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Στήριξη Θεατρικής Δημιουργίας και Ανάπτυξης 2018 

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισμού ανακοινώνουν το Σχέδιο Στήριξη Θεατρικής Δημι-

ουργίας και Ανάπτυξης 2018. 

Σκοπός του Σχεδίου είναι να αποτελέσει τη βάση για τη στοχευ-

μένη δημόσια στήριξη που θα προσφέρεται σε ομάδες φυσικών 

προσώπων και μεμονωμένων φυσικών προσώπων που δραστη-

ριοποιούνται στον χώρο της θεατρικής δημιουργίας, των ο-

ποίων οι δραστηριότητες συμβάλλουν στην προβολή και ανά-

δειξη των δημιουργών και των έργων τους, στη δημιουργικότη-

τα, κινητικότητα καθώς επίσης και στη συμμετοχή του κοινού.  

Δικαιούχοι: 

 Ομάδες φυσικών προσώπων, 

 Μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα (σκηνοθέτες, ηθοποιοί, 

σκηνογράφοι, θεατρικοί συγγραφείς). 
 
Συγχρηματοδότηση: 70 – 90% 

 

Προθεσμία: Διαφέρει ανάλογα με την περίοδο υποβολής 

της αίτησης.  

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

 

 

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περι-

βάλλοντος σε συνεργασία, το Τμήμα Γεωργίας και ο Κυ-

πριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών, ανακοινώνουν 

την πρώτη προκήρυξη του Καθεστώτος 16.4 «Βραχείες αλυσί-

δες και τοπικές αγορές». 

Επιλέξιμες για επιδότηση, είναι οι άμεσες δαπάνες που κατατάσ-

σονται στις πιο κάτω κατηγορίες: 

 Μελέτες, 

 Δαπάνες Λειτουργίας, 

 Συντονισμός, 

 Επενδυτικές Δαπάνες, 

 Αμοιβή Εξωτερικών Συνεργατών Έργου για παροχή 

υπηρεσιών/Έργων, 

 Δραστηριότητες Προβολής/Προώθησης της Βραχείας 

Αλυσίδας/Τοπικής Αγοράς, 

 

Δικαιούχοι: 

Επιχειρησιακές ομάδες γεωργών άλλα και άλλοι τομείς της αλυ-

σίδας τροφίμων π.χ. βιοτεχνίες τροφίμων, φορείς του επισιτι-

στικού κλάδου κ.α. 

Συνολικός Προϋπολογισμός: €500.000 

Συγχρηματοδότηση: Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 

80%των επιλέξιμων δαπανών με εξαίρεση τις επενδυτικές δα-

πάνες όπου το ποσοστό ενίσχυσης θα ανέρχεται στο 60%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προθεσμία: 15 Ιανουαρίου 2017 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

 1. ΕΥΚΑΙΡΕΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

Πρόσκληση Χρηματοδότησης: Βραχείες Αλυσίδες και      

Τοπικές Αγορές 

http://europedirect.cut.ac.cy/stiriksi-theatrikis-dimiourgias-kai-anaptikisis-2018/
http://europedirect.cut.ac.cy/prosklisi-xrimatodotisis-vraxeies-alisides-kai-topikes-agores/
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Η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Ανάπτυξης της Ευρω-

παϊκής Επιτροπής προκηρύσσει την πρόσκληση υποβολής 

προτάσεων που αφορά την «Υποστήριξη Μέτρων Ενημέρωσης 

σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ)». 

Οι προτάσεις θα πρέπει ειδικά να καλύπτουν τη συμβολή 

της ΚΓΠ στην: 

 Τόνωση της απασχόλησης, της ανάπτυξης και των επενδύ-

σεων σε αγροτικές περιοχές και στη διατήρηση βιώσιμων 

αγροτικών κοινοτήτων σε ολόκληρη την ΕΕ, 

 Προώθηση της γνώσης, της καινοτομίας και της ψηφιοποίη-

σης στον γεωργικό τομέα, 

 Ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της ανθε-

κτικότητας στην κλιματική αλλαγή. 

 

Η ομάδα-στόχος είναι το ευρύ κοινό (ιδίως οι νέοι των αστικών 

περιοχών) και/ή οι γεωργοί και όσοι δραστηριοποιούνται στις 

αγροτικές περιοχές.  

 

Δικαιούχοι: Νομικές οντότητες. Παραδείγματα επιλέξιμων ορ-

γανισμών είναι  οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, Δημόσιες 

αρχές, Πανεπιστήμια, Ερευνητικά κέντρα και Ιδιωτικές εταιρείες. 

Συνολικός Προϋπολογισμός: €4 εκ. 

Συγχρηματοδότηση: Μέχρι και €500,000 

Προθεσμία: 15 Δεκεμβρίου 2017 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

Χρηματοδότηση για Υποστήριξη Μέτρων Ενημέρωσης   

σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική 

Το Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες βοηθά φιλόδοξους Ευρω-

παίους επιχειρηματίες να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότη-

τες για να ξεκινήσουν και/ ή να διευθύνουν με επιτυχία μία 

μικρή επιχείρηση στην Ευρώπη.  

Ποιά είναι τα οφέλη για ένα νέο Επιχειρηματία; 

 Να μάθουν από έναν πεπειραμένο επιχειρηματία σε μια 

άλλη χώρα της ΕΕ, πως να αποκτήσουν τη γνώση σχετικά 

με την ίδρυση και τη διοίκηση μιας ΜΜΕ, 

 Να επωφεληθούν από πιθανές συνεργατικές επενδυτικές 

ευκαιρίες και την ανάπτυξη διασυνοριακών αγορών, 

 Να επωφεληθούν σημαντικής πρακτικής και οικονομικής 

βοηθείας προτού εγκατασταθούν στο εξωτερικό καθώς και 

συστηματικής βοήθειας κατά τη διάρκεια της παραμονής 

τους στη χώρα του εξωτερικού. 

 

Ποιά είναι τα οφέλη για τον Επιχειρηματία Υποδοχής; 

 Να εργαστούν με ένα σοβαρό, αφοσιωμένο και παρακινη-

μένο νέο επιχειρηματία που θα συνεισφέρει στην επιχείρη-

σή με νέες ιδέες και απόψεις. 

 Να επωφεληθούν γνωρίζοντας τόσο τις ξένες αγορές όσο 

και την εσωτερική αγορά της ΕΕ – συμπεριλαμβάνοντας τις 

επιχειρησιακές επαφές – αλλά και από τις αυξανόμενες 

ευκαιρίες διεθνοποίησης της επιχείρησής τους. 

 Να συμμετάσχουν σε ένα μοναδικό πρόγραμμα με ισχυρή 

φήμη, το οποίο θα αυξήσει τη διαφάνεια και το γόητρο της 

επιχείρησής τους. 

 

Η διαμονή και η κάλυψη του κόστους ταξιδίου χρηματοδοτείται 

κατά ένας μέρος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Διάρκεια: 1—6 μήνες. 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες  

http://europedirect.cut.ac.cy/xrimatodotisi-gia-ipostiksi-metron-enimeromisis-sxetika-me-tin-koini-georgiki-politiki-kgp-gia-to-2018/
http://europedirect.cut.ac.cy/erasmus-for-young-entrepreneurs-to-evropaiko-programma-antallagis-gia-epixeirimaties/
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Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισμού ανακοινώνουν το «Πρόγραμμα Πολιτιστικής Απο-

κέντρωσης 2018». 

Η εφαρμογή του παρόντος Σχεδίου αποσκοπεί στην υλοποίηση 

δραστηριοτήτων (έργα, ενέργειες και δράσεις) που έχουν στό-

χο να συμβάλλουν: 1) στην προβολή του πολιτισμού και την 

ανάδειξη των δημιουργών, 2) την ενθάρρυνση της δημιουργι-

κότητας, 3) τη στήριξη της κινητικότητας όπως: 

 Εικαστική έκθεση (ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία, 

εγκατάσταση), 

 

 Συνέδριο – Σειρά διαλέξεων με κυπρολογικό θέμα, 

 Λογοτεχνικές εκδηλώσεις, 

 Θεατρικές παραστάσεις (πρέπει να αποτελούν νέα παραγω-

γή ειδικά για το Πρόγραμμα Πολιτιστικής Αποκέντρωσης), 

 Δρώμενο σύγχρονου χορού, 

 Μουσική εκδήλωση, 

 Κινηματογραφικές εκδηλώσεις, 

 

Δικαιούχοι:  

 Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί,  

 Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

Συνολικός Προϋπολογισμός: €150 000 

Συγχρηματοδότηση: Μέχρι και 100%. Μέγιστο ποσό €20.000 

Προθεσμία: 02 Φεβρουαρίου 2018 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

Χρηματοδότηση για την Πολιτιστική Αποκέντρωση 2018 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research 

Council – ERC) στηρίζει τους πλέον ταλαντούχους ερευνητές και 

τις ομάδες τους, ώστε να εκπονήσουν υψηλού επιπέδου πρωτο-

ποριακή έρευνα αιχμής αποκλειστικά στη βάση της επιστημονικής 

αριστείας. 

Δικαιούχοι: 

Επιστήμονες που προέρχονται από οποιασδήποτε εθνικότητα που 

σκοπεύουν όμως να καθιερώσουν και να διευθύνουν την ερευνη-

τική δραστηριότητα στα κράτη-μέλη της Ε.Ε ή συνδεδεμένη χώ-

ρα.  Ο Κύριος Συντονιστής (PI) θα πρέπει να έχει αποκτήσει διδα-

κτορικό τίτλο από 7-12 χρόνια πριν την υποβολή αίτησης. 

Συνολικός Προϋπολογισμός: €2 εκ. για περίοδο 5 χρόνων. 

Ποσοστό Επιχορήγησης: Η χρηματοδοτική συνεισφορά καλύ-

πτει το 100% των συνολικών επιλέξιμων άμεσων δαπανών. 

Ωστόσο, στην πρόταση μπορούν να ζητηθούν επιπλέον ποσά 

ύψους  €750 000 για την κάλυψη των επιλέξιμων δαπανών “start  

up” για τους κύριους συντονιστές που μετακινούνται στην ΕΕ ή 

σε συνδεδεμένη χώρα από αλλού ως συνέπεια της χορήγησης της 

επιχορήγησης του ERC και / ή β) αγορά σημαντικού εξοπλισμού 

ή / και γ) πρόσβαση σε μεγάλες εγκαταστάσεις. 

Προθεσμία: 15 Φεβρουαρίου2018 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Επιχορήγησης για   

Ερευνητές (ERC) 

http://europedirect.cut.ac.cy/xrimatodotisi-gia-tin-politistiki-klironomia-2018/
http://europedirect.cut.ac.cy/wp-admin/post.php?post=6792&action=edit
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 2. ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

 

Πρακτική Άσκηση στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 

Vulcanus: Πρακτική Άσκηση για Φοιτητές της Ε.Ε. σε          

Κορυφαίες Εταιρείες στην Ιαπωνία 

Το πρόγραμμα Vulcanus προσφέρει εκπαίδευση και επαγγελ-

ματική εμπειρία μέσω πρακτικής άσκησης σε κορυφαίες Ιαπωνι-

κές εταιρίες σε φοιτητές από την Ευρωπαϊκή Ένωση που βρί-

σκονται στο 4ο έτος προπτυχιακών σπουδών ή στο τελευταίο 

έτος των μεταπτυχιακών τους σπουδών.  

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι υπήκοοι της Ε.Ε και επιλέγονται 

με βάση τις ακαδημαϊκές επιδόσεις τους, το επίπεδο γνώσης της 

αγγλικής γλώσσας καθώς και τα προσωπικά τους κίνητρά και 

την ικανότητά τους να προσαρμοστούν σε μια διαφορετική 

κουλτούρα. 

Επιχορήγηση: 16.400€ (για κάλυψη του κόστους ταξιδιού 

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

α) – Θα παρέχεται δωρεάν διαμονή καθ’ όλη τη διάρκεια του 

προγράμματος.  

Περίοδος Πρακτικής Άσκησης: 01/09/2017 – 30/08/2018 

Προθεσμία: 20 Ιανουαρίου 2018 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο οργανώνει τρεις περιό-

δους πρακτικής άσκησης σε τομείς σχετικούς με το έργο του.  

Δεκτοί για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης γίνο-

νται οι υποψήφιοι οι οποίοι να: 

 είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

 είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού πτυχίου, ή 

έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τέσσερα εξάμηνα πανεπι-

στημιακών σπουδών σε γνωστικό τομέα που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για το Συνέδριο (Εσωτερικός έλεγχος/ Προϋπο-

λογισμός, Λογιστικά / Διοίκηση, ανθρώπινοι πόροι / Μετά-

φραση / Επικοινωνία, διεθνείς σχέσεις / Νομικά), 

 δηλώνουν ότι κατέχουν άριστα μία επίσημη γλώσσα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και γνωρίζουν ικανοποιητικά τουλάχι-

στον μία δεύτερη. 

 

Οι επιλεγόμενοι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίζουν πρό-

σφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου, όπως αυτό εκδίδεται από 

τις αρχές της χώρας τους προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρό-

σβαση σε θέσεις δημόσιας διοίκησης, καθώς και ιατρικό πιστο-

ποιητικό στο οποίο να βεβαιώνεται ότι αυτοί πληρούν τους όρους 

υγείας που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων τους. 

Μηνιαίο Επίδομα: 1120€  

Προθεσμία: 31 Ιανουαρίου 2018 

Διάρκεια: 5 μήνες  

Τοποθεσία: Λουξεμβούργο 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

http://europedirect.cut.ac.cy/vulcanus-praktiki-askisi-gia-foitites-tis-ee-se-korifaies-etairies-stin-iaponia/
http://europedirect.cut.ac.cy/praktiki-askisi-sto-evropaiko-elgktiko-sinedrio/
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Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) 

διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει εξετάσεων για την κατάρ-

τιση εφεδρικών πινάκων από τους οποίους τα θεσμικά όργανα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν να προσλαμβάνουν νέα 

μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους». 

Οι υποψήφιοι για να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό πρέπει να:  

 είναι υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ, 

 έχουν τακτοποιήσει τις στρατολογικές υποχρεώσεις τους, 

 κατέχουν πανεπιστημιακό πτυχίο / δίπλωμα, 

 γνωρίζουν τουλάχιστον 2 επίσημες γλώσσες της Ε.Ε. 

Τίτλοι Σπουδών και Επαγγελματικά Προσόντα: 

Για τα Xρηματοοικονομικά: πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές 

τουλάχιστον τριών ή τεσσάρων ετών, στις οικονομικές επιστή-

μες, τα μαθηματικά, τη στατιστική, την οικονομετρία ή τα χρη-

ματοοικονομικά, ακολουθούμενο από τουλάχιστον εξαετή ή 

επταετή επαγγελματική πείρα αντίστοιχα. 

Για τη Μακροοικονομία: πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές 

τουλάχιστον τριών ή τεσσάρων ετών, στις οικονομικές επιστή-

μες, τα μαθηματικά ή τη στατιστική, ακολουθούμενο από τουλά-

χιστον εξαετή ή επταετή επαγγελματική πείρα αντίστοιχα.  

Μηνιαίος Μισθός: €5,612 

Τοποθεσία: Βρυξέλλες και Λουξεμβούργο 

Προθεσμία: 19 Δεκεμβρίου 2017 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

 

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) 

διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει εξετάσεων για την κατάρ-

τιση εφεδρικών πινάκων από τους οποίους τα θεσμικά όργανα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν να προσλαμβάνουν νέα 

μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «γραμματείς/βοηθούς γραφεί-

ου». 

Οι υποψήφιοι για να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό πρέπει να:  

 είναι υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ, 

 έχουν τακτοποιήσει τις στρατολογικές υποχρεώσεις τους, 

 κατέχουν πανεπιστημιακό πτυχίο / δίπλωμα, 

 γνωρίζουν τουλάχιστον 2 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τους πιο κάτω τίτλους σπουδών 

και επαγγελματικά προσόντα: 

 Σπουδές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας του-

λάχιστον 1 έτους πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο 

 Σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιούμενες από 

δίπλωμα/πτυχίο το οποίο παρέχει δικαίωμα πρόσβασης στη 

μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, ακολουθούμενες από του-

λάχιστον τριετή επαγγελματική πείρα. 

 

Μηνιαίος Μισθός: €2,345 

Τοποθεσία: Βρυξέλλες και Λουξεμβούργο 

Προθεσμία: 12 Δεκεμβρίου 2017 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

 
 
 
 

 

87 Θέσεις Εργασίας στην ΕΕ στους Τομείς των                

Χρηματοοικονομικών και Μακροοικονομίας 

333 Θέσεις Εργασίας στην ΕΕ για Γραμματείς και Βοηθούς 

Γραφείου 

http://europedirect.cut.ac.cy/87-theseis-ergasias-stin-ee-stous-tomeis-ton-xrimatooikonomikon-kai-makrooikonomias/
http://europedirect.cut.ac.cy/333-theseis-ergasias-stin-ee-gia-grammateis-kai-voithous-grafeiou/
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3. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

Το Κέντρο Μελέτης του Ιδρύματος Bogliasco, βρίσκεται 

στην επαρχία Γένοβας της Ιταλίας και κάθε χρόνο κηρύσσει 

περίπου 50 υποτροφίες για ταλαντούχος καλλιτέχνες και επι-

στήμονες. Οι υποτροφίες προσφέρονται σε άτομα με δυνατότη-

τες και δεξιότητες στην διάπραξη δημιουργικής εργασίας ή επι-

στημονικής έρευνας στους ακόλουθους κλάδους: 

 Αρχαιολογία / Ιστορία 

 Αρχιτεκτονική / Αρχιτεκτονική τοπίου 

 Χορός / θέατρο 

 Κλασικά 

 Ταινία 

 Λογοτεχνία / Φιλοσοφία 

 Μουσική 

 Εικαστικές τέχνες 

 

Δικαιούχοι: 

 Άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας, εθνικότητας, θρησκείας, φύ-

λου και φυλής. 

 Δεν δικαιούνται να λάβουν υποτροφία, φοιτητές οι οποίοι 

κατά την περίοδο αιτήσεων φοιτούν σε πρόγραμμα χορή-

γησης πτυχίου. 

 

Τοποθεσία: Bogliasco, Ιταλία 

Διάρκεια: 1 μήνας 

Οφέλη: Πλήρης κάλυψη διαμονής, διατροφής και Wifi ίντερνετ 

στο Κέντρο Μελέτης του Ιδρύματος Bogliasco 

Προθεσμίες: 15 Ιανουαρίου 2018 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

 

 

Υποτροφίες στο Κέντρο Μελέτης του Ιδρύματος Bogliasco 

της Ιταλίας 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρε-

ντίας προσφέρει 150 υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές σε 

πολίτες από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους εξής τομείς: 

 Οικονομικά 

 Ιστορία και Πολιτισμός 

 Νομική 

 Πολιτικές και Οικονομικές Επιστήμες 

Οφέλη: Η υποτροφία καλύπτει το κόστος των διδάκτρων και 

μηνιαίο επίδομα €1050 για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) 

ετών. 

Προθεσμία: 31 Ιανουαρίου 2018 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

  

150 Υποτροφίες για Διδακτορικές Σπουδές στο Ευρωπαϊκό 

Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο 

http://europedirect.cut.ac.cy/ipotrofies-sto-kentro-meletis-tou-idirmatos-bogliasco-tis-italias-2018/
http://europedirect.cut.ac.cy/150-ipotrofies-gia-didaktroikes-spoudes-sto-europaiko-panepistimiako-institouto/
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Τη Δημοκρατική αντιπολίτευση της Βενεζουέλας τιμά φέτος με το Βραβείο 

Ζαχάρωφ για την Ελευθερία της Σκέψης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η τελετή 

απονομής θα πραγματοποιηθεί στις 13 Δεκεμβρίου. 

Στη Δημοκρατική αντιπολίτευση στη Βενεζουέλα: Η Εθνοσυνέλευση (Julio Borges) 

και όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι όπως απαριθμούνται από τη ΜΚΟ Foro Penal 

Venezolano, και οι οποίοι εκπροσωπούνται από τους Leopoldo López, Antonio 

Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos και An-

drea González, απονέμεται το Βραβείο Ζαχάρωφ 2017 για την Ελευθερία της Σκέ-

ψης, με απόφαση του προέδρου Αντόνιο Ταγιάνι και των πολιτικών ομάδων του 

ΕΚ, στις 26 Οκτωβρίου. 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

Φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις 2017 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις της, προ-

βλέπει ότι η οικονομική ανάπτυξη θα συνεχιστεί τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και 

στην ΕΕ, και θα ανέλθει σε ποσοστό 2,1 % το 2018 και 1,9 % το 2019. 

Στην Κύπρο η οικονομική ανάπτυξη ξεπέρασε τις προσδοκίες τα τελευταία τρίμη-

να. Προβλέπεται ότι το 2017 θα φτάσει το 3,5% και θα παραμείνει σε ισχυρούς 

ρυθμούς το 2018 και το 2019. Η εγχώρια ζήτηση αναμένεται να είναι η κύρια αιτί-

α ανάπτυξης. Η ανεργία αναμένεται να συνεχίσει να μειώνεται και ο πληθωρισμός 

αναμένεται να παραμείνει συγκρατημένος. Στο από πλευράς δημοσιονομικής 

πλευράς, τα κύρια πλεονάσματα αναμένονται μεταξύ του 2017 και του 2019, υπο-

στηριζόμενα από ένα ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον. 

            Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

Στη Δημοκρατική Αντιπολίτευση της Βενεζουέλας το Βραβείο     

Ζαχάρωφ 2017 

Υποδειγματικοί Ευρωπαίοι και Πολίτες της Ένωσης 

Το Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη απονέμεται κάθε χρόνο σε 

πρωτοβουλίες και έργα που συμβάλλουν στη συνεργασία μεταξύ 

των κρατών μέλων αλλά και στην προώθηση των κοινών αξιών. 

Από την Κύπρο τιμήθηκε ο Δρ Αμερίκος Αργυρίου, ο οποίος 

ίδρυσε το 1969 το Ίδρυμα Θεοτόκος και στη συνέχεια το Κέντρο 

Προληπτικής Παιδιατρικής. Το 2003 εισήγαγε την εφαρμογή του 

Προγράμματος Ακοής Νεογνών. Για τη συνεισφορά του στην 

επιστήμη και στην κοινωνία έχει τιμηθεί από πολλούς φορείς. 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

5. ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

http://europedirect.cut.ac.cy/sti-dimokratiki-antipoliteusi-tis-venezouelas-to-vraveio-zaxarof-2017/
http://europedirect.cut.ac.cy/finoporines-oikonomikes-provlepseis-2017/
http://europedirect.cut.ac.cy/ipodeigmatikoi-evropaioi-kai-polites-tis-enosis/


   

 

Κύριες Εκδηλώσεις που Διοργανώθηκαν από το                    

Europe Direct Λεμεσού κατά το 2017  

Οι κυριότερες εκδηλώσεις είναι:  

 Ενημερωτικές επισκέψεις σε και 

από σχολεία μέσης εκπαίδευσης 

της επαρχίας Λεμεσού. Ενημερώθη-

καν περίπου 450 μαθητές.  

 Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευ-

ρώπη και η Αξιοποίηση του στην 

Κύπρο, 27 Απρίλιου 2017 στο Elias 

Beach Hotel. Κατά τη διάρκεια της 

Ημερίδας παρουσιάστηκαν στους 92 

παρευρισκομένους οι ευκαιρίες και τα 

οφέλη που πηγάζουν από το Σχέδιο 

για την Κύπρο, τα εργαλεία και οι 

τρόποι χρηματοδότησης της Ευρωπαϊ-

κής Τράπεζας Επενδύσεων και τα 

χρηματοδοτικά εργαλεία των τραπε-

ζών Russian Commercial Bank και 

Τράπεζας Κύπρου. 

 Ημέρα Ευρώπης: Διαγωνισμός για 

τα 60 χρόνια της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Πέραν των 50 νέων ηλικίας 

18 ετών και άνω, συμμετείχαν στον 

Διαγωνισμό, όπου καλούνταν να απα-

ντήσουν ορθά τουλάχιστον στις 13 

από τις 14 ερωτήσεις, για να καταχω-

ρηθεί το όνομα τους στην κλήρωση. 

Στη συνέχεια αναδείχτηκαν δυο νικη-

τές οι οποίοι έλαβαν τα ακόλουθα δύο 

βραβεία, 1ο Βραβείο - Smartphone 

αξίας 120 Ευρώ και 2ο Βραβείο - An-

droid Tablet αξίας 80 Ευρώ. Οι ερω-

τήσεις αφορούσαν όλο το φάσμα δρα-

στηριοτήτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 Φεστιβάλ Νέων: Μάθε τι σου Προ-

σφέρει η Ευρώπη, 29 Σεπτεμβρίου 

2017 στο Πολυλειτουργικό Παραθα-

λάσσιο Πάρκο (Μόλος) στη Λεμεσό. 

Πέραν των 150 ατόμων έλαβαν ενη-

μέρωση από τα εθνικά σημεία επαφής 

για τα προγράμματα Erasmus for 

Young Entrepreneurs, European Soli-

darity Corps, EURES, Your Europe 

κ.α. 

 Να καταστεί και πάλι η Λεμεσός η 

πόλη του Γιασεμιού ήταν το μήνυ-

μα του 3ου Συνέδριου Αειφορίας, 

4 Μαΐου 2017, στο ΤΕΠΑΚ. Συμμετεί-

χαν 60 άτομα. 

 Ενδιαφέρεσε για καριέρα στα Ευ-

ρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα της ΕΕ; 

6 Μαρτίου 2017 στο ΤΕ.ΠΑ.Κ. Ενημε-

ρώθηκαν 50 άτομα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότη-

τας, 26 – 27 Σεπτεμβρίου 2017. 

Πέραν των 200 φοιτητών και κοινού 

συμμετείχαν στην ποδηλατοδρομία 

και στις αθλητικές δραστηριότητες. 

 Οικονομικά και περιβαλλοντικά 

οφέλη της Κυκλικής Οικονομίας 

παρουσιάστηκαν σε Ημερίδα στο 

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο. Η ημε-

ρίδα πραγματοποιήθηκε στις 24 Φε-

βρουαρίου 2017 στο ΤΕ.ΠΑ.Κ. Η ημε-

ρίδα τελούσε υπό την αιγίδα του Δη-

μάρχου Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη. 

Συμμετείχαν πέραν των 90 ατόμων. 
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Τηλεφωνική επικοινωνία 

 +357- 25002044, +357-25002027 

 

Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος  

europedirect@cut.ac.cy 

 

Επικεφτείτε το Europe Direct Λεμεσού 

Γωνία Αθηνών και Νίκου Ξιούτα, 3040   
Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνούς Συνεργασίας 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
‘Ωρες λειτουργίας για το κοινό  
Δευτέρα-Παρασκευή 08:30-13:30  

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 το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιανουάριο 2013. 

Το Κέντρο εδρεύει στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που 

έχει επιλεγεί ως φορέας υποδοχής από την Αντιπροσωπεία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο.  

Το Κέντρο ανήκει στο Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Europe Direct, 

που αποτελείται από 521 Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης 

σε 28 κράτη μέλη της ΕΕ. 

Το Europe Direct Λεμεσού παρέχει πληροφορίες, καθοδήγηση 
και συμβουλές και απευθύνεται προς όλους τους πολίτες αλλά 
και οργανωμένους φορείς της πολιτείας, που επιθυμούν να 
πληροφορηθούν για ευρωπαϊκά θέματα.  

 

Προσφέρονται κυρίως οι παρακάτω υπηρεσίες: 

 Παροχή πληροφοριών, βοήθειας και συμβουλών στους 

πολίτες σε σχέση με ευρωπαϊκά θέματα (δικαιώματα που 
απορρέουν από την Ευρωπαϊκή ιθαγένεια, ευκαιρίες χρημα-
τοδότησης, προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
νομοθεσία, κ.ά.) 

 Προώθηση και ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής των 

πολιτών στα κοινοτικά προγράμματα. 

 Δημιουργία και διάχυση Ενημερωτικού Δελτίου 

(ηλεκτρονικού και έντυπου) με σημαντικές πληροφορίες 
για Ευρωπαϊκά θέματα. 

 Διοργάνωση ημερίδων και εκδηλώσεων ενημερωτικού και 

επιμορφωτικού χαρακτήρα για το ευρύ κοινό. 

 Παροχή ευρωπαϊκών εκδόσεων. 

 
 

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν. 

Τι κάνει το Europe Direct Λεμεσού; 

Τρόποι Επικοινωνίας 

 
        Το Κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

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

 

 

 

 

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

