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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε πρόσκληση για να ενταχθούν 

επαγγελματικές οργανώσεις, οργανώσεις παραγωγών ή ενώσεις 

παραγωγών και άλλοι φορείς του αγροτοδιατροφικού τομέα στο 

πρόγραμμα προώθησης «Enjoy it’s from Europe». 

Το πρόγραμμα αυτό καλύπτει δαπάνες προβολής, διαφήμισης 

και γενικότερα δραστηριοτήτων εξωστρέφειας σε τρίτες χώρες ή 

εντός ΕΕ. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα προγράμματα απευθύνονται μόνο σε 

οργανώσεις και όχι σε μεμονωμένους παραγωγούς. 

Προϋπολογισμός: €111 εκ. ευρώ.  

Ποσοστό Συγχρηματοδότησης: 70% 

Προθεσμία: 28 Απριλίου 2016 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.  

Απόλαυσε το είναι Ευρωπαϊκό: Αιτήσεις για τα νέα 

προγράμματα προώθησης τροφίμων 

«Συνδέοντας την Ευρώπη 2014 - 2020» Πρόσκληση           

Υποβολής Πρότασης 

Η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών δικτύων, Περιεχομέ-

νου και Τεχνολογιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκη-

ρύσσει πρόσκληση υποβολής προτάσεων με σκοπό την επιχορή-

γηση έργων σύμφωνα με τις προτεραιότητες και τους στόχους 

που ορίζονται στο πρόγραμμα εργασιών για το 2016 στον τομέα 

των διευρωπαϊκών δικτύων τηλεπικοινωνιών, στο πλαίσιο του 

χρηματοδοτικού μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» για την 

περίοδο 2014-2020. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προτάσεις για την 

παρακάτω πρόσκληση: 

CEF-TC-2016-1: Υπηρεσίες Ψηφιακών Υποδομών- DSIs: Busi-

ness Registers Interconnection System- BRIS DS-Electronic 

Exchange of Social Security Information (EESSI). 

Προϋπολογισμός : €4.5 εκ. ευρώ. 

Προθεσμία: 19 Μαΐου 2016  

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.   

http://www.anko-eunet.gr/articles/el/News/readabout/enjoy-it-s-from-europe-mexri-tis-28-apriliou-oi-aitiseis-gia-ta-nea-programmata-proothisis-trofimon-me-apeutheias-xrimatodotisi-apo-tin-e-e
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-call-eprocurement-cef-tc-2016
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Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας,    

Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει την 

προκήρυξη αιτήσεων για παροχή κρατικής χορηγίας για δραστη-

ριότητες ενίσχυσης περιβαλλοντικής συνείδησης και διοργάνω-

σης εκδηλώσεων.  

Δικαιούχοι: 

-Μη-κυβερνητικός (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) ή κυβερνητι-

κός  φορέας, άλλος οργανισμός, αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, 

που να εδρεύει στην Κύπρο. 

- Δε θα γίνονται δεκτές αιτήσεις από άτομα. 

Ποσοστό επιχορήγησης: 50%.  

Σύνολο χορηγιών: 600 ευρώ ανά δικαιούχο / ανά έτος. 

 

Θα αποφεύγεται η επιχορήγηση εκδηλώσεων με το ίδιο θέμα 

από τον ίδιο φορέα. 

Προθεσμία: Οι αιτήσεις θα εξετάζονται μέχρι εξαντλήσεως 

των διαθέσιμων πιστώσεων για το 2016. 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες 

Παροχή κρατικής χορηγίας για δραστηριότητες                    

ενίσχυσης περιβαλλοντικής συνείδησης και διοργάνωσης      

εκδηλώσεων 

Πρόγραμμα για την πραγματοποίηση ταξιδιών για             

προσέλκυση Αθλητικού Τουρισμού στην Κύπρο – 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένας βασικός στόχος του Κυπριακού Οργανισμού Τουρι-

σμού είναι η προβολή και περαιτέρω προσέλκυση πελατείας 

στα ειδικά τμήματα αγοράς, μέσω συμμετοχής σε εξειδικευμένα 

συνέδρια, εξειδικευμένες επαγγελματικές εκθέσεις για διεκδίκη-

ση αθλητικών εκδηλώσεων, προπονητικών camps κλπ στην 

Κύπρο. 

 

Δικαιούχοι: Γραφεία τουρισμού και ταξιδιών, αθλητικές ομο-

σπονδίες, αθλητές και ξενοδοχεία. 

Ποσοστό Συγχρηματοδότησης: 80%. 

 

*Στον Αθλητικό Τουρισμό περιλαμβάνεται οποιαδήποτε αθλητι-

κή δραστηριότητα που εξασκείται αγωνιστικά ή ερασιτεχνικά 

(π.χ. ποδόσφαιρο, ποδηλασία, κολύμβηση, καταδύσεις, αναρρί-

χηση, περπάτημα).  

Προθεσμία: 31 Δεκεμβρίου 2016 ή μέχρι εξαντλήσεως των 

πιστώσεων.  

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες 

http://europedirect.cut.ac.cy/aitisi-gia-paroxi-xorigias-gia-drastiriotites-enisxisis-perivallontikis-sineidisis-kai-diorganwseis-ekdilwsewn/
http://www.visitcyprus.biz/wps/portal/b2b/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hXN0fHYE8TIwN_PzcTA6OQ0AAjS8swYwMzM_3g1Bz9gmxHRQC3mFxM/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/b2b_greek__el/b2b/generic/programma_sales_calls_proselkisi_athlitikou_tourismou_2016?contentIDR=0e3
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O Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού με την παρούσα πρό-

σκληση, στοχεύει στην η εντατικοποίηση των προσπαθειών διεκ-

δίκησης συνεδρίων στην Κύπρο. Με αυτόν τον τρόπο οι Κυπρια-

κοί φορείς, μπορούν να πραγματοποιήσουν περισσότερα συνέ-

δρια στη χώρα μας.   

 

Δικαιούχοι: Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και Εκπαιδευτικά – 

Ακαδημαϊκά Ιδρύματα        

Οικονομική Στήριξη: Το μέγιστο ποσό οικονομικής στήριξης 

βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια: 

Μέχρι 1.500 ευρώ (50 - 100 σύνεδροι) 

Μέχρι 2.000 ευρώ (101 - 200 σύνεδροι) 

Μέχρι 2.500 ευρώ (201 - 300 σύνεδροι) 

Μέχρι 3.000 ευρώ (301 - 400 σύνεδροι) 

Μέχρι 3.500 ευρώ (πέραν τον 400 συνέδρων) 

Ποσοστό Συγχρηματοδότησης: 80%  

Προθεσμία: 28 Απριλίου 2016 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.  

Σχέδιο Ενίσχυσης για Διεκδίκηση Συνεδρίων στην  

Κύπρο 

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων «Σχεδιασμός                 

καταναλωτικών αγαθών»  

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού στοχεύει στην προ-
σέλκυση αθλητικών ομάδων, ομίλων και συνδέσμων για προπό-
νηση ή και προετοιμασία στην Κύπρο, για την απάμβλυνση του 
προβλήματος της εποχικότητας μέσω της ανάπτυξης του αθλη-
τικού τουρισμού. 

Δικαιούχοι:  

1. Αθλητικές Ομάδες και Όμιλοι του εξωτερικού, σύνδεσμοι 
διαιτητών ποδοσφαίρου, Αθλητικές Ακαδημίες,  
2. Οργανωτές Ταξιδιών και εταιρείες του εξωτερικού που διακι-
νούν αθλητικές ομάδες, 
3. Κυπριακά ταξιδιωτικά γραφεία.  
 
Συνολικό ποσό φιλοξενίας ανά ομάδα: 
- €4.375 (6 ή περισσότερες διανυκτερεύσεις) 
- €3.675 (5 διανυκτερεύσεις)  
- €2.975(4 διανυκτερεύσεις)  

Ποσοστό Συγχρηματοδότησης: 30% των συνολικών εξόδων 
διαμονής και αεροπορικών εισιτήριων.  
 
 

Προθεσμία: Η ημερομηνία καθόδου ή αποχώρησης των ομά-

δων από την Κύπρο να είναι από 1 Οκτωβρίου μέχρι 15 Μάιου. 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

http://www.visitcyprus.biz/wps/portal/b2b/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hXN0fHYE8TIwN_PzcTA6OQ0AAjS8swYwMzM_3g1Bz9gmxHRQC3mFxM/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/b2b_greek__el/b2b/generic/sxedio_enisxisis_gia_diekdikisi_synedrion_stin_kypro?contentIDR=a79ef90040ea
http://www.visitcyprus.biz/wps/portal/b2b/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hXN0fHYE8TIwMLxzAnAyNLNyczH6cgIwN_U6B8JLK8nzlIPsjQOMjcw8g_1IgS3a7GBHQHp-boh4NcjN8F-ORBduCRtzA3gMgb4ACOBvp-Hvm5qfoFuaERFZ6ZAemOiooAR76EPw!!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfRUZBQVNJ
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Το υπο-προγράμμα MEDIA, στο πλαίσιο του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη προκηρύσσει πρόσκληση υποβο-
λής προτάσεων με σκοπό την παροχή υποστήριξης για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης σειράς μέτρων κατάρτισης 

επαγγελματιών του οπτικοακουστικού τομέα. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για μία από τις δύο ακόλουθες κατηγορίες: 

1) Ευρωπαϊκές δράσεις: αποσκοπούν στην απόκτηση και βελτίωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τους επαγγελ-
ματίες για να λειτουργούν κυρίως στην Ευρώπη. 

2) Διεθνείς δράσεις: αποσκοπούν στην οικοδόμηση εμπειρίας, στην απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων για την ευρω-
παίους επαγγελματίες που λειτουργούν εκτός Ευρώπης μέσω της δικτύωσης και της συνεργασίας με μη ευρωπαίους 
επαγγελματίες. 

Δικαιούχοι: ιδιωτικές εταιρείες, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, σύλλογοι, φιλανθρωπικά ιδρύματα, δήμοι/δημοτικά 
συμβούλια, κ.α. 

Προθεσμία: 14 Απριλίου 2016 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.  

 

Υποστήριξη κατάρτισης επαγγελματιών του             

οπτικοακουστικού τομέα 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-training-eacea062016_en
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Το σχέδιο στοχεύει στην προώθηση της διακρατικής κυκλοφορί-

ας λογοτεχνικών έργων υψηλής ποιότητας, καθώς και η βελτίω-

ση της πρόσβασης σε αυτά τα λογοτεχνικά έργα στην Ευρωπαϊ-

κή Ένωση και πέραν αυτής, και η προσέλκυση νέων αναγνω-

στών. 

Το σχέδιο στηρίζει: 

- Τη μετάφραση και δημοσίευση μυθιστορημάτων από και προς 

τις επιλέξιμες γλώσσες, 

- Τις μεταφράσεις από τα λατινικά στα αρχαία ελληνικά, 

- Την προώθηση των μεταφρασμένων βιβλίων με νέες ψηφιακές 

τεχνολογίες τόσο στη διανομή όσο και στην προώθηση τους,  

-Τη μετάφραση και προώθηση των βιβλίων (για βραβευμένα 

βιβλία λογοτεχνίας).  

Για τις κατηγορίες 1 και 2: η μέγιστη επιδότηση ανά σχέδιο θα 

ανέρχεται στα 100 000 ευρώ. 

Δικαιούχοι: Εκδότες και εκδοτικοί οίκοι. 

Συνολικός Προϋπολογισμός: :€3.6 εκ. ευρώ. 

Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 50% 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 27 Απριλίου 2016 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες 

Υποστήριξη Σχεδίων Λογοτεχνικής Μετάφρασης 

Τρίτο Πρόγραμμα Δράσης της Ε.Ε. στον τομέα της υγείας 

Το Υπουργείο Υγείας, αναγγέλλει την έναρξη υποβολής προ-

τάσεων για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς σε συ-

γκεκριμένες ενέργειες με τη μορφή επιχορήγησης σχεδίων / 

έργων. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προτάσεις για τις 

πιο κάτω προσκλήσεις: 

- PJ-01-2016:  Υγεία των μεταναστών και προσφύγων. 

- PJ-02 / 03 -2016: Συγκέντρωση γνώσης και ανταλλαγή 

βέλτιστων πρακτικών σε μέτρα για μείωση της κατανάλωσης 

αλκοόλ από ανήλικούς και για τη πρόσληψη της χρήσης παρά-

νομων ουσιών. 

- PJ-04-2016: Υποστήριξη στα Κράτη Μέλη για την αντιμετώ-

πιση της πρόκλησης των χρόνιων παθήσεων.  

 

Δικαιούχοι: Δημόσιες Αρχές, ερευνητικά  ιδρύματα και ιδρύ-

ματα υγείας, ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.   

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €9.350.000 

Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 60%  

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 2 Ιουνίου 2016 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.  

http://europedirect.cut.ac.cy/creative-europe-2016-ipostiri3i-sxediwn-logotexnikis-metafrasis/
http://www.moi.gov.cy/moi/pio/pio.nsf/0/874D4367DFB72D01C2257F7900277BFB?OpenDocument
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 2. ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφέρει 600 θέσεις πρακτικής 

άσκησης για πτυχιούχους πανεπιστημίου στο πλαίσιο του προ-

γράμματος υποτροφιών Robert Schuman. 

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η επέκταση των γνώσεων των 

πτυχιούχων και η εξοικείωση τους με τις δραστηριότητες του ΕΚ. 

Οι περίοδοι άσκησης καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς: 

- γενική κατεύθυνση: απευθύνεται σε υποψηφίους όλων των 

κλάδων σπουδών, 

- κατεύθυνση δημοσιογραφίας: απευθύνεται σε απόφοιτους κλά-

δων δημοσιογραφίας, ΜΜΕ και συναφή πτυχία, 

 
- κατεύθυνση “Βραβείο Ζαχάρωφ”: απευθύνεται σε απόφοιτους 
με έντονο ενδιαφέρον για τα ζητήματα των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου. 
 
Οι υποψήφιοι για πρακτική άσκηση για πτυχιούχους πανεπιστη-

μίου οφείλουν να έχουν την ιθαγένεια ενός κράτους μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και να γνωρίζουν άριστα μία από τις επίση-
μες γλώσσες της ΕΕ. 
 
Διάρκεια: Πέντε μήνες 

Μηνιαίο επίδομα: € 1250 ευρώ. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15 Μαΐου 2016 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

 

Πρακτική Άσκηση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

Σχέσεων της ΕΚΤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Γενική Διεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), ζητεί από πρόσφατους 

απόφοιτους ή σπουδαστές, που είναι κοντά στην ολοκλήρωση 

των σπουδών τους να συμμετάσχουν σε πρακτική άσκηση στο 

τμήμα EU institutions and Fora Division. 

Η πρακτική άσκηση απευθύνεται σε φοιτητές και αποφοίτους 

οικονομικών, πολιτικής επιστήμης ή νομικών σπουδών. 

 

Οι ασκούμενοι θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν εμπειρία 

στην ευρωπαϊκή διεύρυνση μέσα από το πρίσμα της Ευρωπαϊ-

κής Κεντρικής Τράπεζας. 

 

Μηνιαίο Επίδομα: € 1050 ευρώ. 

 

Προθεσμία: 12 Απριλίου 2016 

 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

Πρακτική Άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/20150201PVL00047/Traineeships
https://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/vacancydetails.en.html?id=005056853E201EE5BC86695592C975B4
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3. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

Η Γραμματεία του ΟΑΣΕ, δίνει οχτώ ή εννέα υποτροφίες σε 

προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς απόφοιτους των πολιτικών 

επιστημών, του δικαίου και των διεθνών σχέσεων, για σπου-

δές στην Κοπεγχάγη ή τη Βιέννη. 

Καθήκοντα: 

– διεξαγωγή έρευνας σε διάφορα σχέδια για τη Συνέλευση και 

παροχή βοήθειας στους υπαλλήλους, 

– σύνταξη αναφορών για τις κοινοβουλευτικές αντιπροσωπεί-

ες, 

– βοήθεια στο σχεδιασμό και την εκτέλεση των συνεδριάσεων 

της Συνέλευση, 

Προφίλ υποψηφίου: 

– απόφοιτοι μεταξύ των ηλικιών 21 και 26, 

– ικανότητες στην έρευνα και συγγραφή, 

– ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα θέματα του ΟΑΣΕ και ιδιαίτερα της 

πρώην Σοβιετικής Ένωσης, 

– άριστη γνώση αγγλικών και μιας επιπλέων γλώσσας του 
ΟΑΣΕ, 
– πολύ καλή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Οι θέσεις για υποτροφίες είναι διαθέσιμες δυο φορές 
τον χρόνο. 

Σεπτέμβριο / Οκτώβριο – προθεσμία είναι η 1η Μαΐου 

Φεβρουαρίου / Μαρτίου – προθεσμία είναι η 1η Οκτωβρίου 

Παρέχεται δωρεάν διαμονή και μηνιαίος μισθό €564. 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

 

Πρόγραμμα Υποτροφιών για Σπουδές στη Σλοβακία για το έτος    

2016 -2017   

 

 

 

 

 

 

Η κυβέρνηση της Σλοβακίας προσφέρει πρόγραμμα χορήγησης 

Υποτροφιών σε φοιτητές όλων των επιπέδων, ερευνητές και καλ-

λιτέχνες για σπουδές στη Σλοβακία για το ακαδημαϊκό έτος 

2016/17. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30 Απριλίου 2016 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

Υποτροφίες στη Γενική Συνέλευση του ΟΑΣΕ 

http://www.oscepa.org/about-osce-pa/international-secretariat/staff/research-fellowship
http://www.scholarships.sk/
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Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου διεξάγει διαγωνισμό 
για το Βραβείο Δοκιμίου 2016 για νέους οικονομολόγους.  

Οι υποψήφιοι θα  πρέπει να έχουν ή να ασχολούνται με την 
ολοκλήρωση του διδακτορικού τους διπλώματος. Στη περίπτω-
ση που είναι άνω των 30 ετών να μην έχουν περάσει  δύο έτη 
από την απόκτηση του διδακτορικού τίτλου. 
Επίσης, θα πρέπει να εκπονήσουν ένα δοκίμιο 15.000 λέξεων 
με θέματα σχετικά με την εμπορική πολιτική και τη διεθνή ε-
μπορική συνεργασία. 

Ο νικητής θα λάβει το βραβείο των 5000 ελβετικών φρά-
γκων και το δοκίμιο του θα δημοσιευτεί στο διεθνή δια-
γωνισμό εμπορίου. 

Επίσης, θα παρουσιαστή στην τελετή απονομής που λαμβάνει 
χώρα στο ετήσιο συνέδριο του  European Trade Study 
Group (ETSG) τον Σεπτέμβριο του 2016, στο Ελσίνκι, της Φιν-
λανδίας. 

Προθεσμία: 1 Ιουνίου 2016 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

 

 

 

 

 

 

 

Το έργο EntrInnO, το οποίο θα ολοκληρωθεί το 2017 είναι 
ένα  καινοτόμο ψηφιακό παιχνίδι για την Επιχειρηματικότητα 
και την Καινοτομία. 

Στόχος του ψηφιακού παιχνιδιού είναι η αντιμετώπιση των 
ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού των νεαρών 
πολιτών της Ε.Ε. καθώς και η βελτίωση της ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. 

Οι παίκτες μαθαίνουν πώς να επιτύχουν στον επιχειρηματικό 
κόσμο του παιχνιδιού, μέσα από τα διάφορα στάδια του παι-
χνιδιού και τις προσομοιωμένες εμπειρίες.  

Το παιχνίδι EntrInnO θα είναι διαθέσιμο σε όλους τους τύ-
πους κινητών συσκευών  και θα επιτρέπει πρόσβαση στους 
πόρους, στο εκπαιδευτικό υλικό και στα ψηφιακά εργαλεία  

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

 

 

Βραβείο για Νέους Οικονομολόγους 

4. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

Ψηφιακό Παιχνίδι για την Επιχειρηματικότητα και την         

Καινοτομία 

http://www.etsg.org/
http://www.etsg.org/
https://www.wto.org/english/news_e/news16_e/stud_08feb16_e.htm
http://www.entrinno.org/
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Πράσινα Επαγγέλματα στην Κυπριακή Οικονομία 

5. ΝΕΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ EUROPE DIRECT ΛΕΜΕΣΟΥ  



   

 

Ενημερωτική Ημερίδα: Σταδιοδρομία 2016 – Σπουδές, Καριέρα,      
Επιχειρηματικότητα 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαρτίου στο κτήριο 
Τάσος Παπαδόπουλος του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύ-
πρου Έκθεση «Σταδιοδρομιά 2016 – Σπουδές, Καριέρα, Επι-
χειρηματικότητα» την οποία διοργάνωσε το Γραφείο Σταδιο-
δρομίας του ΤΕ.ΠΑ.Κ. σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδε-
σης με τον Επιχειρηματικό Κόσμο. Υποστηρικτές της Έκθεσης 
ήταν το Europe Direct Λεμεσού, το ergodotisi.com, το Disrupt 
Cyprus και το CUTing Edge. 

Η Έκθεση απευθυνόταν σε φοιτητές και αποφοίτους καθώς 
και στο ευρύτερο κοινό. Συμμετείχαν πέραν των 90 οργανι-
σμών και επιχειρήσεων. Αξιοσημείωτη ήταν και η συμμετοχή 
πέραν των 1100 ατόμων στις 46 διαλέξεις και πέραν των 
1500 ατόμων στις 3 εκθέσεις που πραγματοποιήθηκαν με στό-
χο την ενημέρωση σε θέματα σπουδών, καριέρας και επιχει-
ρηματικότητας. Πραγματοποιήθηκαν, επίσης, συνεντεύξεις 
προσομοίωσης πρόσληψης και αρκετοί ενδιαφερόμενοι είχαν 
την ευκαιρία να διεκδικήσουν πραγματικές θέσεις εργασίας και 
πρακτικής άσκησης στις εταιρίες που συμμετείχαν.  

Το Europe Direct Λεμεσού, το οποίο συμμετείχε στην 
Έκθεση, ήταν στη διάθεση του κοινού για ενημέρωση του 

σχετικά με τις θέσεις εργασίας σε οργανισμούς της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, για τις  υποτροφίες  που υπάρχουν για σπουδές 

και ευκαιρίες  χρηματοδότησης.  

Τέλος, η Έκθεση προσέφερε σε φοιτητές και ευρύ κοινό μια 
πρωτόγνωρη σε μέγεθος ευκαιρία διασύνδεσης με τον επιχει-
ρηματικό κόσμο και ενημέρωσης για θέματα που άπτονται της 
απασχολησιμότητας τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.  
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Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Ευρωπαϊ-
κού Δικτύου Πληροφόρησης Europe Direct Ελλάδας και 
Κύπρου, στις εγκαταστάσεις του Europe Direct Δήμου Αθηναί-
ων κατά την περίοδο 29 Φεβρουαρίου με 2 Μαρτίου. 

Στη συνάντηση συμμετείχαν τα 18 κέντρα ευρωπαϊκής πληρο-
φόρησης Europe Direct της Ελλάδας και τα 3 αντίστοιχα κέντρα 
της Κύπρου. 

Εκτός από τα θέματα για τη λειτουργία του δικτύου και των 
προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα κέντρα, στη συνάντηση 
συζητήθηκαν θέματα της επικαιρότητας όπως: 

- το επενδυτικό Σχέδιο Γιούνκερ, σε συζήτηση με τον κ. Αχιλλέα 
Τζίμα από το Υπουργείο Οικονομικών, 
- οι τέσσερις νέες δράσεις του ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
2014-2020, σε συζήτηση με τον κο Μαχάλη Δρίτσα από την 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑνΕΚ, και 
- η προσφυγική κρίση, σε συζήτηση με τον κο Γιάννη Χατζη-
γιάννη από την Υπηρεσία Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθ-
μίσεων. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι συμμετέχοντες παρακολού-
θησαν και εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα τις καινοτόμες και 
διαδραστικές μεθόδους προαγωγής του διαλόγου και εξεύρεσης 
λύσεων σε κρίσιμα θέματα. 

 

 

 

 

Ετήσια Συνάντηση Δικτύου Europe Direct Ελλάδας και      

Κύπρου στην Αθήνα 
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Με αξιοσημείωτη επιτυχία στέφθηκε η εκδήλωση που συνδιορ-
γάνωσαν το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΗΜΜΗΥΠ), το 
Ερευνητικό Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
(www.digitalheritagelab.eu)  του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 
Κύπρου και το Europe Direct Λεμεσού, την Παρασκευή 26 
Φεβρουαρίου με θέμα: «Ψηφιοποίηση και Προβολή Αρχειακών 
Συλλογών της Κύπρου». Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο Αμφιθέα-
τρο 2 του κτηρίου Τάσος Παπαδόπουλος, του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου, στη Λεμεσό. 

Σύντομο χαιρετισμό εκφώνησαν οι:  κ. Νίκος Νικολαΐδης, Βου-
λευτής της Ε∆ΕΚ και Αντιπρόεδρος του Προεδρείου της Σοσιαλι-
στικής Οµάδας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβου-
λίου της Ευρώπης, ο κ. Παύλος Παρασκευάς, Διευθυντής Πολι-
τιστικών Υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, και ο 
κ. Στέλιος Αχνιώτης, Πρόεδρος του Επιστημονικού Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Κύπρου. 

Ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Δρ. Μαρίνος Ιωαννίδης,  καθη-
γητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, ο οποίος παρου-
σίασε την εισήγησή του με θέμα: «Ψηφιοποίηση και Προβολή 
Αρχειακών Συλλογών της Κύπρου». 

Ο Δρ. Ιωαννίδης, αρχικά επικεντρώθηκε στα ερευνητικά προ-
γράμματα στα οποία συμμετέχει  αυτή τη χρονική περίοδο το 
Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και σχετίζονται 
άμεσα με ψηφιοποίηση αντικειμένων Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 
αρχειοθέτηση και τεκμηρίωση υλικού, εμπλουτισμό των αντικει-
μένων με τα απαραίτητα μεταδεδομένα, πληθοπορισμικές υπη-
ρεσίες κτλ. Αναφέρθηκε  κυρίως σε ένα από τα Ευρωπαϊκά προ-
γράμματα, το ερευνητικό πρόγραμμα LoCloud 
(www.locloud.eu), το οποίο, όπως επισήμανε,  έχει ως στόχο να 
βοηθήσει μικρομεσαία πολιτιστικά ιδρύματα και οργανισμούς να 
προβάλουν το ψηφιοποιημένο υλικό τους στην Ευρωπαϊκή Ψη-

φιακή Βιβλιοθήκη Europeana.  

Παράλληλα, ο καθηγητής τόνισε ότι για να επιτευχθούν οι στό-
χοι του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LoCloud είναι απαραίτητη  η 
δυναμική εμπλοκή των φορέων, οι οποίοι είναι  γνώστες του 
περιεχομένου του υλικού που έχουν στη διάθεσή τους.   

Περαιτέρω, ο Δρ. Ιωαννίδης ανέδειξε τη σημασία της ψηφιοποί-
ησης πολιτιστικής κληρονομιάς με μια σειρά από παραδείγματα 
μέσα από τη συνεργασία του Εργαστηρίου Ψηφιακής Πολιτιστι-
κής Κληρονομιάς με διάφορους Πολιτιστικούς Φορείς, Κοινότη-
τες, Δήμους και Ιδιώτες. Όπως  εύστοχα επισήμανε η διάδοση, 
διάσωση και η μνήμη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς πρέπει να 
διαφυλαχθεί για τις επόμενες γενιές της Κύπρου. 

Ακολούθησε συζήτηση με το κοινό, το οποίο απαρτιζόταν μετα-
ξύ άλλων από ακαδημαϊκούς,  εκπροσώπους της τοπικής αυτο-
διοίκησης,  πολιτιστικούς φορείς, επαγγελματίες μηχανικούς, 
φωτογράφους και μουσειολόγους. 

 

  

«Ψηφιοποίηση και Προβολή Αρχειακών Συλλογών της Κύπρου» 
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Τηλεφωνική επικοινωνία 

 +357- 25002044, +357-25002027 

 

Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος  

europedirect@cut.ac.cy 

 

Επικεφτείτε το Europe Direct Λεμεσού 

Επικεφτείτε το Europe Direct Λεμεσού 
Γωνία Αθηνών και Νίκου Ξιούτα, 3040   
Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνούς Συνεργασίας 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
‘Ωρες λειτουργίας για το κοινό  
Δευτέρα-Παρασκευή 08:30-13:30  

Τετάρτη απόγευμα 15:00-18:00 

 

Ιστοσελίδα 

http://europedirect.cut.ac.cy 

 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης  

 

https://www.facebook.com/europedirectlimassol 

 

www.twitter.com/EuropeDirectLim 

 

Τι είναι το Europe Direct Λεμεσού;  

Το Europe Direct Λεμεσού είναι Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφό-

ρησης που ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιανουάριο 2013. Το 

Κέντρο εδρεύει στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου που έχει 

επιλεγεί ως φορέας υποδοχής από την Αντιπροσωπεία της Ευ-

ρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο.  

Το Κέντρο ανήκει στο Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Europe Direct 

που αποτελείται από 521 Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης 

σε 28 κράτη μέλη της ΕΕ.   

Το Europe Direct Λεμεσού απευθύνεται προς όλους τους πολί-
τες και οργανωμένους φορείς της κοινωνίας, με σκοπό να τους  
μεταφέρει την Ευρωπαϊκή πληροφόρηση με εύκολο και προ-
σβάσιμο τρόπο.  

 

Προσφέρονται κυρίως οι παρακάτω υπηρεσίες: 

 Παροχή πληροφοριών, βοήθειας και συμβουλών στους 

πολίτες σε σχέση με ευρωπαϊκά θέματα (δικαιώματα που 
απορρέουν από την Ευρωπαϊκή ιθαγένεια, ευκαιρίες χρημα-
τοδότησης, προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
νομοθεσία, κ.ά.) 

 Προώθηση και ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής των 

πολιτών στα κοινοτικά προγράμματα. 

 Δημιουργία και διάχυση Ενημερωτικού Δελτίου 

(ηλεκτρονικού και έντυπου) με σημαντικές πληροφορίες 
για Ευρωπαϊκά θέματα. 

 Διοργάνωση ημερίδων και εκδηλώσεων ενημερωτικού και 

επιμορφωτικού χαρακτήρα για το ευρύ κοινό. 

 Παροχή ευρωπαϊκών εκδόσεων. 

 
 

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν. 

Τι κάνει το Europe Direct Λεμεσού; 

Τρόποι Επικοινωνίας 

 
        Το Κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

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

 

 

 

 

Δήμος Αμμοχώστου  

 

 

 

 

 

Για να γίνετε συνδρομητές του Ενημερωτικού Δελτίου παρακαλώ επικοινωνήστε 

με το Europe Direct Λεμεσού 

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

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

