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 1. ΔΤΚΑΙΡIΔ ΚΑΙ ΝΔΑ ΓΙΑ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΔΙ 

Έλαο ζηνπο έμη αλζξψπνπο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε – πεξίπνπ 
80 εθαηνκκχξηα – έρεη κία αλαπεξία πνπ θπκαίλεηαη απφ ήπηα 
έσο ζνβαξή. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνσζεί ηελ ελεξγφ 
έληαμε θαη ηελ πιήξε ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία 
ζηελ θνηλσλία, θαη πηνζέηεζε ην 2010 ηελ επξσπατθή ζηξαηε-
γηθή γηα ηελ αλαπεξία 2010-2020. 
 
Ζ παξνχζα πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνηάζεσλ αποζκοπεί ζηελ 
παξνρή ρνξεγηψλ ιεηηνπξγίαο γηα ην 2016 ζην πιαίζην ησλ 
ζπκθσληψλ - πιαίζην εηαηξηθήο ζρέζεο γηα ηελ πεξίνδν 2015 – 
2017 γηα ηε καθξνπξφζεζκε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο Δπξσπατ-
θήο Δπηηξνπήο θαη ησλ δηθηχσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ 
πξνψζεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζε επί-
πεδν ΔΔ. 
 
Πποχπολογιζμψρ: €3 εκ. εσρώ 80% ζσγτρημαηοδόηηζης  
 
Γικαιοωσοι: Σχλδεζκνη / Σσκαηεία  
 
Πποθεζμία: 16 Οκηυβπίος 2015  
 

Ξαηήζηε εδψ γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο.  

Προώζεζε δηθαηφκάηφλ αηόκφλ κε αλαπερία  

54 εθαη. εσρώ γηα βειηίφζε ηες ζσλεργαζίας Διιάδας θαη Κύπροσ  

Φάξε ζε έλα λέν πξφγξακκα κε ηελ ππνζηήξημε ηεο ΔΔ χςνπο άλσ ησλ 54 εθαη. επξψ, 9 παξακεζφξηνη λνκνί ζηελ Διιάδα θαη ε 
Θχπξνο ζα ιάβνπλ ζεκαληηθή ψζεζε γηα ηηο ηνπηθέο νηθνλνκίεο ηνπο κε κέηξα πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ ζέζεηο εξγαζίαο, ζα βει-
ηηψζνπλ ηηο ππνδνκέο θαη ζα ζπκβάινπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 
Τν πξφγξακκα επηθεληξψλεηαη ζηηο αθφινπζεο ηξεηο          
πξνηεξαηφηεηεο: 
 

 Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο                  

επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

 Απνδνηηθή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ βηψζηκσλ      

κεηαθνξψλ 

 Γηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξφιεςε 

θηλδχλσλ 
 

Τν λέν πξφγξακκα «INTERREG» έρεη σο ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο 
αληαγσληζηηθφηεηαο κε ηελ ππνζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηε-
ηαο, ηελ ελίζρπζε ηεο ρξήζεο ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθν-
ξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηε ζηήξημε ησλ κηθξνκεζαίσλ 
επηρεηξήζεσλ.  
 
Ξαηήζηε εδψ γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. 

http://europedirect.cut.ac.cy/?p=4390
http://europedirect.cut.ac.cy/?p=4387
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Τν Ξξφγξακκα «Γεκηνπξγηθή Δπξψπε» έρεη αλαθνηλψζεη πξφ-
ζθιεζε γηα θαηάζεζε πξνηάζεσλ γηα ηα Ξξνγξάκκαηα Σπλεξ-
γαζίαο ηνπ Υπφ-πξνγξάκκαηνο «Ξνιηηηζκφο».  
 
Τα πξνγξάκκαηα Σπλεξγαζίαο πξνυπνζέηνπλ ηε ζπλεξγαζία 
Θππξηαθψλ Ξνιηηηζηηθψλ Φνξέσλ κε αληίζηνηρνπο θνξείο, νη 
νπνίνη δξνπλ ζε θάπνηεο απφ ηηο επηιέμηκεο ρψξεο, ψζηε λα 
αλαπηχμνπλ απφ θνηλνχ δξάζεηο πνπ λα απνζθνπνχλ ζηελ 
αλάδεημε ελφο εληαίνπ Δπξσπατθνχ Ξνιηηηζηηθνχ ρψξνπ. 
 
Γικαιοωσοι: Ξνιηηηζηηθνί θαη Γεκηνπξγηθνί θνξείο  
 
Ποζψ: Απφ 200.000 έσο θαη 2 εθαη. επξψ (60% ζπγρξεκαην-
δφηεζε) αλάινγα αλ ην έξγν αλήθεη ζε κηθξφηεξε ε κεγαιχηε-
ξεο θιίκαθαο έξγα.  
 
Πποθεζμία: 7 Οκηυβπίος 2015 
 
Ξαηήζηε εδψ γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο.  

 

 

Πρόγρακκα «Γεκηοσργηθή Δσρώπε» – «Ποιηηηζκός»  

 ηε δεκοζηόηεηα ηα προζτέδηα εργαζίας ηοσ “Ορίδοληα 2020”  

Γφζεθαλ ζηε δεκνζηφηεηα απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηα 

πξνζρέδηα ησλ πξνγξακκάησλ εξγαζίαο 2016-2017 ηνπ 

“Νξίδνληα 2020”. 

Σχκθσλα κε αλαθνίλσζε ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Δπξσ-

πατθήο Δπηηξνπήο ηα πξνζρέδηα (draft work programmes) ζην-

ρεχνπλ λα ελεκεξψζνπλ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα ηηο βαζηθέο 

γξακκέο ησλ πξνγξακκάησλ εξγαζίαο ηεο επφκελεο πεξηφδνπ. 

Ζ έγθξηζε θαη δεκνζίεπζε ησλ νξηζηηθψλ πξνγξακκάησλ εξγα-

ζίαο αλακέλεηαη ζηα κέζα Νθησβξίνπ 2015. 

Ξαηήζηε εδψ γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. 

 Πρόζθιεζε γηα ζσκκεηοτή ζε Δπηζηεκοληθές Δπηηροπές 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή δεκνζίεπζε πξφζθιεζε γηα έληαμε ζε 

επηζηεκνληθέο επηηξνπέο (γηα ηελ πεξίνδν 2016-2021), γηα 

επηζηήκνλεο ζηνπο ηνκείο ησλ Βηνινγηθψλ Δπηζηεκψλ, Φεκείαο, 

Ξεξηβαιινληηθψλ επηζηεκψλ, Δπηδεκηνινγίαο, Ηαηξηθψλ Τερλν-

ινγηψλ θαη ηεο Ηαηξηθήο. 

Γηα λα είλαη επηιέμηκνη, νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα έρνπλ κεηα-

μχ άιισλ, πηπρίν παλεπηζηεκίνπ θαη κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζε 

ζρεηηθφ επηζηεκνληθφ ηνκέα θαη λα είλαη θαιά εδξαησκέλνη σο 

επηζηήκνλεο κε πεξηζζφηεξα απφ 10 ρξφληα επαγγεικαηηθήο 

εκπεηξίαο.  

Πποθεζμία: 2 Νοεμβπίος 2015 

Ξαηήζηε εδψ γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο.  

http://europedirect.cut.ac.cy/?p=4383
http://europedirect.cut.ac.cy/?p=4466
http://europedirect.cut.ac.cy/?p=4491
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 2. ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ  

Τν Δπξσπατθφ Θνηλνβνχιην παξέρεη δηάθνξεο δπλαηφηεηεο    
πξαθηηθήο άζθεζεο εληφο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο ηνπ, πξνθεη-
κέλνπ λα ζπλεηζθέξεη ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ πνιη-
ηψλ θαη λα ηνπο δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα εμνηθεησζνχλ κε ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ. 
 
Ζ πξαθηηθή άζθεζε γηα πηπρηνχρνπο παλεπηζηεκίνπ θαη θνηηεηέο 
έρεη σο ζθνπφ λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπκπιεξψζνπλ ηηο 
γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο θαη 
λα εμνηθεησζνχλ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλν-
βνπιίνπ. 
 
Νη ππνςήθηνη γηα πξαθηηθή άζθεζε νθείινπλ λα γλσξίδνπλ 
άξηζηα κία απφ ηηο επίζεκεο γιψζζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  
 
Γιάπκεια: πέληε κήλεο 
 
Μηνιαίο επίδομα: 1.250 επξψ  

Γίλνληαη δεθηά 600 άηνκα ζε θάζε πξαθηηθή άζθεζε απφ φια ηα 
θξάηε-κέιε. 
 
Πποθεζμία: 15 Οκηυβπίος 2015 
 
Ξαηήζηε εδψ γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο.  

Πραθηηθή άζθεζε ζηο Δσρφπαχθό Κοηλοβούιηο  

Θέζεης εργαζίας ζε οργαληζκούς θαη θορείς ηες ΔΔ  

Σηελ ηζηνζειίδα ηνπ Europe Direct Ιεκεζνχ κπνξείηε λα πιε-

ξνθνξεζείηε γηα ζέζεηο εξγαζίαο ζε δηάθνξνπο θνξείο ηεο ΔΔ. 

Ζ Δπξσπατθή Θεληξηθή Τξάπεδα ζηε Γεξκαλία, ην European 

University Institute (EUI) ζηελ Ηηαιία, ε Δπξσπατθή Τξάπεδα 

επελδχζεσλ ζην Ινπμεκβνχξγν, ην European Banking Authori-

ty ζην Ινλδίλν θαη ν Δπξσπατθφο Νξγαληζκφο Φαξκάθσλ ζην 

Ινλδίλν είλαη κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ πνπ έρνπλ δηαζέζηκεο 

ζέζεηο εξγαζίαο.  

Νη ζέζεηο απεπζχλνληαη ζε απφθνηηνπο Ξαλεπηζηεκίνπ θαη  

θνιεγίνπ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ (πιεξνθνξηθή, νηθνλνκηθά, 

λνκηθά, θηι) κε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηελ θαιή γλψζε ηεο 

αγγιηθήο γιψζζαο.   

Νη πξνζεζκίεο πνηθίινπλ θαη είλαη κέρξη θαη ηηο 5 Οκηυβπίος 

2015.  

Ξαηήζηε εδψ γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο.   

http://europedirect.cut.ac.cy/?p=4374
http://europedirect.cut.ac.cy/?p=4459
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Δάλ εηνηκάδεζηε γηα ηνπο δηαγσληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ή εμεηάδεηε ην ελδερφκελν λα γίλεηε αμησκαηνχρνο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, κπνξείηε λα δείηε ην ελδηαθέ-

ξνλ infographic απφ ηελ Epsotraining πνπ ππάξρεη ζηελ ηζηνζε-

ιίδα ηνπ Europe Direct Ιεκεζνχ. 

Τν παξφλ Infographic πεξηέρεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ δηαγσλη-

ζκψλ πνπ νξγαλψζεθαλ απφ ηελ EPSO θαηά ην 2013. Κπνξείηε 

λα δείηε φια ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο αλνηθηέο ζέ-

ζεηο, ηα είδε ησλ ζέζεσλ, ηνλ αξηζκφ ησλ ππνςεθίσλ γηα θάζε 

ζέζε, ηνλ αληαγσληζκφ γηα θάζε πεδίν θαη πνιιά άιια. Τα ζηνη-

ρεία είλαη απφ ην 2013, θαζψο νη δηαγσληζκνί ηνπ 2014 βξίζθν-

ληαη αθφκα ζε εμέιημε. 

Δίλαη ζεκαληηθφ φινη νη κειινληηθνί ππνςήθηνη λα έρνπλ επί-

γλσζε ηνπ ηη ζπλέβε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ζηνπο δηαγσλη-

ζκνχο ηεο EPSO, ψζηε λα κπνξνχλ λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη 

γηα λα επηηχρνπλ θέηνο. 

Σε ζχγθξηζε κε ην 2012, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ πξνθεξχ-

ρηεθαλ κφλν 793 ζέζεηο, ην 2013 πξνθεξχρηεθαλ αθφκα πεξηζ-

ζφηεξεο – 1177 ζπλνιηθά (σο επί ην πιείζηνλ κεηαθξαζηέο). 

Απηφο είλαη ζίγνπξα έλαο πνιχ θαιφο αξηζκφο, αιιά απφ ηελ 

άιιε πιεπξά – ζρεδφλ 55.000 ππνςήθηνη ππέβαιαλ αίηεζε γηα 

ην δηαγσληζκφ ηεο EPSO εθείλε ηε ρξνληά. Σε νξηζκέλνπο ην-

κείο, φπσο ζηνλ ηνκέα ηεο Δπξσπατθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, 

ππήξραλ ζρεδφλ 120 ππνςήθηνη αλά ζέζε.  

 

Ξαηήζηε εδψ γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη γηα λα δείηε ην 

ελ ιφγσ infographic.  

Πώς λα δοσιέυεηε γηα ηελ Δσρφπαχθή Έλφζε 

Θέζεης εργαζίας ζηελ ΔΔ κε ζύκβαζε  

Νη έθηαθηνη ππάιιεινη κπνξoχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα 

εθηειέζνπλ έλα  πνιχ κεγάιν εχξνο εξγαζηψλ απφ πςειήο 

εμεηδίθεπζεο κέρξη θαη θαζήθνληα πξνζσξηλνχ ραξαθηήξα. Ζ 

απαζρφιεζε, ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη σο  κέγηζηε 

δηάξθεηα ηα έμε έηε. Τα ζεζκηθά φξγαλα θαη νη ίδηνη νη νξγα-

ληζκνί  δηεμάγνπλ ηνπο δηαγσληζκνχο επηινγήο εθηάθησλ 

ππαιιήισλ  θαη φρη ε ΔPSO. 

 Δπνκέλσο, νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα επηζθέπηνληαη αλά 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο ησλ ζε-

ζκηθψλ νξγάλσλ θαη νξγαληζκψλ ηεο ΔΔ. 

Ξαηήζηε εδψ γηα λα δείηε ηηο δηαζέζηκεο ζέζεηο εξγαζίαο.  

http://www.epsotraining.eu/
http://europedirect.cut.ac.cy/
http://europedirect.cut.ac.cy/wp-content/uploads/sites/4/2015/09/Epso-Competition-Statistics-2013-1.png
http://europedirect.cut.ac.cy/?p=4364
http://europedirect.cut.ac.cy/?p=4362
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Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνθεξχζζεη γηα ηξίηε θνξά ην Βξαβείν 

Θαηλνηφκσλ Γπλαηθψλ ηεο ΔΔ γηα λα επηβξαβεχζεη ηξεηο γπλαί-

θεο πνπ έρνπλ επηηχρεη εμαηξεηηθέο θαηλνηνκίεο θαη ηηο έρνπλ 

δηαζέζεη ζηελ αγνξά. Το Βπαβείο αποζκοπεί ζηελ επαηζζεην-

πνίεζε ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηελ αλάγθε γηα πεξηζζφηεξεο 

γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο κε ζηφρν λα εκπλεχζεη θαη άιιεο γπλαί-

θεο λα αθνινπζήζνπλ ην παξάδεηγκά ηνπο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, κε πνζνζηφ 24%, ε Διιάδα θαηέρεη ηελ 

πςειφηεξε ζέζε παλεπξσπατθά γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηψλ ζην 

ζχλνιν ηνπ ελεξγνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ενϊ ηο ανηίζηοισο 

ποζοζηψ ηυν γςναικϊν ζηην Κωππο είναι 9%.  

Το ππϊηο βπαβείο ζπλνδεχεηαη απφ ποζψ ωτοςρ 100.000 

εςπϊ, ηο δεωηεπο απψ 50.000 εςπϊ θαη ηο ηπίηο απψ 

30.000 εςπϊ. Ν δηαγσληζκφο είλαη αλνηθηφο ζε φιεο ηηο γπλαί-

θεο πνπ θαηνηθνχλ ζηελ ΔΔ θαη ηηο ζπλδεδεκέλεο ρψξεο, νη ν-

πνίεο έρνπλ ηδξχζεη ή είλαη ζπληδξπηέο κηαο εηαηξείαο. 

Πποθεζμία: 20 Οκηυβπίος 2015 

Ξαηήζηε εδψ γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 

Δσρφπαχθό Βραβείο γηα γσλαίθες επητεηρεκαηίες ποσ θαηλοηοκούλ  

3. ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΒΡΑΒΔΙΑ  

European Inventor Award 2015 

Τελ ηειεπηαία δεθαεηία, ν ζεζκφο “European Inventor Award” 

ζπγθεληξψλεη κεξηθνχο απφ ηνπο ιακπξφηεξνπο θαηλνηφκνπο 

ηνπ θφζκνπ θαζψο θαη ζεκαληηθέο πξνζσπηθφηεηεο απφ ηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ ρψξν, ηελ πνιηηηθή, ηα κέζα ελεκέξσζεο θαη ηηο 

επηζηήκεο. 

Σηφρνο ηνπ βξαβείνπ, ην νπνίν απνλέκεηαη απφ ην European 

Patent Office, είλαη λα ηηκήζεη εμαίξεηνπο επηζηήκνλεο θαη επη-

λνεηέο. 

Όζνη ελδηαθέξνληαη, κέρξη ηηο 14 Οκηυβπίος 2015, κπνξνχλ 

λα δειψζνπλ θάπνηνλ εθεπξέηε πνπ ζαπκάδνπλ ή κηα εθεχξε-

ζε πνπ ζεσξνχλ πσο αμίδεη λα ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ γηα 

ην European Inventor Award 2016. 

Καηηγοπίερ ζηιρ οποίερ απεςθωνεηαι η διάκπιζη: 

 Βιομησανία: γηα εμαηξεηηθέο θαη επηηπρεκέλεο ηερλνινγίεο 

θαηνρπξσκέλεο απφ κεγάιεο Δπξσπατθέο εηαηξείεο 

 ΜμΔ: γηα ηδηαίηεξεο εθεπξέζεηο ζε Κηθξνκεζαίεο Δπηρεηξή-

ζεηο 

 Έπεςνα: γηα πξσηνπφξνπο εξεπλεηέο πνπ δνπιεχνπλ ζε 

Ξαλεπηζηήκηα ή Δξεπλεηηθά Θέληξα 

 Δπιηεωγμαηα: απφδνζε θφξνπ ηηκήο γηα ηε πξνζθνξά ηνπ 

κεκνλσκέλνπ Δπξσπαίνπ εθεπξέηε 

 Χϊπερ εκηψρ Δςπϊπηρ: γηα φινπο ηνπο εθεπξέηεο πνπ 

δελ είλαη ππήθννη ρψξαο ηεο Δπξψπεο, αιιά έρνπλ θαην-

ρπξψζεη ηηο εθεπξέζεηο ηνπο κε Δπξσπατθφ Γίπισκα Δπξε-

ζηηερλία. 

     Ξαηήζηε εδψ γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο.  

 

 

http://europedirect.cut.ac.cy/?p=4477
http://europedirect.cut.ac.cy/?p=4472
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4. ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΔΙΓΗΔΙ 

Ζ Σηαηηζηηθή Υπεξεζία ηεο ΔΔ (Eurostat), θπθινθφξεζε κηα 
κηθξή ζεηξά απφ δείθηεο, ζε επίπεδν ΔΔ για ηην ένηαξη ηυν 
μεηαναζηϊν ζηο εκπαιδεςηικψ ζωζηημα. Σχκθσλα κε ην 
δειηίν, παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο αληζφηεηεο ζηελ ΔΔ κεηαμχ 
ησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ θαη ησλ ππεθφσλ ηεο ρψξαο. Γηα 
παξάδεηγκα, ην πνζνζηφ ησλ λεαξψλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ 
πνπ εγθαηαιείπνπλ πξφσξα ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε 
είλαη δηπιάζην απφ απηφ ησλ ππεθφσλ ηεο ρψξαο.  
 
Μεπικά απψ ηα βαζικά ζςμπεπάζμαηα είναι ηα ακψλος-
θα:  
• Τν έλα ηέηαξην ησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ ειηθίαο 18-24 
εηψλ εγθαηέιεηςε πξφσξα ηελ εθπαίδεπζε.  
• Ξάλσ απφ ην 20% ησλ λέσλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ δελ 
πεξηιακβάλνληαη νχηε ζηελ εθπαίδεπζε νχηε ζηελ αγνξά εξ-
γαζίαο.  
• Σρεδφλ ην έλα ηξίην ησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ ειηθίαο 30-

34 εηψλ είλαη θάηνρνη πηπρίνπ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  
• Φακειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο επηθξαηεί κεηαμχ ησλ κε επ-
ξσπαίσλ ππεθφσλ πνπ θαηνηθνχλ ζηελ Δ.Δ.  

Γείθηες ζτεηηθά κε ηελ πρόφρε εγθαηάιεηυε ηοσ ζτοιείοσ 

Μεηεγθαηάζηαζε 120.000 προζθύγφλ 

Ζ πξφηαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηε κεηεγθαηάζηαζε 
120.000  αηηεηψλ αζχινπ απφ ηελ Ηηαιία, ηελ Διιάδα θαη ηελ 
Νπγγαξία ζε άιια θξάηε κέιε ηεο ΔΔ έιαβε ζηήξημε ηνπ Δπξσ-
πατθνχ Θνηλνβνπιίνπ. Ζ πξψηε πξφηαζε γηα ηε κεηεγθαηάζηαζε 
αξρηθψο 40.000 αηφκσλ κέζα ζε δχν ρξφληα απφ ηελ Ηηαιία θαη 
ηελ Διιάδα εγθξίζεθε απφ ην Δπξσπατθφ Θνηλνβνχιην ζηηο 9 
Σεπηεκβξίνπ. 
 
Σχκθσλα κε ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο, 120.000 πξφζθπγεο 
ζα πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ απφ ηελ Ηηαιία (15.600), ηελ Διιά-
δα (50.400) θαη ηελ Νπγγαξία (54.000). Ν αξηζκφο απηφο ζα 
έξζεη λα πξνζηεζεί ζηνπ 40.000 αηηνχληεο άζπιν, ε κεηεγθαηά-
ζηαζε ησλ νπνίσλ εγθξίζεθε απφ ην ΔΘ ζηηο 9 Σεπηεκβξίνπ θαη 
επηθπξψζεθε απφ ην Σπκβνχιην ησλ ππνπξγψλ Γηθαηνζχλεο θαη 
Δζσηεξηθψλ Υπνζέζεσλ ζηηο 14 Σεπηεκβξίνπ. 

Οη τώρες κέιε ηες ΔΔ έιαβαλ 213.200 αηηήκαηα γηα άζσιο 

Σχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ δφζεθαλ ηελ Ξαξαζθεπή ζηε δε-
κνζηφηεηα απφ ηελ Eurostat, νη ρψξεο κέιε ηεο ΔΔ έιαβαλ 
213.200 αηηήκαηα γηα άζπιν απφ ηνλ Απξίιην έσο ηνλ Ηνχλην 
ηνπ 2015, θαηαγξάθνληαο αχμεζε 85% ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζ-
κφ ησλ αηηεκάησλ πνπ είραλ ππνβιεζεί ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 
2014. 
 
Ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο λέσλ αηηεκάησλ αζχινπ θαηά ην δεχ-
ηεξν ηξίκελν ηνπ 2015 θαηαγξάθεθε ζηε Γεξκαλία, κε 80.900 
αηηήκαηα (δειαδή ην 38% ηνπ ζπλφινπ απηψλ πνπ ππνβιεζε-
θαλ ζηελ ΔΔ), θαη αθνινπζνχλ ε Νπγγαξία (15%) θαη ε Απ-
ζηξία (8%). 
 

 



   

 

5. ΝΔΑ ΚΑΙ ΓΡΑΔΙ ΣΟΤ EUROPE DIRECT ΛΔΜΔΟΤ  

σκκεηοτή Europe Direct Λεκεζού ζηελ                          

Δσρφπαχθή Δβδοκάδα Αζιεηηζκού  

Σην πιαίζην ηνπ κήλα αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ – πξναγσγή ηεο άζθεζεο θαη ηεο πγείαο πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Γήμο Αγίος 

Αθαναζίος ζηηο  21-27 Σεπηεκβξίνπ 2015 Τνπξλνπά Τέληο ζην γήπεδν ηέληο παξά ην Γεκνηηθφ Σρνιείν Αγίνπ Αζαλαζίνπ.                

Την εκδήλυζη ςποζηήπιξε ηο Europe Direct Λεμεζοω.  Σηφρν είρε ηε καδηθή ζπκκεηνρή δεκνηψλ ζηελ άζιεζε, ζηελ ςπ-

ραγσγία, θαη ζηε ζχζθημε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ζπκκεηέρνλησλ.  

 

Η καθιέπυζη ηηρ Δςπυπαφκήρ Δβδομάδαρ Αθληηιζμοω (ΔΔΑ) απνηειεί πξσηνβνπιία ηεο Θππξηαθήο Ξξνεδξίαο ηνπ Σπκ-

βνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη πεξηιακβάλεηαη ζην έγγξαθν ησλ Σπκπεξαζκάησλ ηνπ Σπκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ πξνψ-

ζεζε ηεο ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηε βειηίσζε ηεο πγείαο, ηεο 27εο Λνεκβξίνπ 2012.   Ζ πινπνίεζε κηαο ηέηνηαο επξσ-

πατθήο πξσηνβνπιίαο, απνζθνπεί ζηε ιήςε δξαζηηθψλ κέηξσλ επαηζζεηνπνίεζεο θαη ελεξγνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ ζηελ άζθεζε 

θαη αλαηξνπή ηεο αλεζπρεηηθήο ηάζεο γηα ηε κεησκέλε ελαζρφιεζε ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ κε ηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα, πνπ 

θαηαδεηθλχνπλ έξεπλεο ηφζν ζε επξσπατθφ επίπεδν φζν θαη ζε επίπεδν θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ.  Δλδεηθηηθά είλαη ηα απνηειέζκα-

ηα ηνπ πξφζθαηνπ Δπξσβαξφκεηξνπ 2014 γηα ηνλ αζιεηηζκφ θαη ηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα ζχκθσλα κε ηα νπνία ζρεδφλ 60% 

ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ δελ αζινχληαη ή αζινχληαη ειάρηζηα.  
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Ηκερίδα: Βηοιογηθά Προχόληα – Προζαρκογή ζηελ Κιηκαηηθή 

Αιιαγή / Οθέιε γηα ηελ Τγεία 

Ξεξηζζφηεξνπο απφ 90 ελδηαθεξφκελνπο πξνζέιθπζε ε εκεξίδα ελεκέξσζεο 

ηνπ ORGANIKO LIFE+ ζην Γεκαξρείν Ιεκεζνχ κε ζέκα «Βηνινγηθά Ξξντφληα 

– Ξξνζαξκνγή ζηελ Θιηκαηηθή Αιιαγή θαη Νθέιε γηα ηελ Υγεία», ηελ Τεηάξηε 

16 Σεπηεκβξίνπ 2015. Ζ εθδήισζε δηνξγαλψζεθε απφ ην Τερλνινγηθφ Ξαλε-

πηζηήκην Θχπξνπ (ΤΔΞΑΘ), ην Ηλζηηηνχην Γεσξγηθψλ Δξεπλψλ, ην Τκήκα Ξε-

ξηβάιινληνο, καδί κε ηελ Αληηπξνζσπεία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηελ 

Θχπξν, ην Heart Cyprus θαη ην Europe Direct Limassol, ζηα πιαίζηα ηνπ εξεπ-

λεηηθνχ έξγνπ ORGANIKO LIFE+. 

Τελ εκεξίδα ραηξέηεζαλ ν Αληηδήκαξρνο Ιεκεζνχ, θ. Σάββαο Σηνχππαο, ν 

νπνίνο εμέθξαζε ηελ ζηήξημε ηνπ ζε πξσηνβνπιίεο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ, ν 

Αληηπξχηαλεο Νηθνλνκηθνχ Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο ηνπ ΤΔΞΑΘ, Θαζ. 

Αλδξέαο Αλαγησηφο, ν νπνίνο ηφληζε ηελ αλάγθε επηκφξθσζεο ησλ βηνθαιιη-

εξγεηψλ αιιά θαη ησλ θαηαλαισηψλ, θαζψο επίζεο θαη ε Δπίηξνπνο Ξεξηβάιινληνο, θα Ησάλλα Ξαλαγηψηνπ, ε νπνία πξφηεηλε 

ηελ εθαξκνγή πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο κε κεγαιχηεξε ζηήξημε ηεο Ξνιηηείαο. 

Αθνινχζεζαλ αλαιπηηθέο παξνπζηάζεηο, κε πξψην 

νκηιεηή, ην ζπληνληζηή ηνπ έξγνπ Δπίθνπξν Θαζε-

γεηή ηνπ ΤΔΞΑΘ, Γξ. Θσλζηαληίλν Καθξή, ν ν-

πνίνο παξνπζίαζε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηε βηνιν-

γηθή γεσξγία, ηελ παξαγσγή θαη θαηαλάισζε βην-

ινγηθψλ πξντφλησλ ζηελ Θχπξν, θαη ζθηαγξάθεζε 

ηηο επηζηεκνληθέο δξάζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ πξν-

γξάκκαηνο ORGANIKO LIFE+. Τε ζθπηάιε πήξε ν 

θαζεγεηήο ηνπ ΤΔΞΑΘ, Γξ. Γεψξγηνο Εψηνο, ν 

νπνίνο παξνπζίαζε ηε κεζνδνινγία ηάζεσλ θαη 

αληηιήςεσλ ησλ θαηαλαισηψλ βηνινγηθψλ πξντφ-

λησλ, ελψ ν Ιεηηνπξγφο Γεσξγηθψλ Δξεπλψλ, Γξ. 

Κηράιεο Νκήξνπ, αλέιπζε ηε ζπλεηζθνξά ηεο γε-

σξγίαο ζην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη πσο ε 

εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο βηνινγηθήο γεσξγί-

αο θαη παξεκθεξψλ πξαθηηθψλ βειηηψλνπλ ηελ 

πεξηβαιινληηθή επίδνζε ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφ-

ηεηαο.  

Κέζα απφ ηε ζχλνςε επξεκάησλ επηδεκηνινγηθψλ κειεηψλ, ε Δπίθνπξε Θαζεγήηξηα ηνπ ΤΔΞΑΘ, Γξ. Άληξε Ξαλαγηψηνπ, αλέ-

δεημε ηα πηζαλά νθέιε ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ ζηελ πγεία κέζσ κείσζεο ηεο αλζξψπηλεο έθζεζεο ζε ππνιείκκαηα θπηνθαξ-

κάθσλ θαη νξηζκέλσλ βαξέσλ κεηάιισλ φπσο ην θάδκην. Ν Ιεηηνπξγφο Α’ ηνπ Τκήκαηνο Γεσξγίαο, θ. Γηψξγνο Θχξξεο, παξνπ-

ζίαζε ηηο νηθνλνκηθέο επθαηξίεο γηα Θχπξηνπο βηνθαιιηεξγεηέο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο αγξνηηθήο αλάπηπμεο 2014-2020. Ν   

Αληηπξφεδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ Βηνθαιιηεξγεηψλ Θχπξνπ, θ. Βαζίιεηνο Θππξηαλνχ, παξνπζίαζε ηηο πξννπηηθέο θαη πξνβιήκαηα 

ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο κέζα απφ ην πξίζκα ηνπ βηνθαιιηεξγεηή θαη εκπφξνπ, ελψ ν θ. Γηάλλεο Καθξχγηαλλεο, αλέδεημε ηηο 

επνίσλεο πξννπηηθέο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο ζε ζρέζε κε αλαδπφκελεο ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ πξνψζεζεο ησλ πσιήζεσλ 

βηνινγηθψλ πξντφλησλ. Τέινο, ε Δπηζεσξήηξηα Γηαπίζηεπζεο θαη Διέγρσλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ ηεο LACON, θα Φξηζηίλα Σάβ-

βα, έδσζε πιεξνθνξίεο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο δηαπίζηεπζεο ζηελ Θχπξν πηζηνπνηψληαο ηελ απζηεξή 

εθαξκνγή ειέγρσλ ζε γεσξγνθηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο θαη ζεκεία ιηαληθήο πσιήζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ.  

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκεξίδαο, δφζεθε ρξφλνο γηα ζπδήηεζε φπνπ ην θνηλφ επέδεημε ελδηαθέξνλ κε ηελ ππνβνιή αξθεηψλ εξσ-

ηήζεσλ θαη ζρνιίσλ. 
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Τηλεθυνική επικοινυνία: 

 +357- 25002044, +357-25002027 

 

Αποζηολή ηλεκηπονικοω μηνωμαηορ: 

europedirect@cut.ac.cy 

 

Δπικεθηείηε ηο Europe Direct Λεμεζοω: 

Δπηθεθηείηε ην Europe Direct Ιεκεζνχ 
Γσλία Αζελψλ θαη Λίθνπ Μηνχηα, 3040   
Υπεξεζίαο Έξεπλαο θαη Γηεζλνχο Σπλεξγαζίαο 
Τερλνινγηθφ Ξαλεπηζηήκην Θχπξνπ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Ωπερ λειηοςπγίαρ για ηο κοινψ:  
Γεπηέξα-Ξαξαζθεπή 08:30-13:30  

Τεηάξηε απφγεπκα 15:00-18:00 

 

Ιζηοζελίδα: 

http://europedirect.cut.ac.cy 

 

Μέζα Κοινυνικήρ Γικηωυζηρ:  

 

https://www.facebook.com/europedirectlimassol 

 

www.twitter.com/EuropeDirectLim 

 

Ση είλαη ηο Europe Direct Λεκεζού;  

Τν Europe Direct Ιεκεζνχ είλαη Θέληξν Δπξσπατθήο Ξιεξνθφ-

ξεζεο πνπ μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηνλ Ηαλνπάξην 2013. Τν 

Θέληξν εδξεχεη ζην Τερλνινγηθφ Ξαλεπηζηήκην Θχπξνπ πνπ έρεη 

επηιεγεί σο θνξέαο ππνδνρήο απφ ηελ Αληηπξνζσπεία ηεο Δπ-

ξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηελ Θχπξν.  

Τν Θέληξν αλήθεη ζην Πανεςπυπαφκψ Γίκηςο Europe Direct 

πνπ απνηειείηαη απφ 500 Θέληξα Δπξσπατθήο Ξιεξνθφξεζεο 

ζε 28 θξάηε κέιε ηεο ΔΔ.   

Τν Europe Direct Ιεκεζνχ απεπζχλεηαη πξνο φινπο ηνπο πνιί-
ηεο θαη νξγαλσκέλνπο θνξείο ηεο θνηλσλίαο, κε ζθνπφ λα ηνπο  
κεηαθέξεη ηελ Δπξσπατθή πιεξνθφξεζε κε εχθνιν θαη πξν-
ζβάζηκν ηξφπν.  

 

Πποζθέπονηαι κςπίυρ οι παπακάηυ ςπηπεζίερ: 

 Ξαξνρή πιεξνθνξηψλ, βνήζεηαο θαη ζπκβνπιψλ ζηνπο 

πνιίηεο ζε ζρέζε κε επξσπατθά ζέκαηα (δηθαηψκαηα πνπ 
απνξξένπλ απφ ηελ Δπξσπατθή ηζαγέλεηα, επθαηξίεο ρξεκα-
ηνδφηεζεο, πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, 
λνκνζεζία, θ.ά.) 

 Ξξνψζεζε θαη ελζάξξπλζε ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ησλ 

πνιηηψλ ζηα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα. 

 Γεκηνπξγία θαη δηάρπζε Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ 

(ειεθηξνληθνχ θαη έληππνπ) κε ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο 
γηα Δπξσπατθά ζέκαηα. 

 Γηνξγάλσζε εκεξίδσλ θαη εθδειψζεσλ ελεκεξσηηθνχ θαη 

επηκνξθσηηθνχ ραξαθηήξα γηα ην επξχ θνηλφ. 

 Ξαξνρή επξσπατθψλ εθδφζεσλ. 

 
 

Όιεο νη παξαπάλσ ππεξεζίεο πξνζθέξνληαη δυπεάν. 

Ση θάλεη ηο Europe Direct Λεκεζού; 

Σρόποη Δπηθοηλφλίας 

 
        Τν Θέληξν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

mailto:europedirect@cut.ac.cy
http://europedirect.cut.ac.cy
https://www.facebook.com/europedirectlimassol
http://www.twitter.com/EuropeDirectLim
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σλεργάηες Europe Direct Λεκεζού  

 

 

 

 

Δήμος Αμμοχώστου  

 

 

 

 

 

Γηα λα γίλεηε ζσλδροκεηές ηοσ Δλεκερφηηθού Γειηίοσ παραθαιώ επηθοηλφλήζηε 

κε ηο Europe Direct Λεκεζού 

https://www.facebook.com/europedirectlimassol www.twitter.com/EuropeDirectLim 

https://www.facebook.com/europedirectlimassol
http://www.twitter.com/EuropeDirectLim

