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Το «Σχέδιο Επιχορήγησης Μεταφράσεων Έργων Κυπρίων Λο-

γοτεχνών από την Ελληνική σε Ξένες Γλώσσες» αποτελεί μέ-

τρο που εφαρμόζεται από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του 

Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και αποσκοπεί στην 

παροχή κινήτρων για την προβολή και τη διάδοση της κυπρια-

κής λογοτεχνίας.  

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται: 

 Το έργο που θα μεταφραστεί είναι αξιόλογο και σημαντικό 

 Ο μεταφραστής να έχει την απαιτούμενη σχετική εμπειρία 

 Ο αιτητής (δηλ. ο εκδοτικός οίκος που υποβάλλει την αίτη-

ση) διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία, τα μέσα και την ορ-

γανωτική υποδομή για να προβάλει αποτελεσματικά την 

έκδοση και να την προωθήσει στην αγορά. 

Δικαιούχοι: 

 Εκδοτικοί οίκοι του εξωτερικού 

 Μεταφραστές 

 Κυπριακοί εκδοτικοί οίκοι 

Συνολικός Προϋπολογισμός: €45.000 

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: Μέχρι €25 

ανά σελίδα και μέχρι €7.500 ανά έργο. 

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: Μέχρι εξαντλήσεως του      

διαθέσιμου προϋπολογισμού. 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

Σχέδιο Επιχορήγησης Μεταφράσεων Έργων Κυπρίων Λογοτεχνών 

 1. ΕΥΚΑΙΡIΕΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

Προγράμματα Φιλοξενίας Καλλιτεχνών στο Εξωτερικό 

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισμού ανακοινώνουν το Σχέδιο “TRANSIT 2019 Ενί-

σχυση της Κινητικότητας στον Τομέα των Εικαστικών 

Τεχνών: Συμμετοχή σε Προγράμματα Φιλοξενίας Καλλι-

τεχνών στο Εξωτερικό”. 

Στόχος του Σχεδίου TRANSIT είναι η ενθάρρυνση της κινητι-

κότητας των καλλιτεχνών στον Ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο, 

μέσω της συμμετοχής τους σε Προγράμματα Φιλοξενίας που 

μπορεί να περιλαμβάνουν έρευνα, εργαστήρια, σεμινάρια, δια-

λέξεις, open studios, ανάπτυξη ατομικού ή ομαδικού δημιουρ-

γικού έργου, παρουσίαση εκθέσεων, κ.ά. 

Επιλέξιμες δαπάνες:  

 Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Φιλοξενίας Καλλιτεχνών  

 Διακίνηση από και προς τη χώρα διαμονής (1 εισιτήριο, 

οικονομική θέση) 

 Επίδομα συντήρησης: διαμονή, διατροφή, εσωτερική διακί-

νηση (θα εξετάζεται ανάλογα με την περίπτωση) 

 Έξοδα στούντιο 

 Άλλα έξοδα 

Δικαιούχοι: Επαγγελματίες καλλιτέχνες και άλλοι επαγγελμα-

τίες του τομέα της σύγχρονης τέχνης με ενεργό συμμετοχή 

στην πολιτιστική ζωή της Κύπρου (επιμελητές, κριτικοί/

θεωρητικοί/ιστορικοί). 

Συνολικός Προϋπολογισμός: €10.000 

Ποσοστό Επιχορήγησης: 100% 

Προθεσμία: 31 Μαρτίου 2020 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

 

 

 

 

http://europedirect.cut.ac.cy/sxedio-epixorigisis-metafraseon-ergon-kirpion-logotexnon-apo-tin-elliniki-se-ksenes-glosses/
http://europedirect.cut.ac.cy/simetoxis-se-programmata-filoksenias-kallitexnon-sto-eksoteriko/
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Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισμού ανακοινώνουν Σχέδιο που σκοπό έχει τη “Στήριξη 

Δραστηριοτήτων για τη Διατήρηση της Άυλης Πολιτιστικής Κλη-

ρονομιάς (ΑΠΚ) και του Παραδοσιακού Πολιτισμού”. 

Το παρόν Σχέδιο θα χρηματοδοτήσει κατηγορίες δραστηριοτή-

των που συμβάλλουν στην καταγραφή, προβολή, εκπαίδευση 

και μεταβίβαση της ΑΠΚ και των Παραδοσιακών Πολιτιστικών 

Εκφράσεων, την ενίσχυση της δημιουργικότητας, την ενθάρ-

ρυνση της συμμετοχής του κοινού και της κινητικότητας και 

διεθνούς συνεργασίας των δημιουργών/ερευνητών. 

Δικαιούχοι:  

 Δήμοι/κοινότητες   

 Μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα 

 Μη κερδοσκοπικοί φορείς (νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαί-

ου), με κύρια καταστατική επιδίωξη  την προώθηση  του    

πολιτισμού της Κύπρου. 

Συνολικός Προϋπολογισμός: €30.000 

Ποσοστό Επιχορήγησης: Μέχρι το 90% των επιλέξιμων δαπα-

νών και όχι πέραν των €10.000. 

Προθεσμία: 30 Ιουνίου 2020 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

 

 

Στήριξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και του                      

Παραδοσιακού Πολιτισμού 2020 

Στήριξη Θεατρικής Δημιουργίας και Ανάπτυξης 2020 

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού ανακοινώνουν το «Σχέδιο Στήριξη Θεατρικής 
Δημιουργίας και Ανάπτυξης 2020». 

Η εφαρμογή του παρόντος Σχεδίου αποσκοπεί στην υλο-
ποίηση δραστηριοτήτων που έχουν στόχο, μεταξύ άλλων: 

 Την προαγωγή, καλλιέργεια και διάδοση της θεατρικής τέ-

χνης. 

 Την ανάδειξη νέων, καινοτόμων δράσεων, πρωτοβουλιών 

και σχεδίων. 

 Την ενθάρρυνση της κινητικότητας (mobility) των καλλιτε-

χνών και άλλων επαγγελματιών της θεατρικής τέχνης κα-
θώς και του καλλιτεχνικού τους έργου. 

 Τη διαμόρφωση καλλιτεχνικής αντίληψης και αισθητηρίου 

τόσο από τη θέση του δημιουργού όσο και από τη θέση του 
θεατή. 

Δικαιούχοι: 

 Ομάδες φυσικών προσώπων 

 Μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα (σκηνοθέτες, ηθοποιοί, σκη-

νογράφοι, θεατρικοί συγγραφείς), που είναι Κύπριοι υπήκο-
οι ή άτομα που τα τελευταία 5 έτη διαμένουν μόνιμα στην 

Κυπριακή Δημοκρατία. 

 

Συνολικός Προϋπολογισμός:  €205.000 

Συγχρηματοδότηση: 70 – 90% 

Προθεσμία: 30 Ιουνίου 2020 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

  

http://europedirect.cut.ac.cy/sxedio-gia-ti-diatirisi-kai-enisxisi-tis-aulis-politisitikis-klironomias-kai-tou-paradosiakou-politismou-2020/
http://europedirect.cut.ac.cy/stiriksi-theatrikis-dimiourgias-kai-anaptikisis-2020/
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Το πρόγραμμα «Οι Εθελοντές βοήθειας της                     

Ευρωπαϊκής Ένωσης» συγκεντρώνει εθελοντές και οργανι-

σμούς από διάφορες χώρες, παρέχοντας πρακτική υποστήριξη 

σε έργα ανθρωπιστικής βοήθειας και συμβάλλοντας στην ενί-

σχυση της τοπικής ικανότητας και ανθεκτικότητας των κοινοτή-

των που έχουν πληγεί από καταστροφές. 

Το πρόγραμμα προσφέρει: 

 Ευκαιρίες για τους Ευρωπαίους πολίτες να συμμετάσχουν 

σε ανθρωπιστικά προγράμματα σε όλο τον κόσμο, 

 Επαγγελματική υποστήριξη από εκπαιδευμένους και καλά 

προετοιμασμένους εθελοντές σε κοινότητες που έχουν πλη-

γεί από καταστροφές. 

Κατηγορίες υπηρεσιών από εθελοντές: 

 Εθελοντής πλήρους απασχόλησης σε ένα σχέδιο ανθρωπι-

στικής βοήθειας ανά τον κόσμο για διάστημα ενός έως 18 

μηνών. 

 Οι ευκαιρίες εθελοντισμού είναι δυνατές και μέσω διαδικτύ-

ου, δίνοντας την ευελιξία για υποστήριξη προγραμμάτων 

ανθρωπιστικής βοήθειας από μακριά.  

Δικαιούχοι: 

 Πολίτες της ΕΕ ή κάτοικοι μακράς διαρκείας κράτους     

μέλους της ΕΕ.  

 Να είναι τουλάχιστον 18 ετών. 

Αποζημίωση: Θα προσφέρεται εκπαίδευση, διαμονή, κάλυψη 

ταξιδιωτικών εξόδων και καθημερινών εξόδων. 

Προθεσμίες: Διαφέρουν 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.  

Οι Εθελοντές Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 2. ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης: Ευκαιρίες για τους νέους το 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρόσκληση υπο-

βολής προτάσεων για το 2020 στο πλαίσιο 

του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Ο αναμενόμενος 

προϋπολογισμός  θα διατεθεί σε δραστηριότητες αλληλεγγύης, 

προσφέροντας νέες ευκαιρίες στους νέους να στηρίξουν συναν-

θρώπους τους σε ευρύ φάσμα τομέων. 

Eπιλέξιμες δράσεις για χρηματοδότηση: Έργα εθελοντισμού, 

συμπράξεις εθελοντισμού, ομάδες εθελοντισμού σε τομείς υψη-

λής προτεραιότητας, πρακτική άσκηση, θέσεις εργασίας και έργα 

αλληλεγγύης. 

Δικαιούχοι:  

 Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς των χωρών που συμμετέχουν, 

οι οποίοι έχουν λάβει το σχετικό σήμα ποιότητας, μπορούν 

να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης για την υλοποίηση 

έργων. 

 Ομάδες νέων που έχουν εγγραφεί στη διαδικτυακή πύλη 

του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, μπορούν να υπο-

βάλουν αίτηση για να λάβουν χρηματοδοτική στήριξη ώστε 

να υλοποιήσουν τα δικά τους έργα στην τοπική τους κοινό-

τητα. 

Προϋπολογισμός: €118 εκ  

Προθεσμίες: 5/2/2020—1/10/2020  

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.  

 

 

 

http://europedirect.cut.ac.cy/oi-ethelontes-voitheias-tis-ee/
http://europedirect.cut.ac.cy/evropaiko-soma-allileggis-nees-eukairies-gia-tous-neous-to-2020/
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Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας (ΕΚΤ) προσφέρει την ευκαιρία στους εκπαιδευόμε-

νους να εφαρμόσουν τις γνώσεις που αποκτήσαν κατά τη διάρ-

κεια των σπουδών τους. 

 

Οι εκπαιδευόμενοι θα κατανοήσουν καλύτερα τις δραστηριότη-

τες της ΕΚΤ και θα συμβάλλουν στην αποστολή της  και θα το-

ποθετηθούν στη Γενική Διεύθυνση Συστημάτων Επικοινωνίας, 

όπου θα έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν στον τομέα τεχνολο-

γίας και επικοινωνίας. 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να: 

 Είναι πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ, 

 

 Κατέχουν πτυχίο σε ένα από τα ακόλουθα πεδία: επικοινω-

νία, οικονομικά, διεθνείς σχέσεις, πολιτικές επιστήμες, ηλε-

κτρονικούς υπολογιστές, δημόσιες σχέσεις και διοίκηση 

επιχειρήσεων, 

 

 Γνωρίζουν άριστα τα αγγλικά και μια επιπλέον γλώσσας της 

ΕΕ. 

 

Μηνιαίο Επίδομα: €1.070  και ορισμένη κάλυψη διαμονής. 

 

Διάρκεια: 3 – 12 μήνες 

 

Τοποθεσία: Φραγκφούρτη 

 

Προθεσμία: 17 Φεβρουαρίου 2020 

 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

 

Πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

Πρακτική Άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών  

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ΕΚΣΓ)     

προσλαμβάνει εκπαιδευόμενους δύο φορές το χρόνο για αμειβό-

μενη περίοδο πρακτικής άσκησης διάρκειας έξι μηνών. 

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα αναλάβουν ευθύνες και συγκεκρι-

μένα καθήκοντα σε ένα από τους τέσσερεις τομείς του Κέντρου 

που προτείνονται για εκπαίδευση υποψηφίων. Ο κάθε τομέας 

αντιστοιχεί σε διαφορετικό τύπο πρακτικής άσκησης: 

 Εξειδίκευση στο χειρισμό της ιστοσελίδας του Κέντρου 

(Website specialization), 

 Προγραμματισμός και  logistics (The programme and logis-

tics specialization),  

 Εξειδίκευση και Τεκμηρίωση εγγράφων (The documentation 

specialization – DRC),   

 Εξειδίκευση στον Τομέα Διοίκησης και Οικονομικών. 

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι: 

 Κατά προτίμηση μεταπτυχιακοί φοιτητές, 

 Πολύγλωσσοι (αγγλικά, γαλλικά και, αν είναι δυνατόν, βα-

σική γνώση της γερμανικής γλώσσας). 

Επίδομα: €720 τον μήνα. 

Προθεσμία: 28 Φεβρουαρίου 2020 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

 

 

http://europedirect.cut.ac.cy/praktiki-askisi-stin-evropaiki-kentriki-trapeza-2/
http://europedirect.cut.ac.cy/eukairies-praktikis-askisis-sto-evropaiko-kentro-sixronon-glosson/
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Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προ-
σφέρει ένα δυναμικό, πολυπολιτισμικό και διεπιστημονικό ερευ-
νητικό περιβάλλον για τους ασκούμενους.  

Υπάρχουν δύο είδη πρακτικής άσκησης: 

1. Για φοιτητές που προετοιμάζονται για την απόκτηση προ-
πτυχιακού, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλο σπουδών. 

2. Για απόφοιτους προπτυχιακού, μεταπτυχιακού ή διδακτορι-
κού που επιθυμούν να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία 
(εντός 5 χρόνων μετά την απόκτηση του πτυχίου). 

Οι επιστημονικές δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στις εξής 
χώρες: Βρυξέλλες (Βέλγιο), Ίσπρα (Ιταλία), Καρλσρούη 
(Γερμανία), Γκέελ (Βέλγιο), Πέττεν (Ολλανδία) ή Σεβίλλη 
(Ισπανία). 

 
Δικαιούχοι: 

 Υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ, 

 Άριστη γνώση δυο επίσημων γλωσσών της ΕΕ, από τις  

οποίες η μια πρέπει να είναι η αγγλική, γαλλική ή γερμανική 
γλώσσα, 

 Κάτοχοι πτυχίου σε ένα από τους ακόλουθους κλάδους: 

Χημεία, Τεχνολογία Τροφίμων, Περιβαλλοντικές Σπουδές, Μη-
χανολογία, Οικονομικά, Επικοινωνία και Πολυμέσων, Γεωγραφί-
α, Μαθηματικά και Στατιστική. 
 
Οφέλη: 

 Μηνιαίο επίδομα περίπου €1.200  

 Επιστρέφονται τα ταξιδιωτικά έξοδα (εντός ορισμένων 

όρων) 
 
Διάρκεια: 3-5 μήνες 

Προθεσμίες: Διαφέρουν ανάλογα με την προκήρυξη 

 

 

Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο Κοινό Κέντρο Ερευνών 

Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) προκήρυξε 
το πρόγραμμα Young Graduate Trainee για απόφοιτους μετα-
πτυχιακού επιπέδου Master, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να 
πραγματοποιήσουν αμειβόμενη πρακτική άσκηση στον οργανι-
σμό για ένα χρόνο. 

Οι 100 περίπου θέσεις πρακτικής άσκησης απευθύνονται κυρίως 
σε μηχανικούς και επιστήμονες, πτυχιούχους Πληροφορικής, 
Φυσικών ή Κοινωνικών Επιστημών και Διοίκησης. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: 

 Φοιτητές μεταπτυχιακού επιπέδου που βρίσκονται στο τε-

λευταίο έτος των σπουδών τους ή πρόσφατα αποφοιτήσα-
ντες. 

 Πολίτες των οποίων τα κράτη είναι μέλη του Οργανισμού. 

Το πρόγραμμα προσφέρει στους συμμετέχοντες: 

 Την ευκαιρία να εργαστούν και να αποκτήσουν εμπειρίες 

που θα τους επιστρέψει να εργαστούν στην ευρωπαϊκή βιο-
μηχανία διαστήματος 

 Ένα διεθνές περιβάλλον εργασίας 

 Συμβόλαιο ενός χρόνου 

 Περίπου €2.300 τον μήνα 

 Επίδομα μετεγκατάστασης 

 Κάλυψη ταξιδιωτικών εξόδων. 

 Πέντε ημέρες πληρωμένη άδεια το μήνα. 

 Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 

Τοποθεσία: Διαφέρει ανάλογα με τον τομέα πρακτικής άσκησης 

Προθεσμίες: Διαφέρουν 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.  

 

 

 

 

http://europedirect.cut.ac.cy/theseis-praktikis-askisis-ston-evropaiko-organismo-diastimatos/
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H απόφαση της Ευρωπαϊκή Επιτροπής ελήφθη με βάση επιστη-

μονική συμβουλή της EFSA (Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια 

των Τροφίμων) ότι η ουσία ενέχει κινδύνους για των υγεία και 

το περιβάλλον. 

Πρόκειται για το 4ο νεονικοτινοειδές, από τα 5 των οποίων η 

χρήση είχε εγκριθεί προγενέστερα στην ΕΕ, για το οποίο εγκρί-

νεται περιορισμός χρήσης ή απαγόρευση από το 2013 μέχρι 

σήμερα. 

Η Επίτροπος κ. Στέλλα Κυριακίδου, αρμόδια για την Υγεία 

και την Ασφάλεια των Τροφίμων, δήλωσε σχετικά: «Η 

επιστημονική συμβουλή της EFSA είναι σαφής: η χρήση του εν 

λόγω φυτοφαρμάκου συνδέεται με περιβαλλοντικές ανησυχίες, 

ιδίως όσον αφορά τις επιπτώσεις του στα υπόγεια ύδατα, αλλά 

και στην ανθρώπινη υγεία και την τοξικότητα για το αναπαρα-

γωγικό σύστημα. Η σημερινή απαγόρευση αποτελεί μία ακόμη 

σαφή απόδειξη της δέσμευσης της Επιτροπής να προστατεύσει 

την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών και του περιβάλλοντος. Α-

πόδειξη της προτεραιότητας αυτής είναι η στρατηγική “από το 

αγρόκτημα στο πιάτο”, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης 

Συμφωνίας». 

Φυτοφάρμακα: Η Επιτροπή απαγορεύει νεονικοτινοειδές                  

εντομοκτόνο από την αγορά της ΕΕ 

Το επενδυτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας θα 
κινητοποιήσει χρηματοδότηση της ΕΕ και θα δημιουργήσει ένα 
υποστηρικτικό πλαίσιο για τη διευκόλυνση και την τόνωση των 
δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων που είναι αναγκαίες για τη 
μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη, πράσινη και ανταγωνι-
στική οικονομία χωρίς αποκλεισμούς. Το σχέδιο, το οποίο συ-
μπληρώνει άλλες πρωτοβουλίες που έχουν εξαγγελθεί στο πλαί-
σιο της Πράσινης Συμφωνίας, βασίζεται σε τρεις διαστάσεις: 

 Χρηματοδότηση: Κινητοποίηση βιώσιμων επενδύσεων 

ύψους τουλάχιστον 1 τρισ. ευρώ κατά την επόμενη δεκαετί-
α. Το μεγαλύτερο από ποτέ μερίδιο δαπανών για τη δράση 
για το κλίμα και το περιβάλλον από τον προϋπολογισμό της 
ΕΕ θα προσελκύσει ιδιωτική χρηματοδότηση, ενώ η Ευρω-
παϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα διαδραματίσει βασικό ρόλο. 

 Διευκόλυνση: Παροχή κινήτρων για την αποδέσμευση και 

τον αναπροσανατολισμό δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσε-
ων. Η ΕΕ θα παράσχει εργαλεία για τους επενδυτές θέτο-

ντας τη βιώσιμη χρηματοδότηση στο επίκεντρο του χρημα-
τοπιστωτικού συστήματος, ενώ θα διευκολύνει και τις βιώ-
σιμες επενδύσεις από τις δημόσιες αρχές ενθαρρύνοντας 
τους πράσινους προϋπολογισμούς και τις πράσινες δημόσιες 
συμβάσεις, καθώς και σχεδιάζοντας τρόπους διευκόλυνσης  

 

των διαδικασιών έγκρισης κρατικών ενισχύσεων για τις περιφέ-
ρειες δίκαιης μετάβασης. 

 Πρακτική στήριξη: Η Επιτροπή θα παρέχει στήριξη σε 

δημόσιες αρχές και φορείς υλοποίησης έργων κατά τον 
προγραμματισμό, τον σχεδιασμό και την εκτέλεση βιώσιμων 
έργων. 

 

3. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

Το επενδυτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας 

και ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης 
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Το Europe Direct Λεμεσού, σε συνεργασία με το Λανίτειο Λύ-

κειο Λεμεσού, διοργάνωσαν, ενημερωτική ημερίδα με θέμα 

«Ενεργός Πολιτότητα και Εθελοντισμός», η οποία πραγματοποι-

ήθηκε στις 3 Φεβρουάριου 2020. 

Στην ενημερωτική ημερίδα παραβρέθηκαν 50 μαθητές Erasmus 

από την Ιταλία, Πολωνία, Λετονία, Βουλγαρία και συμμαθητές 

τους από το Λανίτειο Λύκειο Λεμεσού. Ειδικότερα, οι μαθητές 

έλαβαν πληροφόρηση για την πολιτική και τις δράσεις της   

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σχετικά με την πιο πάνω θεματική. 

Μεταξύ άλλων αναδείχτηκαν οι ευκαιρίες εθελοντισμού που 

προσφέρονται μέσα από την συμμετοχή σε προγράμματα 

όπως ,το Πρόγραμμα Erasmus+, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγ-

γύης, το Πρόγραμμα Εθελοντές Βοήθειας της ΕΕ και οι Θέσεις 

Πρακτικής Άσκησης σε Οργανισμούς και στα Θεσμικά Όργανα 

της ΕΕ. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν τα οφέλη που πηγάζουν 

από τη συμμετοχή σε αυτά τα προγράμματα και πως αυτά μπο-

ρούν να οδηγήσουν στη γρηγορότερη επαγγελματική αποκατά-

σταση τους και παράλληλα στο γενικότερο καλό της κοινωνίας 

και των συνανθρώπων μας. 

Τέλος, οι μαθητές έδειξαν ιδιαίτερο ζήλο να τοποθετηθούν και 

παράλληλα να κάνουν ενέργειες για να συμμετάσχουν σε αυτά 

τα προγράμματα εθελοντισμού και στον ίδιο βαθμό ανέδειξαν 

τις ανησυχίες τους για διάφορα θέματα της κοινωνίας.   

 

Ημερίδα «Ενεργός Πολιτότητα και Εθελοντισμός» 

4. ΝΕΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ EUROPE DIRECT ΛΕΜΕΣΟΥ  



   

 

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 450 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

