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To EUROPE DIRECT Larnaca είναι μέλος του δικτύου Europe Direct στην 
Κύπρο, το οποίο με τη σειρά του ανήκει σε μια πανευρωπαϊκή οικογένεια κέ-
ντρων. 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 εκ-
δόσεις.  

Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται δωρεάν για τους συμμετέχοντες πολίτες. Ση-
μειώνεται ότι δεν μπορούμε να προσφέρουμε νομικές συμβουλές ή να ερμηνεύ-
σουμε τη νομοθεσία της ΕΕ. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κέντρα στα κράτη μέλη της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, κάντε κλικ  

εδώ: https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_el 
 
 
 

https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_el
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ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

Πώς θα βρω εργασία σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα; Η πτήση μου 
ακυρώθηκε - ποια είναι τα δικαιώματά μου; Για ποιες ευρωπαϊ-
κές ενισχύσεις μπορεί να υποβάλει αίτηση ο οργανισμός μου; 
Είναι ασφαλείς οι ηλεκτρονικές αγορές από άλλη χώρα της ΕΕ; 
Υπάρχουν κανόνες της ΕΕ που εγγυώνται την ποιότητα των 
τροφίμων μας; 

Αυτές είναι μερικές τυπικές ερωτήσεις του κοινού σχετικά με 
την ΕΕ. Μπορούμε να τις απαντήσουμε. 

 

 

 

Επικοινωνία: 

Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης «Europe Direct Larnaca» 

Διεύθυνση: Ανδρέα Μιαούλη Αρ. 11, πάροδος Λεωφόρου Μακαρίου Γ’ (πρώην Κε-
ντρικά Γραφεία Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λάρνακας, πλησίον e- shop), T.K. 6017 
Τηλ. & Φαξ: +357 24 620993, 24626358 
Email: europedirectlarnaca@cytanet.com.cy 
Ώρες λειτουργίας: 8:00-3:00 μ.μ. 

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο 

Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Λεωφόρος Βύρωνος 30 
1096 Λευκωσία 
Τηλ.: +357 22 81 77 70 
Φαξ: +357 22 76 89 26 

E-mail: comm-rep-cy@ec.europa.eu 
Ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/cyprus 
Facebook: http://www.facebook.com/ec.cyprus 
Twitter: http://www.twitter.com/eucyprus 

Κεντρική Γραμμή Επικοινωνίας Europe Direct: 00800 6 7 8 9 10 11 
10:00 – 19:00 Καθημερινές, χωρίς χρέωση 

mailto:europedirectlarnaca@cytanet.com.cy
mailto:comm-rep-cy@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/cyprus/index_en.htm
https://www.facebook.com/ec.cyprus
https://www.twitter.com/eucyprus
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ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ 
 
 

Παρουσίαση της έναρξης του συγχρηματοδοτούμενου Έργου Europe Direct 
Larnaca  για την  πενταετία 2021 – 2025 

 
Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021, στον Πολυχώρο Δημιουργικό-
τητας και Πολιτισμού (πρώην Λέσχη Λάρνακας) η εκδήλωση έναρξης της νέας 
πενταετίας του συγχρηματοδοτούμενου Έργου EUROPE DIRECT Larnaca για την  
πενταετία 2021 – 2025. 
 
Από την 1η Μαΐου 2021, άρχισαν να λειτουργούν 424 κέντρα EUROPE DIRECT νέ-
ας γενιάς σε όλη την ΕΕ. Τα κέντρα αυτά έχουν ως στόχο την έγκαιρη και έγκυρη 
ενημέρωση των πολιτών για θέματα που αφορούν άμεσα την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, τις πολιτικές και τις αξίες της. 
 
To EUROPE DIRECT Larnaca αποτελεί συνέχεια του Κέντρου Πληροφόρησης 
Europe Direct Δήμου Λάρνακας, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2010, υ-
πό την αιγίδα του Δήμου μας και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής στην Κύπρο. Έντεκα χρόνια μετά, συνεχίζουμε να λειτουργούμε από κοινού 
έναν εξαίρετο θεσμό για τη πόλη μας, ο οποίος μέσα από τις εκδηλώσεις του, την 
καθημερινή επαφή με τους πολίτες, και τις επισκέψεις στα σχολεία, παρέχει δω-
ρεάν πληροφόρηση για σημαντικά ζητήματα όπως τα σχέδια χρηματοδοτήσεων, 
τις πολιτικές της ΕΕ σε θέματα προστασίας των εργαζομένων, της ελεύθερης κυ-
κλοφορίας, τα δικαιώματα όσον αφορά τις παραβιάσεις στα ταξίδια και πολλά 
άλλα. Στα δέκα χρόνια της λειτουργίας του Europe Direct Larnaca, εκτιμάται ότι 
περίπου 15.000 πολίτες έλαβαν μέρος στις εκδηλώσεις που οργάνωσε και απα-
ντήθηκαν πέραν των 1000 ερωτημάτων.  
 
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων  κ. 
Αννίτα Δημητρίου, ο Δήμαρχος Λάρνακας κ. Ανδρέας Βύρας, Βουλευτές Λάρνα-
κας και Αμμοχώστου, ο Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
στην Κύπρο κ. Αντρέας Κεττής, ο Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο κ.Νικόλαος κ. Ίσαρης, Μέλη του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Λάρνακας, Λειτουργοί Οργανισμών και Φορέων που συσχετίζο-
νται με ευρωπαϊκά προγράμματα και εκπρόσωποι των μέσω μαζικής ενημέρω-
σης.  
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ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ EUROPE DIRECT Larnaca 
 
Στον χαιρετισμό της η Πρόεδρος της Βουλής, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη ση-
μαντικότητα της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης σε μια εποχή που οι ψευδείς  
και παραπλανητικές πληροφορίες διαδίδονται ταχύτητα. Ειδικά σε μια τόσο δύ-
σκολη εποχή που ζούμε με την εξάπλωση της πανδημίας COVID-19, όπου η πα-
ραπληροφόρηση στοίχισε και στοιχίζει ανθρώπινες ζωές. Συνέχαιρε, επίσης, τον 
Δήμο Λάρνακας για την εξαίρετη δουλειά που γίνεται όσον αφορά τα ευρωπαϊκά 
έργα.   
 
Στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Λάρνακας ανάφερε μεταξύ άλλων ότι το Κέ-
ντρο αποτελεί το πρώτο σημείο εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους πολί-
τες, 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 ή άλλης ε-
παφής και προωθεί τη συμμετοχή των πολιτών σε ανοικτούς διαλόγους. 
Ο Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο κ. Αν-
δρέας Κεττής, χαιρετίζοντας την έναρξη της νέας πενταετίας, αναφέρθηκε στην 
εξαίρετη συνεργασία που υπήρξε όλα αυτά τα χρόνια με το EUROPE DIRECT Lar-
naca, καθώς και στη σημαντική συμβολή του Δημάρχου Λάρνακας στη προώθη-
ση των ευρωπαϊκών δράσεων.  
 
Ο Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην Κύπρο κ. Νικόλαος Ίσαρης ανάφερε στην ομιλία του, μεταξύ άλλων, ότι τα 
νέα EUROPE DIRECT θα έχουν έναν διευρυμένο ρόλο ως πορς τη προώθηση των 
δράσεων της ΕΕ και κυρίως όσον αφορά τη Διάσκεψη για το Μέλλον της ΕΕ, 
όπου κάλεσε τους πολίτες να λάβουν μέρος στη, ανοικτή διαδικτυακή πλατφόρ-
μα https://futureu.europa.eu/.  
 
Το νέο EUROPE DIRECT Larnaca, το οποίο θα καλύπτει και την επαρχία Αμμοχώ-
στου, στεγάζεται στην οδό Ανδρέα Μιαούλη 11 (1ος όροφος Κέντρο Εξυπηρέτη-
σης του Δημότη) και θα λειτουργεί Δευτέρα με Παρασκευή 9:00-15:00. 
 
 

https://futureu.europa.eu/
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To EUROPE DIRECT Larnaca και ο μη κυβερνητικός οργανισμός Oxygono, 
πραγματοποίησαν στις 14 Ιουνίου 2021, ανοικτή διαδικτυακή συζήτηση με 
θέμα το «Σχέδιο Ανάκαμψης για την Ευρώπη, Μια οικονομία στην υπηρε-
σία των ανθρώπων». Ο διάλογος μεταδόθηκε ζωντανά από το 
www.facebook.com/eudirectlarnaca και το www.facebook.com/oxygono.org. 
 
Ομιλητές ήταν ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών κ. Γιώρ-
γος Παντελή, ο οικονομολόγος στο European Tax Observatory κ. Παναγιώτης 
Νικολαΐδης και ο Ανώτερος Οικονομικός Σύμβουλος στην Αντιπροσωπεία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο κ. Χρίστος Πασχαλίδης.  
 
Βασικός στόχος ήταν η ενημέρωση των πολιτών αναφορικά με το Σχέδιο Α-
νάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου, το οποίο εγκρίθηκε από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του NextGenerationEU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/eudirectlarnaca
http://www.facebook.com/oxygono.org
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Τι είναι όμως το περιβόητο NextGenerationEU; 

 

Δεν είναι απλά ένα σχέδιο ανάκαμψης. Είναι μια μοναδική ευκαιρία 
ζωής να βγούμε από την πανδημία πιο δυνατοί, να μετασχηματίσου-
με τις οικονομίες μας, να δημιουργήσουμε ευκαιρίες απασχόλησης 
και θέσεις εργασίας για την Ευρώπη στην οποία θέλουμε να ζήσου-
με. Βασικός στόχος είναι να κάνουμε να κάνουμε την Ευρώπη πιο 
πράσινη, πιο ψηφιακή και πιο ανθεκτική. 
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ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

http://futureu.europa.eu 
Η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης είναι μια σειρά διαλόγων και συζη-
τήσεων με τη συμμετοχή πολιτών, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα σε πολί-
τες από όλη την Ευρώπη να μοιραστούν τις ιδέες τους και να συμβάλουν 
στη διαμόρφωση του κοινού μας μέλλοντος.  
 
Η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης είναι μια άσκηση εστιασμένη στους 
πολίτες, από τη βάση προς την κορυφή, ώστε οι Ευρωπαίοι να μπορούν να 
εκφράζουν την άποψή τους σχετικά με το τι αναμένουν από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Θα δώσει στους πολίτες μεγαλύτερο ρόλο στη διαμόρφωση των 
μελλοντικών πολιτικών και φιλοδοξιών της Ένωσης, βελτιώνοντας την αν-
θεκτικότητά της. Αυτό θα το πετύχει με πληθώρα εκδηλώσεων και συζητή-
σεων συνδεδεμένων με τη Διάσκεψη σε ολόκληρη την Ένωση, καθώς και 
μέσω μιας διαδραστικής πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας  
 
#TheFutureIsYours #ΤοΜέλλονΣουΑνήκει.  
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To EUROPE DIRECT Larnaca και το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus, πραγματοποίησαν 
την Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου, στον χώρο του πανεπιστημίου, ανοικτή συζήτηση με θέ-
μα «Διάσκεψη για το Μέλλον της ΕΕ: Τι θέλουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως 
Κοινωνία των Πολιτών».  
 
Η Διάσκεψη είναι η πρώτη αυτού του είδους και αποτελεί μείζονα έκφραση διαβούλευ-
σης και συμμετοχής σε δημοκρατικές διαδικασίες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Εδράζεται 
σε απόψεις και συζητήσεις που πηγάζουν από πολίτες, οι οποίες δίνουν την ευκαιρία σε 
άτομα από όλη την Ευρώπη να ανταλλάσσουν απόψεις και να συμβάλουν στην κοινή δια-
μόρφωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης του μέλλοντος.  
 
Η εκδήλωση επικεντρώθηκε σε τρεις σημαντικές θεματικές: 
• Κλιματική Αλλαγή και Περιβάλλον: Ανοίγοντας τον δρόμο για ένα πιο βιώσιμο μέλ-

λον. 
• ΕΕ και ο κόσμος: Η στρατηγική αυτονομία της ΕΕ μέσα από την κοινή ασφάλεια και 

άμυνα. 
• Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας. 
 
Στο πάνελ συμμετείχαν ο Ευρωβουλευτής της Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας των 
Σοσιαλιστών και Δημοκρατών κ. Κώστας Μαυρίδης, ο οποίος είναι μέλος της αντιπρο-
σωπείας τους Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Διάσκεψη για το Μέλλον της ΕΕ, η Επικε-
φαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο κ. Μυρτώ Ζαμπάρτα 
και ο Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο κ. Ανδρέας 
Κεττής. 
 
Μεταξύ άλλων, οι συμμετέχοντες σχολίασαν το γεγονός ότι η ΕΕ πρέπει να κάνει πολύ 
περισσότερα για τη νεανική ανεργία και ότι με τόσο χαμηλούς μισθούς και τόσο ψηλά ε-
νοίκια είναι πολύ δύσκολο να ανταπεξέλθουν Επιπλέον, οι φοιτητές από τρίτες χώρες α-
ντιμετωπίζουν την υψηλή γραφειοκρατία στην Κύπρο και αναρωτιούνται πότε θα αλλάξει 
κάποιους κανονισμούς η ΕΕ και εάν τελικά θα πετύχει η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών σε 
όλους τους τομείς.  Αναφορικά με το περιβάλλον, σχολίασαν ότι στην Κύπρο πρέπει να 
γίνουν πολύ περισσότερα και ότι πρέπει να γίνει προτεραιότητα το περιβάλλον για όλους.  
 
 Καλούνται οι πολίτες να συμμετέχουν στη συζήτηση μέσα από την ιστοσελίδα 
https://futureu.europa.eu/  
 

https://futureu.europa.eu/
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To EUROPE DIRECT Larnaca και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας, πραγματοποίησαν στις 24 Νοεμβρίου 2021, ενημερωτική δια-
δικτυακή εκδήλωση αναφορικά με το «ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΔΗ-
ΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» 
 
Το σχέδιο στοχεύει στη στήριξη νέων αλλά και υφιστάμενων μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και ε-
μπορίας γεωργικών προϊόντων, εξαιρουμένων, όπως και σε προηγούμενα 
σχέδια, προϊόντων αλιείας, υδατοκαλλιέργειας, οίνου και ξυδιού. Το ποσό, 
πάντως, που θα χρησιμοποιηθεί για εφαρμογή του νέου σχεδίου, και συγκε-
κριμένα τα 25 εκατ. ευρώ, καταδεικνύει τη σημασία που δίδεται στη μετα-
ποίηση γεωργικών προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2004 έως σή-
μερα για τον ίδιο σκοπό δόθηκαν 46 εκατ. ευρώ και επωφελήθηκαν 433 επι-
χειρήσεις. Στόχος, πάντως, είναι τα πέντε εκατ. ευρώ του νέου σχεδίου να 
διατεθούν σε πολύ μικρές επιχειρήσεις και τα υπόλοιπα 20 εκατ. ευρώ σε μι-
κρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 
 
Μπορείτε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση του Σχεδίου μέσα από 
το Facebook μας  
https://www.facebook.com/eudirectlarnaca/videos  
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To EUROPE DIRECT Δήμου Λάρνακας και ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου συνδιορ-
γάνωσαν ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Upskilling – Προετοιμάσου σωστά για την 
αγορά εργασίας», στις  27 Νοεμβρίου 2021. 
 
Στόχος της ημερίδας ήταν να βοηθήσει τους νέους/ες να προετοιμαστούν κατάλληλα για 
την αγορά εργασίας ετοιμάζοντας ένα σωστά δομημένο βιογραφικό σημείωμα και πα-
ράλληλα να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες επικοινωνίας που χρειάζονται κατά 
τη διαδικασία εξεύρεσης εργασίας. Επίσης να κατανοήσουν πώς θα δημιουργήσουν το 
προσωπικό τους brand (εικόνα), που θα έχει θετικό αντίκτυπο στην επαγγελματική, αλ-
λά και στην προσωπική τους ζωή. 
 
Εισηγήτριες του εργαστηρίου ήταν: η κα Στάλω Γιουτανή, Σύμβουλος της Υπηρεσίας 
Καθοδήγησης Καριέρας του ΟΝΕΚ, η Δρ Ανθή Αυλωνίτη, Λέκτορας στη Σχολή Busi-
ness & Management του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus και η κα Έλενα Ανδρέου, SEO 
Specialist; Branding Strategist; CEO & Founder at Go Digital Globally. 
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To EUROPE DIRECT Δήμου Λάρνακας και η Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, συνδιοργάνωσαν διαδικτυακή 
ημερίδα με τίτλο «Εκπαίδευση Ενηλίκων: Επαγγελματική Αποκατάσταση, 
Ανέλιξη, Προσωπική Ανάπτυξη», την Τετάρτη – 1η Δεκεμβρίου 2021. 
 
Στόχος της ημερίδας ήταν τα ενήλικα άτομα να επιδιώκουν την εκπαίδευσή 
τους για διάφορους λόγους, όπως για να βελτιώσουν τις προοπτικές απασχό-
λησής τους, να εξελιχθούν προσωπικά ή επαγγελματικά και να αποκτήσουν 
περαιτέρω δεξιότητες.  
 
Όλο και περισσότερο, τα άτομα πρέπει να βασίζονται στη συνεχή επαγγελμα-
τική εξέλιξη ώστε να παραμένουν ανταγωνιστικά στην αγορά εργασίας. Ως εκ 
τούτου, η εστίαση στην εκπαίδευση ενηλίκων είναι ζωτικής σημασίας για να 
αντιμετωπίσει η Ευρώπη τις οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμε-
ρα, καθώς και να ανταποκριθεί στη ζήτηση για νέες δεξιότητες και βιώσιμη 
παραγωγικότητα σε μια ολοένα και περισσότερο ψηφιοποιημένη παγκόσμια 
οικονομία.  
Εισηγητές του εργαστηρίου ήταν: η ∆ρα Νικολέττα Ιωάννου, Λειτουργός Γρα-
φείου Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών Υποθέσεων, ∆ία Βίου Μάθησης και Εκπαί-
δευσης Ενηλίκων, η οποία μας μίλησε για τα «Προγράµµατα και Πρωτοβου-
λίες που προωθούν την Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Κύπρο», ο ∆ρα Ηλίας 
Μαρκάτζιης, ∆ιευθυντής ΜΤΕΕΚ, Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλη-
τισμού και Νεολαίας, ο οποίος μας μίλησε για «Τα Προγράµµατα Ενηλίκων 
που προσφέρονται από τη ∆ΜΤΕΕΚ και η διασύνδεσή τους µε την αγορά ερ-
γασίας αλλά και την προσωπική ανάπτυξη» και επίσης παρουσιάστηκαν Κα-
λές Πρακτικές από απόφοιτους/ες των ΜΙΕΕΚ.  
 
 

https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/education-jobs-and-growth_el
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_el
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Η ΕΕ ξεκίνησε την  ενημερωτική εκστρατεία 
#EUChooseSafeFood με στόχο να βοηθήσει να λάβε-
τε ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με τις καθημερινές επι-
λογές φαγητού και να κατανοήσετε την επιστήμη πίσω από 
την ασφάλεια των τροφίμων της ΕΕ. 
https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood/#/
index-cy 
 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.Πώς ξέρω ότι το φαγητό μου είναι ασφαλές; 

2.Γιατί η επιστήμη είναι τόσο σημαντική όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων; 

Κατανοήστε τι είναι καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας διαβάζοντας και κατανοώντας τις ετικέτες. 
Οι πληροφορίες που περιέχουν είναι μια ευρωπαϊκή απαίτηση και μπορούν να σας βοηθήσουν να κάνετε τη 
σωστή επιλογή φαγητού.  
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ 

΄ΟΥΣΙΕΣ: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ 

ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  

ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΞΙΟΓΟΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα που θα προσφέρει βελτιωμένη προστασία από τις επικίνδυνες 

χημικές ουσίες σε περίπου 1 εκατομμύριο εργαζόμενους.» Σύμφωνα με τη σημερινή συμφωνία για 

την επικαιροποίηση της οδηγίας για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες, περί-

που 1 εκατομμύριο εργαζόμενοι θα επωφεληθούν από μεγαλύτερη προστασία χάρη στον καθορι-

σμό ορίων επαγγελματικής έκθεσης για το ακρυλονιτρίλιο και τις ενώσεις νικελίου, και στη μείωση 

των ορίων για το βενζόλιο. 
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. Erasmus για νέους επιχειρηματίες 
 

Το πρόγραμμα βοηθάει νέους επιχειρηματίες να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους δε-
ξιότητες και να αποκτήσουν επιχειρηματική πείρα μέσω κατάρτισης σε μια επιχείρηση υ-
ποδοχής στο εξωτερικό. Επιπλέον, οι επιχειρηματίες υποδοχής μπορούν να επωφεληθούν 
από τις νέες ιδέες, το όραμα και την ενέργεια αυτών των νέων τους συναδέλφων. 
 
Το πρόγραμμα Erasmus για νέους επιχειρηματίες διευκολύνει ανταλλαγές μεταξύ επιχειρή-
σεων, διάρκειας έως 6 μηνών, σε 39 συμμετέχουσες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε 
γειτονικές της χώρες. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Επιτροπή και από τότε που 
ξεκίνησε, αναπτύσσεται σταθερά.  
 
Το πρόγραμμα εντάσσεται στη στρατηγική της ΕΕ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η ο-
ποία τις βοηθά να αποκτήσουν πρόσβαση στις διεθνείς αγορές. Από το 2018, χάρη σε πρό-
σθετη χρηματοδοτική στήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουν συμπεριληφθεί νέοι 
προορισμοί εκτός Ευρώπης στην πρωτοβουλία EYE GLOBAL, η οποία πλέον επιτρέπει 
ανταλλαγές και με επιχειρηματίες στις ΗΠΑ, τον Καναδά, το Ισραήλ, τη Σινγκαπούρη και 
τη Νότια Κορέα.  
 
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.erasmus-entrepreneurs.eu%2F%3Ffbclid%3DIwAR2_7GJlp6UGhCz69md7AO2-Z3EN8Neq4dPZLZfUmgM0eKN7iSf9_C7t9Ls&h=AT128N_wWdWrx83umVM3_UkYhVW-cL1jKMMMD97DsERBABINM32UVeYN0i9hpsTedES1HRlHsW3ACQxnQEu9RW2-zwZi511OxBdA1Ltu3sl
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