όλων των 
ενδιαφερομένων που βρίσκονται επί του 
παρόντος σε εσωστρεφή πειθαρχικά, 
θεσμικά και γεωγραφικά όρια, σε μια 
εποικοδομητική συζήτηση μέσω ενός 
συνεργατικού προγράμματος ανοικτής 
μάθησης. 

Στο έργο που χρηματοδοτείται από το 
πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης συμμετέχουν: Τμήμα Αρχιτεκτονικής 
(Συντονίστρια Δρ. Νάντια Χαραλάμπους) και Τμήμα Πλη-
ροφορικής (SEIT) του Πανεπιστημίου Κύπρου, Sapienza 
University Rome, University of Porto, TU Wien, και Space 
Syntax Limited. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://epum.eu/  

 

 

Έργο «EPUM»: Αναδυόμενες Προοπτικές στην Αστική Μορφολογία 

Το RISE ανακοίνωσε είκοσι (20) ερευνητικές θέσεις 
 

Το Ερευνητικό Κέντρο στα Διαδραστικά Μέ-
σα, Ευφυή συστήματα, και Αναδυόμενες Τε-
χνολογίες (RISE, www.rise.org.cy) είναι ένα 
νεοσύστατο ερευνητικό κέντρο στην Κύπρο, 

που βρίσκεται στη Λευκωσία. Το έργο αυτό έχει χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης H2020-WIDESPREAD-01-2016-2017 (φάση ΙΙ) βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης με 
αριθμό 739578, καθώς και από την Κυπριακή Κυβέρνηση, τοπικούς και διεθνείς εταίρους και άλλους χορη-
γούς. Το RISE είναι μια κοινοπραξία μεταξύ του Δήμου Λευκωσίας (συντονιστής), του Ινστιτούτου Πληροφορι-
κής Max Planck (Γερμανία), του Πανεπιστημίου College London (UK), του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Τεχνο-
λογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Το RISE ανακοίνωσε είκοσι (20) θέσεις (με μερική/πλήρη απασχόληση) για νέους ερευνητές σε διάφορες ομά-
δες διεπιστημονικών ερευνών (MRGs). Υπάρχουν δύο (2) θέσεις (μερικής απασχόλησης / πλήρους απασχόλησης) 
για κάθε μία από τις ακόλουθες MRGs: 

 Cognitive and Clinical Applications MRG 

 Interactive Media and Education/Edutainment MRG 

 Museums and Difficult Heritage MRG       

 Real-time Populated Virtual Environments MRG  

 Smart Networked Systems MRG     

 Smart Human-centred Technologies MRG 

 Smart, Ubiquitous, and Participatory Technologies for Healthcare Innovation MRG 

 Socially-Competent Agent Technologies MRG 

 Transparency in Algorithms MRG 

 Virtual Reality for Well-being MRG 

Οι θέσεις είναι ανοικτές σε όλους, διεθνώς. Οι υποψήφιοι εκτός της ΕΕ ενδέχεται να χρειαστούν VISA για την Κύπρο. 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η Πέμπτη, 6 Απριλίου 2018. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή και οι αιτή-
σεις που θα υποβληθούν μετά την ημερομηνία αυτή θα εξετάζονται σε συνεχή βάση, μέχρι να πληρωθούν οι θέσεις. 
Για γενικές ερωτήσεις, οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το RISE στο info@rise.org.cy. Περισσότερες λε-
πτομέρειες σχετικά με τις συγκεκριμένες θέσεις / ερευνητικές περιοχές MRG μπορούν να βρεθούν εδώ. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.rise.org.cy/en-gb/vacancies/ 

http://epum.eu/
http://www.rise.org.cy
mailto:info@rise.org.cy
http://www.rise.org.cy/en-gb/vacancies/mrgs/
http://www.rise.org.cy/en-gb/vacancies/
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Έργο «COME IN»: Δεξιότητες σε επιχειρήσεις για την ένταξη  

Το Έργο COME IN - Competences in Enterprises on Integration – είναι ένα διετές έργο 
συγχρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 
COME IN έχει ως στόχο τη συνεισφορά στην αποτελεσματική ενσωμάτωση των προ-
σφύγων στην Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και τη βελτίωση των δεξιοτήτων και της προ-

θυμίας των εργοδοτών να προσλάβουν και να ενσωματώσουν στον εργασιακό χώρο πρόσφυγες. 

Οι σημερινές ευρωπαϊκές αγορές εργασίας αντιμετωπίζουν πολυάριθμες προκλήσεις, όπως οι αυξανόμενες κενές θέσεις 
εργασίας σε ορισμένους τομείς, η έλλειψη δεξιοτήτων, τα γηράσκοντα εργατικά δυναμικά, ή η απουσία κινήτρων για τους 
μαθητευόμενους. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι πρόσφυγες αποτελούν μία σπουδαία πηγή ανθρώπινου κεφαλαίου  και οι 
επιχειρήσεις θα πρέπει να μάθουν να αξιοποιούν την πληθώρα ταλέντων που οι πρόσφυγες φέρνουν στην Ευρώπη.  

Το COME IN απευθύνεται κυρίως σε: 

 Βασικό προσωπικό των επιχειρήσεων, όπως διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού, προϊστάμενους και εσωτερικούς εκ-
παιδευτές. 

 Ειδικούς σε θέματα ενσωμάτωσης, προερχόμενοι από ΜΚΟ, επιχειρήσεις, ερευνητικά και δημόσια ιδρύματα. 

 Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και εκπαιδευτές ενηλίκων. 

 Δημόσιους φορείς, όπως εμπορικά επιμελητήρια, υπηρεσίες για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, κέντρα εργασίας και 
δημόσια ιδρύματα. 

Επτά εταίροι από τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα και την Ιταλία συνεργάζονται σε αυτό το ευρωπαϊ-
κό έργο: Συντονιστής: Landkreis Kassel (Γερμανία), BUPNET (Γερμανία), Die Berater GmbH (Αυστρία), Trendhuis BVBA 
(Βέλγιο), Four Elements (Ελλάδα), Catro (Βουλγαρία), CESIE (Ιταλία). 

Περισσότερες πληροφορίες: www.welcomingenterprises.eu. Μπορείτε επίσης να δηλώσετε συμμετοχή για συνέντευξη 
ώστε να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας με την κοινοπραξία του έργου.  

Μοντέλο «Space4Cocreate»: Καινοτόμος συνεργασία μεταξύ φορέων  

παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και επιχειρήσεων 

Σήμερα οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν πολύ σημαντικές και μακροπρόθεσμες αλλαγές 
που έχουν αντίκτυπο σε όλες τις οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές. Είναι απαραίτη-
το οι εταιρείες να καινοτομούν στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν και να 
ανανεώνουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα συνεχώς. Το ταλέντο και η καινοτομία 
αποτελούν βασικούς παράγοντες της εξίσωσης ως εγγύηση της απασχολησιμότητας 
και της ανταγωνιστικότητας. Σε αυτό το περίπλοκο και αβέβαιο πλαίσιο, η έννοια της 

ανοικτής καινοτομίας χρησιμοποιείται ως σύμμαχος. 

Το μοντέλο Space4Cocreate είναι συγκεκριμένο και ταυτόχρονα ευέλικτο. Ως εκ τούτου, μπορεί να εφαρμοστεί σε σχεδόν 
οποιοδήποτε περιβάλλον. Η καινοτομία είναι η χρήση τεκμηριωμένων εισροών και εκροών γνώσεων για την επιτάχυνση 
της εσωτερικής καινοτομίας και την επέκταση των αγορών εξωτερικής χρήσης της καινοτομίας αντίστοιχα. Αυτό υποθέτει 
ότι οι επιχειρήσεις μπορούν και πρέπει να χρησιμοποιούν εξωτερικές ιδέες καθώς και εσωτερικές ιδέες και εσωτερικές και 
εξωτερικές διαδρομές στην αγορά, καθώς θέλουν να προωθήσουν την τεχνολογία τους. Το μοντέλο SPACE 4 
COCREATE αποτελεί ένα από τα βασικά αποτελέσματα που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου ERASMUS + Στρα-
τηγικές Συμπράξεις, ένας «γνήσιος και καινοτόμος χώρος συνεργασίας» μεταξύ των φορέων παροχής επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και των επιχειρηματικών οργανώσεων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή. Το μοντέλο SPACE 4 COCREATE δημιουργήθηκε ως εγχειρίδιο για την υλοποίηση των έργων Open 
Innovation (OI). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βασικό έγγραφο από τις επιχειρήσεις, τους φορείς παροχής εκ-
παίδευσης και κατάρτισης και κάθε άλλο οργανισμό που συμμετέχει στην υλοποίηση και ανάπτυξη έργων ΟΙ. Για 
την εκπόνηση του μοντέλου, οι ενδιαφερόμενοι φορείς στον τομέα της Ανοικτής Καινοτομίας, οι επιχειρηματικοί και επαγ-
γελματικοί εκπρόσωποι και εκπρόσωποι της εκπαίδευσης συμμετείχαν σε διάφορα στάδια: 1) ταυτοποίηση επιτυχημένων 
ορθών πρακτικών ανοικτής καινοτομίας στην Ευρώπη · 2) ανάλυση καλών πρακτικών που επιλέχθηκαν και επιλογή των 
κριτηρίων που βοηθούν στην επιτυχία τους · 3) ορισμός και επικύρωση του πλαισίου του Μοντέλου σύμφωνα με τα επι-
λεγμένα κριτήρια. 

Το Μοντέλο είναι δομημένο σε πέντε κύρια κεφάλαια. Το πρώτο εισάγει την έννοια της ανοικτής καινοτομίας, τι ση-
μαίνει αυτό, τα οφέλη και τις σχέσεις της με τα επιχειρηματικά μοντέλα και τα συστήματα επαγγελματικής και εκπαιδευτι-
κής κατάρτισης. Το δεύτερο κεφάλαιο ‘Συνεργασίες και Συνεργίες’ αναφέρει τις διάφορες δυνατότητες συνεργασίας που 
θα μπορούσαν να συμβούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εφαρμογής. Το τρίτο κεφάλαιο ορίζει τη δομή του μοντέλου 
SPACE4COCREATE· ποιοι είναι οι συμμετέχοντες, οι ρόλοι τους και τα στάδια που περιλαμβάνει το μοντέλο. Περιλαμβά-
νονται επίσης η μεθοδολογία και τα προτεινόμενα εργαλεία. Οι πτυχές της μεταφοράς περιλαμβάνονται στο τέταρτο κε-
φάλαιο. περιγράφει διαφορετικές καταστάσεις που θα μπορούσαν να συμβούν με τη μορφή διαφορετικών σεναρίων με 
διαφορετικές τάσεις. Το τελευταίο κύριο κεφάλαιο περιλαμβάνει επιτυχείς περιπτώσεις που μπορούν να βοηθήσουν 
τις επιχειρήσεις, τους φορείς παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης και κάθε άλλο οργανισμό να κατανοήσουν τη 

χρήση και την υλοποίηση της Ανοικτής Καινοτομίας στην πραγματική ζωή. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.facebook.com/space4cocreate/ 

http://www.welcomingenterprises.eu/
mailto:cecilie.grusova@cesie.org?subject=COME%20IN:%20Interview
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Το έργο «REST - Υποστήριξη και κατάρτιση 
στην απασχόληση των προσφύγων»  είναι 
ένα διετές πρόγραμμα που χρηματοδοτείται 
από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ενσωμάτωσης (AMIF) της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Το REST ξεκίνησε τον Μάρτιο του 
2017 και έχει ως στόχο τη δημιουργία και 
εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος 
κατάρτισης και υποστήριξης για επιχειρή-
σεις και οργανισμούς που επιθυμούν να α-
πασχολούν και να ενσωματώνουν τους πρόσφυγες 
στους χώρους εργασίας τους. 

Το εν λόγω πρόγραμμα στοχεύει να προετοιμάσει τους ερ-
γοδότες για μια κατάσταση (η οποία θα ξεκινήσει σε λίγους 
μήνες στις χώρες-στόχους) όταν πολλοί πρόσφυγες θα 
έχουν το νομικό καθεστώς να εισέλθουν στην αγορά εργα-
σίας. Οπότε μόνο μέσω της άμεσης ενσωμάτωσης στην 
τοπική οικονομία, η μετανάστευση μπορεί να αποτελέσει 
ευκαιρία για τη βελτίωση του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμι-
κού το οποίο, παράλληλα, συρρικνώνεται και γίνεται δραμα-
τικά παλαιό.  

Με βάση τόσο την ανάλυση των ποιοτικών όσο και των πο-
σοτικών αναγκών των επιχειρήσεων και άλλων οργανι-
σμών, εντοπίστηκαν τέσσερις κύριοι τομείς στις ανάγκες 
κατάρτισης και υποστήριξης:  
1. Παροχή πληροφοριών και ενίσχυση της συνεργασίας.  
2. Ευαισθητοποίηση και διαπολιτισμικός διάλογος. 
3. Εσωτερική καθοδήγηση και συνεχιζόμενη υποστήριξη. 

4. Ταίριασμα εργασίας. 

Βάσει των αποτελεσμάτων της ανάλυσης ανα-
γκών, η κοινοπραξία REST αναπτύσσει επί του 
παρόντος ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σχέ-
διο που αποτελείται από εργαστήρια ‘πρόσωπο 
με πρόσωπο’, υποστήριξη coaching και εκπαι-
δευτικό υλικό καθώς και διευκόλυνση δικτύωσης 
σε μια πλατφόρμα διαδικτύου προκειμένου να 
βοηθήσει τις επιχειρήσεις στη διαδικασία πρόσ-
ληψης προσφύγων. Η εκπαίδευση θα περι-

λαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: 

 Νομικές και διοικητικές πτυχές που πρέπει να λαμ-
βάνονται υπόψη κατά την πρόσληψη προσφύγων. 

 Προσλήψεις και εισαγωγή των προσφύγων στο χώ-
ρο εργασίας. 

 Καθοδήγηση των προσφύγων για καλύτερη ένταξη 
στο χώρο εργασίας. 

 Διαπολιτισμικές πτυχές στο χώρο εργασίας. 

 Εύκολη γλώσσα στο χώρο εργασίας. 

Αν ενδιαφέρεστε για δωρεάν υποστήριξη REST, coach-
ing και εκπαίδευση που θα προσφερθεί την άνοιξη 
2018 εγγραφείτε στην κοινότητα REST για να λάβετε 
περισσότερες πληροφορίες. Η κοινοπραξία REST αποτε-
λείται από μια πολυμερή εταιρική σχέση οκτώ εταίρων από 
έξι χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία, 
Βουλγαρία). 

Περισσότερες πληροφορίες: http://rest-eu.org/  

Έργο «REST»:  Υποστήριξη και κατάρτιση στην απασχόληση προσφύγων 

Έργο «InterCap»: Αναπτύσσουμε τις ικανότητές μας μαζί 

Το έργο «Αναπτύσσουμε τις ικανότητές μας μαζί: Δημιουργία ευρωπαϊκών 
Δικτύων Πανεπιστημίων και Κοινωνίας των Πολιτών για την προώθηση 
της Παγκόσμιας Εκπαίδευσης σε θέματα μετανάστευσης, ασφάλειας και 
αειφόρου ανάπτυξης σε ένα αλληλοεξαρτώμενο κόσμο» (InterCap) είναι 
ένα τριετές έργο που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2017 και θα ολοκληρωθεί 
τον Οκτώβριο του 2020 και χρηματοδοτείται από το ταμείο EuropeAid της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το έργο επιδιώκει τη σύσταση ευρωπαϊκών δικτύων ανάμεσα σε πανεπιστήμια και οργανισμούς από την κοινωνία των 
πολιτών, την ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών φορέων και την προώθηση Παγκόσμιας Εκπαίδευσης με 
έμφαση σε θέματα μετανάστευσης, ασφάλειας και αειφόρου ανάπτυξης σε ένα όλο και πιο αλληλοεξαρτώμενο κόσμο. Το 
InterCap που συντονίζει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο CARDET, συγκεντρώνει 13 οργανισμούς από 12 χώρες 
της ΕΕ σε συνεργασία με 40 και πλέον συνέταιρους από τοπικές αρχές, υπουργεία, πανεπιστήμια και την κοινωνία των 
πολιτών. Συνολικά, το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της κριτικής κατανόησης από εκπαιδευτικούς φορείς σε θέματα μετα-
νάστευσης και αειφόρου ανάπτυξης, στο ευρύτερο πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, προκειμένου να κατανοή-
σουν καλύτερα τις αλληλένδετες σχέσεις σε ένα όλο και πιο αλληλοεξαρτώμενο κόσμο και κυρίως τη σύνδεση με θέματα 
(αν)ασφάλειας και πιθανών κινδύνων.  

Οι εταίροι θα επιτύχουν τους στόχους τους μέσα από την υλοποίηση των πιο κάτω δραστηριοτήτων: 

 Διεξαγωγή έρευνας σε θέματα μετανάστευσης, αειφορίας και εκπαίδευσης σιτ την Παγκόσμια Ανάπτυξη. 

 Δημιουργία σύμπραξης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ευρωπαϊκής κοινότητας καλών πρακτικών και δικτύωσης και εθνι-
κών δικτύων για την προώθηση της Συνοχής Αναπτυξιακής Πολιτικής. 

 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού πακέτου 6 ενοτήτων για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα Παγκόσμιας Ανάπτυξης 

 Εφαρμογή διεθνών και εθνικών εργαστηρίων για εκπαιδευτικούς. 

 Υλοποίηση έργων και εκστρατειών ευαισθητοποίησης με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, πανεπιστημίων, 
σχολείων και τοπικών αρχών. 

 Πρακτικές ασκήσεις για φοιτητές και αποφοίτους παιδαγωγικών και άλλων ειδικοτήτων. 

 Ετήσια Διεθνή Συνέδρια και άλλες δραστηριότητες ευαισθητοποίησης. 

Περισσότερες πληροφορίες: www.developtogether.eu  

mailto:swild@bupnet.de
http://rest-eu.org/
http://www.developtogether.eu/
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Έργο «T-Challenge»: Εκπαίδευση επιχειρηματικότητας  

χρησιμοποιώντας μάθηση βασισμένη στην πρόκληση 

Το έργο T-Challenge, που θα διεξαχθεί από το Νοέμβριο του 2017 έως τον 
Οκτώβριο του 2019, στοχεύει στην παροχή υψηλής ποιότητας ευκαιριών για 
την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο πλαίσιο ενός προγράμματος 
εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα, το οποίο θα χρησιμοποιεί εναλλα-
κτικές παιδαγωγικές μεθόδους. 

Οι στόχοι του έργου είναι: 

 να προωθηθεί η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα μέσω της χρήσης εναλλακτικών παιδαγωγικών πόρων με 
χρήση ΤΠΕ, ταυτόχρονα με τη χρήση μάθησης βασισμένης σε πρόκληση, 

 να επιτρέψει την επιχειρηματική μάθηση σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της μη 
τυπικής μάθησης, 

 να προτρέψουν τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν τα δικά τους webquests με διεπιστημονικό τρόπο και να τα 
μοιραστούν με τους συναδέλφους τους, 

 να προωθήσει μια διατομεακή προσέγγιση στα μαθήματα και κατά συνέπεια, ένα συνεργατικό έργο από τους εκ-
παιδευτικούς,  

 και να ενθαρρύνει ένα επιχειρηματικό πνεύμα στους ευρωπαίους πολίτες, ικανό να ερευνά, να επιλέγει, να αναλύ-
ει, να οργανώνει και να παρουσιάζει πληροφορίες. 

Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, οι εταίροι του έργου θα υλοποιήσουν τις ακόλουθες δραστηριότητες: 

 Πλατφόρμα Webquest - ένας ανοικτός εκπαιδευτικός πόρος (OER), ο οποίος θα περιλαμβάνει 36 Webquests για 
τα ακόλουθα θέματα: την καινοτομία στην επιχειρηματικότητα, την ηγεσία; την κριτική σκέψη; την κοινωνική επί-
δραση και την κυκλική οικονομία 

 Πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών - αποτελούμενο από κατευθυντήριες γραμμές και ένα πρακτικό εγχειρί-
διο εκπαιδευτή, που θα δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτές και εκπαιδευτικούς να διδάξουν το πρόγραμμα εκπαί-
δευσης T-Challenge για την επιχειρηματικότητα και να αναπτύξουν το δικό τους Webquest 

 Κατευθυντήριες γραμμές για την παροχή βοήθειας σε άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς που χρησιμοποιούν τα 
αποτελέσματα του έργου T-Challenge. 

Περισσότερες πληροφορίες: info@cardet.org  

Ο οργανισμός CARDET ανακοινώνει το έργο «CivAct» 

Ξεκινώντας τον Νοέμβριο 2017, και για 18 μήνες, Κύπριοι, πο-
λίτες από άλλες χώρες και πρόσφυγες, σε 6 ευρωπαϊκές χώρες 
θα εμπλακούν σε δραστηριότητες που θα εξετάζουν την ιδέα 
της Ευρωπαϊκής Ταυτότητας και θα δημιουργήσουν το χώρο 
όπου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να συζητήσουν για τη με-
τανάστευση, τους πρόσφυγες και την ιδέα της Ευρωπαϊκής 
Ταυτότητας όχι ως συνονθύλευμα εθνικών ταυτοτήτων αλλά 
ως ιδέα αποδοχής, αλληλεγγύης και ανθρώπινων δικαιωμά-

των, μέσω πρακτικών δράσεων και οδηγιών για τη συνδιαλλαγή με τα Ευρωπαϊκά όργανα πολιτικών απο-
φάσεων ως Ευρωπαίοι Πολίτες μέσω παραδειγμάτων (π.χ. περιορισμός διαδικτυακής ρητορική μίσους). 

Το έργο «CivAct» θα εμπλέξει ένα αριθμό εθελοντών από τοπικά τυπική και μη-τυπική παιδεία όπως και την Ευρω-
παϊκή Πλατφόρμα εθελοντών EU Solidarity Corps, ούτως ώστε να σχεδιάσουν και να αποφασίσουν τις σχετικές δρά-
σεις που θα πραγματοποιηθούν στο περιβάλλον τους ως βάση συζήτησης τη μετανάστευση, την εθνική ταυτότητα, 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και τρόπους συνδιαλλαγής με τα Ευρωπαϊκά όργανα λήψης αποφάσεων. 

Ως αρχικό γνώμονα για τις δράσεις η κοινοπραξία έχει δημιουργήσει ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο για κατοίκους της 
Κύπρου, προκειμένου να συλλέξει απόψεις για τη μετανάστευση, τους πρόσφυγες και το ρόλο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο σε 6 γλώσσες και μπορεί να βρεθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο:  
https://www.surveymonkey.com/r/civactsurvey 

Η κοινοπραξία καλεί δραστηριοποιημένους μαθητές/φοιτητές και μέλη οργανωμένων συνόλων να επικοινω-
νήσουν με τον οργανισμό CARDET και να λάβουν μέρος στην εθελοντική ομάδα προκειμένου να σχεδια-
σθούν οι σχετικές δραστηριότητες. Παρακαλούμε επικοινωνήστε στο τηλ. +357 22002109 ή στο 
email Theocharis.michail@cardet.org (Χάρης Μιχαήλ). 

Περισσότερες πληροφορίες: www.civact.eu 

mailto:info@cardet.org
https://www.surveymonkey.com/r/civactsurvey
mailto:Theocharis.michail@cardet.org
http://www.civact.eu/


Είσαι καλλιτέχνης; Μουσικός; Ηθοποιός; Φωτογρά-
φος; Επιμελητής εκθέσεων; Εικαστικός; Θέλεις να ανα-
πτύξεις τις επιχειρηματικές σου δεξιότητες; Θέλεις να 
κάνεις τη τέχνη σου πηγή ανάπτυξης και δημιουργίας 
θέσεων εργασίας; Αν ψάχνεις για μία νέα και συναρ-
παστική εμπειρία, κάνε τώρα την αίτησή σου στο εκ-
παιδευτικό πρόγραμμα ArtS! 

Το ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ArtS σου προσφέ-
ρει την ευκαιρία να παρακολουθήσεις 3 κοινές εκπαιδευτι-
κές ενότητες, οι οποίες θα ενισχύσουν τις δεξιότητες που 
απαιτούνται για την ανάπτυξη της Πολιτιστικής και Δημι-
ουργικής Βιομηχανίας στην Ιταλία, την Ισπανία και την Ελ-
λάδα: 

 Διοίκηση επιχειρήσεων/ management 

 Δικτύωση/Ψηφιακά μέσα και επικοινωνία 

 Επιχειρηματικές δεξιότητες και Κοινωνική Επιχειρη-

ματικότητα 

Και να επιλέξεις τουλάχιστον μία ακόμα εκπαιδευτική ενό-
τητα, που να σχετίζεται με την εξειδίκευσή σου: 

 Χειροτεχνία 

 Πολιτιστική Κληρονομιά 

 Οπτικές τέχνες 

 Παραστατικές τέχνες 

 Λογοτεχνία 

 Οπτικοακουστικές Τέχνες και Πολυμέσα 

Η παρακολούθηση στου εκπαιδευτικού προγράμματος θα 
σου προσφέρει ευρωπαϊκή πιστοποίηση, αναγνωρισμένη 
σε όλη την Ευρώπη! Η συμμετοχή και η παρακολούθη-
ση είναι ΔΩΡΕΑΝ! Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων 

είναι ανοικτή έως τις 30 Σεπτεμβρίου.  

Το ευρωπαϊκό έργο «ArtS», χρηματοδοτούμενο από το 
πρόγραμμα Erasmus+, έχει υλοποιήσει ένα κοινό πρό-
γραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, το οποίο έχει σχεδια-
στεί ώστε να προσφέρει νέες ευκαιρίες και πρωτοπορι-
ακά εργαλεία σε καλλιτέχνες, ώστε να βελτιώσουν τις 
δεξιότητές τους και, συνεπώς, τα επίπεδα απασχόλη-
σης και ενσωμάτωσής τους στην αγορά εργασίας, κυ-
ρίως μέσω εκπαιδευτικών διαδικασιών σχεδιασμένων 
σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων για τη 
δια βίου μάθηση (EQF) και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πι-
στωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευ-

ση και Κατάρτιση (ECVET). 

Σύμφωνα με την εκπαιδευτική μεθοδολογία, η συνολική 
διάρκεια της εκπαίδευσης ανέρχεται σε 200 ώρες, διαρ-
θρωμένη βάσει μιας μικτής μεθόδου που ονομάζεται «μικτή 
μάθηση» (δια ζώσης και μέσω διαδικτύου, με τη δημιουργί-
α πλατφόρμας για εξ αποστάσεως μάθηση), και απευθύνε-
ται σε καλλιτέχνες προερχόμενους από κάθε περιφέρεια 
των χωρών της κοινοπραξίας (Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία). 

Έργο «ArtS»: Δωρεάν πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για  

καλλιτέχνες! 
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Έργο «Ε-Evalinto»: Ηλεκτρονική εκπαιδευτική πύλη για την υποστήριξη 

της ανοικτής πρόσβασης σε εργαλεία διαπολιτισμικής μεσολάβησης  

Ένα καινοτόμο πρόγραμμα υλοποίησης δραστηριοτήτων διαπολιτισμικής μεσολάβησης με 
τίτλο E-EVALINTO υλοποιείται σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε 5 ευρω-
παϊκές χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία, Ιρλανδία & Κύπρος). 

Συγκεκριμένα, το έργο επικεντρώνεται στην προώθηση δράσεων μεσολάβησης από ισότιμους στις 
οποίες λαμβάνουν μέρος μετανάστες μαθητές και οι οποίες διαχειρίζονται στο πλαίσιο ενός ηλεκτρο-
νικού περιβάλλοντος. Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό περιβάλλον αποτελεί ουσιαστικά μία ηλεκτρονική 
εκπαιδευτική πύλη και είναι πολύ-λειτουργικό ενώ ο σκοπός του είναι διττός. Αφενός, παρέχει στους 

εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο για την εφαρμογή προγραμμά-
των διαπολιτισμικής μεσολάβησης. Αφετέρου, χρησιμεύει ως ένα διαδικτυακό περιβάλλον για την αξιολόγηση, τη διαχεί-
ριση και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε διαπολιτισμικά πλαίσια. Η ηλεκτρονική εκπαιδευτική πύλη αναπτύχθηκε και 
συντηρείται από το Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα και το Πανεπιστήμιο του Κάντιθ, τα οποία έχουν καταρτίσει το εγχειρί-
διο χρήσης, οδηγίες και προσφερόμενα σεμινάρια. Το μαθησιακό υλικό έχει μεταφραστεί στις επίσημες γλώσσες των 
χωρών στις οποίες τρέχει το πρόγραμμα. 

Το έργο αναμένεται να συμβάλει στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, προκειμένου να μειωθεί το χά-
σμα μεταξύ μεταναστών και γηγενών μαθητών και, συνεπώς, να επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης της πρόωρης εγκατά-
λειψης του σχολείου κάτω του 10%, όπως αναφέρεται στις εκπαιδευτικές προτεραιότητες της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020». Κατά το κλείσιμο του έργου θα πραγματοποιηθεί στη Σαλαμάνκα (Ισπανία) ένα Συνέδριο που θα διοργανωθεί 
από το Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα και θα προσελκύσει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο άτομα που ασχολούνται με πολιτι-
κές και πρακτικές στον τομέα της εκπαίδευσης των μεταναστών, όπως, επίσης και άλλους ενδιαφερόμενους: εκπαιδευ-
τικούς, οργανισμούς που παρέχουν ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση, εκπαιδευτικούς οργανισμούς, υπαλλήλους υπουργείων 
κ.λπ. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://evalinto.eu/ 

Περισσότερες πληροφορίες: http://arts-project.eu/arts-application-form-for-the-training-course-2/?lang=el  

https://evalinto.eu/
http://arts-project.eu/arts-application-form-for-the-training-course-2/?lang=el
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Η Ευρώπη έχει μια μοναδική ευκαιρία να 
οδηγήσει το επόμενο κύμα καινοτομιών 
όπου οι ψηφιακές τεχνολογίες συναντούν 
τον φυσικό κόσμο σε τομείς όπως η ψηφια-
κή παραγωγή, η γονιδιωµατική, η τεχνητή 
νοημοσύνη ή το Ίντερνετ των πραγμάτων, 
διεισδύοντας σε όλους τους τομείς της οικονομίας και 
της κοινωνίας. Πρέπει όμως να μεταφράσει την παγκό-
σμια επιστημονική του ηγετική θέση στην καινοτομία 
και την επιχειρηματική ηγεσία. Αυτό είναι ένα από τα 
κύρια πορίσματα της τελευταίας έκθεσης για την επι-
στήμη, την έρευνα και την καινοτομία της ΕΕ (SRIP) 
2018, που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή. Η έκθεση καταγράφει πώς η οικονομική ευημερία 
και το κοινωνικό μοντέλο της Ευρώπης βασίζονται 
στην ικανότητά της να δημιουργεί και να διαδίδει την 
καινοτομία. Ταυτόχρονα, η ΕΕ πρέπει να συμπεριλάβει 

πλήρως τις αναδυόμενες καινοτομίες και 
τις τεχνολογίες προκειμένου να ξεπεράσει 
ένα σοβαρό πρόβλημα παραγωγικότητας 
και να διατηρήσει την τρέχουσα οικονομική 
ανάπτυξη. 
Η έκθεση επισημαίνει μια σειρά ενεργειών που 

πρέπει να υιοθετήσει η ΕΕ για να αποτελέσει πρωτοπόρο 
στην καινοτομία: 

 να δοθεί προτεραιότητα στις επενδύσεις καινοτομίας, 

 να εισαχθούν νέες προσεγγίσεις για την υποστήριξη της 
καινοτομίας, 

 να προσαρμόσει τα κανονιστικά πλαίσια ώστε να ενθαρ-
ρύνουν την καινοτομία και 

 να προωθήσει ένα φιλικό προς την καινοτομία επιχειρη-
ματικό περιβάλλον. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/yda8wavf  

Έκθεση για την επιστήμη, την έρευνα και την καινοτομία (SRIP) 2018  

Ένας ωκεανός χωρίς πλαστικά, 100 
πόλεις χωρίς διοξείδιο του άνθρακα 
μέχρι το 2030 ή μείωση της επιβά-
ρυνσης της άνοιας, είναι παραδείγ-
ματα τολμηρών αλλά συγκεκριμένων 
στόχων. Ο καθορισμός αποστολών 
έρευνας και καινοτομίας σε επίπεδο 
ΕΕ με τέτοιους φιλόδοξους στόχους 
μπορεί να εμπνεύσει τους ευρωπαί-
ους πολίτες, να προωθήσει την 
έρευνα και την καινοτομία αλλά και 
την οικονομική ανάπτυξη και να βοη-
θήσει στην επίλυση μερικών από τις 
μεγαλύτερες προκλήσεις της κοινωνίας μας. Στις 22 
Φεβρουαρίου 2018, η καθηγήτρια Mariana Mazzucato 
παρουσίασε το όραμά της με τίτλο «Έρευνα και καινο-
τομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση - μια προσέγγιση επί-
λυσης προβλημάτων για την τόνωση της ανάπτυξης 
που κατευθύνεται από την καινοτομία», στον Carlos 
Moedas, Επίτροπο για την Έρευνα, την Επιστήμη και 
την Καινοτομία. Η έκθεσή της είναι η τελευταία που η 
Επιτροπή θα λάβει υπόψιν κατά τη διαμόρφωση του 

προγράμματος-πλαισίου έρευνας και 
καινοτομίας της ΕΕ post-Horizon 
2020. 

Η έκθεση συνιστά πέντε βασικά κριτήρια 
για την επιλογή των αποστολών σε επί-
πεδο ΕΕ. Συγκεκριμένα πρέπει: 

 Να είναι τολμηρές και εμψυχωτικές, 
με μεγάλη κοινωνική συνάφεια. 

 Να είναι φιλόδοξες, αλλά με ρεαλιστι-
κές δράσεις έρευνας και καινοτομίας. 

 Να ενισχύουν τη διεπιστημονική και 
διατομεακή καινοτομία. 

 Να καθορίζουν μια σαφή κατεύθυνση: στοχευμένη, με-
τρήσιμη και χρονικά δεσμευμένη. 

 Να απαιτούν πολλαπλές λύσεις από τη βάση προς την 
κορυφή. 

Η Επιτροπή καλεί έως τις 3 Απριλίου 2018 τους ενδιαφε-
ρόμενους φορείς του δημόσιου τομέα και της έρευνας και 
της καινοτομίας για ανατροφοδότηση σχετικά με την 
έκθεση, συμπεριλαμβανομένων προτάσεων για ενδεχόμε-
νες αποστολές έρευνας και καινοτομίας στην ΕΕ. 

Τολμηρή επιστήμη για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων  

Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/y9hlss88  

Ψάχνετε υποστήριξη για να προωθήσετε την 
καινοτομία σας; Εγγραφείτε στην πλατφόρ-
μα NIR-VANA και κάνετε την εταιρεία και τα 
έργα σας ορατά σε πιθανούς πελάτες, συ-
νεργάτες και ειδικούς στην καινοτομία. 

Η NIR-VANA αναπτύσσει ηλεκτρονικές υπηρε-
σίες που θα σας βοηθήσουν να καινοτομήσετε 
με τη βοήθεια εξωτερικών συνεργατών σύμφω-
να με τις αρχές της ανοιχτής καινοτομίας. Χάρη 
στη NIR-VANA θα ανακαλύψετε επίσης διαφορετικές ευ-
καιρίες δημόσιας χρηματοδότησης και θα λάβετε συμβου-
λές από ειδικούς για το πώς θα επωφεληθείτε από αυτές. 

Η NIR-VANA είναι επίσης ο τόπος όπου μπο-
ρείτε να αποκτήσετε γνώσεις αγοράς και πνευ-
ματικής ιδιοκτησίας και να προετοιμαστείτε για 
διεθνή ανάπτυξη. 

Ενδιαφέρεστε? Μην περιμένετε, εγγραφείτε 
στην πλατφόρμα NIR-VANA τώρα! Είναι δω-
ρεάν! 

Το έργο αυτό έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμμα-

τος «Ορίζοντας 2020» INNOSUP. 

   

Προωθήστε την καινοτομία σας με την πλατφόρμα NIR-VANA 

Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/easme/en/news/take-your-innovation-next-level-with-nir-vana  

https://tinyurl.com/yda8wavf
https://tinyurl.com/y9hlss88
https://ec.europa.eu/easme/en/news/take-your-innovation-next-level-with-nir-vana
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Εργαλείο παρακολούθησης στατιστικών για τον καρκίνο 

Η συζήτηση για θέματα που σχετίζο-
νται με τον καρκίνο δεν είναι ποτέ εύ-
κολη. Ταυτόχρονα, δεδομένου ότι η 
ασθένεια εξακολουθεί να είναι η δεύ-
τερη σημαντική αιτία θανάτου στην 
ΕΕ, υπάρχει συνεχής ανάγκη για μια 
σθεναρή, καλά ενημερωμένη απάντη-
ση σε αυτήν προκειμένου να συμβάλει 
στην πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και 
επαρκή θεραπεία. Ο δικτυακός τόπος του Ευρωπαϊκού 
Κέντρου Πληροφοριών για τον Καρκίνο (ECIS) που 
εγκαινιάστηκε με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας 
κατά του Καρκίνου από το Κοινό Κέντρο Ερευνών, την 
εσωτερική υπηρεσία επιστήμης και γνώσης της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, επιτρέπει σε εμπειρογνώμονες και 
επαγγελματίες να διερευνήσουν τα γεωγραφικά πρότυ-
πα και τάσεις. Συγκεντρώνει δεδομένα από περίπου 
150 ευρωπαϊκά μητρώα καρκίνου και καλύπτει 25 κρά-
τη μέλη της ΕΕ και 7 ευρωπαϊκές χώρες εκτός ΕΕ, πα-

ρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες 
σχετικά με το πόσο καλά λειτουργούν 
τα εθνικά προγράμματα καρκίνου και 
αντιμετωπίζοντας τις ελλείψεις. 

Η ΕΕ υποστηρίζει την έρευνα για την 
καταπολέμηση του καρκίνου από το 
1985 μέσω των προγραμμάτων έρευνας 
και καινοτομίας. Αυτές οι προσπάθειες 

επικεντρώνονται στην ανάπτυξη στρατηγικών προσανατο-
λισμένων στον ασθενή για την πρόληψη, τη θεραπεία και 
την παροχή βοήθειας στα άτομα που ζουν με τον καρκίνο. 
Με χρηματοδότηση ύψους 2,4 δις ευρώ από το 2007, η 
ευρωπαϊκή έρευνα για τον καρκίνο έχει προωθήσει τις προ-
σεγγίσεις της εξατομικευμένης ιατρικής και τις προσπάθειες 
για την κατανόηση της βιολογίας του καρκίνου καθώς και 
καλύτερες λύσεις πρόληψης, θεραπείας και περίθαλψης. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/y7ggy77y 

Υγειονομική περίθαλψη στην ΕΕ: Ομάδα εμπειρογνωμόνων δημοσιεύει 3 

γνωμοδοτήσεις για να βοηθήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής 

Η ανεξάρτητη επιτροπή εμπειρογνωμόνων για αποτελεσματικούς τρόπους επένδυ-
σης στην υγεία υιοθέτησε τρεις απόψεις σχετικά με την πρόσβαση στην υγειονομι-
κή περίθαλψη, τα καινοτόμα μοντέλα πληρωμών για καινοτόμα φάρμακα υψηλού 
κόστους και τις επιδόσεις πρωτοβάθμιας περίθαλψης. 

Η γνωμοδότηση σχετικά με τα καινοτόμα μοντέλα πληρωμών για καινοτόμα φάρμακα 
υψηλού κόστους αναλύει τον τρόπο με τον οποίο οι εθνικές αρχές καθορισμού και επι-

στροφής τιμής θα μπορούσαν να βελτιώσουν την πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμα φάρμακα και να προωθήσουν 
την καινοτομία που είναι πολύ σημαντική, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι τα συστήματα υγείας είναι οικονομικά βιώσι-
μα. Εξετάζει εφικτούς νέους τρόπους καθορισμού των τιμών για τα φάρμακα ειδικής ιατρικής όσον αφορά τη βελτίωση 
της πρόσβασης. 

Η γνωμοδότηση σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη στην ΕΕ ανταποκρί-
νεται στο αίτημα ποσοτικών και ποιοτικών σημείων αναφοράς για την αξιολόγηση της προόδου όσον αφορά τη μείωση 
της ανεπάρκειας της υγειονομικής περίθαλψης. Μπορεί να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στη γεφύρωση των κενών στην 
πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, εφαρμόζοντας την αρχή της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη που κα-
τοχυρώνεται στον Ευρωπαϊκό πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων. 

Η γνωμοδότηση για τα εργαλεία και τις μεθοδολογίες για την αξιολόγηση της απόδοσης της πρωτοβάθμιας περίθαλψης 
εξετάζει τον τρόπο μέτρησης της απόδοσης της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Λαμβάνει υπόψη τη σύνθετη δομή, τους 
τρόπους λειτουργίας και την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης, καθώς και τα αποτελέσματά της, ιδίως 
όσον αφορά τη συνάφεια, την ισότητα, την ποιότητα και την οικονομική βιωσιμότητα. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/ybb66uz5  

Πρόσκληση για νέα πιλοτικά έργα στον τομέα της Δημόσιας Υγείας  

Η Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
δημοσίευσε μία νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για πιλοτικά έργα στον τομέα 
της Δημόσιας Υγείας. Η πρόσκληση αναφέρεται στις δύο παρακάτω θεματικές: 

 PP-1-1-2018: Environmental Monitoring of Pesticide Use through Honeybees 

 PP-1-2-2018: Rare 2030 - a participatory foresight study for policy-making rare dis-

eases 

Οι αιτήσεις επιδότησης είναι επιλέξιμες εάν υποβληθούν από νομικά πρόσωπα (με ή χωρίς νομική προσωπικότητα). Οι 
υποψήφιοι πρέπει να είναι νόμιμα εγκαθιδρυμένες δημόσιες αρχές, φορείς του δημόσιου τομέα, ιδίως ιδρύματα έρευνας 
και υγείας, πανεπιστήμια και ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εγκατεστημένα σε ένα από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. 
Για κάθε θεματική ισχύουν ειδικές απαιτήσεις για τις κοινοπραξίες. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων και για τις δύο 

θεματικές είναι ανοικτή έως τις 15 Μαΐου 2018.  

Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/vtDyVf 

https://tinyurl.com/y7ggy77y
https://tinyurl.com/ybb66uz5
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/pppa/calls/pp-1-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/PP-1-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Clo
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Έκθεση για τις προοπτικές ανανεώσιμης ενέργειας στην ΕΕ 

Τη Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου, ο Επίτροπος για την Κλιματική Δράση και Ενέργεια 
Miguel Arias Cañete και ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσι-
μων Πηγών Ενέργειας (IRENA) Adnan Amin παρουσίασαν στις Βρυξέλλες μια νέα 
έκθεση για τις προοπτικές ανανεώσιμης ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η έκθεση, η οποία καταρτίστηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ-
γειας, εντόπισε οικονομικά αποδοτικές επιλογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε όλες 
τις χώρες, τομείς και τεχνολογίες της ΕΕ, προκειμένου να φτάσει - ή και να υπερβεί - τον προτεινόμενο στόχο 27% για 
το 2030 για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παρείχε επίσης μια ανοικτή πλατφόρμα για τις χώρες της ΕΕ για την 
αξιολόγηση των επιπτώσεων των εθνικών σχεδίων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παρείχε 
πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις της περαιτέρω ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ε-
νέργειας στην ΕΕ και υπογράμμισε το ρόλο που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
την μακροπρόθεσμη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στο ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα. 

Η έκθεση έδειξε επίσης ότι όλες οι μεμονωμένες χώρες της ΕΕ έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν αποδοτικότερα τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ιδίως με την παραγωγή περισσότερης ηλιακής και αιολικής ενέργειας. Επιπλέον, στον 
κλάδο θέρμανσης και ψύξης, ο οποίος αντιπροσωπεύει περίπου το ήμισυ της ενεργειακής ζήτησης της ΕΕ, περισσότε-
ρα από τα δύο τρίτα των δυνατοτήτων ανανεώσιμης ενέργειας που προσδιορίζονται στην έκθεση είναι φθηνότερα από 
τη συμβατική εναλλακτική λύση. Στην έκθεση προέκυψαν ορισμένες συστάσεις που αποσκοπούν να βοηθήσουν την 
ΕΕ να απαλλάξει από το διοξείδιο του άνθρακα την οικονομία της και να περιορίσει την υπερθέρμανση του πλανήτη 
σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο από 2°, σύμφωνα με τη Συμφωνία των Παρισίων, καθώς και να αποφέρει σημαντικά 
οφέλη για τους πολίτες. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/y76fjc5n  

Κατά τη συνεδρίασή του στις 6 Φεβρουα-
ρίου, το συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τρά-
πεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ενέκρινε τη 
δημιουργία ενός ολοκαίνουργιου χρημα-
τοδοτικού μέσου, της πρωτοβουλίας 
«Έξυπνη χρηματοδότηση για έξυπνα 
κτήρια - Smart Finance for Smart 
Buildings». Ο στόχος είναι να καταστούν οι επενδύ-
σεις σε έργα ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια κατοι-
κιών πιο ελκυστικές για τους ιδιώτες επενδυτές, μέσω 
της ευφυούς χρήσης των επιδοτήσεων της ΕΕ ως εγ-
γύηση. 

Το νέο αυτό μέσο, μαζί με άλλες πολιτικές πρωτοβουλίες 
της ΕΕ για τα έξυπνα κτήρια, έχει ως στόχο να ξεκλειδώ-
σει συνολικά 10 δισεκατομμύρια ευρώ σε δημόσιους και 
ιδιωτικούς πόρους μέχρι το 2020 για σχέδια ενεργειακής 
απόδοσης. Εκτιμάται ότι αυτό θα μπορέσει να υποστηρίξει 
έως και 220.000 θέσεις εργασίας και να συμβάλει στη δη-

μιουργία μιας αγοράς ανακαίνισης για τις 
μικρές επιχειρήσεις που θα ανέρχεται σε 
120 δισ. Ευρώ. Επιπλέον, έως και 3,2 εκα-
τομμύρια ευρωπαϊκές οικογένειες θα μπο-
ρούσαν να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή 
φτώχεια. 

Η πρωτοβουλία «Έξυπνη χρηματοδότηση για έξυπνα κτή-
ρια» θα βελτιώσει τη χρήση της δημόσιας χρηματοδότη-
σης από την ΕΕ και θα πολλαπλασιάσει την επίδραση 
των επενδυμένων κεφαλαίων της ΕΕ. Θα συμβάλει στην 
εξάλειψη του κινδύνου των επενδύσεων στον τομέα των 
κτιρίων, δίνοντας στους επενδυτές και τους χρηματοδότες 
καλύτερη κατανόηση των κινδύνων και των οφελών των 
επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης. Επιπλέον, θα προ-
σφέρει βοήθεια για την ανάπτυξη έργων, καθώς πολλά 
νοικοκυριά στερούνται των δεξιοτήτων και της ικανότητας 
να δημιουργούν, να υλοποιούν και να χρηματοδοτούν φι-
λόδοξα έργα ενεργειακής απόδοσης. 

Έξυπνη χρηματοδότηση για έξυπνα κτήρια 

Υποστήριξη έργων άσκησης από το Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας 

Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης στοχεύει να παράσχει υπο-
στήριξη σε περιπτώσεις σοβαρών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και να διευ-
κολύνει τον καλύτερο συντονισμό των παρεμβάσεων βοήθειας. Η νέα πρόσκλη-
ση υποβολής προτάσεων που δημοσιεύθηκε τέλος Φεβρουαρίου 2018 στοχεύει 
στη συγχρηματοδότηση έργων άσκησης με στόχο την αξιολόγηση και τη βελτί-
ωση της ανταπόκρισης του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης σε 

μείζονες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 

Ο όρος «ασκήσεις» αναφέρεται σε μια σειρά δραστηριοτήτων που καλύπτουν από την επικύρωση των υφιστάμενων 
δυνατοτήτων έως την εξερεύνηση νέων, από την επικέντρωση στην απόδοση των εθνικών ομάδων απάντησης στην 
επικέντρωση στους διακυβερνητικούς και διατομεακούς μηχανισμούς αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. 
Έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύσουν την ετοιμότητα και τις ικανότητες της εθνικής αντίδρασης και να δοκιμάσουν ή να 
επικυρώσουν τις διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων. Σκοπός αυτής της πρόσκλησης είναι να επιτρέψει και να υποστηρί-
ξει έργα άσκησης που παρέχουν ευκαιρίες σε ελεγχόμενο περιβάλλον για να αξιολογούν, να μαθαίνουν και να βελτιώ-
νουν την ικανότητα αντίδρασης των Συμμετεχόντων Κρατών του Μηχανισμού και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η προ-

θεσμία υποβολής προτάσεων είναι ανοικτή έως τις 15 Μαΐου 2018.  

Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/y8am492w 

https://tinyurl.com/y76fjc5n
https://tinyurl.com/y8am492w
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Έκθεση σχετικά με την πρόοδο στο πλαίσιο των παγκόσμιων δεσμεύσεων 

για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη 

Οι τρεις δεσμεύσεις συμβάλλουν 
στην υλοποίηση της ατζέντας του 
2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και 
της συμφωνίας του Παρισιού. Αποτε-
λούν μέρος του νέου αστικού θεματο-
λογίου, το οποίο επίσης παρουσιά-
στηκε πριν από 15 μήνες. Κάθε μία 
από τις δεσμεύσεις αυτές έχει συγκε-
κριμένο πεδίο εφαρμογής, αναμενόμενα επιτεύγματα 
και προσδοκώμενα αποτελέσματα. Στη συνέχεια πα-
ρατίθενται τα όσα έχουν επιτευχθεί από το τέλος του 
2016: 

Δέσμευση για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των 
πόλεων στον τομέα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης 
Το πρόγραμμα της ΕΕ για τη διεθνή αστική συνεργασία 
(IUC) ξεκίνησε το 2016 με σκοπό τη στήριξη της δέσμευ-
σης αυτής και την εμβάθυνση της συνεργασία μεταξύ πό-
λεων σε ολόκληρη την υφήλιο. 

Δέσμευση για την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου, εναρ-
μονισμένου ορισμού των πόλεων  
Για να διευκολύνονται η παρακολούθηση, η συγκριτική 

αξιολόγηση και, τελικά, η χάραξη πολι-
τικής, είναι σημαντικό να χρησιμοποιεί-
ται παγκοσμίως ο ίδιος ορισμός για τις 
πόλεις. Η ΕΕ καταβάλλει προσπάθειες 
για την κατάρτιση ενός τέτοιου ορισμού, 
ο οποίος θα υποβληθεί στα Ηνωμένα 
Έθνη τον Μάρτιο του 2019, σε συνερ-
γασία με τον Οργανισμό Τροφίμων και 

Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), τον Οργανισμό 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και την 
Παγκόσμια Τράπεζα. 

Δέσμευση για την υλοποίηση του νέου αστικού θεμα-
τολογίου μέσω του αστικού θεματολογίου της ΕΕ 
Έχουν ήδη καταρτιστεί, στο πλαίσιο του αστικού θεματολο-
γίου για την ΕΕ, 3 από τα 12 σχέδια δράσης, τα οποία α-
φορούν την αστική φτώχεια, την ένταξη των μεταναστών 
και την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Τα εν λόγω 
σχέδια δράσης περιλαμβάνουν συστάσεις πολιτικής, ορθές 
πρακτικές και έργα που πρέπει να αναπαραχθούν στο σύ-
νολο της ΕΕ και παγκοσμίως. Όλα τα σχέδια δράσης ανα-
μένεται να ολοκληρωθούν πριν από το τέλος του 2018. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/ycm4ll43 

Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για αποτελεσματικές και διαφανείς  

διαδικασίες στο πλαίσιο σύναψης δημόσιων συμβάσεων  

Στις 13 Φεβρουαρίου 2018, η Επιτροπή δημοσίευσε νέες κατευθυντήριες οδηγίες για 
να βοηθήσει τους δημόσιους λειτουργούς σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο που 
διαχειρίζονται κονδύλια της ΕΕ να διασφαλίζουν αποτελεσματικές και διαφανείς διαδι-
κασίες στο πλαίσιο σύναψης δημόσιων συμβάσεων για έργα που χρηματοδοτούνται 
από την ΕΕ. 

Οι κατευθυντήριες οδηγίες καλύπτουν τη διαδικασία από το Α έως το Ω, από την προετοιμα-
σία και τη δημοσίευση των προσκλήσεων μέχρι την επιλογή και την αξιολόγηση των προ-
σφορών και την εφαρμογή της σύμβασης. Σε κάθε βήμα, οι κατευθυντήριες οδηγίες συμπερι-

λαμβάνουν συμβουλές για την αποφυγή λαθών, ορθές πρακτικές και χρήσιμους συνδέσμους και υποδείγματα. Επεξη-
γούν επίσης πώς μπορούν να αξιοποιηθούν κατά το μέγιστο οι ευκαιρίες που παρουσιάζουν οι αναθεωρημένες οδηγίες 
για τις δημόσιες συμβάσεις του 2014, δηλαδή η λιγότερη γραφειοκρατία και οι περισσότερες ηλεκτρονικές διαδικασίες 
για να διευκολύνονται οι μικρές επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε διαδικασίες υποβολής προσφορών για δημόσια σύμ-
βαση, καθώς και η δυνατότητα θέσπισης νέων κριτηρίων όσον αφορά την απόφαση ανάθεσης για την επιλογή κοινωνι-
κά υπεύθυνων και καινοτόμων εταιρειών, και προϊόντων που δεν βλάπτουν το περιβάλλον. 

Τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) διοχετεύουν πάνω από 450 δισεκατομμύρια € στην πραγ-
ματική οικονομία της ΕΕ κατά τη διάρκεια της χρηματοδοτικής περιόδου 2014-2020, το ήμισυ εκ των οποίων επενδύε-
ται μέσω δημόσιων συμβάσεων. Στο διαδίκτυο διατίθεται ένα ενημερωτικό γράφημα σχετικά με τις κατευθυντήριες οδη-
γίες και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι κάνει η Επιτροπή για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να βελτιώσουν 
τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται και επενδύουν τα κονδύλια της ΕΕ. 

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

Νέα πύλη Interreg.eu 

Προκειμένου να καταστεί το Interreg πιο προσιτό, κατανοητό και απλό για 
το ευρύτερο κοινό, καθώς και να προωθήσει τις ευκαιρίες και τα οφέλη του, 
η Interact, σε συντονισμό με τα προγράμματα Interreg, ανέπτυξε την πύλη 
interreg.eu.  

Ο ιστότοπος διαθέτει έναν απλουστευμένο χάρτη αλληλεπίδρασης της Ευρώπης 
με όλα τα προγράμματα Interreg με σελίδες προγραμμάτων που είναι εύκολα 
προσβάσιμες, με ειδήσεις, προσκλήσεις, θέσεις εργασίας και επιτυχημένα παρα-
δείγματα.  

Περισσότερες πληροφορίες: https://interreg.eu/  

https://tinyurl.com/ycm4ll43
https://tinyurl.com/ydhbtktw
https://interreg.eu/


Σ Ε Λ Ι Δ Α  1 1  Τ Ε Υ Χ Ο Σ  1 3 0  

Ανάπτυξη της ψηφιακής εργασίας για τους νέους -  

Συστάσεις πολιτικής, ανάγκες κατάρτισης και παραδείγματα  

Η ψηφιακή παιδεία και οι δεξιότητες του 21ου αιώνα διαδραματίζουν καίριο ρόλο 
στο πλαίσιο της σύγχρονης ζωής γενικότερα. Η εργασία για τους νέους θα πρέπει 
να είναι σε θέση να το ενθαρρύνει αυτό. Ως εκ τούτου, οι νέοι εργαζόμενοι χρειάζο-
νται μια ευέλικτη νοοτροπία, μια προθυμία να δοκιμάσουν νέα πράγματα, να μά-
θουν μέσα από την επιτυχία και την αποτυχία και να υποστηριχθούν για να το κά-
νουν αυτό. 

Η παρούσα δημοσίευση περιλαμβάνει τα κυριότερα αποτελέσματα της ομάδας εμπειρογνωμόνων «Κίνδυνοι, ευκαιρίες 
και συνέπειες της ψηφιοποίησης για τη νεολαία, την εργασία και την πολιτική για τους νέους» που δημιουργήθηκε στο 
πλαίσιο του σχεδίου εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νεολαία 2016-2018: 

 Ένας ορισμός εργασίας για την «ψηφιακή εργασία για τους νέους». 

 Παραδείγματα καινοτόμων πρακτικών για την παροχή ψηφιακής εργασίας για τους νέους και την αναβάθμιση των 
ψηφιακών ικανοτήτων των εργαζόμενων νέων. 

 Συστάσεις πολιτικής για την ανάπτυξη της ψηφιακής εργασίας για τους νέους. 

 Προσδιορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών των εργαζομένων σε θέματα νεολαίας που σχετίζονται με την ψηφιακή 
εργασία για τους νέους, με βάση τα υφιστάμενα πλαίσια δεξιοτήτων για τις ψηφιακές δεξιότητες και για την εργασία 
των νέων. 

 Συλλογή εκπαιδευτικού υλικού που είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο και το οποίο καλύπτει τις αναγνωρισμένες εκπαι-
δευτικές ανάγκες των εργαζομένων σε θέματα νεολαίας που σχετίζονται με την ψηφιακή εργασία για νέους. 

Τα αποτελέσματα αυτής της ομάδας εμπειρογνωμόνων παρουσιάζουν ενδιαφέρον για όσους ασχολούνται με τις εξελί-
ξεις στον τομέα της νεολαίας στον 21ο αιώνα, ιδίως για τους νέους, για τους οργανισμούς, τους φορείς παροχής κατάρ-
τισης, τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής, για επαγγελματίες και ερευνητές. 

Περισσότερες πληροφορίες:  
https://ec.europa.eu/youth/news/developing-digital-youth-work-%E2%80%93-agile-mindset-crucial_en  

Παρόλο που οι περισσότερες ευρωπαϊκές 
χώρες υποφέρουν από έλλειψη διδασκό-
ντων ή αναμένουν αυτήν την έλλειψη στο 
μέλλον, πολλοί δεν σχεδιάζουν μακρο-
πρόθεσμα πώς να διαχειριστούν την προ-
σφορά και τη ζήτηση των εκπαιδευτικών. 
Αυτό είναι ένα από τα πορίσματα της 
έκθεσης για τη «Σταδιοδρομία διδασκό-
ντων στην Ευρώπη» που δημοσίευσε η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσιάζοντας 
στοιχεία από το δίκτυο Ευρυδίκη. 

Τον Μάιο του 2017, η Επιτροπή εξέδωσε α-
νακοίνωση με τίτλο «Η σχολική ανάπτυξη και 
η άριστη διδασκαλία για ένα σπουδαίο ξεκίνη-
μα στη ζωή», η οποία πρότεινε δράσεις σε επίπεδο ΕΕ για 
την υποστήριξη των κρατών μελών στις εκπαιδευτικές με-

ταρρυθμίσεις τους. Ένας από τους στόχους 
που τέθηκαν είναι να επιτευχθεί άριστη διδα-
σκαλία και μάθηση εξασφαλίζοντας ότι οι εκ-
παιδευτικοί και οι ηγέτες των σχολείων είναι 
καλά εκπαιδευμένοι και λαμβάνουν την υπο-
στήριξη και την αναγνώριση που τους αξίζει.  

Οι ευρωπαίοι υπουργοί και ενδιαφερόμενοι, 
που συνεδρίασαν πριν από μόλις ένα μήνα με 
την ευκαιρία της πρώτης ευρωπαϊκής διάσκε-
ψης για την εκπαίδευση, επιβεβαίωσαν ότι 
είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί μια κοινή α-
τζέντα για τον εκσυγχρονισμό και την καλύτε-
ρη υποστήριξη του επαγγέλματος του εκπαι-
δευτικού. 

Περισσότερες πληροφορίες:  
https://tinyurl.com/y794r8ze  

Νέα έκθεση για τη σταδιοδρομία διδασκόντων στην Ευρώπη 

Υποστήριξη δράσεων κατάρτισης για επαγγελματίες του  

οπτικοακουστικού τομέα 

Η νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων "Υποστήριξη της Κατάρτισης 2018" - 
EACEA / 09/2018 του υπο-προγράμματος MEDIA στοχεύει στη χρηματοδότηση 
δράσεων κατάρτισης για την απόκτηση και βελτίωση δεξιοτήτων και ικανοτήτων 
των επαγγελματιών του οπτικοακουστικού τομέα (ειδικότερα: Παραγωγών, Διευ-
θυντών, Συγγραφέων, Συντακτών σεναρίων, Εκδοτών, Διανομέων, Εκθετών, Πω-
λητών, Παρόχων περιεχομένου νέων μέσων, Επαγγελματιών από τη βιομηχανία 

κινούμενων σχεδίων, Επαγγελματιών από τον τομέα της μεταπαραγωγής, Επαγγελματιών νομικού, τραπεζικού 
ή χρηματοπιστωτικού τομέα που εργάζονται με την οπτικοακουστική βιομηχανία) και την ανάπτυξη δικτύων). 

Φορείς που στοχεύουν στην παροχή συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις έως τις 

26 Απριλίου 2018. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-training-2018-eacea092018_en 

https://ec.europa.eu/youth/news/developing-digital-youth-work-%E2%80%93-agile-mindset-crucial_en
https://tinyurl.com/y794r8ze
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-training-2018-eacea092018_en
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Νέα για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

(ΜΜΕ) 

Πείτε τη γνώμη σας σχετικά με τον ορισμό των ΜΜΕ! 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζεται επί του παρόντος για αξιολόγηση και εν-
δεχόμενη αναθεώρηση ορισμένων πτυχών του ορισμού των ΜΜΕ και καλεί κάθε 
ενδιαφερόμενο παράγοντα να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση 
και την εκτίμηση του αντικτύπου. 

Ο ορισμός των ΜΜΕ αποτελεί ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο στις πολιτικές της 
ΕΕ, όπως ο ανταγωνισμός (κρατικές ενισχύσεις), τα διαρθρωτικά ταμεία, η έρευνα και η 
καινοτομία («Ορίζοντας 2020»). 

Επιπλέον, ο ορισμός των ΜΜΕ έχει σημασία για ορισμένες ευρωπαϊκές διοικητικές α-
παλλαγές και μειωμένα τέλη, όπως για τον κανονισμό για την καταχώριση, την αξιολό-
γηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH). 

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή, παρακαλούμε να ελέγξετε τη δημόσια διαβού-

λευση σχετικά με την αναθεώρηση του ορισμού των ΜΜΕ. Μπορείτε να συνεισφέρετε μέχρι τις 6 Μαΐου 2018. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/easme/en/news/have-your-say-sme-definition  

EU Industry Day - 600 συμμετέχοντες, μία ιδεολογία:  

‘εκσυγχρονισμός της βιομηχανίας μας’ 

Μετά από μια πρώτη επιτυχημένη έκδοση πέρυσι, η Ημέρα Βιομηχανίας της ΕΕ 
επανήλθε σε εκτενέστερη έκδοση. Στις 22 και 23 Φεβρουαρίου, 600 συμμετέχο-
ντες εκπροσώπησαν σημαντικούς παράγοντες της βιομηχανίας, της χρηματοδό-
τησης, της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και υψηλόβαθμοι φορείς χάραξης 
πολιτικής της ΕΕ συγκεντρώθηκαν στις Βρυξέλλες. Οι συμμετέχοντες αξιολόγη-
σαν τη φιλόδοξη στρατηγική προσέγγιση της βιομηχανικής πολιτικής και συζήτη-
σαν για το μέλλον της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στον «δρόμο για το 2030».  

Η βιομηχανική στρογγυλή τράπεζα υψηλού επιπέδου «Βιομηχανία 2030», υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου Ka-
tainen, αντιμετωπίστηκε για πρώτη φορά ως σημαντικό συμβουλευτικό μέσο για την εφαρμογή της ανανεωμένης βιο-
μηχανικής πολιτικής της Επιτροπής. Η ηγετική θέση της ΕΕ στη μετάβαση προς μια καθαρή και αειφόρο ενέργεια απο-
τελεί μεγάλη προτεραιότητα για την Επιτροπή και αυτό αποδεικνύεται από την έναρξη της πρώτης έκδοσης του Βιομη-
χανικού Φόρουμ Καθαρής Ενέργειας, που επικεντρώνεται σε τρεις πρωτοβουλίες υπό την αιγίδα της βιομηχανίας: 
μπαταρίες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κατασκευή. 

Οι βιομηχανικοί παράγοντες παρουσίασαν 20 δράσεις προτεραιότητας στο πλαίσιο της νέας Ευρωπαϊκής Συμ-
μαχίας Μπαταρίας. Η Επιτροπή εγκαινίασε βραβείο Horizon EIC ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη 
αξιόπιστης, ασφαλούς και χαμηλού κόστους μπαταρίας για τα ηλεκτρονικά οχήματα και επέγραψε ένα δάνειο InnovFin 
ύψους 52,6 εκατομμυρίων ευρώ για την εκκίνηση του Northvolt για την κατασκευή ενός gigafactory για τις κυψέλες 
μπαταρίας στην Ευρώπη. Συζητήθηκε επίσης ο ρόλος των βασικών τεχνολογιών, όπως η μικροηλεκτρονική και η να-
νοηλεκτρονική, για τον εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, την τόνωση της καινοτομίας και την επίλυση των 
κοινωνικών προκλήσεων. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/y7g6a9of  

https://ec.europa.eu/easme/en/news/have-your-say-sme-definition
https://tinyurl.com/y7g6a9of
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 
Digital Skills for Everyone 
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/ID05-PPE2 

5 Απριλίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

EUA Annual Conference 2018  
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/y9wf4xl6  

5-6 Απριλίου 
Ζυρίχη, Ελβετία  

2018 CEF Energy Virtual Info Day 
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/ycelbhko 

9 Απριλίου 2018 
Online Webinar  

Fostering Gender Equality in the Workplace 
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/ID10-PPE2  

10 Απριλίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Transforming Child and Adolescent Mental Health Services 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/ID10-PPE 

10 Απριλίου 
Λονδίνο,  

Ηνωμένο Βασίλειο 

IntelliSub Europe 2018 
Περισσότερες πληροφορίες: https://euagenda.eu/events/2018/04/10/intellisub-europe-2018 

10-12 Απριλίου 
Ντίσελντορφ,  

Γερμανία 

5th International Solar District Heating Conference 
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/y8heml9s  

11-12 Απριλίου 
 Graz, Αυστρία 

Building an Innovative, Customer-Focused Public Transport Network 
Περισσότερες πληροφορίες:  http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/ID11-PPE  

11 Απριλίου 
Λονδίνο,  

Ηνωμένο Βασίλειο 

One Of Europe's Most Exclusive Infosec Events 
Περισσότερες πληροφορίες:  http://cybercentral.eu/ 

11-13 Απριλίου 
Πράγα, Τσεχία 

The Future of Tourism in the EU 
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/ID12-PPE2 

12 Απριλίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Lisbon Tech Job Fair 2018 
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/ybsukrpa   

12 Απριλίου 
Λισαβόνα,  

Πορτογαλία 

6th International Fresenius Conference: Environmental Risk Assessment of Biocides 
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/yc7zn3l3   

12-13 Απριλίου 
Ντίσελντορφ,  

Γερμανία 

European Congress on Obesity and Eating Disorder 
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/y9j6c2u9  

12-13 Απριλίου 
Άμστερνταμ,  

Ολλανδία 

Bio-Based Industries JU Info Day 2018 
Περισσότερες πληροφορίες: https://bbi-europe.eu/events/bbi-ju-info-day-2018  

17 Απριλίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

8th Annual International Symposium on Human Trafficking and Migrant Smuggling 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/ID17-PPE2  

17 Απριλίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Ensuring Young Careers are Safe, Healthy, Aspiring and Achieving 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/ID17-PPE 

17 Απριλίου 
Λονδίνο,  

Ηνωμένο Βασίλειο 

Workplace Innovation: The Essential Fifth Element Diagnostic and Beyond 
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.eipa.eu/product/workplace-innovation/  

23-25 Απριλίου 
Μάαστριχτ,  
Ολλανδία 

European Public Procurement, PPP/Private Finance and Concessions 
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.eipa.eu/product/european-public-procurement-ppp/ 

24-25 Απριλίου 
Dubrovnik, Κροατία 

Computer Science On-line Conference 2018 
Περισσότερες πληροφορίες: https://tinyurl.com/ybvkjtho  

25-28 Απριλίου 
Online Webinar  

Building a Zero Tolerance Approach to Acid and Corrosive Substance Attacks 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/ID26-PPE3 

26 Απριλίου 
Λονδίνο,  

Ηνωμένο Βασίλειο 

Updating the European Strategy on High Performance Computing 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/ID26-PPE2 

26 Απριλίου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

https://tinyurl.com/ycelbhko
https://bbi-europe.eu/events/bbi-ju-info-day-2018
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΑΪΟΥ 2018 
AgriResearch Conference 
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/KNc4Lh  

2-3 Μαΐου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Smart Specialisation and Technology Transfer as Innovation Drivers for Regional 
Growth 
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/Z5tEJD  

3-4 Μαΐου 
Σόφια, Βουλγαρία 

Internationalization of Universities and the National Language 
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/f2yyxy  

4 Μαΐου 
Λούβεν, Βέλγιο 

The role of cultural heritage in the contruction of the Europe for citizens  
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/yu1yRu  

4 Μαΐου 
Μπούργος, Ισπανία 

IP Case Law Conference  
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/E1ZUzt  

7-8 Μαΐου 
Αλικάντε, Ισπανία 

European Biomass Conference 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.eubce.com/ 

14-17 Μαΐου 
Κοπεγχάγη, Δανία 

9th Internet of Things European Summit 
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/j2LnQw  

15-16 Μαΐου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Innovation through Interconnection 2018 
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/NnXMZx  

16 Μαΐου, 
Λονδίνο, Ηνωμένο 

Βασίλειο 

European Natura 2000 Award Ceremony 
Περισσότερες πληροφορίες:  https://goo.gl/RLYRPC  

17 Μαΐου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

#BlueInvest 2018 
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/89zCGW  

17 Μαΐου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

Introduction to EU Asylum and Migration Law 
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.eipa.eu/product/eu-asylum-and-migration-law/ 

17-18 Μαΐου 
Λουξεμβούργο, 
Λουξεμβούργο 

‘Demonstrating Results of Big Data initiatives in Healthcare’ 
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/jzQi73  

17-18 Μαΐου 
Ρότερνταμ,  
Ολλανδία 

Reflecting on Europe’s Disorder: Scenarios for the (EU’s) Future 
Περισσότερες πληροφορίες: http://cse.uaic.ro/eurint/index.htm 

18-19 Μαΐου 
Ιάσι, Ρουμανία 

EUREKA Innovation Days 2018 
Περισσότερες πληροφορίες: http://eurekainnovationdays.org/ 

22-24 Μαΐου  
Ελσίνκι, Φιλανδία 

Fostering the Digitisation of Public Services in the EU 
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/ycKNvr  

23 Μαΐου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

18th International Conference on Integrated Care 
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/ycKNvr  

23-25 Μαΐου 
Ουτρέχτη, Ολλανδία 

Conference on Good Governance for Cohesion Policy 
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/ZNsoXm  

24 Μαΐου 
Βρυξέλλες, Βέλγιο 

European Forum on Defence and Dual Technologies 
Περισσότερες πληροφορίες: https://endrpaca2018.b2match.io/ 

24-25 Μαΐου 
Τουλόν, Γαλλία 

Energy Infrastructure Forum 2018 
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/5SaFuk  

24-25 Μαΐου 
Κοπεγχάγη, Δανία 

Health 2.0 Europe 2018 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.himsseuropeconference.eu/sitges/2018 

27-29 Μαΐου 
Βαρκελώνη,  

Ισπανία 

Meeting of the European Electricity Regulatory Forum 
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/rGfs2D  

30-31 Μαΐου 
Φλωρεντία, Ιταλία 

European Maritime Day 2018 
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.eipa.eu/product/european-public-procurement-ppp/ 

31 Μαΐου–1Ιουνίου  
Μπουργκάς,  
Βουλγαρία 

https://goo.gl/KNc4Lh
https://goo.gl/Z5tEJD
https://goo.gl/f2yyxy
https://goo.gl/yu1yRu
https://goo.gl/E1ZUzt
http://www.eubce.com/
https://goo.gl/j2LnQw
https://goo.gl/NnXMZx
https://goo.gl/RLYRPC
https://goo.gl/89zCGW
https://www.eipa.eu/product/eu-asylum-and-migration-law/
https://goo.gl/jzQi73
http://cse.uaic.ro/eurint/index.htm
http://eurekainnovationdays.org/
https://goo.gl/ycKNvr
https://goo.gl/ycKNvr
https://goo.gl/ZNsoXm
https://endrpaca2018.b2match.io/
https://goo.gl/5SaFuk
http://www.himsseuropeconference.eu/sitges/2018
https://goo.gl/rGfs2D
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/en/burgas-2018
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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/  

THE CYPRUS INSTITUTE 

http://www.cyi.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/ 

ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

http://spititiskyprou.gr/  

http://www.ucy.ac.cy/
http://www.ouc.ac.cy/
http://www.cut.ac.cy/
http://www.frederick.ac.cy/
http://www.unic.ac.cy/
http://www.nup.ac.cy/
http://www.uclancyprus.ac.cy/
http://www.cyi.ac.cy/
http://www.moec.gov.cy/
http://www.nicosia.org.cy/
http://www.cardet.org/
http://www.pwc.com.cy/
http://www.cybc.com.cy/
http://www.uth.gr/
https://www.eap.gr/el/
http://www.teiath.gr/
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/  

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  
 

 

 

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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