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 1. ΕΥΚΑΙΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περι-

βάλλοντος σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτι-

κών Πληρωμών και το Τμήμα Δασών προκηρύσσει πρόσκληση 

υποβολής αιτήσεων η οποία στοχεύει σε επενδύσεις που βελτιώ-

νουν την ανθεκτικότητα και την περιβαλλοντική αξία των δασι-

κών οικοσυστημάτων. 

Η πρόσκληση περιλαμβάνει τις ακόλουθες τρεις δράσεις: 

Δράση 8.5.1: Επενδύσεις σε υποδομές για δραστηριότητες ανα-

ψυχής και για βελτίωση των εμπειριών του κοινού στα δάση. 

Δράση 8.5.2:  Δράσεις και έργα για τη διατήρηση και ενίσχυση 

της βιοποικιλότητας στα δάση. 

Δράση 8.5.3: Αραιώσεις σε πυκνές συστάδες δασώσεων/

αναδασώσεων για βελτίωση της ανθεκτικότητας των δασών. 

Δικαιούχοι:  

 Ιδιωτικοί Φορείς  

 Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί / Μη Κυβερνητικοί Οργανι-

σμοί  

 Αρχές Τοπικής Αυτο-

διοίκησης / Κεντρική 

Κυβέρνηση  

 Αγρότες, Γεωργοί, Κτη-

νοτρόφοι  

 Κρατικοί Οργανισμοί 

και Κρατικές Επιχειρή-

σεις 

 Εκκλησιαστικές και Μοναστηριακές Αρχές.   

Συνολικός Προϋπολογισμός: €1,74 εκ. 
 
Ποσοστό Συγχρηματοδότησης: 53% 
 
Προθεσμία: 28 Φεβρουαρίου 2017 
 
Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

Επενδύσεις στην Ανάπτυξη Δασικών Περιοχών  

COST: Νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) ενημερώνει τους 

ενδιαφερόμενους για τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων για 

δημιουργία νέων Δράσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προ-

γράμματος COST. 

Οι νέες δράσεις θα συμβάλουν στην επιστημονική, τεχνολογική, 

οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ανάπτυξη της Ευρώπης. 

Ενθαρρύνεται η υποβολή διαθεματικών προτάσεων. 

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτεί τα έξοδα συντονισμού και διαχείρι-

σης Ερευνητικών Δικτύων, γνωστών ως Δράσεων, οι οποίες 

αποτελούν δίκτυα συνεργασίας ερευνητών που υλοποιούν στη 

χώρα τους ερευνητική εργασία σε συγκεκριμένο θέμα. Ως εκ 

τούτου, το Πρόγραμμα COST, δεν χρηματοδοτεί την ερευνητική 

εργασία, αλλά τη συμμετοχή των ερευνητών σε συναντήσεις 

συντονισμού της έρευνάς τους.  

Ελάχιστες Συνθήκες Συμμετοχής 

Σε κάθε πρόταση για δημιουργία νέας Δράσης πρέπει να συμμε-

τέχουν ερευνητές από του-

λάχιστον 7 χώρες-μέλη του 

COST, εκ των οποίων τουλά-

χιστον 3 χώρες να προέρχο-

νται από τις λεγόμενες In-

clusiveness Targeted Coun-

tries (ITC).  

Χρηματοδότηση: έξοδα 

συμμετοχής γύρω στα 

130.000 ευρώ τον χρόνο για 

συνολική περίοδο τεσσάρων 

χρόνων. 

Προθεσμία Υποβολής Προτάσεων: 7 Σεπτεμβρίου 2017  

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

http://europedirect.cut.ac.cy/ependiseis-oi-opoies-veltionoun-tin-anthektikotita-kai-tin-perivallontiki-aksia-ton-dasikon-oikosistimaton/
http://europedirect.cut.ac.cy/nea-prosklisi-ipovolis-protaseon-sta-plaisia-tou-cost/
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Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (ΕΣΑ) είναι η νέα πρωτο-

βουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δημιουργεί ευκαιρίες 

για όσους νέους επιθυμούν να κάνουν εθελοντισμό ή να εργα-

στούν σε προγράμματα προς όφελος κοινοτήτων και ατόμων σε 

όλη την Ευρώπη. 

Ο στόχος της πρόσκλησης είναι η διασυνοριακή τοποθέτηση για 

επαγγελματικό σκοπό. Η δράση κάτω από το πλαίσιο της πρό-

σκλησης έχει ως στόχο να προσφέρει αμειβόμενες ευκαιρίες 

εργασίας στους νέους υπηκόους της ηλιακής ομάδας 18 έως 30, 

σύμφωνα με τις αξίες του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, 

σε χώρες της ΕΕ εκτός της χώρας διαμονής τους. Στο πλαίσιο 

αυτό, ο γενικός στόχος είναι να δοκιμαστούν και να εφαρμο-

στούν διαδικασίες επιλογής και αντιστοίχισης, έτσι ώστε να εξα-

σφαλιστεί η διασυνοριακή τοποθέτηση των νέων ανθρώπων. 

 

Δικαιούχοι: Ιδιωτικοί Φορείς, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

(ΜΜΕ), Ερευνητές, Ερευνητικά Κέντρα, Οργανισμοί, Αρχές Τοπι-

κής Αυτοδιοίκησης,  Εκπαιδευτικά Ιδρύματα , Κρατικοί Οργανι-

σμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις 

Προϋπολογισμός: €8,24 εκ.  

Ποσοστό Συγχρηματοδότησης: 95%  

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 17 Μαρτίου 2017 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 

Χρηματοδοτικές Ενισχύσεις για τον Οινοποιητικό Κλάδο 

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) 

σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΣΑ 2014-

2018 και το Υπουργείο Ενεργείας, Εμπορίου, Βιομηχανίας 

και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) ανακοινώνουν την έβδομη προκήρυξη 

του Μέτρου ΕΠΣΑ 3α «Ενθάρρυνση της επενδυτικής δραστηριό-

τητας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στον οινοποιητικό 

κλάδο». 

Δικαιούχοι: 

 Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες: (α) 

Απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόμενους, και (β) 

Έχουν (i) Ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 

εκ. Ευρώ, ή (ii) Ετήσιο συνολικό ισολογισμό που δεν υπερ-

βαίνει τα €43 εκ. 

 Επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 750 

υπαλλήλους ή έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο των 

€200 εκ. 

 Επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν περισσότερους από 750 

υπαλλήλους ή έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο 

των €200 εκ. 

Επιλέξιμες επενδυτικές δράσεις: 

 Κατασκευή, η απόκτηση ή η βελτίωση ακίνητων περιουσια-

κών στοιχείων. 

 Αγορά καινούργιων μηχανημάτων/εξοπλισμού, επίπλωσης, 

λογισμικού κ.α. 

 Αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και εμπειρογνωμόνων, 

κόστος εκπόνησης μελετών,  

Ποσοστό Συγχρηματοδότησης: Ποσό ανά κατηγορία: ελάχι-

στο ποσό τις €10.000, €20.000 και €50.000 για τους Δικαιού-

χους Α, Β και Γ αντίστοιχα.  

Προϋπολογισμός: €1,3 εκ. 

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων:  28 Φεβρουαρίου 2017 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=503&furtherCalls=yes
http://europedirect.cut.ac.cy/xrimatodotikes-enisxiseis-gia-ton-oinopoitiko-klado/
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Το SME instrument, το οποίο αποτελείται από τρεις ξεχωριστές 

φάσεις, καλύπτει τις χρηματοδοτικές ανάγκες μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων με διεθνή προσανατολισμό, καθοδηγώντας και 

συμβουλεύοντάς τις να εφαρμόσουν καινοτόμες ιδέες υψηλού 

κινδύνου και υψηλών δυνατοτήτων. 

 

Η Φάση 1 αφορά στη μελέτη σκοπιμότητας για τον έλεγχο της 
τεχνολογικής / πρακτικής, καθώς και της οικονομικής βιωσιμό-
τητας μιας  καινοτόμου ιδέας στον τομέα της. 
 
Δραστηριότητες που μπορούν να περιλαμβάνουν: 

 Εκτίμηση κινδύνων 

 Μελέτη αγοράς 

 Συμμετοχή των χρηστών 

 Διαχείριση πνευματικής ιδιοκτησίας 

 Ανάπτυξη στρατηγικής για την καινοτομία 

 Αναζήτηση εταίρων 

 Σκοπιμότητα της ιδέας 

 

Δικαιούχοι: ΜΜΕ  
 
Ποσοστό χρηματοδότησης: κατά αποκοπή ποσό €50.000 για 
κάθε επιχειρηματικό σχέδιο 
 
Προθεσμίες Υποβολής Προτάσεων: 15 Φεβρουαρίου 2017 / 
03 Μαΐου 2017 / 06 Σεπτεμβρίου 2017 / 08 Νοέμβρη 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

Εργαλείο Χρηματοδότησης Καινοτόμων                 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 

Συστήματα Ποιότητας Γεωργικών Προϊόντων και         
Τροφίμων 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περι-
βάλλοντος σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό 
Αγροτικών Πληρωμών, ανακοινώνει την πρώτη προκήρυξη 
του Μέτρου 3 «Συστήματα Ποιότητας γεωργικών προϊόντων και 
τροφίμων». 
 
Θεωρούνται επιλέξιμα τα ακόλουθα συστήματα ποιότητας: 

 Βιολογικά προϊόντα 

 Κολοκάσι Σωτήρας /Κολοκάσι – Πούλλες Σωτήρας (ΠΟΠ) 

 Γλυκό Τριαντάφυλλο Αγρού (ΠΓΕ) 

 Παφίτικο Λουκάνικο (ΠΓΕ) 

 Λουκούμι Γεροσκήπου (ΠΓΕ) 

 Κουφέτα Αμυγδάλου Γεροσκήπου (ΠΓΕ) 

 Ζιβανία (αλκοολούχα ποτά γεωγραφικής ένδειξης) 

 Ούζο (αλκοολούχα ποτά γεωγραφικής ένδειξης) 

 
Δικαιούχοι: Οργανώσεις Παραγωγών. Σημειώνεται ότι: 
Ένα μοναδικό φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να αντιμετωπί-
ζεται ως ομάδα εφόσον η σχετική αίτηση για την καταχώρηση 
ονομασιών υποβλήθηκε από το πρόσωπο αυτό πληρώντας τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 49(1) του Κανονι-
σμού 1151/2012. 
 
Συνολικός Προϋπολογισμός: €500.000 
 
Ποσοστό Επιχορήγησης:  

 Το ανώτατο ποσό επιδότησης ανά τριετία, που μπορεί να 

επιδοτηθεί για τη Δράση «Διαφημιστικά δείγματα προϊόντων 
ποιότητας (δειγματοδιανομή)» είναι €25.000.  

 Το ανώτατο ποσό επιδότησης ανά τριετία, που μπορεί να 

επιδοτηθεί για τη Δράση «Διενέργεια έρευνας αγοράς» είναι 
€5.000. 

 
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 28 Φεβρουαρίου 2017 
 
Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 
 

http://europedirect.cut.ac.cy/ergaleio-xrimatodotisis-kainotomon-mikromessaiwn-epixeiriseon/
http://europedirect.cut.ac.cy/sistimata-poiotitas-georgikon-proionton-kai-trofimon-kathestos-3-2/
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 2. ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφέρει περιόδους πρακτικής 
άσκησης για πτυχιούχους πανεπιστήμιου (ελάχιστη διάρκεια 
σπουδών 3 έτη) 
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να: 

 έχουν την ιθαγένεια ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, 
 έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους,  
 γνωρίζουν άριστα μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρω-

παϊκής Ένωσης, ή την επίσημη γλώσσα μιας χώρας που 
είναι υποψήφια προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και 
πολύ καλά δύο άλλες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, 

 μην έχουν μετάσχει σε άλλη περίοδο πρακτικής άσκησης και 

να μην έχουν απασχοληθεί για διάστημα μεγαλύτερο των 
τεσσάρων συνεχών εβδομάδων επ’ αμοιβή που βαρύνει τον 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
Διάρκεια: τρεις μήνες, ενώ μπορούν κατ’ εξαίρεση να παρατα-
θούν για μέγιστη διάρκεια τριών μηνών. 
 
Τοποθεσία: Λουξεμβούργο 

 
Επίδομα: €1 253 μηνιαίως 
 
Προθεσμία υποβολής αίτησης: 15 Φεβρουαρίου 2017 
 
Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

 

 

 

 

 

 

 

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζητεί εξωτερι-

κούς συνεργάτες (freelance) για τη μετάφραση νομικών κειμέ-

νων από ορισμένες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ολλανδικά, 

πολωνικά) στα ελληνικά. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν: 

 Επιτυχής ολοκλήρωση ανώτερων πανεπιστημιακών σπου-

δών (σε επίπεδο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου), 

 Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας και της ελληνικής 

νομικής ορολογίας, καθώς και πολύ καλή γνώση της 

γλώσσας-πηγής, 

 Πενταετής τουλάχιστον πείρα στο πλαίσιο της ασκήσεως 

νομικού επαγγέλματος στην ελληνική γλώσσα ή στη 

γλώσσα-πηγή (ανά τμήμα της συμβάσεως),  

 Επαγγελματική πείρα, για τον γλωσσικό συνδυασμό του 

αντίστοιχου τμήματος της συμβάσεως, στη μετάφραση ή 

την αναθεώρηση νομικών κειμένων, η οποία να αντιστοι-

χεί στην παραγωγή τουλάχιστον 150 σελίδων κατά τα τρία 

τελευταία έτη και να αποδεικνύεται δεόντως. 

Αποδεδειγμένη γνώση μίας ή περισσοτέρων άλλων γλωσσών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίπεδο B2 τουλάχιστον). 

Διάρκεια: 48 μήνες  

Τοποθεσία: Λουξεμβούργο 

Προθεσμία: 13 Φεβρουαρίου 2017 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

Πρακτική Άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον Τομέα 
της Μετάφρασης 

Θέσεις εργασίας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

http://europedirect.cut.ac.cy/praktiki-askisi-sto-evropaiko-koinovoulio-ston-tomea-tis-metafrasis-2/
http://europedirect.cut.ac.cy/theseis-ergasias-sto-dikastirio-tis-evropaikis-enosis/
http://europedirect.cut.ac.cy/praktiki-askisi-sto-evropaiko-koinovoulio-ston-tomea-tis-metafrasis-2/
http://europedirect.cut.ac.cy/praktiki-askisi-sto-evropaiko-koinovoulio-ston-tomea-tis-metafrasis-2/
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3. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

Το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ στη Γερμανία χορηγεί υποτροφί-
ες σε περίπου 1.200 προπτυχιακούς φοιτητές, αποφοίτους και 
υποψήφιους διδάκτορες όλων των ειδικοτήτων και των εθνι-
κοτήτων, οι οποίοι φοιτούν σε πανεπιστήμια, πανεπιστήμια 
εφαρμοσμένων επιστημών ή πανεπιστήμια των τεχνών. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει: 
 να έχουν άριστη ακαδημαϊκή βαθμολογία, 

 να είναι κοινωνικά και πολιτικά ενεργοί και να, 

 ενδιαφέρονται ενεργά για τις βασικές αξίες του Ιδρύμα-

τος: οικολογία και βιωσιμότητα, δημοκρατία και ανθρώπι-
να δικαιώματα, αυτοδιάθεση και δικαιοσύνη. 

 
Θα γίνονται αποδεκτές μόνο ηλεκτρονικές αιτήσεις. Θα απαι-
τείται γραπτή απόδειξη ότι οι υποψήφιοι γνωρίζουν άριστα την 

Γερμανική γλώσσα, ελάχιστο κριτήριο Deutsche Spra-
chprüfung für den Hochschulzugang“ Level DSH 2 or 
„TestDaF“ Level B2. 
 
Προθεσμία: 1 Μαρτίου 2017 
 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

Υποτροφίες για Πανεπιστημιακές Σπουδές στην Αυστρία 

Το Ίδρυμα Υποτροφιών της Δημοκρατίας της Αυστρίας 

προσφέρει υποτροφίες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές 

σπουδές που θα πραγματοποιηθούν στην Αυστρία.   

Οι υποψήφιοι (απόφοιτοι ή προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί) πρέ-

πει να σπουδάζουν σε ένα από τα ακόλουθα πεδία: Φυσικές Επι-

στήμες / Τεχνολογικές Επιστήμες / Επιστήμες Υγείας / Γεωπονι-

κές Επιστήμες / Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες. 

Κάθε υποτροφία θα προσφέρει τα ακόλουθα: 

 μηνιαίο επίδομα: €1.050, 

 ασφάλεια υγείας, 

 διαμονή 

Διάρκεια: 1 – 4 μήνες 

Προθεσμία: 1 Μαρτίου 2017 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.  

1200 Υποτροφίες από το Ίδρυμα Heinrich Böll 

http://europedirect.cut.ac.cy/english-studies-in-germany-here-you-find-approximately-1000-scholarship/
http://europedirect.cut.ac.cy/ipotrofies-gia-panepistimiakes-spoudes-stin-austria/
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Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), που δημιουργή-

θηκε με τη Συνθήκη της Ρώμης το 1957, είναι το παλαιότερο 

ταμείο της ΕΕ και το κύριο μέσο της Ευρώπης για επενδύσεις 

στο ανθρώπινο κεφάλαιο, μέσω της προώθησης της απασχό-

λησης και της κοινωνικής ένταξης. Προτεραιότητες του Τα-

μείου είναι η συνδρομή των πολιτών στην εξεύρεση θέσης 

εργασίας (ή καλύτερης θέσης εργασίας), η ένταξη μειονε-

κτούντων ατόμων στην κοινωνία και η διασφάλιση πιο δίκαι-

ων ευκαιριών ζωής για όλους. 

Σύμφωνα με την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

κατά την περίοδο 2007-2014, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-

μείο υποστήριξε ουσιαστικά την εφαρμογή εθνικών και ενω-

σιακών προτεραιοτήτων για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των στόχων 

της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».  

Tο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο βοήθησε σχεδόν 6956 Κύπριους 
να βρουν Εργασία 

5. ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

Τα τελευταία 30 χρόνια το πρόγραμμα Erasmus προ-

σφέρει στους νέους μια πολύτιμη εμπειρία ζωής. Δεν 

είναι απλώς μια παρένθεση αλλά μια καθοριστική πε-

ρίοδος στη ζωή τους. 

Τα επιτυχημένα παραδείγματα του Erasmus + είναι πολυά-

ριθμα: άλλοι αύξησαν τις πιθανότητές τους να βρουν δου-

λειά, άλλοι βρήκαν νέες προοπτικές για βιώσιμη ανάπτυξη, 

άλλοι έμαθαν μια ξένη γλώσσα ή κατάλαβαν καλύτερα τη 

σημαίνει ευρωπαϊκή ιθαγένεια και, τέλος, άλλοι ανακάλυψαν 

ότι τους αρέσει πολύ ο εθελοντισμός. 

Ο Antonio Tajani ο νέος Πρόεδρος του Ε. Κοινοβουλίου 

30 χρόνια με το πρόγραμμα Erasmus+ 

 

 

 

 

 

              

Ο Antonio Tajani (ΕΛΚ, Ιταλία) κέρδισε τις προεδρικές 

εκλογές του ΕΚ με 351 ψήφους στον τέταρτο και τελευταίο 

γύρο αναμέτρησης με τον Gianni Pittella (Σοσιαλιστές, Ιτα-

λία) ο οποίος συγκέντρωσε 282 ψήφους.  

Τα αποτελέσματα του τέταρτου γύρου ήταν τα εξής: 

1. Antonio Tajani (ΕΛΚ, Ιταλία) 351 

2. Gianni Pittella (Σοσιαλιστές, Ιταλία) 282 

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 633 

Αποχές: 80 

 

Σύνολο ψήφων: 713 

http://europedirect.cut.ac.cy/to-evropaiko-koinoniko-tameio-voithise-sxedon-6956-kiprious-na-vroun-ergasia/
http://europedirect.cut.ac.cy/to-evropaiko-koinoniko-tameio-voithise-sxedon-6956-kiprious-na-vroun-ergasia/


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Στο πλαίσιο των δύο επετείων, των 30 χρόνων του προ-

γράμματος Erasmus και την 60ή επέτειο της Συνθήκης 

της Ρώμης, που έχουν ένα κοινό στόχο να γιορτάσουν την 

ένωση των λαών της Ευρώπης, διοργανώθηκε την Παρα-

σκευή 27 Ιανουαρίου 2017, στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύ-

πρου, συνάντηση υποδοχής για τους εισερχόμενους φοιτητές 

Erasmus. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν 38 φοιτητές.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στόχος της συνάντησης ήταν οι εισερχόμενοι φοιτητές Erasmus 

να γνωρίσουν φοιτητές που σπουδάζουν ήδη στο Πανεπιστήμιο  

 

 

 

καθώς επίσης οι φοιτητές του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου να 

συμμετάσχουν στις δραστηριότητες και να ενημερωθούν για τα 

προγράμματα κινητικότητας που αφορούν το Πρόγραμμα Eras-

mus. Επιπλέον, μέσα από τέτοιου είδους πολυπολιτισμικές συ-

ναντήσεις προωθείται το μήνυμα ότι οι φοιτητές συμμετάσχο-

ντας σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών τους δίνεται η ευ-

καιρία να αποκτήσουν ευρωπαϊκή ταυτότητα, μιας ταυτότητας 

που συμπληρώνει τις εθνικές και τοπικές ταυτότητες.     

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Πανεπιστήμιο λειτουργεί ο θεσμός 

των Erasmus Buddies, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι για την 

καθοδήγηση των εισερχόμενων φοιτητών Erasmus εντός του 

Πανεπιστήμιου αλλά και στην Λεμεσό γενικότερα. Τέλος, για την 

επίτευξη των στόχων του θεσμού, οι Erasmus Buddies έχουν 

δημιουργήσει το δίκτυο Erasmus Student’s Buddy Network in 

Limassol το οποίο είναι επιφορτισμένο για τη διοργάνωση διά-

φορων δραστηριοτήτων.  

Ενδεικτικά, το πρόγραμμα άρχισε το 1987 ως πρόγραμμα κινη-

τικότητας για φοιτητές και έχει εξελιχθεί σε μια σπουδαία εμπει-

ρία που έχει εμπλουτίσει τη ζωή εννέα και πλέον εκατομμυρίων 

νέων, και έχει επηρεάσει έμμεσα τη ζωή πολλών άλλων. Συγκε-

κριμένα, το Erasmus, είναι ευρέως αναγνωρισμένο ως το 

πιο επιτυχημένο κοινοτικό πρόγραμμα, και αποτελεί απτό 

παράδειγμα του θετικού αντίκτυπου της ευρωπαϊκής ολοκλήρω-

σης και της διεθνούς εμβέλειάς της, δεδομένου ότι μόνο το διά-

στημα 2014-2016 άλλαξε τη ζωή δύο εκατομμυρίων ατόμων 

από την Ευρώπη και πέραν αυτής. 

Συνάντηση Υποδοχής για τους Εισερχόμενους Φοιτητές Erasmus 

6. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ EUROPE DIRECT ΛΕΜΕΣΟΥ   
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Τηλεφωνική επικοινωνία 

 +357- 25002044, +357-25002027 

 

Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος  

europedirect@cut.ac.cy 

 

Επικεφτείτε το Europe Direct Λεμεσού 

Επικεφτείτε το Europe Direct Λεμεσού 
Γωνία Αθηνών και Νίκου Ξιούτα, 3040   
Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνούς Συνεργασίας 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ώρες λειτουργίας για το κοινό  
Δευτέρα-Παρασκευή 08:30-13:30  

Τετάρτη απόγευμα 15:00-18:00 

 

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 που ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιανουάριο 2013. Το 

Κέντρο εδρεύει στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου που έχει 

επιλεγεί ως φορέας υποδοχής από την Αντιπροσωπεία της Ευ-

ρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο.  

Το Κέντρο ανήκει στο Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Europe Direct 

που αποτελείται από 521 Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης 

σε 28 κράτη μέλη της ΕΕ.   

Το Europe Direct Λεμεσού απευθύνεται προς όλους τους πολί-
τες και οργανωμένους φορείς της κοινωνίας, με σκοπό να τους  
μεταφέρει την Ευρωπαϊκή πληροφόρηση με εύκολο και προ-
σβάσιμο τρόπο.  

 

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  

 

 

 

 

Δήμος Αμμοχώστου  

 

 

 

 

 

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

