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1. ΕΥΚΑΙΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Σχέδιο Ενισχύσεων “De Minimis” προς Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις για Διερεύνηση Ξένων Αγορών
κριμένη αγορά του εξωτερικού κατά τα τελευταία τρία χρόνια
και ούτε να έχει πραγματοποιήσει εξαγωγές στην αγορά αυτή
κατά τα τρία τελευταία χρόνια.
Το Σχέδιο δεν καλύπτει αιτητές που λαμβάνουν μέρος σε εκθέσεις, αποστολές ή/και άλλες δραστηριότητες που διοργανώνονται κατά την ίδια περίοδο από το Υπουργείο, άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες ή/και από άλλους φορείς του ιδιωτικού τομέα.
Δικαιούχοι: Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς
της μεταποίησης ή/και εμπορίας βιομηχανικών προϊόντων
Προϋπολογισμός: €15,000
Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού παρέχει οικονομική ενίσχυση στις κυπριακές επιχειρήσεις για κάλυψη των εξόδων μετάβασης σε χώρες του εξωτερικού με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια έρευνας αγοράς σε
χώρες όπου προτίθενται να εξάγουν τα προϊόντα τους για πρώτη
φορά.

Μέγιστη Χρηματοδότηση: Μέγιστη χορηγία των €855 ανά
ταξίδι.
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 12 Δεκεμβρίου 2017
Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Τονίζεται ότι ο αιτητής δεν πρέπει να έχει διερευνήσει τη συγκε-

Μελισσοκομικό Πρόγραμμα 2017-2019







Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας, ανακοινώνουν την προκήρυξη του Μελισσοκομικού Προγράμματος για το έτος 2017.
Το Μελισσοκομικό Πρόγραμμα αναμένεται να συμβάλει αποφασιστικά στη βελτίωση των γενικών συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας, ενθαρρύνοντας δράσεις
για τα ακόλουθα μέτρα:

τεχνική βοήθεια προς μελισσοκόμους
καταπολέμηση των εισβολών στις κυψέλες και των ασθενειών, ιδιαίτερα της βαρρόας.
εξορθολογισμός της εποχιακής μετακίνησης.
στήριξη των εργαστηρίων ανάλυσης προϊόντων μελισσοκομίας.
στήριξη για την ανασύσταση του ενωσιακού μελισσοκομικού
κεφαλαίου.
συνεργασία με ειδικευμένους φορείς για την υλοποίηση
προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της μελισσοκομίας και των μελισσοκομικών προϊόντων.
βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.

Δικαιούχοι: Μελισσοκόμοι, Κρατικές Υπηρεσίες και Φορείς Μελισσοκόμων
Προϋπολογισμός 2017 - 2019: €600.000.
Μέγιστη Χρηματοδότηση: 100%
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 31 Ιουλίου 2017
Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.
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Πρόγραμμα Χρηματοδότησης ReActivate 35
Το Πρόγραμμα Χρηματοδότησης ReActivate 35+ είναι ένα
πρόγραμμα κινητικότητας για εξεύρεση εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο να βοηθήσει τους Ευρωπαίους πολίτες άνω
των 35 ετών να βρουν εργασία, ευκαιρία κατάρτισης ή πρακτικής
εξάσκησης σε εργοδότη σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.
Δικαιούχοι:

1400 ευρώ).



Έξοδα αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων σε άλλη
ευρωπαϊκή χώρα (μέχρι 400 ευρώ).



Εργοδότες και εταιρείες μπορούν να ζητήσουν οικονομική
ενίσχυση για το κόστος της εκπαίδευσης των πρόσφατα
προσληφθέντων εργαζομένων (μέχρι 2000 ευρώ ανά εργαζόμενο).



Υπήκοοι της ΕΕ ηλικίας άνω των 35 ετών,



Εργοδότες που εδρεύουν νόμιμα σε χώρες της ΕΕ, και που Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.
προσφέρουν συμβάσεις εργασίας για τουλάχιστον 6 µήνες, ή
κατάρτισης και πρακτικής εξάσκησης για τουλάχιστον 3
µήνες. Η χρηματοδότηση για τις εταιρείες δίνετε μόνο σε
μικρομεσαίες (μέχρι 250 άτομα προσωπικό).

Το Πρόγραμμα υποστηρίζει τους υποψήφιους με:



Χρηματοδότηση μαθημάτων γλώσσας που χρειάζεται για να
εργαστούν σε κάποιο εργοδότη στο εξωτερικό (μέχρι 2000
ευρώ με την παρουσίαση τιμολογίου).



Έξοδα ταξιδίου για μετάβαση για συνεντεύξεις εργασίας
στην χώρα που εδρεύει ο εργοδότης (μέχρι 350 ευρώ).



Έξοδα μετεγκατάστασης σε άλλες χώρες της ΕΕ (μέχρι

Βραχυπρόθεσμες Ανταλλαγές και Επισκέψεις σε
Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις και Δάση
Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, ανακοινώνει την πρώτη προκήρυξη του Καθεστώτος 1.3.
Επιλέξιμες Δράσεις:

δων διαβίωσης.
Δικαιούχοι: Οργανισμοί με νομική υπόσταση, που ενασχολούνται με το γεωργικό ή/και δασοκομικό τομέα.
Προθεσμία: 30 Μαΐου 2017

∆ράση Α: επιχορηγεί την παραµονή και συµµετοχή, διαχειριστών γεωργικών εκµεταλλεύσεων ή δασοκαλλιεργητών στις
εργασίες εκµεταλλεύσεων σε χώρα της Ε.Ε ή γειτονικής τρίτης
χώρας, µε στόχο την απόκτηση εργασιακής εµπειρίας και τη
γνωριµία µε διαφορετικούς τρόπους και µεθόδους διαχείρισης.
Διάρκεια: από δέκα (10) ηµερές μέχρι είκοσι έξι (26) εβδοµάδές.
∆ράση Β: επιχορηγεί την επίσκεψη διαχειριστών γεωργικών
εκµεταλλεύσεων
ή
δασοκαλλιεργητών,
σε
γεωργικές
εκµεταλλεύσεις ή δασικές εκµεταλλεύσεις σε χώρα της Ε.Ε ή
γειτονικής τρίτης χώρας. Διάρκεια: από οκτώ (8) ηµερές μέχρι
δεκαπέντε (15) ηµέρες.
Προϋπολογισμός: €200.000
Συγχρηματοδότηση: Συνεισφορά στις δαπάνες ταξιδίου, Επιχορήγηση εξόδων διαχείρισης και Επιχορήγηση για κάλυψη εξό-

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.
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Πρόγραμμα Χρηματοδότησης YOUR FIRST EURES
JOB - ITALY
Το Πρόγραμμα Χρηματοδότησης YOUR FIRST EURES JOB
είναι ένα πρόγραμμα κινητικότητας για εξεύρεση εργασίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο να βοηθήσει τους νέους Ευρωπαίους να βρουν εργασία, ευκαιρία κατάρτισης ή πρακτικής εξάσκησης σε κράτη μέλη της Ε.Ε.
Δικαιούχοι:



Υπήκοοι της ΕΕ ηλικίας μεταξύ 18 και 35 ετών.



Εργοδότες που εδρεύουν νόμιμα σε χώρες της ΕΕ, και που



Έξοδα μετεγκατάστασης (μέχρι 1400 ευρώ).



Έξοδα αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων σε άλλη
ευρωπαϊκή χώρα (μέχρι 400 ευρώ).



Εργοδότες και εταιρείες μπορούν να ζητήσουν οικονομική ενίσχυση για το κόστος της εκπαίδευσης των πρόσφατα
προσληφθέντων εργαζομένων (μέχρι 2000 ευρώ ανά
εργαζόμενο).
Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

προσφέρουν συμβάσεις εργασίας για τουλάχιστον 6 µήνες,
ή κατάρτισης και πρακτικής εξάσκησης για τουλάχιστον 3
µήνες. Η χρηματοδότηση για τις εταιρείες δίνετε μόνο σε
μικρομεσαίες (μέχρι 250 άτομα προσωπικό)
Το Πρόγραμμα υποστηρίζει τους υποψήφιους με:



Χρηματοδότηση μαθημάτων γλώσσας (μέχρι 2000 ευρώ
με την παρουσίαση τιμολογίου).



Τα έξοδα ταξιδίου για μετάβαση για συνεντεύξεις εργασίας
στην χώρα που εδρεύει ο εργοδότης (μέχρι 350 ευρώ).

Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας
INTERREG EUROPE 2014-2020



Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ,
Στήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς,



Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προαγωγή
της αποδοτικής χρήσης των πόρων.

Δικαιούχοι: Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΜΚΟ, Κρατικοί Οργανισμοί, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Σύνδεσμοι / Σωματεία, Επιμελητήρια.
Προϋπολογισμός: €145,000,000
Η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (γνωστή και ως Interreg) αποτελεί ένα από τους στόχους της Πολιτικής Συνοχής και
στοχεύει στην προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής και
εδαφικής συνοχής μεταξύ των Κρατών Μελών της ΕΕ συμβάλλοντας με τον τρόπο στην αρμονική ανάπτυξη σε ολόκληρη την
Ένωση.
Το Πρόγραμμα Interreg Europe καλύπτει τέσσερεις άξονες προτεραιότητες:



Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής, της ανάπτυξης

Μέγιστη Χρηματοδότηση:



85% ΕΤΠΑ για τους δημόσιους φορείς και οργανισμούς
δημοσίου δικαίου από όλα τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ,



75% ΕΤΠΑ για ιδιωτικούς μη κερδοσκοπικούς φορείς από
όλα τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ,

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 30 Ιουνίου 2017
Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

και της καινοτομίας,
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2. ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Πρακτική Άσκηση στο Γραφείο του Ευρωπαίου
Διαμεσολαβητή
Κάνε αίτηση τώρα για τις θέσεις πρακτικής άσκησης στο γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή.

Επίδομα: περίπου 1200 € για τις Βρυξέλλες ή 1400 € για το
Στρασβούργο.

Ως εκπαιδευόμενος/η θα εργάζεσαι υπό την άμεση επίβλεψη
νομικού συμβούλου και θα είσαι υπεύθυνος/η για την διερεύνηση καταγγελιών ή/και την διεξαγωγή έρευνας σχετικά με το
έργο του Διαμεσολαβητή.

Προθεσμία: 30 Απριλίου 2017
Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Δικαιούχοι:





Υπήκοοι ενός κράτους μέλους της ΕΕ.
Κάτοχοι πανεπιστημιακού πτυχίου στη νομική,
Γνώστης της γαλλικής και της αγγλικής, οι οποίες είναι οι
γλώσσες εργασίας του Γραφείου του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή.

Διάρκεια: από 4 μέχρι και 12 μήνες.

Πρακτική άσκηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών
Ερευνών - CERN
Υπάρχουν θέσεις στα προγράμματα:



Technical Student Programme: για φοιτητές από τμήματα Εφαρμοσμένης Φυσικής, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και
Μηχανικών. Διάρκεια: 4-12 μήνες.



Doctoral Student Programme: για μεταπτυχιακούς φοιτητές που προετοιμάζουν την διδακτορική τους διατριβή σε
τομείς Σωματιδιακής Φυσικής, Εφαρμοσμένης Φυσικής,
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μηχανικών. Διάρκεια: 1236 μήνες.


Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικών Ερευνών - CERN,
το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο του κόσμου, δέχεται αιτήσεις
φοιτητών για πρακτική άσκηση.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές από ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων όπως
φυσική, μηχανική και επιστήμες πληροφορικής μέχρι νομική,
μετάφραση, διοίκηση και οικονομικές επιστήμες.

Administrative Student Programme: για φοιτητές τμημάτων διοίκησης επιχειρήσεων, οικονομικών, νομικής, λογιστικής, χρηματοοικονομικής, μετάφρασης, επικοινωνίας,
εκπαίδευσης, ψυχολογίας κ.α. Διάρκεια: 2-12 μήνες.

Επίδομα: θα παρέχεται μηνιαίο επίδομα, ασφαλιστική κάλυψη
και κάλυψη για ταξιδιωτικά έξοδα.
Προθεσμία Υποβολής Αίτησης: 12 Απριλίου 2017
Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

5

3. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Πρόγραμμα Υποτροφιών από το Sylvia Ioannou Foundation
Το Sylvia Ioannou Foundation ανακοινώνει το 5ο Πρόγραμμα Υποτροφιών για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στα γνωστικά πεδία των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών
Επιστημών με κεντρικό θεματικό άξονα το νησί της Κύπρου.
Δηλαδή, το αντικείμενο της μεταπτυχιακής μελέτης-έρευνας
θα πρέπει να αφορά στην Ιστορία, ή την γεωγραφία, ή τον
πολιτισμό κ.λπ. της Κύπρου.

Ποσό και Διάρκεια της Υποτροφίας:

Γενικές προϋποθέσεις υποβολής αίτησης:

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.




θα είναι σταθερό, ανεξαρτήτως των διδάκτρων, και θα έχει
μέγιστη διάρκεια τα τρία (3) έτη. Ο αριθμός των υποτροφιών
και το ποσό που θα διατεθεί θα εξαρτηθεί από το ενδιαφέρον
που θα εκδηλωθεί και από τις δυνατότητες του Ιδρύματος.
Προθεσμία: 30 Απριλίου 2017

οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτω των 33 ετών.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι Ελληνικών ή
Κυπριακών ΑΕΙ και ο βαθμός αποφοίτησης να είναι τουλάχιστον 'οκτώ' (8,00) και εφόσον έχουν ολοκληρώσει τις
σπουδές τους σε διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2)
έτη από την ελάχιστη προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών.



Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν άριστα τη γλώσσα
της χώρας στην οποία επιθυμούν να σπουδάσουν.



Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Υποτροφίες στη Γενική Συνέλευση του ΟΑΣΕ
Η Γραμματεία του Οργανισμού Ανάπτυξης και Συνεργασίας στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), δίνει υποτροφίες σε προπτυχιακούς
ή μεταπτυχιακούς απόφοιτους πολιτικών επιστημών, νομικής και
διεθνών σχέσεων, για σπουδές στην Κοπεγχάγη ή τη Βιέννη.

Επίδομα: Παρέχεται δωρεάν διαμονή καθώς επίσης και μηνιαίος
μισθός €564.

Καθήκοντα:

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.



Προθεσμία: 1 Μαΐου 2017

σύνταξη αναφορών για τις κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες,



βοήθεια στο σχεδιασμό και την εκτέλεση των συνεδριάσεων
της Συνέλευσης,



προετοιμασία ομιλιών και δηλώσεων, όπως και συγγραφή
δοκιμίων τα οποία αναλαμβάνει η γραμματεία της.

Προφίλ υποψηφίου:





απόφοιτοι μεταξύ των ηλικιών 21 και 26,
ικανότητες στην έρευνα και συγγραφή,
άριστη γνώση αγγλικών και μιας επιπλέον γλώσσας του
ΟΑΣΕ,
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4. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Διαγωνισμός: Φοιτητές στην Έρευνα
γής, χρήσης και αξιολόγησης της επιστημονικής πληροφορίας και των πηγών της.
Ο Διαγωνισμός απευθύνεται στις ακόλουθες δυο κατηγορίες φοιτητών:



προπτυχιακοί φοιτητές (1 – 5) στο τελευταίο έτος των
σπουδών τους και



μεταπτυχιακοί φοιτητές

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ανακοινώνει την προκήρυξη του Διαγωνισμού «Φοιτητές στην Έρευνα - ΦΟΙΤΩ 2017».

Οι ερευνητικές εργασίες θα πρέπει να ενταχθούν σε μια από τις
πιο κάτω θεματικές ενότητες:

Μέσα από τον διαγωνισμό επιδιώκεται όπως οι φοιτητές:









εμπλακούν σε όλα τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας,
οργανώσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εργασίας,
βιώσουν τον τρόπο συγγραφής και παρουσίασης μια ερευνητικής εργασίας,



αναδείξουν και προβάλουν τα ερευνητικά τους επιτεύγματα,



Επιστήμες Ζωής
Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική
Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Βραβεία: χρηματικά βραβεία και τιμητικές διακρίσεις
Προθεσμία: 19 Ιουνίου 2017
Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

αναπτύξουν ικανότητες επικοινωνίας, διερεύνησης, συλλο-

Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της
Επιχειρηματικότητας
Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας εντοπίζουν και επιβραβεύουν τους πιο επιτυχημένους
φορείς προώθησης των επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη.

άτομα που προέρχονται από εθνοτικές μειονότητες.
Δικαιούχοι: εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές, ή σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Περιλαμβάνουν έξι κατηγορίες:







Προώθηση της επιχειρηματικότητας
Επένδυση στις επιχειρηματικές δεξιότητες
Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
Υποστήριξη στη διεθνοποίηση της επιχείρησης
Υπεύθυνη και συνολική επιχειρηματικότητα

Επιβραβεύονται επίσης προσπάθειες για την προώθηση της
επιχειρηματικότητας σε μη προνομιούχες ομάδες, όπως για
παράδειγμα σε ανέργους και, κυρίως, σε μακροχρόνια ανέργους, σε νόμιμους μετανάστες, σε άτομα με αναπηρία ή σε

Προθεσμία: 3 Ιουλίου 2017
Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.
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5. ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτα Επαναφορά της Βίζας για τα Ταξίδια Αμερικανών Πολιτών στην ΕΕ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει νομική υποχρέωση να λάβει μέτρα για να επαναφέρει προσωρινά την υποχρέωση θεώρησης
διαβατηρίου για τους πολίτες των ΗΠΑ, δεδομένου ότι η
Ουάσιγκτον εξακολουθεί να απαιτεί βίζα από τους πολίτες
πέντε χωρών της ΕΕ (Βουλγαρίας, της Κροατίας, της Κύπρου, της Πολωνίας και της Ρουμανίας). Οι ευρωβουλευτές
παροτρύνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει τα
απαραίτητα νομικά μέτρα «εντός δύο μηνών».

CETA – Μια Εμπορική Συμφωνία που Θέτει Νέα Πρότυπα για το
Παγκόσμιο Εμπόριο
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της Συνολικής
Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας (CETA) μεταξύ της
ΕΕ και του Καναδά.
Η συμφωνία θα διευκολύνει τις επιχειρηματικές συναλλαγές
με τον Καναδά, θα άρει τους τελωνειακούς δασμούς, θα
βελτιώσει σημαντικά την πρόσβαση σε δημόσιες συμβάσεις,
θα ανοίξει νέους τομείς της καναδικής αγοράς υπηρεσιών,
θα εξασφαλίσει συνθήκες σταθερότητας για τους επενδυτές
και θα προσφέρει προστασία σε 143 ευρωπαϊκά αγροδιατροφικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, γνωστά ως προϊόντα
«γεωγραφικών ενδείξεων».

Η Κύπρος Ανήκει στην Ομάδα των Χωρών με Χαμηλές Επιδόσεις
στην Ψηφιακή Οικονομία.
Σύμφωνα με τον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας
2017, η Κύπρος κατατάσσεται στην 22η θέση. Σε σύγκριση με πέρυσι, η Κύπρος παρουσίασε σημαντική πρόοδο
όσον αφορά τη συνδεσιμότητα. Η προσφορά ηλεκτρονικών
δημόσιων υπηρεσιών είναι κοντά στο μέσο όρο της ΕΕ. Παρά το γεγονός ότι οι χρήστες του διαδικτύου συμμετέχουν
σε μια μεγάλη ποικιλία διαδικτυακών δραστηριοτήτων, το
χαμηλό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων μπορεί να δράσει ως
τροχοπέδη για την περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας.
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6. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ EUROPE DIRECT ΛΕΜΕΣΟΥ

Οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη της Κυκλικής Οικονομίας
παρουσιάστηκαν σε Ημερίδα στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο
Από την πλευρά του, ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, Ανδρέας Αναγιωτός διαβεβαίωσε πως το Πανεπιστήμιο θα σταθεί αρωγός στον
επιτυχή ρόλο της χώρας μας σε αυτή τη στρατηγική και στις
πιθανές προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε, υποδεικνύοντας
τον καίριο ρόλο που η έρευνα και η καινοτομία παίζουν για την
προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας. Ο κ. Αναγιωτός υπενθύμισε ακόμη πως το ΤΕΠΑΚ, ως "πράσινο Πανεπιστήμιο", με περιβαλλοντική ευθύνη, εφαρμόζει από το 2010 πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης, εξασφαλίζοντας βραβεία για την ολοκληρωμένη πολιτική Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων που εφαρμόζεται με τη συμμετοχή της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοξένησε και συνδιοργάνωσε την Ημερίδα με τίτλο «Η Κύπρος στο Δρόμο της Στρατηγικής της Κυκλικής Οικονομίας». Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017 στο Αμφιθέατρο Πεύκιος Γεωργιάδης και διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην
Κύπρο, το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και τελούσε υπό την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού και με τη
στήριξη του Europe Direct Λεμεσού, Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Συνδέσμου Επιστημόνων και Μηχανικών Περιβάλλοντος Κύπρου. Χορηγός επικοινωνίας ήταν
το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Στόχος των συνδιοργανωτών και υποστηρικτών της Ημερίδας,
ανέφερε στο χαιρετισμό του ο κ. Ανδρέας Κεττής, Επικεφαλής
του Γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι
η ανάδειξη της στρατηγικής που προωθεί το διάστημα αυτό η ΕΕ
σχετικά με το μείζον ζήτημα της περιβαλλοντικά ορθότερης διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων και που σε δύο λέξεις έχει
ονομαστεί Κυκλική Οικονομία.

Ομιλητές στο πρώτο μέρος της ημερίδας ήταν η Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ιωάννα Παναγιώτου, ο Αναπληρωτής Καθηγητής
του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Θεόδωρος Ζαχαριάδης και ο Λέκτορας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, Αντώνης Ζορπάς. Στο δεύτερο μέρος, ομιλητές ήταν οι Ευρωβουλευτές Ελένη Θεοχάρους (ΕΣΜ) και Τάκης Χατζηγεωργίου (ΕΕΑ), η
Δήμαρχος Τήλου, Μαρία Αλιφέρη και ο Ειδικός Συνεργάτης της
Δημάρχου Τήλου, Ευστάθιος Κοντός.
Το κοινό είχε την ευκαιρία μέσα από εποικοδομητική συζήτηση
να προβάλει τα ερωτήματα και τους προβληματισμούς του και
ευχή όλων είναι να εφαρμοστεί και στην Κύπρο άμεσα η Στρατηγική της Κυκλικής Οικονομία για να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι
στόχοι του ΕΚ.
Το κοινό είχε την ευκαιρία μέσα από εποικοδομητική συζήτηση
να προβάλει τα ερωτήματα και τους προβληματισμούς του και
ευχή όλων είναι να εφαρμοστεί και στην Κύπρο άμεσα η Στρατηγική της Κυκλικής Οικονομία.

Στο δικό του χαιρετισμό ο Δήμαρχος Λεμεσού, Νίκος Νικολαΐδης, τόνισε πως η μετάβαση από τη γραμμική στην κυκλική
οικονομία συνιστά πλέον μια σημαντική αναγκαιότητα, ένα μονόδρομο, καθώς το μοντέλο της γραμμικής οικονομικής ανάπτυξης που ακολουθούσαν μέχρι πρόσφατα οι κοινωνίες δηλαδή
«Λήψη – Κατασκευή – Απόρριψη», δημιούργησε τεράστια περιβαλλοντικά προβλήματα με κοινωνικό και οικονομικό κόστος.
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Φοιτητές και Πολίτες Ενημερώθηκαν για τις Προοπτικές Καριέρας
στα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα της ΕΕ
ντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και το
Europe Direct Λεμεσού.
Θέμα του ενημερωτικού σεμιναρίου ήταν «Ενδιαφέρεσαι
για καριέρα στα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα της ΕΕ;», με
τον κ. Στυλιανού να παρουσιάζει αρχικά τα Ευρωπαϊκά Θεσμικά
Όργανα και άλλους Οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη
συνέχεια ο ομιλητής εστίασε την παρουσίαση του, στις μόνιμες
και έκτατες θέσεις εργασίας που προκηρύσσουν τα Θεσμικά
Όργανα της ΕΕ. Τέλος, εξήγησε και ανάλυσε τη διαδικασία επιλογής προσωπικού (EPSO) καθώς επίσης ανάφερε και τι πρέπει
να προσέξουν οι υποψήφιοι κατά την προετοιμασία τους όταν
θα διεκδικήσουν μια από τις εν λόγω θέσεις.

Με ομιλητή τον κ. Μιχάλη Στυλιανού, Πολιτικό Αναλυτή στην
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαρτίου 2017 το ενημερωτικό σεμινάριο
στην αίθουσα 1 του κτηρίου Τάσος Παπαδόπουλος του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου. Συνδιοργανωτές ήταν το Γραφείο
Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, η Α-

Με το πέρας της παρουσίασης, οι παρευρισκόμενοι είχαν την
ευκαιρία να συμμετάσχουν σε προσομοίωση (simulation) διαγωνισμού τύπου «EPSO» (διαδραστικές δοκιμασίες κατανόησης
κειμένου, ευχέρεια σε αριθμητικούς υπολογισμούς, κατανόηση
αφηρημένων εννοιών και ικανότητας εκτίμησης συγκεκριμένων
καταστάσεων). Δύο από τους συμμετέχοντες με τη ψηλότερη
βαθμολογία που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό κέρδισαν ένα
εκπαιδευτικό ταξίδι στις Βρυξέλλες.

Ραδιοφωνικός Διαγωνισμός Euroscola για Μαθητές Λυκείου
ση και το ονοματεπώνυμο τους.
Στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017 αναδείχθηκαν οι έξι (6) νικητές που θα προσκληθούν από το Γραφείο του ΕΚ τον Απρίλιο (26-28) 2017 στο
Στρασβούργο, την επίσημη Έδρα του ΕΚ στη Γαλλία, για να συμμετάσχουν μαζί με άλλους Κύπριους μαθητές στο πρόγραμμα
Euroscola. Οι έξι μαθητές που αναδείχθηκαν από το Διαγωνισμό
προέρχονται από τα ακόλουθα σχολεία μέσης εκπαίδευσης: Λύκειο Αποστόλου Λουκά, Λύκειο Πολεμιδιών, Λύκειο Λινόπετρας,
Λύκειο Αραδίππου, Λύκειο Κύκκου και Τεχνική Σχολή Λάρνακας.
Το ΕΚ θα καλύψει τα έξοδα διαμονής και αεροπορικού εισιτηρίΤο Europe Direct Λεμεσού σε συνεργασία με το Κανάλι 6 και ου.
τη στήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ)
στην Κύπρο, διοργάνωσε διαγωνισμό με τίτλο «Euroscola: Πρό- Τέλος, πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι το ΕΚ διοργανώνει τις
γραμμα πρόσκλησης Μαθητών Λυκείου ηλικίας 16-18 στο Ευρω- ημερίδες "EUROSCOLA" από το 1992, το οποίο επιθυμεί να δώσει
στους νέους της Ευρώπης ηλικίας 16-18 ετών, τη δυνατότητα να
παϊκό Κοινοβούλιο».
συναντηθούν, να ανταλλάξουν απόψεις πάνω στις εμπειρίες
Οι μαθητές που συμμετείχαν στο Διαγωνισμό καλούνταν να απα- τους, στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να εκφράσουν τις
ντήσουν στην ερώτηση του διαγωνισμού, «Ποιος είναι ο νέος προσδοκίες και τα σχέδιά τους για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»; μέσω γραπτού μηνύ- μέσα από τη συμμετοχή τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων.
ματος SMS στο 2626, αναγράφοντας τα αρχικά ΕΕ, την απάντη-
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Τρόποι Επικοινωνίας
Τι είναι το Europe Direct Λεμεσού;
Τηλεφωνική επικοινωνία
+357- 25002044, +357-25002027
Το Europe Direct Λεμεσού είναι Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης 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 Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο.
Το Κέντρο ανήκει στο Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Europe Direct
που αποτελείται από 521 Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης
σε 28 κράτη μέλη της ΕΕ.

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

Το Europe Direct Λεμεσού απευθύνεται προς όλους τους πολίτες και οργανωμένους φορείς της κοινωνίας, με σκοπό να τους
μεταφέρει την Ευρωπαϊκή πληροφόρηση με εύκολο και προσβάσιμο τρόπο.

Τι κάνει το Europe Direct Λεμεσού;
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 χρηματοδότησης, προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης,
νομοθεσία, κ.ά.)



Προώθηση και ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής των
πολιτών στα κοινοτικά προγράμματα.

Ώρες λειτουργίας για το κοινό
Δευτέρα-Παρασκευή 08:30-13:30
Τετάρτη απόγευμα 15:00-18:00



Δημιουργία
και
διάχυση
Ενημερωτικού
Δελτίου
(ηλεκτρονικού και έντυπου) με σημαντικές πληροφορίες
για Ευρωπαϊκά θέματα.

Ιστοσελίδα
http://europedirect.cut.ac.cy



Διοργάνωση ημερίδων και εκδηλώσεων ενημερωτικού και
επιμορφωτικού χαρακτήρα για το ευρύ κοινό.

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης



Παροχή ευρωπαϊκών εκδόσεων.

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν.

https://www.facebook.com/europedirectlimassol

www.twitter.com/EuropeDirectLim

Το Κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
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Για να γίνετε συνδρομητές του Ενημερωτικού Δελτίου παρακαλώ επικοινωνήστε
με το Europe Direct Λεμεσού

Συνεργάτες Europe Direct Λεμεσού

Δήμος Αμμοχώστου

https://www.facebook.com/europedirectlimassol

www.twitter.com/EuropeDirectLim
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