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ΠΡΟΙΟΓΟ 

Mε ηδηαίηεξε ραξά ζαο παξνπζηάδνπκε ην έληππν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ηνπ Κένηπος Δςπωπαϊκήρ Πληπο-

θόπηζηρ Europe Direct Λεμεζού, πνπ γηα ηξίηε ζπλερφκελε ρξνληά θπθινθνξεί ππφ ηε κνξθή πεξηνδη-

θνχ, εθηφο απφ ηελ θαζνξηζκέλε ειεθηξνληθή έθδνζε. Ρν Θέληξν, φπσο είλαη πιένλ γλσζηφ εδξεχεη ζην 

Ρερλνινγηθφ Ξαλεπηζηήκην Θχπξνπ θαη έρεη ππωηαπσικό ζηόσο ηελ άκεζε θαη έγθπξε πιεξνθφξεζε ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο αιιά θαη παγθχπξηα γηα επξσπατθά ζέκαηα, πνπ αθνξνχλ ην επξχ θνηλφ.  

Κε ην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ζπλερίδνπκε λα ελεκεξψλνπκε ηνπο πνιίηεο γηα κηα πιεζψξα ζεκάησλ, φπσο ηα 

κοινοηικά δικαιώμαηα, ηιρ εςκαιπίερ σπημαηοδόηηζηρ, ηιρ κενέρ θέζειρ επγαζίαρ και ηιρ εςκαιπίερ 

ππακηικήρ άζκηζηρ ζηην Δςπωπαϊκή Ένωζη, καθώρ και για ηη διεξαγωγή εκδηλώζεων και ημεπί-

δων ενημέπωζηρ. Ρα ζέκαηα ηα νπνία πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην Γειηίν είλαη κέξνο ηεο ελεκέξσζεο 

πνπ αλαξηάηαη θαζεκεξηλά ζηελ ηζηνζειίδα θαη ζηα Κέζα Θνηλσληθήο Γηθηχσζεο ηνπ Θέληξνπ. 

Μεθηλήζακε ηε δεκηνπξγία ελφο εξγαιείνπ ελεκέξσζεο, κέζσ ηνπ νπνίνπ παξέρνληαη δσξεάλ φιεο νη ζεκα-

ληηθέο πιεξνθνξίεο. Ν θαζέλαο καο έρεη δηθαίσκα λα πιεξνθνξείηαη θαη λα αμηνπνηεί φισλ ησλ εηδψλ ηηο 

επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ε Δπξσπατθή Έλσζε, ζηνπο Δπξσπαίνπο πνιίηεο, κε απψηεξν ζθνπφ λα ηα γλσξί-

δνπλ θαη λα ηα δηεθδηθνχλ.  

Ρνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016, ην Europe Direct Ιεκεζνχ, ζπκπιεξψλεη 3 ρξφληα ιεηηνπξγίαο θαη δξάζεο. Κε  

ηδηαίηεξε ραξά δηαπηζηψλνπκε πσο ε πξσηνβνπιία απηή έρεη αγθαιηαζηεί απφ ηελ θνηλσλία θαη έρεη θαζηεξσ-

ζεί σο ζεκαληηθή πεγή ελεκέξσζεο. 

 

Φαπάλαμπορ Φπςζηοζηόμος, PhD 

Γεληθφο πεχζπλνο  

Europe Direct Ιεκεζνχ 

 

ΟΚΑΓΑ EUROPE DIRECT ΙΔΚΔΟΤ 

Δλιάνα Ηλιοθώηος, MA, MBA 
 
Ιεηηνπξγφο Europe Direct Ιεκεζνχ  

 

Γιώπγορ Νικόλα, ΜΑ  
 
Ιεηηνπξγφο Europe Direct Ιεκεζνχ 

 

Άνηπια Ιάπωνα, ΜSc, MSc  

Ιεηηνπξγφο Ξαλεπηζηεκίνπ  
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ρέδην «Δμνηθνλνκώ – Αλαβαζκίδσ ζηηο Δπηρεηξήζεηο»  

Ρν πνπξγείν Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Ρνπξηζκνχ (ΔΔΒ&Ρ) αλαθνηλψλεη ηελ 

πξψηε πξφζθιεζε γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ Πρεδίνπ  «Δμνηθνλνκψ – Αλαβαζ-

κίδσ ζηηο Δπηρεηξήζεηο». 

Ρν Πρέδην αποζκοπεί ζηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε κεγάιεο θιίκαθαο θηηξηαθψλ εγθαηαζηά-

ζεσλ, πνπ αλήθνπλ ή ελνηθηάδνληαη απφ Κηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο (ΚκΔ), ζπκπεξηιακβαλν-

κέλεο ηεο ρξήζεο ΑΞΔ (Αλαλεψζηκσλ Ξεγψλ Δλέξγεηεο). Ν ζθνπφο απηφο πξνβιέπεηαη λα 

επηηεπρζεί κε ηελ αμηνπνίεζε θηλήηξσλ ππφ ηε κνξθή κε επηζηξεπηέσλ ρξεκαηνδνηηθψλ ελη-

ζρχζεσλ.  

Οι σοπηγίερ πνπ ζα παξαρσξνχληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο νη νπνίνη ζα εληαρζνχλ ζην Πρέδην θπκαίλνληαη κεηαμχ 50% και 75%, 

αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο επέλδπζεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί. Το μέγιζηο ποζό σοπηγίαρ ανά επισείπηζη ανέπσεηαι ζηιρ 

€200.000, κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ €6 εκατ.  

Πποθεζμία: 23 Γεκεμβπίος 2016 ή κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ δηαζέζηκνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξψηεο πξφζθιεζεο. 

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

ρέδην «Δμνηθνλνκώ – Αλαβαζκίδσ ζηηο Θαηνηθίεο»  

Ρν ΔΔΒ& αλαθνηλψλεη ηελ πξψηε πξφζθιεζε γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ 

ζην πιαίζην ηνπ Πρεδίνπ «Δμνηθνλνκψ – Αλαβαζκίδσ ζηηο Θαηνηθίεο», ην 

νπνίν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Θππξηαθή Γεκνθξαηία θαη ην Ρακείν 

Ππλνρήο ηεο ΔΔ. 

Ρν Πρέδην αποζκοπεί ζηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε κεγάιεο θιίκαθαο 

πθηζηάκελσλ θηηξίσλ ή θηηξηαθψλ κνλάδσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

θαηνηθίεο, νη νπνίεο αλήθνπλ ζε θπζηθά πξφζσπα, ηα νπνία δνπλ κφληκα 

ζηηο πεξηνρέο πνπ είλαη ππφ ηνλ έιεγρν ηεο Θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ε 

αίηεζε γηα ηελ πνιενδνκηθή ηνπο άδεηα θαηαηέζεθε ππιν ηελ 21ε Γεθεκ-

βξίνπ 2007. 

Οι σοπηγίερ πνπ ζα παξαρσξνχληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο πνπ ζα εληα-

ρζνχλ ζην Πρέδην θπκαίλνληαη κεηαμχ 50% και 75%, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο επέλδπζεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί. Ρν ποζό ηηρ 

σοπηγίαρ πνπ ζα παξαρσξείηαη δχλαηαη λα αλέιζεη κέρξη €25.000 για κάθε κτίριο ή €20.000 για κάθε κτιριακή μονάδα, με 

ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ €8 εθαη.  

Ρν Πρέδην θαιχπηεη απνθιεηζηηθά επελδχζεηο, νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ αγνξά θαη ηελ εγθαηάζηαζε θαηλνχξγηνπ εμνπιηζκνχ/πιηθψλ. 

Νη επελδχζεηο πξέπεη λα αθνξνχλ ψξηκεο ηερλνινγίεο θαη φρη ηερλνινγίεο νη νπνίεο βξίζθνληαη ζην ζηάδην έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. 

Κεηαμχ άιισλ ζηηο επιλέξιμερ δαπάνερ ζπκπεξηιακβάλνληαη: Θεξκνκφλσζε ηνίρσλ θαη νξηδφληησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ, αγνξά θαη 

εγθαηάζηαζε ειηαθνχ ζεξκνζίθσλα ή αληηθαηάζηαζε ειηαθψλ πιαηζίσλ ή/θαη θπιίλδξνπ δεζηνχ λεξνχ, θεληξηθνχ ειηαθνχ ζπζηή-

καηνο γηα ζέξκαλζε ή/θαη ςχμε ρψξνπ, έμππλσλ κεηξεηψλ θαη εμσηεξηθήο ζηαζεξήο/ κεηαθηλνχκελεο ζθίαζεο. 

Πποθεζμία: 23 Γεκεμβπίος 2016 ή κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ δηαζέζηκνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξψηεο πξφζθιεζεο.  

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

 1. ΔΤΘΑΗΡΔ ΘΑΗ ΛΔΑ ΓΗΑ ΥΡΖΚΑΣΟΓΟΣΖΔΗ 

http://europedirect.cut.ac.cy/%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CF%89-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CE%B6%CF%89-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%83/
http://europedirect.cut.ac.cy/%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CF%89-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CE%B6%CF%89-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%83-2/
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Ρν ππφ-πξφγξακκα MEDIA, ηνπ πξνγξάκκαηνο «Γεκηνπξγηθή 

Δπξψπε» ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απεπζχλεηαη ζε φζνπο ελδηα-

θέξνληαη λα δεκηνπξγήζνπλ επξσπατθά νπηηθναθνπζηηθά έξγα.  

Ρν πξφγξακκα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα πξνβνιήο έξγσλ ηφζν 

εληφο, φζν θαη εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γηεπθνιχλεη ηηο 

επξσπατθέο θαη δηεζλείο ζπκπαξαγσγέο θαη ηελ πξφζβαζε ζε 

επαγγεικαηηθέο εκπνξηθέο εθζέζεηο θαη αγνξέο.   

Ρα έξγα κπνξνχλ λα δηαλεκεζνχλ ζε φιεο ηηο πιαηθφξκεο δηαλν-

κήο, κέζσ δηεζλψλ ζρεδίσλ ζπλεξγαζίαο ζηνλ νπηηθναθνπζηηθφ 

ηνκέα. 

Γικαιούσοι: Ηδησηηθνί θνξείο, Κε Θεξδνζθνπηθνί Νξγαληζκνί, 

Αξρέο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, Πχλδεζκνη-Πσκάηηα, Θξαηηθνί 

Νξγαληζκνί θαη Θξαηηθέο Δπηρεηξήζεηο.   

Σςνολικόρ Πποϋπολογιζμόρ Ππόζκληζηρ: €7 εθ.  

Ποζοζηό ζςγσπημαηοδόηηζηρ: 60-80% 

Πποθεζμία: 28 Ιανοςαπίος 2016  

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

Πξόγξακκα Τπνβνιήο Πξνηάζεσλ – Πξόζβαζε ζηηο Αγνξέο  

Ζ Ξξσηνβνπιία γηα 

Θαηλνηφκα Φάξκαθα 

(Innovative Medi-

cines Initiative - 

IMI) πξνθεξχζζεη 

ηελ 6ε Ξξφζθιεζε 

πνβνιήο Ξξνηάζε-

σλ γηα ηα θαηλνηφκα 

θάξκαθα (IMI2), ε νπνία έρεη σο ζηφρν ηελ αλάπηπμε λέσλ 

γελεψλ εκβνιίσλ, θαξκάθσλ θαη ζεξαπεηψλ. 

Ζ πξφζθιεζε αθνξά δηεμαγσγή εξεπλψλ νη νπνίεο  ζρεηίδνληαη 

κε ηελ αλάπηπμε ηνπ πνζνηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνμηθνινγίαο (QST) 

θαη ηνλ αλαπλεπζηηθφ ζπγθπηηαθφ ηφο (RSV).   

Πην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «IMI2 Big Data for Better Out-

comes», ην νπνίν έρεη σο ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ δπλακη-

θνχ ησλ κεγάισλ πνζνηήησλ δεδνκέλσλ θαη ηε γξήγνξε αλά-

πηπμε ςεθηαθψλ θαη κε ςεθηαθψλ πεγψλ, ζα ππνζηεξηρζνχλ 

έξγα ζηηο αθφινπζεο ζεκαηηθέο: 

 Πηε λφζν Αιηζράηκεξ 

 Αλάπηπμε κηαο πιαηθφξκαο δεδνκέλσλ, ε νπνία επηθεληξψ-

λεηαη ζηα απνηειέζκαηα, κε ζθνπφ ηελ ελδπλάκσζε ησλ 

θνξέσλ ράξαμεο πνιηηηθήο θαη ησλ θιηληθψλ ηαηξψλ ζηε 

βειηίσζε ηεο θξνληίδαο, πνπ παξέρεηαη ζε αζζελείο κε 

αηκαηνινγηθέο θαθνήζεηεο. 

Σςνολικόρ Πποϋπολογιζμόρ: € 93 εθ. 

Πποθεζμία: 12 Ιανοςαπίος 2016  

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

Πξόζθιεζε Τπνβνιήο Πξνηάζεσλ γηα θαηλνηόκα θάξκαθα  

ρέδην Αληηθαηάζηαζεο Ζιηαθώλ ζεξκνζηθώλσλ 2015  
Γηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο έρεη θάζε 

Φπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν δελ αζθεί 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη δεη 

κφληκα ζηηο πεξηνρέο πνπ είλαη ππφ 

ηνλ έιεγρν ηεο Θππξηαθήο Γεκνθξα-

ηίαο. Η σοπηγία ζα ηζνχηαη κε:  

Α. €350 αλά νηθηζηηθή κνλάδα θαη 

αλά δηθαηνχρν, γηα αληηθαηάζηαζε νινθιεξσκέλνπ ειηαθνχ ζπ-

ζηήκαηνο ζέξκαλζεο λεξνχ ρξήζεο,  

Β. €175 αλά νηθηζηηθή κνλάδα θαη αλά δηθαηνχρν, γηα αληηθαηά-

ζηαζε ειηαθψλ πιαηζίσλ πθηζηάκελσλ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ 

ζέξκαλζεο λεξνχ ρξήζεο. 

Ρν ζπλνιηθφ πνζφ πνπ ζα δηαηεζεί απφ ην Πρέδην είλαη 

€200.000.  

Πποθεζμία: 21 Γεκεμβπίος 2016 ή κέρξη ηελ εμάληιεζε ηνπ 

δηαζέζηκνπ πξνυπνινγηζκνχ.  

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

http://europedirect.cut.ac.cy/media-sub-programme-creative-europe-2014-2020/
http://europedirect.cut.ac.cy/prosklisi-ypovolis-protaseon-gia-kainotoma-farmaka/
http://europedirect.cut.ac.cy/sxedio-antikatastasis-iliakon-thermosimfonon-2015/
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Ζ παξνχζα πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνηάζεσλ αλαθέξεηαη ζην 

πξφγξακκα «Erasmus+» ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Έλσζεο γηα ηελ 

εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε, ηε λενιαία θαη ηνλ αζιεηηζκφ, θα-

ζψο θαη ζην εηήζην πξφγξακκα εξγαζίαο 2015 θαη 2016 ηνπ 

Erasmus+. 

 

Οι δπάζειρ πος καλύπηει είναι οι ακόλοςθερ:  

Βαζική δπάζη 1 (ΒΓ1) - Μαθηζιακή κινηηικόηηηα αηόμων: 

Ξεξηιακβάλεη: Θηλεηηθφηεηα ησλ αηφκσλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαί-

δεπζεο, ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο λενιαίαο, θνηλέο κεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο Erasmus Mundus  θαη εθδειψζεηο επξσπατθήο εζεινληη-

θήο ππεξεζίαο κεγάιεο θιίκαθαο.  

Πποθεζμίερ ςποβολήρ πποηάζεων: Από 2 Φεβποςαπίος 

μέσπι και 4 Οκηωβπίος 2016  

 

Βαζική δπάζη 2 (ΒΓ2) - Σςνεπγαζία για καινοηομία και 

ανηαλλαγή καλών ππακηικών: 

Ξεξηιακβάλεη: Πηξαηεγηθέο ζπκπξάμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπ-

ζεο, ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο λενιαίαο, αλάπηπμε ηθαλνηήησλ 

ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο, θ.ά.  

Πποθεζμίερ ςποβολήρ πποηάζεων: Από 2 Φεβποςαπίος 

μέσπι και 4 Οκηωβπίος 2016 

 

Βαζική δπάζη 3 (ΒΓ3) - Υποζηήπιξη μεηαππςθμίζεων πο-

λιηικήρ 

Ξεξηιακβάλεη: Γηαξζξσκέλνο δηάινγνο θαη ζπλεδξίαζε κεηαμχ 

ησλ λέσλ θαη ησλ ππεπζχλσλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο λενιαίαο. 

 

Πποθεζμία ςποβολήρ πποηάζεων: Από 2 Φεβποςαπίος 

μέσπι και 4 Οκηωβπίος 2016 

 

Γπαζηηπιόηηηερ Jean Monnet:  

Ξεξηιακβάλεη: Έδξεο, ελφηεηεο, θέληξα αξηζηείαο, ππνζηήξημή ζε 

ηδξχκαηα θαη ελψζεηο, δίθηπα θαη ζρέδηα.  

Πποθεζμία: 25 Φεβποςαπίος 2016  

 

Αθληηιζμόρ:  

Ξεξηιακβάλεη: Ππκπξάμεηο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηνπ αζιεηη-

ζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επξσπατθή εβδνκάδα αζιεηηζκνχ 

2016, κηθξέο ζπκπξάμεηο ζπλεξγαζίαο θαη κε θεξδνζθνπηθέο 

επξσπατθέο αζιεηηθέο εθδειψζεηο. 

Πποθεζμίερ ςποβολήρ πποηάζεων: Από 21 Ιανοςαπίος 

μέσπι και 12 Μαΐος 2016 

 

Κπιηήπια Δπιλεξιμόηηηαρ:  

Θάζε δεκφζηνο ή ηδησηηθφο νξγαληζκφο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη 

ζηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο θαηάξηηζεο, ηεο λενιαίαο θαη 

ηνπ αζιεηηζκνχ κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε γηα ρξεκαηνδφηεζε 

ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus+. Δπηπιένλ, νκάδεο 

λέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε εξγαζίεο γηα ηε λενιαία, αιιά 

φρη απαξαίηεηα ζην πιαίζην νξγαλψζεσλ λενιαίαο, κπνξνχλ λα 

ππνβάινπλ αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηε καζεζηαθή θηλεηηθφ-

ηεηα ησλ λέσλ θαη νξγαλσηψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε λενιαία 

θαζψο θαη γηα ζηξαηεγηθέο εηαηξηθέο ζρέζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο λεν-

ιαίαο. 

 

Αναλςηικά η πποκήπςξη: 

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

 

 

ERASMUS +: Πξόζθιεζε ππνβνιήο πξνηάζεσλ 2016 

http://europedirect.cut.ac.cy/prokiriksis-erasmus/
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 2. ΘΔΔΗ ΔΡΓΑΗΑ ΘΑΗ ΘΑΣΑΡΣΗΖ 

Μόνιμερ Θέζειρ                                                                                   

Πηελ ηζηνζειίδα ηνπ Europe Direct Ιεκε-

ζνχ κπνξείηε λα πιεξνθνξεζείηε γηα κφ-

ληκεο ζέζεηο εξγαζίαο ζε δηάθνξνπο θν-

ξείο ηεο ΔΔ. Ρν Δπξσπατθφ Θέληξν γηα ηελ 

Αλάπηπμε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο 

ζηε Θεζζαινλίθε, ε Δπξσπατθή Θεληξηθή 

Ρξάπεδα ζηε Γεξκαλία, ην European University Institute (EUI) 

ζηελ Ηηαιία, ε Δπξσπατθή Ρξάπεδα Δπελδχζεσλ ζην Ινπμεκ-

βνχξγν, ην European Banking Authority ζην Ινλδίλν θαη ν Δπ-

ξσπατθφο Νξγαληζκφο Φαξκάθσλ ζην Ινλδίλν είλαη κεηαμχ ησλ 

νξγαληζκψλ πνπ έρνπλ δηαζέζηκεο ζέζεηο εξγαζίαο.  

 

Νη ζέζεηο απεπζχλνληαη ζε απφθνηηνπο παλεπηζηεκίνπ θαη θνιε-

γίνπ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ (πιεξνθνξηθή, νηθνλνκηθά, λνκηθά, 

θηι) κε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηελ θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο 

γιψζζαο.  

 

Νη πξνζεζκίεο πνηθίινπλ θαη νη θελέο ζέζεηο αλαξηψληαη αλά 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Europe Direct 

Ιεκεζνχ.  

 

Έκηακηοι ςπάλληλοι  

Νη έθηαθηνη ππάιιεινη κπνξνχλ λα ρξε-

ζηκνπνηεζνχλ γηα λα εθηειέζνπλ έλα  

πνιχ κεγάιν εχξνο εξγαζηψλ, απφ πςε-

ιήο εμεηδίθεπζεο κέρξη θαη θαζήθνληα 

πξνζσξηλνχ ραξαθηήξα. Ζ απαζρφιεζε 

έρεη σο  κέγηζηε δηάξθεηα ηα έμε έηε.  

 

Θάπνηνη απφ ηνπο νξγαληζκνχο, νη νπνίνη έρνπλ πξνθεξχμεη ζέ-

ζεηο εξγαζίεο κε ζχκβαζε είλαη: Ρν Θνηλφ Θέληξν Δξεπλψλ, ε  

Δπξσπατθή Αζηπλνκηθή πεξεζία (Europol), ε Δπξσπατθή Ρξά-

πεδα Δπελδχζεσλ, ε Δπξσπατθή πεξεζία πνζηήξημεο γηα ην 

Άζπιν θαη ν Δπξσπατθφο Νξγαληζκφο γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηελ 

γεία ζηελ Δξγαζία. 

  

Νη ζέζεηο απεπζχλνληαη ζε απφθνηηνπο Ιπθείνπ θαη πηπρηνχρνπο 

δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ φπσο γξακκαηείο, αζηπλνκηθνχο, εξεπλε-

ηέο, νηθνλνκνιφγνπο, θνηλσληνιφγνπο, βηνιφγνπο, θ.α. 

 

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

  

Πξαθηηθή Άζθεζε ζην Δπξσπατθό Θνηλνβνύιην  

Ρν Δπξσπατθφ Θνηλνβνχιην, πξνζθέξεη 600 ζέζεηο πξαθηηθήο 
άζθεζεο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ππνηξνθηψλ Robert 
Schuman. Ζ πεξίνδνο άζθεζεο είλαη απφ ηελ 1ε Νθησβξίνπ 
2016 έσο ηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 2017. 
 
Πθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε επέθηαζε ησλ γλψζεσλ ησλ 
πηπρηνχρσλ θαη ε εμνηθείσζε ηνπο κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 
Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ.  

Νη ππνςήθηνη γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε νθείινπλ λα έρνπλ ηελ 
ηζαγέλεηα ελφο θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη λα 
γλσξίδνπλ άξηζηα κία απφ ηηο επίζεκεο γιψζζεο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο.  

Γιάπκεια: Ξέληε κήλεο  

Μηνιαίο επίδομα: €1250  

 

Πποθεζμία:  Από 15 Μαπηίος 2016 έωρ 15 Μαΐος 2016  

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

Θέζεηο εξγαζίαο ζηελ ΔΔ 

http://europedirect.cut.ac.cy/thesis-ergasias-stin-ee/
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%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2-2/
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Ζ πξώηε ζνπ εξγαζία κέζσ EURES  

«Ζ πξψηε ζνπ εξγαζία κέζσ EURES» είλαη έλα λέν ρξεκα-

ηνδνηηθφ πξφγξακκα ηεο ΔΔ γηα εξγαζηαθή θηλεηηθφηεηα 

ησλ λέσλ ηεο Δπξψπεο κε ζηφρν λα βειηηψζνπλ ηηο επθαη-

ξίεο απαζρφιεζεο θαη λα απνθηήζνπλ εξγαζηαθή εκπεηξία 

ζηελ επξσπατθή αγνξά εξγαζίαο. 

Aπεςθύνεηαι: 

– Πε λένπο κεηαμχ 18 έσο 35 εηψλ νη νπνίνη δνπλ ζε νπνηα-

δήπνηε ρψξα ηεο ΔΔ αλεμαξηήηνπ επηπέδνπ κφξθσζεο. 

– Πε φινπο ηνπο εξγνδφηεο, νη νπνίνη εδξεχνπλ λφκηκα ζε 

ρψξεο ηεο ΔΔ θαη πξνζθέξνπλ ζπκβάζεηο εξγαζίαο, θαηάξ-

ηηζεο ή πξαθηηθήο εμάζθεζεο γηα ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο. 

 

Παπόσερ Ππογπάμμαηορ; 

–Καζήκαηα γιψζζαο (κέρξη 1200 επξψ) 

– Έμνδα ηαμηδίνπ γηα ζπλεληεχμεηο (κέρξη 350 επξψ) 

– Κεξηθά έμνδα εγθαηάζηαζεο κέρξη λα ιάβνπλ ην πξψην ηνπο κηζζφ (κέρξη 1200 επξψ). 

– Δξγνδφηεο θαη εηαηξείεο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα ην θφζηνο ηεο εθπαίδεπζεο  

Πποθεζμία: 31 Μαΐος 2016  

 

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

ΔΡΓΑΣΔΗΣΔ ΚΑΕΗ ΚΑ                                                     

Πξαθηηθή Άζθεζε ζην Europe Direct Ιεκεζνύ  

Αλαθνηλψλνπκε ηελ έλαξμε ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα πξαθηηθή 

άζθεζε ζην Europe Direct Ιεκεζνχ, κε έδξα ην Ρερλνινγηθφ 

Ξαλεπηζηήκην Θχπξνπ, κέζσ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Erasmus   

Student Placements, γηα Θχπξηνπο θαη Διιαδίηεο θνηηεηέο ηνπ 

εμσηεξηθνχ.  

Αλ ελδηαθέξεζηε λα εξγαζηείηε ζε έλα δπλακηθφ θαη επράξηζην 

πεξηβάιινλ θαη έρεηε παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα ζε έλα ηνπιάρη-

ζηνλ απφ ηα αθφινπζα ζέκαηα: «Δπξσπατθέο Ππνπδέο, Θνηλσλη-

θέο θαη Ξνιηηηθέο Δπηζηήκεο, Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, Φηινινγία, 

Κάξθεηηλγθ, Ππνπδέο δηαδηθηχνπ, Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκνζηνγξα-

θίαο» ηφηε κπνξείηε λα ππνβάιιεηε αίηεζε.  

Απαξαίηεηε είλαη ε γλψζε θαη ελδηαθέξνλ γηα ηνπο ζεζκνχο θαη 

ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ.  

Αλαιπηηθά ε πξνθήξπμε θαη πψο κπνξείηε λα ππνβάιιεηε ηελ 

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

 

 

http://europedirect.cut.ac.cy/i-proti-sou-ergasia-meso-eures/
http://europedirect.cut.ac.cy/thesi-praktikis-askisis-sto-europe-direct-tepak/
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Δκπεηξνγλώκνλεο ζην SME Instrument  

Tν Ίδξπκα Ξξνψζεζεο Έξεπλαο (ΗΞΔ), \επηζπκεί λα ελεκεξψζεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο φηη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη 
αλαθνηλψζεη πξφζθιεζε γηα εθδήισζε ελδηαθέξνληνο απφ εκπεηξνγλψκνλεο, 
κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία Θαηαιφγνπ Δκπεηξνγλσκφλσλ ζην πιαίζην ηεο πινπνί-
εζεο ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο SME Instrument. 
 

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

 

Πξαθηηθή Άζθεζε ζην Δπξσπατθό Θέληξν Πξόιεςεο θαη 
Διέγρνπ Λόζσλ (ECDC) 

Ρν Δπξσπατθφ Θέληξν Ξξφιεςεο θαη Διέγρνπ Λφζσλ (ECDC) 
είλαη έλαο νξγαληζκφο ηεο ΔΔ, πνπ απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε 
ηεο άκπλαο ηνπ νξγαληζκνχ έλαληη ινηκσδψλ λνζεκάησλ, 
κεηαδνηηθψλ αζζελεηψλ, φπσο ε γξίπε, ην HIV/AIDS. Ρν 
ECDC ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο εζληθνχο θνξείο πξνζηαζίαο ηεο 
πγείαο, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε θαη αλάπηπμε ζπζηεκάησλ 
επηηήξεζεο θαη έγθαηξνπ ζπλαγεξκνχ φζνλ αθνξά ηηο αζζέ-
λεηεο ζε φιε ηελ Δπξψπε θαη εδξεχεη ζηε Πνπεδία. 
 
Γικαιούσοι: Απφθνηηνη ζε κηθξνβηνινγία, δεκφζηα πγεία, 
επηδεκηνινγία, ζηαηηζηηθή ή / θαη κνληεινπνίεζε ησλ κνιπ-
ζκαηηθψλ αζζελεηψλ, θνηλσληθέο επηζηήκεο, ηαηξηθή πιεξν-
θνξηθή, επηζηεκνληθή αλαγλψξηζε θηλδχλσλ, θαζψο θαη άιια 
ζπλαθή πεδία. 
 
Αμοιβή: Κεληαία ππνηξνθία χςνπο 1.445 επξψ  (θαζαξά) 
θαη πιεξψλεη επίζεο, επίδνκα ηαμηδηνχ.  
 
 
 
 

Πποθεζμία: 11 Ιανοςαπίος 2016 
 

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

http://europedirect.cut.ac.cy/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%83-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CF%83/
http://europedirect.cut.ac.cy/traineeship-at-the-european-centre-for-disease-prevention-and-control-ecdc/
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3. ΤΠΟΣΡΟΦΗΔ ΘΑΗ ΠΟΤΓΔ ΣΖΛ ΔΤΡΩΠΖ 

Σάξε ζηα "Γάλεηα Erasmus+ γηα Κεηαπηπρηαθνχο Φνηηεηέο", νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο γηα 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ. Tα πξψηα δάλεηα γηα ηνπο απνθνίηνπο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην εμσ-

ηεξηθφ αλαθνηλψζεθαλ απφ ηελ Ηζπαλία θαη ηε Γαιιία. Νη ζπκθσλίεο ζα παξέρνπλ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ζε θνηηεηέο απφ ηελ Ηζπα-

λία θαη ηε Γαιιία, νη νπνίνη πξαγκαηνπνηνχλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζε κία απφ ηηο 33 ρψξεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus+, ή ζε 

επξσπαίνπο θνηηεηέο νη νπνίνη θάλνπλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ Ηζπαλία θαη ζηε Γαιιία (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη Θππξίσλ 

θνηηεηψλ).  

Ζ θαηλνηφκα απηή πξσηνβνπιία ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus+ έρεη ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ χςνπο άλσ ησλ 500 εθαη. 

επξψ (3,5% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Erasmus+) θαη απνζθνπεί ζηε ζηήξημε 200 000 θνηηεηψλ πνπ επηζπκνχλ λα ζπνπ-

δάζνπλ ζην εμσηεξηθφ θαη λα απνθηήζνπλ κεηαπηπρηαθφ δίπισκα. 

Ρν πξφγξακκα ζα βνεζήζεη ζηελ επέλδπζε ζηα θνξπθαία ηαιέληα ησλ λεαξψλ Δπξσπαίσλ, κε δάλεηα έσο θαη 3 δηζ. επξψ γηα ηε 

ζπκπιήξσζε πιήξνπο κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζην εμσηεξηθφ, κε έσο 12 000 επξψ γηα κνλνεηή κεηαπηπρηαθφ θχθιν ζπνπδψλ 

θαη έσο 18 000 επξψ γηα δηεηή κεηαπηπρηαθφ θχθιν ζπνπδψλ.  

Οθέλη για ηοςρ θοιηηηέρ: 

 Γε ρξεηάδνληαη εγγπήζεηο γηα ην δάλεην 

 Σακειφ επηηφθην 

 Απνπιεξσκή κεηά ην πέξαο ησλ ζπνπδψλ 

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

Γάλεηα Erasmus+ γηα Κεηαπηπρηαθνύο Φνηηεηέο 

Τπνηξνθία ηεο Google Δπξώπεο γηα Φνηηεηέο κε Αλαπεξία 

Ζ ππνηξνθία απεπζχλεηαη ζε θνηηεηέο κε αλαπεξίεο νη νπνίνη ζπνπδάδνπλ ζε νπνηνδήπν-

ηε παλεπηζηήκην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ην αληηθείκελν ζπνπδψλ ηνπο ζρεηίδεηαη κε 

ηελ επηζηήκε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. 

 

Νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα είλαη ζηνλ ηειεπηαίν ρξφλν ηνπ πηπρίνπ ηνπο ή λα έρνπλ 

εγγξαθεί ζε κεηαπηπρηαθφ ή δηδαθηνξηθφ (ή θάηη αληίζηνηρν) πξφγξακκα ζπνπδψλ ηε 

ρξνληά 2015-2016 θαη λα είλαη κφληκνη θάηνηθνη θαη δηεζλείο θνηηεηέο κε αλαπεξία νη 

νπνίνη είλαη γξακκέλνη θαη θνηηνχλ ζε έλα παλεπηζηήκην ζηελ Δπξψπε. Νη δέθα θαιχηε-

ξνη ππνςήθηνη ζα ιάβνπλ κία ππνηξνθία €7,000 γηα ηελ αθαδεκατθή ρξνληά 2016-2017. 

 

Πποθεζμία ςποβολήρ αιηήζεων: 31 Γεκεμβπίος 2015  

 

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

http://europedirect.cut.ac.cy/erasmus-backs-e30-million-in-masters-study-loans-in-france/
http://europedirect.cut.ac.cy/google-europe-scholarship-for-students-with-disabilities/
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Κηα λέα θνηλή πξσηνβνπιία – ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο 

Δπηρνξεγήζεσλ Θαηλνηνκίαο Fulbright-Schuman – ζα πξνζθέξεη 

επηρνξεγήζεηο γηα ηελ πεξαηηέξσ αληαιιαγή κεηαμχ Ακεξηθαλψλ 

θαη Δπξσπαίσλ εξεπλεηψλ ζηνπο ηνκείο θαηλνηνκίαο θαη ηερλν-

ινγίαο. 

Ωο δηεζλείο εγέηεο ζηελ ηερλνινγία θαη ηελ εθπαίδεπζε, νη Ζλσ-

κέλεο Ξνιηηείεο θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε πξνζπαζνχλ λα πξνσ-

ζήζνπλ λέεο γεληέο Ακεξηθαλψλ θαη Δπξσπαίσλ εξεπλεηψλ θα-

ζψο θαη ππεχζπλσλ πνιηηηθψλ. Νη επηρνξεγήζεηο θαηλνηνκίαο ζα 

ππνζηεξίμνπλ Δπξσπαίνπο θαη Ακεξηθαλνχο εξεπλεηέο εηεζίσο 

πξνθεηκέλνπ λα δηαλχζνπλ έμη έσο ελλέα κήλεο ζηελ άιιε πιεπ-

ξά ηνπ Αηιαληηθνχ, φπνπ ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο ζπλαδέι-

θνπο ζα αμηνπνηήζνπλ ηελ ππφζρεζε γηα λέεο ηερλνινγίεο, ελψ 

παξάιιεια ζα αληηκεησπίζνπλ ηηο πξνθιήζεηο πνιηηηθήο πνπ 

απηέο ζέηνπλ. 

Νη επηρνξεγήζεηο αληαλαθινχλ ηηο εμειηζζφκελεο πξνηεξαηφηε-

ηεο ησλ ζρέζεσλ ΖΞΑ-Δ.Δ., κε ην Αθαδεκατθφ Έηνο 2016-2017 

λα επηθεληξψλεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξνζηαζία Ξξνζσπηθψλ Γε-

δνκέλσλ, ελψ ζηα επφκελα ρξφληα ε πξνζνρή κπνξεί λα ζηξα-

θεί ζηελ αληηκεηψπηζε άιισλ αλαδπφκελσλ ηνκέσλ ελδηαθέξν-

ληνο, απφ ηελ αζθάιεηα ηνπ θπβεξλνρψξνπ έσο ηελ πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε. 

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

 

Τπνηξνθίεο γηα Λένπο ζηνλ Σνκέα ηεο «Πξάζηλεο Υεκείαο»  

Πην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο UNESCO κε ηελ εηαηξεία PhosAgro θαη ηελ Ξαγθφζκηα 

Έλσζε Θαζαξήο θαη Δθαξκνζκέλεο Σεκείαο (IUPAC), πξνθεξχζζνληαη ππνηξνθίεο γηα 

έξεπλα ζε θαηλνηφκα επηζηεκνληθά πξνγξάκκαηα Ξξάζηλεο Σεκείαο. 

Νη ππνηξνθίεο έρνπλ χςνο κέρξη 30.000 δνιάξηα θαη απεπζχλνληαη ζε λένπο επηζηήκν-

λεο κέρξη 35 εηψλ, θαηφρνπο Γηδαθηνξηθνχ Ρίηινπ ζηε Σεκεία ή ζε άιιν ζρεηηθφ ηνκέα. 

Ρν πξνηεηλφκελν εξεπλεηηθφ πξφγξακκα πξέπεη λα ζπλάδεη κε ηηο αξρέο ηεο Ξξάζηλεο 

Σεκείαο θαη αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί απφ ηνπο λένπο επηζηήκνλεο ζηε δηάξθεηα ελφο 

έηνπο. Ζ επηινγή ησλ ππνηξφθσλ ζα γίλεη απφ δηεζλή θξηηηθή επηηξνπή, απνηεινχκελε 

απφ παγθνζκίσο θαηαμησκέλνπο επηζηήκνλεο. 

Νη ππνςήθηνη, νη νπνίνη ζα ππνβάινπλ αίηεζε, παξαθαινχληαη λα ελεκεξψζνπλ ζρεηη-

θά ηελ Θππξηαθή Δζληθή Δπηηξνπή UNESCO. 

Πποθεζμία: 28 Φεβποςαπίος 2016 

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

Δπηδνηήζεηο Θαηλνηνκίαο Fulbright-Schuman 

http://europedirect.cut.ac.cy/erasmus-backs-e30-million-in-masters-study-loans-in-france/
http://europedirect.cut.ac.cy/ypotrofies-gia-neous-epistimones-ston-tomea-tis-prasinis-ximias/
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Ρν Ίδξπκα Bogliasco, Θέληξν Κειεηψλ ηεο 

Ιηγνπξίαο, θνληά ζηε Γέλνβα, ρνξεγεί π-

πνηξνθίεο θηινμελίαο ζε θαιιηηέρλεο θαη 

αθαδεκατθνχο αλεμαξηήησο εζληθφηεηαο, 

ειηθίαο θαη θχινπ. 

Απεςθύνεηαι ζε όζοςρ ε ελαζρφιεζή 

ηνπο εθηείλεηαη ηαπηφρξνλα  ζην δεκηνπξ-

γηθφ θαη αθαδεκατθφ πεδίν ηεο αξραηνινγί-

αο,  ηεο αξρηηεθηνληθήο, ηεο θιαζζηθήο 

γξακκαηείαο, ηνπ ρνξνχ, ηνπ θηλεκαηνγξά-

θνπ ή ηνπ βίληεν, ηεο  ηζηνξίαο, ηεο αξρη-

ηεθηνληθήο ηνπίσλ, ηεο ινγνηερλίαο, ηεο κνπζηθήο, ηεο θηινζνθίαο, ηνπ ζεάηξνπ θαη ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ.  

Γηα λα ππνβάιεηε αίηεζε γηα ππνηξνθία Bogliasco, πξέπεη λα  έρεηε λα επηδείμεηε ζεκαληηθά επηηεχγκαηα ζηνλ ηνκέα ζαο, ηα νπνία 

ζπλάδνπλ κε ηελ ειηθία θαη ηελ πείξα ζαο.  Ξξέπεη, επίζεο ,λα ππνβάιεηε πεξηγξαθέο ησλ ζρεδίσλ κε ηα νπνία ζθνπεχεηε λα αζρν-

ιεζείηε ζην Bogliasco.  Δπηπιένλ, κελ μερλάηε φηη νη ππνηξνθίεο Bogliasco ρνξεγνχληαη ζε ζπνπδαζηέο νη νπνίνη δελ έρνπλ αθφκε 

νινθιεξψζεη ηηο ζπνπδέο  ηνπο. 

Κπνξείηε λα ππνβάιεηε ηελ αίηεζή ζαο ζηα αγγιηθά, γαιιηθά, γεξκαληθά, ηηαιηθά ή ηζπαληθά.  

Δπόμενερ Πποθεζμίερ: 15 Ιανοςαπίος 2016 και 15 Αππιλίος  2016 

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

150 Τπνηξνθίεο ζε επξσπαίνπο θνηηεηέο 

Ρν Δπξσπατθφ Ξαλεπηζηεκηαθφ Ηλζηηηνχην ηεο Φισξεληίαο, πξνζθέξεη 150 ππνηξνθίεο γηα  ην αθαδεκατθφ έηνο 2016-17 γηα δηδα-

θηνξηθέο ζπνπδέο ζε πνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζηνπο εμήο ηνκείο:  

 Νηθνλνκηθά  

 Ηζηνξία θαη Ξνιηηηζκφο  

 Λνκηθή  

 Ξνιηηηθέο θαη Θνηλσληθέο επηζηήκεο  

Μηνιαία επισοπήγηζη: € 1150 

 
Πποθεζμία: 31 Ιανοςαπίος 2016  

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

Τπνηξνθίεο ζην Bogliasco ζηελ Ηηαιία 

http://europedirect.cut.ac.cy/bogliasco-fellowships-programme/
http://europedirect.cut.ac.cy/160-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AD%CF%82/
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Δίζαη κεηαμχ 16-30 εηψλ θαη έρεηο έλα ζρέδην κε επξσπατθή δηάζηαζε; 

Ρφηε κπνξείο λα δειψζεηο ζπκκεηνρή γηα ην «Δπξσπατθφ Βξαβείν Θαξιν-

κάγλνπ» γηα ηε λενιαία 2016. Ρν Βξαβείν δηνξγαλψλεηαη  κε ην Δπξσπατ-

θφ Θνηλνβνχιην θαη ην Ίδξπκα ηνπ Γηεζλνχο Βξαβείνπ Θαξινκάγλνπ ηνπ 

Άαρελ ζηε Γεξκαλία.  

Ρα βξαβεπκέλα πξνγξάκκαηα ή έξγα ζα πξέπεη λα ρξεζηκεχνπλ σο πξφ-

ηππα γηα ηνπο λένπο πνπ δνπλ ζηελ Δπξψπε θαη λα πξνζθέξνπλ πξαθηηθά 

παξαδείγκαηα Δπξσπαίσλ, νη νπνίνη δνπλ καδί σο κία θνηλφηεηα. Γξαζηε-

ξηφηεηεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε αληαιιαγέο λέσλ, θαιιηηερληθά ή δηαδηθηπ-

αθά έξγα κε Δπξσπατθή δηάζηαζε είλαη κεηαμχ ησλ πξνγξακκάησλ πνπ 

επηιέγνληαη. 

Πηα ηξία βξαβεπκέλα έξγα ζα απνλεκεζεί ην ρξεκαηηθφ έπαζιν ησλ 

5.000, 3.000, θαη 2.000 επξψ αληίζηνηρα.  Νη ληθεηέο, πέξα απφ ηελ πξν-

βνιή θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζρεδίσλ ηνπο, ζα θεξδίζνπλ θαη ρξεκαηηθφ 

έπαζιν γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ζρεδίνπ, πνπ ζα παξνπζηάζνπλ.  

Πποθεζμία: 25 Ιανοςαπίος 2016  

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

Ρν Φφξνπκ Γηεζλψλ Κεηαθνξψλ ηνπ Νξγαληζκνχ Νηθνλνκηθήο 

Ππλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο αλαθνίλσζε ην «Βξαβείν Λένπ 

Δξεπλεηή ηεο ρξνληάο». 

Γικαιούσοι: Λένη Δξεπλεηέο κε φξην ειηθίαο κέρξη 35 εηψλ θαη 

νη νπνίνη έρνπλ θάλεη έξεπλα ζην ζέκα «Green and Inclusive 

Transport». 

Νη ππνςήθηνη πξέπεη λα ζηείινπλ ηελ αίηεζε ηνπο ζπλνδεπφ-

κελε απφ κηα πεξίιεςε ηνπ εληχπνπ ζηα Αγγιηθά ή Γαιιηθά 

(200 ιέμεηο). Ρν εξεπλεηηθφ έληππν κπνξεί λα αλαιχεη νπνηα-

δήπνηε πηπρή ησλ δηαζπλδέζεσλ κεηαμχ  ηνπ ηνκέα ησλ κεηα-

θνξψλ θαη ηνπ εμειηζζφκελνπ νηθνλνκηθνχ, θνηλσληθνχ ή θνη-

λσληνινγηθνχ, ηζηνξηθνχ, γεσγξαθηθνχ, δεκνγξαθηθνχ θαη 

πνιηηηθνχ πεξηερνκέλνπ.  

Βπαβεία: 

Πηνλ θαιχηεξν ζπγγξαθέα ζα απνλεκεζεί ην βξαβείν ησλ 

5.000 επξψ, ν νπνίνο ζα πξνζθιεζεί λα παξεπξεζεί ζηελ ηε-

ιεηή απνλνκήο ησλ βξαβείσλ, πνπ ζα δηεμαρζεί ζην Leipzig, 

ζηε Γεξκαλία, απφ ηηο 27 κέρξη ηηο 29 Καΐνπ 2016 θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ θφξνπκ ησλ Γηεζλψλ Κεηαθνξψλ.  

Πποθεζμία: 15 Ιανοςαπίος 2016 

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

 

Βξαβείν Θαξινκάγλνπ γηα ηε Λενιαία 2016 

4. ΓΗΑΓΩΛΗΚΟΗ 

Βξαβείν Λένπ Δξεπλεηή ηεο Υξνληάο 

http://europedirect.cut.ac.cy/prokiriksi-brabeio-karlomangou-gia-ti-neolaia-2016/
http://europedirect.cut.ac.cy/bravio-neou-erevniti/
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5. ΔΤΡΩΠΑΪΘΔ ΔΗΓΖΔΗ 

Κε ηελ έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο γηα ην δηάζηεκα 

2016-17, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζα επελδχζεη ζρεδφλ 16 δηζ. 

επξψ ζηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία ηελ επφκελε δηεηία ζην 

πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο «Νξίδνληαο 2020». 

Νη λέεο δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ πξνζθέξεη ην πξφ-

γξακκα εξγαζίαο επζπγξακκίδνληαη πιήξσο κε ηηο πνιηηηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο, πνπ παξνπζίαζε ν Ξξφεδξνο Εαλ

-Κλoλη Γηνχλθεξ θαη νη νπνίεο ζα ζπκβάινπλ νπζηαζηηθά ζηε 

δέζκε επελδχζεσλ γηα ηελ απαζρφιεζε, ηελ αλάπηπμε θαη ηηο 

επελδχζεηο, ζηελ ςεθηαθή εληαία αγνξά, ζηελ πνιηηηθή γηα ηελ 

ελεξγεηαθή έλσζε θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ζηελ εζσηεξηθή 

αγνξά κε κηα ηζρπξφηεξε βηνκεραλία θαη ζηελ αλάδεημε ηεο Δπ-

ξψπεο ζε ηζρπξφηεξν παγθφζκην παξάγνληα. 

Ρν πξφγξακκα, ζα ππνζηεξίμεη κηα ζεηξά δηαηνκεαθψλ πξσην-

βνπιηψλ: ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο επξσπατθήο κεηαπνηεηηθήο 

βηνκεραλίαο (1 δηζ. επξψ), ηερλνινγίεο θαη πξφηππα γηα ηελ 

απηφκαηε νδήγεζε (πεξίπνπ 100 εθαη. επξψ), ην «Γηαδίθηπν 

ησλ Αληηθεηκέλσλ» (139 εθαη. επξψ) κε επίθεληξν ηελ αληηκε-

ηψπηζε ηεο ςεθηνπνίεζεο ησλ βηνκεραληψλ ηεο ΔΔ, ηε 

«Βηνκεραλία 2020» θαη ηελ «Θπθιηθή Νηθνλνκία» (670 εθαη. 

επξψ) γηα ηελ αλάπηπμε ηζρπξψλ θαη βηψζηκσλ νηθνλνκηψλ θαη 

ηηο «Έμππλεο θαη Βηψζηκεο Ξφιεηο» (232 εθαη. επξψ) γηα ηελ 

θαιχηεξε ελζσκάησζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ, κεηαθνξηθψλ, 

ελεξγεηαθψλ θαη ςεθηαθψλ δηθηχσλ ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

ΔΔ. 

Δπίζεο, ζα δηαηεζνχλ ηνπιάρηζηνλ 8 εθαη. επξψ γηα ηε ρξεκαην-

δφηεζε ηεο έξεπλαο ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο ησλ εμσηεξηθψλ 

ζπλφξσλ ηεο ΔΔ, κε ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ απνηξνπή ηεο 

παξάλνκεο δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο αλζξψπσλ, ελψ ζα δηαηε-

ζνχλ άιια 27 εθαη. επξψ γηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο κε ζηφρν ηελ 

πξφιεςε ηνπ εγθιήκαηνο θαη ηεο ηξνκνθξαηίαο, θαζψο θαη 15 

εθαη. επξψ γηα έξεπλα ζρεηηθά κε ηα αίηηα θαη ηνλ αληίθηππν ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ ζηελ Δπξψπε. Ρν λέν πξφγξακκα εξγα-

ζίαο ζα βαζηζηεί ζε εξεπλεηηθέο επηηπρίεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, 

φπσο νη ξηδνζπαζηηθέο αλαθαιχςεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

ηνχ ηνπ έκπνια, πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη ήδε απφ ην πξφγξακκα 

«Νξίδνληαο 2020», θαη ζα επελδχζεη 5 εθαη. επξψ ζηελ θαηαπν-

ιέκεζε ηνπ βαθηεξίνπ μπιέιια (Xylella fastidiosa), πνπ πξνθα-

ιεί κεγάιε δεκηά ζηα ειαηφδεληξα. 

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

Θπθινθφξεζε ζηηο 25 Λνεκβξίνπ ην λέν ραξηνλφκηζκα ησλ 20 
επξψ. Δίλαη ην ηξίην ηεο ζεηξάο «Δπξψπε» πνπ θπθινθνξεί 
κεηά ηα λέα ραξηνλνκίζκαηα ησλ €5 θαη €10. 
 
Απηφ πνπ ην μερσξίδεη είλαη ην παξάζπξν κε πξνζσπνγξαθία 
ζην νιφγξακκα, ην νπνίν ζην θσο γίλεηαη δηαθαλέο θαη απνθα-
ιχπηεη πξνζσπνγξαθία ηεο Δπξψπεο. Πηε λέα ζεηξά ραξηνλν-
κηζκάησλ, ν ράξηεο ηεο Δπξψπεο πεξηιακβάλεη πιένλ ηελ  
Θχπξν θαη ηε Κάιηα. 
 
Πηφρνο ηεο Δπξσπατθήο Θεληξηθήο Ρξάπεδαο είλαη λα βάιεη 
«θξέλν» ζηελ παξαράξαμε, αθνχ κφλν κέζα ζην 2014 θαηα-
ζρέζεθαλ πάλσ απφ 800.000 πιαζηά ραξηνλνκίζκαηα. 
 
Πήκεξα, 338 εθαηνκκχξηα πνιίηεο ζε 19 επξσπατθέο ρψξεο 
κνηξάδνληαη ην επξψ. 

16 δηζ. επξώ ζηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο 

Λέν ραξηνλόκηζκα ησλ 20 επξώ  

http://europedirect.cut.ac.cy/%CE%B7-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%8D%CE%B5%CE%B9-16-%CE%B4%CE%B9%CF%83-%CE%B5%CF%85/
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«Απολαύζηε ηο, είναι εςπωπαϊκό»: Ρν 2016 νη Δπξσπαίνη παξαγσγνί ζα σθε-

ιεζνχλ απφ πξνγξάκκαηα χςνπο 111 εθαη. επξψ, πνπ ζηνρεχνπλ ζην άλνηγκα 

λέσλ αγνξψλ θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο θαηαλάισζεο, ηφζν εθηφο φζν θαη εληφο ηεο 

ΔΔ.  

Η νέα πολιηική πποώθηζηρ πος ενέκπινε η Δςπωπαϊκή Δπιηποπή, θα βοη-

θήζει ηοςρ επαγγελμαηίερ ηος γεωπγικού ηομέα να ειζέλθοςν ζηιρ διεθνείρ 

αγοπέρ ή να ιζσςποποιήζοςν ηην παποςζία ηοςρ ζ’αςηέρ.  

Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, ε Δπηηξνπή ζα δηαζέζεη πεξηζζφηεξα θνλδχιηα, 

ζα απμήζεη ην πνζνζηφ ζπγρξεκαηνδφηεζεο (ζε 85% γηα ηελ Διιάδα θαη ηελ Θχ-

πξν) θαη ζα κεηψζεη ηε γξαθεηνθξαηία θαηά ηελ έγθξηζε ησλ ζρεηηθψλ έξγσλ.  

Ρν πξφγξακκα, ζηνρεχεη θπξίσο ζηελ πξνψζεζε γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ θαη  ρνηξηλνχ θξέαηνο, ηδηαίηεξα ζηηο ηξίηεο ρψξεο κε 

ην πςειφηεξν αλαπηπμηαθφ δπλακηθφ.  Ρν λέν πξφγξακκα ζα ηεζεί ζε ηζρχεη απφ ηελ 1 Γεθεκβξίνπ 2015.  

 

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

Οδεγόο αξραξίσλ ζρεηηθά κε ρξεκαηνδνηήζεηο ηεο ΔΔ 

Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Ξξνυπνινγη-

ζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

θπθινθφξεζε έλαλ «Νδεγφ γηα 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Δ.Δ.», ν 

νπνίνο παξνπζηάδεη φιεο ηηο επθαη-

ξίεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ Δ.Δ. 

γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020. Ν ελ 

ιφγσ νδεγφο απνηειεί ηνλ πξψην 

βήκα γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

θνξείο, θαζψο πξνζθέξεη κηα νιν-

θιεξσκέλε ζπιινγή βαζηθψλ ζηα-

ηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθν-

ξηψλ. 

Ν νδεγφο απηφο απεπζχλεηαη, κεηαμχ άιισλ, ζηηο κηθξνκεζαίεο 

Δπηρεηξήζεηο (ΚκΔ), ηηο Κε Θπβεξλεηηθέο Νξγαλψζεηο (ΚΘΝ), 

ηνπο λένπο, ηνπο εξεπλεηέο, ηνπο αγξφηεο θαη ηνπο δεκφζηνπο 

θνξείο. 

Ξαξαπέκπεη ζε ηζηφηνπνπο ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο ρξεκαην-

δφηεζεο απφ ηελ ΔΔ γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 θαη παξέρεη 

βαζηθέο πιεξνθνξίεο φπσο: πψο θαη πνχ πξέπεη λα ππνβάιεηε 

αίηεζε θαη άιινπο γεληθνχο θαλφλεο (επηιεμηκφηεηα, θ.ιπ.). 

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

111 εθαη. επξώ γηα πξνώζεζε ηεο επξσπατθήο γεσξγίαο   

Θαηαξγνύληαη ηα ηέιε πεξηαγσγήο εληόο ηεο ΔΔ ην 2017 

Ρελ νξηζηηθή θαηάξγεζε ησλ ρξεψζεσλ πεξηαγσγήο (roaming) 

εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2017, ελέ-

θξηλε ηελ Ρξίηε, 27 Νθησβξίνπ 2015, ε Νινκέιεηα ηνπ Δπξσπατ-

θνχ Θνηλνβνπιίνπ ζην Πηξαζβνχξγν. 

Όια ηα ηέιε πεξηαγσγήο γηα θιήζεηο, απνζηνιή κελπκάησλ θεη-

κέλνπ θαη ρξήζε δηαδηθηχνπ κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ (mobile 

internet) ζην εμσηεξηθφ εληφο ηεο ΔΔ ζα απαγνξεπζνχλ απφ ηηο 

15 Ηνπλίνπ 2017. Ξαξάιιεια ζα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή ζαθείο 

θαλφλεο ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν. 

 

http://europedirect.cut.ac.cy/100-ek-evro-gia-proothisi-tis-evropaikis-georgias/?lang=en
http://europedirect.cut.ac.cy/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%BF/?lang=en


 15 

 

6. ΠΙΖΡΟΦΟΡΖΖ ΑΠΟ EUROPE DIRECT ΙΔΚΔΟΤ ΣΑ ΚΚΔ 

πλέρηζε πλεξγαζίαο κε ην     

Ραδηόθσλν Θαλάιη 6  

Έλζεην ζηελ ηειεόξαζε          

ηνπ Capital  

Οαδηνθσληθφ Ίδξπκα Θχπξνπ: Γεθαπελζήκεξν ηειενπηηθφ 

έλζεην ζηελ Δθπνκπή ηνπ ΟΗΘ «Θαιή ζαο κέξα», γηα Δπξσπατ-

θέο Δπθαηξίεο θαη Γηθαηψκαηα. 

Ρν Europe Direct Ιεκεζνχ, έρεη πιένλ θαζηεξσζεί σο ζεκαληηθή πεγή πιεξνθφξεζεο πξνο ηα Κέζα Καδηθήο Δλε-

κέξσζεο θαη ην επξχ θνηλφ. Ν Γεληθφο πεχζπλνο ηνπ Θέληξνπ Γξ. Σαξάιακπνο Σξπζνζηφκνπ, παξνπζηάδεη επ-

ξσπατθά έλζεηα ζηελ ηειεφξαζε θαη ζην ξαδηφθσλν, ηα νπνία απνζθνπνχλ ζηελ ελεκέξσζε θαη γλσζηνπνίεζε 

επθαηξηψλ ζηνπο πνιίηεο απφ ηελ ΔΔ, νχησο ψζηε λα ηηο γλσξίδνπλ θαη λα ηηο αμηνπνηνχλ.  

«Δπξσπατθφ εβδνκαδηαίν ηειενπηηθφ Έλζεην» θάζε Ξαξαζθεπή 

ζην Θεληξηθφ Γειηίν εηδήζεσλ ηνπ  ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ Capi-

tal, κε ην δεκνζηνγξάθν Θσκά Ξαΐζε.  

Έλζεην ζην ΡΗΘ1  

Δβδνκαδηαίν Έλζεην – «Ζ 

Δπξψπε κε ηνπο Ξνιίηεο» 

- θάζε Ξαξαζθεπή  πξσί. 

πλεξγαζία κε ην Ραδηνθσληθό 

ηαζκό Άζηξα 

Γεθαπελζήκεξν  Έλζεην – 

«Γηθαηψκαηα θαη Δπθαηξίεο 

απφ ηελ ΔΔ», θάζε δεχηεξε 

Ξαξαζθεπή.  

Πξσηλό Γξνκνιόγην  

Οαδηνθσληθφ Ίδξπκα Θχπξνπ -  

«Ξξσηλφ Γξνκνιφγην» - θάζε δεχηε-

ξε Γεπηέξα θαηά ηελ πεξίνδν Απξίιη-

νο 2015 – Γεθέκβξηνο 2015.   

Cut-Radio  

Ρν Europe Direct Ιεκεζνχ, ζην εβδν-

καδηαίν ηνπ έλζεην πνπ παξνπζηάδεη ε 

θνηηήηξηα ηνπ ΡΔΞΑΘ, Ιίηζα Γέξηκνπ, 

ελεκεξψλεη ηελ Ξαλεπηζηεκηαθή θνηλφ-

ηεηα γηα ηα ηεθηαηλφκελα ηεο Δπξσπατ-

θήο Έλσζεο θαζψο επίζεο παξέρεη 

πιεξνθνξίεο γηα ζέζεηο εξγαζίαο θαη πξαθηηθήο άζθεζεο ηεο 

ΔΔ.  



   

 

7. ΛΔΑ ΘΑΗ ΓΡΑΔΗ ΣΟΤ EUROPE DIRECT ΙΔΚΔΟΤ  

Ξξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 19 Λνεκβξίνπ, ζην ακθηζέαηξν 

Ξεχθηνο Γεσξγηάδεο ηνπ ΡΔΞΑΘ εζπεξίδα κε ζέκα 

“Φπηνθάιπςε θηηξίσλ, Ξξάζηλεο νξνθέο θαη θάζεηνη 

θήπνη”. Ζ εζπεξίδα, ε νπνία ηέζεθε ππφ ηελ αηγίδα ηεο 

Δπηηξφπνπ Ξεξηβάιινληνο Ησάλλαο Ξαλαγηψηνπ, δηνξγα-

λψζεθε απφ ην ΔΡΔΘ, κε πξσηνβνπιία ηεο Ξεξηθεξεηα-

θήο Δπηηξνπήο Ιεκεζνχ, ηνπ Ππιιφγνπ Αξρηηεθηφλσλ 

Θχπξνπ θαη ηνπ Θέληξνπ Ξιεξνθφξεζεο Europe Direct, 

κε ππνζηεξηθηέο ην Ρερλνινγηθφ Ξαλεπηζηήκην Θχπξνπ 

θαη ην Γήκν Ιεκεζνχ θαη ρνξεγφ ηελ εηαηξεία Greenway 

Industries Ltd. 

Πηνπο ραηξεηηζκνχο ηνπο ε Δπίηξνπνο Ξεξηβάιινληνο, ν 

Ξξφεδξνο ηνπ ΔΡΔΘ θαη ν Ξξφεδξνο ηνπ ΠΑΘ ππνγξάκ-

κηζαλ ηελ αλάγθε γηα επέθηαζε ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ 

θαη ηα πνιιαπιά νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ ηηο πξάζη-

λεο νξνθέο θαη ηνπο θάζεηνπο θήπνπο φπσο ε κείσζε 

ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζεξκνλεζίδαο, ε αχμεζε ηεο ζεξ-

κνκνλσηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ θηηξίσλ, ε απνξξφθεζε 

ησλ αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηε-

ηαο δσήο ησλ αλζξψπσλ.  

Νη εηζεγεηέο ήηαλ δχν θαζεγεηέο απφ ην Γεσπνληθφ Ξαλεπηζηήκην Αζελψλ, ν Γξ Ξαλαγηψηεο Λεθηάξηνο θαη ν Γξ Ληθφιανο Ληνχιαο.  

δηάιεμε ηνπ Γξνο Λεθηαξίνπ έθεξε ηίηιν “Έξεπλα θαη ηερλνινγία ησλ θπηεκέλσλ δσκάησλ”. Ζ δηάιεμε ηνπ Γξνο Ληνχια είρε σο 

ζέκα ηίηιν “Φπηνθάιπςε ηνηρνπνηΐαο θηηξίσλ”. Ακθφηεξεο νη δηαιέμεηο ήηαλ πνιχ πινχζηεο ζε παξαδείγκαηα πξάζηλσλ νξνθψλ θαη 

θάζεησλ θήπσλ απφ φιν ηνλ θφζκν θαη αλέδεημαλ ηελ νκνξθηά θαη ηα πιεν-

λεθηήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ην πξάζηλν ζηνλ αζηηθφ ρψξν κε ζχγ-

ρξνλεο ιχζεηο θαη επθάληαζηνπο ηξφπνπο. Πηελ εζπεξί-

δα παξνπζηάζηεθαλ δηάθνξεο ηερληθέο γηα απνθπγή ηεο 

πγξαζίαο ζην θηίξην, θαζψο θαη πνηα είλαη ηα θαηάιιεια 

θπηά γηα θάζε πεξίπησζε, απαηηήζεηο φζνλ αθνξά 

άξδεπζε θαη ζηξάγγηζε, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα, ζηή-

ξημε θπηψλ κεγάινπ κεγέζνπο, θεθιηκέλα θπηνδψκαηα, 

πδξνπνληθά ζπζηήκαηα, πιηθά θαη ηερληθέο θαηαζθεπήο 

θάζεησλ θήπσλ, πξνθαηαζθεπαζκέλνη θάζεηνη θήπνη, 

θήπνη ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο θιπ. 

Φπηνθάιπςε θηηξίσλ, πξάζηλεο νξνθέο θαη θάζεηνη θήπνη 
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Ρα εξγαζηήξηα γηα ηνπο λένπο πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηηο 

24 κέρξη θαη ηηο 26 Λνεκβξίνπ 2015, ζην CUTing Edge: An 

American Space ζην Ρερλνινγηθφ Ξαλεπηζηήκην Θχπξνπ. 

Γηνξγαλσηέο ησλ εξγαζηεξίσλ ήηαλ ε Αληηπξνζσπεία ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηελ Θχπξν, ε Action PR & Publica-

tions Ltd θαη ην Europe Direct Ιεκεζνχ, κε ηελ ππνζηήξημε 

ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο θαη 

Ξνιηηηζκνχ. Πηφρν είραλ λα παξέρνπλ αξσγή ζηα λέα παηδηά 

πνπ ςάρλνπλ δνπιεηά νχησο ψζηε λα βειηηψζνπλ ηηο πξνν-

πηηθέο ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Πηα εξγαζηήξηα, νη λένη άλεξγνη είραλ ηελ επθαηξία: 

• λα βειηηψζνπλ ηελ παξνπζίαζε ησλ βηνγξαθηθψλ 

ηνπο 

• λα θάλνπλ πξαθηηθή εμάζθεζε ζηηο ζπλεληεχμεηο κε 

πηζαλνχο εξγνδφηεο 

• λα εληζρχζνπλ δεμηφηεηεο απαξαίηεηεο ζηνλ ρψξν εξγα-

ζίαο φπσο νκαδηθή εξγαζία, επίιπζε πξνβιεκάησλ, επηθνηλσλία 

θιπ. 

• λα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο πξννπηηθέο πνπ αλνίγνληαη ζηε 

ςεθηαθή αγνξά θαη λα βειηηψζνπλ ην πξνθίι ηνπο ζηα κέζα θνη-

λσληθήο δηθηχσζεο 

• λα κάζνπλ πψο ε Δπξσπατθή Έλσζε ζηεξίδεη ηελ επηρεη-

ξεκαηηθφηεηα 

• λα δερηνχλ ζπκβνπιέο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δηθψλ 

ηνπο επηρεηξεκαηηθψλ ηδεψλ. 

Ρα εξγαζηήξηα απηά εληάζζνληαη ζην πιαίζην κηαο κεγάιεο θα-

κπάληαο ελεκέξσζεο θαηά ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ πνπ ζα πινπνη-

εζεί απφ ηελ Αληηπξνζσπεία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηελ 

Θχπξν ζηηο αξρέο ηνπ 2016, κε έληνλε παξνπζία ζηα ΚΚΔ θαη κε 

κηα κεγάιε ηειηθή εθδήισζε ζηελ νπνία νη λένη ζα έρνπλ ηελ επθαη-

ξία λα κηιήζνπλ απεπζείαο κε ηνπο θνξείο πνπ δηαρεηξίδνληαη ηα 

δηάθνξα Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ απαζρφιεζε.  

Ζ κείσζε ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ εληάζζεηαη ζηηο πξνηεξαηφηεηεο 

ηεο Δπηηξνπήο Juncker, κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε λα μνδεχεη 6.3 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ γηα λα ρξεκαηνδνηήζεη πξνγξάκκαηα φπσο ην 

Youth Guarantee.  

Ζ Eurostat, αλαθνίλσζε πξφζθαηα φηη ην επίπεδν αλεξγίαο ζηελ 

Θχπξν γηα ηνπο λένπο θάησ ησλ 25 εηψλ, κεηψζεθε απφ 35.1% ζε 

32.6% θαηά ην ηειεπηαίν έηνο. Ξαξακέλεη, σζηφζν, έλα απφ ηα π-

ςειφηεξα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε φπνπ ε αλεξγία ησλ λέσλ αλέξ-

ρεηαη ζήκεξα ζην 20.1%. 

 

εκηλάξηα γηα λένπο αλέξγνπο 
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Θαηά ην 2015 δηνξγαλώζεθαλ ζπλνιηθά 30 εθδειώζεηο από ην                 

Europe Direct Ιεκεζνύ  

Οι κςπιόηεπερ εκδηλώζειρ είναι:  

 Δλεκεξσηηθέο επηζθέςεηο ζε ζρνιεία 

κέζεο εθπαίδεπζεο ηεο επαξρίαο Ιε-

κεζνχ. Δλεκεξψζεθαλ 400 καζεηέο. 

 Ξαξνπζίαζε 2 Πρεδίσλ Σνξεγηψλ γηα 

Δλίζρπζε ηεο Λεαληθήο θαη Γπλαηθείαο 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, 18 Καξηίνπ 

2015. Έιαβαλ ελεκέξσζε πέξαλ ησλ 

320 αηφκσλ, ΡΔ.ΞΑ.Θ. 

 Πεηξά Δξγαζηεξίσλ γηα Αλάπηπμε 

Γεμηνηήησλ γηα Δμεχξεζε Δξγαζίαο, 

απφ ηηο 4 Φεβξνπαξίνπ κέρξη ηηο 11 

Καξηίνπ 2015. Πηα εξγαζηήξηα ζπκ-

κεηείραλ 150 άηνκα, ΡΔ.ΞΑ.Θ. 

 Ξαλεπηζηήκην ηνπ Γεκφηε ζε ζπλεξ-

γαζία κε ηνλ Γήκν Αγ. Αζαλαζίνπ: Νη 

έμη δηαιέμεηο πξαγκαηνπνηεζήθαλ απφ 

ηηο 9 Γεθεκβξίνπ 2014 κέρξη ηηο 19 

Καΐνπ 2015, ζην Ξνιηηηζηηθφ Θέληξν 

Γήκνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ.  Πηηο εκεξί-

δεο ζπκκεηείραλ  ζπλνιηθά 200 

άηνκα. 

 «Ζκέξα ηεο Δπξψπεο: Γηεθδηθψ ηα 

δηθαηψκαηα κνπ, αμηνπνηψ ηηο επθαηξί-

εο ηεο Δπξψπεο», 3 Καΐνπ 2015. Ζ 

ελεκεξσηηθή εκεξίδα πξαγκαηνπνηή-

ζεθε ζην Γήκν Αγίνπ Αζαλαζίνπ, ζην 

πιαίζην ησλ ενξηαζκψλ ηεο «Ζκέξαο 

ηεο Δπξψπεο», πνπ γηνξηάδεηαη θάζε 

ρξφλν ζηηο 9 Καΐνπ. Πηελ εκεξίδα 

παξεπξέζεθαλ επξσβνπιεπηέο απφ 

φινπο ηνπο πνιηηηθνχο ρψξνπο. Δπί-

ζεο, ζπκκεηείραλ ζρνιεία πξσηνβάζ-

κηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ηνπ Γήκνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ. Πηελ 

εκεξίδα ζπκκεηείραλ πέξαλ ησλ 400 

αηφκσλ. 

 1ν Ππλέδξην Αεηθνξίαο ζηελ Θχπξν, 

9 Ηνπλίνπ 2015, ζην ΡΔΞΑΘ. Ππκκε-

ηείραλ 120 άηνκα. Ρν Ππλέδξην ηεινχ-

ζε ππφ ηελ αηγίδα  ηνπ πνπξγνχ Γε-

σξγίαο, Ξεξηβάιινληνο θαη Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θ. Λίθνπ Θνπγηάιε, κε ηε 

ζηήξημε θαη ηνπ Γήκνπ Ιεκεζνχ. 

 «Θχπξνο 2015 Πρεδηάδνληαο ην Θνη-

λφ Δπξσπατθφ καο Κέιινλ», 29 Ηνπ-

ιίνπ 2015, ΡΔ.ΞΑ.Θ. Θχξηνο νκηιεηήο 

ήηαλ ν Δηδηθφο Πχκβνπινο ηνπ Γελη-

θνχ Γξακκαηέα, ηνπ ΝΖΔ, θ. Έζπελ 

Κπαξζ Άτληε, κε ηε ζπκκεηνρή 130 

αηφκσλ. 

 «Βηνινγηθά Ξξντφληα: Ξξνζαξκνγή 

ζηελ Θιηκαηηθή Αιιαγή θαη Νθέιε γηα 

ηελ γεία», 16 Πεπηεκβξίνπ 2015. Ζ 

ελεκεξσηηθή εκεξίδα πξαγκαηνπνηή-

ζεθε ζην Γεκαξρείν Ιεκεζνχ, φπνπ 

πέξαλ ησλ 90 αηφκσλ έιαβαλ ελεκέ-

ξσζε. 

 Διάηε λα κάζεηε πσο λένη θαη επηρεη-

ξήζεηο κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην 

Ξξφγξακκα “Your EURES FirstJob”, 

26 Πεπηεκβξίνπ 2015. Ξξαγκαηνπνηή-

ζεθε ζην ΡΔΞΑΘ θαη ζπκκεηείραλ 60 

άηνκα. 

 «Φπηνθάιπςε θηηξίσλ – Ξξάζηλεο 

Νξνθέο θαη Θάζεηνη Θήπνη: Πχγρξν-

λεο Ιχζεηο γηα ηελ Αλάπηπμε ηνπ Α-

ζηηθνχ Ξξαζίλνπ», 19 Λνεκβξίνπ 

2015, ΡΔ.ΞΑ.Θ., πέξαλ ησλ 120 ζπκ-

κεηερφλησλ έιαβαλ ελεκέξσζε. 

 Πεηξά Δξγαζηήξησλ ζην πιαίζην εθ-

ζηξαηείαο ελεκέξσζεο θαηά ηεο αλεξ-

γίαο ησλ λέσλ, απφ ηηο 24 κέρξη ηηο 

26 Λνεκβξίνπ. Νη λένη άλεξγνη έιαβαλ 

ελεκέξσζε ε νπνία αθνξνχζε ηελ 

πιεζψξα ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξν-

ζθέξνληαη ζηελ Θχπξν θαη ζηελ Δπ-

ξσπατθή Έλσζε, αιιά θαη ηξφπνπο 

αλάπηπμεο ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ 

φπσο επίζεο ηξφπνπο ελζάξξπλζεο 

ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Ξξαγκαην-

πνηήζεθαλ ζην  CUTingEdge, 

ΡΔ.ΞΑ.Θ., φπνπ ζπκκεηείραλ 75 

άηνκα. 
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Τηλεθωνική επικοινωνία 

 +357- 25002044, +357-25002027 

 

Αποζηολή ηλεκηπονικού μηνύμαηορ  

europedirect@cut.ac.cy 

 

Δπικεθηείηε ηο Europe Direct Λεμεζού 

Γσλία Αζελψλ θαη Λίθνπ Μηνχηα, 3040   
πεξεζίαο Έξεπλαο θαη Γηεζλνχο Ππλεξγαζίαο 
Ρερλνινγηθφ Ξαλεπηζηήκην Θχπξνπ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
‘Ωπερ λειηοςπγίαρ για ηο κοινό  
Γεπηέξα-Ξαξαζθεπή 08:30-13:30  

Ρεηάξηε απφγεπκα 15:00-18:00 

 

Ιζηοζελίδα 

http://europedirect.cut.ac.cy 

 

Μέζα Κοινωνικήρ Γικηύωζηρ  

 

https://www.facebook.com/europedirectlimassol 

 

www.twitter.com/EuropeDirectLim 

 

 

Ση είλαη ην Europe Direct Ιεκεζνύ;  

Ρν Europe Direct Ιεκεζνχ είλαη Θέληξν Δπξσπατθήο Ξιεξνθφ-

ξεζεο ην νπνίν μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηνλ Ηαλνπάξην 2013. 

Ρν Θέληξν εδξεχεη ζην Ρερλνινγηθφ Ξαλεπηζηήκην Θχπξνπ, πνπ 

έρεη επηιεγεί σο θνξέαο ππνδνρήο απφ ηελ Αληηπξνζσπεία ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηελ Θχπξν.  

Ρν Θέληξν αλήθεη ζην Πανεςπωπαϊκό Γίκηςο Europe Direct, 

πνπ απνηειείηαη απφ 521 Θέληξα Δπξσπατθήο Ξιεξνθφξεζεο 

ζε 28 θξάηε κέιε ηεο ΔΔ. 

Ρν Europe Direct Ιεκεζνχ παξέρεη πιεξνθνξίεο, θαζνδήγεζε 
θαη ζπκβνπιέο θαη απεπζχλεηαη πξνο φινπο ηνπο πνιίηεο αιιά 
θαη νξγαλσκέλνπο θνξείο ηεο πνιηηείαο, πνπ επηζπκνχλ λα 
πιεξνθνξεζνχλ γηα επξσπατθά ζέκαηα.  

 

Πποζθέπονηαι κςπίωρ οι παπακάηω ςπηπεζίερ: 

 Ξαξνρή πιεξνθνξηψλ, βνήζεηαο θαη ζπκβνπιψλ ζηνπο 

πνιίηεο ζε ζρέζε κε επξσπατθά ζέκαηα (δηθαηψκαηα πνπ 
απνξξένπλ απφ ηελ Δπξσπατθή ηζαγέλεηα, επθαηξίεο ρξεκα-
ηνδφηεζεο, πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, 
λνκνζεζία, θ.ά.) 

 Ξξνψζεζε θαη ελζάξξπλζε ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ησλ 

πνιηηψλ ζηα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα. 

 Γεκηνπξγία θαη δηάρπζε Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ 

(ειεθηξνληθνχ θαη έληππνπ) κε ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο 
γηα Δπξσπατθά ζέκαηα. 

 Γηνξγάλσζε εκεξίδσλ θαη εθδειψζεσλ ελεκεξσηηθνχ θαη 

επηκνξθσηηθνχ ραξαθηήξα γηα ην επξχ θνηλφ. 

 Ξαξνρή επξσπατθψλ εθδφζεσλ. 

 
 

Όιεο νη παξαπάλσ ππεξεζίεο πξνζθέξνληαη δωπεάν. 

Ση θάλεη ην Europe Direct Ιεκεζνύ; 

Σξόπνη Δπηθνηλσλίαο 

 
        Ρν Θέληξν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

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

 

 

 

 

Δήμος Αμμοχώστου  

 

 

 

 

 

Γηα λα γίλεηε ζπλδξνκεηέο ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ                                   

παξαθαιώ επηθνηλσλήζηε κε ην Europe Direct Ιεκεζνύ 

https://www.facebook.com/europedirectlimassol www.twitter.com/EuropeDirectLim 

https://www.facebook.com/europedirectlimassol
http://www.twitter.com/EuropeDirectLim

