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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Σας παρουσιάζουμε το έντυπο ετήσιο τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου, που ετοιμάζεται από το Κέντρο 

Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Λεμεσού, το οποίο εδρεύει από το 2013 στο Τεχνολογικό Πανεπι-

στήμιο Κύπρου.  

Το 2020 φτάνει στο τέλος του και ήταν μια χρονιά διαφορετική από τις άλλες, εξαιτίας της πανδημίας του 

κορονοϊού που έχει επηρεάσει την ανθρωπότητα. Παρόλα αυτά συνεχίσαμε απρόσκοπτα να προσφέρουμε τις 

υπηρεσίες εξυπηρέτησης και καθοδήγησης τηρώντας όλα τα μέτρα προφύλαξης κατά της εξάπλωσης του 

Covid-19. Το πλάνο δράσης υλοποιήθηκε και προσαρμόστηκε στα νέα δεδομένα και όλες οι εκδηλώσεις 

πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά με μεγάλη επιτυχία. Ως σημείο επαφής και δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα 

στις Βρυξέλλες και την Κύπρο, ενημερώναμε το κοινό για όλες τις εξελίξεις σχετικά με την πανδημία, μέσα 

από τα διάφορα κανάλια επικοινωνίας μας, όπως είναι τα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά ένθετα, τα μέσα κοι-

νωνικής δικτύωσης και το ενημερωτικό δελτίο που έχετε τώρα στα χέρια σας ή στην οθόνη σας.  

Στις επόμενες σελίδες του Ενημερωτικού Δελτίου, μπορείτε να πληροφορηθείτε για τις τρέχουσες ευκαιρίες 

χρηματοδότησης, τις ευκαιρίες κατάρτισης, τις υποτροφίες και σπουδές στην Ευρώπη, για τους διαγωνι-

σμούς, τις ευρωπαϊκές ειδήσεις καθώς και για τα νέα και τις δράσεις του Europe Direct Λεμεσού, πάντα προ-

σαρμοσμένες στη νέα πραγματικότητα.  

Με αυτή την ευκαιρία σας ευχόμαστε, Καλά Χριστούγεννα και ευχή όλων μας το 2021 να έχουμε υγεία και 

να βρισκόμαστε κοντά στα αγαπημένα μας πρόσωπα.   

ΟΜΑΔΑ EUROPE DIRECT ΛΕΜΕΣΟΥ 

Χαράλαμπος Χρυστοστόμου, PhD 

Γενικός Υπεύθυνος  

 

Ελιάνα Ηλιοφώτου, MA, MBA 

Λειτουργός  

Μαρίλια Παναγιώτου, PhD     

Συντονίστρια 

Γιώργος Νικόλα, ΜΑ  

Λειτουργός  



 3 

 

To Yπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφα-

λίσεων ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων με 

τον τίτλο «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Νέ-

ων Ηλικίας 15 μέχρι 29 ετών». 

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην άμβλυνση της ανεργίας στους 

νέους ηλικίας από 15 μέχρι 29 ετών, οι οποίοι δεν μετέχουν σε 

πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης και στη βιώσιμη ένταξη 

των νέων στην αγορά εργασίας, μέσω της τοποθέτησης τους σε 

επιδοτούμενες θέσεις απασχόλησης και απόκτησης εργασιακής 

πείρας.  

Το Σχέδιο περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-

2020 Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 

και δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Πρωτο-

βουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) και το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 

Δικαιούχοι: Εργοδότες 

Συνολικός Προϋπολογισμός: €10 εκατ. 

Συγχρηματοδότηση: Με βάση τη μονάδα κόστους η μέγιστη 

δυνατή επιχορήγηση για την περίοδο της Σύμβαση Δημόσιας 

Χρηματοδότησης (ΣΔΧ) για 12 μήνες ανέρχεται σε €8.6 εκατ.  

Το Σχέδιο προνοεί απασχόληση του ανέργου για δέκα μήνες 

(10) μήνες με υποχρέωση του εργοδότη για πρόσθετη εργοδό-

τηση του εργοδοτουμένου για δύο (2) μήνες, χωρίς επιχορήγη-

ση. 

Προθεσμία: Μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου ή ανακοίνωσης 

για λήξη του Σχεδίου. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://europedirect.cut.ac.cy/  

 

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Νέων                

Ηλικίας 15 μέχρι 29 ετών 

 1. ΕΥΚΑΙΡIΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣHΣ 

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για την                                 

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξε την πρόσκληση υποβολής 

προτάσεων για έργα έρευνας και καινοτομίας που αντιμε-

τωπίζουν την κλιματική κρίση και συμβάλλουν στην προ-

στασία των μοναδικών οικοσυστημάτων και της βιοποικι-

λότητας της Ευρώπης. Η χρηματοδοτούμενη από το πρό-

γραμμα «Ορίζοντας 2020» πρόσκληση υποβολής προτάσεων 

σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, θα δώσει ώθηση 

στην ανάκαμψη της Ευρώπης από την κρίση λόγω του κορονοϊ-

ού, μετατρέποντας τις πράσινες προκλήσεις σε ευκαιρίες καινο-

τομίας. 

Τα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτής της πρό-

σκλησης αναμένεται να αποδώσουν αποτελέσματα με απτά 

οφέλη σε θεματικούς τομείς που αντικατοπτρίζουν τους βασι-

κούς άξονες εργασίας της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, 

όπως μεταξύ άλλων, την αύξηση των κλιματικών φιλοδοξιών, 

την καθαρή, οικονομικά προσιτή και ασφαλής ενέργεια, τη βιώ-

σιμη και έξυπνη κινητικότητα, από το αγρόκτημα στο πιάτο, 

κ.ά.  

Η πρόσκληση περιλαμβάνει επίσης ευκαιρίες για διεθνή συνερ-

γασία στην αντιμετώπιση των αναγκών των λιγότερο ανεπτυγ-

μένων χωρών, ιδίως στην Αφρική, στο πλαίσιο της συμφωνίας 

του Παρισιού, καθώς και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 

(ΣΒΑ). 

Προϋπολογισμός: 1 δισ. ευρώ 

Προθεσμία: 26 Ιανουαρίου 2021 

Περισσότερες πληροφορίες: http://europedirect.cut.ac.cy/  

 

 

 

http://europedirect.cut.ac.cy/sxedio-paroxis-kinitron-gia-tin-apasxolisi-neon-ilikias-15-mexri-29-eton/
http://europedirect.cut.ac.cy/prosklisi-ipovolis-protaseon-sxetika-me-tin-europaiki-prasini-simfonia/
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής 

προτάσεων, ύψους €3,9 εκατ. για την περαιτέρω στήριξη των 

διασυνοριακών ερευνών και για τη χαρτογράφηση και αντιμε-

τώπιση των παραβιάσεων της ελευθερίας του τύπου και των 

μέσων ενημέρωσης.  

Στόχος της πρόσκλησης είναι να στηρίξει νομικά και υλικά 

την κατάρτιση ερευνητών δημοσιογράφων, να προαγάγει την 

ανταλλαγή περιεχομένου, τη συνδημιουργία και τη μετάφραση 

δημοσιογραφικών ρεπορτάζ γενικού ενδιαφέροντος και να 

καταγράψει τις παραβιάσεις της ελευθερίας του τύπου και των 

μέσων ενημέρωσης, ώστε να εξασφαλιστεί η αξιόπιστη και 

σφαιρική πληροφόρηση του κοινού και των ευρωπαϊκών θε-

σμικών οργάνων. 

Δικαιούχοι: ΜΚΟ, διεθνείς οργανισμοί και πανεπιστήμια, ενώ 

σε κάθε έργο πρέπει να εμπλέκονται εταίροι από τουλάχιστον 

δύο χώρες, με συντονιστές έργων εγκατεστημένους στην ΕΕ.  

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 20 Ιανουαρίου 2021 

Περισσότερες πληροφορίες: http://europedirect.cut.ac.cy/ 

 

 

Στήριξη της ερευνητικής δημοσιογραφίας και                                  

της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης 

Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2024 

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αίτησης από δήμους για τον τίτλο της 
Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2024. Ο τίτλος αυτός έχει σχεδιαστεί για την ενδυνάμωση των νέων, την ενίσχυση της 
συμμετοχής τους και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Μια ευρωπαϊκή πόλη θα έχει την ευκαιρία να επιδείξει καινοτό-
μες ιδέες, τα έργα και τις δραστηριότητές της που στοχεύουν στην ενίσχυση των νέων και των σχημάτων της νεανικής κοινω-
νίας των πολιτών καθώς και στη δημιουργία μιας νέας προοπτικής για τη νεολαία σε όλες τις πτυχές της ζωής στην πόλη. 

Προθεσμία: 17 Ιανουαρίου 2021 

Περισσότερες πληροφορίες: http://europedirect.cut.ac.cy/  

 

 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-funded-projects-support-media-freedom-and-pluralism-eu
http://europedirect.cut.ac.cy/ευρωπαϊκή-πρωτεύουσα-νεολαίας-2024/
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Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe 

Direct Λεμεσού, με την στήριξη της Αντιπροσω-

πείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, 

διοργάνωσε διαγωνισμό με θέμα «Η συμμετοχή της 

Κύπρου στην ΕΕ». Στόχος του διαγωνισμού ήταν η 

αύξηση των γνώσεων των πολιτών σε σχέση με θέ-

ματα που άπτονται της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι 

ερωτήσεις αφορούσαν στη συμμετοχή της Κύπρου 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Διαδικασία: Ο διαγωνισμός ξεκίνησε στις 15 Οκτω-

βρίου και διήρκησε μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου 2020. 

Κάθε 2 εβδομάδες  αναρτόταν μία ερώτηση στην  

ιστοσελίδα του Europe Direct Λεμεσού, στην οποία οι 

συμμετέχοντες καλούνταν να απαντήσουν. Ένας 

νικητής / τρια κάθε 2 εβδομάδες κατόπιν κλή-

ρωσης κέρδιζε ένα tablet ή ένα κινητό με συνδεσιμότητα Wifi/4G. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://europedirect.cut.ac.cy/ 

 

Διαγωνισμός Europe Direct Λεμεσού:                                     

Η συμμετοχή της Κύπρου στην ΕΕ 

 2. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ  

Διδακτορικές Σπουδές στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο 

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Αθλητισμού και 

Νεολαίας γνωστοποιεί ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Πανεπι-

στημιακού Ινστιτούτου (EUI) σχετικά με την έναρξη της υποβο-

λής αιτήσεων εισδοχής στα διδακτορικά του προγράμματα.  

Η εξασφάλιση θέσης στα διδακτορικά προγράμματα του EUI 

συνεπάγεται αυτόματα την εξασφάλιση εθνικής υποτροφίας.  

Οι υποτροφίες προσφέρονται στα παρακάτω πεδία: 

 Οικονομικές Επιστήμες  

 Ιστορία και Πολιτισμός  

 Νομικά 

 Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήμες  

Προθεσμία: 31 Ιανουαρίου 2021 

Περισσότερες πληροφορίες: http://europedirect.cut.ac.cy  

 

 

http://europedirect.cut.ac.cy/simmetoxi-kyprou-ee/
http://europedirect.cut.ac.cy/150-ipotrofies-gia-didaktroikes-spoudes-sto-europaiko-panepistimiako-institouto/
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Το πρόγραμμα Vulcanus προσφέρει εκπαίδευση και επαγγελ-

ματική εμπειρία μέσω πρακτικής άσκησης σε κορυφαίες Ια-

πωνικές εταιρίες σε φοιτητές από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

που βρίσκονται στο 4ο έτος προπτυχιακών σπουδών ή 

στο τελευταίο έτος των μεταπτυχιακών τους σπουδών.  

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: 

 Σεμινάριο μίας εβδομάδας στην Ιαπωνία (Σεπτέμβριος), 

 Τετράμηνο εντατικής εκμάθησης της Ιαπωνικής γλώσσας 

(Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος), 

 Οκτάμηνη τοποθέτηση σε Ιαπωνική εταιρεία (Ιανουάριος-

Αύγουστος). 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι υπήκοοι της Ε.Ε και επιλέγο-

νται με βάση τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις, το επίπεδο γνώ-

σης της αγγλικής γλώσσας καθώς και τα προσωπικά τους κίνη-

τρα και την ικανότητά τους να προσαρμοστούν σε μια διαφορε-

τική κουλτούρα. 

Επιχορήγηση: €15.847 (για κάλυψη του κόστους ταξιδιού 

προς και από την Ιαπωνία και τα έξοδα διαβίωσης στην Ιαπωνί-

α). Θα παρέχεται επίσης δωρεάν διαμονή καθ’ όλη τη διάρκεια 

του προγράμματος.  

Περίοδος Πρακτικής Άσκησης: 01/09/2021 – 30/08/2022 

Προθεσμία: 20 Ιανουαρίου 2021  

Περισσότερες πληροφορίες: europedirect.cut.ac.cy  

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων 

(EFSA), που βρίσκεται στην Πάρμα της Ιταλίας ανακοινώνει 

προκήρυξη θέσεων για πρακτικές ασκήσεις. 

Οι τομείς που ασχολείται είναι η ασφάλεια των τροφίμων και 

των ζωοτροφών, η διατροφή, η υγεία και καλή μεταχείριση των 

ζώων και η προστασία και υγεία των φυτών. 

Οι δικαιούχοι πρέπει να: 

 Είναι κάτοχοι πτυχίου ελάχιστης διάρκειας 3 χρόνων 

 Έχουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επιπέδου 

Β2 σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο (CEFR) 

 Έχουν γνώση σε τομέα σχετικό με τις δραστηριότητες του 

Οργανισμού 

 Οφέλη: Μηνιαίο Επίδομα €1.170 και κάλυψη αεροπορικών 

εξόδων. 

 Διάρκεια Τοποθέτησης: 5 – 12 μήνες 

Προθεσμία: 8 Ιανουαρίου 2020 

Περισσότερες πληροφορίες: europedirect.cut.ac.cy  

 

 

3. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ  

Πρακτική Άσκηση στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια 

των Τροφίμων 

Vulcanus: Πρακτική Άσκηση στην Ιαπωνία 

 

http://europedirect.cut.ac.cy/vulcanus-praktiki-askisi-gia-foitites-tis-ee-se-korifaies-etairies-stin-iaponia/
http://europedirect.cut.ac.cy/praktikes-askiseis-stin-evropaiki-arxi-gia-tin-asfaleia-trofimon/
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Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ 

Οι νέες ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για τα αεροπορικά 
ταξίδια αναφέρουν πως όσοι ταξιδεύουν κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας COVID-19 δεν θα πρέπει αυτομάτως να 
θεωρούνται ως παράγοντες υψηλού κινδύνου για την εξά-

πλωση της λοίμωξης, εκτός εάν έχουν έρθει σε επαφή με επι-
βεβαιωμένο θετικό κρούσμα.  
 
Με βάση τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα, οι κατευ-
θυντήριες γραμμές, που δημοσιεύθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κέ-
ντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και τον Οργανισμό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας 
(EASA), καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο αριθμός των 
νέων κρουσμάτων κορονοϊού στους ταξιδιώτες εκτιμάται 
ότι είναι χαμηλότερος απ’ ό,τι στον γενικό πληθυσμό. Επι-
πλέον, τα μέτρα που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή για τις αερο-
πορικές μεταφορές ελαχιστοποιούν την πιθανότητα μετάδοσης 
της νόσου κατά τη διάρκεια των πτήσεων.  
 
Στην τρέχουσα επιδημιολογική κατάσταση, το ECDC και ο EASA 
δεν συνιστούν γενικευμένα μέτρα, όπως οι διαγνωστικές εξετά-
σεις ή η καραντίνα των ατόμων που ταξιδεύουν αεροπορικώς. 
Αντ’ αυτού, οι κατευθυντήριες γραμμές συνιστούν ένθερμα να 
παρέχονται στους ταξιδιώτες πλήρεις πληροφορίες σχετικά με 
την επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα προορισμού τους, κα-
θώς και σχετικά με τα μέτρα που εφαρμόζονται στους αερολιμέ-
νες και εντός των αεροσκαφών για την πρόληψη της μετάδοσης 
της νόσου.  

 

4. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

Νέες Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Γραμμές για ασφαλή       

και αποδοτικότερα αεροπορικά ταξίδια  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την ετήσια έκθεση προόδου 
της ΕΕ σχετικά με τη δράση για το κλίμα, η οποία παρουσιάζει 
την πρόοδο που επιτέλεσε η ΕΕ όσον αφορά στη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου το 2019. Οι εκπομπές αε-
ρίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ-27 μειώθηκαν κατά 3,7% σε 
ετήσια βάση. 
 
Οι εκπομπές που καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας δι-
καιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ της ΕΕ) παρουσίασαν τη μεγαλύ-
τερη μείωση το 2019, σημειώνοντας πτώση κατά 9,1%, ήτοι 
περίπου κατά 152 εκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου 
του άνθρακα (Mt CO2eq) σε σύγκριση με το 2018. Η πτώση 
αυτή προήλθε κυρίως από τον τομέα της ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, όπου οι εκπομπές μειώθηκαν κατά σχεδόν 15%, κυρίως 
λόγω της αντικατάστασης της ηλεκτρικής ενέργειας που παρά-
γεται με καύση άνθρακα, από ηλεκτρική ενέργεια που παράγε-
ται από ανανεώσιμες πηγές και από φυσικό αέριο. Οι εκπομπές 
από τη βιομηχανία μειώθηκαν περίπου κατά 2%.  
 

Οι δαπάνες της ΕΕ για τη δράση για το κλίμα, τη χρηματοδό-
τηση πράσινων τεχνολογιών, την ανάπτυξη νέων λύσεων και 
τη διεθνή συνεργασία αυξήθηκαν το 2019 και θα αυξηθούν 
ακόμη περισσότερο στο πλαίσιο της ανάκαμψης της Ευρώπης 
από τη νόσο COVID-19. 
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα κυπριακό πρόγραμμα 

ύψους €22,2 εκατ για τη στήριξη της Hermes Airport Limited 

(«Hermes»), που είναι o φορέας διαχείρισης των διεθνών αερο-

δρομίων Λάρνακας και Πάφου και έχει πληγεί από την έξαρση 

του κορονοϊού. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού 

πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Η στήριξη θα λάβει τη μορ-

φή δανειακής διευκόλυνσης, προκειμένου να αποκατασταθούν 

οι δυσχέρειες που αντιμετωπίζει η Hermes.  

Στόχος του προγράμματος είναι να εξασφαλιστεί επαρκής 

ρευστότητα για την Hermes, ώστε να ανταποκριθεί στις 

οικονομικές υποχρεώσεις της και να συνεχίσει τη λει-

τουργία της. 

Τα κυπριακά αεροδρόμια συμβάλλουν σημαντικά στην κυπριακή 

οικονομία, εξασφαλίζοντας συνδεσιμότητα για τις επιχειρήσεις 

και μεταφέροντας τουρίστες στη χώρα. Επιπλέον, οι δύο αερολι-

μένες που λειτουργούν στη Λάρνακα και την Πάφο θα συμβά-

λουν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης του κορο-

νοϊού, όσον αφορά στην επανασύνδεση κυπριακών εταιρειών με 

διεθνείς πελάτες και θα συμβάλουν στην τόνωση του τουρισμού 

μετά το τέλος της υγειονομικής κρίσης.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε δάνειο ύψους €22,2 εκατ. 

προς την Hermes Airport Limited 

Η Επιτροπή Φον ντερ Λάιεν συμπλήρωσε ένα χρόνο από την 
ανάληψη των καθηκόντων της, την 1η Δεκεμβρίου 2019. Με 
την εντολή που έλαβε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρότειναν μια δέσμη φιλόδοξων στό-
χων για το μέλλον της Ευρώπης, όπως να:  
 

 Εξασφαλιστεί κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 
 

 Γίνει η δεκαετία του 2020 η ψηφιακή δεκαετία της Ευρώ-
πης 

 

 Καταστεί η Ευρώπη ισχυρότερη στον κόσμο μέσω μιας 
περισσότερο γεωπολιτικής προσέγγισης. 

 
Το πρώτο τρίμηνο παρουσιάστηκε η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμ-
φωνία και τα πρώτα δομικά στοιχεία της, μια βιομηχανική 
στρατηγική για τον καθορισμό μιας νέας μελλοντικής πορείας 

για τη βιομηχανία στην Ευρώπη, ενώ εστιάστηκε και στην ενί-
σχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στην παγκόσμια 
σκηνή. 
 
 Όταν χτύπησε η πανδημία του κορονοϊού, απαιτήθηκε μια 
πραγματικά ευρωπαϊκή αντίδραση. Η Επιτροπή εργάστηκε για 
να οργανώσει μια συνδυασμένη και συντονισμένη ευρωπαϊκή 
αντίδραση στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης και στη συνέ-
χεια ενήργησε γρήγορα και ξεκίνησε τις προσπάθειες για την 
ανάκαμψη της οικονομίας μας με το NextGenerationEU, ως 
ακρογωνιαίο λίθο του μεγαλύτερου μακροπρόθεσμου προϋ-
πολογισμού της ΕΕ.  
 

Συμπλήρωση ενός έτους από την Επιτροπή Φον Ντερ Λάειν 
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Το Europe Direct Λεμεσού διοργάνωσε με επιτυχία μαζί 

με το Γραφείο Αθλητισμού του ΤΕΠΑΚ, αθλητική ημερίδα 

αερόβιων προγραμμάτων στην Πλατεία Ηρώων. Στόχος της εκ-

δήλωσης ήταν αύξηση της συμμετοχής όλων των φοιτητών και 

πολιτών στη φυσική δραστηριότητα και στον αθλητισμό σε όλα 

τα επίπεδα, ώστε να υιοθετήσουν ενεργό και υγιή τρόπο ζωής. 

Τα αθλητικά προγράμματα, Dance Fitness, Mossa Fight (Fitness  

MIXED MARTIAL ARTS), πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη       

24 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκή Εβδομάδας 

Αθλητισμού #BEACTIVE 2020.   

Πέραν των 100 φοιτητών, αθλητών και το ευρύ κοινό συμμετεί-

χαν στις εν λόγω δραστηριότητες, οι οποίες είναι θεσμοθετημέ-

νες και διοργανώνονται κάθε χρόνο. 

4. ΝΕΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕUROPE DIRECT ΛΕΜΕΣΟΥ  

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού #BEACTIVE 2020  
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Το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική 

και Δημόσια Υγεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Τε-

χνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, με την υποστήριξη 

του Europe Direct Λεμεσού, διοργάνωσαν στις 29 Σεπτεμ-

βρίου την 6η Ημερίδα Δημόσιας Υγείας, υπό την αιγίδα του 

Υπουργού Υγείας κ. Ιωάννου.  

Η φετινή εκδήλωση ένεκα της έξαρσης του κορονοϊού εστιά-

στηκε στην αξιολόγηση υφιστάμενων αλλά και νέων προγραμ-

μάτων αντιμετώπισης και πρόληψης της πανδημίας.      

Παρουσιάστηκαν επίσης τα αποτελέσματα ερευνών σχετικών με 

τον κορονοϊό που έχουν εφαρμοστεί στην Κύπρο. Η ημερίδα 

φιλοξένησε επαγγελματίες δημόσιας υγείας, που διαδραμάτισαν 

σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της πανδημίας από την 

πολιτεία αλλά και σχεδίασαν και παρήγαγαν μελέτες επιπτώσε-

ων περιοριστικών μέτρων στη μείωση ρίσκου μολυσματικότητας 

του κορονοϊού.  

Παρακολουθήστε την ημερίδα στο Youtube εδώ. 

Ο πολύπλευρος ρόλος της δημόσιας υγείας στην                

αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=OgiaFNCUNJA&t=14381s&fbclid=IwAR09RL1zDEKvpHBt8qRxdpI2Ry1g7TGNDaW_O082YmWN5gQrDB0D3E5G1zE
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To Europe Direct Λεμεσού, σε συνεργασία με το Παρατη-

ρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου, διοργάνωσαν εκδήλωση 

με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων Τρίτης Ηλικίας. 

Προσκεκλημένος ομιλητής ήταν ο Δρ. Μάριος Κυριαζής, ιατρός, 

επιστημονικός διευθυντής του νεοσύστατου Εθνικού Κέντρου 

Γεροντολογίας Κύπρο και υποψήφιος για Νόμπελ Ιατρικής. 

Ο Δρ. Κυριαζής, σε μια ενδιαφέρουσα διαδικτυακή ομιλία, ανα-

φέρθηκε στην ποιότητα ζωής των ατόμων τρίτης ηλικίας, στη 

σωματική και πνευματική δραστηριότητα και στα δικαιώματα 

τους. Παρουσίασε επίσης κάποια μυστικά μακροζωίας που 

έχουν να κάνουν με τον τρόπο ζωής και σκέψης, που είναι πο-

λύ σημαντικά για την ψυχοσύνθεση και τη ζωή μας. 

«Ο άνθρωπος έχει μηχανισμούς που τον βοηθούν να μείνει 

ζωντανός και αυτούς τους μηχανισμούς, πρέπει να τους χρησι-

μοποιούμε σωστά», επεσήμανε ο Δρ. Κυριαζής. 

Αναφέρθηκε επίσης στις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει 

σήμερα η τρίτη ηλικία, όπως την τεχνολογική πρόοδο και φυσι-

κά τη δύσκολη κατάσταση με τον κορονοϊό και τα περιοριστικά 

μέτρα. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να λύσουν απορίες 

και να υποβάλουν ερωτήσεις προς τον Δρ. Κυριαζή.  

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων Τρίτης Ηλικίας  
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Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματι-

κών Δεξιοτήτων, το Europe Direct Λεμεσού και το Δί-

κτυο Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης του Τεχνο-

λογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, διοργάνωσαν εκδήλωση 

με θέμα: «Επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου 

μάθηση στη νέα εποχή».  

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων, είναι 

μια ετήσια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης  και κατάρτισης. Το σύνθημα της πρωτοβουλίας 

είναι «Ανακάλυψε το Ταλέντο σου!» γιατί κάθε άτομο, ανε-

ξάρτητα από την ηλικία ή το υπόβαθρο του, έχει ταλέντο, που 

πρέπει να το ανακαλύψει. 

Την διαδικτυακή εκδήλωση συντόνιζε ο Γιώργος Μιχαήλ από 

το Γραφείο Επικοινωνίας και Προβολής του Τεχνολογικού 

Πανεπιστημίου Κύπρου.  

Την εκδήλωση χαιρέτισαν, η Δρ Αντιγόνη Παρμαξή Συντονί-

στρια του Δικτύου Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης και 

η Ελιάνα Ηλιοφώτου, Λειτουργός Europe Direct Λεμεσού.  

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 

τις  παρακάτω ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις και να υποβάλουν 

ερωτήσεις στους εισηγητές.    

 Ο ρόλος της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

στην ψηφιακή οικονομία και την μετά-COVID εποχή,  

Εισηγήτρια Μόνικα Ιωαννίδου Πολεμίτη, Ανώτατη Εκτε-

λεστική Διευθύντρια, MAP Innovation Ltd 

 Τα γενικά οφέλη της πρακτικής άσκησης, Εισηγήτρια: 

Μαριγιώργια Βοσκαρίδου, Λειτουργός Γραφείου Διασύν-

δεσης με την Αγορά Εργασίας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 

Κύπρου, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας 

 University as a Fablab! Rethinking education as a life-

long process. The case of EUt+, Εισηγητής: Αριστόδημος 

Λανίτης, Erasmus Institutional Coordinator, Γραφείο 

Erasmus, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Παρακολουθήσετε την εκδήλωση:  

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

 

Επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου           

μάθηση στη νέα εποχή 

https://webmeetings-node1.cut.ac.cy/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=6cee13449b0bd37b2c01ffb2efc0b80ea3e2d40b-1606292214464


   

 

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

