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Το Υπουργείο Ενέρ-

γειας, Εμπορίου, Βιομη-

χανίας και Τουρισμού 

ανακοινώνει την 2η πρό-

σκληση υποβολής προ-

τάσεων στο πλαίσιο του 

Σχεδίου «Εξοικονομώ – 

Αναβαθμίζω στις Κατοι-

κίες», το οποίο συγχρη-

ματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ταμείο 

Συνοχής της ΕΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμμα-

τος 2014-2020 «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη». 

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση μεγάλης 

κλίμακας υφιστάμενων κατοικιών, οι οποίες ανήκουν σε φυσι-

κά πρόσωπα που ζουν μόνιμα στις περιοχές που είναι υπό τον 

έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Επιλέξιμες Δαπάνες: Μελέτες –αγορά υπηρεσιών, οικοδομι-

κές εργασίες και αγορά εξοπλισμού 

Δικαιούχοι: Ιδιοκτήτες/συνιδιοκτήτες της κατοικίας για την 

οποία υποβάλλεται η αίτηση ή που έχουν πρώτου βαθμού 

συγγένεια (σύζυγος, γονέας, παιδί) με ιδιοκτήτη / συνιδιοκτή-

τη  

Συνολικός Προϋπολογισμός: €8 εκ. 

Συγχρηματοδότηση: €25.000 για κάθε κατοικία ή μέχρι 

€20.000 για κάθε διαμέρισμα σε πολυκατοικία.   

Προθεσμία: 31 Δεκ 2018  ή όταν εξαντληθεί ο διαθέσιμος 

προϋπολογισμός της προκήρυξης. 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

Σχέδιο «Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω στις Κατοικίες» 

 1. ΕΥΚΑΙΡΕΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

Προκήρυξη Περιβαλλοντικών Δράσεων 2014-2020 

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλ-

λοντος σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών 

Πληρωμών ανακοινώνουν την προκήρυξη των πιο κάτω περι-

βαλλοντικών δράσεων, μαζί με την Ενιαία Αίτηση Εκταρικών 

Επιδοτήσεων 2018: 

 Μέτρο 10: «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» 

 Μέτρο 11: «Βιολογική γεωργία» 

 Μέτρο 12: «Ενισχύσεις στο πλαίσιο του NATURA 2000» 

 Μέτρο 13: «Ενισχύσεις περιοχών που αντιμετωπίζουν 

φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα» 

Οι δράσεις στοχεύουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την 

προστασία του περιβάλλοντος και στο μετριασμό των επιπτώ-

σεων από τις κλιματικές αλλαγές. 

Οι γεωργοί που θα επιλέξουν να συμμετάσχουν στις αγροπερι-

βαλλοντικές δράσεις, τηρώντας τις αντίστοιχες υποχρεώσεις, 

λαμβάνουν σημαντική οικονομική ενίσχυση ανάλογα με την 

έκταση που εντάσσουν στην κάθε δράση.  

Τονίζεται ότι, φέτος εφαρμόζεται για πρώτη φορά, ειδική δρά-

ση (10.1.Γ) που αφορά στη διαχείριση της βλάστησης σε φυσι-

κούς βοσκότοπους εντός των περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξί-

ας.  Η δράση προβλέπει την απαγόρευση βόσκησης για τετρά-

μηνη περίοδο (15 Φεβρουαρίου – 15 Ιούνιου κάθε έτους) και 

παρέχεται ετήσια ενίσχυση ύψους €290 ανά εκτάριο βοσκότο-

που. 

Το ύψος της χρηματοδότησης διαφέρει ανάλογα με το μέτρο 

που εμπίπτει η δράση. 

Προθεσμία: 19 Απριλίου 2018  

http://europedirect.cut.ac.cy/sxedio-eksikonomo-anavathmizw-stis-katoikies/
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Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) ενημερώνει τους ενδια-

φερόμενους για τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων για δη-

μιουργία νέων Δράσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προ-

γράμματος COST. 

To Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COST προωθεί τη δημιουργία πλαι-

σίου συνεργασίας ερευνητών και ειδικών επιστημόνων από 

διάφορες χώρες στον τομέα της επιστημονικής και τεχνολογι-

κής έρευνας. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτεί τα έξοδα συντονι-

σμού και διαχείρισης Ερευνητικών Δικτύων, γνωστών ως Δρά-

σεων, οι οποίες αποτελούν δίκτυα συνεργασίας ερευνητών 

που υλοποιούν στη χώρα τους ερευνητική εργασία σε συγκε-

κριμένο θέμα.  

Η χρηματοδότηση εξόδων συμμετοχής αναμένεται να ανέλθει 

γύρω στα €130.000 τον χρόνο για περίοδο τεσσάρων χρόνων. 

Προθεσμία Υποβολής Προτάσεων:  20 Απρίλιου 2018 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.  

Νέα Πρόσκληση COST 

Πρόγραμμα Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στις ΜμΕ 

To Υπουργείο Ενέργειας, Ε-

μπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού στο πλαίσιο προ-

ώθησης νέων μέτρων και 

πρωτοβουλιών για ενδυνάμω-

ση της επιχειρηματικής δρα-

στηριότητας και ενίσχυσης 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων υπέγραψε συμφωνία με 

την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 

(EBRD) για τη διαχείριση  του προγράμματος “Advice for Small 

Businesses Facility” στην Κύπρο, με τη στήριξη των Ευρωπαϊ-

κών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων . 

Συγκεκριμένα το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τις πιο κάτω 

δράσεις: 

 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις επιχειρή-

σεις με την αξιοποίηση συμβούλων επιχειρήσεων από την 

Κύπρο αλλά και διεθνείς εμπειρογνώμονες.  

 Λειτουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγράμ-

ματος καθοδήγησης (mentoring). 

 Λειτουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ανάπτυξη 

συγκεκριμένων τομέων δραστηριότητας των επιχειρήσε-

ων όπως η διαμόρφωση και εφαρμογή στρατηγικής,         

η διαχείριση της ποιότητας, η εξαγωγική δραστηριότητα, 

η ενεργειακή απόδοση, οι τεχνολογίες πληροφορικής, κ.ά. 

 Διοργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης και διασύνδεσης 

των επιχειρήσεων.  

Προϋπολογισμός: €2.15 εκ. 

Συγχρηματοδότηση: Καλύπτεται το 65% του κόστους των 

συμβουλευτικών υπηρεσιών ενώ το υπόλοιπο 35% καταβάλ-

λετε από την ίδια την επωφελούμενη επιχείρηση. 

Προθεσμία: 30 Ιουνίου 2020 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

 

http://europedirect.cut.ac.cy/nea-prosklisi-ipovolis-protaseon-sta-plaisia-tou-cost/
http://europedirect.cut.ac.cy/programma-paroxis-simvouleutikes-ipiresies-stis-mme/
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Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ανακοινώνει την Πρόσκληση 

για Υποβολή Προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές 

Πρωτοβουλίες – Τοπική Ανάπτυξη» που εντάσσεται στο πλαί-

σιο των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020». 

Το Πρόγραμμα AAL έχει ως στόχο τη βελτίωση των συνθηκών 

ζωής ατόμων 3ης ηλικίας και την ενίσχυση διεθνών βιομηχα-

νικών ευκαιριών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορι-

κής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η Πρόσκληση στοχεύει στην 

στήριξη καινοτόμων, διεθνικών, πολυεπιστημονικών έργων 

συνεργασίας, τα οποία επιδεικνύουν ξεκάθαρη πορεία προς 

την αγορά και πρόσθετη αξία για διαφορετικούς τύπους τελι-

κών χρηστών. 

Δικαιούχοι: Ερευνητικοί φορείς, επιχειρήσεις και τελικοί χρή-

στες (όπως Πολυδύναμα Κέντρα, Οργανισμοί περίθαλψης και 

φροντίδας ατόμων 3ης ηλικίας κ.ά.). 

Συνολικός Προϋπολογισμός: €400.000 

Συγχρηματοδότηση: €175.000 για το Κυπριακό Δίκτυο Συνερ-

γασίας ή €200.000 για το Κυπριακό Δίκτυο Συνεργασίας, στην 

περίπτωση που κυπριακός φορέας αναλάβει το ρόλο του Συ-

ντονιστή του Διεθνικού Δικτύου Συνεργασίας. 

Προθεσμία: 29 Μάϊου 2018 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.  

«Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες – Τοπική Ανάπτυξη»            

Active and Assisted Living  

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την «Κοινωνία 

του Gigabit, 2025» η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνεργασία με τα 

Κράτη-Μέλη, προωθεί μέσω του προγράμματος WiFi for Eu-

rope (WiFi4EU) την ανάπτυξη δικτύων WiFi που θα παρέχουν 

στους πολίτες δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε πολυσύ-

χναστους δημόσιους χώρους (π.χ. πλατείες, πάρκα, δημόσια 

κτίρια κλπ.). 

Δικαιούχοι: οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, βιβλιοθήκες, 

κέντρα υγείας, κ.λπ. 

Συνολικός Προϋπολογισμός: €120 εκ. 

Συγχρηματοδότηση: Για το τρέχον έτος η αξία του δελτίου 

είναι 15.000 € και καλύπτει το κόστος εξοπλισμού, λειτουργίας 

και εγκατάστασης του δικτύου. 

Το κάθε δελτίο θα πρέπει να εξαργυρωθεί εντός 18 μηνών από 

την απόκτησή του. 

Προθεσμία: 2020 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

Δωρεάν συνδεσιμότητα Wi-Fi για τους Ευρωπαίους  

http://europedirect.cut.ac.cy/evropaikes-protovoulies-topiki-anaptiksi-active-and-assisted-living-aal/
http://europedirect.cut.ac.cy/ksekinoun-oi-eggrafes-gia-tin-enosiaki-xrimatodotisi-dorean-sindesimotita-wifi-gia-tous-evropaious/
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Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διορ-

γανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει εξετάσεων για κατάρτιση     

εφεδρικού πίνακα από τον οποίο τα θεσμικά όργανα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, κυρίως το Ευρωπαϊ-

κό Ελεγκτικό Συνέδριο, θα προσλάβουν νέα μέλη της δημό-

σιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους».  

Η φύση των καθηκόντων απαιτεί ευρύ φάσμα γνώσεων σε 

τομείς όπως το δίκαιο, η λογιστική, η δημόσια διοίκηση, τα 

δημόσια οικονομικά και η οικονομία, η διαχείριση έργων σε 

διάφορους τομείς αρμοδιότητας της ΕΕ, η πληροφορική, οι 

τεχνικές ελέγχου και αξιολόγησης. 

Οι υποψήφιοι για να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό πρέ-

πει να: 

 είναι υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ, 

 έχουν τακτοποιήσει τις στρατολογικές υποχρεώσεις 

τους, 

 κατέχουν πανεπιστημιακό πτυχίο τουλάχιστον τριών 

ετών, (πρέπει να έχει χορηγηθεί το αργότερο έως τις 31 

Ιουλίου 2018) 

 γνωρίζουν τουλάχιστον 2 επίσημες γλώσσες της ΕΕ· τη 

μία τουλάχιστον σε επίπεδο C1 (άριστη γνώση) και την 

άλλη τουλάχιστον σε επίπεδο Β2 (ικανοποιητική γνώση). 

Η γλώσσα 2 πρέπει να είναι η αγγλική, η γαλλική, η γερ-

μανική ή η ιταλική. 

Δεν απαιτείται επαγγελματική πείρα. 

Τοποθεσία: Λουξεμβούργο 

Μηνιαίος Μισθός: περίπου €4,500  

Προθεσμία: 24 Απριλίου 2018 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.  

80 Θέσεις Εργασίας στον Τομέα του Ελέγχου στην 

 Ευρωπαϊκή Ένωση 

 2. ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

http://europedirect.cut.ac.cy/80-theseis-ergasias-ston-tomea-tou-elegxou-stin-evropaiki-enosi/
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Η EPSO διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει εξετάσεων για 

την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα από τον οποίο τα θεσμικά 

όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προσλάβουν νέα μέλη 

της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους». 

Οι υποψήφιοι για να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό πρέπει 

να: 

 Κατέχουν πανεπιστημιακό πτυχίο τουλάχιστον τριών 

ετών, πιστοποιούμενες με πτυχίο στην κτηνιατρική, τη 

γεωργία, τη χημεία, τη νομοθεσία για τα τρόφιμα και τη 

διατροφή, τη βιολογία, την επιστήμη τροφίμων (π.χ. 

χημεία τροφίμων, βιοχημεία, τεχνολογίες τροφίμων, 

μικροβιολογία), την πολιτική επιστήμη, την οικονομική 

επιστήμη στον τομέα των γεωργικών ειδών διατροφής 

 Έχουν τουλάχιστον τετραετή επαγγελματική πείρα σχετι-

κή με τη φύση των καθηκόντων. 

Τοποθεσίες: Βρυξέλλες – Ιρλανδία – Ιταλία 

Μηνιαίος Μισθός: περίπου €5,200  

Προθεσμία: 10 Απριλίου 2018 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.  

 

55 Θέσεις Εργασίας στη Δημόσια Υγεία στην ΕΕ 

Προκήρυξη Διαγωνισμού: Μόνιμοι Υπάλληλοι στα Θεσμικά 

Όργανα της ΕΕ 

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού 

(EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει εξετάσεων για 

την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα από τον οποίο τα θεσμικά 

όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προσλάβουν νέα μέλη 

της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους». 

Οι υποψήφιοι για να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό πρέπει 

να: 

 κατέχουν πανεπιστημιακό πτυχίο τουλάχιστον τριών 

        ετών, (πρέπει να έχει χορηγηθεί το αργότερο έως τις 31    

        Ιουλίου 2018) 

 γνωρίζουν τουλάχιστον 2 επίσημες γλώσσες της ΕΕ· τη 

μία τουλάχιστον σε επίπεδο C1 (άριστη γνώση) και την 

άλλη τουλάχιστον σε επίπεδο Β2 (ικανοποιητική γνώση). 

Δεν απαιτείται καμία επαγγελματική πείρα. 

Μηνιαίος Μισθός: περίπου €4,500 

Προθεσμία: 10 Απριλίου 2018 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.  

http://europedirect.cut.ac.cy/55-theseis-ergasias-ston-tomea-tis-dimosias-igeias-stin-evropaiki-enosi/
http://europedirect.cut.ac.cy/prokiriksi-diagonismou-monimoi-ipalliloi-sta-thesmika-organa-tis-ee/
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Κάθε χρόνο, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτή-

των προσφέρει περιορισμένο αριθμό θέσεων πρακτικής 

άσκησης μέγιστης διάρκειας πέντε μηνών. Οι περίοδοι πρα-

κτικής άσκησης συνήθως αναλαμβάνονται από την Υπηρεσία 

Έρευνας και Τεκμηρίωσης, το Γραφείο Τύπου και Πληροφο-

ριών του Δικαστηρίου, και από τη Γενική Διεύθυνση  Μετά-

φρασης ή τη Διεύθυνση Διερμηνείας. 

Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να: 

 είναι πολίτες ενός κράτους μέλους της ΕΕ, 

 έχουν πτυχίο πανεπιστημίου στη Νομική ή στις Πολιτι-

κές Επιστήμες. Στην περίπτωση που η πρακτική άσκηση 

θα γίνει στην Διεύθυνση Διερμηνείας τότε οι υποψήφιοι 

χρειάζεται να έχουν δίπλωμα στη διερμηνεία συνεδρί-

ων, το οποίο εάν είναι απαραίτητο να  συμπληρώνεται 

από ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα, ή ισοδύναμη επαγγελ-

ματική εμπειρία, 

 έχουν άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της 

ΕΕ, και καλή γνώση μιας δεύτερης. Η καλή γνώση της 

γαλλικής γλώσσας είναι επιπλέον προσόν. 

Η πρακτική άσκηση διερμηνείας  έχει διάρκεια  10 με 12 ε-

βδομάδες και απευθύνεται σε νέους ειδικευμένους διερμη-

νείς  συνεδρίων  των οποίων οι γλωσσικές τους γνώσεις  εν-

διαφέρουν τη Διεύθυνση Διερμηνείας.  

Οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να τελειοποιήσουν 

τις ικανότητές τους στην διερμηνεία και κυρίως στην νομική 

διερμηνεία μέσω της προετοιμασίας δικογραφιών, ορολογι-

κής έρευνας και πρακτικής εξάσκησης σε «σιωπηλό θάλα-

μο». 

Μηνιαίο Επίδομα: €1,200  

Προθεσμία: 30 Απριλίου 2018 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

Πρακτική Άσκηση στο Δικαστήριο των                             

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

http://europedirect.cut.ac.cy/%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CF%85-2/
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3. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

Το Sylvia Ioannou Foundation ανακοινώνει το 6ο Πρόγραμμα Υποτροφιών για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σε όλα 
τα επιστημονικά πεδία με κεντρικό θεματικό άξονα το νησί της Κύπρου, δηλαδή το αντικείμενο της μεταπτυχιακής μελέτης-
έρευνας να αφορά στην Ιστορία, ή την γεωγραφία, ή τον πολιτισμό της Κύπρου. 

Ποσό και Διάρκεια της Υποτροφίας: 

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. Οι υποψή-
φιοι υποχρεούνται να ενημερώνουν το Ίδρυμα εάν λαμβάνουν και άλλη υποτροφία ή χορηγία για το επίπεδο σπουδών για το 
οποίο υποβάλλουν αίτηση, ή εάν έχουν έμμισθη απασχόληση (“assistantship”) στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής. Το Sylvia Ioannou 
Foundation διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει την καταβολή μερικής αντί πλήρους υποτροφίας ή την ανάκληση της υποτρο-
φίας. 

Γενικές προϋποθέσεις υποβολής αίτησης: 

 Ηλικία: Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν μόνον υποψήφιοι κάτω των 33 ετών. 

 Ελάχιστος απαιτούμενος βαθμός πτυχίου/διπλώματος: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι Ελληνικών ή Κυπρια-
κών ΑΕΙ. Δυνατότητα υποβολής αίτησης για υποτροφία δίνεται σε όσους έχουν βαθμό αποφοίτησης 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. Η σειρά κατάταξης αποφοίτησης του υποψηφίου, κατά το ακαδημαϊκό έτος 
που αποφοίτησε ή κατά τη συγκεκριμένη ορκωμοσία, αποτελεί κριτήριο που θα συνεκτιμηθεί κατά τη διαδικασία επιλογής 
των υποτρόφων. Εάν απαιτηθεί, ο υποψήφιος θα υποχρεούται να υποβάλει, μαζί με το πτυχίο του, και βεβαίωση του Πα-
νεπιστημίου ή της Σχολής με τη σειρά κατάταξης αποφοίτησής του. 

 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν άριστα τη γλώσσα της χώρας στην οποία επιθυμούν να σπουδάσουν, ή την επίσημη 
γλώσσα του Προγράμματος Σπουδών που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, και να είναι κάτοχοι επίσημου αποδεικτικού, 
πτυχίου ή διπλώματος γλωσσομάθειας (σε ισχύ και ανάλογα με τις απαιτήσεις του Πανεπιστημίου Υποδοχής)Στρατιωτικές 
υποχρεώσεις: Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμι-
μα απαλλαγεί από αυτές, ή να έχουν λάβει αναβολή κατάταξης επαρκή για την ολοκλήρωση των σπουδών τους, ή να είναι 
στρατευμένοι και η θητεία τους να λήγει μέχρι την 30η Ιουνίου 2018. 

Προθεσμία: 30 Απριλίου 2018 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

Πρόγραμμα Υποτροφιών από το Sylvia Ioannou Foundation 

http://europedirect.cut.ac.cy/programma-ipotrofion-apo-to-sylvia-ioannou-foundation/
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4. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται σε συνεργασία με το δίκτυο 

SOLIDAR. Οι πόλεις και οι κωμοπόλεις ολόκληρης της Ευρώ-

πης, τόσο στις αστικές ζώνες όσο και στις αγροτικές περιοχές, 

βρίσκονται ολοένα και περισσότερο αντιμέτωπες με τερά-

στιες κοινωνικές ανισότητες όσον αφορά είτε την πρόσβαση 

στην υγεία, την εκπαίδευση, τη στέγαση ή την απασχόληση, 

είτε τις συνθήκες εργασίας ή την ένταξη των μειονεκτούντων 

ατόμων στην κοινωνία. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: ερασιτέχνες όσο και σε επαγ-

γελματίες φωτογράφοι 18 ετών και άνω, προκειμένου να α-

ποτυπώσουν σε μια φωτογραφία κοινωνικά προγράμματα ή/

και κοινωνικές σχέσεις των πόλεων τους. 

Θα απονεμηθούν τα ακόλουθα Βραβεία: 1ο Βραβείο € 1,500 

Φωτογραφικός Εξοπλισμός / 2ο Βραβείο € 1,000 Φωτογραφι-

κός Εξοπλισμός / 3ο Βραβείο € 500 Φωτογραφικός Εξοπλι-

σμός, κ.ά.  

Οι νικητές θα προσκληθούν στην τελετή απονομής των βρα-

βείων, που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, μεταξύ Ο-

κτωβρίου και Δεκεμβρίου 2018. 

Προθεσμία: 30 Ιουνίου 2018 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες  

Διαγωνισμός Φωτογραφίας «Η κοινωνική πόλη μου» 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
στο πλαίσιο αναγνώρισης 
της προσπάθειας των δη-
μόσιων αρχών αλλά και 
των συμπράξεων δημό-
σιου-ιδιωτικού τομέα, που 
επιδεικνύουν εξαιρετική 
δράση στην προώθηση της 
επιχειρηματικότητας, έχει 
καθιερώσει τα Ευρωπαϊκά 

Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας. 

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρι-
σμού προκηρύσσει την έναρξη του διαγωνισμού σε εθνικό 
επίπεδο. Οι νικητές θα ανακοινωθούν τον Ιούνιο και θα εκ-
προσωπήσουν την Κύπρο στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό.  

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τις πιο κάτω κατηγορίες βρα-
βείων: 

 Προώθηση επιχειρηματικότητας 

 Επένδυση στις Επιχειρηματικές δεξιότητες 

 Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος 

 Υποστήριξη στη Διεθνοποίηση της Επιχείρησης 

 Υποστήριξη της ανάπτυξης των πράσινων αγορών και της 
αποδοτικής χρήσης των πόρων 

 Υπεύθυνη και συνολική επιχειρηματικότητα 
Δικαιούχοι: καλούνται να συμμετάσχουν εθνικές, περιφε-
ρειακές ή τοπικές αρχές ή συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτι-
κού τομέα. 

Προθεσμία: 5 Ιουνίου 2018 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 

2018 

http://europedirect.cut.ac.cy/evropaikos-diagonismos-fotografias-i-koinoniki-poli-mou/
http://europedirect.cut.ac.cy/europaika-vraveia-prowthisis-tis-epixeirimatikotitas-2018/
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25,5 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Συνοχής θα συμβάλουν στην ολοκλήρωση 

των έργων κατασκευής ενός καίριας σημασίας αυτοκινητοδρόμου που θα συνδέει 

το λιμάνι της Λεμεσού, σημαντικό οικονομικό κέντρο και το μεγαλύτερο λιμάνι 

στην Κύπρο, με την πόλη της Πάφου στη δυτική ακτή του νησιού. 

Επιπλέον της οικονομικής ώθησης που θα προσφέρει, το έργο θα συμβάλει στη 

μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης στην αστική περιοχή της Λεμεσού και 

στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.  

Πάνω από 30 εκατομμύρια παιδιά σε ολόκληρη την ΕΕ λαμβάνουν γάλα, 

φρούτα και λαχανικά στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ για τα σχολεία. 

Εκτός από τη διανομή των εν λόγω προϊόντων, το πρόγραμμα της ΕΕ για τα 

σχολεία προωθεί τη διαμόρφωση υγιεινών διατροφικών συνηθειών στα 

παιδιά και περιλαμβάνει την ανάπτυξη ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμά-

των σχετικά με τη σημασία της σωστής διατροφής και των τρόπων παραγω-

γής των τροφίμων. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος, κάθε σχολικό έτος διατίθενται € 150 εκατ. 

για φρούτα και λαχανικά και € 100 εκατ. για γάλα και άλλα γαλακτοκομικά 

προϊόντα.  

Η πολιτική συνοχής επενδύει στη βελτίωση της οδικής     

σύνδεσης με το μεγαλύτερο λιμάνι της Κύπρου 

10 χρόνια απλούστευσης της ΚΑΠ για ένα καλύτερο μέλλον 

Μετά από δέκα χρόνια προσπαθειών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη εξακολουθούν να αναζητούν τρόπους, για να καταστήσουν απλού-
στερο και πιο αποτελεσματικό το περίπλοκο πλαίσιο της ευρωπαϊκής Κοι-
νής Αγροτικής Πολιτικής. 

Η άρση των περιττών εμποδίων από τη γεωργία μπορεί να φαίνεται απλή 
διαδικασία. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τον πολυδιάστατο ρόλο των 
γεωργών, δεν πρόκειται για εύκολο έργο. 

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό γράφημα και τις ενέργειες που έχουν 
γίνει τα τελευταία 10 χρόνια. 

5. ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

Εκατομμύρια παιδιά σχολικής ηλικίας στην Ευρώπη            

απολαμβάνουν υγιεινή διατροφή  

https://www.euractiv.gr/section/georgia-kai-trofima/infographic/10-chronia-aploysteysis-tis-kap/


   

 

Οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από την "Ενεργειακή Ένωση" και 

οι στόχοι που έχουν τεθεί σε όλους τους τομείς της ενέργειας, 

απασχόλησαν Ημερίδα με θέμα "Ενεργειακή Ένωση: Τελευταί-

ες Εξελίξεις", με τους ευρωβουλευτές, Λευτέρη Χριστοφόρου 

και Νεοκλή Συλικιώτη να εκφράζουν τις διαφορετικές τους 

απόψεις όσον αφορά το νέο ενεργειακό πακέτο της ΕΕ. 

Την Ημερίδα, χορηγός επικοινωνίας της οποίας ήταν το ΚΥΠΕ, 

οργάνωσε, στην Λεμεσό, το Γραφείο του Ευρωκοινοβουλίου 

στην Κύπρο, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Εργοδοτών 

και Βιομηχάνων και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με 

την στήριξη του κέντρου ευρωπαϊκής πληροφόρησης Europe 

Direct Λεμεσού.  

 Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας, ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής 

Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), Δρ. Ανδρέας Πουλλίκκας, 

ανέλυσε τους στόχους της ΕΕ στους τομείς της ενέργειας και 

σημείωσε ότι βρισκόμαστε στην αρχή της Γ` Βιομηχανικής 

Επανάστασης, " που όμως αναμένεται να έρθει με κόστος 

προς τους καταναλωτές και όχι με όφελος, λόγω των προκλή-

σεων της κλιματικής αλλαγής". 

 Στις διαφάνειες που παρουσιάστηκαν στη  συνέχεια έγινε 

αναφορά και στο γεγονός πως, μέχρι το 2020, φαίνεται ότι 

μόνο η Ισπανία και η Κύπρος δεν θα πετύχουν την ηλεκτρική 

διασύνδεση με την υπόλοιπη Ευρώπη, "ωστόσο μέχρι το 2030 

ευελπιστούμε πως θα μπορέσουμε να είμαστε διασυνδεδεμέ-

νοι, ώστε να ενταχθούμε στην εσωτερική αγορά ηλεκτρισμού, 

όπου θα υπάρχει η ίδια διατίμηση για όλους". 

 Στους μακροπρόθεσμους στόχους καταγράφεται επίσης η 

πλήρης απεξάρτηση της Ευρώπης, το 2050, από το πετρέλαιο 

και η μηδενική εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου στην ηλε-

κτροπαραγωγή, κάτι που θα επιτευχθεί με χρήση ΑΠΕ, πυρη-

νικής ενέργειας και κάποιων συστημάτων δέσμευσης διοξειδί-

ου του άνθρακα. 

 Στις εξελίξεις στην αγορά ηλεκτρισμού αναφέρθηκε και ο 

Αναπληρωτής Διευθυντής της Υπηρεσίας Ενέργειας Αντώνης 

Ιωάννου, ο οποίος νωρίτερα διάβασε χαιρετισμό του Υπουρ-

γού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Γιώρ-

γου Λακκοτρύπη, υπό την αιγίδα του οποίου τελούσε η όλη 

εκδήλωση. 

 Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης ο Επικεφαλής του Γραφείου 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ανδρέας Κεττής, ο Πρόεδρος 

της ΟΕΒ, Χρίστος Μιχαηλίδης και ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, Αν-

δρέας Αναγιωτός, ενώ ανέπτυξαν το θέμα "Καθαρή Ενέργεια 

και Ενεργειακή Ένωση", ο Ανώτερος Λειτουργός Περιβάλλο-

ντος, του Τμήματος Περιβάλλοντος, Θεόδουλος Μεσημέρης 

και οι Λειτουργοί Βιομηχανικών Εφαρμογών της Υπηρεσίας 

Ενέργειας, Ευάγγελος Στουγιάννης, Νίκος Χατζηνικολάου και 

Γιώργος Παρτασίδης. 

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας, έγινε ανοικτή συζήτηση με 

τους παρευρισκόμενους, που είχαν την ευκαιρία να θέσουν τα 

δικά τους ερωτήματα. 

6. ΝΕΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ EUROPE DIRECT ΛΕΜΕΣΟΥ  

Η 'Ενεργειακή Ένωση' στο επίκεντρο Ημερίδας στην Λεμεσό 
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Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Europe Direct Λε-

μεσού στήριξαν το 1ο Φεστιβάλ Μανταρινιού που πραγματο-

ποιήθηκε στην Διερώνα από το Κοινοτικό Συμβούλιο Διερώνας 

σε συνεργασία με τον Περιφερειακό Σύλλογο Γυναικών και Νέ-

ων Ημιορεινής Λεμεσού στις 18 Μαρτίου 2018.  

Για τους σκοπούς τους Φεστιβάλ, ο Σύλλογος ετοίμασε και πα-

ρουσίασε μεταξύ άλλων πρωτότυπων προϊόντων, ζιβανία με 

πρώτη ύλη το μανταρίνι, μαρμελάδες και διάφορα άλλα γλυκά, 

ενώ σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτε-

χνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων του ΤΕΠΑΚ είχε παρασκευα-

στεί και λικέρ μανταρινιού.  

Οι επισκέπτες του Φεστιβάλ είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν 

ένα παραδοσιακό γλέντι με μουσική και χορό, να αγοράσουν 

παραδοσιακά εδέσματα και ποτά, καθώς και να δοκιμάσουν, δωρεάν, ζιβανία μανταρινιού και πολλά μανταρίνια για καλωσόρι-

σμα.  

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το 1ο Φεστιβάλ Μανταρινιού    

στην Διερώνα 

Προοπτικές Καριέρας στα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα της ΕΕ 

Με ομιλητή τον κ. Μιχάλη Στυλιανού, Πολιτικό Αναλυτή στην Αντιπροσωπεία 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαρτίου 
το ενημερωτικό σεμινάριο στο Αμφιθέατρο 1 του κτηρίου Τάσος Παπαδό-
πουλος του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου. Συνδιοργανωτές ήταν το 
Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, η Αντιπρο-
σωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και το Europe Direct Λεμε-
σού. 

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 Ευρω-
παϊκής 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 το πέρας της παρουσίασης, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε προσομοίωση (simulation) διαγωνι-
σμού τύπου «EPSO» (διαδραστικές δοκιμασίες κατανόησης κειμένου, ευχέρεια σε αριθμητικούς υπολογισμούς, κατανόηση α-
φηρημένων 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. 
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Τηλεφωνική επικοινωνία 

 +357- 25002044, +357-25002027 

 

Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος  

europedirect@cut.ac.cy 

 

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  

 

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 το οποίο 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. 

Το Europe Direct Λεμεσού παρέχει πληροφορίες, καθοδήγηση 
και συμβουλές και απευθύνεται προς όλους τους πολίτες αλλά 
και οργανωμένους φορείς της πολιτείας, που επιθυμούν να 
πληροφορηθούν για ευρωπαϊκά θέματα.  

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

