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Κέντρο Πληροφόρησα Europe Direct από το Δήμο Λάρνακα^
Καθιέρωση του 2018
ως έτους Πολιτιστικής
Κληρονομιάς
Τη ουνέχιοη της λειτουργίας του Κέντρου
Πληροφόρησης Europe Direct και για την
επόμενη τριετία ανακοίνωσε ο Δήμος Λάρνα
κας. Σύμφωνα με το δημαρχείο, η επιτυχία
του θεσμού από το 2010 οδήγησε στην ανά
θεση του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο
δήμο για τρίτη συνεχόμενη περίοδο.
Το Κέντρο θα έχει ως βασικό στόχο
να συμβάλει στις δραστηριότητες επικοινω
νίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με
την Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο την εξασφά

λιση της συμμετοχής του κοινού σε τοπικό και
περιφερειακό επίπεδο. Το Κέντρο, θα καλύ
πτει τις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου
και θα ανταποκρίνεται στα αιτήματα των πο
λιτών για έγκυρη και τεκμηριωμένη πληρο
φόρηση, από οποιαδήποτε άλλη περιοχή. Θα
παρέχει υπηρεσίες στο επίπεδο του πολίτη,
προσαρμοσμένες στις τοπικές ανάγκες, ώστε
το κοινό να μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες,
συμβουλές, συνδρομή και απαντήσεις σε ερω
τήματα σχετικά με τη νομοθεσία, την πολιτι
κή, τα προγράμματα και τις χρηματοδοτικές

ευκαιρίες της Ευρωπαϊκής'Ενωσης. Σε χθεσι
νή ανακοίνωση, το Europe Direct του Δήμου
Λάρνακας αναφέρεται στην καθιέρωση του

2018 απο την Ευρωπαϊκή Ένωση ως Ευρω
παϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς με
βασικό στόχο την ανάδειξη της σημαντικότη
τας της πολιτιστικής κληρονομιάς στη δημι
ουργία θέσεων εργασίας. «Σκοπός του Ευρω
παϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς εί
ναι η ευαισθητοποίηση ως προς την κοινωνι
κή και οικονομική σημασία της πολιτιστικής
κληρονομιάς», αναφέρει το Europe Direct πα
ρουσιάζοντας ως τεκμήρια αυτής της σημα
σίας, στοιχεία σύμφωνα με τα οποία περίπου
300.000 άτομα σε όλη την Ευρώπη απασχο
λούνται άμεσα στον τομέα του πολιτισμού
(αρχαιολόγοι, ιστορικοί, μουσειολόγοι, λαο
γράφοι, ιστορικοί, εθνογράφοι κ.ά).
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