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Καλωσόρισμα 
Δημάρχου Λάρνακας

Αγαπητοί Αναγνώστες

Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στη πρώτη συλλεκτική 

έκδοση του Κέντρου Πληροφόρησης Europe Direct 

Δήμου Λάρνακας, η οποία αφορά τα δέκα (10) χρόνια 

λειτουργίας του. Το Κέντρο ξεκίνησε τη λειτουργία του 

το 2010 και τελεί υπό την αιγίδα της Αντιπροσωπείας

 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και του Δήμου 

Λάρνακας. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια στεγάζεται σε 

κεντρικό σημείο της Λάρνακας, στο αναπαλαιωμένο 

κτίριο της πρώην Οθωμανικής Τράπεζας στην Πλατεία 

Βασιλέως Παύλου, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται 

με μεγαλύτερη ευκολία τόσο οι δημότες της πόλης και 

επαρχίας Λάρνακας όσο και της επαρχίας Αμμοχώστου. 

Το Κέντρο λειτούργησε με εξαιρετικά μεγάλη επιτυχία 

όλα αυτά τα χρόνια, παρέχοντας στους πολίτες ορθή 

και έγκυρη ενημέρωση για θέματα που άπτονται της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι πολίτες το αγκάλιασαν και 

το ανέδειξαν σε ένα σημαντικό εργαλείο πληροφόρησης 

και γνώσης. 

Φοιτητές, άνεργοι, νέοι επιχειρηματίες, επιχειρηματίες που 

 θέλουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέα προγράμματα 

και δράσεις της ΕΕ, καθώς και διάφοροι άλλοι φορείς

της κοινωνίας, έχουν την δυνατότητα να ενημερώνονται 

δωρεάν μέσα από τη λειτουργία του συγχρηματο-

δοτουμένου Έργου «Κέντρο Πληροφόρησης Europe 

Direct Δήμου Λάρνακας».  

Το Κέντρο λειτουργεί ως μια «μονοαπευθυντική θυρίδα» 

(one-stop-shop), δηλαδή ως ένα πρώτο σημείο εισόδου 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους πολίτες, παρέχοντας 

πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ και ιδιαίτερα στους 

τομείς που έχουν αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή 

των πολιτών. Παρέχει πληροφόρηση σε ερωτήματα 

των πολιτών τα οποία υποβάλλονται μέσω προσωπικής 

επαφής,  τηλεφωνικής επικοινωνίας,  e-mai l ,  φαξ 

και προωθεί τη συμμετοχή των πολίτων σε ανοικτούς 

διαλόγους.

Τα Κέντρα Πληροφόρησης Europe Direct (EDIC) είναι τοπικά 

σημεία επικοινωνίας και απαρτίζουν ένα Πανευρωπαϊκό  

Δίκτυο που αποτελείται από 400 Κέντρα στα κράτη-μέλη 

της ΕΕ. Παρέχουν πληροφορίες και απαντούν σε ερωτήσεις 

επί όλων των ευρωπαϊκών θεμάτων, διοργανώνουν 

εκδηλώσεις, πραγματοποιούν ενημερωτικές παρουσιάσεις 

στα σχολεία, συνεργάζονται με τοπικούς φορείς και άλλους 

οργανισμούς, λειτουργούν διάφορα μέσα ενημέρωσης 

όπως ιστοσελίδα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάθε χρόνο 

τα Κέντρα δέχονται περίπου ένα εκατομμύριο και πλέον 

ερωτήσεις, οι οποίες μεταφέρονται στους Ευρωπαίους 

ιθύνοντες, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να μαθαίνουν με 

άμεσο τρόπο τις ανάγκες και τις ανησυχίες των πολιτών.

Στα 10 χρόνια λειτουργίας του, το Europe Direct Δήμου 

Λάρνακας ανέπτυξε συνεργασίες με σημαντικούς φορείς 

της κοινωνίας, όπως ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, τα 

τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα σχολεία της επαρχίας Λάρνακας 

και Αμμοχώστου, καθώς και άλλους δημόσιους και 

ιδιωτικούς οργανισμούς. Διοργανώθηκαν πέραν των 100 

εκδηλώσεων με μεγάλη απήχηση από το κοινό και με επίκεντρο 

πάντα την ενημέρωση του πολίτη. Πρόσφατα, ο Δήμος 

Λάρνακας, κέρδισε το πρώτο βραβείο παγκύπρια για τις 

εκδηλώσεις που διοργάνωσε σε συνεργασία με το Europe 

Direct για τη προώθηση των εναλλακτικών μέσων 

κινητικότητας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 

Κινητικότητας 2019. 

Είναι σημαντικό, επίσης, να αναφέρω ότι κάθε μήνα 

περίπου 3000 πολίτες επισκέπτονται την ιστοσελίδα του 

Κέντρου eudirectlarnaca.eu και ότι το Κέντρο,  εκτός από τη 

ψηφιακή-διαδραστική ενημέρωση, προσφέρει στους πολίτες 

δωρεάν επιμορφωτικό υλικό, το οποίο αποστέλλεται 

απευθείας από την Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ. 

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Αντιπροσωπεία 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο για τη στενή και 

αγαστή συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, καθώς 

και όλους τους συνεργαζόμενους φορείς και να παροτρύνω 

τους πολίτες να επισκέπτονται το Κέντρο για  τη σωστή 

και έγκυρη ενημέρωση τους, σε ένα χώρο προσβάσιμο και 

ανοιχτό σε όλους. 
 

Ανδρέας Βύρας
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Ιερόθεος Παπαδόπουλος

Αγαπητοί φίλοι

Η συμπλήρωση δέκα χρόνων από την έναρξη λειτουργίας 

του Κέντρου Πληροφόρησης Europe Direct Λάρνακας (EDIC 

Λάρνακας) είναι μια ευκαιρία για απολογισμό του έργου 

του, εκτίμηση των αποτελεσμάτων αλλά και αναγνώριση 

της προσφοράς του. 

Το Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Λάρνακας, αποτελεί 

μέρος ενός πανευρωπαϊκού δικτύου Κέντρων Πληροφόρησης: 

σήμερα υπάρχουν πάνω από 400 Κέντρα Πληροφόρησης 

σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος τους είναι να 

φέρνουν την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες, να

λειτουργούν ως δίαυλοι ενημέρωσης και να ενημερώνουν 

τους Ευρωπαίους για τα δικαιώματά τους και για τις 

πολιτικές της Ένωσης – είτε διμερώς, είτε μέσω της διο-

ργάνωσης συνεδρίων και εκδηλώσεων. 

Τη χρονιά που μας πέρασε, οι Ευρωεκλογές του Μαΐου 2019 

και η αλλαγή στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατέστησαν ακόμη πιο αναγκαία 

την καθημερινή επικοινωνία με τους πολίτες. 

Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και 

συγκεκριμένα από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής στην Κύπρο, και φιλοξενούμενο από το Δήμο 

Λάρνακας, το Κέντρο Πληροφόρησης οργάνωσε, μέσα στο 

2019, σειρά εκδηλώσεων τόσο για τις Ευρωεκλογές, όσο και 

γύρω από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – 

λ.χ., τον περιορισμό των πλαστικών μιας χρήσης. 

Συνολικά, στα δέκα χρόνια της λειτουργίας του, εκτιμάται 

ότι περίπου 15.000 πολίτες έλαβαν μέρος στις εκδηλώσεις 

που οργάνωσε το Κέντρο Πληροφόρησης. 

Τους επόμενους μήνες, αναμένεται να ξεκινήσει η Διάσκεψη 

για το Μέλλον της Ευρώπης. Όπως δήλωσε η Πρόεδρος 

von der Leyen, «επιθυμία μου είναι όλοι οι Ευρωπαίοι να 

συνεισφέρουν ενεργά στη Διάσκεψη για το Μέλλον της 

Ευρώπης και να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στον 

καθορισμό των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Σε αυτό το εγχείρημα,  τα Κέντρα Πληροφόρησης 

καλούνται να παίξουν τον δικό τους ρόλο. To EDIC 

Λάρνακας καλείται να συνεισφέρει με την ενεργό 

συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στην επιτυχία της 

Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης.

Χ α ι ρ ε τ ι σ μ ό ς  τ ο υ  Ε π ι κ ε φ α λ ή ς  τ η ς  
Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Κύπρο

Η καθημερινή επικοινωνία του Κέντρου Πληροφόρησης 
με τους πολίτες είναι, ίσως, το πιο σημαντικό κομμάτι 
του έργου του, καθώς παρέχει άμεσες και έγκυρες 
πληροφορίες σχετικά με Ευρωπαϊκά θέματα: το 2019, 
περισσότεροι από 500 Κύπριοι πολίτες επισκέφθηκαν 
το EDIC Λάρνακας αναζητώντας πληροφορίες. 
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Περισσότερα από 15000 άτομα εξυπηρετήθηκαν όλα αυτά τα 

χρόνια μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, 

κατ’ ιδίαν συναντήσεις και ενημερωτικές εκδηλώσεις. 

    Τι είναι το Europe Direct Λάρνακας;
Το Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας, 

ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2010 με στόχο την έγκυρη 

και σαφή ενημέρωση των πολιτών για θέματα που 

άπτονται της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παροχή πληροφοριών, 

για την αντιμετώπιση πρακτικών θεμάτων των πολιτών, 

τα οποία καλύπτονται από τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς 

της ΕΕ, η καθημερινή ενημέρωση για νέες εξελίξεις 

αναφορικά με ζητήματα που εμπίπτουν στην δικαιοδοσία 

της ΕΕ και επηρεάζουν τη ζωή των πολιτών, αλλά 

και η παροχή πληροφόρησης για θέσεις εργασίας 

στις χώρες-μέλη, αποτελούν τις βασικές αρμοδιότητες 

του Κέντρου. 

Το Κέντρο εντάσσεται σε ένα δίκτυο το οποίο μετρά 

περισσότερα από 400 κέντρα στα 27 κράτη μέλη και 

βρίσκεται υπό την αιγίδα της  Αντιπροσωπείας της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και του Δήμου 

Λάρνακας. Απευθύνεται προς όλους τους πολίτες και 

βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των πολιτών.

  

    Ποιες υπηρεσίες παρέχει το Europe 
     Direct Δήμου Λάρνακας;

Το Κέντρο παρέχει την απαιτούμενη πληροφόρηση μέσα 

από τη λειτουργία ιστοσελίδας https://eudirectlarnaca.eu, 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook, Twitter, 
I n s t a g r a m ,  μ έ σ ω  η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ  τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ο υ  

europedirectlarnaca@cytanet.com.cy, τηλεφωνικής 

γραμμής +357 24620993, και τη λειτουργία Γραφείου 

στο κέντρο της Λάρνακας, το οποίο είναι ανοικτό για 

τους πολίτες Δευτέρα-Παρασκευή, 09:00-15:00. Το 

Κέντρο διοργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα 

ενημερωτικές εκδηλώσεις και εργαστήρια για τα 

συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα, 

για βελτίωση των δεξιοτήτων των πολιτών, για θέσεις

εργασίας, καθώς και ανοικτούς διαλόγους, ώστε να 

ενισχυθεί η συμμετοχικότητα και η διαδραστικότητα  

των πολιτών. Όλες οι εκδηλώσεις είναι ανοικτές 

για  το κοινό χωρίς κανένα κόστος συμμετοχής.

Τέλος, το Κέντρο διαθέτει πλούσιο ενημερωτικό υλικό 

το οποίο αποστέλλεται απευθείας από την Υπηρεσία 

Εκδόσεων της ΕΕ και διανέμεται δωρεάν στους πολίτες. 

Λειτουργεί υπηρεσία εξυπηρέτησης 
εκτός του καθορισμένου ωραρίου;

Η Κεντρική Γραμμή Επικοινωνίας Europe Direct (EDCC) 

προσφέρει σε όλη την ΕΕ τηλεφωνικές και ταχυδρομικές 

υπηρεσίες πληροφόρησης για όλα τα ευρωπαϊκά θέματα:  

00800 6 7 8 9 10 11, 10:00 – 18:00 εργάσιμες ημέρες, 
χωρίς χρέωση.  Επιπλέον, μπορείτε να γράψετε απευθείας 

το ερώτημα σας σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ. 

Δώστε όσο το δυνατό περισσότερες πληροφορίες και 

βεβαιωθείτε ότι συμπεριλάβατε τα σωστά στοιχεία 

επικοινωνίας σας.

Συνήθως, λαμβάνετε απάντηση μέσα σε 3 εργάσιμες 

ημέρες  (γ ια  περίπλοκα ερωτήματα ενδέχεται  να 

χρειαστεί περισσότερος χρόνος). 

https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_el 

Άλλες τηλεφωνικές επιλογές της Κεντρικής Γραμμής 
Επικοινωνίας Europe Direct:
Καλέστε μας εσείς από χώρες εκτός ΕΕ 00 32 22 99 96 96
Εργάσιμες ημέρες 9:00 – 18:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης

(σύνηθες τιμολόγιο κλήσεων εξωτερικού)

Θα απαντήσει τηλεφωνητής στα αγγλικά, αλλά μπορείτε 

να ζητήσετε να μιλήσετε σε οποιαδήποτε γλώσσα της ΕΕ

Μπορείτε επίσης να συμπληρώστε το δελτίο: 

https://europa.eu/european-union/contact/fill-form-below_el 

Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct 
Δήμου Λάρνακας |  10 χρόνια λειτουργίας

4 10 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κέντρου Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας



Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στη πρώτη γραμμή 

στον πόλεμο κατά του νέου κορονοϊού προκειμένου 

να προστατεύσει ανθρώπους και οικονομία.

Ας διαβάσουμε τις 10 σημαντικότερες δράσεις της:

4. Διασφάλιση της ανάκαμψης της ΕΕ
Για να βοηθήσει την ΕΕ να ανακάμψει οικονομικά και 

κοινωνικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει νέα 
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Η ΕΕ στον αγώνα κατά 
του COVID-19

1. Επιβράδυνση της εξάπλωσης του ιού
Προκειμένου να περιοριστεί η μετάδοση του ιού στην 

Ευρώπη αλλά και πέραν αυτής, η ΕΕ έχει κλείσει τα 

εξωτερικά της σύνορα για ταξίδια που δεν είναι 

σημαντικά, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα βασικά 

αγαθά συνεχίζουν να διακινούνται, μέσω της εισαγωγής 

πράσινων λωρίδων. Ακόμη, προβλέπονται πρόσθετοι 

πόροι για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου 

Νόσων, το οποίο παρέχει άμεσες αξιολογήσεις κινδύνου 

και επιδημιολογικές ενημερώσεις σχετικά με την 

έξαρση του ιού.

2. Παροχή ιατρικού εξοπλισμού
Οι χώρες της ΕΕ έχουν γρήγορη πρόσβαση στο πρώτο 

απόθεμα RescEU του ιατρικού εξοπλισμού, όπως οι 

αεραγωγοί και οι προστατευτικές μάσκες, στο πλαίσιο 

του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Επιπλέον, 

η ΕΕ δημιούργησε ένα τεράστιο διεθνή διαγωνισμό, 

επιτρέποντας στα κράτη-μέλη κάνουν κοινές προσφορές 

για την αγορά εξοπλισμού και φαρμάκων.

3. Προώθηση της έρευνας
Το ερευνητικό πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της ΕΕ 

χρηματοδοτεί 18 ερευνητικά έργα και 140 ομάδες σε όλη 

την Ευρώπη για να βοηθήσει στην ταχεία ανεύρεση 

εμβολίου κατά του Covid-19. Στόχος είναι να βελτιωθεί 

η διάγνωση, η ετοιμότητα, η κλινική διαχείριση και 

η θεραπεία.

5. Επαναπατρισμός των πολιτών της ΕΕ
Περισσότεροι από 10.000 Ευρωπαίοι από όλο τον κόσμο 

επαναπατρίστηκαν με το ξέσπασμα του ιού, χάρη στον 

μηχανισμό πολιτικής προστασίας της ΕΕ.

6. Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε νέους κανόνες 

που επιτρέπουν στα κράτη-μέλη να ζητούν χρηματική 

βοήθεια από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ για την 

αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον 

τομέα της υγείας. Με το νέο διευρυμένο πεδίο εφα-

ρμογής του ταμείου, θα διατεθούν στα κράτη-μέλη φέτος 

έως και 800 εκατομμύρια ευρώ για την καταπολέμηση 

της πανδημίας του κορονοϊού.

7. Υποστήριξη της οικονομίας
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρέχει 750 δισ. ευρώ 

για την μετριάσει το δημόσιο χρέος κατά τη διάρκεια 

της κρίσης, καθώς και 120 δισ. ευρώ για ποσοτική 

χαλάρωση και 20 δισ. ευρώ για αγορές χρεών. Επιπλέον, 

οι ευρωβουλευτές ψήφισαν για την διάθεση 37 δισ. 

ευρώ από τα υπάρχοντα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ 

στις χώρες της ΕΕ για να αντιμετωπίσουν την κρίση του 

κορονοϊού και για να υποστηρίξουν την υγειονομική 

περίθαλψη, τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους.

8. Προστασία θέσεων εργασίας
Για να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι θα διατηρήσουν 

τη δουλειά τους, όταν οι εταιρείες παύουν εξαιτίας 

κρίσης του κορονοϊού, η Επιτροπή πρότεινε την έννοια 

του βραχυχρόνιου κράτους που υποστηρίζεται από το 

κράτος εργασίας (SURE).

πρόταση για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό 

(2021-2027), ο οποίος θα περιλαμβάνει ένα πακέτο 

κινήτρων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την τελευταία 

λέξη σχετικά με την πρόταση.
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10. Προστασία του περιβάλλοντος και των 
αεροπορικών εταιρειών
Το Κοινοβούλιο υποστήριξε την πρόταση της Επιτροπής 

να σταματήσει προσωρινά τις “πτήσεις φαντάσματα”. 

Mε  την  παύση του  κανόνα που υποχρεώνει  τ ις  

αεροπορικές εταιρείες να εκτελούν τις προβλεπόμενες 

αποστάσεις απογείωσης και προσγείωσης τις επόμενες 

σεζόν,  η  ΕΕ καταργεί  τ ις  περιττές  εκπομπές και  

βοηθά τις αεροπορικές εταιρείες να προσαρμοστούν 

στη χαμηλότερη ζήτηση.

Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
αντιμετώπιση του COVID-19: 
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/heath/-
coronavirus-response_el 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενώνει τις δυνάμεις της με αυτές 

των εταίρων της απ' όλο τον κόσμο σε μια προσπάθεια 

για τη συγκέντρωση κεφαλαίων —πρόκειται για την 

παγκόσμια αντίδραση στον κορονοϊό— που ξεκινά 

στις 4 Μαΐου 2020. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας 

(ΠΟΥ) και οργανισμοί του τομέα της υγείας απ' όλο 

τον κόσμο προσκαλούν από κοινού σε δράση για την 

ταχεία ανάπτυξη και ισότιμη πρόσβαση σε ασφαλείς, 

Για τη συγκέντρωση κεφαλαίων για το εγχείρημα 

αυτό,  η Ευρωπαϊκή Ένωση και  οι  εταίροι  της θα 

διοργανώσουν ένα παγκόσμιο μαραθώνιο δωρητών. 
Χώρες και οργανισμοί σε όλο τον πλανήτη καλούνται 

να δεσμευτούν για την πραγματοποίηση δωρεών, 

ώστε να επιτευχθεί ο αρχικός στόχος συγκέντρωσης 

7,5 δισ. ευρώ.

Η Πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής 
κ. φον ντερ 
Λάιεν δήλωσε
σχετικά: 

Πρέπει να ενώσουμε τις προσπάθειες μας, όλοι, όλος ο 
κόσμος, οι ηγέτες και οι λαοί απέναντι στον κορονοϊό. 
Σε δέκα μόλις μέρες θα ξεκινήσουμε την παγκόσμια 
προσπάθεια για τη συγκέντρωση δωρεών. Θα είναι ένας 
πραγματικός μαραθώνιος. Διότι για να νικήσουμε τον ιό 
πρέπει να υπάρξει παγκόσμια αντίδραση και ασταμάτητες 
ενέργειες σε πολλά μέτωπα. Χρειάζεται να ανακαλυφθεί 
το εμβόλιο, να μεριμνήσουμε για την παραγωγή του και να 
φτάσει σε κάθε γωνιά της γης. Και πρέπει να διατίθεται 
σε προσιτές τιμές.

9. Προστασία του Διαδικτύου
Με εκατομμύρια ανθρώπους αναγκασμένους να 

παραμείνουν στο σπίτι, η ΕΕ ζήτησε από το Netflix, 

το Facebook και το YouTube να μειώσει την ποιότητα 

ροής για να αποφευχθεί η υπερφόρτωση του διαδικτύου. 

Αυτό επιτρέπει σε όλους να χρησιμοποιούν το Internet, 

είτε για δουλειά είτε για αναψυχή.

ποιοτικές, αποτελεσματικές και προσιτές διαγνωστικές 

εξετάσεις, θεραπευτικές αγωγές και εμβόλια για τη 

νόσο COVID-19.



Τον Νοέμβριο του 2012, προσγειώθηκε στην Λάρνακα ο Διαστημικός Χώρος Γιούρι Γκαγκάριν, 

με στόχο να ενημερώσει τους πολίτες για την πολιτική της ΕΕ στο Διάστημα και ουσιαστικά 

για τις  εφαρμογές των ευρωπαϊκών συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης.  Η έκθεση ήταν 

δωρεάν για όλους τους πολίτες και αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα σχολεία της Λάρνακας την 

επισκέφτηκα με μικρούς και μεγάλους να δηλώνουν κατενθουσιασμένοι! 

European Space Expo

Ημέρα της Ευρώπης

Κάθε χρόνο, το Europe Direct  Δήμου Λάρνακας, διοργανώνει στα πλαίσια των εορτασμών της 

Ημέρας της Ευρώπης, εορταστική εκδήλωση, σε συνεργασία με πολλούς φορείς που διαχειρίζονται 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και πολιτικές της ΕΕ. Οι πολίτες έχουν την ευκαιρία μέσα 

από ενημερωτικά περίπτερα να ενημερωθούν για όλες αυτές τις δράσεις, να συμμετέχουν σε 

δραστηριότητες και να μάθουν περισσότερα για τη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια.  

10 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
Κέντρου Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας

Οι μεγαλύτερες σε απήχηση εκδηλώσεις μας
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Κάθε χρόνο, 16-22 Σεπτέμβριο το Europe Direct Δήμου Λάρνακας συμμετέχει μαζί με τον Δήμο 

Λάρνακας και τις υπόλοιπες πόλεις της Ευρώπης,  στις δράσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 

Κινητικότητας.  Η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» από το 2002 έχει καθιερωθεί ως ο 

σημαντικότερος θεσμός σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για την προαγωγή βιώσιμων προτύπων κινητικότητας

και κατ’ επέκταση για την διαμόρφωση και ανάπτυξη περιβαλλοντικού ήθους. Σκοπός των δράσεων που 

υλοποιούνται το διάστημα 16 με 22 Σεπτεμβρίου είναι η εισαγωγή και προώθηση βιώσιμων τρόπων 

μεταφοράς και η ευαισθητοποίηση των πολιτών στη χρήση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησής στην 

πόλη τους.  Στις 4 Οκτωβρίου 2019, ο Δήμος Λάρνακας έλαβε το 1ο Βραβείο παγκύπρια από την

Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Βασιλική Αναστασιάδου για τις εκδηλώσεις που 

διοργάνωσε και για τη συμμετοχή του στην Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο (22 Σεπτεμβρίου 2019), στα 

πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2019.

Κάθε χρόνο, η Λειτουργός του Κέντρου κ. Μυρτώ 

Κατσούρη, επισκέπτεται τα σχολεία της Λάρνακας 

και της Αμμοχώστου, κάνοντας παρουσιάσεις και 

διαλέξεις στους μαθητές αναφορικά με τότε τρόπο 

λειτουργίας της ΕΕ, τις θέσεις εργασίας στην ΕΕ, τις 

ευκαιρίες μάθησης και κατάρτισης και πολλά άλλα. 

Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν τα 

ερωτήματα τους και να πάρουν πληροφορίες για 

ζητήματα που τους απασχολούν όπως η διακίνηση 

τους, το κόστος διδάκτρων και οι ευκαιρίες που 

παρέχει κάθε χώρα.

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας

Επισκέψεις στα σχολεία
Συμμετοχή σε σχολικά συνέδρια 
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Γαλάζια Ανάπτυξη σε συνεργασία με το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο
22.01.2014

Κάθε χρόνο, η Λειτουργός του Κέντρου κ. Μυρτώ 

Κατσούρη, επισκέπτεται τα σχολεία της Λάρνακας 

και της Αμμοχώστου, κάνοντας παρουσιάσεις και 

διαλέξεις στους μαθητές αναφορικά με τότε τρόπο 

λειτουργίας της ΕΕ, τις θέσεις εργασίας στην ΕΕ, τις 

ευκαιρίες μάθησης και κατάρτισης και πολλά άλλα. 

Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν τα 

ερωτήματα τους και να πάρουν πληροφορίες για 

ζητήματα που τους απασχολούν όπως η διακίνηση 

τους, το κόστος διδάκτρων και οι ευκαιρίες που 

παρέχει κάθε χώρα.
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Αγαπητοί Αναγνώστες

Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στη πρώτη συλλεκτική 

έκδοση του Κέντρου Πληροφόρησης Europe Direct 

Δήμου Λάρνακας, η οποία αφορά τα δέκα (10) χρόνια 

λειτουργίας του. Το Κέντρο ξεκίνησε τη λειτουργία του 

το 2010 και τελεί υπό την αιγίδα της Αντιπροσωπείας

 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και του Δήμου 

Λάρνακας. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια στεγάζεται σε 

κεντρικό σημείο της Λάρνακας, στο αναπαλαιωμένο 

κτίριο της πρώην Οθωμανικής Τράπεζας στην Πλατεία 

Βασιλέως Παύλου, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται 

με μεγαλύτερη ευκολία τόσο οι δημότες της πόλης και 

επαρχίας Λάρνακας όσο και της επαρχίας Αμμοχώστου. 

Το Κέντρο λειτούργησε με εξαιρετικά μεγάλη επιτυχία 

όλα αυτά τα χρόνια, παρέχοντας στους πολίτες ορθή 

και έγκυρη ενημέρωση για θέματα που άπτονται της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι πολίτες το αγκάλιασαν και 

το ανέδειξαν σε ένα σημαντικό εργαλείο πληροφόρησης 

και γνώσης. 

Φοιτητές, άνεργοι, νέοι επιχειρηματίες, επιχειρηματίες που 

 θέλουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέα προγράμματα 

και δράσεις της ΕΕ, καθώς και διάφοροι άλλοι φορείς

της κοινωνίας, έχουν την δυνατότητα να ενημερώνονται 

δωρεάν μέσα από τη λειτουργία του συγχρηματο-

δοτουμένου Έργου «Κέντρο Πληροφόρησης Europe 

Direct Δήμου Λάρνακας».  

Το Κέντρο λειτουργεί ως μια «μονοαπευθυντική θυρίδα» 

(one-stop-shop), δηλαδή ως ένα πρώτο σημείο εισόδου 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους πολίτες, παρέχοντας 

πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ και ιδιαίτερα στους 

τομείς που έχουν αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή 

των πολιτών. Παρέχει πληροφόρηση σε ερωτήματα 

των πολιτών τα οποία υποβάλλονται μέσω προσωπικής 

επαφής,  τηλεφωνικής επικοινωνίας,  e-mai l ,  φαξ 

και προωθεί τη συμμετοχή των πολίτων σε ανοικτούς 

διαλόγους.

Τα Κέντρα Πληροφόρησης Europe Direct (EDIC) είναι τοπικά 

σημεία επικοινωνίας και απαρτίζουν ένα Πανευρωπαϊκό  

Δίκτυο που αποτελείται από 400 Κέντρα στα κράτη-μέλη 

της ΕΕ. Παρέχουν πληροφορίες και απαντούν σε ερωτήσεις 

επί όλων των ευρωπαϊκών θεμάτων, διοργανώνουν 

εκδηλώσεις, πραγματοποιούν ενημερωτικές παρουσιάσεις 

στα σχολεία, συνεργάζονται με τοπικούς φορείς και άλλους 

οργανισμούς, λειτουργούν διάφορα μέσα ενημέρωσης 

όπως ιστοσελίδα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάθε χρόνο 

τα Κέντρα δέχονται περίπου ένα εκατομμύριο και πλέον 

ερωτήσεις, οι οποίες μεταφέρονται στους Ευρωπαίους 

ιθύνοντες, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να μαθαίνουν με 

άμεσο τρόπο τις ανάγκες και τις ανησυχίες των πολιτών.

Στα 10 χρόνια λειτουργίας του, το Europe Direct Δήμου 

Λάρνακας ανέπτυξε συνεργασίες με σημαντικούς φορείς 

της κοινωνίας, όπως ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, τα 

τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα σχολεία της επαρχίας Λάρνακας 

και Αμμοχώστου, καθώς και άλλους δημόσιους και 

ιδιωτικούς οργανισμούς. Διοργανώθηκαν πέραν των 100 

εκδηλώσεων με μεγάλη απήχηση από το κοινό και με επίκεντρο 

πάντα την ενημέρωση του πολίτη. Πρόσφατα, ο Δήμος 

Λάρνακας, κέρδισε το πρώτο βραβείο παγκύπρια για τις 

εκδηλώσεις που διοργάνωσε σε συνεργασία με το Europe 

Direct για τη προώθηση των εναλλακτικών μέσων 

κινητικότητας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 

Κινητικότητας 2019. 

Είναι σημαντικό, επίσης, να αναφέρω ότι κάθε μήνα 

περίπου 3000 πολίτες επισκέπτονται την ιστοσελίδα του 

Κέντρου eudirectlarnaca.eu και ότι το Κέντρο,  εκτός από τη 

ψηφιακή-διαδραστική ενημέρωση, προσφέρει στους πολίτες 

δωρεάν επιμορφωτικό υλικό, το οποίο αποστέλλεται 

απευθείας από την Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ. 

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Αντιπροσωπεία 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο για τη στενή και 

αγαστή συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, καθώς 

και όλους τους συνεργαζόμενους φορείς και να παροτρύνω 

τους πολίτες να επισκέπτονται το Κέντρο για  τη σωστή 

και έγκυρη ενημέρωση τους, σε ένα χώρο προσβάσιμο και 

ανοιχτό σε όλους. 
 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το 

Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, 

την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 

Κύπρο και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας 

και Τουρισμού. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι 

συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από 

τους Λειτουργούς του Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, 

Βιομηχανίας και Τουρισμού για όλες τις απαιτούμενες 

διαδικασίες υποβολής πρότασης για συγχρηματοδότηση 

και να υποβάλουν τα ερωτήματα τους.   

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες 

είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από εξειδικευμένο 

λειτουργό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για όλες τις 

απαιτούμενες διαδικασίες υποβολής αίτησης στην 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού και για 

τις θέσεις που προκηρύσσονται. Επιπλέον, έγινε 

δοκιμαστικό τεστ όπου μπόρεσαν να κατανοήσουν 

καλύτερα τη μορφή της εξέτασης.

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ

Το Σχέδιο είχε ως στόχο την υποστήριξη και ενίσχυση υφιστάμενων και νεοσύστατων επιχειρήσεων 

που επενδύουν στην έρευνα και καινοτομία για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών καινοτόμων προϊόντων 

και υπηρεσιών τα οποία προγραμματίζουν να διαθέσουν στην αγορά, καθώς και/ή σε καινοτόμες διεργασίες 

και διαδικασίες στην παραγωγή των προϊόντων τους. Η μεγάλη συμμετοχικότητα ανέδειξε την άμεση ανάγκη 

των πολιτών για έγκυρη ενημέρωση για τις ευρωπαϊκές συγχρηματοδοτήσεις και το Κέντρο Πληροφόρησης 

Europe Direct Δήμου Λάρνακας αποτελεί τον μοναδικό φορέα στην πόλη που παρέχει δωρεάν πληροφόρηση 

για όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα και δράσεις. 

Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Καινοτομίας
Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων, Υπηρεσιών και Διεργασιών | 27.01.2015

Ενίσχυση της Νεανικής και της 
Γυναικείας Επιχειρηματικότητας
19.03.2015

Εκπαιδευτικό Εργαστήρι για τις εξετάσεις 
της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής 
Προσωπικού (EPSO) | 20.02.2016
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«Οι  νέοι  έχουν  τον  λόγο :  Ποια  ε ίναι  τελ ικά  η  συμβολή της  ΕΕ  στην  επίλυση του  
κυπριακού προβλήματος και στη δημιουργία μιας επανενωμένης ευρωπαϊκής χώρας» 
10.05.2016
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εορτασμών για την Ημέρα της Ευρώπης από το Κέντρο 

Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας, σε συνεργασία με το Διεθνές Επιμελητήριο 

Νέων Λάρνακας (JCI). Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν 

τα ερωτήματα τους και να συζητήσουν με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο κ. Νίκο Χριστοδουλίδη και τον 

Εκπρόσωπο της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο κ.  Γεώργιο Μαρκοπουλιώτη, 

αναφορικά με την συμβολή και τον ευρύτερο ρόλο της ΕΕ στην επίλυση του κυπριακού προβλήματος. 

Όπως ανάφερε η Υπεύθυνη του Europe Direct  Δήμου Λάρνακας κ.  Μυρτώ Κατσούρη,  ο πλουραλισμός 

τ ω ν  α π ό ψ ε ω ν  σ τ α  θ έ μ α τ α  π ο υ  α π α σ χ ο λ ο ύ ν  τ η ν  κ ο ι ν ω ν ί α ,  α π ο τ ε λ ε ί  τ ο  θ ε μ έ λ ι ο  τ η ς  έ ν ν ο ι α ς  τ η ς  

ευρωπαϊκής ελευθερίας. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες είχαν την 

ευκαιρία να ενημερωθούν για τη στρατηγική που πρέπει να 

ακολουθούν προκειμένου να πετύχουν την συμμετοχή τους σε ένα 

ευρωπαϊκό πρόγραμμα και την αποκόμιση κονδυλίων. Το εργαστήρι 

ήταν δωρεάν και ανοιχτό για όλους τους πολίτες. Η προσέλευση 

του κόσμου ήταν για ακόμη μια φορά πολύ μεγάλη, αναδεικνύοντας 

τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το Κέντρο Ευρωπαϊκής 

Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας στα τοπικά δρώμενα.

«Εκπαιδευτικό Εργαστήρι στη συγγραφή προτάσεων 
στα Ευρωπαικά προγράμματα» | 16.03.2016

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 

UCLAN Cyprus και οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να 

ενημερωθούν για τη σημαντικότητα της πολυγλωσσίας στην 

εξεύρεση εργασίας και  να λάβουν μέρος σε EDL γλωσσικά 

παιχνίδια.

Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών | 26.09.2016
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Το Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας, 

ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2010 με στόχο την έγκυρη 

και σαφή ενημέρωση των πολιτών για θέματα που 

άπτονται της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παροχή πληροφοριών, 

για την αντιμετώπιση πρακτικών θεμάτων των πολιτών, 

τα οποία καλύπτονται από τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς 

της ΕΕ, η καθημερινή ενημέρωση για νέες εξελίξεις 

αναφορικά με ζητήματα που εμπίπτουν στην δικαιοδοσία 

της ΕΕ και επηρεάζουν τη ζωή των πολιτών, αλλά 

και η παροχή πληροφόρησης για θέσεις εργασίας 

στις χώρες-μέλη, αποτελούν τις βασικές αρμοδιότητες 

του Κέντρου. 

Το Κέντρο εντάσσεται σε ένα δίκτυο το οποίο μετρά 

περισσότερα από 400 κέντρα στα 27 κράτη μέλη και 

βρίσκεται υπό την αιγίδα της  Αντιπροσωπείας της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και του Δήμου 

Λάρνακας. Απευθύνεται προς όλους τους πολίτες και 

βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των πολιτών.

  

Άλλες τηλεφωνικές επιλογές της Κεντρικής Γραμμής 
Επικοινωνίας Europe Direct:
Καλέστε μας εσείς από χώρες εκτός ΕΕ 00 32 22 99 96 96
Εργάσιμες ημέρες 9:00 – 18:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης

(σύνηθες τιμολόγιο κλήσεων εξωτερικού)

Θα απαντήσει τηλεφωνητής στα αγγλικά, αλλά μπορείτε 

να ζητήσετε να μιλήσετε σε οποιαδήποτε γλώσσα της ΕΕ

Μπορείτε επίσης να συμπληρώστε το δελτίο: 

https://europa.eu/european-union/contact/fill-form-below_el 
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Εκπαιδευτικό εργαστήρι για το «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Καινοτομία και 
Επιχειρηματικότητα» | 15.02.2017

«Ενεργειακή Ένωση» σε συνεργασία με το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 
Κύπρο | 05.05.2017
Η ημερίδα επικεντρώθηκε στο νομικό καθεστώς της ΑΟΖ αναφορικά με την εξόρυξη ενεργειακών πόρων, στη σημασία 

της ενεργειακής ασφάλειας και στην Ευρω-Ασιατική ηλεκτρική διασύνδεση. Ακολούθησε πολιτική συζήτηση με τους 

ευρωβουλευτές Λευτέρη Χριστοφόρου και Νεοκλή Συλικιώτη.
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Ευρωμεσογειακό Φόρουμ Νεολαίας «Βιώσιμη Συμμετοχή και Ενεργής Πολιτότητα»
18-22.04.2018

Πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του Δήμου Λάρνακας, του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, του Europe Direct, το 

Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, τις Εθνικές Υπηρεσίες Διαχείρισης του Erasmus+ στην Κύπρο, 

Ελλάδα, Ιταλία και Πορτογαλία και το SALTO YOUTH EuroMed and Good Practices Resource Centre.

Σημαντικές ενημερωτικές δράσεις πραγματοποιήθηκαν

το 2018 και το 2019,σε συνεργασία με το Γραφείο του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, με στόχο την 

αφύπνιση των πολιτών ως προς τη σημαντικότητα της 

προσέλευσης στις κάλπες για την εκλογή των ευρω-

βουλευτών των Μάιο του 2019.

Ευρωπαϊκές Εκλογές 2019 
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«1ο Τουριστικό Συνέδριο: Καλωσορίσατε στη Νέα Γενιά του Κυπριακού Τουρισμού»
07.12.2018 ,  σε συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Αγίας Νάπας

Ανοικτός Διάλογος με τους Πολίτες | 18.06.2018 

Σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της  Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής στην Κύπρο,  το  Υπουργείο Ενέργειας ,  

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, το Κυπριακό 

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ως μέλος του 

Enterprise Europe Network.

«Παρουσίαση Επιδοτούμενων 
Προγραμμάτων για τη δημιουργία νέων 
επιχειρήσεων» | 14.02.2018
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«2nd Entrepreneurship & Start-Up 
C o n f e r e n c e - H o w  t o  T u r n  Y o u r  
Bus iness  Idea  Into  a  successfu l  
Startup business»
16.02.2019

Ο Δήμος Λάρνακας, ο Οργανισμός Νεολαίας 

Κύπρου και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληρο- 

φόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας, 

διοργάνωσαν ένα από τα σημαντικότερα 

συνέδρια στην Κύπρο αναφορικά με τις 

νεοφυείς επιχειρήσεις και την εξέλιξη της 

επιχειρηματικότητας, με τεράστια ανταπόκριση 

από το κοινό.

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Δεξιοτήτων: «Βρες το Ταλέντο σου!» | 07.10.2019
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Στην εκδήλωση 

συμμετείχαν 400 μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίων των επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου, 

δευτέρας και τρίτης τάξης. Οι μαθητές/μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να ακούσουν ιστορίες από 

ένα ευρύ φάσμα καταξιωμένων επαγγελματιών, οι  οποίοι μέσω των γνώσεων, δεξιοτήτων και 

ι κ α ν ο τ ή τ ω ν  π ο υ  α π έ κ τ η σ α ν  κ α τ ά  τ η  φ ο ί τ η σ ή  τ ο υ ς  σ τ η ν  Ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  Ε κ π α ί δ ε υ σ η  κ α ι  

Κατάρτιση (EEK)   οδηγήθηκαν στην επιτυχία .  Βασικός  στόχος  ήταν να ενημερωθούν για  τη  

σημαντικότητα  της  κατάρτισης ,  καθώς  και  γ ια  νέα  επαγγέλματα  τα  οποία  απαιτούν  πλέον  

σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ε ς  δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς  κ α ι  τ α  ο π ο ί α  θ α  ο δ η γ ή σ ο υ ν  σ τ η  κ α τ α π ο λ έ μ η σ η  τ η ς  α ν ε ρ γ ί α ς .  



Οι έξι νέες προτεραιότητες της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2019-2024

Η συνολική πολιτική στρατηγική της ΕΕ χαράσσεται  από κοινού από τους θεσμούς της:  το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (το οποίο απαρτίζεται από τους αρχηγούς των 27 κρατών 

μελών της ΕΕ) καθορίζει τις κατευθύνσεις και τις γενικές πολιτικές προτεραιότητες.

Επίσης, ο πρόεδρος της Επιτροπής καθορίζει τις πολιτικές προτεραιότητες της θητείας του. 

Κάθε 5 χρόνια,  με την έναρξη της θητείας της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  ο πρόεδρος της 

Επιτροπής καθορίζει τους τομείς προτεραιότητας στους οποίους θα εστιαστούν οι προσπάθειες 

κατά τη θητεία αυτή. Οι εν λόγω τομείς προκύπτουν από το στρατηγικό θεματολόγιο του Συμβουλίου 

και τις συζητήσεις με τις πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Ευρωπαϊκή Πράσινη συμφωνία
01 Ανάδειξή μας στην πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο μέχρι το 2050: Για τον σκοπό αυτό η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή παρουσίασε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, την πιο φιλόδοξη δέσμη μέτρων που θα 

μπορούσε να βοηθήσει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης να αποκομίσουν οφέλη από τη 

βιώσιμη μετάβαση σε πράσινες λύσεις.

Μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων
02 Εξασφάλιση κοινωνικής δικαιοσύνης και ευημερίας: Ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 

οι οποίες αποτελούν την ραχοκοκαλιά της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ολοκλήρωση 

της Ένωσης Κεφαλαιαγορών και εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. 

Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή
03 Χειραφέτηση των ατόμων μέσω μιας νέας γενιάς τεχνολογιών: Βασικοί στόχοι είναι να γίνει 

αναμόρφωση των κανόνων περί προστασίας δεδομένων με μεγαλύτερη προστασία προς τους 

πολίτες, καλύτερη πρόσβαση των καταναλωτών και των επιχειρήσεων σε διαδικτυακά αγαθά, 

νέοι κανόνες που να συμβαδίζουν με τους ρυθμούς εξέλιξης της τεχνολογίας και συμβάλλουν 

στην ανάπτυξη των υποδομών και πλήρης αξιοποίηση της ψηφιοποίησης από την ευρωπαϊκή 

οικονομία, βιομηχανία και απασχόληση.

Οι 6 προτεραιότητες:
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Προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας
04 Προστασία των πολιτών και των αξιών μας:

Η Επιτροπή θα δρομολογήσει έναν συνολικό ευρωπαϊκό μηχανισμό για το κράτος δικαίου, στο 

πλαίσιο του οποίου θα υποβάλλει κάθε χρόνο αντικειμενική έκθεση σχετικά με την τρέχουσα 

κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου σε ολόκληρη την Ένωση.

Τα ισχυρά σύνορα, ο εκσυγχρονισμός του ευρωπαϊκού συστήματος χορήγησης ασύλου και η 

συνεργασία με τις χώρες εταίρους είναι σημαντικά στοιχεία για ένα νέο ξεκίνημα στον τομέα 

της μετανάστευσης.

Μια ισχυρότερη Ευρώπη στον κόσμο
05 Ενίσχυση της υπεύθυνης παγκόσμιας ηγετικής θέσης μας μέσα από ανοικτό και δίκαιο εμπόριο, 

το οποίο θα καθιστά την Ευρώπη ελκυστική για τις επιχειρήσεις,  στενή συνεργασία με τους 

γείτονες και  τους εταίρους,  μέσω της εισαγωγής μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την 

Αφρική και της επιβεβαίωσης της ευρωπαϊκής προοπτικής των χωρών των δυτικών Βαλκανίων.

 Μια νέα ώθηση για την ευρωπαϊκή δημοκρατία
06 Μια νέα ώθηση για την ευρωπαϊκή δημοκρατία: Το πρωτοφανές ποσοστό συμμετοχής στις ευρωπαϊκές 

εκλογές  του 2019 δείχνει  τον παλμό της  ευρωπαϊκής δημοκρατίας .  Ωστόσο,  οι  Ευρωπαίοι  

χρειάζονται έναν ισχυρότερο ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και έναν πιο ενεργό ρόλο 

στον καθορισμό των προτεραιοτήτων. Μια διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης θα τους δώσει 

τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με το τι  είναι σημαντικό για την ΕΕ.

Για να προστατευθεί η δημοκρατία μας από εξωτερικές παρεμβάσεις, είναι αναγκαία μια κοινή 

προσέγγιση και κοινά πρότυπα για την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η παραπληροφόρηση και 

τα μηνύματα μίσους στο διαδίκτυο.

Η Επιτροπή θα ενισχύσει τη συνεργασία της με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τη φωνή των πολιτών, 

διασφαλίζοντας τη συμμετοχή της σε όλα τα στάδια των διεθνών διαπραγματεύσεων, καθώς και 

τη διαφάνεια και την ακεραιότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας.

Πηγή: Επίσημος Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_el#documents 

10 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κέντρου Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας 17



Δίκτυα Πληροφόρησης για τους Πολίτες

ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
EURES: Ευρωπαϊκή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα 

Το ΕURES είναι ένα δίκτυο συνεργασίας για τη διευκόλυνση της ελεύθερης διακίνησης 

των εργαζομένων στις 27 χώρες της ΕΕ καθώς και την Ελβετία, την Ηνωμένο Βασίλειο, 

την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία.

Το δίκτυο αποτελείται  από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Συντονισμού,  τα εθνικά γραφεία 

συντονισμού, τους εταίρους και τους συνδεδεμένους εταίρους του EURES.

Οι εταίροι του δικτύου μπορεί να είναι δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, 

συνδικαλιστικές οργανώσεις,  ενώσεις εργοδοτών και άλλοι συναφείς παράγοντες της 

αγοράς εργασίας.  Οι εταίροι παρέχουν πληροφορίες και υπηρεσίες τοποθέτησης και 

πρόσληψης σε εργοδότες και σε άτομα που αναζητούν εργασία, ενώ τα ευρωπαϊκά και 

τα εθνικά γραφεία συντονισμού επιβλέπουν τη διοργάνωση των δραστηριοτήτων στο 

ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο αντίστοιχα.

Επιπλέον,  το EURES διαδραματίζει σημαντικό ρόλο παρέχοντας ειδικές πληροφορίες 

και  διευκολύνοντας την εύρεση εργασίας προς αμοιβαίο όφελος των εργοδοτών και 

των μεθοριακών εργαζομένων σε διασυνοριακές περιοχές της Ευρώπης.

Στην πράξη το EURES παρέχει τις υπηρεσίες του μέσω της πύλης καθώς και μέσω ενός 

δικτύου 1.000 περίπου συμβούλων EURES που έρχονται καθημερινά σε επαφή με άτομα 

που αναζητούν εργασία και εργοδότες σε όλη την Ευρώπη.

ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
Δίκτυο Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX)

Το σύστημα RAPEX είναι ένα Ευρωπαϊκό διαδικτυακό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης 

και ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών για τα επικίνδυνα καταναλωτικά προϊόντα (δεν 

συμπεριλαμβάνονται τρόφιμα, ιατρικές συσκευές και φάρμακα) που κυκλοφορούν στην 

αγορά των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στην αγορά της Νορβηγίας, 

της Ισλανδίας και του Λιχτενστάιν που συμμετέχουν στο σύστημα. Σκοπός του συστήματος 

είναι να εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες για τα επικίνδυνα προϊόντα, που εντοπίζονται 

στην  Ευρωπαϊκή Αγορά και  γνωστοποιούνται  στο  σύστημα από τ ις  Εθνικές  Αρχές ,  

κυκλοφορούν γρήγορα μεταξύ των Εθνικών Αρχών και  της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  

με στόχο την απαγόρευση ή τον περιορισμό της πώλησης αυτών των προϊόντων στην 

αγορά και την αποτελεσματικότερη προστασία των καταναλωτών.
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ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου

Πρόκειται για ένα δίκτυο που παρέχει, χωρίς χρέωση, ολοκληρωμένες υποστηρικτικές 

υπηρεσίες προς στις κυπριακές επιχειρήσεις.

Το Enterprise Europe Network Κύπρου έχει ως αποστολή του τη συμβολή στην ποιοτική 

αναβάθμιση των εγχώριων επιχειρήσεων, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους 

και στη διεύρυνση της παρουσίας τους στις διεθνείς αγορές,  μέσα από την επένδυση 

στην επιχειρηματικότητα, τη γνώση, την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία.

Το Enterprise Europe Network Κύπρου είναι η κυπριακή κοινοπραξία, μέλος του ευρωπαϊκού 

δικτύου Enterprise Europe Network και αποτελείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας 

ως συντονιστή, το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Ευρωπαϊκό 

Γραφείο Κύπρου ως μέλη.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Study in Europe

Σε αυτές τις ιστοσελίδες μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες για περισσότερες από 

30 χώρες αναφορικά με τα δίδακτρα και τις υποτροφίες που παρέχουν. 

https://www.study.eu/

https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles_en

SOLVIT

Το Solv i t  ε ίναι  μια εντελώς δωρεάν και  εύχρηστη υπηρεσία που σκοπό έχει  να 

βοηθά τους πολίτες κα τις επιχειρήσεις της ΕΕ να βρίσκουν γρήγορες και ρεαλιστικές 

λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην εσωτερική αγορά.

Πότε παρεμβαίνει;
Ένα πρόβλημα για να εμπίπτει κάτω από τους όρους λειτουργίας του δικτύου πρέπει

να τηρεί τρεις πολύ απλές προϋποθέσεις:  

Να αφορά δημόσια αρχή 

Άλλη χώρα της ΕΕ

Δίκαιο της ΕΕ

Που θα το βρείτε | Πως θα επικοινωνήσετε:
Δ ι α δ ι κ τ υ α κ ά  σ τ ο  h t t p : / / e c . e u r o p a . e u / s o l v i t / i n d e x _ e l . h t m  ό π ο υ  μ π ο ρ ε ί τ ε  ν α  

υποβάλετε  και  το παράπονο σας απευθείας μέσω διαδικτύου ή στο Υπουργείο 

Ενεργείας,  Εμπορίου,  Βιομηχανίας και Τουρισμού,

A.  Αραούζου 6 | 1421 ΛΕΥΚΩΣΙΑ | NICOSIA

Ηλ.  Ταχ:  solvit@mcit .gov.cy 
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EUROPE DIRECT
ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 
10 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η

Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο

+ 3 5 7  2 4  6 2 0 9 9 3

Φ Α Ξ

2 4 6 2 6 3 5 8

E M A I L

e u r o p e d i r e c t l a r n a c a @ c y t a n e t . c o m . c y

Ω Ρ Ε Σ  Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ

Δ ε υ τ έ ρ α  -  Π α ρ α σ κ ε υ ή

8 : 0 0 - 3 : 0 0  μ.μ.

Κ έ ν τ ρ ο  Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς  Π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς

« E u r o p e  D i r e c t  L a r n a c a »  Π λ α τ ε ί α  

Β α σ ι λ έ ω ς  Π α ύ λ ο υ  , Τ . Κ .  6 0 2 3

Λ ά ρ ν α κ α ,  Κ ύ π ρ ο ς
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