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Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού προκηρύσσει το 2ο Σχέδιο της Νεανικής Επιχειρηματι-

κότητας. 

Σκοπός του Σχεδίου είναι να:  

Αναπτύξει και υποστηρίξει την επιχειρηματικότητα των νέων που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε οποιανδήποτε 

οικονομική δραστηριότητα, εξαιρουμένων αυτών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Οδηγού του Σχεδίου. 

Επιλέξιμες Δαπάνες: 

 Εξοπλισμός, Ειδικές Εγκαταστάσεις, Κτίρια - Ανέγερση, Κτίρια - Ανακαίνιση/Διαμόρφωση χώρων, 

 Κατάρτιση, 

 Προβολή / Προώθηση, 

 Άλλες Δαπάνες, 

 Κεφάλαιο Κίνησης 

 

Δικαιούχοι: Νέοι και Νέες ηλικίας που εμπίπτουν στην ηλικιακή ομάδα των 20 μέχρι 40 ετών, οι οποίοι/ες: 

 Είναι άνεργοι ή μισθωτοί κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης τους, 

 Δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της πρότασης τους. 

 

Συνολικός Προϋπολογισμός: €6 εκ. 

Συγχρηματοδότηση: 50%  

 

Προθεσμία: 19 Μαρτίου 2018  

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

 

Ανώτατο όριο επιλέξιμου συνολικού προϋπολογι-

σμού της πρότασης 
Μεταποίηση: €140.000 

Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Υπηρεσίες, Τουρισμός: 

€100.000 
Ελάχιστο όριο επιλέξιμου συνολικού προϋπολογι-

σμού της πρότασης 
€10.000 

% Δημόσιας Χρηματοδότησης 50% 

2η Προκήρυξη Σχεδίου Νεανικής Επιχειρηματικότητας 

http://europedirect.cut.ac.cy/2i-prokiriksi-sxediou-neanikis-ginaikias-epixeirimatikotitas/
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Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού προκηρύσσει το 2ο Σχέδιο Ενίσχυσης της Γυναικείας 

Επιχειρηματικότητας. 

Σκοπός του Σχεδίου είναι να:  

Αναπτύξει, υποστηρίξει και να προωθήσει την επιχειρηματικότητα των γυναικών που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρημα-

τικά σε οποιανδήποτε οικονομική δραστηριότητα εξαιρουμένων αυτών που αναφέρονται στον Οδηγό του Σχεδίου. 

Επιλέξιμες Δαπάνες: 

 Εξοπλισμός, Ειδικές Εγκαταστάσεις, Κτήρια, Διαμόρφωση χώρων, 

 Κατάρτιση, 

 Προβολή / Προώθηση, 

 Άλλες Δαπάνες, 

 Κεφάλαιο Κίνησης 

Δικαιούχοι: Γυναίκες που εμπίπτουν στην ηλικιακή ομάδα των 18 μέχρι 55 ετών, οι οποίες:  

 Είναι άνεργες ή μισθωτές κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης τους, 

 Δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της πρότασης τους. 

 

Συνολικός Προϋπολογισμός: €2 εκ. 

Συγχρηματοδότηση: 50%  

 

Προθεσμία: 19 Μαρτίου 2018 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

Ανώτατο όριο επιλέξιμου συνολικού προϋπολογι-

σμού της πρότασης 
Μεταποίηση: €140.000 

Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Υπηρεσίες, Τουρισμός: 

€100.000 

Ελάχιστο όριο επιλέξιμου συνολικού προϋπολογι-

σμού της πρότασης 
€10.000 

% Δημόσιας Χρηματοδότησης 50% 

2η Προκήρυξη Σχεδίου Ενίσχυσης της Γυναικείας             

Επιχειρηματικότητας 

http://europedirect.cut.ac.cy/2i-prokiriksi-sxediou-enisxisis-tis-ginaikias-epixeirimatikotitas/
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Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ανακοινώνει την Πρόσκλη-

ση για Υποβολή Προτάσεων του Προγράμματος «EUROSTARS 

Kύπρου».  

Στόχος του Προγράμματος είναι η ενθάρρυνση των καινοτό-

μων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) να συμμετέχουν σε 

διεθνικές ερευνητικές δραστηριότητες και να ενισχύσουν την 

ανταγωνιστικότητά τους μέσω της δημιουργίας νέων προϊό-

ντων / υπηρεσιών / μεθόδων παραγωγής υψηλής προστιθέμε-

νης αξίας ή η δημιουργία ουσιαστικά βελτιωμένων 2 υφιστάμε-

νων προϊόντων / υπηρεσιών / μεθόδων παραγωγής που αναμέ-

νεται να τύχουν άμεσης εμπορικής αξιοποίησης από τους συμ-

μετέχοντες φορείς.  

Δικαιούχοι: Οργανισμοί Έρευνας και Επιχειρήσεις  

Προϋπολογισμός: €400.000 

Συγχρηματοδότηση: €175.000 για το Κυπριακό Δίκτυο Συ-

νεργασίας ή €200.000  στην περίπτωση που κυπριακή καινοτό-

μος ΜμΕ αναλάβει το ρόλο του Συντονιστή του Διεθνικού Δι-

κτύου Συνεργασίας 

Προθεσμία: 2 Μαρτίου 2018 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

 

 

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) ανακοινώνει την 

Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων του Προγράμματος 

«EUREKA Κύπρου». 

Στόχος του Προγράμματος είναι η ενίσχυση της ανταγωνι-

στικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων και στη συνεπακόλου-

θη συνεισφορά τους στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας. 

Επιδιώκεται η δημιουργία νέων  ή ουσιαστικά βελτιωμένων 

προϊόντων/υπηρεσιών/μεθόδων παραγωγής υψηλής προστιθέ-

μενης αξίας με προοπτική εμπορικής αξιοποίησης μέσα από τη 

δικτύωση και συνεργασία των κυπριακών φορέων με φορείς 

του εξωτερικού. 

Δικαιούχοι: Οργανισμοί Έρευνας, Επιχειρήσεις και Άλλοι Φο-

ρείς 

Προϋπολογισμός: €600.000 

Συγχρηματοδότηση: €175.000 για το Κυπριακό Δίκτυο Συ-

νεργασίας ή €200.000 για το Κυπριακό Δίκτυο Συνεργασίας, 

στην περίπτωση που κυπριακή καινοτόμος ΜμΕ αναλάβει το 

ρόλο του Συντονιστή του Διεθνικού Δικτύου Συνεργασίας. 

Προθεσμία: 30 Μαρτίου 2018 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

 1. ΕΥΚΑΙΡΕΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

Χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος EUREKA Κύπρου 

Χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος EUROSTARS   

Κύπρου 

http://europedirect.cut.ac.cy/programma-eurostars-cyprus/
http://europedirect.cut.ac.cy/xrimatodotisi-meso-tou-programmatos-eureka-kirpou/
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Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ενημερώνει τους ενδιαφε-

ρόμενους φορείς για τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων στο 

πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμ-

ματος «Κουπόνια Καινοτομίας». 

Υπάρχουν δύο Κατηγορίες Κουπονιών: 

 Κουπόνι Καινοτομίας Α - (€ 2.500): Καλύπτει την παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη τεχνολογι-

κών εφαρμογών, συμβουλευτικών υπηρεσιών μεταφοράς 

τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, και τεχνοοικονομικών με-

λετών για καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. 

 Κουπόνι Καινοτομίας Β - (€ 5.000): Καλύπτει υπηρεσίες 

που αφορούν σε μετρήσεις, δοκιμές και αναλύσεις, πρό-

σβαση σε ερευνητικές υποδομές και βάσεις δεδομένων, 

απόσπαση ερευνητικού προσωπικού από ερευνητικό/

ακαδημαϊκό φορέα για υλοποίηση δραστηριοτήτων καινο-

τομίας, και σχεδιασμό και κατασκευή πρωτοτύπου. 

Δικαιούχοι: Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) 

Προϋπολογισμός: €260.000 

Προθεσμία: 30 Σεπτεμβρίου 2020, ή μέχρι εξαντλήσεως του 

Προϋπολογισμού. 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων - Πρόγραμμα 

«Κουπόνια Καινοτομίας» 

Η πρωτοβουλία Urban Innovative Actions (UIA) προκήρυξε 

την τρίτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων.  

Η πρόσκληση θα επικεντρωθεί σε τέσσερα αστικά θέματα: προ-

σαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ποιότητα του αέρα, στέγαση, 

θέσεις εργασίας και δεξιότητες στην τοπική οικονομία. 

Δικαιούχοι: 

 Κάθε αστική αρχή μιας τοπικής διοικητικής μονάδας που 

ορίζεται σύμφωνα με το βαθμό αστικοποίησης ως πόλη ή 

προάστιο, όπου ο συνολικός πληθυσμός είναι τουλάχιστον 

50.000 κάτοικοι. 

 Κάθε ένωση ή ομάδα αστικών αρχών που ορίζονται σύμφω-

να με το βαθμό αστικοποίησης ως πόλη, πόλη ή προάστιο 

όπου ο συνολικός πληθυσμός είναι τουλάχιστον 50.000 κά-

τοικοι. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει διασυνοριακές ενώσεις 

ή ομαδοποιήσεις, ενώσεις ή ομαδοποιήσεις σε διάφορες περι-

οχές ή / και κράτη μέλη. 

Προϋπολογισμός: €80-100 εκ. 

Συγχρηματοδότηση: 80% - Ανώτατο όριο έως και €5 εκ.  

Προθεσμία: 30 Μαρτίου 2018 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

Χρηματοδότηση για Αστικές Καινοτόμες Δράσεις 

http://europedirect.cut.ac.cy/prosklisi-ipovolis-protaseon-programma-kouponia-kainotomias/
http://europedirect.cut.ac.cy/xrimatodotisi-gia-astikes-kainotomes-draseis/
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 2. ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

 

Πρακτική Άσκηση στον Οργανισμό Frontex   

Πρακτική Άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον Τομέα 
της Μετάφρασης 

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 ΕΕ, 

 έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους,  

 γνωρίζουν άριστα μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρω-

παϊκής Ένωσης και πολύ καλά δύο άλλες επίσημες γλώσσες 

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 2018 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

Ο Οργανισμός Frontex δέχεται αιτήσεις από υποψήφιους που 

προέρχονται από διαφορετικά εκπαιδευτικά και επαγγελματικά 

περιβάλλοντα, προκειμένου να συμβάλουν στο έργο του οργανι-

σμού. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να:  

 είναι υπήκοοι των κρατών μελών της ΕΕ, 

 έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο σπουδών  τριτοβάθμι-

ας εκπαίδευσης, 

 έχουν πολύ καλή γνώση της γλώσσας εργασίας του ECDC 

(Αγγλικά).  

 

Οι θέσεις αφορούν τους πιο κάτω τομείς εργασίας του οργανι-

σμού: 

 Ανθρώπινο Δυναμικό 

 Έλεγχος Συνόρων 

 Προβολή 

 Μονάδα Επιστροφής 

 Γραφείο Εκπαίδευσης 

 Γραφείο Διασύνδεσης στον Πειραιά, Ελλάδα 

 Νομικό Γραφείο 

 

Μηνιαίο Επίδομα: €720 και κάλυψη ταξιδιωτικών εξόδων. 

Τοποθεσία: Βαρσοβία 

Διάρκεια: από 3 μέχρι 12 μήνες 

Προθεσμία: 16 Φεβρουαρίου 2018  

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

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/
http://europedirect.cut.ac.cy/praktiki-askisi-sto-evropaiko-koinovoulio-ston-tomea-tis-metafrasis-2/
http://europedirect.cut.ac.cy/theseis-praktikis-askisi-ston-organismo-frontex/
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3. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

Το πανεπιστήμιο της Βερόνας προσφέρει 14 θέσεις για PhD 

στο πλαίσιο του προγράμματος INVITE, το οποίο χρηματοδοτεί-

ται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Το πρόγραμμα INVITE συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 

Horizon 2020 της Ε.Ε και από την Περιφέρεια Regione del Ve-

neto. Συμμετέχουν ως εταίροι 17 Πανεπιστήμια και ερευνητικά 

κέντρα από την Ευρώπη, 13 επιχειρήσεις και οργανισμοί από 

τον οικονομικό τομέα, 3 δημόσιοι οργανισμοί και 1 δίκτυο.   

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση περιλαμβά-

νοντας μια ερευνητική πρόταση σε έναν από τους ακόλουθους 

τομείς έρευνας: 

 Τέχνες και Ανθρωπιστικές Σπουδές 

 Νομικές και Οικονομικές Επιστήμες 

 Επιστήμες Υγείας 

 Φυσικές και Μηχανολογικές Επιστήμες 

 

Μηνιαίο Επίδομα:  

 Διαβίωσης: €2000/μήνα για 36 μήνες 

 Κινητικότητας: €600/μήνα για 36 μήνες 

 Οικογενειακό επίδομα: €150/μήνα για 36 μήνες για φοιτη-

τές με οικογενειακές υποχρεώσεις 

Διάρκεια Προγράμματος: 36 μήνες 

Προθεσμία: 15 Απριλίου 2018 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

 

 

14 Διδακτορικές υποτροφίες στο Πανεπιστήμιο της Βερόνας 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ στη Γερμανία χορηγεί υποτροφίες 

σε περίπου 1.200 προπτυχιακούς φοιτητές, αποφοίτους και 

υποψήφιους διδάκτορες όλων των ειδικοτήτων και των εθνικο-

τήτων, οι οποίοι φοιτούν σε πανεπιστήμια, πανεπιστήμια εφαρ-

μοσμένων 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 Ιδρύματος: 

οικολογία και βιωσιμότητα, δημοκρατία και ανθρώπινα 

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 Sprachprüfung 

für den Hochschulzugang“ Level DSH 2 or „TestDaF“ Level B2. 

Προθεσμία: 1 Μαρτίου 2018 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

  

1200 Υποτροφίες από το Ίδρυμα Heinrich Böll 

http://europedirect.cut.ac.cy/14-didaktorikes-ipotrofies-sto-panepistimio-tis-veronas/
http://europedirect.cut.ac.cy/english-studies-in-germany-here-you-find-approximately-1000-scholarship/
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4. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το ίδρυμα του Διεθνούς 

Βραβείου «Καρλομάγνος» του Άαχεν, συνδιοργανώνουν 

το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλομάγνου, που απονέμεται κάθε 

χρόνο σε νέους μεταξύ 16 και 30 ετών για σχέδια που προω-

θούν την ευρωπαϊκή και διεθνή κατανόηση.  

Το Βραβείο απονέμεται σε σχέδια τα οποία χρησιμεύουν ως 

πρότυπο για νέους που ζουν στην Ευρώπη και παρέχουν πρα-

κτικά παραδείγματα Ευρωπαίων που ζουν μαζί ως μία κοινότη-

τα. 

Οι τελικοί νικητές επιλέγονται ανάμεσα από τα 28 έργα που 

έχουν προτείνει οι εθνικές κριτικές επιτροπές.  

Χρηματικά Έπαθλα: Το πρώτο έργο θα λάβει 7.500€, το δεύ-

τερο 5.000€ και το τρίτο 2.500€ 

Ως μέρος του βραβείου, οι τρεις ευρωπαίοι βραβευθέντες προ-

σκαλούνται να επισκεφθούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 

Βρυξέλλες ή στο Στρασβούργο. 

Προθεσμία: 19 Φεβρουαρίου 2018 

Η Τελετή βράβευσης θα πραγματοποιηθεί στο Άαχεν στις 8 

Μαΐου 2018. 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

 

 

Βραβείο Καρλομάγνου για τη Νεολαία 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το κυπριακό δίκτυο του Ινστιτούτου Μηχανικής και Τε-

χνολογίας έχει ανακοινώσει τον ετήσιο παγκόσμιο Διαγωνισμό 

του για νέους επαγγελματίες και φοιτητές της μηχανικής. 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι μεταξύ 18-30 ετών και ο 

Διαγωνισμός απευθύνεται τόσο σε μέλη του όσο και σε μη μέλη 

του Ινστιτούτου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρουσιά-

σουν σε χρόνο δέκα λεπτών ένα συναφές με τη μηχανική ή την 

τεχνολογία θέμα και να λάβουν μέρος στο μέρος των ερωτήσε-

ων και απαντήσεων που ακολουθεί. 

Για συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει 

να ετοιμάσουν μια σύντομη περίληψη (1 σελίδα Α4 το μέγιστο) 

στην οποία θα περιγράφεται το προτεινόμενο αντικείμενο της 

εργασίας στην αγγλική γλώσσα. 

Στους νικητές θα απονεμηθούν χρηματικά βραβεία και πιστο-

ποιητικά συμμετοχής. 

Προθεσμία: 9 Απριλίου 2018 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

  

Διαγωνισμός για Νέους Επαγγελματίες και Φοιτητές της    

Μηχανικής 

http://europedirect.cut.ac.cy/vraveio-karlomagnou-gia-ti-neolaia-2018/
http://europedirect.cut.ac.cy/wp-admin/post.php?post=8639&action=edit
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Τα κράτη μέλη της ΕΕ ενέκριναν την πρόταση της Επιτροπής για επενδύσεις 

ύψους €873 εκατ. σε σημαντικά ευρωπαϊκά έργα ενεργειακών υποδομών. 

Στον τομέα του φυσικού αερίου, η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα 

χρηματοδοτήσει την εισαγωγή του φυσικού αερίου στην Κύπρο μέσω του 

έργου CyprusGas2EU (χρηματοδότηση ΕΕ 101 εκατ. ευρώ), η οποία θα 

θέσει τέρμα στη σημερινή ενεργειακή απομόνωση του νησιού, θα φέρει διαφορο-

ποίηση σε μια περιοχή όπου κυριαρχεί μια μόνο πηγή εφοδιασμού και θα συμβάλει 

στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καθώς η κατανάλωση ορυκτών καυσί-

μων θα αντικατασταθεί από την κατανάλωση αερίου. Επίσης, θα βελτιώσει την 

ενεργειακή ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα των τιμών. 

 

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα θεωρείται τρίτη χώρα από τις 30 Μαρτίου 2019.  

Η μεταβατική περίοδος χρειάζεται να είναι σαφώς καθορισμένη και χρονικά 

περιορισμένη. Δεν θα πρέπει να διαρκέσει πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 

2020. Κατά συνέπεια, οι διατάξεις της συμφωνίας αποχώρησης σχετικά με τα 

δικαιώματα των πολιτών θα πρέπει να εφαρμόζονται μετά τη λήξη της μεταβατι-

κής περιόδου. 

Θα ισχύουν όλα τα υφιστάμενα κανονιστικά, δημοσιονομικά, εποπτικά, δικαστικά 

και σχετικά με την επιβολή μέσα και δομές της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης 

της αρμοδιότητας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αύξηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης: Η ΕΕ Επενδύει 

101 εκατ. Ευρώ για την Κύπρο  

Η Πρώτη Πανευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Πλαστικά Υλικά 

Η πρώτη πανευρωπαϊκή στρατηγική για τα πλαστικά υλικά, απο-

τελεί μέρος της μετάβασης προς μια πιο κυκλική οικονομία. 

Με τη στρατηγική αυτή θα προστατευτεί το περιβάλλον από τη 

ρύπανση από πλαστικά υλικά και παράλληλα θα ενισχυθεί η ανά-

πτυξη και η καινοτομία. Η ριζική αλλαγή στον τρόπο σχεδίασης, 

παραγωγής, χρήσης και ανακύκλωσης των προϊόντων στην ΕΕ 

έχει ισχυρή επιχειρηματική βάση: αναλαμβάνοντας ηγετικό ρόλο 

στη μετάβαση αυτή, μπορούμε να δημιουργήσουμε νέ-

ες επενδυτικές ευκαιρίες και θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με τα 

νέα σχέδια, το 2030 θα διατίθενται πλέον μόνο ανακυκλώσιμες 

πλαστικές συσκευασίες στην αγορά της ΕΕ. 

5. ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

Brexit: Το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Μεταβατικές Ρυθμίσεις 

Συμμετοχής στην ΕΕ 



   

 

Τεράστιο ενδιαφέρον πολιτών για την «Παρουσίαση Επιδοτού-

μενων Προγραμμάτων για τη Δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων» 

 

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η «Παρουσίαση Επιδο-

τούμενων Προγραμμάτων για τη Δημιουργία Νέων Επιχει-

ρήσεων» στο Αμφιθέατρο 1 του κτηρίου Τάσος Παπαδόπουλος 

του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, τη Δευτέρα 29 Ιανου-

αρίου. Το Europe Direct Λεμεσού, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 

Κύπρου, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύ-

προ, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρι-

σμού, και το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

συνεργάστηκαν με σκοπό να ενημερωθούν οι πολίτες για τα 

σχέδια χορηγιών τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρω-

παϊκή Ένωση και την Κυπριακή Δημοκρατία. 

Ειδικότερα, κύριος σκοπός της παρουσίασης ήταν να ενημερω-

θούν οι εν δυνάμει επιχειρηματίες για τις δυνατότητες χρηματο-

δότησης μιας καινούργιας επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω 

των προγραμμάτων αυτών άλλα και υφιστάμενοι επιχειρηματίες 

που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε δράσεις αλιείας, αγρο-

τουρισμού και άλλων μη γεωργικών δραστηριοτήτων όπως πα-

ραδοσιακά εστιατόρια, επισκέψιμα αγροκτήματα. 

Σύντομοι χαιρετισμοί πραγματοποιήθηκαν από τον κ. Χρίστο 

Φωτιάδη, Ανώτερο Λειτουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας, από 

την κα. Θέα Πιερίδου, Αν. Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, και από τον καθηγητή Αν-

δρέα Αναγιώτο, Πρύτανη του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύ-

πρου. Με το πέρας των χαιρετισμών, η κα. Στάλω Δημοσθένους, 

Ανώτερη Λειτουργός του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανι-

κού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ) -EnterpriseEurope Network, παρουσί-

ασε τις ολοκληρωμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες που προσφέ-

ρονται από το ΚΕΒΕ προς τις ΜΜΕ.  

Στη συνέχεια έλαβε χώρα εξειδικευμένη παρουσίαση για τα δύο 

σχέδια ενίσχυσης της νεανικής και γυναικείας επιχειρημα-

τικότητας, από την κα. Βίκυ Τσαγγαρίδου Χ'Παύλου, Λειτουρ-

γός Εμπορίου και Βιομηχανίας, η οποία αναφέρθηκε ιδιαίτερα 

στις προϋποθέσεις και στους όρους που πρέπει να πληρούν τα 

έντυπα αιτήσεων των δύο σχεδίων ούτως ώστε να κριθούν επι-

λέξιμα για να συγχρηματοδοτηθούν. Έπειτα, ο κ. Κωνσταντίνος 

Γεωργιάδης και ο κ. Μάκης Παπαμιχάηλ, από την Αναπτυξιακή 

Εταιρεία Λεμεσού, παρουσίασαν αντίστοιχα τα Προγράμματα 

Leader 2014 – 2020 (Προτεραιότητα της Ένωσης 4) – 

«Δράσεις για Λιανικό Εμπόριο και Μεταποίηση Αλιευτικών 

Προϊόντων, Αλιευτικό Τουρισμό, Καταδυτικό Τουρισμό, 

Ενίσχυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων χώρων 

εστίασης φρέσκου ψαριού κτλ.» - και Leader 2014-2020 

Γεωργίας - Καθεστώτος 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση 

πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης 

με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων».  

Τέλος, καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίασης υπήρξε έντονο 

ενδιαφέρον από πλευράς του ακροατηρίου, μεταξύ των οποίων 

ήταν εκπρόσωποι των Δήμων, ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι μη κυ-

βερνητικών οργανώσεων, επιχειρηματίες και πολλοί πολίτες, να 

τοποθετηθεί αλλά και να κάνει ερωτήσεις σχετικά με τα επιδο-

τούμενα προγράμματα. 
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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  

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

