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 1. ΕΥΚΑΙΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ανακοινώνει την Πρόσκλη-

ση για Υποβολή Προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές 

Πρωτοβουλίες – Τοπική Ανάπτυξη» που εντάσσεται στο πλαίσιο 

των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020». 

Η παρούσα Πρόσκληση αφορά σε χρηματοδότηση έργων στον 

τομέα της επιστήμης των υλικών, συμπεριλαμβανομένων υλικών 

για τεχνολογίες ενέργειας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και 

σχετικές τεχνολογίες παραγωγής. 

Δικαιούχοι: Συνδικαλιστικές Οργανώσεις. Ανάδοχος Φορέας 

μπορεί να είναι Οργανισμός Έρευνας, Επιχείρηση ή Άλλος Φορέ-

ας του Ιδιωτικού και του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου 

Τομέα. 

Προϋπολογισμός: €400,000 

Ποσοστό Συγχρηματοδότησης: 85%. Μέγιστο ύψος χρηματο-

δότησης ανά έργο: 

 175,000 Ευρώ για το Κυπριακό Δίκτυο Συνεργασίας, ή, 

 200,000 Ευρώ για το Κυπριακό Δίκτυο Συνεργασίας, στην 

περίπτωση που κυπριακός φορέας αναλάβει το ρόλο του 

Συντονιστή του Διεθνικού Δικτύου Συνεργασίας. 

Προθεσμία: 13 Ιουνίου 2017  

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες – Τοπική Ανάπτυξη 

 

 

 

 

 

 

 

To Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφα-

λίσεων ανακοινώνει την Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο 

πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών το «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων 

για πρόσληψη ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 25 ετών». 

 

Αναμένεται να ενταχθούν  επτακόσια (700) άτομα από την Ομά-

δα Στόχου.  

 

 

 

Δικαιούχοι: Εργοδότες 

 

Συνολικός Προϋπολογισμός: €4.000.000 

 

Ποσοστό Επιχορήγησης:  

 Ύψους 50% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμέ-

νου με ανώτατο όριο €5.000 ετησίως  ή 

 Ύψους 60% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμέ-

νου  με ανώτατο όριο €6.000 ετησίως , για πράσινα και 

γαλάζια επαγγέλματα. 

Το Σχέδιο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) και το Ευ-

ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 31η Μαΐου 2017 

 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ανέργων Νέων 

Ηλικίας Μέχρι 25 Ετών 

http://europedirect.cut.ac.cy/evropiakes-protovoulies-topiki-anaptiksi/
http://europedirect.cut.ac.cy/sxedio-paroxis-kinitron-gia-proslipsi-anergon-neon-ilikias-mexri-25-eton-2/
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Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες – Τοπική Ανάπτυξη - Active 

and Assisted Living (AAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Κύπρος, μέσω του ΙΠΕ, συμμετέχει σε μία σειρά από ευρω-

παϊκές πρωτοβουλίες οι οποίες αποσκοπούν στο συντονισμό της 

χρηματοδότησης της ερευνητικής δραστηριότητας και στη θέσπι-

ση ερευνητικών προτεραιοτήτων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 

Το Πρόγραμμα AAL έχει ως στόχο τη βελτίωση των συνθηκών 

ζωής ενηλίκων προχωρημένης ηλικίας και την ενίσχυση διεθνών 

βιομηχανικών ευκαιριών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληρο-

φορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).  

 

Δικαιούχοι: 

 Ιδιωτικοί Φορείς  

 Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί  

 Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) / Μεγάλες Επιχειρήσεις  

 Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/ Εκπαιδευτικά Ιδρύματα  

 Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

 Σύνδεσμοι/Σωματεία / Συνδικαλιστικές Οργανώσεις  

 Επιμελητήρια / Κέντρα Κατάρτισης  

 Κεντρική Κυβέρνηση / Κρατικοί Οργανισμοί  

 

Προϋπολογισμός: €400,000 

Ποσοστό Συγχρηματοδότησης: 46%. Μέγιστο ύψος ανά 

έργο: 

 175,000 Ευρώ για το Κυπριακό Δίκτυο Συνεργασίας, ή, 

 200,000 Ευρώ για το Κυπριακό Δίκτυο Συνεργασίας, στην 

περίπτωση που κυπριακός φορέας αναλάβει το ρόλο του 

Συντονιστή του Διεθνικού Δικτύου Συνεργασίας. 

Προθεσμία: 24 Μαΐου 2017  
 
Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

To Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί-

σεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών, ανακοινώνει 

το «Σχέδιο παροχής κινήτρων για την απασχόληση νέων ηλικίας 

25 μέχρι 29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευ-

σης ή κατάρτισης». 

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην άμβλυνση της ανεργίας στους νέους 

ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών, οι οποίοι δεν μετέχουν σε πρό-

γραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Τα κίνητρα αφορούν την 

επιδότηση τμήματος του μισθολογικού κόστους του ατόμου που 

θα προσληφθεί. 

Δικαιούχοι: Εργοδότες 

Συνολικός Προϋπολογισμός: €6,700,000 

Ποσοστό Επιχορήγησης: 70% του μισθολογικού κόστους του 

εργοδοτουμένου με μέγιστο ποσό τις €8.400 ετησίως στην περί-

πτωση που θα προσλάβουν άνεργα άτομα. 

Το Σχέδιο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) και το Ευρω-

παϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 

Η χορηγία θα παραχωρείται μόνο για τους πρώτους δέκα (10) 

μήνες απασχόλησης και με υποχρέωση του εργοδότη για διατή-

ρηση της  εργοδότησης του απασχολουμένου  για δύο (2) πρό-

σθετους μήνες χωρίς επιχορήγηση. 

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 31η Μαΐου 2017 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

Σχέδιο για την Απασχόληση Νέων  

http://europedirect.cut.ac.cy/evropaikes-protovoulies-topiki-anaptiksi-active-and-assisted-living-aal/
http://europedirect.cut.ac.cy/sxedio-paroxis-kinitron-gia-neous-pou-vriskontai-ektos-apasxolisis-ekpaideusis-i-katartisis/
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Ο κύριος σκοπός αυτής της πρόσκλησης είναι να βελτιωθεί η 

πρόσβαση των ΜΜΕ σε εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης, 

όπως ο δανεισμός από ομοτίμους, το χρέος επιχειρηματικών 

κεφαλαίων και τα μετατρέψιμα δάνεια, η χρηματοδότηση ιδίων 

κεφαλαίων που παρέχεται από crowdfunding ή επιχειρηματικούς 

αγγέλους, καθώς και το factoring και τη εμπορική χρηματοδότη-

ση. 

Δικαιούχοι: 

 Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί  

 Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

 Επενδυτικά Ταμεία  

 Επιμελητήρια  

 Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα  

 Κεντρική Κυβέρνηση  

 

Προϋπολογισμός: €2.500.000 

Ποσοστό Συγχρηματοδότησης: 100% 

Προθεσμία: 7 Σεπτεμβρίου 2017  

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

Βελτίωση Πρόσβασης Καινοτόμων Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων σε Εναλλακτικές Μορφές            

Χρηματοδότησης 

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ανέργων 

Ηλικίας Άνω των 50 Ετών 

To Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφα-

λίσεων ανακοινώνει την Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο 

πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών με θέμα «Σχέδιο Παροχής Κι-

νήτρων για πρόσληψη ανέργων ηλικίας άνω των 50 ε-

τών». 

Το Σχέδιο στοχεύει στην ενθάρρυνση εργοδοτών για πρόσληψη 

ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών και αποβλέπει στην καταπο-

λέμηση της απροθυμίας τους να προσλάβουν άτομα άνω των 50 

ετών. 

Αναμένεται να ενταχθούν  πεντακόσια (500) άτομα από την 

Ομάδα Στόχου.  

Η χορηγία θα παραχωρείται μόνο για τους πρώτους δέκα (10) 

μήνες απασχόλησης και με υποχρέωση του εργοδότη για διατή-

ρηση της  εργοδότησης του απασχολουμένου  για δύο (2) πρό-

σθετους μήνες χωρίς επιχορήγηση.  

Δικαιούχοι: Εργοδότες 

Συνολικός Προϋπολογισμός: €850.000 

Ποσοστό Επιχορήγησης: Η χορηγία θα είναι ύψους 70%  του 

μισθολογικού ετήσιου κόστους του εργοδοτουμένου με ανώτατο 

όριο τις €8.400. 

Το 85% καλύπτεται από το ΕΚΤ και το υπόλοιπο 15% από την 

Κυπριακή Δημοκρατία. 

 

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 31η Μαΐου 2017 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-altfi-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ALTFI-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&ca
http://europedirect.cut.ac.cy/sxedio-paroxis-kinitron-gia-proslipsi-anergon-ilikias-ano-ton-50-eton/
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 2. ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) 

διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, 

για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα από τον οποίο τα θεσμικά 

όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα προσλάβουν νέα μέλη της 

δημόσιας διοίκησης ως «νοσηλευτές/ νοσηλεύτριες». 

Οι υποψήφιοι για να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει:  

 να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ, 

 να έχουν τακτοποιήσει τις στρατολογικές υποχρεώσεις 

τους, 

 να κατέχουν πανεπιστημιακό πτυχίο / δίπλωμα, 

 να γνωρίζουν τουλάχιστον 2 επίσημες γλώσσες της ΕΕ· τη 

μία τουλάχιστον σε επίπεδο C1 (άριστη γνώση) και την 

άλλη τουλάχιστον σε επίπεδο Β2 (ικανοποιητική γνώση). 

Απαραίτητη επίσης προϋπόθεση είναι η 3ετής επαγγελ-

ματική πείρα. 

Μισθοδοσία: €2800 - €3500 

Τόπος Εργασίας: Λουξεμβούργο – Βρυξέλλες 

Προθεσμία: 23 Μαΐου 2017 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο οργανώνει τρεις περιό-

δους πρακτικής άσκησης σε τομείς σχετικούς με το έργο του. 

Δεκτοί για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης γίνο-

νται οι υποψήφιοι οι οποίοι: 

 είναι υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ, εκτός εάν η αρμόδια 

για τους διορισμούς αρχή επιτρέψει παρέκκλιση από τον 

κανόνα αυτό, 

 είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού πτυχίου ή 

έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τέσσερα εξάμηνα πανεπι-

στημιακών σπουδών σε γνωστικό τομέα που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για το Συνέδριο (Εσωτερικός έλεγχος/ Προϋπο-

λογισμός, Λογιστικά / Διοίκηση, Ανθρώπινοι πόροι / Μετά-

φραση / Επικοινωνία, Διεθνείς Σχέσεις / Νομικά), 

 δηλώνουν ότι κατέχουν άριστα μία επίσημη γλώσσα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και γνωρίζουν ικανοποιητικά τουλάχι-

στον μία δεύτερη. 

Οι επιλεγόμενοι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίζουν πρό-

σφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθώς και ιατρικό πιστο-

ποιητικό  

Μηνιαίο Επίδομα: 1120€  

Διάρκεια: 5 μήνες 

Τοποθεσία: Λουξεμβούργο 

Προθεσμία: 31η Μαΐου 2017 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

Θέσεις Εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για Νοσηλευτές 

Πρακτική Άσκηση στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 

http://europedirect.cut.ac.cy/16-theseis-ergasias-stin-evropaiki-enosi/
http://europedirect.cut.ac.cy/praktiki-askisi-sto-evropaiko-elgktiko-sinedrio/
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Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου προκήρυξε το Βραβείο 

Έκθεσης για νεαρούς Οικονομολόγους για το 2017. 

Σκοπός του Βραβείου είναι να προωθήσει υψηλού επιπέδου 

έρευνα σχετική με θέματα εμπορίου και θέματα συνεργασίας 

στο διεθνές εμπόριο μεταξύ των νεαρών οικονομολόγων καθώς 

επίσης και να ενισχύσει τη σχέση μεταξύ του Παγκόσμιου Ορ-

γανισμού Εμπορίου και της Ακαδημαϊκής Κοινότητας.  

Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης:  

 οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν ασχοληθεί με την εκ-

πλήρωση του Διδακτορικού τους. Σε περίπτωση που ξεπερ-

νούν το 30ο ηλικιακό τους έτος, να μην έχουν περάσει δυο 

χρόνια από την παρουσίαση της διδακτορικής τους διατρι-

βής.  

 σε περίπτωση πολλών συγγραφέων κατά την εκπόνηση της 

έκθεσης, το πιο πάνω κριτήριο ισχύει για όλους τους συγ-

γραφείς. 

 η έκθεση πρέπει να είναι 15 χιλιάδες λέξεις και να αφορά 

θέματα εμπορικής πολιτικής και διεθνούς εμπορίου. 

Βραβείο: €4,612 

Προθεσμία: 2 Ιουνίου 2017 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

Το Fund For Scientific Research (FNRS) που εδρεύει στο 

Βέλγιο θα απονείμει, εκ μέρους της εταιρείας Umicore, το 

“Umicore Materials Tecnology PhD Award 2017” για την πρω-

τότυπη συνεισφορά ερευνητή σε έναν από τους ακόλουθους 

τομείς: 

 Ανακύκλωση/έλλειψη πόρων 

 Υλικά για κατάλυση 

 Υλικά για μπαταρίες 

Βραβείο: €10.000 και θα απονεμηθεί σε ερευνητή που έλαβε 

το Διδακτορικό του στο διάστημα 1/1/2015 - 31/12/2016. 

Προθεσμία: 3 Ιουλίου 2017 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

Βραβείο Έκθεσης για Νεαρούς Οικονομολόγους  

4. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

Προκήρυξη Umicore Materials Tecnology PhD Award 
2017 

http://europedirect.cut.ac.cy/vraveio-ekthesis-gia-nearous-oikonomologous/
http://europedirect.cut.ac.cy/prokiriksi-umicore-materials-tecnology-phd-award-2017/
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Αυξητική τάση στο ποσοστό των Κυπρίων που θεωρούν θετι-

κό το γεγονός ότι η Κύπρος είναι μέλος της ΕΕ, παρόλο που 

παραμένει ευρεία η άποψη ότι η φωνή των Κυπρίων ως Ευ-

ρωπαίων πολιτών δεν ακούγεται στην ΕΕ, καταγράφεται στο 

τελευταίο Ευρωβαρόμετρο. Παράλληλα οι Κύπριοι πολίτες 

επιζητούν από την ΕΕ να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο στην 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της ανεργίας.  

 

 

 

 

 

Περισσότερη Ευρώπη Ζητούν οι Κύπριοι για την Καταπολέμηση 

της Τρομοκρατίας και της Ανεργίας 

5. ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να εξασφαλίσει δω-

ρεάν συνδεσιμότητα Wi-Fi για τους πολίτες και τους επισκέ-

πτες σε δημόσιους χώρους, όπως πάρκα, πλατείες, δημόσια 

κτίρια, βιβλιοθήκες, κέντρα υγείας και μουσεία, παντού στην 

Ευρώπη μέσω του WiFi4EU. 

Το πρόγραμμα WiFi4EU, με αρχικό προϋπολογισμό 120 ε-

κατ. ευρώ για την περίοδο 2017-2019, θα στηρίξει την ε-

γκατάσταση υπερσύγχρονου εξοπλισμού Wi-Fi σε κέντρα 

κοινωνικής ζωής. 

5.000 Νεαροί Πολίτες θα Ταξιδέψουν Δωρεάν σε άλλη Χώρα της 

ΕΕ 

Δωρεάν Συνδεσιμότητα Wi-Fi για τους Ευρωπαίους 

 

 

 

 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του προγράμματος 

Erasmus+, παρουσίασε την πρωτοβουλία η οποία στηρίζει 

περαιτέρω τη μάθηση και την κινητικότητα των νεαρών Ευ-

ρωπαίων. Η πρωτοβουλία αυτή, με την ονομασία 

«Move2Learn, Learn2Move», θα δώσει σε τουλάχιστον 

5.000 νεαρούς πολίτες τη δυνατότητα να ταξιδέψουν με 

βιώσιμα μέσα μεταφοράς σε μια άλλη χώρα της ΕΕ – μόνοι 

τους ή μαζί με τη σχολική τους τάξη.  

Ορισμένοι μεταφορείς στηρίζουν την πρωτοβουλία προσφέ-

ροντας ειδική έκπτωση στους συμμετέχοντες. Πρόκειται για 

τους εξής: Aegean Airlines, Air Dolomiti, ALSA Grupo, 

Azores Airlines, Brussels Airlines, Comboios de Portugal, 

Croatia Airlines, Deutsche Bahn, Hahn Air, Iberia Express, 

Interrail, Luxair, Naviera Armas, Olibus, SNCF, Trans-

feroviar Calatori, Trenitalia, Vueling και Westbahn. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
To Europe Direct Λεμεσού διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία 

Ημερίδα Ενημέρωσης και Δικτύωσης με θέμα «Το Επενδυτικό 

Σχέδιο για την Ευρώπη και η Αξιοποίηση του στην Κύπρο», την 

Πέμπτη, 27 Απρίλιου 2017 στο Elias Beach Hotel.  

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας μεταδόθηκε βιντεοσκοπη-

μένο μήνυμα του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτρο-

πής, αρμόδιου για θέματα απασχόλησης, ανάπτυξης, ε-

πενδύσεων και ανταγωνιστικότητας,  Jyrki Katainen, ο 

οποίος εξέφρασε την πεποίθηση του πως στην Κύπρο υπάρχουν 

εξαιρετικά έργα που να προσελκύουν ιδιωτικές επενδύσεις. Ο 

Αντιπρόεδρος της Ε. Επιτροπής ανάφερε πως η Κύπρος ήταν μια 

από τις χώρες που πλήγηκε περισσότερο από την οικονομική 

κρίση, ωστόσο "μετά από 3 χρόνια αξιοσημείωτης μεταρρυθμι-

στικής προσπάθειας, η οικονομία της ανακάμπτει". 

"Η ανάπτυξη ήταν ισχυρή το 2016 και αναμένεται να παραμείνει 

ισχυρή φέτος και αυτά είναι εξαιρετικά νέα", είπε και συνεχάρη 

τις Κυπριακές Αρχές για τη δέσμευσή τους να βελτιώσουν τις 

οικονομικές συνθήκες της χώρας για βιώσιμη ανάπτυξη. 

Στην Κύπρο, συνέχισε, το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη 

σημειώνει πρόοδο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατη-

γικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) για χρηματοδότηση μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων, εκφράζοντας την άποψη πως υπάρχουν σημαντι-

κές προοπτικές για την ανάπτυξη έργων σε τομείς όπως ο τουρι-

σμός, η ενεργειακή απόδοση, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η 

έρευνα και η καινοτομία. 

"Είμαι πεπεισμένος πως εξαιρετικά έργα μπορούν να προσελκύ-

σουν ιδιωτικές επενδύσεις στην Κύπρο και η Ευρωπαϊκή Επιτρο-

πή έχει θέσει στη διάθεση των ενδιαφερομένων τις αναγκαίες 

υποστηρικτικές δομές", συμπλήρωσε. 

Ακολούθησαν χαιρετισμοί, από, τον Μιχάλη Στυλιανού, Λειτουρ-

γό της Αντιπροσωπείας της Ε. Επιτροπής στην Κύπρο, τον καθη-

γητή Ανδρέα Αναγιωτό, Πρύτανη του Τεχνολογικού Πανεπιστή-

μιου Κύπρου, τον Δρ. Χαράλαμπο Χρυσοστόμου, Γενικό Συντο-

νιστής του Europe Direct Λεμεσού, τον Νικόλα Ιορδάνους, Πρό-

εδρο της Επιτροπής του Συμβουλίου του ΤΕΠΑΚ για τη Διασύν-

δεση με την Κοινωνία και τη Βιομηχανία. Κοινό σημείο σε όλους 

τους χαιρετισμούς ήταν ότι το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώ-

πη κρίνεται αναγκαίο ούτως ώστε να κινητοποιηθούν επενδύσεις 

με τη συμβολή του ιδιωτικού τομέα για έργα οικονομικά βιώσιμα 

με τελικό στόχο τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας.   

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας παρουσιάστηκαν στους παρευρι-

σκομένους οι ευκαιρίες και τα οφέλη που πηγάζουν από το Σχέ-

διο για την Κύπρο, τα εργαλεία και οι τρόποι χρηματοδότησης 

της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και τα χρηματοδοτικά 

εργαλεία των τραπεζών Russian Commercial Bank και Τράπεζας 

Κύπρου. 

Μετά τις εμπεριστατωμένες εισηγήσεις ακολούθησε δημιουργική 

και εποικοδομητική συζήτηση από τους παρευρισκόμενους. Δό-

θηκε η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εκφράσουν τις από-

ψεις τους  και να υποβάλουν τις προτάσεις τους.  

 

 

Μεγάλη Επιτυχία σημείωσε η Ημερίδα για το Επενδυτικό Σχέδιο 

για την Ευρώπη  

6. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ EUROPE DIRECT ΛΕΜΕΣΟΥ  
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Πραγματοποιήθηκε στις 4  Μαΐου, 2017 στη Λεμεσό το 3ο Πα-

γκύπριο Συνέδριο Αειφορίας. Το Συνέδριο συνδιοργάνωσαν 

η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, 

το Κυπριακό Ίδρυμα Αειφορίας, το Τεχνολογικό Πανεπι-

στήμιο Κύπρου και το Europe Direct Λεμεσού. Το συνέ-

δριο τελούσε υπό την αιγίδα  της Επιτρόπου Περιβάλλο-

ντος κα. Ιωάννας Παναγιώτου. Το Συνέδριο χαιρέτισαν η 

Επίτροπος Περιβάλλοντος, εκ μέρους του Δημάρχου Λεμεσού ο 

Αντιδήμαρχος κ. Νίκος Σύκα, εκ μέρους του Επικεφαλής της 

Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, ο κ. 

Μιχάλης Στυλιανού και εκ μέρους του Δρα. Χαράλαμπου Χρυσο-

στόμου, Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνούς 

Συνεργασίας του ΤΕΠΑΚ, ο κ. Γιώργος Νικόλα.  

Το 3ο Συνέδριο Αειφορίας ανέδειξε τη σημαντικότητα και το  

εύρος των θεμάτων αειφορίας στο κυπριακό γίγνεσθαι, δηλαδή 

στους τομείς της οικονομίας, της κοινωνίας και του περιβάλλο-

ντος υπό το πρίσμα δράσεων της ΕΕ που θα οδηγήσουν σε μια 

κυκλική οικονομία.   

Ακολούθησαν εισηγήσεις από τον Δρ. Δημήτρη Τσάλτα, Ανα-

πληρωτή Καθηγητή του ΤΕΠΑΚ, με θέμα "Αειφορία, Ποιότητα 

Ζωής Κοινοκτημοσύνη των Δημοσιών Αγαθών", τον Επίκουρο 

Καθηγητή του ΤΕΠΑΚ Δρ. Φώτη Παπαδήμα, με θέμα " Παραδο-

σιακά Προϊόντα, Αειφόρος Παράδοση και Οικονομική Αξιοποίη-

ση" και τη Λειτουργό του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, 

Λουκία Βασιλείου, με θέμα "Άγρια Ενδημικά Λουλούδια και Φυτά 

- Αειφόρος Πορεία από τη Φύση στην Αγορά". 

Την πρόταση του Κυπριακού Ιδρύματος Αειφορίας για να αποτε-

λέσει η Λεμεσός πόλη του γιασεμιού, κατέθεσε ο Πρόεδρος του, 

Χρίστος Νεοκλέους, ο οποίος ανέφερε πως στόχος είναι να φυ-

τευθούν γιασεμιά σε όλα τα νοικοκυριά, στα σχολεία, στα πάρ-

κα, στους ανοικτούς χώρους αλλά και σε οργανισμούς και εται-

ρείες. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον κ. Νεοκλέους προτείνεται να 

καθιερωθούν δράσεις και εκδηλώσεις σαν υποδοχή της άνοιξης, 

στις οποίες να εμπλέκονται οι δήμοι, διάφοροι οργανισμοί, τα 

σχολεία και άλλες ομάδες πρωτοβουλίας πολιτών και όπως η 

όλη προσπάθεια να προβληθεί και σε ευρωπαϊκό και διεθνές 

επίπεδο, αξιοποιώντας αντίστοιχα προγράμματα. 

Μετά τις εμπεριστατωμένες εισηγήσεις ακολούθησε δημιουργική 

και εποικοδομητική συζήτηση από τους συνέδρους. Δόθηκε η 

ευκαιρία στους συμμετέχοντες: φοιτητές, επιστήμονες, εκπρό-

σωπους οργανισμών, φορέων, μη κυβερνητικών & περιβαλλο-

ντικών οργανώσεων καθώς και σε ενεργούς πολίτες να εκφρά-

σουν τις απόψεις τους και να υποβάλουν τις προτάσεις τους.  

Οι εισηγήσεις κα τα συμπεράσματα  του συνεδρίου θα συμπερι-

ληφθούν σε ειδική έκδοση και θα προωθηθούν στις αρμόδιες 

υπηρεσίες και σε κάθε ενδιαφερόμενο.   

Να καταστεί και πάλι η Λεμεσός η πόλη του Γιασεμιού ήταν το 
μήνυμα του 3ου Συνέδριου Αειφορίας 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ώρες 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

