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«Κέντρο Πληροφόρησης Europe
Direct Δήμου Λάρνακας»
Ο Δήμος Λάρνακας ανακοινώνει

στου και θα ανταποκρίνεται στα

τη συνέχιση του Έργου «Κέντρο
Πληροφόρησης Europe Direct Δή
μου Λάρνακας» για την επόμενη
τριετία. Η επιτυχής συγγραφή της
πρότασης και λειτουργίας του από
το 2010, οδήγησε στην ανάθεση
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο
Δήμο μας, για τρίτη συνεχόμενη
περίοδο.
Το Κέντρο θα έχει ως βασικό στόχο
να συμβάλει στις δραστηριότητες
επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επι
τροπής σχετικά με την Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΕΕ) με στόχο την εξασφά
λιση της συμμετοχής του Κοινού
σε τοπικό και περιφερειακό επί
πεδο. Το Κέντρο, θα καλύπτει τις
επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώ

αιτήματα των πολιτών για έγκυρη
και τεκμηριωμένη πληροφόρηση,
από οποιανδήποτε άλλη περιοχή.
Το Κέντρο θα παρέχει υπηρεσίες
στο επίπεδο του πολίτη, προσαρ
μοσμένες στις τοπικές ανάγκες,
ώστε το Κοινό να μπορεί να λαμ
βάνει πληροφορίες, συμβουλές,
συνδρομή και απαντήσεις σε ερω
τήματα σχετικά με τη νομοθεσία,
την πολιτική, τα προγράμματα και
τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Περισσότερες πληροφορίες στο
Κέντρο Πληροφόρησης Europe Di
rect Δήμου Λάρνακας. Πλατεία
Βασιλέως Παύλου, Τηλ.:
24620993, Φαξ: 24626358.
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