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Τεύχος 03 Αύγουστος 2013 

    Πρόσκληση υποβολής προτάσεων                       

για καταπολέμηση της βίας 

Η Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής απευθύνει 

πρόσκληση υποβολής προτάσεων για 

προστασία των παιδιών, των νέων και 

των γυναικών από όλες τις μορφές βίας. 

Αποδέκτες χρηματοδότησης είναι όλες οι 

δημόσιες υπηρεσίες, πανεπιστήμια και 

επιχειρήσεις. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την 

επιλογή δικαιούχων στα πλαίσια της 

πρόσκλησης είναι 11.400.000 εκατ. ευρώ. 

Το ύψος της συγχρηματοδότησης δεν μπορεί 

να υπερβαίνει το 80% των επιλέξιμων 

δαπανών. 

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι 30 

Οκτωβρίου 2013 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

στηρίζει με 400 εκατ. 

ευρώ νέους ερευνητές 

287 κορυφαίοι νέοι επιστήμονες θα 

γίνουν αποδέκτες συνολικής 

χρηματοδότησης 400 εκατ. ευρώ, 

υπό μορφή επιχορηγήσεων ύψους 2 

εκατ. ευρώ για κάθε έργο. Οι 

κορυφαίοι νέοι επιστήμονες 

επιλέχτηκαν από το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο Έρευνας για 

χρηματοδότηση ούτως ώστε να 

αναπτύξουν τα πρωτοποριακά τους 

προγράμματα. 

Μερικά από τα έργα των ερευνητών 

που θα επιχορηγηθούν είναι τα 

ακόλουθα: παραγωγή νέων 

αποδοτικών και χαμηλού κόστους 

φωτοβολταϊκών, σχεδιασμός ενός 

μοναδικού παράκτιου φράγματος 

προστασίας από το τσουνάμι, και 

μουσική, αισθήματα και υγεία. 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ   

Θέσεις εργασίας σε Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα 

Διάφορα Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα, όπως για 

παράδειγμα Institute for Energy and 

Transport, Institute for Environment and 

Sustainability, Institute for Health and Con-

sumer Protection, κ.α., προσφέρουν τη 

δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε 

πτυχιούχους διαφόρων τομέων και για 

διάρκεια που ποικίλει ανάλογα με τη θέση. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν 

άριστη γνώση της αγγλικής να γνωρίζουν 

πολύ καλά μια δεύτερη γλώσσα και να έχουν 

αποκτήσει πτυχίο σε τομέα συναφή με τη 

φύση των καθηκόντων. 

Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων 

ποικίλουν ανάλογα με τις διάφορες 

κατηγορίες. 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ 

                                                                                                          

 

 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2013_dap_ag_en.htm
http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/press_release_stg2013_results.pdf
http://recruitment.jrc.ec.europa.eu/
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Τεύχος 03 Αύγουστος 2013 

Πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 

επιθυμούν να βελτιώσουν το βιογραφικό 

τους αλλά και να θέσουν σε εφαρμογή τις 

γνώσεις που έχουν αποκτήσει κατά τη 

διάρκεια των σπουδών τους, μπορούν 

πλέον να υποβάλλουν αίτηση για πρακτική 

άσκηση για περίοδο 5 μηνών στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Ευρωπαίοι 

πολίτες, κάτοχοι πανεπιστημιακού 

διπλώματος  και να γνωρίζουν πολύ καλά 

την αγγλική γλώσσα. 

Θα παρέχεται μηνιαίο εισόδημα 1000€ στον 

ασκούμενο για όλη την περίοδο που θα 

διαρκέσει η πρακτική άσκηση. 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι 

30 Αυγούστου 2013. 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ 

Νέο κοινοτικό 

πρόγραμμα για 

στήριξη της 

απασχόλησης και  

των επιχειρήσεων 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο Υπουργών 

συμφώνησαν, στις 28 Ιουνίου 

2013, στην εγκαθίδρυση ενός νέου 

προγράμματος, «Απασχόληση και 

Κοινωνική Καινοτομία» (EaSI), με 

προτεινόμενο προϋπολογισμό 815 

εκατ. ευρώ για την περίοδο 2014 – 

2020. 

Το νέο πρόγραμμα στοχεύει στην 

προώθηση της κινητικότητας  των 

εργαζομένων και στη διευκόλυνση 

της αναζήτηση εργασίας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, θα 

αποτελέσει ένα νέο χρηματοδοτικό 

εργαλείο για την κοινωνική 

στήριξη των επιχειρήσεων. 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ 

Πρακτική άσκηση στο Γραφείο του Ευρωπαίου 

Διαμεσολαβητή 

Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιθυμούν να βελτιώσουν το βιογραφικό τους αλλά και 

να αποκτήσουν εργασιακή πείρα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για πρακτική άσκηση για 

περίοδο που διαρκεί από 4 μέχρι 11 μήνες στο Γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για το 

2014.   

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Ευρωπαίοι πολίτες, κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος.  

Θα παρέχεται οικονομική ενίσχυση στον εκπαιδευόμενο. 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι 31 Αυγούστου 2013. 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ 

 

                                      

 

http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=89&newsId=1093&furtherNews=yes
http://www.ombudsman.europa.eu/en/atyourservice/recruitment.faces/el/3456/html.bookmark
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Τεύχος 03 Αύγουστος 2013 

Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημοσιογραφίας για Θέματα Υγείας 

Η ανακύκλωση στις προσφορές 

Με βάση την κυπριακή νομοθεσία, για ορισμένα προϊόντα 

με υποχρεωτική ανακύκλωση ο εισαγωγέας ή /και ο 

κατασκευαστής είναι υπόχρεος να πληρώνει το τέλος 

ανακύκλωσης του προϊόντος του. 

Επομένως, κάθε φορά που ζητούνται προσφορές θα 

πρέπει να απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού ότι ο 

προσφοροδότης συμμορφώνεται με τη νομοθεσία και 

συμμετέχει σε συλλογικό σύστημα ανακύκλωσης ή ότι 

λειτουργεί δικό του αδειοδοτημένο σύστημα. 

Τέτοια πιστοποιητικά μπορούν να εκδοθούν  για: 

 Ανακύκλωση μπαταριών 

 Ανακύκλωση ελαστικών αυτοκινήτων  

 Ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού  

Με την απλή αυτή απαίτηση από δημόσιες αρχές αλλά και 

απο ιδιωτικές εταιρείες βοηθούμε πάρα πολύ την 

ανακύκλωση στον τόπο μας. 

 

 

Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημοσιογραφίας για θέματα Υγείας 

βραβεύει τους δημοσιογράφους, οι οποίοι προάγουν  

θέματα που αφορούν την υγειονομική περίθαλψη και τα 

δικαιώματα των ασθενών.  

Το 2013 θα βραβευτούν άρθρα που σχετίζονται με ένα 

από τα 12 θέματα Υγείας που αναγράφονται στους 

κανόνες του Διαγωνισμού. 

Στους βραβεύσαντες θα απονεμηθούν από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή τα ακόλουθα βραβεία: 1ο βραβείο: 6.500 

ευρώ, 2ο βραβείο: 4.000 ευρώ, 3
ο
 βραβείο: 2.500 

ευρώ. 

 

 

 

 

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Διαγωνισμό είναι 

30 Σεπτεμβρίου 2013. 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ 

http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/index_el.htm
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Τεύχος 03 Αύγουστος 2013 

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ 

Εβδομαδιαία ραδιοφωνική εκπομπή «Ανοιχτός Διάλογος  

με τους πολίτες - δρόμος προς τις Ευρωεκλογές»  

Από το Σεπτέμβριο του 2013, το Europe Direct Λεμεσού σε 

συνεργασία με το Κανάλι 6, θα προσφέρουν στο κοινό μια νέα 

ραδιοφωνική εκπομπή με τον πιο πάνω τίτλο.  

Στις ραδιοφωνικές εκπομπές που θα πραγματοποιούνται σε 

εβδομαδιαία βάση θα παρουσιαστούν, μεταξύ άλλων,  θέματα 

που αφορούν στα δικαιώματα των πολιτών, στο περιβάλλον, 

στην οικονομία, στην παιδεία, κ.α..  

 

 

Θα δίνεται επίσης η δυνατότητα στους πολίτες να αποστέλλουν 

τα ερωτήματα, τις θέσεις, απόψεις και εισηγήσεις τους μέσω 

μηνυμάτων sms, και να συμμετέχουν σε εβδομαδιαίο 

διαγωνισμό για ευρωπαϊκά θέματα. Ο  κάθε νικητής θα κερδίζει 

ένα ταξίδι δωρεάν στις Βρυξέλλες προσφορά από την 

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο.  

Συνεργασία Europe Direct Λεμεσού με  το Κανάλι 6 

        Το Κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
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Το Europe Direct Λεμεσού στα Λύκεια της Λεμεσού 

 

Από τη νέα σχολική χρονιά 2013 – 2014, το Europe Direct 

Λεμεσού προτίθεται να προγραμματίσει επισκέψεις ενημερωτικού 

χαρακτήρα στα Λύκεια της Επαρχίας Λεμεσού. Οι επισκέψεις θα 

εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους των 

Πολιτών 2013 αλλά και των Ευρωεκλογών 2014. 

Οι επισκέψεις θα εστιάζονται στους μαθητές της Β’ Λυκείου, οι 

οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν αλλά και να 

πάρουν μέρος στη συζήτηση για θέματα αναφορικά με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ευρωεκλογές, το πρόγραμμα Erasmus και 

τη φοιτητική ζωή, αλλά και για να μάθουν περισσότερα για τα 

δικαιώματα τους που πηγάζουν από την ευρωπαϊκή ιθαγένεια.  

Συνεργάτες Europe Direct Λεμεσού  

 

 

 

 

 

 

 

Δήμος Αμμοχώστου 


