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Δικτύωση επιστημόνων ευρωπαϊκής Διασποράς ΗΠΑ και Καναδά, μέσω διαδικτυακής 
εκδήλωσης του ευρωπαϊκού δικτύου EURAXESS : European Scientific Diaspora 
Network Meeting (10.2.2022). 
 
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κινητικότητας Ερευνητών Βορείου Αμερικής (Euraxess North America, 

https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/north-america) διοργανώνει στις 10 Φεβρουαρίου τρ. 

έ. την εκδήλωση δικτύωσης ερευνητών ΗΠΑ και Καναδά “European Scientific Diaspora 

Network Meeting”, οποία θα λάβει χώρα μέσω διαδικτύου. 

 

Σύμφωνα με ενημέρωση από την εδώ Αντιπροσωπεία ΕΕ (EUDEL), στην εν θέματι συνάντηση 

προσκαλούνται συμμετάσχουν Ευρωπαίοι επιστήμονες και ερευνητές στις ΗΠΑ και στον 

Καναδά καθώς και Αμερικανοί, Καναδοί, λοιποί που ενδιαφέρονται για συνεργασία με 

ομολόγους τους στην Ευρώπη. Αντικείμενο της συνάντησης είναι η ανταλλαγή απόψεων για 

ζητήματα επιστημονικής συνεργασίας της Διασποράς σε ΗΠΑ και Καναδά (διευκρινίσαμε με 

EUDEL, συμμετέχοντες στην εκδήλωση, σε αυτό το στάδιο, όχι επιστήμονες από ΕΕ). Για 

πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται ανατρέχουν στην 

ιστοσελίδα European Scientific Diaspora Networking Meeting Q1 2022 | EURAXESS 

(europa.eu), όπου παρέχεται επιπλέον πληροφόρηση για προηγούμενες σχετικές εκδηλώσεις. 

 

Επισημαίνεται, στα μέλη του δικτύου Euraxess N. America συμπεριλαμβάνονται -- βλ. 

Euraxess N. America / European Scientific Diasporas / Diasporas by Country / Greece, 

https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/north-america#show_greece -- οι ομογενειακοί 

επιστημονικοί σύλλογοι: 
 

- Federation of Hellenic Medical Societies of North America (FHMS) 
- The Hellenic Medical Society of New York (HMSNY) 
- Hellenic Bioscientific Association in the USA (HBA-USA) 
- Hellenic Medical Society of Philadelphia (HMS) 
- New England Hellenic Medical & Dental Society (NEHMDS) 
 

Σημειώνεται, στο πλαίσιο του ενωσιακού προγράμματος Horizon Europe 2021-2027 (για διεθνή 

συνεργασία βλ. γενικά https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-

2020-2024/europe-world/international-cooperation_fr) Αμερικανοί ερευνητές και α/ ερευνητικά 

κέντρα μπορούν να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, έως και κατά 

περίπτωση (μόνο ειδικώς) να λάβουν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση αλλά (γενικώς) κυρίως 

μπορούν να ευνοηθούν μέσω ενωσιακής χρηματοδότησης ως associated partner, στο πλαίσιο 

συνεργασίας με άμεσο δικαιούχο ευρωπαϊκής ενίσχυσης. 

 

Για δυνατότητες και όρους συνεργασίας στο πλαίσιο του Horizon Europe 2021-2027 βλ.: 

- για ΗΠΑ https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-
2024/europe-world/international-cooperation/united-states_en 

- για Καναδά https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-
2024/europe-world/international-cooperation/canada_en) 
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