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Tο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρι-

σμού (ΥΕΕΒΤ) ανακοινώνει την προκήρυξη του σχεδίου   στήρι-

ξης «Σχέδιο για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από  Ανανεώ-

σιμες Πηγές Ενέργειας για ίδια κατανάλωση». 

Tο σχέδιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες επενδύσε-

ων: 

 Κατηγορία A: Φωτοβολταϊκά συστήματα (ΦΒ) δυναμικό-

τητας μέχρι 10KW συνδεδεμένα με το δίκτυο με τη μέθο-

δο συμψηφισμού μετρήσεων (net-metering) για όλους 

τους καταναλωτές. Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς: 20MW.  

        Προθεσμία: 15 Ιουνίου 2020  

 Κατηγορία Β: Φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα 

βιομάζας/βιοαερίου αυτοπαραγωγής σε εμπορικές και 

βιομηχανικές μονάδες. Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς: 40 MW.  

        Προθεσμία: 30 Οκτωβρίου 2018 

 Κατηγορία Γ: Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά συστήματα μη 

ενωμένα με το δίκτυο. Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς : Χωρίς 

περιορισμό. Δικαίωμα υποβολής έχει κάθε καταναλωτής. 

  Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.  

Σχέδιο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες          

Πηγές Ενέργειας για ίδια κατανάλωση 

 1. ΕΥΚΑΙΡΕΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

Δράσεις Ενίσχυσης Επενδύσεων για μη Γεωργικές Δραστηριότητες  

Η Αναπτυξιακή Εται-

ρεία Επαρχίας Λεμε-

σού ΛΤΔ σε   συνεργα-

σία με τη Διαχειριστική 

Αρχή του Προγράμμα-

τος Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης (ΠΑΑ) 2014-2020, 

τον Κυπριακό Οργανι-

σμό Πληρωμών και το 

Τμήμα    Γεωργίας ανακοινώνουν την Προκήρυξη του Καθε-

στώς: «Δράσεις Ενίσχυσης Επενδύσεων για μη Γεωργικές Δρα-

στηριότητες» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Στρατηγικής 

Τοπικής Ανάπτυξης LEADER Επαρχίας Λεμεσού 2014-2020. 

Επιλέξιμες δράσεις: 

 Δημιουργία, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμι-

κότητας υποδομών διανυκτέρευσης (τουριστικά καταλύ-

ματα και μικρά ξενοδοχεία). 

 Δημιουργία, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης 

(ταβερνών/ εστιατορίων/ καφετεριών / καφενείων κ.λπ.). 

 Εμπλουτιστικές Δραστηριότητες.  

Δικαιούχοι: Ιδιωτικοί Φορείς, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

(ΜΜΕ), Παροχείς Υπηρεσιών, Αγρότες, Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι, 

Νέοι 

Συνολικός Προϋπολογισμός: €1,19 εκ.  

Προθεσμία: 7 Σεπτεμβρίου 2018  

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

 

http://europedirect.cut.ac.cy/sxedio-gia-paragogi-ilektrikis-energeias-apo-ananeosimes-piges-energeias-gia-idia-katanalosi/
http://europedirect.cut.ac.cy/draseis-enisxiseis-ependiseon-gia-mi-georgikes-drastiriotites-koinotites-stin-perioxi-lemesou/
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Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού προκήρυξε το  πρό-

γραμμα «Δημιουργία, αναβάθμιση ή/και  συμπλήρωση εξειδι-

κευμένου εξοπλισμού και υποδομής για τη φιλοξενία και εξυ-

πηρέτηση ατόμων με αναπηρίες σε Ξενοδοχειακές Επιχειρή-

σεις και Κέντρα Αναψυχής». 

Το Σχέδιο καλύπτει: 

 Δημιουργία χώρου κοινόχρηστου αποχωρητηρίου για 

άτομα με αναπηρί-

ες, 

 Διαμόρφωση 

υπνοδωματίων έτσι 

ώστε να μπορούν 

να φιλοξενούν 

άτομα με αναπηρί-

ες, 

 Δημιουργία ραμπών/κεκλιμένων δαπέδων σύμφωνα με 

τις πρόνοιες της Περί Οδών και Οικοδομών Νομοθεσίας,  

 Εγκατάσταση εξοπλισμού/μηχανισμών για διευκόλυνση 

μετακίνησης ή εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρίες στους 

εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους της επιχείρησης. 

Δικαιούχοι: Όλες οι αδειούχες μονάδες Ξενοδοχειακών και 

Τουριστικών Καταλυμάτων καθώς και Κέντρα Αναψυχής. 

Προϋπολογισμός: €30.000 

Επιχορήγηση: 50% της συνολικής δαπάνης επιλέξιμων παρεμ-

βάσεων πριν από το ΦΠΑ, με μέγιστο ποσό επιχορήγησης 

ύψους €6.000 και ελάχιστο κόστος επένδυσης τουλάχιστον 

€2.000  

Προθεσμία: 30 Οκτωβρίου 2018 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

Χρηματοδότηση σε Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις και Κέντρα Αναψυχής 

για Εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρίες 

Χρηματοδοτήσεις για Οινοποιητικές Επιχειρήσεις 

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) σε 

συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΣΑ ανακοινώνουν 

την παρακάτω χρηματοδότηση που καλύπτει:  

 Νέα προϊόντα σχετικά με τον αμπελοοινικό τομέα ή             

υποπροϊόντων του οίνου, 

 Νέες διεργασίες και τεχνολογιών που είναι απαραίτητες 

για την ανάπτυξη αμπελοοινικών προϊόντων, 

 Άλλες επενδύσεις που προσθέτουν αξία σε οποιοδήποτε 

στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού. 

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν: πιλοτικά σχέδια, προ-

παρασκευαστικές δράσεις με τη μορφή σχεδιασμού προϊό-

ντος, διεργασίας ή τεχνολογικής ανάπτυξης και κάθε υλική ή/

και άυλη επένδυση που συνδέεται με αυτά, πριν από τη χρήση 

των νέων προϊόντων, επεξεργασιών και τεχνολογιών για εμπο-

ρικούς σκοπούς. 

Δικαιούχοι: οινοποιητικές επιχειρήσεις –  οργανώσεις οινοπα-

ραγωγών και προσωρινές ή μόνιμες ενώσεις δύο ή περισσότε-

ρων παραγωγών. 

Συνολικός Προϋπολογισμός: €200.000 

Προθεσμία: 23 Αυγούστου 2018 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

http://europedirect.cut.ac.cy/xrimatodotisi-gia-ksenodoxiakes-epixeiriseis-kai-kentra-anapsixis-gia-eksipiretisi-atomon-me-anapiries/
http://europedirect.cut.ac.cy/xrimatodotiseis-gia-oinopoiitikes-epixeiriseis/
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Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού προκήρυξε το «Σχέδιο 

Επιχορήγησης μέρους του κόστους της δαπάνης για ανακαίνι-

ση των υφιστάμενων εγκεκριμένων κοινόχρηστων χώρων    

υγιεινής Κέντρων Αναψυχής». 

Το Σχέδιο επιχορηγεί μέρος του κόστους της δαπάνης για: 

 Aνακαίνιση των υφιστάμενων εγκεκριμένων κοινόχρη-

στων χώρων υγιεινής, 

 Aντικατάσταση ευτελούς επίπλωσης (καρέκλες και τραπέ-

ζια) στους εγκεκριμένους εσωτερικούς και εξωτερικούς 

χώρους εστίασης.  

 Έργα ανακαί-

νισης των χώρων 

του μαγειρείου 

και της κοινόχρη-

στης αίθουσας 

εστίασης, όπως 

επίσης και 

αντικατάστασης/

αγοράς μέρους του επαγγελματικού βαρετού εξοπλισμού 

του μαγειρείου. 

 Αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού ο οποίος αποδεδειγμένα 

συμβάλλει στην αναβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης. 

 Εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης και κλιματισμού, 

είτε κεντρικού ή με split units. 

Προϋπολογισμός: €415.000 

Επιχορήγηση: 50% της συνολικής δαπάνης επιλέξιμων παρεμ-

βάσεων πριν από το ΦΠΑ, με μέγιστο ποσό επιχορήγησης 

ύψους €6.000 και ελάχιστο κόστος επένδυσης τουλάχιστο 

€2.000. 

Δικαιούχοι: Όλα τα αδειούχα Kέντρα Aναψυχής με λειτουργία 

άνω των 3 ετών. 

Προθεσμία: 30 Οκτωβρίου 2018 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

Σχέδιο Επιχορήγησης του ΚΟΤ για Κέντρα Αναψυχής  

Σχέδιο Στήριξης Δραστηριοτήτων Παραδοσιακού Πολιτισμού 2018 

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πο-

λιτισμού ανακοινώνουν το «Σχέδιο Στήριξης Δραστηριοτήτων 

Παραδοσιακού Πολιτισμού 2018». 

Γενικός σκοπός του Σχεδίου είναι να αποτελέσει τη βάση για 

τη στοχευμένη δημόσια στήριξη που θα προσφέρεται σε φο-

ρείς, ομάδες φυσικών προσώπων και μεμονωμένα φυσικά 

πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο χώρο της παραδοσια-

κής μουσικής και χορού και των παραδοσιακών τεχνών, των 

οποίων οι δραστηριότητες (έργα, ενέργειες, δράσεις) συμβάλ-

λουν στην προβολή και ανάδειξη των δημιουργών και των 

έργων τους, στη δημιουργικότητα, κινητικότητα καθώς επίσης 

και στη συμμετοχή του κοινού. 

Δικαιούχοι: Μη κερδοσκοπικοί φορείς (νομικά πρόσωπα ιδιω-

τικού δικαίου), Ομάδες φυσικών προσώπων, Μεμονωμένα 

φυσικά πρόσωπα 

Συνολικός Προϋπολογισμός: €170,000 

Συγχρηματοδότηση: 70% – 90% 

Προθεσμία: 31 Αυγούστου 2018 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

http://europedirect.cut.ac.cy/sxedio-epixorigisis-tou-kot-gia-kentra-anapsixis/
http://europedirect.cut.ac.cy/sxedio-stiriksis-drastiriotiton-paradosiakou-politismou-2018/
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Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και     

Πολιτισμού ανακοινώνουν το Σχέδιο για τη στήριξη              

Δραστηριοτήτων στον Τομέα του Χορού 2018. 

Η εφαρμογή του παρόντος Σχεδίου αποσκοπεί στην υλοποίη-

ση δραστηριοτήτων έντεχνου, σύγχρονου, κλασικού και νεο-

κλασικού χορού (έργα, ενέργειες και δράσεις) που έχουν στό-

χο: 

 Την προβολή και ανάδειξη του χορογραφικού έργου, με 

τρόπο που να μπορεί να συμβάλει στην υποκίνηση του 

ενδιαφέροντος και στη δημιουργία κινήτρων για ενεργό 

συμμετοχή του κοινού σε δραστηριότητες χορού στην 

Κύπρο, 

 Την ενθάρρυνση της χορογραφικής δημιουργικότητας, 

 Τη στήριξη της κινητικότητας του χορογραφικού έργου και 

των δημιουργών του τομέα στην Κύπρο και στο εξωτερικό 

 Την παροχή ευκαιριών επιμόρφωσης των μελών-

επαγγελματιών της χορευτικής κοινότητας σε θέματα χο-

ρού στην Κύπρο και στο εξωτερικό. 

Δικαιούχοι: Μη κερδοσκοπικοί φορείς (νομικά πρόσωπα ιδιω-

τικού δικαίου), Ομάδες φυσικών προσώπων, Μεμονωμένα 

φυσικά πρόσωπα. 

Συνολικός Προϋπολογισμός: €170,000 

Συγχρηματοδότηση: 70% – 90% 

Προθεσμία: 31 Αυγούστου 2018 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

Χρηματοδοτήσεις  στον Τομέα του Χορού 2018  

Το Τμήμα Αλιείας και 

Θαλασσίων Ερευνών, 

πληροφορεί τους εν-

διαφερόμενους αλιείς 

ότι δέχεται αιτήσεις 

για ένταξη προτάσεων 

στο πλαίσιο του πιο 

πάνω Σχεδίου.   

Δράσεις: 

 Επενδύσεις σε εξοπλισμό ή επί του σκάφους,  

 Έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, 

 Μελέτες για τη διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτι-

κών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύ-

τους στην ενεργειακή απόδοση των αλιευτικών σκαφών. 

Δικαιούχοι: 

 Φυσικά πρόσωπα, αλιείς, οι οποίοι είναι κάτοχοι αδειών 

παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας κατηγορίας Α ή κατη-

γορίας Β 

 Φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι είναι ιδιο-

κτήτες σκαφών για τα οποία κατέχουν πολυδύναμη άδεια 

αλιείας με σκάφη ολικού μήκους πάνω από ή ίσο των 12μ. 

 Φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι είναι ιδιο-

κτήτες σκαφών για τα οποία κατέχουν άδεια αλιείας τρά-

τας βυθού ή άδεια γρι-γρι ή μεσογειακές άδειες 

Συνολικός Προϋπολογισμός: €70.000 

Προθεσμία: 31 Δεκεμβρίου 2018 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

Χρηματοδοτήσεις για Άμβλυνση Επιπτώσεων της Κλιματικής 

Αλλαγής και Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης των Σκαφών 

http://europedirect.cut.ac.cy/xrimatodotiseis-drastiriotiton-ston-tomea-tou-xorou-2018/
http://europedirect.cut.ac.cy/sxedio-xorigion-gia-amvlinsi-ton-epiptoseon-tis-klimatikis-allagis-kai-veltiosis-tis-energiakis-apodosis-ton-alieutikon-skafon/
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Το πρόγραμμα «Οι Εθελοντές βοήθειας της ΕΕ» συγκεντρώ-

νει εθελοντές και οργανισμούς από διάφορες χώρες, παρέχο-

ντας πρακτική υποστήριξη σε έργα ανθρωπιστικής βοήθειας 

και συμβάλλοντας στην ενίσχυση της τοπικής ικανότητας και   

ανθεκτικότητας των κοινοτήτων που έχουν πληγεί από       

καταστροφές. 

Το πρόγραμμα προσφέρει: 

 Ευκαιρίες για τους Ευρωπαίους πολίτες να συμμετάσχουν 

σε ανθρωπιστικά προγράμματα σε όλο τον κόσμο, δείχνο-

ντας αλληλεγγύη με όσους την χρειάζονται περισσότερο, 

 Επαγγελματική υποστήριξη από εκπαιδευμένους και καλά 

προετοιμασμένους εθελοντές σε κοινότητες που έχουν 

πληγεί από καταστροφές, 

 Ανάπτυξη ικανοτήτων για τοπικό προσωπικό και εθελο-

ντές οργανισμών σε χώρες που επλήγησαν από καταστρο-

φές, 

 Τεχνική βοήθεια για οργανισμούς εγκατεστημένους στην 

Ευρώπη για την ενίσχυση της ικανότητάς τους να συμμε-

τάσχουν στην πρωτοβουλία εθελοντών βοήθειας της ΕΕ, 

 Εκπαίδευση, Διαμονή, κάλυψη ταξιδιωτικών εξόδων και 

καθημερινών εξόδων θα προσφέρεται. 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

Οι Εθελοντές Βοήθειας της ΕΕ 

 2. ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

Πρακτική Άσκηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει δύο πεντάμηνες περιόδους 

ενδοϋπηρεσιακής πρακτικής άσκησης (“stages”) για νέους 

πτυχιούχους πανεπιστημίων, που επιθυμούν να εξοικειωθούν 

με τον τρόπο λειτουργίας και τις εργασίες της Επιτροπής και να 

αποκτήσουν επαγγελματική πείρα σε μία από τις υπηρεσίες 

της Επιτροπής. 

Διοικητική ενδοϋπηρεσιακή πρακτική άσκηση (σε όλες τις 

υπηρεσίες εκτός από τη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης). Τα 

καθήκοντα που ανατίθενται στους διοικητικούς ασκούμενους 

αντιστοιχούν περίπου στα καθήκοντα που αναλαμβάνουν οι 

μόνιμοι διοικητικοί υπάλληλοι στην αρχή της σταδιοδρομίας 

τους στην Επιτροπή, όπως, συλλογή πληροφοριών και τεκμηρί-

ωση, οργάνωση ομάδων εργασίας, φόρουμ, δημόσιες  ακροά-

σεις και συνεδριάσεις, προετοιμασία εκθέσεων και απάντηση 

σε επερωτήσεις, συμμετοχή σε συνεδριάσεις ομάδων, αρχειο-

θέτηση, γλωσσική επεξεργασία κειμένων, κ.λπ. 

Μηνιαίο Επίδομα: €1,177. Επιπλέον προσφέρεται κάλυψη για 

ταξιδιωτικά έξοδα και ασφαλιστική κάλυψη. 

Διάρκεια: Μάρτιος – Ιούλιος 2019 

Προθεσμία:  31 Αυγούστου 2018 

  

Πατήστε εδώ για περισσότερες    

πληροφορίες. 

 

http://europedirect.cut.ac.cy/oi-ethelontes-voitheias-tis-ee/
http://europedirect.cut.ac.cy/praktiki-askisi-stin-evropaiki-epitropi/
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3. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

Το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ χορηγεί υποτροφίες σε περίπου 1.200 προ-
πτυχιακούς φοιτητές, αποφοίτους και υποψήφιους διδάκτορες όλων 
των ειδικοτήτων και των εθνικοτήτων, οι οποίοι φοιτούν σε πανεπιστή-
μια, πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών ή πανεπιστήμια των τε-
χνών. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν άριστη ακαδημαϊκή βαθμολογία, 
να είναι κοινωνικά και πολιτικά ενεργοί.  

Θα γίνονται αποδεκτές μόνο ηλεκτρονικές αιτήσεις. Θα απαιτείται γρα-
πτή απόδειξη ότι οι υποψήφιοι γνωρίζουν άριστα την Γερμανική γλώσ-
σα, ελάχιστο κριτήριο Deutsche Sprachprüfung für den Hochschul-
zugang“ Level DSH 2 or „TestDaF“ Level B2. 

Προθεσμία: 1 Σεπτεμβρίου 2019 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

1200 Υποτροφίες από το Ίδρυμα Heinrich Böll 

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) πρέπει να σπουδάζουν σε ένα από τα ακόλουθα πεδία: Φυσικές 

Επιστήμες / Τεχνολογικές Επιστήμες, Επιστήμες Υγείας / Γεωπονικές Επιστήμες / Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες. 

Κάθε υποτροφία θα προσφέρει τα ακόλουθα: 

 Μηνιαίο επίδομα: €1.050 

 Ασφάλεια υγείας 

 Διαμονή 

Διάρκεια: 1 – 4 μήνες 

Προθεσμία: 1 Σεπτεμβρίου 2018 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες καθώς επίσης για τα κριτήρια επιλογής.  

Υποτροφίες για Πανεπιστημιακές Σπουδές             

στην Αυστρία 

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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4. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

Η Ευρωπαϊκή 

και Οικονομική 

και Κοινωνική 

Επιτροπή ανα-

κοίνωσε ότι 

δέχεται αιτή-

σεις για το βρα-

βείο με θέμα 

«Ταυτότητες, Ευρωπαϊκές Αξίες και Πολιτιστική Κληρονομιά 

της Ευρώπης». 

Το Βραβείο 2018 θα ανταμείψει καινοτόμες προσπάθειες που 

εκτελούνται από οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών ή 

ιδιώτες και οι οποίες στοχεύουν στην ανάδειξη της ευρωπαϊ-

κής ταυτότητας, χρησιμοποιώντας τη δυναμική του ευρωπαϊ-

κού πολιτιστικού πλούτου και παράλληλα προωθούν και τις 

ευρωπαϊκές αξίες (σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας 

και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ελευθερία, δημοκρατία, 

ισότητα και τους κανόνες δικαίου). 

Δικαιούχοι: Οργανισμοί της Κοινωνίας των Πολιτών οι οποίοι 

είναι επίσημα εγγεγραμμένοι στην ΕΕ και δραστηριοποιού-

νται σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

Το βραβείο είναι ανοιχτό και σε ιδιώτες. 

Το Βραβείο έχει συνολική αξία €50.000 και θα απονεμηθεί 

στις 13 Δεκεμβρίου 2018. 

Προθεσμία: 7 Σεπτεμβρίου 2018 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

Βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών 2018  

Το 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε για πρώτη φορά το 

Ευρωπαϊκό Βραβείο Βιωσιμότητας για να επιβραβεύσει τις 

προσπάθειες και τη δημιουργικότητα των Ευρωπαίων πολι-

τών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και φορέων. 

Ο Στόχος του βραβείου είναι: η ανάδειξη αξιόλογων πρωτο-

βουλιών που μετατρέπουν τους παγκόσμιους Στόχους Βιώσι-

μης Ανάπτυξης σε συγκεκριμένες λύσεις και ευκαιρίες. 

Φέτος, το θέμα του βραβείου είναι «Χειραφέτηση των πολι-

τών και διασφάλιση της συμμετοχικότητας και της ισότητας». 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν 4 κατηγορίες εν-

διαφερομένων: νέοι, δημόσιοι φορείς, ιδιωτικοί φορείς, κοι-

νωνία των πολιτών. 

Προθεσμία: 14 Σεπτεμβρίου 2018 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 

Ευρωπαϊκό Βραβείο Βιωσιμότητας 2018 

https://www.eesc.europa.eu/el/node/62774
https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/global-topics/sustainable-development-goals/multi-stakeholder-platform-sdgs/european-sustainability-award_el
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Οι πολίτες της ΕΕ, καθώς και όλος ο κόσμος, παρακολουθεί τα τραγικά γεγονότα της 23ης 

Ιουλίου με τις καταστροφικές και δολοφονικές πυρκαγιές στην Αττική. Ο επίτροπος Αν-

θρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων κ. Χρήστος Στυλιανίδης ανακοίνωσε ότι η 

Ιταλία και η Ρουμανία έστειλαν 4 αεροπλάνα ενώ η Κύπρος απέστειλε πυροσβεστικές δυ-

νάμεις, οι οποίες συνέδραμαν στις προσπάθειες πυρόσβεσης.  

Προσφορές για παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα μέσω του μηχανισμού έγιναν επίσης 

από την Ισπανία, τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Πορτογαλία, τη Μάλτα και το Μαυρο-

βούνιο.  

Από την Κυριακή 1η Ιουλίου, οι ταξιδιώτες που κλείνουν πακέτα οργανωμένων διακοπών θα 

απολαμβάνουν ισχυρότερα καταναλωτικά δικαιώματα. 

Οι νέοι κανόνες θα καλύπτουν όχι μόνο τα παραδοσιακά πακέτα οργανωμένων διακοπών, 

αλλά, επιπλέον, θα προστατεύουν και τους καταναλωτές που επιλέγουν άλλες μορφές συν-

δυασμένων ταξιδιών, συμπεριλαμβανομένων των εξατομικευμένων πακέτων, στα οποία ο 

ταξιδιώτης επιλέγει διαφορετικά στοιχεία από ένα μόνο σημείο πώλησης, στο διαδίκτυο ή 

εκτός διαδικτύου.  

Η ΕΕ Παρέχει Περαιτέρω Στήριξη για τις Καταστροφικές   

Πυρκαγιές στην Ελλάδα 

DiscoverEU: 15.000 Νέοι Μπορούν να Ετοιμάζονται να          

Εξερευνήσουν την ΕΕ αυτό το Καλοκαίρι 

Με προϋπολογισμό 12 εκατ. ευρώ για το 2018, η πρωτοβουλία «DiscoverEU” 
αναμένεται να δώσει φέτος την ευκαιρία σε περίπου 25.000 νέους και νέες 
να ταξιδέψουν στην Ευρώπη. Ένας δεύτερος γύρος υποβολής αιτήσεων με 
περίπου 10.000 εισιτήρια θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο του 2018. 

Το DiscoverEU είναι μια πρωτοβουλία της ΕΕ η οποία βασίζεται σε πρόταση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η οποία εξασφάλισε χρηματοδότηση για 
το 2018 μέσω μιας προπαρασκευαστικής δράσης. Η πρωτοβουλία εστιάζεται 
στους νέους και στις νέες που κλείνουν τα 18, καθώς η ηλικία αυτή σηματο-
δοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την ενηλικίωση. 

5. ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

Νέοι Κανόνες για Περισσότερη Προστασία για 120 εκατ. Πα-

ραθεριστές Φέτος το Καλοκαίρι  



   

 

 

6. ΝΕΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ EUROPE DIRECT ΛΕΜΕΣΟΥ  

Η 'Ενεργειακή Ένωση' στο επίκεντρο Ημερίδας στην Λεμεσό Με επιτυχία το «Let’s Do It! Cyprus – καθαρίΖΩ την Κύπρο»  

Για ένα κόσμο πιο καθαρό ενώθηκαν μικροί και μεγάλοι για 

τον εθελοντικό καθαρισμό του δρόμου 23km Γερμασόγεια-

Ακρούντα-Διερώνα-Αρακαπά.  Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 

Κύπρου και το Europe Direct Λεμεσού σε συνεργασία με τοπι-

κούς φορείς αυτοδιοίκησης, πραγματοποίησαν εκστρατεία 

καθαρισμού, τον περασμένο Απρίλιο 2018, στο πλαίσιο της 

εκστρατείας «Let’s Do It! Cyprus – καθαρίΖΩ την Κύπρο». 

Οι δράσεις έλαβαν ως εξής: 

•Κοινότητα Διερώνας - 22 Απριλίου 2018 ώρα 10:00-12:00 

•Δήμος Γερμασόγειας - 29 Απριλίου 2018 ώρα 11:00-13:00 

•Κοινότητα Ακρούντας - 29 Απριλίου 2018 ώρα 11:00-13:00 

•Κοινότητα Αρακαπά - 29 Απριλίου 2018 ώρα 11:00-13:00 

Εργαστήριο Ορίζοντας 2020  

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) σε συνεργασία με το 

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Europe Direct Λεμε-

σού διοργάνωσαν Εκπαιδευτικό Εργαστήριο με θέμα 

«Προετοιμασία Πετυχημένων Προτάσεων για το Πρόγραμμα 

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 - Αρχικό Επίπεδο». 

Το Εργαστήριο πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 25 Απριλίου 

2018 στο ξενοδοχείο Crown Plaza (Προμαχών Ελευθερίας 

4103), στη Λεμεσό. 

Στόχος του Εργαστηρίου ήταν να αναδείξει πως μια καλά σχε-

διασμένη Πρόταση Έργου μπορεί να ανταποκριθεί στα κριτή-

ρια αξιολόγησης. Πρακτικά παραδείγματα, διαδραστικές α-

σκήσεις και καλές ή κακές πρακτικές από πραγματικές προτά-

σεις ενίσχυσαν την αφομοίωση της θεωρίας από την ομάδα 

στόχο.  

Το Εργαστήριο περιελάβανε  πληροφορίες όπως: 

•το Πρόγραμμα, η Δομή, οι Μηχανισμοί Χρηματοδότησης, οι 

Γενικοί Κανόνες Συμμετοχής. 

•πώς να βρει κανείς και να κατανοήσει τη θεματική που τον 

ενδιαφέρει. 

•πώς να βρει κανείς συνεργάτες και να δομίσει το δίκτυο συ-

νεργασίας του. 

•το ηλεκτρονικό εργαλείο υποβολής. 

•συμβουλές για τη συγγραφή της πρότασης: επιμέρους κομ-

μάτια. 
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Στις 18 Μαΐου 2018 πραγματοποιήθηκαν οι εορτασμοί για την 

Ημέρα της Ευρώπης στο πλαίσιο του πολυπολιτισμικού       

φεστιβάλ σε συνεργασία με το Δήμο Αγίου Αθανασίου, το Γρα-

φείο του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου στην Κύπρο, η Αντιπρο-

σωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο,  το ΤΕΠΑΚ, το 

Europe Direct Λεμεσού, το ΣΚΕ και το Ανοικτό Σχολείο Αγ. Αθα-

νασίου. Η δράση αυτή εντάσσεται στο πρόγραμμα ένταξης 

"Λεμεσός, μια πόλη ο κόσμος όλος", που συγχρηματοδοτείται 

από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και 

Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.  

Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ υπήρχε καλλιτεχνικό πρόγραμ-

μα με παραδοσιακούς χορούς  και εκθέσεις ζωγραφικής, χειρο-

τεχνίας, αγιογραφίας, φωτογραφίας, ικεπάνα, κηπουρικής και 

πλεξίματος από τις ομάδες του Ανοιχτού Σχολείου Δήμου Αγί-

ου Αθανασίου, ρώσικοι χοροί, χοροί από το συγκρότημα 

«Ρωμιοσύνη», και chinese costume show κ.α.  

Παράλληλα με το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, υπήρχαν σημεία 

ενημέρωσης και παροχής πληροφοριακού υλικού για την ΕΕ 

καθώς επίσης και πληροφορίες για το πρόγραμμα Δημιουργική 

Ευρώπη. Στους εορτασμούς παρευρέθηκαν και οι Ευρωβου-

λευτές  κ. Κώστας Μαυρίδης και κ. Δημήτρης Παπαδάκης, 

όπου συνομίλησαν με το κοινό και εξήγησαν την σημασία της 

9ης Μαΐου, Ημέρα της Ευρώπης.  

Η μαζική παρουσία του κόσμου, ενίσχυσε το μήνυμα "Όχι στον 

ρατσισμό - Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι" και ενισχύθηκε η ανά-

γκη της αποδοχής και του αλληλοσεβασμού σε μια κοινωνία 

πολυπολιτισμική με ευρωπαϊκή ταυτότητα,. 

Γιορτάζοντας την Ημέρα της Ευρώπης στη Λεμεσό 
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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

