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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζουμε το έντυπο χρονιαίο τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου, που     

παράγεται από το Europe Direct Λεμεσού.  

Το 2018, σηματοδοτεί τη νέα προγραμματική περίοδο των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe 

Direct και το δικό μας Κέντρο μετά την επιτυχημένη πορεία 2013-2017, επιλέχθηκε από την Αντιπροσω-

πεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Το Europe 

Direct Λεμεσού, με έδρα το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, συνεχίζει ακούραστα τον αδιαπραγμά-

τευτο του στόχο για παροχή άμεσης και έγκυρης πληροφόρησης για ευρωπαϊκά θέματα που αφορούν 

στο ευρύ κοινό.  

Στις επόμενες σελίδες του Ενημερωτικού Δελτίου, μπορείτε να πληροφορηθείτε για τις τρέχουσες ευκαι-

ρίες χρηματοδότησης, τις θέσεις εργασίας και κατάρτισης, υποτροφίες και σπουδές στην Ευρώπη,  για 

τους διαγωνισμούς, ευρωπαϊκές ειδήσεις καθώς και για τα νέα και δράσεις του Europe Direct Λεμεσού.  

Τέτοιου είδους πληροφόρηση αναρτάται καθημερινά στην ιστοσελίδα του Κέντρου και στα Μέσα       
Κοινωνικής Δικτύωσης. Επίσης, οι σημαντικότερες ειδήσεις και ευκαιρίες ανακοινώνονται στα ραδιοφω-
νικά ένθετα που παρουσιάζει το Europe Direct Λεμεσού για  6η συνεχή χρονιά. Απώτερος στόχος του Κέ-
ντρου είναι ο κάθε πολίτης να πληροφορείται και να αξιοποιεί όλων των ειδών τις ευκαιρίες που        
προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση με απώτερο σκοπό να τις γνωρίζουν και να τις αξιοποιούν.  

Ακόμη μια χρονιά για το δικό μας Europe Direct Λεμεσού ολοκληρώνεται και με αυτή την ευκαιρία σας 

ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα και μια ευτυχισμένη νέα χρονιά γεμάτη υγεία και προσωπική ευτυχία.  

ΟΜΑΔΑ EUROPE DIRECT ΛΕΜΕΣΟΥ 

Χαράλαμπος Χρυστοστόμου, PhD 

Γενικός Υπεύθυνος  

 

Μαρίλια Παναγιώτου, PhD     

Συντονίστρια 

Ελιάνα Ηλιοφώτου, MA, MBA 

Λειτουργός  

Γιώργος Νικόλα, ΜΑ  

Λειτουργός  
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Προώθηση Γεωργικών Προϊόντων  

 1. ΕΥΚΑΙΡΕΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

Έκτακτο Σχέδιο Κατάρτισης εργαζομένων                                

σε ξενοδοχειακές μονάδες  

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων προκηρύσσει Έκτακτο Σχέδιο Κατάρτισης εργαζομένων 
σε Ξενοδοχειακές Μονάδες που βρίσκονται σε ολική ή μερική 
αναστολή εργασιών. 
 
Σκοπός του Σχεδίου είναι η παροχή ευκαιριών κατάρτισης σε 
εργαζόμενους ξενοδοχειακών μονάδων οι οποίοι βρίσκονται 
σε καθεστώς αναστολής εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρί-
ου 2018 – Μαρτίου 2019, με απώτερο στόχο τη βελτίωση των 
επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και κατ’ επέκταση την ανα-
βάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου. Μέσω του 
Σχεδίου γίνεται προσπάθεια προώθησης της εργασίας στη 
ξενοδοχειακή βιομηχανία κατά τη χειμερινή περίοδο. 
 
Οι ενδιαφερόμενες ξενοδοχειακές μονάδες θα πρέπει να υπο-
βάλουν αίτηση μέσω του καθορισμένου εντύπου στα κατά 
τόπους Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Δικαιούχοι: 

 Ιδιωτικοί Φορείς 

 Παροχείς Υπηρεσιών 

 Εργαζόμενοι 

 Εργοδότες 
 
Συγχρηματοδότηση: 100% 
 
Περίοδος εφαρμογής:  

 Από 1η Νοεμβρίου 2018 μέχρι 31η Μαρτίου 2019 

 Από 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι 31 Μαΐου 2019 (για ξενο-
δοχεία ορεινών θερέτρων). 

 
Περισσότερες πληροφορίες: http://europedirect.cut.ac.cy  

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρι-

σμού προκηρύσσει το Καθεστώς Κρατικών Ενισχύσεων για 

Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στην Εσωτερική 

Αγορά και Τρίτες Χώρες. 

Στόχος του Σχεδίου, είναι η προώθηση γεωργικών προϊόντων 

μέσω της υλοποίησης μέτρων που βελτιώνουν την αποδοτι-

κότητα, την ανταγωνιστικότητα και τον επαγγελματισμό του 

γεωργικού τομέα στην Κύπρο και συμβάλλουν στη μακροπρό-

θεσμη βιωσιμότητα του.  

Τα μέτρα προώθησης μπορούν να συνίστανται σε εκστρατείες 

και άλλες εκδηλώσεις προώθησης, διαγωνισμούς, συμμετοχή 

σε εμπορικές εκθέσεις και δραστηριότητες δημοσίων σχέσε-

ων, συσσώρευση επιστημονικών γνώσεων, κ.ά. 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €50.000 

Δικαιούχοι: 

 Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) 

 Σύνδεσμοι/Σωματεία 

 Οργανωμένα Σύνολα Αγροτών 

 Οργανώσεις Παραγωγών 

Προθεσμία: 31 Δεκεμβρίου 2018 

Περισσότερες πληροφορίες:  http://europedirect.cut.ac.cy 

http://europedirect.cut.ac.cy/ektakto-sxedio-katartisis-ergazomenon-se-ksenodoxiakes-monades-pou-vriskontai-se-oliki-i-meriki-anastoli-ergasion/
http://europedirect.cut.ac.cy/kathestos-kratikon-enisxiseon-gia-energies-proothiseis-georgikon-proioponton-stin-esoteriki-agora-kai-trites-xores/
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Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ενημερώνει τους              εν-
διαφερόμενους φορείς για τη δυνατότητα υποβολής προτά-
σεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του 
Προγράμματος «Κουπόνια Καινοτομίας». 

Το Πρόγραμμα αφορά ένα απλό μηχανισμό στήριξης των επι-
χειρήσεων, μέσω της εξαργύρωσης «κουπονιών καινοτομί-
ας», για την απόκτηση της αναγκαίας γνώσης και τη βελτίωση 
της ικανότητάς τους για καινοτομία και ανάπτυξη, μέσω της 
συνεργασίας τους με φορείς που διαθέτουν την απαραίτητη 
εμπειρογνωμοσύνη (Φορείς Έντασης Γνώσης). 

Κατηγορίες Κουπονιών: 

 Κουπόνι Καινοτομίας Α – (€ 2.500): Καλύπτει την παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη τεχνολογι-
κών εφαρμογών, συμβουλευτικών υπηρεσιών μεταφο-
ράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, και τεχνοοικονομικών 
μελετών 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 και-
νοτομίας, και σχεδιασμό και κατασκευή πρωτοτύπου. 

Δικαιούχοι: Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) 

Προϋπολογισμός: €260.000 

Προθεσμία: 30 Σεπτεμβρίου 2020, ή μέχρι εξαντλήσεως του 
προϋπολογισμού της πρόσκλησης. 

Περισσότερες Πληροφορίες: http://europedirect.cut.ac.cy/ 

Κουπόνια Καινοτομίας  

Ενίσχυση Περιοδικών Εκδόσεων Πολιτιστικού Περιεχομένου 

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισμού προκηρύσσουν σχέδιο που αποσκοπεί στην 

«ενίσχυση της έκδοσης περιοδικών εκδόσεων» που δημο-

σιεύουν άρθρα και μελέτες τα οποία προβάλλουν θέματα, 

μορφές και γεγονότα από τον χώρο της κυπριακής λογοτε-

χνικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας, της ιστορίας και της 

πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Μέσα από το εν λόγω σχέδιο ενισχύονται περιοδικές εκδό-

σεις (περιλαμβανομένων και των επετηρίδων που εκδίδο-

νται από μη κερδοσκοπικούς πολιτιστικούς φορείς) που  

εκδίδονται στην Κύπρο ή στο εξωτερικό από Κύπριους ή     

ξένους εκδότες και έχουν ήδη συμπληρώσει τουλάχιστον  

ένα χρόνο κυκλοφορίας. 

Δικαιούχοι: 

 Ιδιωτικοί Φορείς 

 Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί 

 Σύνδεσμοι/Σωματεία 

 
Συνολικός Προϋπολογισμός: €55.000 

Ποσοστό Επιχορήγησης: 70% του συνόλου των επιλέξιμων 
δαπανών, με ανώτατο όριο ενίσχυσης το ποσό των €9.000. 

Προθεσμία: 31 Δεκεμβρίου 2020 

Περισσότερες πληροφορίες: http://europedirect.cut.ac.cy  

http://europedirect.cut.ac.cy/prosklisi-ipovolis-protaseon-programma-kouponia-kainotomias/
http://europedirect.cut.ac.cy/enisxisi-periodikon-ekdoseon-politisomou/
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Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού ανακοινώνουν το «Σχέδιο Στήριξη Θεατρικής Δη-
μιουργίας και Ανάπτυξης 2019». 
 
Σκοπός του Σχεδίου είναι να αποτελέσει τη βάση για τη στο-
χευμένη δημόσια στήριξη που θα προσφέρεται σε φορείς, 
ομάδες φυσικών προσώπων και μεμονωμένα φυσικά πρόσω-
πα που δραστηριοποιούνται στον χώρο της θεατρικής δημι-
ουργίας, των οποίων οι δραστηριότητες (έργα, ενέργειες, 
δράσεις) συμβάλλουν στην προβολή και ανάδειξη των δημι-
ουργών και των έργων τους, στη δημιουργικότητα, κινητικό-
τητα καθώς επίσης και στη συμμετοχή του κοινού. 
 
Δικαιούχοι: 
 

 ομάδες φυσικών προσώπων.  

 μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα (σκηνοθέτες, ηθοποιοί, 
σκηνογράφοι, θεατρικοί συγγραφείς), που είναι Κύπριοι 
υπήκοοι ή άτομα που τα τελευταία 5 έτη διαμένουν μόνι-
μα στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

 

Συνολικός Προϋπολογισμός:  €205.000 
 
Συγχρηματοδότηση: 70 – 90% 
 
Προθεσμία: 30 Νοεμβρίου 2019 
 
Περισσότερες πληροφορίες: : http://europedirect.cut.ac.cy  

Στήριξη Θεατρικής Δημιουργίας και Ανάπτυξης 2019 

Σχέδιο Μετάφρασης Έργων Κυπρίων Λογοτεχνών  

Το «Σχέδιο Επιχορήγησης Μεταφράσεων Έργων Κυπρίων Λογοτεχνών από την Ελληνική σε Ξένες Γλώσσες» αποτελεί μέτρο 
που εφαρμόζεται από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και αποσκοπεί στην παροχή   
κινήτρων για την προβολή και διάδοση της κυπριακής λογοτεχνίας στο εξωτερικό και στην ενίσχυση της κινητικότητας του 
κυπριακού λογοτεχνικού βιβλίου και των Κυπρίων λογοτεχνών στον διεθνή χώρο. Στο πλαίσιο εφαρμογής του μέτρου      
εξετάζονται αιτήσεις για την επιχορήγηση μετάφρασης έργων τα οποία έχουν ήδη εκδοθεί στην πρωτότυπη γλώσσα 
(ελληνική). 
 
Συνολικός Προϋπολογισμός:  €45.000 
 
Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: Μέχρι €30 ανά σελίδα και μέχρι €9.000 ανά έργο 
 
Δικαιούχοι: 
 

 Ιδιωτικοί Φορείς 

 Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) 

 Παροχείς Υπηρεσιών 
 
Προθεσμία: Μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού.  
 
Περισσότερες πληροφορίες: http://europedirect.cut.ac.cy  

http://europedirect.cut.ac.cy/stiriksi-theatrikis-dimiourgias-kai-anaptikisis-2018/
http://europedirect.cut.ac.cy/%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%AD%CF%81%CE%B3/


 6 

 

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο οργανώνει τρεις περιό-

δους πρακτικής άσκησης σε τομείς σχετικούς με το έργο του.  

Δεκτοί για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης γί-

νονται οι υποψήφιοι οι οποίοι: 

 είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

 είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού πτυχίου, 

ή έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τέσσερα εξάμηνα πα-

νεπιστημιακών σπουδών σε γνωστικό τομέα που παρου-

σιάζει ενδιαφέρον για το Συνέδριο (εσωτερικός έλεγχος/ 

προϋπολογισμός, λογιστικά, διοίκηση, ανθρώπινοι πόροι ,  

μετάφραση, επικοινωνία, διεθνείς σχέσεις, νομικά), 

 κατέχουν άριστα μία επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και γνωρίζουν ικανοποιητικά τουλάχιστον μία 

δεύτερη. 

Μηνιαίο Επίδομα: € 1.120 

Προθεσμία: 31 Ιανουαρίου 2019 

Διάρκεια: 5 μήνες  

Τοποθεσία: Λουξεμβούργο 

Περισσότερες πληροφορίες: europedirect.cut.ac.cy  

 

Πρακτική Άσκηση στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 

 Το πρόγραμμα Vulcanus προσφέρει εκπαίδευση και επαγγελμα-

τική εμπειρία μέσω πρακτικής άσκησης σε κορυφαίες Ιαπωνικές 

εταιρίες σε φοιτητές από την Ευρωπαϊκή Ένωση που βρίσκονται 

στο 4ο έτος προπτυχιακών σπουδών ή στο τελευταίο έτος των 

μεταπτυχιακών τους σπουδών.  

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: 

 σεμινάριο μίας εβδομάδας στην Ιαπωνία (Σεπτέμβριος) 

 τετράμηνο εντατικής εκμάθησης της Ιαπωνικής γλώσσας 

(Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος) 

 οκτάμηνη τοποθέτηση σε Ιαπωνική εταιρεία (Ιανουάριος-

Αύγουστος) 

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

βάση τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις, το επίπεδο γνώσης της 

αγγλικής γλώσσας καθώς και τα προσωπικά τους κίνητρα 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 Ιαπωνία) 

Θα παρέχεται επίσης δωρεάν διαμονή καθ’ όλη τη διάρκεια του 

προγράμματος.  

Περίοδος Πρακτικής Άσκησης: 01/09/2019 – 30/08/2020 

Προθεσμία: 20 Ιανουαρίου 2019 

Περισσότερες πληροφορίες: europedirect.cut.ac.cy  

Vulcanus: Πρακτική άσκηση για φοιτητές της Ε.Ε. σε          

κορυφαίες εταιρείες στην Ιαπωνία 

 2. ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

http://europedirect.cut.ac.cy/praktiki-askisi-sto-evropaiko-elgktiko-sinedrio/
http://europedirect.cut.ac.cy/vulcanus-praktiki-askisi-gia-foitites-tis-ee-se-korifaies-etairies-stin-iaponia/
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3. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

Η 'Ενεργειακή Ένωση' στο επίκεντρο Ημερίδας στην Λεμεσό Υποτροφίες στο Κέντρο Μελέτης του Ιδρύματος Bogliasco 

To Κέντρο Μελέτης του Ιδρύματος Bogliasco, βρίσκεται στην 

επαρχία Γένοβας της Ιταλίας και κάθε χρόνο προκηρύσσει  

περίπου 50 υποτροφίες για ταλαντούχος καλλιτέχνες και επι-

στήμονες. Οι υποτροφίες προσφέρονται σε άτομα με δυνατό-

τητες και δεξιότητες στη διάπραξη δημιουργικής εργασίας ή 

επιστημονικής έρευνας στους ακόλουθους κλάδους: 

 Αρχαιολογία / Ιστορία 

 Αρχιτεκτονική / Αρχιτεκτονική τοπίου 

 Χορός / θέατρο 

 Κλασικά 

 Ταινία 

 Λογοτεχνία / Φιλοσοφία 

 Μουσική 

 Εικαστικές τέχνες 

 

Δικαιούχοι: άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας, εθνικότητας, θρη-

σκείας, φύλου και φυλής. 

Τοποθεσία: Bogliasco, Ιταλία 

Διάρκεια: 1 μήνας 

Οφέλη: Πλήρης κάλυψη διαμονής και διατροφής  

Προθεσμία: 15 Ιανουαρίου 2019 

Περισσότερες πληροφορίες:  http://europedirect.cut.ac.cy 

Διδακτορικές Σπουδές στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο 

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού γνωστοποιεί ανακοί-

νωση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου (EUI) 

σχετικά με την έναρξη της υποβολής αιτήσεων εισδοχής στα 

διδακτορικά του προγράμματα.  

Η εξασφάλιση θέσης στα διδακτορικά προγράμματα του EUI 

συνεπάγεται αυτόματα την εξασφάλιση εθνικής υποτροφίας.  

 

Οι υποτροφίες προσφέρονται στα παρακάτω πεδία: 

 Οικονομικές Επιστήμες  

 Ιστορία και Πολιτισμός  

 Νομικά 

 Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήμες  

Προθεσμία: 31 Ιανουαρίου 2019  

Περισσότερες πληροφορίες: http://europedirect.cut.ac.cy  

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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4. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ  

Η 'Ενεργειακή Ένωση' στο επίκεντρο Ημερίδας στην Λεμεσό Ευρωπαϊκό Βραβείο για Γυναίκες που Καινοτομούν 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει τον 6ο Ευρωπαϊκό    Δια-

γωνισμό Καινοτόμων Γυναικών 2019, με σκοπό να αναδείξει 

την εξαιρετική δουλειά γυναικών επιχειρηματιών που καινοτο-

μούν και έχουν φέρει τις ιδέες τους στην αγορά, αλλά και να 

εμπνεύσει τις επόμενες γενιές.   

Ο Διαγωνισμός χρηματοδοτείται από τον Ορίζοντα 2020, το 

Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και τη καινοτομία.  

Τρία χρηματικά βραβεία αξίας €100.000 θα δοθούν στην βα-

σική κατηγορία «Καινοτόμες Γυναίκες» (Women Innovators), 

ενώ ένα ειδικό βραβείο αξίας €50.000 θα δοθεί στην 

«Ανερχόμενη Καινοτόμο Γυναίκα» (Rising Innovators), μια επι-

χειρηματία που ξεχωρίζει και βρίσκεται στο ξεκίνημα της κα-

ριέρας της (ηλικίας ως 35 ετών). 

Ο Διαγωνισμός αυτός προκύπτει από την ανάγκη που υπάρχει 

στην Ευρώπη για περισσότερους καινοτόμους επιχειρηματίες, 

ώστε να παραμείνει μια ένωση ανταγωνιστική τις επόμενες 

δεκαετίες αλλά να δοθεί ώθηση στην οικονομική πρόοδο.  

Είναι γεγονός ότι οι γυναίκες δεν εκπροσωπούνται επάξια 

στην καινοτομική επιχειρηματικότητα. Αποτελούν λοιπόν, μια 

ανεκμετάλλευτη πηγή για την Ευρώπη, που οφείλει να αξιο-

ποιήσει όλους τους διαθέσιμους πόρους για να παραμείνει 

ανταγωνιστική και να παρέχει λύσεις στις κοινωνικές προκλή-

σεις.  

Με αυτό το σκεπτικό, η ΕΕ δημιούργησε το πρώτο βραβείο για 

τις Καινοτόμες Γυναίκες το 2011, ώστε να ευαισθητοποιήσει 

το κοινό και να ενθαρρύνει τις γυναίκες να αναπτύξουν τις 

επιχειρηματικές και εμπορικές τους ικανότητες. Μια ανεξάρ-

τητη επιτροπή εμπειρογνωμόνων θα αξιολογήσει και θα επι-

λέξει τις 4 νικήτριες, ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν 

την άνοιξη του 2019. 

Δικαιούχοι: Ο Διαγωνισμός είναι ανοικτός σε όλες τις γυναίκες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (και χώρες που συνδέονται με τον 

Ορίζοντα 2020) που είναι ιδρύτριες ή συνιδρύτριες εταιρείας, 

ενεργής πριν την 1η Ιανουαρίου 2017, και έχουν εισάγει     

κάποια καινοτομία στην αγορά.  

Προθεσμία: 16 Ιανουαρίου 2019 

Περισσότερες πληροφορίες: http://europedirect.cut.ac.cy 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/eu-prize-women-innovators/
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/eu-prize-women-innovators/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/
http://europedirect.cut.ac.cy/evropaiko-vraveio-gia-ginekes-pou-kainotomoun-2/
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκηρύσσει τον διαγωνισμό ‘Altiero 

Spinelli Prize for Outreach, ο οποίος απευθύνεται σε αξιοση-

μείωτες συνεισφορές οι οποίες γνωστοποιούν στους πολίτες 

και στις κοινωνίες τις ιδρυτικές αξίες, την ιστορία, τη δράση 

και τα κύρια οφέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο σκοπός του Βραβείου είναι να απονέμει και να προσφέρει 

ευρεία αναγνώριση σε έργα / δραστηριότητες / προϊόντα τα 

οποία έχουν συμβάλει άμεσα στη  ζωή νέων ανθρώπων.  

Τα έργα μπορεί να είναι: 

• συμμετοχή σε δημοκρατικές διαδικασίες οι οποίες συμβά-

λουν στο μέλλον της ΕΕ, 

• ενασχόληση και στήριξη των κύριων αξιών της ΕΕ όπως εί-

ναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ελευθερία, η δημοκρατία, 

κτλ, 

• κριτική αναγνώριση / σκέψη για το τι κάνει η ΕΕ και για ποι-

ους καθώς επίσης και της μη συμμετοχής στην Ένωση, 

• κριτική αναγνώριση / σκέψη και ανθεκτικότητα εναντίον 

αντι-δημοκρατικών και λαϊκιστικών δηλώσεων κατά της ΕΕ 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: φυσικά πρόσωπα που είναι 

πολίτες της ΕΕ, ΜΚΟ, εκπαιδευτικοί, νέοι, πολιτιστικοί και 

αθλητικοί οργανισμοί. 

Βραβεία: 5 Βραβεία των €25.000 το καθένα 

Προθεσμία: 7 Ιανουαρίου 2019 

Περισσότερες πληροφορίες: http://europedirect.cut.ac.cy  

‘Altiero Spinelli’: Διάδοση γνώσης για την Ευρώπη  

Βραβείο Καρλομάγνου για τη Νεολαία 2019 

Το Βραβείο διοργανώνεται  από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Ίδρυμα του Διεθνούς Βραβείου Καρλομάγνου του 

Άαχεν στη Γερμανία.  

Τα βραβευμένα προγράμματα ή έργα θα πρέπει να χρησι-

μεύουν ως πρότυπα για τους νέους που ζουν στην Ευρώπη 

και να προσφέρουν πρακτικά παραδείγματα Ευρωπαίων, οι 

οποίοι ζουν μαζί ως μία κοινότητα. Δραστηριότητες που 

έχουν σχέση με ανταλλαγές νέων, καλλιτεχνικά ή διαδικτυα-

κά έργα με Ευρωπαϊκή διάσταση είναι μεταξύ των προγραμ-

μάτων που επιλέγονται. 

Στα τρία βραβευμένα έργα θα απονεμηθεί το χρηματικό 

έπαθλο των €7.500, €5.000, και €2.500 ευρώ αντίστοιχα.   

Οι νικητές, πέρα από την προβολή και την αναγνώριση των 

σχεδίων τους, θα κερδίσουν και χρηματικό έπαθλο για την 

περαιτέρω ανάπτυξη του σχεδίου που θα παρουσιάσουν.  

Δικαιούχοι: Νέοι μεταξύ 16-30 ετών και έχουν ένα σχέδιο με 

ευρωπαϊκή διάσταση. 

Προθεσμία: 28 Ιανουαρίου 2019  

Περισσότερες πληροφορίες: europedirect.cut.ac.cy 

http://europedirect.cut.ac.cy/prokiriksi-diagonismou-altiero-spinelli-diadosi-gnosis-gia-tin-evropi/
http://europedirect.cut.ac.cy/vraveio-karlomagnou-gia-ti-neolaia-2018/
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Η Κύπρος περιλήφθηκε στο πρόγραμμα "Συνδέοντας την Ευ-

ρώπη" για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση σημα-

ντικών οδικών έργων για την περίοδο 2021 – 2027. 

Όπως ανέφερε με δηλώσεις της η Υπουργός Μεταφορών, Επι-

κοινωνιών και Έργων κα Βασιλική Αναστασιάδου στο πρό-

γραμμα περιλαμβάνονται «Πολύ σημαντικά έργα, τα οποία θα 

αναβαθμίσουν το οδικό δίκτυο της χώρας μας, όπως είναι οι 

δρόμοι Πάφου – Πόλεως Χρυσοχούς, Λευκωσίας – Παλαιχωρί-

ου και Λεμεσού - Σαϊττά, θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν 

από το εν λόγω πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 

5. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

Η 'Ενεργειακή Ένωση' στο επίκεντρο Ημερίδας στην Λεμεσό Αναβάθμιση κυπριακού οδικού δικτύου                      

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με την 

πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, η οποία ενισχύει 

την εντολή του οργανισμού της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυ-

βερνοχώρο (Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Α-

σφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, ENISA), με σκοπό την κα-

λύτερη στήριξη των κρατών μελών στην αντιμετώπιση         

κυβερνοαπειλών και κυβερνοεπιθέσεων.  

Η πράξη θεσπίζει επίσης ένα ενωσιακό πλαίσιο για την πιστο-

ποίηση της κυβερνοασφάλειας, ενισχύοντας έτσι την κυβερνο-

ασφάλεια των επιγραμμικών υπηρεσιών και των καταναλωτι-

κών συσκευών.  

Ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας στην Ευρώπη 

Κατάσταση της υγείας στην ΕΕ 

Η κοινή έκθεση του 2018 με τίτλο «Η υγεία με μια ματιά: Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), 

δείχνει ότι η σταθερή αύξηση του προσδόκιμου ζωής έχει επιβραδυνθεί και ότι       

εξακολουθούν να υφίστανται μεγάλα κενά μεταξύ και εντός των χωρών, γεγονός που 

οδηγεί στην περιθωριοποίηση ιδίως των ατόμων με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης.      

Η έκθεση αυτή βασίζεται σε συγκριτικές αναλύσεις της κατάστασης της υγείας των 

πολιτών της ΕΕ και των επιδόσεων των συστημάτων υγείας των 28 κρατών μελών της 

ΕΕ, 5 υποψήφιων χωρών και 3 χωρών της ΕΖΕΣ.  
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6. ΝΕΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ EUROPE DIRECT ΛΕΜΕΣΟΥ  

Η 'Ενεργειακή Ένωση' στο επίκεντρο Ημερίδας στην Λεμεσό Τηλεοπτική Ενημερωτική Συνάντηση για την Ευρώπη 

Το Europe Direct Λεμεσού, η Φοιτητική Ένωση του Τεχνολο-

γικού Πανεπιστήμιου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), το Γραφείο του Ευρω-

παϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο και η Αντιπροσωπεία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο σε συνεργασία με το 

Τηλεοπτικό Σταθμό CAPITAL διοργάνωσαν στο πλαίσιο της 

τηλεοπτικής εκπομπής η «Αλήθεια Καίει» ενημερωτική συνά-

ντηση με θέμα «Συνάντηση για την Ευρώπη». Η ενημερωτική 

τηλεοπτική συνάντηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 26 Νο-

εμβρίου 2018.  

Στο στούντιο του CAPITAL βρίσκονταν τρεις φοιτητές του    

ΤΕΠΑΚ, οι οποίοι εκπροσωπούσαν τη Φοιτητική Ένωση όπου 

συζητήθηκαν μεταξύ άλλων θέματα που απασχολούν τους 

νέους, τις επερχόμενες ευρωπαϊκές εκλογές, το Κυπριακό πρό-

βλημα, τη μετανάστευση και την παιδεία.    

Παράλληλα στην αίθουσα της Συγκλήτου του ΤΕΠΑΚ 20 περί-

που φοιτητές παρακολουθούσαν την τηλεοπτική εκπομπή και 

ταυτόχρονα τους δόθηκε η ευκαιρία να κάνουν τηλεφωνικές 

τοποθετήσεις αναφορικά με τις δράσεις της ΕΕ σχετικά με την 

νεολαία.  

Κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής συνάντησης οι φοιτητές 

είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν θέματα με τον δημοσιογρά-

φο Δημήτρη Σούγλη και με τους τηλεθεατές ούτως ώστε να 

αυξηθεί η συμμετοχή στις ευρωεκλογές, αφού με τον τρόπο 

αυτό νομιμοποιούνται οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η ενημερωτική συνάντηση ήταν ο προάγγελος των ενημερωτι-

κών τηλεοπτικών συναντήσεων που θα ακολουθήσουν με θέ-

μα «Ο Δρόμος προς τις Ευρωπαϊκές Εκλογές», και θα πραγμα-

τοποιούνται κάθε δεκαπενθήμερο κατά την περίοδο Ιανουαρί-

ου – Μαΐου 2019.  



   

 

To Europe Direct Λεμεσού έχει θέσει σαν στόχο το 2018 να 

ενημερώνει τον κόσμο της υπαίθρου για καθημερίνα θέματα 

που βελτιώνει την ποιότητα ζωής τους. Σε αυτό το πλαίσιο 

πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018  στο Πο-

λιτιστικό Κέντρο Διερώνας διάλεξη με θέμα «Εξοικονόμηση 

Ενέργειας - Μέθοδος Αβραάμ», με ομιλητή  τον Δρ. Αβραάμ 

Γεωργίου, Ανώτερο Λέκτορα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 

Πληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.  

Συνδιοργανωτές της εκδήλωσης ήταν το Europe Direct Λεμε-

σού, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Κοινοτικό Συμ-

βούλιο Διερώνας και ο Περιφερειάκος Σύλλογος Ημιορεινής 

Λεμεσού. 

Ο Δρ. Γεωργίου ανέλυσε τρόπους και μεθόδους κατά τους 

οποίους τα νοικοκυριά μπορούν να εξοικονομήσουν ενέργεια 

και να μειώσουν το κόστος των λογαριασμών του ηλεκτρικού 

ρεύματος κατά 30%. Η παρουσίαση του Δρ. Γεωργίου εστιά-

στηκε στην ανάλυση του λογαριασμού του ηλεκτρονικού ρεύ-

ματος από τον οποίο μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα συμπε-

ράσματα σχετικά με την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος σε 

ένα νοικοκυριό. Τέλος, επεσήμανε μέσα από καθημερινά πα-

ραδείγματα, αναφέροντας διάφορες ηλεκτρικές συσκευές, ότι 

η μείωση του κόστους του ηλεκτρονικού  λογαριασμού είναι 

εφικτή εάν τηρηθούν οι προτεινόμενες δράσεις. 

Από τη συζήτηση που ακολούθησε, διαπιστώθηκε απ’ όλους 

τους παρευρισκόμενους ότι οι προτεινόμενες μέθοδοι  είναι 

χρήσιμες και σημαντικό είναι να εφαρμοστούν στην καθημε-

ρινή ζωή και ότι οι επιχειρήσεις, τα κυπριακά νοικοκυριά αλ-

λά και το κυπριακό κράτος γενικότερα πρέπει να επενδύσουν 

και να προωθήσουν τέτοιες ενέργειες που έχουν σαν στόχο τη 

μείωση των καθημερινών εξόδων. Οι πολίτες μέσα από τις 

τοποθετήσεις τους, τόνισαν ότι είναι σημαντικό να ευαισθη-

τοποιηθούν όλα τα άτομα στο οικογενειακό τους περιβάλλον 

όσον αφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας και την              

προστασία τους περιβάλλοντος.    

 

Ενημέρωση της Υπαίθρου — Εξοικονόμηση Ενέργειας  
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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

