
 

Pioneers into Practice: European Professional Climate 
Change Mobility Opportunity 

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα κινητικότητας «Pioneers into Practice» διοργανώνεται 
για πρώτη φορά στη Κύπρο από την κυπριακή κοινοπραξία του Περιφερειακού 
Σχεδίου Καινοτομίας για την κλιματική αλλαγή (Climate-KIC RIS Cyprus). Το 
πρόγραμμα «Pioneers into Practice» στην Κύπρο οργανώνεται και συντονίζεται 
από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών. 

To πρόγραμμα Pioneers into Practice φιλοδοξεί να φέρει κοντά επαγγελματίες 
και οργανισμούς από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και από ερευνητικά ιδρύματα 
που δραστηριοποιούνται σε θέματα περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής. 

Το πρόγραμμα αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για δικτύωση και συνεργασία σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών και 
τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών, με απώτερο στόχο τον μετριασμό 
και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.   

 

Γιατί να συμμετάσχω στο πρόγραμμα Pioneers into Practice ως Pioneer; 

Είστε επαγγελματίας που θέλει να αναπτύξει καινούριες δεξιότητες και να 
διευρύνει τις γνώσεις του; Είστε επαγγελματίας με καινοτόμες επιχειρηματικές 
ιδέες; Θα θέλατε να δημιουργήσετε νέα προϊόντα και υπηρεσίες που θα 
συνεισφέρουν σε οικονομίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα; 

Είστε επιχείρηση ή οργανισμός που επιθυμεί να συνεργαστεί με έναν 
επαγγελματία από την Ευρώπη για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων κλιματικών 
προκλήσεων και θεμάτων τα οποία απασχολούν τον οργανισμό σας;  

Αν ναι, τότε σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα Pioneers into 
Practice στην Κύπρο! 



Το ταξίδι μάθησης για τους συμμετέχοντες επαγγελματίες (pioneers) 
περιλαμβάνει: 

• Πρόσβαση σε διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό και εργαλειοθήκη 

• Συμμετοχή σε τοπικά και ευρωπαϊκά εργαστήρια, κατά τα οποία θα λάβετε 
εξειδικευμένη καθοδήγηση και υποστήριξη στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και 
καινοτόμου τρόπου σκέψης στους σχετικούς τομείς. 

• Εκπόνηση ομαδικής εργασίας με θέμα ένα συγκεκριμένο πρόβλημα/ζήτημα 
βιώσιμης ενέργειας που απασχολεί ένα οργανισμό/επιχείρηση που 
δραστηριοποιείται στην Κύπρο. 

• Τοποθέτηση για διάστημα 4-6 εβδομάδων σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα σε μία 
επιχείρηση ή οργανισμό με τομέα δραστηριοτήτων τις καθαρές τεχνολογίες, 
τη βιώσιμη ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος. Κατά την 
τοποθέτηση σας θα έχετε την ευκαιρία να συνεργαστείτε με την επιχείρηση 
«οικοδεσπότη» για την εξεύρεση λύσης σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα που 
απασχολεί την επιχείρηση. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες που είναι έτοιμοι να βγουν έξω από 
τη «ζώνη άνεσης» τους, θέλουν να συμβάλουν στη διαμόρφωση μιας οικονομίας 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα και είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν με άτομα από 
διάφορα επιστημονικά πεδία και χώρους εργασίας στον τομέα της κλιματικής 
αλλαγής. 

 

Γιατί να συμμετάσχω στο πρόγραμμα Pioneers into Practice ως Host; 

Ως επιχείρηση «οικοδεσπότης» (host) θα φιλοξενήσετε έναν pioneer από την 
Ευρώπη, ο οποίος θα μοιραστεί μαζί σας τις εμπειρίες και την τεχνογνωσία του, 
καθώς και τις γνώσεις και δεξιότητες που θα αποκομίσει από τη συμμετοχή του 
στο πρόγραμμα, με σκοπό την εξεύρεση λύσης σε συγκεκριμένα ζητήματα στα 
οποία δραστηριοποιείται ο οργανισμός σας.  

 

Ποια κριτήρια πρέπει να πληρούν οι συμμετέχοντες επαγγελματίες 
(Pioneers); 

• Να είναι κάτοικοι των περιοχών που ελέγχονται από την Κυπριακή 
Δημοκρατία. 

• Να έχουν τουλάχιστο διετή επαγγελματική ή εθελοντική εμπειρία στον 
τομέα της κλιματικής αλλαγής/αειφόρου ανάπτυξης. 

• Η κατοχή πανεπιστημιακού διπλώματος στον τομέα της κλιματικής 
αλλαγής/αειφόρου ανάπτυξης ή άλλου ισοδύναμου πτυχίου σε άλλο 
αντικείμενο είναι επιθυμητή. 

• Να μπορούν να συμπληρώσουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία του 
προγράμματος (eLearning, εργαστήρια, ομαδική εργασία, τοποθέτηση).  

• Να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (ισοδύναμη τουλάχιστο με 
επίπεδο Β2). 



• Να μην έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα Pioneers into Practice ως 
Pioneer τα τελευταία τρία χρόνια. 

• Να είναι πρόθυμοι να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση των κλιματικών 
προκλήσεων και να μοιραστούν με άλλους επαγγελματίες επιχειρηματικά 
σχέδια και άλλες ιδέες για τη διαμόρφωση μιας οικονομίας χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα.   

• Να είναι ανοικτοί σε καινούριες εμπειρίες και πρόθυμοι να μάθουν, να 
μοιραστούν και να συνεργαστούν! 

 

Ποια κριτήρια πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις/οργανισμοί 
«οικοδεσπότες» (Hosts); 

• Να έχουν εμπειρία στον τομέα της κλιματικής αλλαγής/οικονομίας 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα. 

• Να δραστηριοποιούνται σε περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή 
Δημοκρατία. 

• Να μπορούν να «φιλοξενήσουν» 1-2 επαγγελματίες από άλλη ευρωπαϊκή 
χώρα για τοποθέτηση κατά τους μήνες Σεπτέμβριο με Οκτώβριο.  

•  Να δεσμευτούν ότι θα «φιλοξενήσουν» στην επιχείρησή τους έναν 
επαγγελματία, στον οποίο θα παρέχουν χώρο εργασίας και επίβλεψη για 
να εργαστεί σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα αειφόρου ανάπτυξης/ενέργειας 
που απασχολεί την επιχείρηση/οργανισμό.   

• Να ενδιαφέρονται να επεκτείνουν το δίκτυο τους και να προωθήσουν νέες 
επιχειρηματικές ιδέες, να διευρύνουν τις γνώσεις και την 
ανταγωνιστικότητά τους μέσα από τη φιλοξενία ενός επαγγελματία 
Pioneer. 

• Να είναι ανοικτοί σε καινούριες εμπειρίες και πρόθυμοι να μάθουν, να 
μοιραστούν και να συνεργαστούν! 

 

Επιχορήγηση συμμετοχής για τους Pioneers 

Το πρόγραμμα επιχορηγεί τη συμμετοχή των επαγγελματιών (pioneers) με το 
ύψος των 2000 ευρώ ανά επαγγελματία, για κάλυψη των εξόδων ταξιδιού, 
διαμονής και σίτισης στη χώρα τοποθέτησης.  

 

Δήλωση συμμετοχής 

Αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα ως επαγγελματίας Pioneer ή ως 
επιχείρηση/οργανισμός (Host) γίνονται δεκτές μέχρι τις 30 Απριλίου 2017, 
24:00 (CET). 

Η δήλωση συμμετοχής γίνεται διαδικτυακά, αφού πρώτα δημιουργήσετε 
λογαριασμό σε αυτό τον σύνδεσμο. 

https://pioneers.climate-kic.org/index.php?option=com_easysocial&view=login&Itemid=172


Οι αιτήσεις συμμετοχής θα αξιολογηθούν από τους διοργανωτές του 
προγράμματος στην Κύπρο και θα επιλεγούν 10 επαγγελματίες και 10 
επιχειρήσεις/οργανισμοί «οικοδεσπότες» για να συμμετάσχουν στο 
πρόγραμμα. 

Σημειώνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα για συμμετοχή στο πρόγραμμα 
ταυτόχρονα ως pioneer και ως host. 

 

Περισσότερες πληροφορίες 

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 

Σάββας Βλάχος, savvas.vlachos@cea.org.cy  

Χρίστια Αλεξάνδρου, christia.alexandrou@cea.org.cy   

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22667716 

 

Σημαντικές ημερομηνίες για το πρόγραμμα 

• 5 Μαΐου - 19 Μαΐου  – Δήλωση προτιμήσεων των pioneers για τοποθέτηση 
σε μια επιχείρηση/οργανισμό στο εξωτερικό 

• 15 Μαΐου  – Προθεσμία για συμπλήρωση του διαδικτυακού εκπαιδευτικού 
προγράμματος από τους pioneers 

• 16 - 18 Μαΐου  –  Εναρκτήριο εργαστήριο για τους pioneers, Λευκωσία 

• 22 Μαΐου  - 30 Ιουνίου – Επιλογή επιχείρησης/οργανισμού για τοποθέτηση 
των pioneers 

• Μάιος - Νοέμβριος – Ομαδική Εργασία/group project (δυνατότητα για εξ 
αποστάσεως εργασία) 

• Ιούνιος - Ιούλιος – Διαδικτυακά σεμινάρια για τους pioneers/hosts 

• Σεπτέμβριος - Οκτώβριος – Τοποθέτηση των pioneers σε 
επιχείρηση/οργανισμό στο εξωτερικό (4-6 εβδομάδες) 

• 6 - 7 Νοεμβρίου – Τελικό εργαστήριο για τους pioneers, Λευκωσία 

• 29 Νοεμβρίου – Διεθνές Συνέδριο του προγράμματος, Utrecht (Θα επιλεγούν 
τρεις pioneers για να συμμετάσχουν στο συνέδριο. Τα κριτήρια επιλογής θα 
ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο) 
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