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 1. ΕΥΚΑΙΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Το Γερμανικό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης YOUR FIRST 

EURES JOB είναι ένα πρόγραμμα κινητικότητας για εξεύρεση 

εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο να βοηθήσει τους 

νέους Ευρωπαίους να βρουν εργασία, ευκαιρία κατάρτισης ή 

πρακτικής εξάσκησης σε κράτη μέλη της Ε.Ε. 

 

Δικαιούχοι: 

 Υπήκοοι της ΕΕ ηλικίας μεταξύ 18 και 35 ετών που βρί-
σκουν εργασία, μαθητεία ή πρακτική άσκηση σε Γερμανό 

Εργοδότη μέσω του Δικτύου EURES. 
 Πτυχιούχοι μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων και διάφορων 

τεχνικών επαγγελμάτων, ιατροί και διάφοροι επαγγελματίες 

υγείας, καθώς και προσωπικό για ξενοδοχεία, εστιατόρια και 

γαστρονομία. 

 

Αν έχετε τα προσόντα για εργασία σε ένα από τους πιο πάνω 

τομείς αλλά δεν γνωρίζετε την Γερμανική γλώσσα, και πάλι μπο-

ρείτε να λάβετε μέρος. 
 

Το Πρόγραμμα υποστηρίζει τους υποψήφιους με:  

 Χρηματοδότηση μαθημάτων γλώσσας (μέχρι 2000 ευρώ με 

την παρουσίαση τιμολογίου). 

 έξοδα ταξιδιού για μετάβαση στη Γερμανία για συνεντεύξεις 

εργασίας (μέχρι 350 ευρώ). 

 Έξοδα μετεγκατάστασης (μέχρι 1000 ευρώ). 

 

Εργοδότες και εταιρείες μπορούν να ζητήσουν οικονομική 
ενίσχυση για το κόστος της εκπαίδευσης των πρόσφατα προσ-
ληφθέντων εργαζομένων (μέχρι 1200 ευρώ ανά εργαζόμενο).  
 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

Πρόγραμμα YOUR EURES JOB - Γερμανία  

Γαλλικό Πρόγραμμα Reactivate 35+  

To Γαλλικό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Reactivate 35+ 

είναι ένα πρόγραμμα κινητικότητας για εξεύρεση εργασίας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο να βοηθήσει τους Ευρωπαίους πολί-

τες άνω των 35 ετών να βρουν εργασία, ευκαιρία κατάρτισης ή 

πρακτικής εξάσκησης σε εργοδότη σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ 

από αυτό που κατοικούν. 

 
Το πρόγραμμα απευθύνεται: 

 Σε υπηκόους της ΕΕ ηλικίας άνω των 35 ετών. 

 Σε όλους τους εργοδότες που εδρεύουν νόμιμα σε χώρες 

της ΕΕ, και που προσφέρουν συμβάσεις εργασίας, κατάρτι-

σης ή πρακτικής εξάσκησης για τουλάχιστον 6 μήνες, υπό 

τον όρο ότι οι θέσεις αυτές πληρούν όλους τους νόμους και 

προϋποθέσεις του εθνικού εργατικού δικαίου. Η χρηματοδό-

τηση για τις εταιρείες δίνεται μόνο σε μικρομεσαίες (μέχρι 

250 άτομα προσωπικό). 

 

Το Πρόγραμμα υποστηρίζει:  

 Χρηματοδότηση μαθημάτων (μέχρι 1270 ευρώ με την πα-

ρουσίαση τιμολογίου), 

 έξοδα ταξιδιού για μετάβαση στη Γαλλία για συνεντεύξεις 

εργασίας (μέχρι 350 ευρώ) 
 Έξοδα μετεγκατάστασης (μέχρι 1400 ευρώ). 

 Έξοδα αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων για σκο-

πούς εξάσκησης του επαγγέλματος (μέχρι 1000 ευρώ). 
 

Εργοδότες και εταιρείες που απασχολούν έως 250 εργαζόμε-

νους μπορούν να ζητήσουν οικονομική ενίσχυση για το κόστος 

της εκπαίδευσης των πρόσφατα προσληφθέντων εργαζομένων 

(μέχρι 1270 ανά εργαζόμενο). 

 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

 
 
 

http://europedirect.cut.ac.cy/t%CE%BF-programma-xrimatodotisis-your-first-eures-job-germany/
http://europedirect.cut.ac.cy/galliko-programma-xrimatodotisis-reactivate-35/
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Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού προκήρυξε το «Σχέδιο 

Επιχορήγησης μέρους του κόστους της δαπάνης για ανακαίνιση 

των υφιστάμενων εγκεκριμένων κοινόχρηστων χώρων υγιεινής 

Κέντρων Αναψυχής». 

Το Σχέδιο επιχορηγεί μέρος του κόστους της δαπάνης 

για:  

 Ανακοίνωση των υφιστάμενων εγκεκριμένων κοινόχρη-

στων χώρων υγιεινής,  

 Αντικατάσταση ευτελούς επίπλωσης (καρέκλες και τραπέζι-

α) στους εγκεκριμένους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώ-

ρους εστίασης.  

 Έργα ανακαίνισης των χώρων του μαγειρείου και της κοινό 

χρηστής αίθουσας εστίασης, όπως επίσης και 

αντικατάστασης/αγοράς μέρους του επαγγελματικού βαρε-

τού εξοπλισμού του μαγειρείου. 

 Αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ο οποίος αποδεδειγμένα 

συμβάλλει στην αναβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης, 

όπως ταμειακές μηχανές, σύστημα λήψης και προώθησης 

παραγγελιών, Wi–Fi, ηλεκτρονικά συστήματα πυρανύχνευ-

σης και πυρόσβεσης. 

 Εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης και κλιματισμού, είτε 

κεντρικού ή με split units. 

 

Δικαιούχοι: Επιχειρηματίες / Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

(ΜΜΕ)  / Παροχείς Υπηρεσιών 

 

Προϋπολογισμός: €415,000 

Επιχορήγηση: 60% της συνολικής δαπάνης επιλέξιμων πα-

ρεμβάσεων πριν από τον ΦΠΑ, με μέγιστο ποσό €6.000 και 

ελάχιστο κόστος επένδυσης €2.000 . 

Προθεσμία: 31 Οκτωβρίου 2017 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

 

 

 

 

 

Σχέδιο Επιχορήγησης του ΚΟΤ για Κέντρα Αναψυχής  

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας στα πλαίσια 

των προγραμμάτων RESTART 2016-2020 ανακοινώνει πρόσκλη-

ση υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα «Διερεύνηση Βιομη-

χανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας» το οποίο στο-

χεύει στην προκαταρκτική διερεύνηση των πιθανών βιομηχανι-

κών εφαρμογών που μπορεί να έχει μία τεχνολογία / τεχνογνω-

σία. 

Καθώς το Πρόγραμμα εντάσσεται στον Πυλώνα Ι «Έξυπνη Ανά-

πτυξη», τα έργα πρέπει να έχουν εφαρμογή σε ένα εκ των επι-

λεγμένων Τομέων Προτεραιότητας: 

 Ενέργεια, 

 Τουρισμός, 

 Μεταφορές-Ναυτιλία, 

 Γεωργία-Τρόφιμα, 

 Δομημένο Περιβάλλον-Κατασκευές, και 

 Υγεία. 

 και/ή σε ένα εκ των Οριζόντιων Τομέων Προτεραιότητας: 

 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, και 

 Αειφορία-Περιβάλλον. 

Δικαιούχοι: 

 Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 

 Ανάδοχος Φορέας πρέπει να είναι Μικρή ή Μεσαία Επιχείρη-

ση. 

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: 85% 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €250.000 

Προθεσμία: 01/12/2017 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες 

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων «Διερεύνηση Βιομη-

χανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας»  

http://europedirect.cut.ac.cy/sxedio-epixorigisis-tou-kot-gia-kentra-anapsixis/
http://europedirect.cut.ac.cy/programma-diereunisi-viomixanikis-efarmogis-texnologias-texnognosias/
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Το Γραφείο Χρηματοδοτικού Μηχανισμού για τις Χορηγίες 

ΕΟΧ/Νορβηγίας ανακοινώνει την πρόσκληση ACTIVE YOUTH 

για την υποβολή προτάσεων για επιχορηγήσεις για διακρατικά 

σχέδια στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχορηγήσεων για την απασχό-

ληση των νέων. 

Το Ταμείο για την Απασχόληση των Νέων υποστηρίζει έργα που 

προωθούν τη βιώσιμη και ποιοτική απασχόληση των νέων σε 

όλη την Ευρώπη.  

Τα προτεινόμενα έργα πρέπει να έχουν διακρατικό χαρακτήρα 

(να περιλαμβάνει πολλούς εταίρους που βρίσκονται σε διαφορε-

τικές χώρες). Οι επιλέξιμες οντότητες πρέπει να υποβάλουν αί-

τηση ως κοινοπραξίες, αποτελούμενες από οντότητες τουλάχι-

στον δύο χώρες.  

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €60,000,000 

Συγχρηματοδότηση: 85% 

Δικαιούχοι: 

 Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί  

 Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί  

 Εκπαιδευτικά Ιδρύματα  

 Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί  

 Συνδικαλιστικές Οργανώσεις  

 Κεντρική Κυβέρνηση 

 

Προθεσμία: 1 Αυγούστου 2017 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

ACTIVE YOUTH – Υποβολή Προτάσεων για   

Επιχορηγήσεις για Διακρατικά Σχέδια 

Ευρωπαϊκό Έργο ERANETΜΕD  

 

 

 

 

 

 

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ενημερώνει τους ενδιαφε-

ρόμενους φορείς για τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων στο 

πλαίσιο της 3ης Κοινής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του 

Ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο “EURO–MEDITERRANEAN. Το θέ-

μα της 3ης Πρόσκλησης είναι ‘Fostering sustainable water 

management for the economic growth of the Mediterranean 

region’. 

Η παρούσα πρόσκληση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διεθνούς 

συνεργασίας για την έρευνα και την καινοτομία στη Μεσόγειο 

και στην ενίσχυση των ευρωμεσογειακών ερευνητικών δικτύων 

που αντιμετωπίζουν την πρόκληση του ύδατος στις αγροτικές 

και απομακρυσμένες περιοχές των παράκτιων ζωνών και νη-

σιών.  

Στην προκήρυξη συμμετέχουν 13 χώρες (Αλγερία, Κύπρος, 

Αίγυπτος, Γαλλία, Ελλάδα, Γερμανία, Ιταλία, Λίβανος, Μάλτα, 

Μαρόκο, Τυνησία, Τουρκία και Ισπανία) 

Συνολικός Προϋπολογισμός: €7.160.000 

Επιχορήγηση: μέγιστο ποσό €70.000 και επιπλέον €10.000 

εάν η πρόταση συντονίζεται από Κυπριακό Οργανισμό.    

Δικαιούχοι: 

 Ιδιωτικοί Φορείς 

 Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί 

 Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

 Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί 

 Κέντρα Κατάρτισης 

 

Προθεσμία: 14 Ιουλίου 2017 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

http://europedirect.cut.ac.cy/active-youth-ypovoli-protaseon-gia-epixorigiseis-gia-diakratika-sxedia/
http://europedirect.cut.ac.cy/evropaiko-ergo-eranetmed/
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 2. ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων 

(EFSA) δέχεται αιτήσεις από εμπειρογνώμονες, οι οποίοι επιθυ-

μούν να συμμετάσχουν στις δέκα επιστημονικές της ομάδες, 

καθώς και στην επιστημονική της επιτροπή. 

Η EFSA είναι μια ανεξάρτητη επιστημονική οργάνωση που εργά-

ζεται προς το συμφέρον των ευρωπαίων καταναλωτών, των 

ζώων και του περιβάλλοντος. Το σύνθημά της είναι «Αξιόπιστη 

επιστήμη για ασφαλή τρόφιμα» και η γνώση, η εμπειρία και η 

λήψη αποφάσεων από περισσότερους από 200 επιστημονικούς  

 

εμπειρογνώμονες βρίσκονται στο επίκεντρο της δουλειάς της.  

Για να υποβάλουν αίτηση, οι ανεξάρτητοι επιστήμονες πρέπει να: 

 κατέχουν πτυχίο πανεπιστημίου, 

 έχουν ελάχιστη επταετή επαγγελματική πείρα σε επιστημονι-

κό πεδίο σχετικό με την ασφάλεια των τροφίμων, απασχο-

λούνται σε ένα από τους ακόλουθους τομείς: την τοξικολο-

γία, τη χημεία, τη μικροβιολογία, την ζωολογία, την επιδη-

μιολογία και τις φυτικές επιστήμες στην ιατρική, την κτηνια-

τρική, τη διατροφή και την οικολογία. 

Διάρκεια: 3 χρόνια 

Προθεσμία: 8 Σεπτεμβρίου 2017 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου αναζητεί μεταπτυχια-

κούς φοιτητές για πρακτική άσκηση που επιθυμούν να αποκτή-

σουν εμπειρία και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στο πολυμε-

ρές εμπορικό σύστημα. 

Δικαιούχοι: 

Άτομα που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 1 χρόνο των προ-

πτυχιακών τους σπουδών σε σχετικό τομέα (π.χ. οικονομικά,  

νομική, πολιτικές επιστήμες, διεθνείς σχέσεις), με ελάχιστο ηλι-

κιακό όριο 21 ετών και μέγιστο 30. 

 

Αμοιβή:  60 Ελβετικά Φράγκα (54,7 Ευρώ) ημερησίως. 

(συμπεριλαμβανομένων σαββατοκύριακων και επίσημων αρ-

γιών) 

 

Τα ταξιδιωτικά έξοδα και οι ασφαλιστικές καλύψεις δεν καλύπτο-

νται. 

 

Τοποθεσία: Γενεύη, Ελβετία 

Διάρκεια: μέχρι 24 εβδομάδες. 

Δεν υπάρχει προθεσμία υποβολής αιτήσεων. 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

Ζητούνται Επιστήμονες για την Ασφάλεια Τροφίμων 

Πρακτική Άσκηση στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου  

http://europedirect.cut.ac.cy/category/%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5-%CE%B5/
http://europedirect.cut.ac.cy/praktiki-askisi-ston-pagkosmio-organismo-emporiou/
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3. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

 

Τα δάνεια για μεταπτυχιακές σπουδές Erasmus+ είναι 

δάνεια που παρέχονται με εγγύηση της ΕΕ και με ευνοϊκούς 

όρους αποπληρωμής, χάρη στα οποία μπορούν να καλυφθούν 

τα έξοδα ενός μεταπτυχιακού σε χώρα του προγράμματος 

Erasmus+. 

Επί του παρόντος, τα δάνεια αυτά χορηγούνται από τρά-

πεζες στην Ισπανία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και 

το Λουξεμβούργο, σε φοιτητές από αυτές τις χώρες οι οποίοι 

μεταβαίνουν στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές, και σε 

φοιτητές από άλλες χώρες του προγράμματος που μεταβαίνουν 

στην Ισπανία, τη Γαλλία, το ΗΒ ή το Λουξεμβούργο για μετα-

πτυχιακές σπουδές.  

 

Καθώς όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές τράπεζες συμμετέ-

χουν στο πρόγραμμα δανειοδότησης, θα προστεθούν και άλλοι 

προορισμοί για μεταπτυχιακές σπουδές. Μέχρι το 2020 αναμέ-

νεται να προσχωρήσουν στο πρόγραμμα γύρω στις 20-25 τρά-

πεζες.  

 

 

 

 

 

 

 

Διάρκεια / Ύψος Δανείου:  

Μπορείτε να λάβετε δάνειο μέχρι 12.000 ευρώ για μονοετές 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα ή μέχρι 18.000 ευρώ για διετές μετα-

πτυχιακό πρόγραμμα (ή αντίστοιχο ποσό σε ξένο νόμισμα από 

τράπεζες εκτός Ευρωζώνης, λαμβανομένων υπόψη των συναλ-

λαγματικών διακυμάνσεων).  

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

Δάνεια Erasmus+ για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές         
Νέα χώρα το Λουξεμβούργο  

1200 Υποτροφίες από το Ίδρυμα Heinrich Böll  

Το Ίδρυμα Heinrich Böll στη Γερμανία χορηγεί υποτροφίες 

σε περίπου 1.200 προπτυχιακούς φοιτητές, αποφοίτους και 

υποψήφιους διδάκτορες όλων των ειδικοτήτων και των εθνι- 

κοτήτων, οι οποίοι φοιτούν σε πανεπιστήμια εφαρμοσμένων 

επιστημών ή των τεχνών.  

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να:  

 έχουν άριστη ακαδημαϊκή βαθμολογία,  

 είναι κοινωνικά και πολιτικά ενεργοί και,  

 Ενδιαφέρονται ενεργά για τις βασικές αξίες του Ιδρύματος: 

οικολογία και βιωσιμότητα, δημοκρατία και ανθρώπινα 

δικαιώματα, αυτοδιάθεση και δικαιοσύνη.  

 

Απαιτείται άριστη γνώση της γερμανικής γλώσσας 

Προθεσμία: 1 Σεπτεμβρίου 2017  

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.    

http://europedirect.cut.ac.cy/daneia-gia-metaptixiakes-spoudes-erasmus/
http://europedirect.cut.ac.cy/english-studies-in-germany-here-you-find-approximately-1000-scholarship/
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Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) 

προκηρύσσει το βραβείο για την Κοινωνία των Πολιτών με σκο-

πό την επιβράβευση και την ενθάρρυνση των πρωτοβουλιών 

και των επιτευγμάτων των οργανώσεων της κοινωνίας των πο-

λιτών ή/και απλών ιδιωτών που συνέβαλαν σημαντικά στην 

προβολή της ευρωπαϊκής ταυτότητας και ολοκλήρωσης.  

Το θέμα του βραβείου για αυτή το 2017είναι: «Καινοτόμα 

έργα για την προώθηση της ποιοτικής απασχόλησης και της 

επιχειρηματικότητας για το μέλλον της εργασίας»  

Δικαιούχοι: 

 Oργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ), 

 Aπλοί ιδιώτες, 

 Οργανισμοί και δομές που συστάθηκαν με νομοθετική ή 

κανονιστική πράξη και όπου η συμμετοχή είναι μερικώς ή 

απολύτως υποχρεωτική (π.χ. επαγγελματικές ενώσεις). 

 

Βραβεία: Η ΕΟΚΕ προτίθεται να απονείμει, κατ’ ανώτατο όριο, 

5 βραβεία. Το πρώτο βραβείο είναι αξίας 14.000 ευρώ και η 

χρηματική αξία των υπόλοιπων βραβείων ανέρχεται στο ποσό 

των 9.000 ευρώ. Ενδέχεται στην πρώτη θέση να καταταχθούν 

περισσότεροι του ενός νικητές και το ποσό να κατανεμηθεί ανα-

λόγως. 

Προθεσμία: 8 Σεπτεμβρίου 2017 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.  

 

Το δίκτυο Natura 2000 αποτελεί την εξασφάλιση μιας μα-

κροπρόθεσμης επιβίωσης των πολυτιμότερων και πιο απειλού-

μενων ειδών και οικοτόπων της Ευρώπης και τον ακρογωνιαίο 

λίθο της πολιτικής της Ε.Ε. για τη διατήρηση της φύσης και 

της βιοποικιλότητας.   

Το Βραβείο Natura 2000 σχεδιάστηκε για να επιβραβεύσει 

τους διακριθέντες στον τομέα της διοίκησης του δικτύου και 

να αναδείξει την προστιθέμενη αξία του δικτύου για τις τοπι-

κές οικονομίες.   

Δικαιούχοι: 

 Επιχειρήσεις 

 Δημόσιες Αρχές 

 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 

 Εθελοντές 

 Ιδιοκτήτες Γης 

 Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

 Ιδιώτες 

Οι κατηγορίες του βραβείου είναι οι εξής: 

 Προστασία 

 Επικοινωνία, Κοινωνικό-Οικονομικά οφέλη 

 Συμφιλίωση συμφερόντων/αντιλήψεων 

 Διασυνοριακή Συνεργασία 

 Δικτύωση 

  

Προθεσμία: 29 Σεπτεμβρίου 2017   

  
Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.  

 

Βραβείο της ΕΟΚΕ για την Κοινωνία των Πολιτών 

4. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

Βραβείο Natura 2000 

http://europedirect.cut.ac.cy/vraveio-tis-eoke-gia-tin-koinonia-ton-politon/
http://europedirect.cut.ac.cy/vraveio-natura-2000/
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Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ παρακολουθούν τις περιοχές κο-

λύμβησής τους σύμφωνα με τις διατάξεις της αναθεωρημένης 

οδηγίας της ΕΕ περί υδάτων κολύμβησης. Η νομοθεσία προσ-

διορίζει εάν η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης μπορεί να 

χαρακτηριστεί «εξαιρετική», «καλή», «επαρκής» ή 

«ανεπαρκής», ανάλογα με τα επίπεδα των βακτηρίων κοπρά-

νων που ανιχνεύονται. 

Σε πέντε χώρες, ποσοστό τουλάχιστον 95 % των υδάτων 

κολύμβησης αξιολογήθηκαν ως «εξαιρετικής ποιότητας»: στο 

Λουξεμβούργο (και οι 11 δηλωθείσες περιοχές κολύμβησης), 

στην Κύπρο (99 % του συνόλου), στη Μάλτα (99 % του  

 

συνόλου), στην Ελλάδα (97 % του συνόλου) και στην Αυ-

στρία (95 % του συνόλου). 

Εξαιρετικής Ποιότητας τα Ύδατα Κολύμβησης στην Κύπρο για το 

2017 

5. ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

Η διαβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης των οικιακών συ-
σκευών θα γίνεται πλέον από το A ως το G, αντικαθιστώντας 
την υφιστάμενη κλίμακα για την κατανάλωση ενέργειας 
(A+, A++, A +++). 

Η νέα ευρωπαϊκή οδηγία θα θέσει στη διάθεση των κατανα-
λωτών ένα απλούστερο εργαλείο για την επιλογή των απο-
δοτικότερων προϊόντων που θα μειώσουν την κατανάλωση 
ενέργειας και κατά συνέπεια τους λογαριασμούς ενέργειας. 
Θα ενθαρρύνει επίσης τους κατασκευαστές να καινοτομούν 
και να επενδύουν σε ενεργειακά αποδοτικότερα προϊόντα. 

Διεκδικήστε Αποζημίωση για Καθυστέρηση Πτήσης  

 

 

 

 

 

 

Σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ 261 της ΕΕ, σχετικά με τα 

δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών, στον 

οποίο όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να συμμορφώνο-

νται, κάθε επιβάτης δικαιούται ως και 600 ευρώ αποζημίωση 

για καθυστέρηση, ακύρωση ή υπερκράτηση της θέσης του. 

Ο κάθε επιβάτης, που έτυχε να έχει άσχημη εμπειρία, μπορεί 

να κάνει αίτημα για αποζημίωση ως και 3 χρόνια μετά.  

Ταξιδιώτες που έχουν βιώσει καθυστέρηση 3 ωρών και πλέ-

ον, μέχρι να φτάσουν στον τελικό προορισμό τους και δεν 

έχουν ως αιτία ειδικές συνθήκες όπως ο καιρός και οι απερ-

γίες στα αεροδρόμια κ.λ.π., έχουν νομικά κατοχυρωμένο 

δικαίωμα για αποζημίωση από τις αεροπορικές εταιρίες. 

Πιο Απλή η Επισήμανση της Ενεργειακής Απόδοσης            

Συσκευών-από το Α ως το G 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Το Europe Direct Λεμεσού διοργάνωσε διαγωνισμό με τίτλο 
«Ημέρα Ευρώπης: Διαγωνισμός για τα 60 χρόνια της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης».  

Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός εμπίπτει στα πλαίσια των εορτα-
σμών των 60 χρόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 9ης Μαΐ-
ου. Αναλυτικότερα,  

 Στις 9 Μαΐου 1950, ήταν η αρχή της δημιουργίας της σημε-

ρινής Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη γνωστή Διακήρυξη Σού-
μαν. Το σημαδιακό αυτό γεγονός γιορτάζεται κάθε χρόνο 
στις 9 Μαΐου ως Ημέρα της Ευρώπης, με ποικίλες εκδηλώ-
σεις, που σκοπό έχουν να φέρουν πιο κοντά τους πολίτες 
των κρατών - μελών της Ε.Ε. 

 Φέτος, η Ευρώπη γιορτάζει τα 60 της χρόνια, από την υπο-

γραφή της Συνθήκης της Ρώμης με την οποία ιδρύθηκε η 
«Κοινή Αγορά». Η Συνθήκη στης Ρώμης υπογράφηκε στις 
25 Μαρτίου το 1957 από το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, 
την Ιταλία, το Λουξεμβούργο και την Ολλανδία.  

Οι νέοι ηλικίας 18 ετών και άνω, που συμμετείχαν στον Διαγω-

νισμό, καλούνταν να απαντήσουν ορθά τουλάχιστον στις 13 

από τις 14 ερωτήσεις, για να καταχωρηθεί το όνομα τους στην 

κλήρωση και στη συνέχεια να αναδειχτούν οι δυο νικητές. Οι 

ερωτήσεις αφορούσαν όλο το φάσμα δραστηριοτήτων της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης.   

Στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 15 Ιουνίου 

2017 στα γραφεία του Europe Direct Λεμεσού, αναδείχθηκαν οι 

δυο (2) νικητές. Οι νικητές έλαβαν τα ακόλουθα δύο βρα-

βεία, 1ο Βραβείο - Smartphone αξίας 120 Ευρώ και 2ο 

Βραβείο - Android Tablet αξίας 80 Ευρώ.  

Μέσα από τον εν λόγω Διαγωνισμό το Europe Direct Λεμεσού 

ήθελε να αναδείξει την ανάγκη ενδυνάμωσης των Ευρωπαίων 

πολιτών και ενίσχυσης της διάστασης της ΕΕ που προσανατολί-

ζεται στους πολίτες. Επιπλέον, οι ενημερωμένοι πολίτες καλού-

νται από την μία πλευρά να κατανοήσουν τις ευκαιρίες που τους 

προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και από την άλλη, να συμμετά-

σχουν στα κοινά και στην κοινωνία την οποία ανήκουν, σε τοπι-

κό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία συμ-

μετοχή τους προάγει την υγιή δημοκρατική ζωή και το μέλλον 

της ΕΕ. 

 

 

 

Ημέρα Ευρώπης: Διαγωνισμός για τα 60 χρόνια της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

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

