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Περιεχόμενα
 ΧρηματοδοτήσειςΠροκηρύξεις,
σελ.2-8

 Θέσεις ΕργασίαςΕκπαίδευσηΚατάρτιση, σελ.911

Το Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Λάρνακας (Το Κέντρο),
συνδέει την έδρα του άμεσα και γρήγορα με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εντάσσεται σε ένα δίκτυο το οποίο μετρά περισσότερα από 400 κέντρα
σε 27 κράτη μέλη και βρίσκεται υπό την αιγίδα της Αντιπροσωπείας
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και του Δήμου Λάρνακας.
Κύριοι στόχοι του είναι:
•
•

 Εκδηλώσεις, 12-17
 Επισκέψεις σχολείων και Οργανισμών, σελ. 18

 Τελευταία Νέα, 19

Η έγκυρη και σαφής ενημέρωση των πολιτών για θέματα
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
Η παροχή πληροφοριών, για την αντιμετώπιση πρακτικών
θεμάτων των πολιτών, που προκύπτουν από τη δράση τους στις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέρος των αρμοδιοτήτων του Κέντρου είναι η διοργάνωση
εκδηλώσεων και διαλέξεων που θα αποσκοπούν στην ενημέρωση των
πολιτών γύρω από τα Ευρωπαϊκά Θέματα. Στο Κέντρο υπάρχει
πλούσιο υλικό προς διανομή στο κοινό, το οποίο ετοιμάζεται και
αποστέλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Κέντρο είναι ανοιχτό για
το κοινό από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 9:00-3:00μμ.
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

1. Συγχρηματοδότηση Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων μέσα από το Πρόγραμμα ERASMUS MUNDUS
για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
Φοιτητές σε επίπεδο μεταπτυχιακού, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ως και σε
3 διαφορετικά προγράμματα.
Δείτε εδώ όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα που μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/emjmd-catalogue_en

2.Σχέδια Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας-2η Προκήρυξη
http://www.mcit.gov.cy/mcit/sit/sit.nsf/index_el/index_el?OpenDocument
Τα Σχέδια αποσκοπούν στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων (από 20 έως 40 ετών) και γυναικών (από 18 έως 55
χρονών) που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε οποιανδήποτε οικονομική δραστηριότητα εξαιρουμένων αυτών που αναφέρονται στους Οδηγούς των Σχεδίων,
αξιοποιώντας τις γνώσεις
τους , την κατάρτιση
και τα ταλέντα τους.
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3.ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ
Θα καλύπτεται μεγάλο εύρος μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες όπως έκδοση
ΠΕΑ, θερμομόνωση κελύφους, αλλαγή κουφωμάτων, αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης / κλιματισμού κλπ.

http://www.mcit.gov.cy/mcit/sit/sit.nsf/
dab57a092c36651fc225816f001d2b7f/647a45ff900e1a4ac225817f00429d5c?
OpenDocument

4.150 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ PhD Degree στο European University Institute, στην Ιταλία για το 2018-2019
Προθεσμία: 31 January 2018
Open to: Applicants must meet the minimum degree requirements described here
Grant: Grants cover living costs and tuition fees for applicants from EU member states.
Special grants are also provided to candidates from non-EU member states

https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/
AcademicService/DoctoralProgramme
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5.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α. Πρόσβαση σε χρηματοδότηση
Ο ιστότοπος αυτός θα σας βοηθήσει να υποβάλετε αίτηση για δάνεια και επιχειρηματικά κεφάλαια με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
https://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/
index_el.htm
Β. Ταμείο Επιχειρηματικότητας Κύπρου (ΤΕΚ)
Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας Κύπρου ιδρύθηκε με σκοπό τη διευκόλυνση
της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση.
http://www.fundingprogrammesportal.gov.cy/easyconsole.cfm/page/prog/
prog_id/2660
Γ. Σχέδιο Δανειοδότησης για Επαγγελματική Δραστηριοποίηση Νέων Επιστημόνων (ΔΝΕ)-ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ
ΒΑΡΩΝ
Το Σχέδιο αφορά δανειοδότηση μέχρι €25.000, με μέχρι 2 χρόνια περίοδο χάριτος και μέχρι 10 χρόνια περίοδο αποπληρωμής (σύνολο 10 χρόνια) και επιτόκιο 3%, με σκοπό την επαγγελματική δραστηριοποίηση νέων επιστημόνων μέχρι 40 ετών, ιδιοκτητών κατεχόμενης ή απροσπέλαστης ακίνητης περιουσίας, οι οποίοι πρόκειται να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση και καλύπτει
την αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού για την άσκηση του επαγγέλματός
τους.
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6. ΣΧΕΔΙΟ TRANSIT 2018 Ενίσχυση Της Κινητικότητας στον Τομέα Των Εικαστικών Τεχνών: Συμμετοχή
Σε Προγράμματα Φιλοξενίας Καλλιτεχνών Στο Εξωτερικό
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2018

7. Σχέδιο Στήριξης Κινηματογραφικών Δραστηριοτήτων, Κινηματογραφικής Παιδείας Και Επαγγελματικής Κατάρτισης 2018
Δικαιούχοι είναι οι μη-κερδοσκοπικοί οργανισμοί
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/11/2018
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8.ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Σκέλος 1: Ευρωπαϊκή μνήμη: Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη μνήμη,
την κοινή ιστορία, καθώς και τις αξίες και το στόχο της Ένωσης.
Σκέλος 2: Συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά: Ενθάρρυνση της
συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά σε ενωσιακό
επίπεδο. Τα μέτρα σε αυτό το σκέλος είναι η Αδελφοποίηση πόλεων, τα Δίκτυα πόλεων και τα Έργα της κοινωνίας των πολιτών.
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/01/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/03/2018

9. ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΑΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Το Έργο αφορά πτυχιούχους αρχιτεκτονικής και πολιτικής μηχανικής μέχρι 29 ετών
και θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2018 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021
Φορέας Υλοποίησης του Έργου θα είναι το ΕΤΕΚ
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10.ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
(DE MINIMIS) ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ή/και ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
http://www.mcit.gov.cy/mcit/trade/ts.nsf/All/
BD3189B1E20F1097C2257BE10030AD77?OpenDocument

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1.EPSO (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού)
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/ongoing_en

-Financial Economics
-Macroeconomies
-Administrators
-Secretaries
-Assistants
-Lawyer-Linguists
-Senior Officer
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2.Call for application for the Artists Development Programme 2018 (Cultural Heritage:
Dealing with History through Art)
The European Investment Bank (EIB) Institute is pleased to announce the 2018 edition of its Artists Development Programme
(ADP). In the framework of the 2018 European Year of Cultural Heritage the EIB Institute is looking for ONE visual artist (born after
1 January, 1983) from an EU Member State to work on the
theme of “Cultural Heritage: Dealing with History through Art”.
The ADP offers emerging European visual artists a 5-6 week-long
residency in Luxembourg, enabling them to develop their practice
and create a new (body of) work(s), boosted by the mentorship of a
high-profile established artist. In 2018, the recipients will each be
mentored by acclaimed British artist Callum Innes.
Eligibility
Being born after 1 January, 1983
• EU nationality
Fluency in English
•

https://institute.eib.org/2017/11/call-for-application-for-the-artistsdevelopment-programme-2018-cultural-heritage/
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3. Θέση Λειτουργού Προγραμμάτων στον οργανισμό YEU Cyprus
Ο οργανισμός διαθέτει 1 (μια) θέση Λειτουργού Προγραμμάτων για άμεση
πρόσληψη σε βάση μερικής απασχόλησης ( 6 ώρες). Το συμβόλαιο θα έχει
διάρκεια έξι (6) μηνών.

4. Communication Officer-WWF BELGIUM
http://jobs.euractiv.com/job/communications-officermarine-161868

5.Head of Partnerships, Research and OutreachBrussels
http://jobs.euractiv.com/job/head-partnerships-researchand-outreach-161836

6. Finance and Procurement SpecialistGERMANY

http://jobs.euractiv.com/job/finance-and-procurementspecialist-161721

7.Senior Legal Advicer-BRUSSELS

http://jobs.euractiv.com/job/senior-legal-adviser-deputydirector-general-161697

8.EU Funds Police Officer-Brussels

http://jobs.euractiv.com/job/eu-funds-policy-officer-161573

9. Associate Finance Officer-Poland

http://jobs.euractiv.com/job/associate-finance-officer161352
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10. The European Endowment for Democracy
(EED) is a grant-giving organisation based in
Brussels.
EED seeks trainees for the following positions:

1. Eastern Neighbourhood / Eurasia Programme Support
2. Southern Neighbourhood Programme Support
3. Audit Preparation Support
Τhe expected level of monthly remuneration is around €1,250
net per month.
https://www.democracyendowment.eu/traineeships-122017/

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Κατά την διάρκεια του 2017, το Europe Direct Δήμου Λάρνακας διοργάνωσε και συγχρηματοδότησε τις πιο κάτω εκδηλώσεις:
1. «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα»
ΦΕΒΡΟΥΆΡΙΟΣ 2017
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2.«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

EPSO »

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

3.«Επαγγελματισμός

και πρώτη εργασιακή εμπειρία »

ΜΑΡΤΙΟΣ 2017
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4.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ-AΠΡΙΛΙΟΣ 2017

5. ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ-ΜΑΙΟΣ 2017
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6. ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΜΑΙΟΣ 2017
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7. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

8. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ» ΚΑΙ ERASMUS+ -ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017
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9. 1ο Συνέδριο Επιχειρηματικότητας και Νεοφυών Επιχειρήσεων –ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1.Η Επιτροπή καλεί την Κύπρο να άρει τους περιορισμούς
ορισμένων κανονιστικών ρυθμίσεων των επαγγελμάτων
οι οποίοι είναι ασύμβατοι με το ενωσιακό δίκαιο. Η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο, επειδή η χώρα αυτή δεν αναγνωρίζει την επαγγελματική κατάρτιση που αποκτάται σε άλλα κράτη μέλη
στους τομείς της μηχανολογίας και της αρχιτεκτονικής.
Αυτή η κατάσταση φαίνεται ότι δεν ευθυγραμμίζεται με
την οδηγία 2005/36/ΕΚ. Επιπλέον, οι εθνικοί κανόνες
δεν τηρούν πλήρως την αρχή της αυτόματης αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων που αποκτούν οι
αρχιτέκτονες στο εξωτερικό, όπως ορίζεται στο άρθρο 49
της οδηγίας 2005/36/ΕΚ. Η Κύπρος έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσει την κατάσταση. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει στην Κύπρο αιτιολογημένη γνώμη.
2.Η Επιτροπή κάλεσε τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Ελλάδα,
το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, τις Κάτω Χώρες, την Πολωνία και τη Ρουμανία να μεταφέρουν την «4η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες» [οδηγία (ΕΕ) 2015/849] στο εθνικό τους δίκαιο. Οι νέοι ενωσιακοί κανόνες θα ενισχύσουν τις υφιστάμενες απαιτήσεις
για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και βελτιώνουν την πάταξη αυτού του φαινομένου καθώς και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
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3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προ-

ειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο, καλώντας τη να μεταφέρει πλήρως και να εφαρμόσει την ενωσιακή νομοθεσία για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων
οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους (οδηγία
2014/45/ΕΕ). Η οδηγία καλύπτει όλους τους τύπους οχημάτων και θεσπίζει εναρμονισμένες απαιτήσεις για τα
προς έλεγχο σημεία κατά τη διάρκεια του τεχνικού ελέγχου, τις μεθόδους, τα ελαττώματα και την αξιολόγησή
τους. Η μη μεταφορά και εφαρμογή της οδηγίας συνεπάγεται την ανομοιογενή εφαρμογή των κανόνων σ' ολόκληρη την ΕΕ, με δυσμενείς επιπτώσεις για την οδική ασφάλεια. Η Κύπρος έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για
να συμμορφωθεί με την ενωσιακή νομοθεσία. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη για το συγκεκριμένο θέμα.
4. Θέσεις εργασίας και πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης: πώς
λειτουργεί και πώς μπορείτε να συμμετάσχετε
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-4168_el.htm
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Συγγραφή:
Μυρτώ Κατσούρη, Διαχειρίστρια Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου
Λάρνακας

Διεύθυνση:

Πλατεία Βασιλέως Παύλου Ι

ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Phone: + 24620993
Fax: + 24 626358
Email:
europedirectlarnaca@cytanet.com.cy
www.eudirectlarnaca.eu
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