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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Αγαπητοί αναγνώστες,  

Με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζουμε την εξαμηνιαία ενημερωτική έκδοση του Κέντρου EUROPE DIRECT Λεμεσού, η οποία συγκε-

ντρώνει σε ένα έγγραφο διάφορες ευρωπαϊκές ευκαιρίες χρηματοδότησης, πρακτικές ασκήσεις που πραγματοποιούνται στα θεσμικά 

όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποτροφίες για φοιτητές, ευρωπαϊκά νέα, καθώς και τις δράσεις του EUROPE DIRECT Λεμεσού.  

Με την ευκαιρία αυτή σας παρουσιάζουμε τον ρόλο και τις υπηρεσίες που προσφέρει το Κέντρο. To EUROPE DIRECT Λεμεσού εδρεύ-

ει στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και υπάγεται στην Υπηρεσία Έρευνας του Πανεπιστημίου. Είναι Κέντρο Ευρωπαϊ-

κής Πληροφόρησης και μέλος του δικτύου EUROPE DIRECT στην Κύπρο, το οποίο με τη σειρά του ανήκει σε μια πανευρωπαϊκή οικο-

γένεια που αριθμεί 450 κέντρα. Υπεύθυνη για τη διαχείριση του δικτύου είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Τo EUROPE DIRECT Λεμεσού απευθύνεται προς όλους τους πολίτες και οργανωμένους φορείς της πολιτείας και προσφέρει τις παρα-

κάτω υπηρεσίες:  

• Παροχή πληροφοριών, βοήθειας και συμβουλών στους πολίτες σε σχέση με ευρωπαϊκά θέματα (δικαιώματα που απορρέουν 

από την Ευρωπαϊκή ιθαγένεια, ευκαιρίες χρηματοδότησης, προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, νομοθεσία, κ.ά.) Οι πολίτες 

μπορούν να έρθουν σε επαφή με το Κέντρο μέσω κατ’ ιδίαν συναντήσεων,  τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας, 

• Ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών στα ευρωπαϊκά προγράμματα με στόχο την  αξιοποίηση των ευρωπαϊ-

κών ευκαιριών και χρηματοδοτήσεων. Το Κέντρο παρουσιάζει σε εβδομαδιαία βάση ραδιοφωνικά ένθετα σε τοπικά μέσα (Λεμεσός) 

αλλά και Παγκύπρια μέσα ενημέρωσης,  

• Δημιουργία και διάχυση ενημερωτικών εντύπων καθώς και διάθεση στον χώρο του Κέντρου επίσημες εκδόσεις της Ευρωπα-

ϊκής Ένωσης,  

• Διοργάνωση ημερίδων και εκδηλώσεων ενημερωτικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα,   

• Επισκέψεις στα σχολεία, όπου πραγματοποιούνται παρουσιάσεις και διεξάγονται συζητήσεις σχετικά με την ΕΕ 

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν για τους συμμετέχοντες πολίτες. 

ΟΜΑΔΑ EUROPE DIRECT ΛΕΜΕΣΟΥ 

Χαράλαμπος Χρυστοστόμου, PhD 

Γενικός Υπεύθυνος  

 

Ελιάνα Ηλιοφώτου, MA, MBA 

Λειτουργός  

Μαρίλια Παναγιώτου, PhD     

Συντονίστρια 

Γιώργος Νικόλα, ΜΑ  

Λειτουργός  
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Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 

(ΥΕΕΒ) ανακοίνωσε το Σχέδιο Χορηγιών για εγκατάσταση φω-

τοβολταϊκών και θερμομόνωση οροφής σε οικίες. 

Το Σχέδιο καλύπτει τις ακόλουθες κατηγορίες επενδύσε-

ων: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: 

 Θερμομόνωση οροφών υφιστάμενων κατοικιών. Προνοεί-

ται χορηγία 45% επί των επιλέξιμων δαπανών της κάθε 

αίτησης/κατοικίας, με μέγιστο ποσό χορηγίας ανά αίτηση 

τα €2.250. Για τους κατοίκους ορεινών κοινοτήτων τα πο-

σά αυξάνονται κατά 50%. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2:  

 Θερμομόνωση οροφών υφιστάμενων κατοικιών σε συν-

δυασμό με εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη 

μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων (Net Metering ή 

Virtual Net Metering). Προνοείται χορηγία 55% επί των 

επιλέξιμων δαπανών για τη θερμομόνωση οροφής, με μέ-

γιστο ποσό χορηγίας €2.750 και χρηματοδότηση €450 ανά 

εγκαταστημένο kW φωτοβολταϊκού συστήματος, με μέγι-

στο ποσό χορηγίας €1.800. Το μέγιστο ποσό χορηγίας ανά 

αίτηση δύναται να ανέλθει στις €4.550. Για τους κατοίκους 

ορεινών κοινοτήτων τα ποσά αυξάνονται κατά 50%. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3:  

 3Α. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθο-

δο του συμψηφισμού μετρήσεων (Net Metering) ή του 

εικονικού συμψηφισμού μετρήσεων (Virtual Net Metering) 

σε υφιστάμενες κατοικίες. Το ύψος της χορηγίας ανέρχεται 

στα €375 ανά εγκαταστημένο kW φωτοβολταϊκού συστή-

ματος, με μέγιστο ποσό χορηγίας €1.500. 

 3Β. Για τους κατοίκους ορεινών κοινοτήτων τα ποσά αυξά-

νονται κατά 50%. Το ποσό αυξάνεται στα €1.000 ανά ε-

γκαταστημένο kW φωτοβολταϊκού για τις κατοικίες ευάλω-

των καταναλωτών, με μέγιστο ποσό χορηγίας €5.000.  

Επιλέξιμες είναι υφιστάμενες κατοικίες, για τις οποίες η 

αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής ή πολεοδομικής 

άδειας, έχει κατατεθεί: 

 για τις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 και 2 πριν την 21 Δεκεμβρίου 2007. 

 για τις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 3Α και 3Β πριν την 01 Ιανουαρίου 

2017. 

Το Σχέδιο έχει αναδρομική ισχύ ώστε να διασφαλίζει την ομαλή 

συνέχεια του προηγούμενου Σχεδίου του 2021. Συνεπώς, επι-

λέξιμες είναι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά και την 

01 Αυγούστου 2021 συμπεριλαμβανομένης. Επενδύσεις που 

πραγματοποιήθηκαν πριν από την 01 Αυγούστου 2021, δεν 

είναι επιλέξιμες. 

Υπολογίζεται ότι από το Σχέδιο θα επωφεληθούν πάνω από 

10.000 αιτητές. 

Προϋπολογισμός: €30 εκατ. 

Προθεσμία: 20 Δεκεμβρίου 2022 

Περισσότερες πληροφορίες: 

http://europedirect.cut.ac.cy/sxedio-xorigion-gia-egkatastasi-

fotovoltaikon-kai-thermomonosi-orophis-se-oikies/ 

Σχέδιο Χορηγιών για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών                    

και θερμομόνωση οροφής σε οικίες 

 1. ΕΥΚΑΙΡIΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣHΣ 

 

Το%20Υπουργείο%20Ενέργειας,%20Εμπορίου%20και%20Βιομηχανίας%20(ΥΕΕΒ)%20ανακοίνωσε%20το%20Σχέδιο%20Χορηγιών%20για%20εγκατάσταση%20φωτοβολταϊκών%20και%20θερμομόνωση%20οροφής%20σε%20οικίες.
Το%20Υπουργείο%20Ενέργειας,%20Εμπορίου%20και%20Βιομηχανίας%20(ΥΕΕΒ)%20ανακοίνωσε%20το%20Σχέδιο%20Χορηγιών%20για%20εγκατάσταση%20φωτοβολταϊκών%20και%20θερμομόνωση%20οροφής%20σε%20οικίες.
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Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 

(ΥΕΕΒ) ανακοίνωσε την εφαρμογή του Σχεδίου Χορηγιών για 

Εγκατάσταση ή Αντικατάσταση Ηλιακών Συστημάτων Παραγω-

γής Ζεστού Νερού Χρήσης στις Κατοικίες. 

Το Σχέδιο, το οποίο θα εφαρμοστεί από το Ταμείο Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞ.Ε) 

και χρηματοδοτείται από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικό-

τητας «Κύπρος το αύριο», εμπίπτει στη στρατηγική για ταχεία 

μετάβαση στην πράσινη ενέργεια.  

Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα. Οι ενισχύσεις αφορούν επενδύ-

σεις σε υφιστάμενες κατοικίες στις οποίες η αίτηση για έκδοση 

άδειας οικοδομής ή πολεοδομικής άδειας είχε κατατεθεί πριν τις 

21 Δεκεμβρίου 2007. 

Συνολικός Προϋπολογισμός: € 600.000 

Ποσοστό Επιχορήγησης: €450 ανά κατοικία/σύστημα, ενώ 

για οικίες που εμπίπτουν στις ορεινές περιοχές το ποσό διπλα-

σιάζεται και φτάνει τα €900. 

Προθεσμία: Το Σχέδιο δεν έχει αναδρομική ισχύ και η επιχο-

ρήγηση δίδεται μόνο για εξοπλισμό που έχει αγορασθεί και ε-

γκατασταθεί μετά την ημερομηνία προκήρυξης του Σχεδίου (10 

Μάϊου 2022). Θα παραμείνει ανοικτό μέχρι 01 Οκτωβρίου 

2022 ή μέχρι την οριστική υποβολή 1300 αιτήσεων. 

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

sxedio-xorigion-gia-egkatastasi-i-antikatastasi-ilikiakon-

sistimaton/ 

Σχέδιο Χορηγιών για Εγκατάσταση ή Αντικατάσταση             

Ηλιακών Συστημάτων 

Σχέδιο Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις  

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 

(ΥΕΕΒ) ανακοίνωσε την έναρξη υποβολή αιτήσεων στο πλαί-

σιο του Σχεδίου Χορηγιών για Προώθηση Επενδύσεων Ενερ-

γειακής Απόδοσης από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) και 

Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς (ΜΚΟ). 

Το Σχέδιο Χορηγιών αποσκοπεί στην προώθηση επενδύσεων 

εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια και εγκαταστάσεις που 

ανήκουν ή/και χρησιμοποιούνται από ΜμΕ και ΜΚΟ. Συγκε-

κριμένα, στοχεύονται μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε υφι-

στάμενα κτήρια, καθώς επίσης και σε υφιστάμενες εγκατα-

στάσεις, υποδομές και μονάδες παραγωγής που έχουν στο 

παρόν στάδιο ψηλή κατανάλωση ενέργειας. Βασικός στόχος η 

μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας κατά 30% 

κατά μέσο όρο από όλες τις στηριζόμενες επιχειρήσεις. 

Δικαιούχοι: Υφιστάμενες ΜμΕ όλων των οικονομικών κλά-

δων, εκτός όσων εμπίπτουν στη λίστα αποκλεισμού του Σχε-

δίου (Παράρτημα Γ του Οδηγού Εφαρμογής). Καλύπτονται, 

επίσης, επενδύσεις από συγκεκριμένους ΜΚΟ που δεν ασκούν 

οικονομική δραστηριότητα. 

Το Σχέδιο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Σχεδίου «Κύπρος - 

το αύριο» και θα χρηματοδοτηθεί από το Μηχανισμό Ανάκαμ-

ψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), το 

κεντρικό εργαλείο του NextGenerationEU, του προσωρινού 

μέσου χρηματοδότησης της ανάκαμψης και εξόδου της ΕΕ 

από την κρίση που προκάλεσε η πανδημία. 

Συνολικός Προϋπολογισμός: €40 εκατ. 

Προθεσμία: 30 Σεπτεμβρίου 2022 

Περισσότερες πληροφορίες: 

http://europedirect.cut.ac.cy/sxedio-xorigion-gia-energiaki-

anavathmisi-mme-mko/  

 

http://europedirect.cut.ac.cy/sxedio-xorigion-gia-egkatastasi-i-antikatastasi-ilikiakon-sistimaton/
http://europedirect.cut.ac.cy/sxedio-xorigion-gia-egkatastasi-i-antikatastasi-ilikiakon-sistimaton/
http://europedirect.cut.ac.cy/sxedio-xorigion-gia-egkatastasi-i-antikatastasi-ilikiakon-sistimaton/
http://europedirect.cut.ac.cy/sxedio-xorigion-gia-energiaki-anavathmisi-mme-mko/
http://europedirect.cut.ac.cy/sxedio-xorigion-gia-energiaki-anavathmisi-mme-mko/
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Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περι-

βάλλοντος σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό 

Αγροτικών Πληρωμών, ανακοινώνει την πρώτη προκήρυξη 

του Μέτρου 5.2 «Στήριξη επενδύσεων για αποκατάσταση γεωρ-

γικού δυναμικού». 

Μέσω του Μέτρου 5.2 παρέχεται οικονομική ενίσχυση σε 

γεωργούς που πλήγηκαν από τις καταστροφικές πυρκα-

γιές που ξέσπασαν εντός του 2021: 

 στις 16/6/21 στις Κοινότητες Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου και 

Πλατανιστάσας, 

 στις 26/6/2021 στις Κοινότητες Κοίλης και Τάλας, 

 στις 3/7/2021 στις Κοινότητες Αρακαπά, Επταγώνιας, Ακα-

πνού, Διερώνας, Οδού, Οράς, Μελίνης, Συκόπετρας, Αγίους 

Βαβατσινιάς και Βαβατσινιάς και 

 στις 19/9/21 στις Κοινότητες Γιόλου, Σίμου, Δρύμου και 

Δρυνιά 

Δικαιούχοι: Το μέτρο παρέχει στήριξη στους πληγέντες γεωρ-

γούς που έχουν αποκαταστήσει ή προτίθενται να αποκαταστή-

σουν το γεωργικό τους δυναμικό (π.χ. γεωργικά μηχανήματα, 

υποστατικά, μηχανολογικός εξοπλισμός) και να συνεχίσουν να 

δραστηριοποιούνται στον ίδιο παραγωγικό κλάδο που απασχο-

λούνταν πριν τα καταστροφικά συμβάντα. 

Συνολικός Προϋπολογισμός: €2 εκ 

Συγχρηματοδότηση: 100% των επιλέξιμων δαπανών μέχρι 

του ποσού της εκτιμηθείσας κεφαλαιουχικής ζημιάς. Για το ποσό 

που ξεπερνά την εκτιμηθείσα ζημιά η επιπρόσθετη ενίσχυση θα 

ανέρχεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών. 

Προθεσμία: 5 Σεπτεμβρίου 2022 

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

stiriksi-ependiseon-gia-apokatastasi-georgikou-dinamikou/  

 

Στήριξη Επενδύσεων για Αποκατάσταση Γεωργικού Δυναμικού 

Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών 

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περι-

βάλλοντος σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό 

Αγροτικών Πληρωμών, ανακοινώνει τη δεύτερη προκήρυξη 

του Μέτρου 6.1 «Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωρ-

γών». 

Βασικός στόχος του Μέτρου είναι η αντιμετώπιση της γήρανσης 

του γεωργικού δυναμικού και απώτερος στόχος η δημιουργία 

και ανάπτυξη οικονομικά βιώσιμων και ανταγωνιστικών εκμε-

ταλλεύσεων από γεωργούς που θα εγκατασταθούν για πρώτη 

φορά στον πρωτογενή τομέα ως επικεφαλείς/ αρχηγοί γεωργι-

κής εκμετάλλευσης και κατέχουν ή θα αποκτήσουν τις απαραί-

τητες γνώσεις και δεξιότητες 

Δικαιούχοι: Νέοι Ηλικίας 18 – 40 ετών. 

Συνολικός προϋπολογισμός: €5 εκ 

Συγχρηματοδότηση:  €20.000 μέχρι €50.000 

Προθεσμία: 9 Σεπτεμβρίου 2022 

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

enisxisi-protis-egkatastasis-neon-georgon-2/  

http://europedirect.cut.ac.cy/stiriksi-ependiseon-gia-apokatastasi-georgikou-dinamikou/
http://europedirect.cut.ac.cy/stiriksi-ependiseon-gia-apokatastasi-georgikou-dinamikou/
http://europedirect.cut.ac.cy/enisxisi-protis-egkatastasis-neon-georgon-2/
http://europedirect.cut.ac.cy/enisxisi-protis-egkatastasis-neon-georgon-2/
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Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει 

την Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων του Προγράμματος 

«Κουπόνια Καινοτομίας» που εντάσσεται στο πλαίσιο των Προ-

γραμμάτων «RESTART 2016-2020». 

Η ισχύουσα Πρόσκληση χρηματοδοτείται από τον Μηχα-

νισμό Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού μέσου 

Επόμενη Γενιά ΕΕ (NextGenerationEU), στο πλαίσιο υλο-

ποίησης του Μέτρου C3.2I2 «Προγράμματα χρηματοδότησης 

της καινοτομίας και σχέδια στήριξης της ανάπτυξης και ενίσχυ-

σης της ανταγωνιστικότητας των νεοφυών επιχειρήσεων, των 

καινοτόμων επιχειρήσεων και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 

(ΜμΕ)» του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου. 

Για την υλοποίηση της συνεργασίας το ΙδΕΚ παρέχει στις ενδια-

φερόμενες ΜμΕ «Κουπόνια Καινοτομίας» τα οποία εξαργυρώνο-

νται από φορείς που θα τους παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσί-

ες και τεχνογνωσία καινοτόμου, τεχνικής ή επιστημονικής φύ-

σεως. 

Ειδικότερα στις περιπτώσεις έργων που εντάσσονται στους το-

μείς όπως των προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής (big 

data), τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) και μηχανικής μάθησης 

(machine learning) μέσα από τις συνεργασίες αναμένεται να 

επωφεληθούν τόσο οι επιχειρήσεις σε θέματα υιοθέτησης ψη-

φιακών τεχνολογιών, αλλά και η ακαδημαϊκή έρευνα μέσα από 

την αξιοποίηση δεδομένων από την πραγματική οικονομία. 

Συνολικός Προϋπολογισμός: €350.000  

Συγχρηματοδότηση: Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε 100% 

επί των επιλέξιμων δαπανών με μέγιστο ποσό τις €5.000  

Δικαιούχοι: ΜμΕ 

Προθεσμία: 14 Σεπτεμβρίου 2022 

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

kouponia-kainotomias-gia-epixeiriseis/  

 

Κουπόνια Καινοτομίας για Επιχειρήσεις 

Σχέδιο Χορηγιών για αγορά απωθητικού εξοπλισμού για προστασία 

των θαλάσσιων προστατευόμενων ειδών 

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών πληροφορεί 

τους ενδιαφερόμενους αλιείς ότι δέχεται αιτήσεις για ένταξη 

προτάσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών για αγορά απω-

θητικού εξοπλισμού για προστασία των θαλάσσιων προστατευ-

όμενων ειδών. 

Σκοπός του Σχεδίου είναι η χρηματοδότηση απωθητικού εξο-

πλισμού στα αλιευτικά σκάφη για μετριασμό της αλληλεπίδρα-

σης των αλιέων και των προστατευόμενων ειδών (π.χ. δελφί-

νια) λόγω της καταστροφής που προκαλούν στα αλιεύματα και 

στα αλιευτικά εργαλεία. 

Προϋπολογισμός: €100.000. Από το ποσό αυτό το 75% κα-

λύπτεται από το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 

(ΕΤΘΑ) και το υπόλοιπο 25% από την Κυπριακή Δημοκρατία. 

Συγχρηματοδότηση: 30% – 80% των επιλέξιμων δαπανών.  

Δεν θεωρείται επιλέξιμη οποιαδήποτε δαπάνη πραγματοποιήθη-

κε πριν την ημερομηνία υποβολής της πρότασης. Ο ελάχιστος 

συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε έργου για την πα-

ρούσα πρόσκληση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των €1.000 

(χωρίς ΦΠΑ). 

Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα, αλιείς, οι οποίοι είναι κάτοχοι 

αδειών παράκτιας αλιείας κατηγορίας Α΄ ή κατηγορίας Β΄ 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες σκαφών 

για τα οποία κατέχουν πολυδύναμη άδεια αλιείας με σκά-

φη ≥ 12 μ. 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες σκαφών 

για τα οποία κατέχουν άδεια αλιείας τράτας βυθού ή άδεια γρι-

γρι ή μεσογειακές άδειες. 

Οι Δικαιούχοι θα πρέπει να κατέχουν σε ισχύ άδεια αλιείας. 

Προθεσμία: 21 Σεπτεμβρίου 2022 

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

sxedio-xorigion-gia-agora-apothitikou-eksoplismou-gia-

prostasia-ton-thalassion-prostateuomenon-eidon/  

http://europedirect.cut.ac.cy/kouponia-kainotomias-gia-epixeiriseis/
http://europedirect.cut.ac.cy/kouponia-kainotomias-gia-epixeiriseis/
http://europedirect.cut.ac.cy/sxedio-xorigion-gia-agora-apothitikou-eksoplismou-gia-prostasia-ton-thalassion-prostateuomenon-eidon/
http://europedirect.cut.ac.cy/sxedio-xorigion-gia-agora-apothitikou-eksoplismou-gia-prostasia-ton-thalassion-prostateuomenon-eidon/
http://europedirect.cut.ac.cy/sxedio-xorigion-gia-agora-apothitikou-eksoplismou-gia-prostasia-ton-thalassion-prostateuomenon-eidon/
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει δύο πεντάμηνες περιό-

δους ενδοϋπηρεσιακής πρακτικής άσκησης (“stages”) για νέους 

πτυχιούχους πανεπιστημίων, που επιθυμούν να εξοικειωθούν 

με τον τρόπο λειτουργίας και τις εργασίες της Επιτροπής και να 

αποκτήσουν επαγγελματική πείρα σε μία από τις υπηρεσίες της 

Επιτροπής. 

 Διοικητική ενδοϋπηρεσιακή πρακτική άσκηση (σε όλες τις 

υπηρεσίες εκτός από τη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης). 

Τα καθήκοντα που ανατίθενται στους διοικητικούς ασκού-

μενους αντιστοιχούν περίπου στα καθήκοντα που αναλαμ-

βάνουν οι μόνιμοι διοικητικοί υπάλληλοι στην αρχή της 

σταδιοδρομίας τους στην Επιτροπή, όπως συλλογή πληρο-

φοριών και τεκμηρίωση, οργάνωση ομάδων εργασίας, φό-

ρουμ, δημόσιες  ακροάσεις και συνεδριάσεις, προετοιμασία 

εκθέσεων και απάντηση σε επερωτήσεις, συμμετοχή σε 

συνεδριάσεις ομάδων, αρχειοθέτηση, γλωσσική επεξεργα-

σία κειμένων, κ.λπ. 

 Ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση στη γραπτή μετάφραση 

(αποκλειστικά στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης). Οι α-

σκούμενοι απασχολούνται σε μεταφραστική μονάδα με 

μεταφραστές της ίδιας μητρικής γλώσσας. Εκτελούν την 

ίδια εργασία με τους μόνιμους υπαλλήλους, δηλαδή μετα-

φράζουν προς τη μητρική τους γλώσσα από τουλάχιστον 

δύο άλλες κοινοτικές γλώσσες. Η εργασία τους αναθεωρεί-

ται από πεπειραμένο ανώτερο προσωπικό. Ορισμένοι α-

σκούμενοι τοποθετούνται σε μονάδα υποστήριξης εντός 

της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι για να υποβάλουν αίτηση πρέπει να: 

 έχουν συμπληρώσει τον 1ο κύκλο των σπουδών τους, 

 μην έχουν διανύσει περίοδο πρακτικής άσκησης σε άλλο 

θεσμό της ΕΕ 

 έχουν ικανοποιητική γνώση της Αγγλικής ή Γερμανικής ή 

Γαλλικής γλώσσας. 

Μηνιαίο Επίδομα: €1.229. Επιπλέον προσφέρεται κάλυψη για 

ταξιδιωτικά έξοδα και ασφαλιστική κάλυψη. 

Διάρκεια: 5 μήνες 

Προθεσμία: 31 Αυγούστου 2022 

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

praktiki-askisi-stin-evropaiki-epitropi/  

2. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ  

Πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 

http://europedirect.cut.ac.cy/praktiki-askisi-stin-evropaiki-epitropi/
http://europedirect.cut.ac.cy/praktiki-askisi-stin-evropaiki-epitropi/
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει τη συμμετοχή και τέ-

ταρτης Τράπεζας στη Δράση Erasmus+ Master Loans. Η συγκε-

κριμένη τράπεζα θα δέχεται αιτήσεις από απόφοιτους που επι-

θυμούν δάνειο για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Master. 

Επί του παρόντος, στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν φοι-

τητές οι οποίοι διαμένουν στις ακόλουθες χώρες του Προγράμ-

ματος και επιθυμούν να σπουδάσουν στο εξωτερικό, σε μια 

άλλη χώρα του Προγράμματος: την Ισπανία, την Ιταλία

(περιφέρεια Emilia Romagna), την Κροατία και τη Ρουμανία.  

Οι φοιτητές από άλλες χώρες του Προγράμματος μπορούν να 

υποβάλλουν αίτηση για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ισπανία.  

Τα πανεπιστήμια του Λουξεμβούργου και της Κύπρου παρέχουν 

ανάλογες υπηρεσίες σε φοιτητές από όλες τις άλλες χώρες του 

Προγράμματος, οι οποίοι μεταβαίνουν στα πανεπιστήμια αυ-

τά για μεταπτυχιακές σπουδές. 

Κάθε δανειοδοτικός οργανισμός θέτει διαφορετικούς όρους και 

προϋποθέσεις – αλλά όλοι οι οργανισμοί παρέχουν επιτό-

κια σημαντικά χαμηλότερα από τα εμπορικά επιτόκια. Ως εκ 

τούτου, οι φοιτητές θα πρέπει να επισκεφθούν την ιστοσελίδα 

της συγκεκριμένης τράπεζας ή του δανειοδοτικού οργανισμού, 

όπου θα μπορέσουν να μελετήσουν τους συγκεκριμένους 

όρους και προϋποθέσεις.  

 

Πρόκειται για τις εξής τράπεζες και οργανισμούς: 

 MicroBank (εξερχόμενοι και εισερχόμενοι φοιτητές από/

προς την Ισπανία) 

 FINS, μέλος του ομίλου Educativa Group (εξερχόμενοι 

φοιτητές από τη Ρουμανία) 

 PBZ – Privredna Banka Zagreb (εξερχόμενοι φοιτητές από 

την Κροατία) 

 Πανεπιστήμιο Κύπρου (μόνο εισερχόμενοι φοιτητές 

στην Κυπριακή Δημοκρατία) 

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

eggimena-foititika-daneia-gia-metaptixiakes-spoudes/  

Εγγυημένα φοιτητικά δάνεια για μεταπτυχιακές σπουδές 

 

Υποτροφίες από το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ  

Το Ίδρυμα Heinrich Böll χορηγεί υποτροφίες σε περίπου 
1.000 προπτυχιακούς φοιτητές, αποφοίτους και υποψήφιους 
διδάκτορες όλων των ειδικοτήτων και των εθνικοτήτων, οι οποί-
οι φοιτούν σε πανεπιστήμια, πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επι-
στημών ή πανεπιστήμια των τεχνών. 

Υπάρχουν τρία είδη υποτροφιών: 

1. Για φοιτητές προπτυχιακού επιπέδου 
2. Για φοιτητές δημοσιογραφίας του προγράμματος 

«Πολυμορφία των ΜΜΕ: Μετανάστες στη δημοσιογραφία»  
3. Για φοιτητές διδακτορικού τίτλου (PhD) 
 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει: 

 να έχουν άριστη ακαδημαϊκή βαθμολογία, 

 να είναι κοινωνικά και πολιτικά ενεργοί και να, 

 να ενδιαφέρονται ενεργά για τις βασικές αξίες του Ιδρύμα-

τος: οικολογία και βιωσιμότητα, δημοκρατία και ανθρώπινα 
δικαιώματα, αυτοδιάθεση και δικαιοσύνη. 

 

Δεκτές γίνονται μόνο ηλεκτρονικές αιτήσεις και απαιτείται γρα-
πτή απόδειξη ότι οι υποψήφιοι γνωρίζουν άριστα την Γερμανική 
γλώσσα. 

Προθεσμία: 1 Σεπτεμβρίου 2022 

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

english-studies-in-germany-here-you-find-approximately-1000-

scholarship/  

http://europedirect.cut.ac.cy/eggimena-foititika-daneia-gia-metaptixiakes-spoudes/
http://europedirect.cut.ac.cy/eggimena-foititika-daneia-gia-metaptixiakes-spoudes/
http://europedirect.cut.ac.cy/english-studies-in-germany-here-you-find-approximately-1000-scholarship/
http://europedirect.cut.ac.cy/english-studies-in-germany-here-you-find-approximately-1000-scholarship/
http://europedirect.cut.ac.cy/english-studies-in-germany-here-you-find-approximately-1000-scholarship/
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Οι προτεραιότητες της τσεχικής Προεδρίας αντανακλώ-

νται στο σύνθημά της: «Η Ευρώπη ως καθήκον». 

Το σύνθημα αυτό αποτελεί ταυτοχρόνως μαρτυρία και υπενθύ-

μιση της ανάγκης διαρκούς αγώνα για μια σύγχρονη και λει-

τουργική Ευρώπη. Το σύνθημα εκφράζει προσήλωση στην ενί-

σχυση της κοινής ελευθερίας, της ευθύνης, της ασφάλειας και 

της ευημερίας. 

Βρισκόμενη για δεύτερη φορά στην Προεδρία του Συμβουλίου 

της ΕΕ, η Τσεχική Δημοκρατία θα επικεντρωθεί σε πέντε αλλη-

λένδετους τομείς προτεραιότητας: 

1. Διαχείριση της προσφυγικής κρίσης και μεταπολεμική ανά-

καμψη της Ουκρανίας: υποστήριξη της ανεξαρτησίας της 

Ουκρανίας με όλα τα διαθέσιμα μέσα, προώθηση της αλλη-

λεγγύης, της αποτελεσματικότητας και της ευελιξίας της ΕΕ 

στη διαχείριση των ζητημάτων που σχετίζονται με τη μετα-

νάστευση, επίτευξη συναίνεσης για τη χορήγηση στην Ου-

κρανία καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην ΕΕ 

και συμβολή στην οικονομική ανάκαμψη και τη σταθερότη-

τά της. 

2. Ενεργειακή ασφάλεια: μείωση της ενεργειακής εξάρτησης 

από αυταρχικά καθεστώτα όπως η Ρωσία, διαφοροποίηση 

των πόρων σε όλη την REPowerEU, μετριασμός των αρνη-

τικών κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων των υψη-

λών τιμών της ενέργειας. 

3. Ενίσχυση των ευρωπαϊκών αμυντικών ικανοτήτων, συμπε-

ριλαμβανομένης της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο: προώ-

θηση της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και της 

άμυνας με το ΝΑΤΟ, εφαρμογή της Στρατηγικής Πυξίδας, 

ενίσχυση μιας καλύτερης συνεργασίας εντός της ΕΕ και 

ενίσχυση των βιομηχανικών ικανοτήτων της ΕΕ σε στρατη-

γικούς τομείς. 

4. Στρατηγική ανθεκτικότητα της οικονομίας της ΕΕ: μείωση 

της εξάρτησης από εχθρικά καθεστώτα, ενίσχυση της αυ-

τάρκειας και εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς των δημο-

κρατικών κρατών, επιτάχυνση της ψηφιοποίησης και προ-

σαρμογή των κανόνων της ελεύθερης αγοράς στις εξελίξεις 

αυτές. 

5. Ανθεκτικότητα των δημοκρατικών θεσμών: διαφύλαξη των 

αξιών της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, της ελευ-

θερίας των μέσων ενημέρωσης, της διαφάνειας, του ανοι-

κτού διαλόγου με τους πολίτες (συμπεριλαμβανομένης της 

παρακολούθησης της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώ-

πης) - τόσο σε διαδικτυακούς όσο και σε μη διαδικτυακούς 

χώρους. 

Τσεχική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ:                            

1η Ιουλίου - 31η Δεκεμβρίου 2022 

 3. ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΝΕΑ 

Νέοι κανόνες περιαγωγής για ταξιδιώτες στην ΕΕ: Περιαγωγή με 

χρέωση εσωτερικού για άλλα 10 χρόνια 

Από την 1η Ιουλίου 2022, τέθηκε σε ισχύ ο νέος βελτιωμένος 

κανονισμός για την περιαγωγή, ο οποίος ουσιαστικά  παρατείνει 

την περιαγωγή με χρέωση εσωτερικού έως το 2032 και δίνει τη 

δυνατότητα στους ταξιδιώτες στην ΕΕ και τον ΕΟΧ να μπορούν 

να καλούν, να στέλνουν μηνύματα και να περιηγούνται στο δια-

δίκτυο χωρίς επιπλέον χρεώσεις.  

Οι νέοι κανόνες θα αποφέρουν επίσης σημαντικά οφέλη για τις 

επιχειρήσεις και τους πολίτες της ΕΕ, που θα απολαμβάνουν 

καλύτερη εμπειρία περιαγωγής, με την ίδια ποιότητα υπηρεσιών 

κινητής τηλεφωνίας στο εξωτερικό όπως στη χώρα τους. Μεταξύ 

άλλων οι νέοι κανόνες προσφέρουν τα πιο κάτω:  

 Ταχύτερη κινητή σύνδεση στο διαδίκτυο κατά τις μετακινή-

σεις 

 Πρόληψη απροσδόκητων κρυφών χρεώσεων 

 Περισσότερη πληροφόρηση για καλύτερες επιλογές 

 Επικοινωνία έκτακτης ανάγκης κατά τις μετακινήσεις (112) 

 Χαμηλότερες τιμές μεταξύ παρόχων, καλύτερες συνθήκες 

για τους καταναλωτές 
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Σε συνέχεια της έγκρισης της συμφωνίας εταιρικής σχέσης, του 

ενιαίου επιχειρησιακού προγράμματος και του σχεδίου δίκαιης 

μετάβασης για την Κύπρο, από το 2021 έως το 2027 η ΕΕ θα 

επενδύσει συνολικά πάνω από 1 δισ. ευρώ στη χώρα. Η συμ-

φωνία εταιρικής σχέσης καθορίζει την επενδυτική στρατηγική 

της Κύπρου για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική της συ-

νοχή, την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και την ανάπτυξη 

ενός ανταγωνιστικού και βιώσιμου, χωρίς κοινωνικούς αποκλει-

σμούς, μοντέλου ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, το σχέδιο δίκαιης 

μετάβασης θα μετριάσει τον αντίκτυπο της ενεργειακής και κλι-

ματικής μετάβασης στην τοπική οικονομία και κοινωνία. 

Σε συνδυασμό με τη συμφωνία εταιρικής σχέσης, η Κύπρος 

είναι η πρώτη χώρα που έχει εγκρίνει το πρόγραμμά της για την 

πολιτική συνοχής για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά-

πτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβα-

σης (ΤΔΜ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+). 

 Πράσινη και ψηφιακή οικονομία 

 Στήριξη για μια δίκαιη πράσινη μετάβαση 

 Οικονομική ανάπτυξη χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς 

Οι επενδύσεις θα έχουν ως στόχο εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις 

και δράσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της στήριξης των 

νέων, στη βελτίωση της συνάφειας της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης με την αγορά εργασίας, στην αναδιάρθρωση των 

υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και στην καταπολέμηση του 

κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ ειδικά για τον τελευταίο θα διατε-

θούν σημαντικά κονδύλια ύψους 87 εκατ. ευρώ. 

Αυτό θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Κύπρου με 

ορίζοντα το 2030 στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνι-

κών δικαιωμάτων, δηλαδή στην αύξηση της συμμετοχής στην 

απασχόληση (από 74,9 % σε 80 %) και στην ετήσια εκπαίδευση 

ενηλίκων (από 44,8 % σε 61 %) και στη μείωση της φτώχειας 

(10.000 λιγότερα άτομα). 

Πολιτική συνοχής της ΕΕ: πάνω από 1 δισ. ευρώ στην Κύπρο 

κατά την περίοδο 2021-2027 

Κοινός φορτιστής: λιγότερη ταλαιπωρία για τους καταναλωτές 

και λιγότερα σκουπίδια 

Μέχρι το φθινόπωρο του 2024, η USB type–C θα αποτελεί την 

κοινή θύρα φόρτισης για όλα τα κινητά, τις ταμπλέτες και τις 

κάμερες στην ΕΕ, συμφώνησαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο της ΕΕ. 

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι καταναλωτές δεν θα χρειά-

ζονται πλέον διαφορετική συσκευή φόρτισης και καλώδιο κάθε 

φορά που αγοράζουν μια νέα ηλεκτρονική συσκευή, καθώς θα 

μπορούν να χρησιμοποιούν έναν μόνο φορτιστή για όλες τις 

μικρές και μεσαίες φορητές συσκευές τους. Τα κινητά τηλέφωνα, 

οι ταμπλέτες, οι ηλεκτρονικές συσκευές ανάγνωσης («e-

readers»), οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, οι κονσόλες 

βιντεοπαιχνιδιών χειρός, τα ακουστικά όλων των ειδών και τα 

φορητά ηχεία που είναι επαναφορτιζόμενα μέσω καλωδίου, θα 

πρέπει να είναι εξοπλισμένα με θύρα USB τύπου C, ανεξάρτητα 

από τον κατασκευαστή τους. Οι φορητοί υπολογιστές θα πρέπει 

επίσης να προσαρμοστούν στους κανόνες αυτούς εντός 40 μη-

νών από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας. 

Η ταχύτητα φόρτισης θα είναι επίσης εναρμονισμένη για συσκευ-

ές που υποστηρίζουν την τεχνολογία αυτή, επιτρέποντας στους 

χρήστες να φορτίζουν τις συσκευές τους με την ίδια ταχύτητα με 

οποιονδήποτε συμβατό φορτιστή. 
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Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων  κα. 

Στέλλα Κυριακίδου επισκέφθηκε και ξεναγήθηκε στα 

γραφεία του EUROPE DIRECT Λεμεσού. Η κα. Κυριακίδου 

αναφέρθηκε στον σημαντικότατο ρόλο που διαδραματίζει το 

δίκτυο των EUROPE DIRECT και εξήρε το σημαντικό έργο του 

Κέντρου στη Λεμεσό.  

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκδήλω-

σης «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο: Ασφαλή Τρόφιμα με 

Λιγότερα Γεωργικά Φάρμακα», η οποία διοργανώθηκε από 

το Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστή-

μης Τροφίμων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 

(ΤΕΠΑΚ) με την υποστήριξη του EUROPE DIRECT Λεμεσού και 

έλαβε χώρα την Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2022.  

Η Επίτροπος, κα. Κυριακίδου, παρουσίασε τη Στρατηγική 

«Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» και ειδικά τους στόχους για 

μείωση στη χρήση γεωργικών φαρμάκων και αντιμικροβιακών 

ουσιών κατά 50% μέχρι το 2030, όπως επίσης και τον στόχο 

για αύξηση της βιολογικής γεωργίας στο 25% των γεωργικών 

εκτάσεων. Αναφέρθηκε, επίσης, στις επιχειρηματικές ευκαιρίες 

που δημιουργούνται από την ανάγκη για συμμόρφωση με τους 

στόχους. 

Ο Δρ Κώστας Καδής, παρουσίασε τη «Στρατηγική Από το 

Αγρόκτημα στο Πιάτο» και ενέργειες για επίτευξη των στόχων 

της μείωσης της χρήσης γεωργικών φαρμάκων και αύξησης της 

βιολογικής γεωργίας στην Κύπρο», ο οποίος αναφέρθηκε στη 

μεγάλη χρήση γεωργικών φαρμάκων που γίνεται στην Κύπρο 

και ανέλυσε το υπό διαμόρφωση πενταετές πλάνο του Υπουρ-

γείου για μείωση της χρήσης τους. 

Στην εκδήλωση, μίλησαν, επίσης, η Ανώτερη Χημικός, στο Γε-

νικό Χημείο του Κράτους Δρ Δέσπω Λουκά-Χριστοδούλου 

με θέμα «Υπολείμματα φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα: Επίσημος 

έλεγχος», ο Βιοκαλλιεργητής, κ. Πιερής Χατζηπιερής, με 

θέμα «Η βιολογική γεωργία στην Κύπρο – παρελθόν, παρόν και 

μέλλον μέσα από τα μάτια ενός βιοκαλλιεργητή» και ο Αναπλη-

ρωτής Καθηγητής στο ΤΕΠΑΚ, Δρ Μενέλαος Σταυρινίδης με 

θέμα «Άνθρωπος, γεωργία και περιβάλλον: Καλλιεργούμε σή-

μερα με το μυαλό στο αύριο». 

Στην ομιλία της, η Δρ Δέσπω Λουκά-Χριστοδούλου παρου-

σίασε τα αποτελέσματα των επίσημων ελέγχων για την παρου-

σία υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα, τα οποία δεί-

χνουν πως η Κύπρος βρίσκεται στις πρώτες θέσεις μεταξύ των 

κρατών μελών στις υπερβάσεις των μέγιστων επιτρεπτών ορί-

ων. Περίπου στα μισά τρόφιμα που αναλύονται ανιχνεύονται 

υπολείμματα φυτοφαρμάκων, ενώ πολλά δείγματα χαρακτηρί-

ζονται από πολυφαρμακία.   

Από την πλευρά του, ο κ. Πιερής Χατζηπιερής αναφέρθηκε 

στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι βιοκαλλιεργητές για την 

εξασφάλιση επιδοτήσεων και την προώθηση των προϊόντων 

τους. 

Τέλος, ο Δρ Μενέλαος Σταυρινίδης, τόνισε τη σημασία της 

μείωσης της χρήσης γεωργικών φαρμάκων και της ενίσχυσης 

της παραγωγής προϊόντων με βάση το τρίπτυχο Παράδοση, 

Ποιότητα, Περιβάλλον (π3), στο οποίο η Κύπρος κατέχει συ-

γκριτικό πλεονέκτημα. 

Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, 

Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης και η Πρόεδρος του Τμή-

ματος Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης 

Τροφίμων, Αναπλ. Καθηγήτρια Δέσποινα Μιλτιάδους. 

Στον χαιρετισμό του, ο 

Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, ανέ-

φερε, μεταξύ άλλων, πως 

«η σημερινή εκδήλωση 

αποτελεί μια έμπρακτη 

απόδειξη της πλούσιας 

δράσης του Τεχνολογικού 

Πανεπιστημίου Κύπρου για 

προώθηση της βιώσιμης 

ανάπτυξης και της επίτευ-

ξης προόδου στη βάση των 17 στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 

των Ηνωμένων Εθνών». 

4. ΝΕΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ EUROPE DIRECT ΛΕΜΕΣΟΥ 

Εκδήλωση «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο:                                         

Ασφαλή Τρόφιμα με Λιγότερα Γεωργικά Φάρμακα» 
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Με κεντρικό σύνθημα «Η επιστήμη είναι γένους θηλυκού», το 

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), μέσω του 

Ερευνητικού Έργου Gender Smart και του EUROPE      

DIRECT Λεμεσού συμμετέχει στη διεθνή εκστρατεία ενημέρω-

σης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για την ανάγκη 

εξάλειψης έμφυλων στερεότυπων και κοινωνικών προκαταλή-

ψεων σχετικά με τη συμμετοχή των γυναικών και κοριτσιών 

στην επιστήμη. 

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Γυναικών και Κοριτσιών στην Επι-

στήμη, δεκαέξι επιστημόνισσες του ΤΕΠΑΚ, που διαπρέπουν 

με το ακαδημαϊκό και ερευνητικό τους έργο, φωτογραφήθηκαν 

και έστειλαν τα δικά τους μηνύματα υπέρ της ισότητας των φύ-

λων και κατά των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών στον 

επιστημονικό χώρο. Όπως και μηνύματα ενθάρρυνσης, υποστή-

ριξης και ενδυνάμωσης προς κάθε γυναίκα και κορίτσι που θα 

ήθελε να ασχοληθεί με οποιοδήποτε τομέα της επιστήμης και 

πεδίο έρευνας που μπορεί να θεωρείται σήμερα 

«ανδροκρατούμενο». 

Μέσω των μηνυμάτων τους, εξέφρασαν ακόμη την ανάγκη αλ-

λαγής αντιλήψεων και νοοτροπιών που οδηγούν στο φαινόμενο 

της υποεκπροσώπησής των γυναικών στους τομείς της Επιστή-

μης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών 

(STEM) και τόνισαν τη σημασία της πλήρους και ισότιμης πρό-

σβασης και συμμετοχής των γυναικών και κοριτσιών στην επι-

στήμη. 

«Στην έρευνα, την επιστήμη και την καινοτομία δεν υπάρχει 

φύλο. Υπάρχει μόνο έμπνευση, αγάπη και ενθουσιασμός», 

«Κάθε κορίτσι που αγαπά την αναζήτηση θα πρέπει να τολμά», 

«Στην επιστήμη δεν χωράνε διακρίσεις. Δεν υπάρχουν ανδρικά 

και γυναικεία επαγγέλματα. Υπάρχει μόνο θέληση να ανακαλύ-

ψεις τον κόσμο γύρω σου», «Κάθε κορίτσι μπορεί να ακολουθή-

σει αυτό που ονειρεύεται» και «Ο Κόσμος της επιστήμης έχει 

χώρο για όλους και όλες», είναι κάποια από τα μηνύματα που 

έστειλαν, λειτουργώντας ως παραδείγματα προς μίμηση και 

πρότυπα για άλλες γυναίκες και κορίτσια. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μεταδόθηκε ένα τρίωρο αφιέρωμα από 

τον ραδιοφωνικό σταθμό του Πανεπιστημίου, CUT – Radio που 

εκπέμπει στους 95.2 fm για το κέντρο της Λεμεσού και διαδι-

κτυακά σε όλο τον κόσμο (https://www.cut.ac.cy/cut-radio/

live/), με συνεντεύξεις γυναικών ακαδημαϊκών και ερευνητριών 

του ΤΕΠΑΚ και άλλων ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και Ερευνητι-

κών Κέντρων. 

Η Διεθνής Ημέρα Γυναικών και Κοριτσιών στην Επιστήμη καθιε-

ρώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 22 

Δεκεμβρίου 2015 και τιμάται κάθε χρόνο την 11η Φεβρουαρίου, 

για να επισημάνει πως η γεφύρωση του χάσματος των φύλων 

στην επιστήμη είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη της αει-

φόρου ανάπτυξης. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, λιγότερο από το 30% 

των ερευνητών παγκοσμίως είναι γυναίκες. Στο μήνυμά του, ο 

ΟΗΕ αναφέρει ότι η σημερινή ημέρα αποτελεί ευκαιρία να πά-

Καμπάνια «Γυναίκες στις επιστήμες»  

https://www.cut.ac.cy/cut-radio/live/)
https://www.cut.ac.cy/cut-radio/live/)
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Ο ∆ήμος Λεμεσού με συνδιοργανωτή το EUROPE DIRECT 

Λεμεσού πραγματοποίησε  εκδήλωση για τους εορτασμούς για 

τη Μέρα της Ευρώπης που φέτος ήταν αφιερωμένη στο Ευρω-

παϊκό Έτος για τους Νέους 2022.  

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 8 Μαΐου 2022 στο 

Παραθαλάσσιο Πολυλειτουργικό Πάρκο (Μώλος) με κεντρικό 

σύνθημα «Ενωμένοι Μαζί». Η εκδήλωση περιλάμβανε καλλιτε-

χνικό πρόγραμμα από τα Σχολεία Πρεσβευτές του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στη Λεμεσό και από τη Φιλαρμονική του ∆ήμου 

Λεμεσού με τη συμμετοχή του τενόρου Μάριου Ανδρέου, την 

Ορχήστρα Νέων και Ορχήστρα Νεών Τζαζ Φιλαρμονικής ∆ήμου 

Λεμεσού και τη Συμφωνική Μπάντα του Μουσικού Σχολείου 

Μάριος Τόκας. 

Κατά μήκος της επίχωσης υπήρχε φωτογραφική έκθεση της 

Γαλλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ αφιερωμένη στην 

αρχιτεκτονική κληρονομιά της Ευρώπης και ενημερωτικά περί-

πτερα από το EUROPE DIRECT Λεμεσού, την Αντιπροσωπεία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, το Γραφείο του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου στην Κύπρου και των Σχολείων Πρεσβευτών 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Λεμεσό. 

Εορτασμοί για την Ημέρα της Ευρώπης 

 

 



 14 

 

Το EUROPE DIRECT Λεμεσού σε συνεργασία με άλλα 11 

Κέντρα EUROPE DIRECT από την Ελλάδα, το Λουξεμβούρ-

γο, την Γαλλία, την Ιταλία και την Βουλγαρία διοργάνωσαν 

υβριδική ημερίδα (διαδικτυακή και συμμετοχή με φυσική παρου-

σία) που αφορούσε στη  Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης. 

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 5 Φεβρουαρίου 2022 

και συγκέντρωσε πέραν των 200 νέων.  

Βασικός στόχος της ημερίδας ήταν η μεγαλύτερη δυνατή συμμε-

τοχή νέων από όλη την ΕΕ και η συλλογή των απόψεων τους, 

για τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τις πολιτικές της ΕΕ και των 

προτάσεων τους. Επιμέρους στόχος ήταν η συλλογή και η προ-

βολή των απόψεων και προτάσεων των νέων Ευρωπαίων πολι-

τών, με διαφορετικό πολιτικό και πολιτισμικό υπόβαθρο που 

αναδεικνύει την πολυμορφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αξίζει να σημειωθεί πως από το EUROPE DIRECT Λεμεσού συμ-

μετείχαν με φυσική παρουσία 24 νέοι και νέες, όπου είχαν την 

ευκαιρία να συζητήσουν βάση των πιο κάτω επιμέρους θεματι-

κών: «ΔΡΩ τοπικά – ΕΠΙΔΡΩ εθνικά και ευρωπαϊκά» και 

«Γυναίκες: από την ανισότητα στη ισότιμη συμμετοχή, στις μη 

αστικές περιοχές». 

Τέλος, η δράση αυτή εμπίπτει στο καθήκον που έχουν τα Κέ-

ντρα για προώθηση συνεργίες και εκδηλώσεων με άλλα δίκτυα.  

Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης  

 Ενημερωτικές επισκέψεις  EUROPE DIRECT Λεμεσού           

σε σχολεία της Λεμεσού 

Το EUROPE DIRECT Λεμεσού πραγματοποίησε ενημερωτικές 

παρουσιάσεις σε Λύκεια της Λεμεσού κατά τη χρονική περίοδο 

Μάρτιος – Μάιος 2022, οι οποίες εμπίπτουν στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του Δικτύου  EUROPE DIRECT.  

Οι επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν σε αίθουσες κοινής χρήσης 

των Λυκείων της Λεμεσού, και οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να 

ενημερωθούν, μεταξύ άλλων, για θέματα της ΕΕ, για τα δικαιώ-

ματα τους ως Ευρωπαίοι πολίτες που πηγάζουν από την ευρω-

παϊκή ιθαγένεια και για τη δυνατότητα που τους παρέχεται μέσω 

της ΕΕ για εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση. Επιπρό-

σθετα, ενημερώθηκαν για το ρόλο και τις υπηρεσίες που προ-

σφέρει το Europe Direct Λεμεσού δωρεάν σε όλους τους πολί-

τες. Τέλος, φοιτητές που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά έργα του 

προγράμματος ERASMUS, μοιράστηκαν μαζί με τους μαθητές τις 

εμπειρίες που απόκτησαν μέσα από τη συμμετοχή τους στο Πρό-

γραμμα. 

Σχετική παρουσίαση πραγματοποιήθηκε και στις εγκαταστάσεις 

του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου στο 1ο Επαγγελματικό 

Λύκειο της Σίνδου Θεσσαλονίκης. Πέραν των 250 μαθητών και 

καθηγητών παρακολούθησαν τις σχετικές παρουσιάσεις από τον 

Λειτουργό του EUPOPE DIRECT Λεμεσού κ. Γεώργιο Νικόλα.  

Μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων, ακολούθησε συζήτη-

ση με τους μαθητές και τους προμηθεύτηκε έντυπο ενημερωτικό 

υλικό για διάφορα θέματα της ΕΕ στην ελληνική γλώσσα.  
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Πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο από τις 30 Μαΐου μέχρι και την 

1η Ιουνίου 2022 η γενική συνέλευση των Κέντρων EUROPE 

DIRECT, όπου συμμετείχε και το EUROPE DIRECT Λεμεσού και 

εκπροσωπήθηκε από τη Λειτουργό κα. Ελιάνα Ηλιοφώτου. Η 

Γενική Συνέλευση συγκέντρωσε πέραν των 400 εκπροσώπων 

από όλα τα κέντρα της Ευρώπης και πραγματοποιήθηκε σχεδόν 

τρία χρόνια μετά την τελευταία που έλαβε χώρα στην Πράγα το 

2019, εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας του 

κορονοϊού. 

Η γενική συνέλευση ήταν και η πρώτη της νέα προγραμματικής 

περιόδου 2021-2025, όπου νέα και υφιστάμενα Κέντρα EUROPE 

DIRECT είχαν τη ευκαιρία να βρεθούν μαζί. Η νέα προγραμματι-

κή περίοδος έχει επιφέρει αναβάθμιση της εικόνας των Κέντρων 

με νέο λογότυπο και περαιτέρω αναβάθμιση του ρόλου και των 

αρμοδιοτήτων του θεσμού των EUROPE DIRECT στην Ευρώπη. 

Τη γενική συνέλευση, συγκάλεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

πέραν από τη γενική ενημέρωση για τους νέους στόχους και 

προτεραιότητας της ΕΕ, τη δικτύωση μεταξύ των Κέντρων, σκο-

πό είχε να  γίνει απολογισμός της μεταβαλλόμενης κατάστασης 

των τελευταίων ετών τόσο με την πανδημία όσο και με τον πό-

λεμο στην Ουκρανία, ώστε και τα κέντρα να εφοδιαστούν με τα 

κατάλληλα μέσα για την προσαρμογή των επικοινωνιακών δρα-

στηριοτήτων τους. 

Γενική συνέλευση των EUROPE DIRECT στην Ιταλία  
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Τι είναι το EUROPE DIRECT Λεμεσού;  

Το EUROPE DIRECT Λεμεσού είναι Κέντρο Πληροφόρησης 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 DI-

RECT, που αποτελείται από 450 Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφό-

ρησης σε 27 κράτη μέλη της ΕΕ. 

Το EUROPE DIRECT Λεμεσού παρέχει πληροφορίες, καθοδήγη-

ση 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 

Τηλεφωνική επικοινωνία 

 +357- 25002044, +357-25002027 

 

Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος  

europedirect@cut.ac.cy 

 

Επικεφτείτε το EUROPE DIRECT Λεμεσού 

Γωνία Αθηνών και Νίκου Ξιούτα, 3040   

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 

 

mailto:europedirect@cut.ac.cy
http://europedirect.cut.ac.cy
https://www.facebook.com/europedirectlimassol
http://www.twitter.com/EuropeDirectLim


   

 

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

