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To EUROPE DIRECT Larnaca είναι μέλος του δικτύου Europe Direct στην Κύ-
προ, το οποίο με τη σειρά του ανήκει σε μια πανευρωπαϊκή οικογένεια κέντρων. 
Τα κέντρα αυτά καθιστούν την Ευρώπη προσιτή στους πολίτες επιτόπου και τους 
δίνουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε συζητήσεις για το μέλλον της ΕΕ.  

Υπεύθυνη για τη διαχείριση του δικτύου είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορείτε 
να επικοινωνήσετε μαζί μας με ερωτήσεις σχετικά με τις πολιτικές, τα προγράμ-
ματα και τις προτεραιότητες της ΕΕ και να συμμετάσχετε σε εκδηλώσεις για το 
μέλλον της ΕΕ. Επισκεπτόμαστε επίσης σχολεία, όπου πραγματοποιούμε παρου-
σιάσεις, διεξάγουμε συζητήσεις σχετικά με την ΕΕ και παρέχουμε επίσημες εκδό-
σεις. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται δωρεάν για τους συμμετέχοντες πολίτες. 
Σημειώνεται ότι δεν μπορούμε να προσφέρουμε νομικές συμβουλές ή να ερμη-

νεύσουμε τη νομοθεσία της ΕΕ.  

 



 
ΔΡΑΣΕΙΣ του Κέντρου Πληροφόρησης  EUROPE DIRECT Larnaca 2022 

 

Πραγματοποιθείσες Εκδηλώσεις 
 

1. 15 Φεβρουαρίου 2022-Διαδικτυακή Παρουσίαση «Ευκαιρίες χρηματοδότη-

σης μέσω της Πρόσκλησης «Ισότητα των Φύλων» του Ευρωπαϊκού Προγράμ-
ματος CERV, σε συνεργασία με τον  Οργανισμό Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και 
Πολιτιστικών Σχέσεων (ΟΕΠΠΣ). 
 
Ο Οργανισμός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Σχέσεων (ΟΕΠΠΣ) ο 
οποίος είναι το Εθνικό Σημείο Επαφής για το νέο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ) «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες» (CERV), και το Κέντρο Ευ-
ρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT Larnaca διοργανώνουν παρουσίαση με 
θέμα τις ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω της πρόσκλησης «Ισότητα των Φύλων» 
του Προγράμματος της ΕΕ «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες» (CERV). 
 
Οι δράσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο των δύο ακόλουθων προ-
τεραιοτήτων: 
 

-Ισότιμη συμμετοχή και εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών στην πολιτική 
και  

λήψη οικονομικών αποφάσεων. 
-Αντιμετώπιση των στερεοτύπων φύλου, με έμφαση στη νεολαία, τη διαφή-

μιση και τα μέσα ενημέρωσης. 
 
Δικαιούχοι των ευκαιριών χρηματοδότησης είναι οι κυβερνητικοί και ημικρατικοί 
οργανισμοί, τοπικές και περιφερειακές αρχές και οι ενώσεις τους,  φορείς ισότητας, 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως οργανώσεις για τα δικαιώματα των 
γυναικών, κέντρα κατάρτισης, άτομα με αναπηρία, ΜΚΟ, σύνδεσμοι και σωματεία, 
συνδικαλιστικές οργανώσεις καθώς επίσης και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Την πα-
ρουσίαση μπορούν να παρακολουθήσουν φορείς σε Κύπρο και Ελλάδα.  
 
Τέλος, οι δικαιούχοι μπορούν να επισκεφθούν τη Πύλη Χρηματοδότησης της ΕΕ 
όπου μπορούν να βρουν όλες τις πληροφορίες για τις προσκλήσεις χρηματοδότη-
σης του Προγράμματος CERV εδώ: 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/
programmes/cerv  
 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/cerv
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/cerv


2. 18-19 Μαρτίου 2022- 4
ο
 Career Academy -“Launching your future”. Το 

διήμερο εκπαιδευτικό εργαστήρι, πραγματοποιήθηκε από τον Οργανισμό Νεολαίας 
Κύπρο με την υποστήριξη του EUROPE DIRECT Larnaca και του Δήμου Λάρνακας.  
 
Το 4ο Career Academy περιλάμβανε θεματικά εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων 
και παρουσιάσεις από καταξιωμένους επαγγελματίες. Η συμμετοχή ήταν δωρεάν 
και δόθηκαν πιστοποιητικά παρακολούθησης. Βασικός στόχος της ΕΕ είναι η βελτί-
ωση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων όσων αναζητούν εργασία, ώστε να μπο-
ρέσουν ευκολότερα να πετύχουν τους στόχους και να βελτιώσουν τη θέση τους 
στην αγορά εργασίας.  



3. “Career opportunities at EU Institutions” 
Την Τετάρτη, 23 Μαρτίου και ώρα 2 το μεσημέρι, πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο UCLAN Cy-
prus, την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και την υπηρεσία EU  CAREERS , ενημερωτικό  
webinar για την ενημέρωση όσων ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση για θέσεις εργασίας στην ΕΕ.  

 
 

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν σεμινάριο  εκπαίδευσης αναφο-
ρικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης και τις εξετάσεις, μπορούν να απο-
στείλουν τα στοιχεία τους στο  
europedirectlarnaca@cytanet.com.cy  



 

4.ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ-ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΤΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

2022 
 

Στις 7 Μάιου, το Κέντρο Πληροφόρησης EUROPE DIRECT Δήμου Λάρνακας πραγ-
ματοποίησε με μεγάλη επιτυχία στην Πλατεία Ευρώπης, το Φεστιβάλ Νεολαίας 
Λάρνακας. Συνδιοργανωτές της εκδήλωσης ήταν το Γραφείο Τύπου και Πληροφο-
ριών, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και το Γραφείο 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο,  
 
Το 2022 καθορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 
με στόχο να αναδείξει τη σημασία της ευρωπαϊκής νεολαίας για την οικοδόμηση ε-
νός καλύτερου μέλλοντος — πιο πράσινου, πιο περιεκτικού και ψηφιακού.  
 
Η έναρξη της εκδήλωσης έγινε από τον Έντιμο Δήμαρχο Λάρνακας κ. Ανδρέα Βύρα 
και τον Αξιότιμο Πρέσβη της Σουηδικής Πρεσβείας στην Κύπρο κ. Anders 
Hagelberg, όπου εγκαινίασαν την έκθεση της σουηδικής πρεσβείας ‘Re:Waste 
exhibition’.  
 
Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την απασχόληση και 
την επιχειρηματικότητα, για τις δυνατότητες ενίσχυσης των δεξιοτήτων τους, για ε-
ξεύρεση μιας καλύτερης εργασίας, για συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμ-
ματα και πολλά άλλα. 
 
Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος το Ίδρυμα Διά Βίου Μάθησης με το πρόγραμμα 
ERASMUS+, ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, 
το Ίδρυμα Πολιτιστικής Δημιουργίας, ο Οργανισμός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
και Πολιτιστικών Σχέσεων, το Nomoplatform, η Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Ε-
παγγελματικής Εκπαίδευσης με τα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ), το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, η Επαρχιακή Ε-
φορεία Προσκόπων, ο οργανισμός Sistema Cyprus, το Cyprus Marine and 
Maritime Institute, το Καραϊσκάκιο Ίδρυμα όπου πραγματοποιούσε διαδικασία 
δειγματοληψίας, οι Πρεσβείες της Σουηδίας, της Τσεχίας, της Γερμανίας, της Πολω-
νίας και της Φινλανδίας, τα σχολεία Πρεσβευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  
(Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων, Λύκειο Αραδίππου «Τάσος Μητσό-
πουλος», Λύ- κειο Αγίου Γε-
ωργίου) και ο μη κυβερνητι-
κός οργανι- σμός CARDET.  
 
 







5. Το Κέντρο Πληροφόρησης EUROPE DIRECT Δήμου Λάρνακας, 
πραγματοποίησε σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Σχέσεων, ενημερωτικό πρόγευ-
μα εργασίας στην στις 20 Σεπτεμβρίου 2022.Βασικός στόχος της 
συνάντησης, ήταν να ενημερωθούν τα μέσα ενημέρωσης της πό-
λης αναφορικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» και την υποστήριξη δικτύ-
ωσης που παρέχεται για την εύρεση συνεργατών. Επιπλέον, ο Υ-
πεύθυνος Τύπου/Πολιτικός Αναλυτής της Αντιπροσωπείας της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο κ. Αθανάσιος Αθανασίου, ενημέ-
ρωσε τα τοπικά μέσα ενημέρωσης για τις πολιτικές προτεραιότη-
τες και την γενικότερη τρέχουσα κατάσταση πραγμάτων, ειδικά 
όσον αφορά την ενέργεια κλπ.  

 
Οι εκπρόσωποι των μέσων 
ενημέρωσης που παρευρέ-
θηκαν, είχαν την ευκαιρία 
να υποβάλουν τα ερωτή-
ματα τους για συνεργασίες 
και δράσεις που μπορούν 
να λάβουν μέρος ως τοπι-
κά μέσα ενημέρωσης και 
ειδικότερα για δράσεις που 
συμβάλουν στην ενίσχυση 
τους σε θέματα εκπαίδευ-
σης, ανταλλαγής εμπειριών 

κλπ. Επιπρόσθε-
τα, έγινε ενημέ-
ρωση για δύο Ευ-
ρωπαϊκά Προ-
γράμματα: 
"Δημιουργική Ευ-
ρώπη" και 
"Πολίτες, Ισότητα, 
Δικαιώματα και 
Αξίες". 
 
Επίσης, εξέφρα-
σαν τα ερωτήμα-
τα τους στον Υ-
πεύθυνο Τύπου 
της Αντιπροσω-
πείας της Ευρω-



6. Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022, η συμβολική 
ποδηλασία στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 
2022 , η οποία φέτος έγινε υπό την αιγίδα της έντιμης Προέδρου της 
Βουλής κ. Αννίτα Δημητρίου και συνδιοργανώθηκε από τον Δήμο Λάρ-
νακας και το  Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT Δή-
μου Λάρνακας.  Ο Δήμος Λάρνακας παρείχε ποδήλατα και κράνη σε 
όλους τους συμμετέχοντες που δεν είχαν ποδήλατο και το EUROPE DI-
RECT Larnaca ενημερωτικό υλικό. Επιπρόσθετα, έγινε διαγωνισμός για 
ένα ποδήλατο για ενήλικες και ένα παιδικό ποδήλατο. 

 

 





7. Στις 21 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συζήτηση στα πλαί-
σια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, με ομιλητές τον Δρ. Χρύ-
σανθο Σαββίδη, Προϊστάμενο Κλάδου Ποιότητας Αέρα και Στρατηγικού Σχεδια-
σμού του Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, ο οποίος μίλησε για την  οδική κυκλοφο-
ρία και την επίδραση της στα επίπεδα της ποιότητας αέρα μιας μικρής πόλης’, 
και τον κ. Συμεών Στυλιανού, συνιδρυτή της  Start-up εταιρείας  Able Book-
‘Ablebook App , ο οποίος αναφέρθηκε στη καινοτόμα εφαρμογή παροχής πληρο-
φοριών που δημιούργησαν  γύρω από την προσβασιμότητα’. 
  
 



8. Στις 14 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση  
αναφορικά με τα 35 χρόνια του προγράμματος ERASMUS+ και όλες τις δράσεις 
που απορρέουν από το πλέον φημισμένο πρόγραμμα της ΕΕ. Όσοι παρευρέθη-
καν, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και για τα νέα επαγγέλματα, ειδικά ως 
προς την κατεύθυνση της πράσινης ανάπτυξης και του ψηφιακού μετασχηματι-
σμού.  
 
 
 
 



9. Συνέδριο για το Μέλλον της ΕΕ και τον ρόλο των νέων στη διαμόρ-
φωση της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας 

Πραγματοποιήθηκε στις 26 Οκτωβρίου από τη Πρεσβεία της Τσεχίας, τη Βουλή των Αντι-
προσώπων, την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, το Γραφείο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Κέντρο Πληροφόρησης EUROPE DIRECT Δήμου 

Λάρνακας, το συνέδριο για τον Μέλλον της ΕΕ, το οποίο επικεντρώθηκε στην εφαρμογή 
της δημοκρατίας και στο πως τελικά θα πάρουν σάρκα και οστά τα πορίσματα του συνε-
δρίου. Η βουλεύτρια κ. Φωτεινή Τσιρίδου, μαζί με τους Επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής στην Κύπρο κ. Μυρτώ Ζαμπάρτα και του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου κ. Ανδρέα Κεττή, πραγματοποίησαν ένα ανοικτό διάλογο με τους 40 νέους, απαντώντας 

στα ερωτήμα-
τα τους.  
 

 



10. «Η Βιώσιμη Ανάπτυξη Παράκτιων Περιοχών»  

 
Πραγματοποιήθηκε στις 18 Νοεμβρίου η εκδήλωση «Η Βιώσιμη Ανά-
πτυξη Παράκτιων Περιοχών» στην Λάρνακα. 
Διοργανωτές της εκδήλωσης ήταν το Κυπριακό Ινστιτούτο για τη Θά-
λασσα και τη Ναυτιλία, το Κέντρο Europe Direct του Δήμου Λάρνα-
κας και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο. 
Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση για τις ευρωπαϊκές και εθνι-
κές πολιτικές που προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη των παράκτιων πε-
ριοχών καθώς και η ανάλυση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι 
περιοχές αυτές. Παρουσιάστηκαν οι σχετικές ενέργειες που ήδη πραγ-
ματοποιούνται στην Κύπρο, αλλά συζητήθηκαν και περαιτέρω δράσεις 
που θα πρέπει να υλοποιηθούν. Στην ημερίδα συμμετείχαν φορείς από 
την ευρωπαϊκή και εθνική δημόσια διοίκηση, καθώς και εκπρόσωποι 
της βιομηχανικής και ερευνητικής κοινότητας και της κοινωνίας των 
πολιτών. 
Tην ημερίδα χαιρέτισαν ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής, ο Δήμαρχος Λάρνακας κ. Ανδρέ-
ας Βύρας και ο Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου στην Κύπρο, κ. Ανδρέας Κεττής. Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο 
Ευρωβουλευτής κ. Δημήτρης Παπαδάκης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του 
Κυπριακού Ινστιτούτου για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία, κ. Ζαχαρίας 
Σιόκουρος, η Διευθύντρια Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, 
κα Μαρίνα Αργυρού και η Επίτροπος Περιβάλλοντος, κα Κλέλια Βα-
σιλείου. 

 

 



Το Σχέδιο Ανάκαμψης της κυπριακής οικονομίας  
 

Με στόχο την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19, τη 
βιώσιμη ανάπτυξη και τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας της οικονομίας της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προ-
χώρησε το 2020 στη δημιουργία ενός έκτακτου και προσωρινού μέσου χρηματοδότησης της ανάκαμψης και 
εξόδου της ΕΕ από την κρίση, με την επωνυμία Επόμενη Γενιά ΕΕ (Next Generation EU) και συνολικό προϋ-
πολογισμό ύψους €750 δις, στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027. 

Τον πυρήνα του πιο πάνω μέσου, αποτελεί ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με €672,5 δις σε 
διαθέσιμα δάνεια και επιχορηγήσεις για τη στήριξη μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που θα υλοποιήσουν τα 
κράτη-μέλη της ΕΕ, ώστε να μετριαστούν οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας αλλά και να 
καταστούν οι ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες περισσότερο βιώσιμες, ανθεκτικές και καλύτερα προετοιμα-
σμένες σε μελλοντικές προκλήσεις αλλά και στις ευκαιρίες της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης. Προϋπό-
θεση για πρόσβαση και αξιοποίηση των χρηματοδοτικών κεφαλαίων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτι-
κότητας από τα κράτη-μέλη, αποτελεί η ετοιμασία ολοκληρωμένων εθνικών σχεδίων.  

Σύμφωνα με τον σχετικό Κανονισμό της ΕΕ, τα Σχεδία Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν μια συνεκτική δέσμη κοστολογημένων μεταρρυθμίσεων και δημόσιων επενδύσεων με ορίζοντα 
υλοποίησης μέχρι το 2026. Οι εν λόγω παρεμβάσεις θα πρέπει να ανταποκρίνονται στην αντιμετώπιση των 
κύριων προκλήσεων που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντοπίζει στις οικονομίες των κρατών-μελών, όπως αυτές 
αναδεικνύονται μέσα από τις Εκθέσεις Χώρας και τις Ανά Χώρα Συστάσεις οι οποίες εκδίδονται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου Στα πλαίσια του ΣΑΑ αναμένεται να ληφθούν υπόψη οι σχετικές αξιολογήσεις / συστά-
σεις της Επιτροπής για την Κύπρο που αφορούν σε εκδόσεις του 2019 & 2020 . Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να 

δίνεται από τα κράτη-μέλη στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, καθώς επίσης τα ΣΑΑ θα πρέπει να συμ-
βάλλουν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της μακροχρόνιας ανάπτυξης των κρατών-μελών, 
στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και στη δημιουργία, γενικότερα, συνθηκών κοινωνικής και εδαφι-
κής συνοχής. 

http://www.cyprus-tomorrow.gov.cy/  

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241

