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 1. ΕΥΚΑΙΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

To Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας,    

Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει Σχέ-

διο για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. 

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην αύξηση της περιβαλλοντικής απόδο-

σης των οργανισμών μέσω της εγκαθίδρυσης του συστήματος, 

το οποίο να στοχεύει στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 

πτυχών των επιχειρήσεων / οργανισμών, στη μείωση της χρή-

σης φυσικών πόρων και τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντι-

κής τους επίδοσης. 

Δικαιούχοι: 

 Ιδιωτικοί Φορείς 

 Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί 

 Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) 

 Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

 Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις 

 

Συνολικός Προϋπολογισμός: Ανάλογα με τον προϋπολογισμό. 

Συγχρηματοδότηση: 70% των δαπανών για την παροχή υπη-

ρεσιών για την εγκατάσταση του συστήματος περιβαλλοντικής 

διαχείρισης, με μέγιστο ποσό τις €2.000, και για την επαλήθευση 

του συστήματος και επικύρωση της Περιβαλλοντικής Δήλωσης, 

με μέγιστο ποσό τις €500. 

Προθεσμία: 10 Νοεμβρίου 2017 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή 

Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου 

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισμού προκηρύσσουν το Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Δη-

μιουργίας και Έρευνας στον τομέα του Σύγχρονου Χορού - 

ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ 2018. Το πρόγραμμα στοχεύει στη στήριξη των 

χορογράφων για νέες παραγωγές και διεξαγωγή έρευνας. 

Η αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα πρέπει να αφορά: 

α. Νέα παραγωγή (σόλο, ντουέτο ή παράσταση με περισσότερα 

άτομα) η οποία δεν έχει προηγουμένως παρουσιαστεί οπουδή-

ποτε στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, είτε ζωντανά είτε σε οποια-

δήποτε οπτικογραφημένη μορφή (βίντεο, ταινία, DVD, κτλ.). Η 

παραγωγή πρέπει να έχει διάρκεια από 40 έως 60 λεπτά, και/ή 

β. Εργαστήριο, διάλεξη, σεμινάριο, διεξαγωγή έρευνας ή άλλη 

παράλληλη δράση είτε από τον ίδιο τον χορογράφο ή άλλο ε-

μπειρογνώμονα από την Κύπρο ή από το εξωτερικό ή φορέα 

αρμόδιο για το θέμα του εργαστηρίου, της διάλεξης, κτλ. 

 Δικαιούχοι: Ιδιωτικοί Φορείς (Χορογράφοι) / Μη Κερδοσκοπι-

κοί Οργανισμοί. 

Συνολικός Προϋπολογισμός: €100,000 

Ποσοστό Επιχορήγησης: €8.000-€26.000 αναλόγως του  

αριθμού των χορευτών 

Προθεσμία: 27 Οκτωβρίου 2017  

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

 
 
 

Πρόγραμμα Ενίσχυσης του Τομέα Σύγχρονου             

Χορού – Τερψιχόρη 2018 

http://europedirect.cut.ac.cy/sxedio-paroxis-kratikon-xorigion-gia-tin-eisagogi-sistimatos-oikologikis-diaxeirisis-kai-elexou-emas/
http://europedirect.cut.ac.cy/programma-enisxisis-tou-tomea-sixronou-xorou-terpsixori-2018/
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Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Του-

ρισμού ανακοινώνει την εφαρμογή του Σχεδίου Εγκατάστασης 

ή Αντικατάστασης Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού 

Νερού Χρήσης στις Κατοικίες. 

 

Το Σχέδιο θα καλύψει αναδρομικά επενδύσεις για καινούργια 

ηλιακά συστήματα/πλαίσια που αγοράστηκαν και εγκαταστάθη-

καν μετά την 01/01/2016.  

 

Δικαιούχοι: Ιδιώτες  

Συνολικός Προϋπολογισμός: €600.000  

Συγχρηματοδότηση:  

 Κατηγορία Α: Εγκατάσταση/ αντικατάσταση ολοκληρωμέ-

νου ηλιακού συστήματος θέρμανσης νερού χρήσης 

(θερμοσιφωνικό ή ενεργό). Η χορηγία που θα παραχωρεί-

ται σε αυτή την κατηγορία ανέρχεται σε €350 ανά οικιστική 

μονάδα και ανά δικαιούχο.  

 Κατηγορία Β: Εγκατάσταση/ αντικατάσταση ηλιακών πλαι-

σίων. Η χορηγία που θα παραχωρείται σε αυτή την κατηγο-

ρία ανέρχεται σε €175 ανά οικιστική μονάδα και ανά δικαι-

ούχο. 

Προθεσμία: Μέχρι να εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολο-

γισμός. 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

 

Σχέδιο Εγκατάστασης ή Αντικατάστασης Ηλιακών      

Συστημάτων 

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Του-

ρισμού ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις  για συμμετοχή επιχει-

ρήσεων παροχής υπηρεσιών σε εκθέσεις του εξωτερικού. 

Σκοπός του Σχεδίου είναι η προβολή των υπηρεσιών που προ-

σφέρουν οι κυπριακές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και για 

επιμόρφωση των μελών τους για τις συνθήκες εμπορίας στις 

ξένες αγορές.  

Δικαιούχοι: Κυπριακές Υπηρεσίες Παροχής Υπηρεσιών που 

συσχετίζονται με τις ακόλουθες οικονομικές δραστηριότητες 

Κατασκευές, Μεταφορά και Αποθήκευση, Δραστηριότητες Υπη-

ρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης, Ενημέ-

ρωση και Επικοινωνία, Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές 

Δραστηριότητες,  Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας, Επαγγελματι-

κές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες, Διοικητικές και 

Υποστηρικτικές Δραστηριότητες, Εκπαίδευση, Δραστηριότητες 

σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα, 

Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία, Άλλες Δραστηριότητες Πα-

ροχής Υπηρεσιών   

Συγχρηματοδότηση: 50% του ενοικίου του χώρου, του κό-

στους κατασκευής και εξοπλισμού του περιπτέρου καθώς και 

του δικαιώματος συμμετοχής. 

Το μέγιστο ύψος της χορηγίας σε κάθε εταιρεία, για κάθε      

συμμετοχή καθορίζεται: για εταιρείες παροχής υπηρεσιών στα 

€2.563 και για εταιρείες ανάπτυξης γης στα €1.282. 

Προθεσμία: 31η Οκτώβριου 2017 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

Σχέδιο Ενισχύσεων σε Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών 

για Συμμετοχή σε Εκθέσεις του Εξωτερικού 

http://europedirect.cut.ac.cy/sxedio-egkatastasis-i-antikatastasis-iliakon-stimaton/
http://europedirect.cut.ac.cy/sxedio-enisxiseon-se-epixeiriseis-paroxis-ipiresion-gia-simmetoxi-se-ektheseis-eksoterikou/
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Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού ανακοινώνει το 

«Σχέδιο κινήτρων φιλοξενίας δυνητικών πελατών τουρισμού 

συνεδρίων και ταξιδίων κινήτρων για σκοπούς επισκέψεων επι-

θεώρησης». 

Ο στόχος του είναι η προβολή του αναβαθμισμένου ειδικού προ-

ϊόντος του συνεδριακού τουρισμού και ταξιδίων κινήτρων μέσα 

από τη φιλοξενία δυνητικών πελατών συνεδριακού τουρισμού 

στην Κύπρο για σκοπούς επισκέψεων επιθεώρησης  της συνεδρι-

ακής υποδομής και του προορισμού γενικότερα καθώς και κατ' 

ιδίαν γνωριμίας με τους Κύπριους επαγγελματίες του χώρου. 

Δικαιούχοι: Τοπικά αδειούχα από τον Κυπριακό Οργανισμό 

Τουρισμού (ΚΟΤ) Γραφεία Τουρισμού & Ταξιδίων. 

Προϋπολογισμός: €200.000 

Ύψος οικονομικής στήριξης: Το ύψος της οικονομική στήριξης 

για κάθε ταξίδι για σκοπούς επισκέψεως επιθεώρησης είναι 80% 

και μέχρι €500 έναντι πραγματικού κόστους αγοράς 

αεροπορικού/ών εισιτηρίου/ων σε οικονομική θέση. 

Προθεσμία: 31 Δεκεμβρίου 2017 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

 

 

 

 

 

 

Σχέδιο Κινήτρων Φιλοξενίας Δυνητικών Πελατών 

Τουρισμού Συνεδρίων και Ταξιδίων Κινήτρων 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ανακοινώνει την Πρόσκλη-

ση “Πολιτιστική Κληρονομιά σε Μεταβαλλόμενα Περιβάλλοντα” 

η οποία εμπίπτει στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πρωτο-

βουλία Κοινού Προγραμματισμού «Πολιτιστική Κληρονομιά και 

Παγκόσμια Αλλαγή: Μια Νέα Πρόκληση για την Ευρώπη».  

H Πρόσκληση “Πολιτιστική Κληρονομιά σε Μεταβαλλόμενα 

Περιβάλλοντα” είναι σχεδιασμένη για να υποστηρίξει την ανά-

πτυξη νέων ιδεών και γνώσεων, που βασίζονται στην έρευνα, 

ως απάντηση στο ραγδαία και ευρέως μεταβαλλόμενο πλαίσιο 

με το οποίο αντιμετωπίζεται η πολιτιστική κληρονομιά και η 

πρακτική της. Η Πρόσκληση επικεντρώνεται στις ακόλουθες 

ερευνητικές θεματικές περιοχές:  

 Changing Physical Environments  

 Changing Social and Economic Environments  

 Changing Political and Cultural Environments 

Δικαιούχοι: Φορείς χάραξης πολιτικής, Επιχειρήσεις, Φορείς 

πολιτιστικής κληρονομιάς, εθελοντικές και κοινοτικές ομάδες.  

Συνολικός Προϋπολογισμός: €400.000  

Συγχρηματοδότηση: €175.000 για το Κυπριακό Δίκτυο Συ-

νεργασίας ή €200.000 για το Κυπριακό Δίκτυο Συνεργασίας, 

στην περίπτωση που κυπριακός φορέας αναλάβει το ρόλο του 

Συντονιστή του Διεθνικού Δικτύου Συνεργασίας. 

Προθεσμία: 1 Δεκεμβρίου 2017 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

Χρηματοδότηση για την Πολιτιστική Κληρονομιά 

σε Μεταβαλλόμενα Περιβάλλοντα 

http://europedirect.cut.ac.cy/sxedio-kinitron-filoksenias-dinitikon-pelaton-tourismou-sinderion-kai-taksidion-kinitron/
http://europedirect.cut.ac.cy/xrimatodotisi-gia-tin-politistiki-klironomia/
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 2. ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

 

Η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) παρέχει έναν περιορι-

σμένο αριθμό προγραμμάτων πρακτικής άσκησης για νέους πο-

λίτες από την Ευρώπη και αλλού, προσφέροντάς τους την ευκαι-

ρία να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σε ένα ευρωπαϊκό θεσμι-

κό όργανο. 

Σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι οι υποψήφιοι να: 

 αποκτήσουν εμπειρία αναφορικά με τις εργασίες της ΕτΠ και 

των Ευρωπαϊκών θεσμών γενικότερα, 

 δουλέψουν σε ένα πολυεθνικό περιβάλλον, 

 εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις που απέκτησαν κατά 

την διάρκεια των σπουδών τους. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να: 

 Είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού πτυχίου (ή ισοδύναμο δί-

πλωμα) που χορηγείται πριν από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας για τις αιτήσεις, 

 Έχουν άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της 

Κοινότητας και ικανοποιητική γνώση μίας άλλης γλώσσας 

εργασίας της  ΕΕ (γαλλικά ή αγγλικά). 

 

Επίδομα: περίπου €1,200 μηνιαίος. Επιπλέον, €100 μηνιαίος θα 

παρέχονται στους παντρεμένους υποψήφιους καθώς επίσης και 

€100 για κάθε παιδί (€100 ανά παιδί). 

Διάρκεια: 5 μήνες 

Οι αιτήσεις θα γίνονται αποκλειστικά μέσω του Διαδικτύου. 

Προθεσμία: 30 Σεπτεμβρίου 2017 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) 

προσφέρει αμειβόμενες περιόδους πρακτικής άσκησης σε απο-

φοίτους πανεπιστημίου και σε φοιτητές εντός και εκτός Ευρώ-

πης.  

Η ΕΟΚΕ είναι ένα συμβουλευτικό όργανο που δίνει στις οργανώ-

σεις της κοινωνίας των πολιτών της Ευρώπης την ευκαιρία να 

εκφράσουν τις απόψεις τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμπερι-

λαμβανομένων των εργοδοτών, των συνδικαλιστικών οργανώ-

σεων, των οργανώσεων των αγροτών, των καταναλωτών. 

    

Οι υποψήφιοι πρέπει να: 

 είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου που έχει συμπληρώσει του-

λάχιστον τρία χρόνια σπουδών, 

 έχουν άριστη γνώση μίας από τις γλώσσες της ΕΕ και ικανο-

ποιητική γνώση μιας άλλης γλώσσας της ΕΕ, οι υποψήφιοι 

από τρίτες χώρες πρέπει να έχουν μόνο καλή γνώση μιας 

άλλης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

 έχουν αποκτήσει γνώση ενός απο τους τομείς δραστηριότη-

τας  της ΕΟΚΕ κατά τη διάρκεια των σπουδών σας ή με κά-

ποιο άλλο τρόπο. 

Επίδομα: €1.159 το μήνα 

Διάρκεια: 5 μήνες 

Προθεσμία: 30 Σεπτεμβρίου 2017 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

Πρακτική Άσκηση στην Επιτροπή των Περιφερειών 

Πρακτική Άσκηση στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική     

Επιτροπή 

http://europedirect.cut.ac.cy/praktiki-askisi-stin-epitropi-periferion/
http://europedirect.cut.ac.cy/praktiki-askisi-stin-evropaiki-oikonomiki-kai-koinoniki-epitropi/
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3. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

 

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού ανακοινώνει ότι προσφέρει αριθμό υποτροφιών 

συνολικού ύψους €1.240.000 για προπτυχιακά και μεταπτυ-

χιακά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων και Διδακτορικών, 

που θα πρέπει να αρχίζουν το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. 

Σχετικοί κλάδοι σπουδών για προπτυχιακά προγράμματα ορίζο-

νται κλάδοι σε θέματα Μηχανικής Πετρελαίων / Υδρογοναν-

θράκων, Γεωλογίας, Γεωφυσικής, Χημικής Μηχανικής και Χη-

μείας. Σχετικοί κλάδοι σπουδών για μεταπτυχιακά προγράμμα-

τα επιπέδου Μάστερ και Διδακτορικά ορίζονται οποιοιδήποτε 

κλάδοι σχετικοί σε θέματα Υδρογονανθράκων, συμπεριλαμβα-

νομένων της Μηχανικής Πετρελαίων/Υδρογονανθράκων, της 

Γεωλογίας Πετρελαίων, της Γεωφυσικής Πετρελαίων, των Χρη-

ματοοικονομικών Υδρογονανθράκων, των Λογιστικών Υδρογο-

νανθράκων και των Νομικών Υδρογονανθράκων.  

Ποσό €100.000 θα δοθεί αποκλειστικά και μόνο σε μόνιμους 

κατοίκους της περιοχής Βασιλικού για μεταπτυχιακές σπουδές 

επιπέδου Μάστερ σχετιζόμενες με θέματα των εργασιών του       

 

 

 

 

 

 

Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού (ναυτιλιακά, ηλεκτρολογική 

μηχανική και μηχανολογική μηχανική).  

Μέγιστο Ποσό: €23.000 ανά έτος για μεταπτυχιακά και Διδα-

κτορικά προγράμματα, και €20.000 ανά έτος για προπτυχιακά. 

Θα δίνεται ένα ποσό για μηνιαίο επίδομα συντήρησης.         

Προθεσμία: 29 Σεπτεμβρίου 2017 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

Παροχή Υποτροφιών από το Υπουργείο Ενέργειας,    

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

40 Υποτροφίες από την Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα 

Η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα (ΣΚΤ) ανακοινώνει την 

έναρξη του προγράμματος παραχώρησης Υποτροφιών. 

Συνεχίζοντας την στήριξή της προς την παιδεία, η ΣΚΤ θα πα-

ρέχει 40 υποτροφίες των €2000 ετησίως (με μέγιστο τα 4 έτη) 

σε απόφοιτους λυκείων/τεχνικών σχολών για το πρώτο τους 

δίπλωμα ή πτυχίο σε οποιοδήποτε Πανεπιστήμιο ή Σχολή Τριτο-

βάθμιας Εκπαίδευσης. Οι υποτροφίες θα δίνονται κυρίως στη 

βάση οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, καθώς και ακα-

δημαϊκών, στη βάση του βαθμού απολυτηρίου. 

Δικαιούχοι: Απόφοιτοι μαθητές λυκείων/τεχνικών σχολών της 

Δημοκρατίας του 2017 ή στρατιώτες που ολοκληρώνουν τη 

θητεία τους το 2017. 

Προϋποθέσεις: 

 Κατέχουν κυπριακή υπηκοότητα, 

 Το κατά κεφαλήν ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα της οικογέ-

νειας του αιτητή / της αιτήτριας δεν υπερβαίνει τις 

€10.000, 

 Δεν έχει εξασφαλίσει άλλο πτυχίο προηγουμένως,  

 Ο αιτητής ή ο γονέας του να είναι πελάτης της ΣΚΤ ή των 

πρώην ΣΠΙ για περίοδο 12 μηνών από την ημερομηνία 

αίτησης. 

Προθεσμία: 30 Σεπτεμβρίου 2017 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

http://europedirect.cut.ac.cy/paroxi-ipotrofion-apo-to-ipourgeio-emporiou-viomixanias-kai-tourimsou/
http://europedirect.cut.ac.cy/40-ipotrofies-apo-tin-sinergatiki-kentriki-trapeza/
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε το 2011 ένα βραβείο για 

τις γυναίκες που καινοτομούν να αυξηθεί η συνειδητοποίηση 

αυτού του θέματος κοινού και να ενθαρρύνει τις γυναίκες να 

εκμεταλλευτούν τις εμπορικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες και 

να γίνουν επιχειρηματίες. 

Η Ευρώπη χρειάζεται επειγόντως περισσότερους πρωτοπόρους 

για να παραμείνει ανταγωνιστική τις επόμενες δεκαετίες και να 

προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη. Οι γυναίκες υποεκπροσω-

πούνται αναφορικά με τη δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων.  

Το πρώτο βραβείο συνοδεύεται από ποσό ύψους €100.000 , 

το δεύτερο από €50.000, το τρίτο από €30.000 και το τέταρ-

το βραβείο €20.000.  

Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε όλες τις γυναίκες που κατοι-

κούν στην ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες, οι οποίες έχουν ι-

δρύσει ή είναι συνιδρυτές μιας εταιρείας σε οποιοδήποτε τομέα 

και οι οποίες έχουν λάβει κάποια στιγμή της σταδιοδρομίας τους 

χρηματοδότηση της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία. 

Κριτική επιτροπή υψηλού επιπέδου θα αξιολογήσει και θα επιλέ-

ξει τις τρεις νικήτριες που θα ανακοινωθούν στις 8 Μαρτίου 

2018. 

Προθεσμία: 15 Νοεμβρίου 2017 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η μεταφραστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

διοργανώνει για 11η συνεχή χρονιά το διαγωνισμό Juvenes 

Translatores. 

Οι εγγραφές θα ανοίξουν αρχικά για σχολεία μέσω του δικτυ-

ακού τόπου.  

Στο δεύτερο στάδιο, αποστέλλεται πρόσκληση σε 751 σχολεία 

προκειμένου να παράσχουν τα ονόματα των μαθητών που θα 

συμμετάσχουν στον διαγωνισμό. Οι νέοι μεταφραστές —δύο 

έως πέντε από κάθε σχολείο— μπορούν να είναι οποιασδήπο-

τε εθνικότητας και πρέπει να έχουν γεννηθεί το 2000. 

Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, οι μαθητές θα μεταφρά-

σουν ένα μονοσέλιδο κείμενο από μια επίσημη γλώσσα της ΕΕ 

σε μια άλλη. Αυτό σημαίνει συνολικά 552 γλωσσικούς συνδυ-

ασμούς των 24 επίσημων γλωσσών της ΕΕ.  

Πέρυσι, η νικήτρια από την Κύπρο ήταν η Νεφέλη Ποταμίτου, 

από το Γενικό Λύκειο Αγίας Φυλάξεως στη Λεμεσό. 

Οι φετινοί νικητές θα προσκληθούν στις Βρυξέλλες τον Απρί-

λιο του 2018 για να παραλάβουν τα βραβεία τους. 

Προθεσμία: 20 Οκτωβρίου 2017 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

Ευρωπαϊκό Βραβείο για Γυναίκες που Καινοτομούν 

4. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

11ος Διαγωνισμός για Νέους Μεταφραστές  

http://europedirect.cut.ac.cy/evropaiko-vraveio-gia-ginekes-pou-kainotomoun-2/
https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_el
https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_el
http://europedirect.cut.ac.cy/11os-diagonismos-gia-neous-metafrastes/
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Το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την κατανάλωση γάλακτος, 

φρούτων και λαχανικών στα σχολεία θα τεθεί σε εφαρμογή 

την 1η Αυγούστου και θα μπορεί να υλοποιηθεί σε ολόκληρη 

την Ένωση από την πρώτη ημέρα του σχολικού έτους 

2017/2018. 

Στόχος του προγράμματος είναι η προαγωγή υγιεινών συνη-

θειών διατροφής στα παιδιά. Θα περιλαμβάνει τη διανομή 

φρούτων, λαχανικών και γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς 

και ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα με τα οποία οι μαθητές 

διδάσκονται τη σημασία της σωστής διατροφής και εξηγείται 

η διαδικασία με την οποία παράγονται τα τρόφιμα.  

          

Η Κύπρος για το σχολικό έτος 2017 / 2018 θα πάρει 

χρηματοδοτική βοήθεια από την ΕΕ ύψους €790,221. 

Δωρεάν Διανομή Γάλακτος, Φρούτων και Λαχανικών σε Μαθητές 

ΕΕ 

5. ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

Η CETA προσφέρει νέες ευκαιρίες εξαγωγών προς τον Κανα-

δά στις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους της ΕΕ. Θα τους επιτρέ-

ψει να εξοικονομούν 590 εκατ. ευρώ ετησίως — το ποσό 

που καταβάλλουν σε δασμούς για εμπορεύματα που εξάγο-

νται στον Καναδά. Από τις 21 Σεπτεμβρίου η CETA εξαλείφει 

δασμούς για το 98 % των προϊόντων τα οποία η ΕΕ εμπο-

ρεύεται με τον Καναδά. Επιπλέον, oι μικρές επιχειρήσεις θα 

εξοικονομήσουν χρόνο και χρήμα, αποφεύγοντας, επικαλυ-

πτόμενες απαιτήσεις δοκιμών προϊόντων, χρονοβόρες τελω-

νειακές διαδικασίες και σημαντικά νομικά έξοδα. Τέλος, η 

CETA θα προστατεύει 143 «γεωγραφικές ενδείξεις» της ΕΕ 

στον Καναδά, τοπικά τρόφιμα και ποτά υψηλής ποιότητας. 

Κατάσταση της Ένωσης 2017 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Ε. Επιτροπής Jean-Claude Juncker 

ενημέρωσε τους Ευρωβουλευτές για τις προθέσεις της Επι-

τροπής για το Πρόγραμμα Εργασίας της αναφορικά με επό-

μενους δεκαέξι μήνες. H Ε. Επιτροπή υπόβαλλε έναν Χάρτη 

Πορείας για μια Πιο Ενωμένη, Πιο Ισχυρή και Πιο Δη-

μοκρατική Ένωση. Ο Χάρτης Πορείας αποτελείται από δύο 

μέρη. Πρώτον, προτείνει δράσεις και πρωτοβουλίες που 

πρόκειται να υποβληθούν και/ή να ολοκληρωθούν εντός 

των επόμενων δεκαέξι μηνών, σύμφωνα με το σενάριο 1 

της Λευκής Βίβλου και την ατζέντα της Μπρατισλάβας. Δεύ-

τερον, προτείνει δράσεις και πρωτοβουλίες πιο μακρόπνοες, 

που θα διαμορφώσουν την Ένωσή μας μέχρι το 2025· Συν-

δυάζονται τα σενάρια 3, 4 και/ή 5 της Λευκής Βίβλου. 

Έναρξη ισχύος της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Καναδά 
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6. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
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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

