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Σύναψη συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του ΕΓΚ και
του δικτύου DLEARN

INFO DAYS
«Webinar: Maximising the
impact of Horizon 2020
project results»
19 Ιουλίου 2017
10:30-11:45 (CET)
http://tinyurl.com/lfen8we

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ) και
το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ψηφιακής Μάθησης
(DLEARN) με χαρά ανακοινώνουν την υπογραφή Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ των
οργανισμών. Οι δύο οργανισμοί, λαμβάνο«Save the Date:
ντας υπόψη το κοινό όραμα και τους στόIndustrial Innovation
χους τους, επιδιώκουν να καθιερώσουν
Information Days 2017»
κοινή συνεργασία για τη δικτύωση των με3-4 Οκτωβρίου 2017
Βρυξέλλες, Βέλγιο
λών τους, να προωθήσουν τις δραστηριόhttp://tinyurl.com/y7p2e5ph
τητες και τα έργα τους, να συνεργαστούν σε
«Save the Date:
εμπορικές δραστηριότητες, και να δρομοInfo Day and brokerage
λογήσουν και να συντονίσουν κοινές πρωevent on the Horizon 2020
τοβουλίες σε τοπικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο.
WP 2018-2020, Challenge
Στόχος είναι η ενίσχυση του ρόλου του κά"Climate Action, Environment, Resource Efficiency & θε δικτύου, η προβολή τους και η παρουσία
Raw Materials"»
τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
8-9 Νοεμβρίου 2017
Βρυξέλλες, Βέλγιο
http://tinyurl.com/yaphw4mh
«Save the Date:
Horizon 2020 Societal
Challenge 2 Info week »
14-17 Νοεμβρίου 2017
Βρυξέλλες, Βέλγιο
http://tinyurl.com/y8ynxk47

σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης
της ΕΕ και την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων
και συμμετοχής σε ευρωπαϊκά δίκτυα.
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ψηφιακής Μάθησης
στοχεύει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων
του ψηφιακού μετασχηματισμού στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, καθώς και στην προσέγγιση των εμπειριών και της φωνής των τοπικών φορέων και των πολιτών στις πολιτικές
της ΕΕ.

Πρόκειται για μια εποικοδομητική συνεργασία
με κοινές ευκαιρίες ανάπτυξης για τους δύο
οργανισμούς, η οποία θα ανοίξει ένα μονοπάτι
νέων ευκαιριών ανάπτυξης για τα μέλη μας
που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ψηφιακής μάθησης και των ψηφιακών δεξιοτήτων.
Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου έχει ως
στόχο να προσφέρει υποστήριξη στα μέλη του, Περισσότερες πληροφορίες:
ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν στο eoc.brussels@ucy.ac.cy
έπακρο τις δυνατότητες χρηματοδότησης και
ανάπτυξης που προσφέρει η ΕΕ. Προκειμένου
να επιτευχθεί αυτό, ο οργανισμός παρέχει τεκμηριωμένες πληροφορίες και συμβουλευτική
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Κύπρο. Το ΕΓΚ είχε συναντήσεις με εκπροσώπους άλλων συμμετεχόντων οργανισμών,
με σκοπό τη διμερή συνεργασία σε προγράμματα που άπτονται στις δραστηριότητες του ΕΓΚ.
Περισσότερες πληροφορίες: eoc.athens@ucy.ac.cy
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Ψηφιακά Εργαλεία στην ένταξη των προσφύγων, αιτούντων άσυλο και
μεταναστών
Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια από τις μεγαλύτερες ροές μεταναστών στην ιστορία της. Υπό το πλαίσιο αυτό καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος των χωρών υποδοχής αναφορικά με μακροχρόνιες λύσεις σε σχέση με την ένταξη μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες. Η εκπαίδευση θεωρείται
ιδιαίτερα σημαντική στην ένταξη. Υπάρχει, λοιπόν, ανάγκη για την προετοιμασία παρόχων εκπαίδευσης σε ενήλικες, ιδιαίτερα για τις χώρες στις οποίες έχουν επηρεαστεί περισσότερο από το
προσφυγικό ζήτημα, για την έναρξη ανάλογων προγραμμάτων.
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας συμμετέχει στο έργο «Ψηφιακή Ένταξη» που αποσκοπεί στο να παρέχει ψηφιακή εκπαίδευση για τους μετανάστες, αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες σε 6 γλώσσες, σε μια προσπάθεια να συμβάλλει στην ενεργή ένταξή τους στις κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές
συνθήκες των τοπικών κοινωνιών που διαβιούν. Επιπλέον στόχος είναι ανάπτυξη δεξιοτήτων για την εκκίνηση νεοφυών επιχειρήσεων.
Συντονιστής του έργου είναι η Περιφερειακή Κυβέρνηση της Μαδρίτης (Ισπανία) σε συνεργασία με το Δήμο του San
Egidio (Ισπανία), το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (Κύπρος), το ερευνητικό οργανισμό CARDET (Κύπρος), το Κέντρο
Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δίκαιου (Ελλάδα), το Association of Saint Andrew (Italy), την Ένωση Δήμων της
Νοτιο-ανατολικής περιοχής της Βουλγαρίας και του Hildburghäuser Bildungszentrum e.V. (Γερμανία).
Περισσότερες πληροφορίες: http://digitalinclusiontools.com/

Γλώσσα, πολιτισμός, κοινωνικός προσανατολισμός για νέους πρόσφυγες
Σκοπός του έργου «BLEND IN» είναι να προετοιμάσει και να ενδυναμώσει μια από τις πιο
ευάλωτες ομάδες, τους νέους πρόσφυγες και μετανάστες, που αναζητούν μια καλύτερη ζωή
σε μία χώρα της ΕΕ. Ο τελικός στόχος του έργου είναι να αναπτύξει τις κοινωνικές, αστικές
και διαπολιτισμικές ικανότητες των νέων μεταναστών και προσφύγων που εγκαθίστανται σε
μια χώρα, να τους ενημερώσει για τα δικαιώματά τους και να προωθήσει την αυτονομία τους, την ενεργή συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή και την αγορά εργασίας. Η ομαλή μετάβαση στις κοινωνικές και πολιτισμικές αξίες της κοινωνίας που τους υποδέχεται, θα βοηθήσει στην αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού, και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της διάκρισης και του διαχωρισμού.
Για την επίτευξη αυτού του στόχου, οι εταίροι του έργου BLEND IN θα αναπτύξουν ένα πακέτο εργαλείων με τη μορφή εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, ώστε να προωθήσουν την κοινωνική, πολιτισμική και γλωσσική ενσωμάτωση
των νέων προσφύγων και μεταναστών στη χώρα φιλοξενίας. Η εφαρμογή αυτή θα ενημερώνει τους νεοεισερχόμενους
πρόσφυγες και μετανάστες για τις αντιλήψεις και τους κανόνες των χωρών φιλοξενίας/ υποδοχής τους. Θα αναπτύξουν
επίσης ένα Εγχειρίδιο για την Ενσωμάτωση των Προσφύγων για Ενδιαφερόμενους Φορείς, εστιάζοντας σε βασικούς
τομείς επιτυχούς ένταξης νέων προσφύγων και μεταναστών σε μια χώρα φιλοξενίας/ υποδοχής. Το BLEND-IN υλοποιείται από 7 ευρωπαϊκούς οργανισμούς από 5 διαφορετικές χώρες: Anziani e non solo SC – Ιταλία (Leading Organisation), Caleidos Cooperativa Sociale Onlus – Ιταλία, Family and Childcare Centre – Ελλάδα, EEO Group S.A. –
Ελλάδα, Foundation for Shelter and Support to Migrants – Μάλτα, Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology LTD (CARDET) – Κύπρος και Canary Wharf Consulting LTD – Ηνωμένο
Βασίλειο. Το έργο χρηματοδοτείται από την ΕΕ και θα διαρκέσει 24 μήνες (14 Νοεμβρίου 2016 – 13 Νοεμβρίου 2018).
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.blend-in.eu/en/

Γυναίκες μετανάστριες ως εμπειρογνώμονες της ενσωμάτωσης
τέλος του έργου, το Νοέμβριο του 2018. Το πρόΤο έργο «INTEGR8» είναι ένα νέο έργο με στόχο
την εκπαίδευση και κατάρτιση γυναικών μεταναγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης INTEGR8 θα
ολοκληρωθεί μέσα από μια σειρά πρακτικών εργαστριών για να ηγηθούν της ένταξης στις κοινότηστηρίων, τη δικτύωση και τις κοινωνικές εκδηλώσεις
τές τους. Το έργο θα παρέχει στις μετανάστριες
και την υποστήριξη μιας ειδικής διαδικτυακής πλατγυναίκες την ευκαιρία να αναπτύξουν δεξιότητες
φόρμας στην οποία οι εκπαιδευόμενες θα έχουν πρόκαι να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους, ώστε
σβαση σε μια σειρά από ενότητες ηλεκτρονικής μάνα μπορέσουν κι αυτές με τη σειρά τους να ενδυναμώσουν άλλες μετανάστριες και να τις βοηθήθησης, πόρους πληροφοριών και μια εργαλειοθήκη
ένταξης.
σουν να αισθάνονται περισσότερο αποδεκτές και
ενσωματωμένες στις κοινότητες που τις υποδέχονται, Η ομάδα του έργου αποτελείται από τους ακόλουθους ορνα έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και να γνω- γανισμούς: Meath Partnership – Ιρλανδία, CARDET –
ρίζουν τα δικαιώματά τους στις χώρες υποδοχής.
Κύπρος, ISQ Formação – Πορτογαλία, University of
Σε συνεργασία με τοπικούς οργανισμούς υποστήριξης με- Pitesti – Ρουμανία, Learning Unlimited – Ηνωμένο Βαταναστών, παρόχους εκπαίδευσης, δίκτυα γυναικών μετα- σίλειο, FormAzione Co&So Network - Ιταλία και Jugend
ναστριών και μεμονωμένες γυναίκες μετανάστριες, οι εταί- am Werk Steiermark – Αυστρία.
ροι του έργου θα αναπτύξουν μια συλλογή εκπαιδευτικού Περισσότερες πληροφορίες:
υλικού και θα παρέχουν αυτή την εκπαίδευση και κατάρτιση www.integrateproject.eu
σε τοπικό επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2016 μέχρι το
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Κέντρα Εξυπηρέτησης Μεταναστών
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία
με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου,
το Πανεπιστήμιο Νεάπολις και τον ερευνητικό οργανισμό CARDET υλοποιούν το Έργο
«Κέντρα Εξυπηρέτησης Μεταναστών».
Σκοπός του Έργου είναι η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών με στόχο την εξυπηρέτηση και πληροφόρηση των
διαφόρων κατηγοριών των μεταναστών που διαμένουν
στην Κυπριακή Δημοκρατία, προκειμένου να επιτευχθεί η
αποτελεσματικότερη ένταξη τους στις τοπικές κοινωνίες. Τα
Κέντρα προσφέρουν μεταξύ άλλων υπηρεσίες ενημέρωσης
για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, μετάφραση/
διερμηνεία, βοήθεια για εξεύρεση εργασίας και στέγης, ενη-

μέρωση για ευκαιρίες εκπαίδευσης, παΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ραπομπή σε άλλους οργανισμούς και
υπηρεσίες κ.α. Οι παρεχόμενες υπηρεσίΤηλ: 22 080350
ες υλοποιούνται υπό το πρίσμα διαφορε- φαξ:
22 842 222
τικών προσεγγίσεων όπως: κοινωνική
email:
και ψυχολογική υποστήριξη, εξατομικευ- info@mihub.eu
μένη επικοινωνία και αξιοποίηση της
ΩΡΑΡΙΟ
πληροφορικής τεχνολογίας, άμεση και
Δευτέρα –
έμμεση συνηγορία, επικοινωνία με τις
Παρασκευή
αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και τμήματα
10:00-18:00
Κυριακή
κλπ. Οι κύριοι πυλώνες παροχής υπηρεσιών αφορούν τους τομείς ασύλου, εργασίας, εκπαίδευσης,
υγείας, κοινωνικής φροντίδας, στέγασης και της άρσης των
κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων.
Περισσότερες πληροφορίες: www.mihub.eu

ComBuS Mobile App: Ένα νέο εργαλείο καταπολέμησης του σχολικού
εκφοβισμού είναι πλέον διαθέσιμο προς όλους!
Η Εφαρμογή Κινητών Τηλεφώνων ComBuS είναι ένα νέο, πρωτοποριακό εργαλείο, το οποίο μπορεί
να συμβάλλει στην καταπολέμηση του σχολικού εκφοβισμού. Διατίθεται δωρεάν και δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς, διευθυντές, σχολικό προσωπικό, γονείς και μαθητές να έχουν πρόσβαση σε
οδηγίες, συμβουλές και πόρους του εγχειριδίου εν κινήσει. Η συγκεκριμένη εφαρμογή παρέχει ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό, καθώς επίσης και κατευθυντήριες οδηγίες υποστήριξης συνομηλίκων
για γονείς και μαθητές αντίστοιχα. Το έργο ComBuS χρηματοδοτείται από την ΕΕ στο πλαίσιο του
προγράμματος Justice, υπό το συντονισμό του ερευνητικού οργανισμού CARDET.
Η εφαρμογή ComBuS είναι συμβατή με όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες κινητής τηλεφωνίας και διατίθεται στον
ακόλουθο σύνδεσμο: https://play.google.com/store/apps/details?id=cardet.combus.

Επαγγελματικός προσανατολισμός σε ευάλωτους νέους
Η Eurostat (2015) υπολογίζει ότι σχεδόν 24 εκατ.
άτομα ήταν άνεργοι στην Ευρώπη των 28, εκ των
οποίων τα 18 εκατομμύρια ήταν στην Ευρωζώνη. Η ανεργία στους νέους βρίσκεται σε διπλάσιο ποσοστό – 21.2 % - σε σχέση με το γενικό ποσοστό ανεργίας ενηλίκων που είναι στο 9.8 %.
Περισσότεροι από 7,5 εκατομμύρια νέοι σε όλη
την ΕΕ ούτε εργάζονται, ούτε βρίσκονται στην
εκπαίδευση ή στην επαγγελματική κατάρτιση.
To Πανεπιστήμιο Λευκωσίας συμμετέχει στο
έργο «Επαγγελματικός προσανατολισμός σε ευάλωτους νέους», το οποίο επιδιώκει να προωθήσει την αναβάθμιση και την εξειδίκευση σε 8 κράτη μέλη, παρέχοντας
στους ευάλωτους νέους επαγγελματικό προσανατολισμό

και καθοδήγηση μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Παράλληλα, στοχεύει στη βελτίωση των μέτρων και
πολιτικών που προσφέρουν οι πάροχοι εκπαίδευσης
ενηλίκων. Επιδιώκει επίσης να συμβάλλει στη μείωση του αριθμού των νεαρών ενηλίκων με χαμηλή
ειδίκευση, παρέχοντάς τους συμβουλευτική σταδιοδρομίας αξιοποιώντας τους Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους και προσφέροντας προσαρμοσμένες
ευκαιρίες μάθησης, δίνοντας έμφαση στους ευάλωτους νέους μαθητές. Στο έργο συμμετέχουν 10 οργανισμοί από Ισπανία, Πορτογαλία, Κύπρο, Ηνωμένο
Βασίλειο, Λιθουανία, Ιταλία και Βουλγαρία. Συντονιστής
είναι το Fundación Altius Francisco De Vitoria (Ισπανία).
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.provyp.eu

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για αστυνομικούς σε θέματα Χημικών,
Βιολογικών, Ραδιολογικών και Πυρηνικών υλικών
Τρομοκρατικές επιθέσεις που περιλαμβάνουν τη χρήση χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών (ΧΒΡΠ) υλικών αποτελούν μια νέα απειλή που λαμβάνεται σοβαρά
υπόψη στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, το CARDET συμμετέχει στο πρωτοποριακό τριετές (Σεπτέμβριος 2016 - Αύγουστος 2019) ευρωπαϊκό έργο CBRN-POL που χρηματοδοτείται από το Erasmus+. Γενικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου, διεπιστημονικού προγράμματος σπουδών και εκπαιδευτικών εγχειριδίων σε θέματα ΧΒΡΠ που θα απευθύνονται σε αστυνομικούς.
Μια διεπιστημονική ομάδα 5 οργανισμών από Πολωνία, Βέλγιο και Κύπρο θα μεταδώσουν τις επαγγελματικές τους
γνώσεις όσον αφορά σε κινδύνους από τη χρήση ΧΒΡΠ υλικών σε τρομοκρατικά περιστατικά και στην αντιμετώπισή
τους μέσα από ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα σπουδών για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών. Η κοινοπραξία φιλοδοξεί να αυξήσει την ικανότητα των αστυνομικών για εντοπισμό και διαχείριση της κρίσης, αλλά και τον μετριασμό των
κινδύνων από την έκθεσή τους σε ΧΒΡΠ, όχι μόνο στις χώρες των εταίρων, αλλά και σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ.
Περισσότερες πληροφορίες: www.cbrn-pol.uni.lodz.pl/
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Αποτελέσματα ενδιάμεσης αξιολόγησης του Ορίζοντα 2020
Η αξιολόγηση των πρώτων ετών του προγράμματος Ορίζοντας 2020 δείχνει ότι
βρίσκεται σε καλό δρόμο για να συμβάλει
στη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης, να αντιμετωπίσει τις μεγαλύτερες
κοινωνικές μας προκλήσεις και να βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων. Το πρόγραμμα έχει σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, παράγοντας αποδεδειγμένα οφέλη σε σύγκριση με την εθνική ή περιφερειακή υποστήριξη,
αλλά είναι τόσο επιτυχημένο στην προσέλκυση των
καλύτερων ερευνητών και καινοτόμων εφευρετών
που θα μπορούσε να είχε δαπανήσει τέσσερις φορές
τον προϋπολογισμό του για την υποστήριξη εξαιρετικών έργων. Αυτά είναι μερικά από τα κύρια συμπεράσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης του προγράμματος Ορίζοντας 2020 που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29 Μαΐου 2017.

χύτητας, κλίμακας και εμβέλειας, παράγοντας
αποδεδειγμένα οφέλη σε σύγκριση με την
εθνική και περιφερειακή υποστήριξη. Το 83%
των χρηματοδοτούμενων έργων δεν θα είχε
προχωρήσει χωρίς τη στήριξη της ΕΕ.
Το πρόγραμμα αποδείχθηκε εξαιρετικά ελκυστικό και η ζήτηση είναι υψηλή. Οι συμμετέχοντες προέρχονται από περισσότερες από
130 διαφορετικές χώρες και περισσότεροι από τους μισούς είναι νεοεισερχόμενοι, πράγμα που σημαίνει ότι δεν
συμμετείχαν στον προκάτοχό του, το 7ο Πρόγραμμα
Πλαίσιο για την Έρευνα (FP7). Ετησίως, ο αριθμός των
αιτήσεων αυξήθηκε κατά 65% σε σύγκριση με το 7ο ΠΠ,
με συνολικά 100.000.

Ωστόσο, αυτό το άλμα της ζήτησης για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση έχει οδηγήσει σε υπερκάλυψη και μείωση
των ποσοστών επιτυχίας, με ορισμένα τμήματα του
προγράμματος έντονα ανεπαρκή. Θα χρειαστούν επιπλέΗ ενδιάμεση αξιολόγηση παρέχει μια ολοκληρωμένη αξιον 60 δισ. Ευρώ για την υποστήριξη όλων των προτάσεολόγηση του προγράμματος Ορίζοντας 2020 μετά τα τρία
ων που βαθμολογήθηκαν ως εξαιρετικές με ανεξάρτητες
πρώτα έτη. Από τα 11.000 έργα που χρηματοδοτήθηκαν
αξιολογήσεις.
μέχρι σήμερα, λιγότερο από το 10% έχουν ήδη ολοκληρωθεί (και ο προϋπολογισμός τους είναι μικρότερος από Εκτός από την υπερκάλυψη, στην αξιολόγηση εντοπίστητο 0,6% του προϋπολογισμού που έχει δεσμευθεί), επο- καν και άλλοι τομείς προς βελτίωση, μεταξύ των ομένως είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για τον τελικό ποίων είναι η τόνωση και η κλιμάκωση της καινοτομίαντίκτυπο του προγράμματος. Ωστόσο, χρηματοδοτεί ήδη ας, οι καινοτομίες που δημιουργούν αγορά, ιδίως από
την έρευνα και τις καινοτομίες που θα επηρεάσουν την τις ΜμΕ, καθως και η αύξηση της ευαισθητοποίησης
και της συμμετοχής του κοινού στο σχεδιασμό ατζέοικονομία και τη ζωή των ανθρώπων.
ντας.
Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 καταδεικνύει σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία όσον αφορά τις οικονομίες ταΠερισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/research/evaluations/index_en.cfm?pg=h2020evaluation

Νέα στρατηγική για την έρευνα και την καινοτομία στις μεταφορές
Η επένδυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην έρευνα και την καινοτομία για πιο πράσινες και
αποτελεσματικότερες μεταφορές θα ακολουθήσει μια νέα στρατηγική. Το σχέδιο στρατηγικής με τίτλο «Προς μια καθαρή, συνδεδεμένη και ανταγωνιστική κινητικότητα», αποτελεί μέρος ενός «πακέτου κινητικότητας» που ενέκρινε στις 31 Μαΐου 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Το έγγραφο περιγράφει βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες στρατηγικές
έρευνας και καινοτομίας στον τομέα των μεταφορών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ταχέως μεταβαλλόμενες ανάγκες. Προσδιορίζει βασικούς τομείς καινοτομίας στις μεταφορές και τις απαραίτητες δράσεις για την επιτάχυνση της ανάπτυξης και της ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις
μεταφορές. Δεδομένου ότι οι μεταφορές είναι ένας ταχέως μεταβαλλόμενος και σημαντικός τομέας, απαιτείται στενός
συντονισμός και συνεργασία εντός και μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Μια σειρά τομέων, από τη βιομηχανία και τις υποδομές έως τις τεχνολογίες της πληροφορίας και των τηλεπικοινωνιών, μπορούν επίσης να διαδραματίσουν ρόλο στην εξερεύνηση αυτών των νέων συνόρων.
Η στρατηγική επικεντρώνεται κυρίως σε δύο βασικούς τομείς: αυτοματοποίηση και συνδεσιμότητα και ηλεκτροδότηση των μεταφορών. Οι τομείς αυτοί προκαλούν επαναστατική καινοτομία και σημαντικές ευκαιρίες για την
ευρωπαϊκή βιομηχανία και την ανταγωνιστικότητά της. Είναι επίσης πολλά υποσχόμενες για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μεταφορών, σύμφωνα με τη συνολική ατζέντα της Επιτροπής για την κινητικότητα καθώς
και την προτεραιότητα της Ενεργειακής Ένωσης.
Το έγγραφο υπογραμμίζει την ανάγκη να επικεντρωθούν οι χρήστες και οι πολίτες στη διαμόρφωση μιας στρατηγικής
έρευνας και καινοτομίας στον τομέα των μεταφορών, καθώς και στην κινητοποίηση των ενδιαφερομένων σε όλους
τους τομείς. Είναι επίσης ζωτικής σημασίας η ΕΕ να παρουσιάζει οδικούς χάρτες και να δημιουργεί φιλικές προς την
καινοτομία συνθήκες, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία.
Η ενεργός συμμετοχή της ΕΕ είναι επίσης απαραίτητη για να ξεπεραστούν οι πολλές προκλήσεις - όπως η ασφάλεια,
η αποδοχή του κοινού, η ασφάλεια του κυβερνοχώρου, η χρήση δεδομένων, η ευθύνη και τα ηθικά ζητήματα - που
πρέπει να ξεπεραστούν πριν οι ηλεκτροφόρες, συνδεδεμένες και αυτοματοποιημένες μεταφορές καταστούν ευρέως
διαθέσιμες.
Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2017&na=na-310517
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Ζητούνται επιστήμονες για την ασφάλεια τροφίμων
μιολογία και τις φυτικές επιστήμες
Είστε επιστήμονας που έχει εμπειρία σε θέματα σχετικά με την ασφάστην ιατρική, την κτηνιατρική, τη διατροφή και την οικολογία.
λεια των τροφίμων; Θέλετε να βρείτε λύσεις στις προκλήσεις ασφάλειΈμπειροι και ανεξάρτητοι επιστήας τροφίμων και ζωοτροφών με
μονες με τις ακόλουθες βασικές απαιεπιστήμονες από άλλους κλάδους;
τήσεις είναι επιλέξιμοι να υποβάλλουν
Βοηθήστε την ΕΕ να προστατεύσει την υγεία και την αίτηση: πτυχίο πανεπιστημίου και ελάχιστη επταετή
ευημερία των ευρωπαίων καταναλωτών, των ζώων επαγγελματική πείρα σε επιστημονικό πεδίο σχετικό
και του περιβάλλοντος! Από 1η Ιουνίου 2017, η Ευρωπαϊ- με την ασφάλεια των τροφίμων. Οι επιστήμονες θα είναι
κή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) κάνει δεκτές αιτήσεις από εμπειρογνώμονες, οι οποίοι επιθυμούν να μέλη μιας διεθνούς και διεπιστημονικής ομάδας που θα
συμμετάσχουν στις δέκα επιστημονικές της ομάδες, καθώς συμβάλλει στην ασφάλεια των τροφίμων για εκατομμύρια
Ευρωπαίους. Μέσω των ενεργών προσπαθειών διεθνούς
και στην επιστημονική της επιτροπή.
συνεργασίας της EFSA, η εργασία τους θα έχει παγκόσμια
Η EFSA είναι μια ανεξάρτητη επιστημονική οργάνωση που
σημασία. Η εργασία στην EFSA τους φέρνει σε επιστημοεργάζεται προς το συμφέρον των ευρωπαίων καταναλωνικό κόμβο στην Ευρώπη και παρέχει πρόσβαση σε ευρωτών, των ζώων και του περιβάλλοντος. Το σύνθημά της
παϊκά και διεθνή επιστημονικά δίκτυα.
είναι «Αξιόπιστη επιστήμη για ασφαλή τρόφιμα» και η γνώση, η εμπειρία και η λήψη αποφάσεων από περισσότε- Κάθε τρία χρόνια, οι δέκα επιστημονικές ομάδες της EFSA
ρους από 200 επιστημονικούς εμπειρογνώμονες βρίσκο- και η επιστημονική επιτροπή ανανεώνουν τη συμμετοχή
νται στο επίκεντρο της δουλειάς της. Η αφοσίωσή τους, τους. Η επόμενη ανανέωση είναι τον Ιούλιο του 2018. Η
δίνει τη δυνατότητα στην EFSA να πραγματοποιήσει τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων αρχίζει επίσημα φέτος από
σημαντική της αποστολή. Οι επιστημονικοί εμπειρογνώμο- 1η Ιουνίου και λήγει στις 8 Σεπτεμβρίου 2017.
νες απασχολούνται σε πολλούς τομείς: από την τοξικολο- Περισσότερες πληροφορίες:
γία, τη χημεία, τη μικροβιολογία, την ζωολογία, την επιδη- http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/170502-0

Ευρωπαϊκό Βραβείο Υγείας 2017 για ΜΚΟ Επιβραβεύοντας πρωτοβουλίες στον τομέα του εμβολιασμού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφιερώνει το φετινό Ευρωπαϊκό Βραβείο Υγείας σε πρωτοβουλίες
μη κυβερνητικών οργανισμών (ΜΚΟ) που συνέβαλαν ή συμβάλλουν στα υψηλά επίπεδα δημόσιας υγείας της ΕΕ μέσω του εμβολιασμού. Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Υγείας χρηματοδοτείται από το «Τρίτο Πρόγραμμα για την Υγεία 2014-2020».
Όπως και στα αντίστοιχα βραβεία για το 2015 και το 2016, αυτό το βραβείο συνδέεται με το έργο της
Επιτροπής για τη δημιουργία μίας βάσης δεδομένων καλών πρακτικών σε διάφορα πεδία της υγείας (Ebola το 2016 και
AMR για το 2016) από ΜΚΟ που μπορούν να λειτουργήσουν ως πρότυπα για το μέλλον.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί διεθνείς, ευρωπαϊκές, εθνικές και περιφερειακές ΜΚΟ ενεργές στον τομέα των εμβολιασμών να παρουσιάσουν λεπτομέρειες των πρωτοβουλιών τους στο Ευρωπαϊκό Βραβείο Υγείας 2017. Η πρόσκληση για
συμμετοχές στοχεύει σε πρωτοβουλίες που βοηθούν να επιτευχθεί υψηλότερο επίπεδο δημόσιας υγείας για τους Ευρωπαίους μέσω του εμβολιασμού, με ιδιαίτερη προσοχή σε αρκετές σχετικές πτυχές, όπως:
 Πρόληψη: διαθεσιμότητα εμβολίων και πρόσβαση σε βιώσιμες υπηρεσίες ανοσοποίησης.
 Ενημέρωση και πληροφόρηση: προώθηση των εμβολίων και υπεράσπιση.
 Αντιμετώπιση του αυξανόμενου σκεπτικισμού απέναντι στα εμβόλια.
 Ενεργοποίηση των επαγγελματιών υγείας για την ενδυνάμωση της παιδείας, των ιατρικών προγραμμάτων
σπουδών, της ιατρικής εκπαίδευσης και των ικανοτήτων επικοινωνίας των επαγγελματιών της υγείας.
 Παρακολούθηση.
 Αντιμετώπιση του εμβολιασμού από την πλευρά μιας συγκεκριμένης ασθένειας (π.χ HPV, εποχική γρίπη, παιδική ανοσοποίηση, δια βίου ανοσοποίηση/ ανοσοποίηση ενηλίκων, συνέργειες μεταξύ εμβολίων και χρήσης αντιβιοτικών).
Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/health/ngo_award/home_en

Ευρωπαϊκή Έκθεση για τα Ναρκωτικά 2016
Η αγορά ναρκωτικών στην Ευρώπη παραμένει ανθεκτική με κάποιους δείκτες για την κάνναβη
και τα διεγερτικά φάρμακα συγκεκριμένα να τείνουν αυξητικά, δήλωσε το Ευρωπαϊκό κέντρο
Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας στην παρουσίαση της «Ευρωπαϊκής Έκθεσης
για τα Ναρκωτικά 2016: Τάσεις και Εξελίξεις».
Στην ετήσια επισκόπησή του, ο οργανισμός επισημαίνει: τους κινδύνους για την υγεία από τα προϊόντα
υψηλής ισχύος, τη συνεχή εμφάνιση νέων ουσιών, κακώς και τα μεταβαλλόμενα μοτίβα στη χρήση ναρκωτικών. Προβάλλει επίσης ανησυχίες για την αύξηση των θανάτων από υπερβολική δόση σε κάποιες
χώρες και τις απειλές που εμφανίζονται από την διαδικτυακή αγορά ναρκωτικών.
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.emcdda.europa.eu/edr2016
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Η γεωργία διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στο νέο πλαίσιο σχέσεων
ΕΕ-Αφρικής
Μια νέα στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και της Αφρικής τέθηκε σε εφαρμογή
στις 4 Μαΐου 2017 με τη γεωργία να αποτελεί έναν από τους κύριους πυλώνες της νέας
στρατηγικής. Ο τομέας των γεωργικών προϊόντων διατροφής θεωρείται βασικός τομέας
μέσω του οποίου η ΕΕ μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη της υπαίθρου και της αστικής
ανάπτυξης στην Αφρική.
Σύμφωνα με κοινό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ
για τις εξωτερικές υποθέσεις και την πολιτική ασφάλειας, Federica Mogherini, η ΕΕ θα διευκολύνει τις επενδύσεις του
ιδιωτικού τομέα στον αφρικανικό τομέα γεωργικών τροφίμων, βασιζόμενη σε πρωτοβουλίες όπως η υφιστάμενη γεωργική χρηματοδότηση (AgriFI), προκειμένου να ενισχυθεί η απασχόληση και να αντιμετωπιστεί η επισιτιστική ασφάλεια.
Το σχέδιο προβλέπει επίσης την ενίσχυση της επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης στον τομέα της γεωργίας και
τον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής, σε συνεργασία με τις οργανώσεις γεωργών, καθώς και την προώθηση
της έρευνας και της καινοτομίας, στηριζόμενη στο έργο του υφιστάμενου οδικού χάρτη Αφρικής-ΕΕ για την ασφάλεια και
τη βιψσιμότητα των τροφίμων και της διατροφής (FNSSA). Ειδικότερα, η ΕΕ έχει διαθέσει περισσότερα από 4,2 δις ευρώ για την περίοδο 2014-2020 για δράσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων και της διατροφής και τη βιώσιμη γεωργία και αλιεία.
Περισσότερες πληροφορίες:
https://ec.europa.eu/info/news/agriculture-figures-prominently-new-framework-eu-africa-relations_en

Ευρωπαϊκά Βραβεία για πράσινες πόλεις
Για πρώτη φορά, προκειμένου να γιορτάσει το δέκατο έτος του διαγωνισμού European
Green Capital, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χορηγήσει οικονομικό κίνητρο ύψους 350.000
ευρώ στην νικήτρια πόλη του τίτλου 2020 European Green Capital. Ένα οικονομικό κίνητρο ύψους 75.000 ευρώ θα απονεμηθεί στον νικητή του τίτλου European Green Leaf
2019. Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας (EGCA), τώρα στον δέκατο κύκλο
του, ανταμείβει τις πόλεις για να κάνουν θετικές αλλαγές για να βελτιώσουν το αστικό
περιβάλλον τους.
Το European Green Leaf Award (EGLA) ιδρύθηκε το 2015 για να επαινέσει το έργο των μικρότερων πόλεων στον
έλεγχο των περιβαλλοντικών αλλαγών. Και τα δύο βραβεία έχουν μια διαδικασία αξιολόγησης δύο σταδίων. Πρώτον, μια
διεθνής, ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων αξιολογεί την αίτηση κάθε πόλης, επιλέγοντας έναν κατάλογο για το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού. Οι υποψήφιοι EGCA αξιολογούνται με βάση 12 περιβαλλοντικούς δείκτες και οι αιτούντες
EGLA σε έξι θεματικούς τομείς. Οι πόλεις φιναλίστ στη συνέχεια παρουσιάζονται σε μια διεθνή κριτική επιτροπή, όπου
πρέπει να επιδείξουν τη δέσμευσή τους να βελτιώσουν το αστικό περιβάλλον τους και την ικανότητά τους να δρουν ως
πρότυπο για τους άλλους. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι ανοικτή έως τις 18 Οκτωβρίου 2017.
Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/europeangreenleaf/

Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για τη φύση, τους ανθρώπους και την οικονομία
Μετά από διεξοδική αξιολόγηση των Οδηγιών
για τα πτηνά και τα ενδιαιτήματα, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ενέκρινε το Σχέδιο Δράσης για τη φύση, τους ανθρώπους και την οικονομία. Το σχέδιο δράσης αποσκοπεί στη βελτίωση της εφαρμογής των Οδηγιών και, συνεπώς, στην ενίσχυση της συμβολής τους στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα για το 2020.
Το σχέδιο επικεντρώνεται σε τέσσερις τομείς προτεραιότητας και περιλαμβάνει 15 δράσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν από τώρα έως το 2019. Η δημοσίευσή του ακολουθεί την πρόσφατη διαδικασία ελέγχου της αποτελεσματικότητας των Οδηγιών για τα πτηνά και τους βιότοπους, η
οποία υπογράμμισε το στρατηγικό ρόλο που διαδραματίζει
το πρόγραμμα LIFE για την υποστήριξη της εφαρμογής του
Οδηγιών.

ζουν τη διατήρηση της φύσης και της βιοποικιλότητας, διατηρώντας ταυτόχρονα το συνολικό κονδύλιο του προγράμματος LIFE αμετάβλητο. Εκτός από
την προώθηση της εφαρμογής των οδηγιών για τη
φύση μέσω της συγχρηματοδότησης των έργων
LIFE Φύση, η πρόσθετη χρηματοδότηση θα συμβάλει στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων έργων LIFE
στα κράτη μέλη, ενισχύοντας την ικανότητά τους για εδαφική δράση μεγαλύτερης κλίμακας.
Επιπλέον, το σχέδιο δράσης προβλέπει τη στήριξη πρόσθετων πιλοτικών έργων που απευθύνονται ειδικά στις
οργανώσεις ιδιοκτητών γης και στην εκλογική τους περιφέρεια, τα οποία θα συμβάλλουν σημαντικά στη δοκιμή της
εφαρμογής των εργαλείων διατήρησης ιδιωτικής γης σε
περιοχές δικτύου Natura 2000 στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE (2017-2019).

Το νέο σχέδιο δράσης θα επιτρέψει την αύξηση του ποσο- Το σχέδιο δράσης προβλέπει επίσης άλλες χρηματοδοτούστού του προϋπολογισμού του προγράμματος LIFE Φύση μενες από το LIFE δράσεις, όπως τα προπαρασκευαστικά
και Βιοποικιλότητα έως και 10%. Η παρούσα πρόταση θα σχέδια LIFE για την πρόσκληση του Σώματος Ευρωπαϊκής
αυξήσει τον προϋπολογισμό του LIFE για έργα που στηρί- Αλληλεγγύης.
Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/index_en.htm
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Στρατηγική για μια εκπαίδευση υψηλής ποιότητας
Η Επιτροπή ενέκρινε στις 30 Μαΐου 2017
νέες πρωτοβουλίες για τη σχολική και την
τριτοβάθμια εκπαίδευση, μεταξύ αυτών και
μια πρόταση για την παρακολούθηση της
σταδιοδρομίας των αποφοίτων που θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να συγκεντρώνουν
στοιχεία σχετικά με την πορεία που ακολουθούν οι απόφοιτοι μετά το πέρας των σπουδών
τους. Γενικότερος σκοπός των πρωτοβουλιών αυτών
είναι να βοηθήσουν τα κράτη μέλη να παρέχουν υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση σε
όλους τους νέους μέσω μιας σειράς συγκεκριμένων

δράσεων.

εφαρμογή εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων.

Η νέα στρατηγική για την τριτοβάθμια εκπαίδευση βασίζεται στο θεματολόγιο εκσυγχρονισμού του 2011. Στην ανακοίνωση, η
Επιτροπή παρουσιάζει τα σχέδιά της όσον
αφορά τέσσερις κύριες δράσεις:
 εξασφαλίζεται ότι οι απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ολοκληρώνουν τις σπουδές
τους με τις δέσμες δεξιοτήτων που χρειάζονται για τις
ανάγκες τους αλλά και τις ανάγκες της σύγχρονης οικονομίας·
οικοδομούνται συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς·
Όσον αφορά τα σχολεία, σύμφωνα με στοιχεία των κρα-  εξασφαλίζεται ότι τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευτών μελών πρέπει να αναληφθεί δράση σε τρεις τομείς,
σης συμβάλλουν στην καινοτομία στην υπόλοιπη
στους οποίους η στήριξη της ΕΕ μπορεί να συμβάλει στην
οικονομία·
αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων:
 παρέχεται στήριξη στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκ ενίσχυση της ποιότητας και της πρόσβασης στα
παίδευσης και στις κυβερνήσεις ώστε να αξιοσχολεία·
ποιούν στο μέγιστο τους διαθέσιμους ανθρώπινους
 στήριξη των άριστων εκπαιδευτικών και των διευθυκαι οικονομικούς πόρους.
ντών σχολείων·
Τέλος, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η τριτοβάθμια εκ βελτίωση της διακυβέρνησης των συστημάτων σχοπαίδευση μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη της οικονολικής εκπαίδευσης.
μίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τα πανεπιστήμια
Η Επιτροπή προτείνει να συμπληρώσει τις δράσεις των πρέπει να προσαρμόζουν τα προγράμματα σπουδών τους
κρατών μελών στους εν λόγω τρεις τομείς στηρίζοντας την στις τρέχουσες και τις προβλεπόμενες ανάγκες της οικονοαμοιβαία μάθηση, ενισχύοντας τη συλλογή στοιχείων για μίας και της κοινωνίας, ενώ οι μέλλοντες φοιτητές χρειάζοτις βέλτιστες πρακτικές στην εκπαίδευση και συνδράμο- νται ενημερωμένα, τεκμηριωμένα στοιχεία όταν αποφασίντας στις εθνικές μεταρρυθμίσεις για τα κράτη μέλη που το ζουν ποια μαθήματα να επιλέξουν. Γι' αυτό η Επιτροπή
επιθυμούν. Παραδείγματα της στήριξης αυτής είναι η υποβάλλει παράλληλα πρόταση σύστασης του Συμβουπροώθηση της ανάπτυξης ικανοτήτων και της διαπολιτι- λίου για την παρακολούθηση των αποφοίτων, στο
σμικής μάθησης μέσω συνεργασιών μεταξύ σχολείων, της πλαίσιο του νέου θεματολογίου δεξιοτήτων για την Ευρώκινητικότητας και προγραμμάτων ηλεκτρονικής αδελφοποί- πη, η οποία καλύπτει και τους αποφοίτους προγραμμάτων
ησης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+· η ενίσχυ- επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, πέραν από
ση της μάθησης από ομοτίμους σχετικά με την επαγγελμα- τους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έτσι, θα εντική σταδιοδρομία και την επαγγελματική εξέλιξη των εκ- θαρρυνθούν και θα στηριχτούν οι αρχές των κρατών μεπαιδευτικών και των διευθυντών σχολείων· και η δημιουρ- λών ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα και τη διαθεσιμότηγία ενός νέου μηχανισμού στήριξης που θα συνδράμει τα τα των πληροφοριών ως προς την εξέλιξη ή την περαιτέρω
κράτη μέλη που ζητούν βοήθεια για τον σχεδιασμό και την κατάρτιση των αποφοίτων.
Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1402_en.htm

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και των κοινών αξιών της ΕΕ μέσω
της τυπικής και της μη τυπικής μάθησης
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη «Σύσταση για την
προώθηση της κοινωνικής ένταξης και των κοινών αξιών μέσω της τυπικής και της μη τυπικής μάθησης». Το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο θα μετρήσει την κοινή γνώμη σχετικά με
τη σημασία του εξοπλισμού των νέων με κοινές αξίες και με τον τρόπο με τον οποίο η εκπαίδευση και η μη τυπική μάθηση μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη αυτού του στόχου ενόψει της δημιουργίας πιο κοινωνικά συνεκτικών κοινωνιών. Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 11 Αυγούστου 2017.
Ειδικότερα, το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο στοχεύει να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με τις ακόλουθες ερωτήσεις: Πόσο επιτυχείς είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση στο να βοηθούν τους νέους να αποκτήσουν κοινές αξίες και
στο να προωθούν την κοινωνική ένταξη; Ποιές είναι οι βασικές προκλήσεις; Ποιοί είναι οι στόχοι που πρέπει να επιδιωχθούν στο πλαίσιο αυτό; Ποιές είναι οι πιο αποτελεσματικές πολιτικές προσεγγίσεις, εργαλεία και μέθοδοι στην τυπική και μη τυπική μάθηση;
Η Σύσταση θα θεσπίσει ένα πλαίσιο πολιτικής ως βασικό έγγραφο αναφοράς σε επίπεδο ΕΕ για τη στήριξη των κρατών μελών στην παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης που προάγει την κοινωνική ένταξη και την οικειοποίηση των
κοινών αξιών, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί σε βίαιο εξτρεμισμό.
Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2017-inclusion-values-learning?surveylanguage=el
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Νέα στρατηγική Ευρώπης-Αφρικής: σημαντικός ρόλος για το Erasmus+
και τη συνεργασία στην Ανώτατη Εκπαίδευση
Η νέα ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ανανεωμένη ώθηση της
εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αφρικής, τον Μάιο του 2017, επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στην
εκπαίδευση και τη νεολαία. Ο νέος σύνδεσμος επικοινωνίας εκτός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθορίζει πως μπορούν να εργαστούν οι δύο ήπειροι πάνω σε κοινές προκλήσεις,
και συγκεκριμένα, στους τρόπους με τους οποίους η Αφρική μπορεί να αντιμετωπίσει τον
αντίκτυπο της ραγδαίας αύξησης του πληθυσμού και του ολοένα και νεότερου πληθυσμού. Υπολογίζεται ότι η υπο-σαχάρια Αφρική θα πρέπει να δημιουργήσει 18 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας
κάθε χρόνο μέχρι το 2035 για να απορροφήσει τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας εν αντιθέσει με τις
3 εκατομμύρια επίσημες θέσεις που δημιουργούνται σήμερα.
Αυτό θα πρέπει να ξεκλειδώσει και να απελευθερώσει τις δυνατότητες των νέων ανθρώπων. Υπάρχει ξεκάθαρος ρόλος
για τις πρωτοβουλίες Erasmus+. Η ανακοίνωση στοχεύει να δημιουργήσει νέες, ή να στηρίξει τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες που περιλαμβάνουν:
 περισσότερη συμμετοχή της Αφρικής στο Erasmus+: κινητικότητα των εργαζομένων και των φοιτητών και ακαδημαϊκές συνεργασίες για να βελτιωθούν οι ικανότητες των φοιτητών και η ποιότητα και συνάφεια της εκπαίδευσης.
 υποστήριξη στην εναρμόνιση της Ανώτατης εκπαίδευσης στην Αφρική με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε
στην Ευρώπη.
 περισσότερη προσοχή στην ανάπτυξη ικανοτήτων στην Αφρική με τα νέα πιλοτικά προγράμματα κινητικότητας
για την επαγγελματική εκπαίδευση στην Αφρική
 ανάπτυξη των δυνατοτήτων των οργανισμών που υποστηρίζουν την κινητικότητα των νέων και την ενεργή
συμμετοχή τους στην κοινωνία.
 υποστήριξη για τα δίκτυα αποφοίτων και τις δραστηριότητές τους στην Αφρική.
Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1189_en.htm

Δωρεάν ψηφιακές ευκαιρίες μάθησης για μετανάστες και πρόσφυγες
Προκειμένου να εκτιμηθεί η έκταση στην
οποία τα μαζικά ανοιχτά ηλεκτρονικά
μαθήματα (MOOCs) και άλλα δωρεάν ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία, όπως η μάθηση μέσω φορητών συσκευών, είναι αποτελεσματικοί και αποδοτικοί τρόποι
ανάπτυξης
ικανοτήτων
απαραίτητων
στους μετανάστες και τους πρόσφυγες, ζητήθηκε από
το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
να ερευνηθούν δράσεις και εμπειρίες επι τόπου. Η
έρευνα διεξήχθη σε συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.
Τα βασικά αποτελέσματα της προσφάτως δημοσιευμένης
έρευνας είναι:
Γνώση: Υπάρχει έλλειψη γνώσης των εργαλείων δωρεάν
ψηφιακής μάθησης στους μετανάστες και τους πρόσφυγες.
Η χρήση επαρκών μεθόδων επικοινωνίας, όπως μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή «πρέσβεις» της δωρεάν ψηφιακής
μάθησης, μπορεί να αυξήσουν την ενημέρωση.
Ευελιξία: Η δωρεάν ψηφιακή μάθηση επιτρέπει στους μετανάστες και τους πρόσφυγες να ξεκινήσουν να αποκτούν
τις ικανότητες που χρειάζονται για την αίτηση ασύλου, την
άδεια παραμονής, την εύρεση κατοικίας ή για να βρουν
δουλειά, ακόμα και πριν φτάσουν στην χώρα υποδοχής.
Προσαρμογή: Οι πρωτοβουλίες πρέπει να προσαρμόζονται στα χαρακτηριστικά του μαθητευόμενου. Οι προγραμματιστές των πρωτοβουλιών δωρεάν ψηφιακής μάθησης,
πρέπει να λάβουν υπόψη την ευθραυστότητα και την ποικιλία των ομάδων μεταναστών/προσφύγων. Η συνδημιουργία με τους μαθητευόμενους, η συνεργασία με
άλλες πρωτοβουλίες και η ανταλλαγή καλών πρακτικών
μπορεί να λειτουργήσουν βοηθητικά. Η τεχνολογία πρέπει
επίσης να προσαρμόζεται στους περιορισμούς της ομάδας

στόχου (π.χ σε κάποια κέντρα προσωρινής
φιλοξενίας η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι
δύσκολη).
Εκμάθηση γλώσσας: Είναι προτεραιότητα
για την γενικότερη κοινότητα μεταναστών και
προσφύγων. Εφαρμογές κινητών θα μπορούσαν να παρέχουν εύκολα προσβάσιμα
πρώτα βήματα για την εκμάθηση της γλώσσας και την ενσωμάτωση.
Αναγνώριση, εγγύηση ποιότητας και διαπίστευση: Οι
πρωτοβουλίες δωρεάν ψηφιακής μάθησης στην Ανώτατη
Εκπαίδευση πρέπει να εξετάσουν τη χρήση των εργαλείων
της Μπολόνια (ECTS Credits) και να επιδιώξουν αναγνώριση από ευρωπαϊκούς οργανισμούς διασφάλισης ποιότητας.
Βιωσιμότητα: Απαιτείται διαφοροποίηση της χρηματοδότησης, συνεργασία μεταξύ πρωτοβουλιών, εναλλακτικοί μηχανισμοί εισοδήματος και καλοί επικοινωνιακοί
δίαυλοι για την προσέγγιση της ομάδας στόχου.
Τέλος, η μελέτη εντοπίζει δύο κύρια κενά που πρέπει
να καλυφθούν προκειμένου να συνεχιστεί η βελτίωση
της προσφοράς δωρεάν ψηφιακής μάθησης για μετανάστες και πρόσφυγες. Πρώτον, οι περισσότερες πρωτοβουλίες δωρεάν ψηφιακής μάθησης προέρχονται
από τον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και υπάρχουν ελάχιστα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με άλλες
ομάδες μάθησης μεταναστών ή προσφύγων και τις ανάγκες τους για ψηφιακή μάθηση. Δεύτερον, η έλλειψη
συγκεκριμένων (δημόσιων) δεδομένων σχετικά με τη
συμμετοχή, την ολοκλήρωση, καθώς και τον αντίκτυπο,
δυσχεραίνει την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι
πρόσφυγες και οι μετανάστες χρησιμοποιούν τη δωρεάν
ψηφιακή μάθηση και τα αποτελέσματά της στην επιτυχή
ένταξή τους στην κοινωνία και την αγορά εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106146/jrc106146.pdf
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Νέα για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
(ΜΜΕ)
Startup Europe Regions Network - SERN
Οι επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της
ευρωπαϊκής οικονομίας και την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών περιφερειών. Δημιουργούν πολλές νέες θέσεις εργασίας σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις. Αρκετά κράτη μέλη έχουν ήδη θεσπίσει ή
εξετάζουν πρωτοβουλίες για τη δημιουργία περιβάλλοντος ευνοϊκού για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν παρθεί σημαντικές πρωτοβουλίες για την υποστήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα στις 22 Νοεμβρίου 2016,
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την πρωτοβουλία «Startup and Scaleup» ως κομμάτι της ευρύτερης
στρατηγικής για τη δημιουργία μίας πιο δίκαιης, ενιαίας οικονομίας και την ενίσχυση της ανάπτυξης των νεοφυών επιχειρήσεων. Επισης, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2011, η Επιτροπή των Περιφερειών επιβραβεύει κάθε χρόνο ευρωπαϊκές περιφέρειες οι οποίες δείχνουν εξαιρετική και καινοτόμα πολιτική στρατηγική για την επιχειρηματικότητα.
Ωστόσο, απαιτείται περαιτέρω αξιολόγηση όσον αφορά την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων στήριξης των νεοφυών επιχειρήσεων σε περιφερειακό επίπεδο, ιδίως όσον αφορά την επισκόπηση της εξέλιξης που έχει σημειωθεί με
την πάροδο του χρόνου και την προώθηση των καλύτερων περιφερειακών πρακτικών.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προώθησε τη δημιουργία του Startup Europe Regions Network - SERN
το οποίο παρουσιάστηκε αρχικά σε σημαντική εκδήλωση της Επιτροπής των Περιφερειών. Έκτοτε, το δίκτυο SERN
ιδρύθηκε ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός με ισχυρή δέσμευση να στηρίξει τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τις
δραστηριότητές τους, ιδίως στο πλαίσιο της χαρτογράφησης και της προώθησης δραστηριοτήτων υποστήριξης σε περιφερειακό επίπεδο σε όλη την Ευρώπη και της κινητοποίησης περιφερειακών πόρων για την αντιμετώπιση των σχετικών φραγμών στην ανάπτυξη των νέων επιχειρήσεων, όπως η εναρμόνιση των κανονισμών, η πρόσβαση στα ταλέντα και στις μεγάλες ερευνητικές υποδομές.
Το δίκτυο SERN στοχεύει στην παροχή ετήσιας επισκόπησης και ποσοτικοποίησης των μέτρων που λαμβάνουν οι
περιφέρειες για την προώθηση της ανάπτυξης των νεοφυών επιχειρήσεων, την επισήμανση βέλτιστων πρακτικών και
την παρουσίαση μελετών περιπτώσεων. Το SERN θα συνεργαστεί με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τις τοπικές αρχές και τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς για να εξασφαλίσει την επιτυχία αυτής της πρωτοβουλίας.
Περισσότερες πληροφορίες: http://startupeuropeclub.eu/sern/

Ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος COSME
Ξεκίνησε η δημόσια διαβούλευση ως μέρος της ενδιάμεσης αξιολόγησης του προγράμματος COSME. Στόχος της ενδιάμεσης αξιολόγησης είναι να μετρηθούν οι επιδράσεις και τα
αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί ως τώρα, να εξαχθούν διδάγματα για να βελτιωθεί η
εφαρμογή του προγράμματος, μέχρι το τέλος του προγράμματος το 2020, να δημιουργηθεί
βάση στοιχείων για μελλοντικές δράσεις και πρωτοβουλίες.
Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να συμμετάσχουν, και συγκεκριμένα μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ενδιαφερόμενα μέρη από το χώρο των ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών στήριξης επιχειρήσεων, δημόσιες αρχές, κ.α. Η διαδικτυακή διαβούλευση είναι ανοικτή από τις 10 Μαΐου έως τις 31 Αυγούστου
2017.
Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/easme/en/news/help-us-evaluate-cosme-programme
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
MaculArt Meeting 2017
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.maculart-meeting.com/2017/#.WRLj19R96t-

2-4 Ιουλίου
Παρίσι, Γαλλία

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

3 Ιουλίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο

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

3-5 Ιουλίου
Βαρκελώνη, Ισπανία
3-5 Ιουλίου
Ίνσμπρουκ,
Αυστρία

Understanding the Brain: Neurobiology for non-specialists
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/llmuru8
Energy Union - Challenges and vision for a common EU energy policy
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/lmosclv
The Future of Tourism in Europe, Promoting Competitiveness Through Sustainability
and Digitisation
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/HG04-PPE2

3-14 Ιουλίου
Bruges, Βέλγιο
4 Ιουλίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο

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

4-7 Ιουλίου
Λιέγη, Βέλγιο

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

5-6 Ιουλίου
Άμστερνταμ,
Ολλανδία

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

5-6 Ιουλίου
Κολωνία, Γερμανία

5th Hellenic Forum for Science, Technology & Innovation
Περισσότερες πληροφορίες: http://events.demokritos.gr/
Open Ecosystems for Innovation
Περισσότερες πληροφορίες: http://ebncongress.eu/
7th International Conference on Experiments / Process / System Modelling / Simulation / Optimization
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/n7tyqmj

5-7 Ιουλίου
Αθήνα, Ελλάδα
5-7 Ιουλίου
Enghien-les-Bains,
Γαλλία
5-8 Ιουλίου
Αθήνα, Ελλάδα

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

6-8 Ιουλίου
Όσναμπρυκ,
Γερμανία
7-8 Ιουλίου
Ortho,
Λουξεμβούργο

2nd CAPS Community Workshop
Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/P24Q5Z

12 Ιουλίου
Βόλος, Ελλάδα

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

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

17-19 Ιουλίου
Leimen, Γερμανία

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

17-19 Ιουλίου
Λισαβόνα,
Πορτογαλία

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

17-19 Ιουλίου
Βαλένθια, Ισπανία

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

19 Ιουλίου
10:30-11:45 (CET)

European Observatory Summer School
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/y9xpae6v

23-29 Ιουλίου
Βενετία, Ιταλία

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

24-27 Ιουλίου
Αθήνα, Ελλάδα
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017
Soil Science in a Changing World
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/y9jubtfe
9th Nano Congress for Next Generation
Περισσότερες πληροφορίες: http://nanocongress.conferenceseries.com/

27-31 Αυγούστου
Wageningen,
Ολλανδία
31 Αυγούστου 1 Σεπτεμβρίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
International Conference on Field-Programmable Logic and Applications
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.fpl2017.org/

4-8 Σεπτεμβρίου
Γάνδη, Βέλγιο

INSPIRE a Digital Europe - Thinking out of the box
Περισσότερες πληροφορίες: http://inspire.ec.europa.eu/conference2017

4-8 Σεπτεμβρίου
Κελ, Γερμανία

JRC-SAS-INGSA Evidence and Policy Summer School
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/ycjkletc

6-8 Σεπτεμβρίου
Σενεκ, Σλοβακία

International GNSS Summer School 2017
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.esa-jrc-summerschool.org/

4-15 Σεπτεμβρίου
Λονγκγιαρμπιεν,
Νορβηγια

BigData Analysis and Data Mining
Περισσότερες πληροφορίες: http://datamining.conferenceseries.com/

7-8 Σεπτεμβρίου
Παρίσι, Γαλλία

Regional Polarisation and Unequal Development in CEE
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/yaxmundt
2017-3 CEF Telecom call Virtual Info Day
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/y74jvcbb

10-13 Σεπτεμβρίου
Κλούζ-Ναπόκα,
Ρουμανία
12 Σεπτεμβρίου
webstreaming

Social sustainable development – from policy to practice
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/yb7q3rto

12 Σεπτεμβρίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο

2nd Young Researchers Event (YRE) 2017 - Human Brain Project (HBP)
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/ybj6q85k

12-13 Σεπτεμβρίου
Γενεύη, Ελβετία

Judicial protection and free movement of workers
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/ydd6fmag

15 Σεπτεμβρίου
Φλωρεντία, Ιταλία

9th International Conference on Structural Biology
Περισσότερες πληροφορίες: http://structuralbiology.conferenceseries.com/

18-20 Σεπτεμβρίου
Ζυρίχη, Ελβετία

The Fourth International Conference on Artificial Intelligence and Pattern Recognition
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/ycap795r

18-20 Σεπτεμβρίου
Λοτζ, Πολωνία

International Conference on Advanced Computational Methods in Engineering
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.acomen.ugent.be/

18-22 Σεπτεμβρίου
Γάνδη, Βέλγιο

From excellent research to excellent innovation – are universities ready for the future?
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/y9xbbmdt

20 Σεπτεμβρίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο

RemTech Europe - European Conference on remediation markets and technologies
Περισσότερες πληροφορίες: www.remtechexpo.com

21 Σεπτεμβρίου
Φερράρα, Ιταλία

EU4FACTS: Evidence for policy in a post-fact world
Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/jrc/en/eu4facts

26 Σεπτεμβρίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο

6th European Conference on Corporate R&D and Innovation
Περισσότερες πληροφορίες: http://iri.jrc.ec.europa.eu/concord/2017/index.html

27-29 Σεπτεμβρίου
Σεβίλλη, Ισπανία

EUA EUROPEAN LEARNING & TEACHING FORUM
Περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/yd8xmo2q

28-29 Σεπτεμβρίου
Παρίσι, Γαλλία

ΤΕΥΧΟΣ

121

ΣΕΛΙΔΑ

Μέλη Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου
Εταίροι
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
http://www.ucy.ac.cy/
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
http://www.ouc.ac.cy/
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
http://www.cut.ac.cy/
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK
http://www.frederick.ac.cy/
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ
http://www.nup.ac.cy/
UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE - CYPRUS (UCLAN CYPRUS)
http://www.uclancyprus.ac.cy/
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
http://www.moec.gov.cy/
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
http://www.nicosia.org.cy/
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
http://www.paralimni.org.cy/index.php?lang=el
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΑ)
http://cyprussports.org/
CENTRE FOR THE ADVANCEMENT OF R&D IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY (CARDET)
http://www.cardet.org/
PwC
http://www.pwc.com.cy/

Διεθνείς Εταίροι
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
http://www.uth.gr/
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
https://www.eap.gr/el/
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ
http://www.teiath.gr/
ΙΔΡΥΜΑ «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ»
http://www.mcf.gr/el/
ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
http://www.ergasiakek.gr/
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ
http://www.athinaedunet.org/
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
http://spititiskyprou.gr/
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Μέλη Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου
Συνδρομητές
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ
http://www.coopbank.com.cy/
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
http://www.churchofcyprus.org.cy/
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΟΤ)
http://www.visitcyprus.biz/
ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ΚΕΒΕ)
http://www.ccci.org.cy/
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ
http://www.pcci.org.cy/
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
http://www.euc.ac.cy/
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
http://www.unic.ac.cy/
ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
http://www.aglantzia.com/
ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
http://www.strovolos.org.cy/
CYPRUS INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT
http://www.ciim.ac.cy/
ΙΜΗ
http://www.imhbusiness.com/

CONTACT ADVERTISING AGENCY LTD
http://www.contact.com.cy/
THE CYPRUS INSTITUTE
http://www.cyi.ac.cy/

Επιμέλεια ύλης και έκδοσης: Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου - Γραφείο Βρυξελλών
Για περαιτέρω πληροφορίες και ενημέρωση: eoc.brussels@ucy.ac.cy
Ροζμαρί Στρεβινιώτη
Υπεύθυνη Γραφείου Βρυξελλών
E-mail: strevinioti.rozamaria@ucy.ac.cy
Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου
www.eoc.org.cy
Βρυξέλλες: Rue du Luxembourg 3, B-1000, Βρυξέλλες, Τηλ. / Φαξ: +32 (0) 2 280 22 85
Λευκωσία: Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1, 2109 Αγλαντζιά, Λευκωσία Τηλ.:+357 22 89 4278, Φαξ: + 357 22 89 5005
Αθήνα: Πρεσβεία Κυπριακής Δημοκρατίας, Ξενοφώντος 2Α, 105 57, Αθήνα-Σύνταγμα, Τηλ.: +30 210 373 4833
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