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ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
EUROPE DIRECT ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Το Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct
Λάρνακας (Το Κέντρο), συνδέει την έδρα του
άμεσα και γρήγορα με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εντάσσεται σε ένα δίκτυο το οποίο μετρά
περισσότερα από 500 κέντρα σε 27 κράτη
μέλη και βρίσκεται υπό την αιγίδα
της
Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην Κύπρο και του Δήμου
Λάρνακας.
Μέρος των αρμοδιοτήτων του Κέντρου είναι η
διοργάνωση εκδηλώσεων και διαλέξεων που
θα αποσκοπούν στην ενημέρωση των πολιτών
γύρω από τα Ευρωπαϊκά Θέματα. Στο Κέντρο
υπάρχει πλούσιο υλικό προς διανομή στο
κοινό, το οποίο ετοιμάζεται και αποστέλλεται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Κέντρο είναι
ανοιχτό για το κοινό από Δευτέρα μέχρι
Παρασκευή, 9:00-3:00μμ.
Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
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Περιεχόμενα
 ΧρηματοδοτήσειςΠροκηρύξεις,
σελ.2-8
 Θέσεις ΕργασίαςΕκπαίδευσηΚατάρτιση, σελ.911
 Εκδηλώσεις, 12-17
 Επισκέψεις σχολείων και Οργανισμών, σελ. 18
 Τελευταία Νέα, 19
-20

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ

1.Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις κατοικίες
Το Σχέδιο Χορηγιών «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες» περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα «Θ.Αλ.Ε.Ι.Α» 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ε.Ε. και
την Κυπριακή Δημοκρατία.
Το Σχέδιο αποσκοπεί στην εκτεταμένη ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων
κατοικιών που βρίσκονται σε περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας.
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Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 60% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της κάθε αίτησης και μπορεί να καλύψει δαπάνες που αφορούν θερμομόνωση του κελύφους της οικίας, αντικατάσταση κουφωμάτων, εγκατάσταση
συστημάτων σκίασης καθώς επίσης και την εγκατάσταση ή/και αντικατάσταση τεχνικών συστημάτων (όπως π.χ. ηλιακά, φωτοβολταϊκά, κλιματιστικά,
μπαταρίες αποθήκευσης, συστήματα ελέγχου κλπ.).
Για τις κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών, η ένταση της χορηγίας αυξάνεται
στο 80%.
Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου ανέρχεται στα
€70 εκατομμύρια. Το ποσό που θα διατεθεί κατά την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων ανέρχεται στα €30 εκατομμύρια ευρώ και δύναται να τροποποιηθεί.
Δικαιούχοι
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν φυσικά πρόσωπα που ζουν σε κατοικίες
που ανεγέρθηκαν σε περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις ενεργειακής αναβάθμισης πολυκατοικιών, για τις οποίες θα πρέπει να υποβάλλεται μια ενιαία αίτηση από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της Διαχειριστικής Επιτροπή της πολυκατοικίας,
η οποία θα ενεργεί εκ μέρους όλων των ιδιοκτητών.
http://www.meci.gov.cy
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2.Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα και άλλων
στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων :http://www.meci.gov.cy

Το Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων
Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων περιλαμβάνεται στο
Πρόγραμμα «Θ.Αλ.Ε.Ι.Α» 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ε.Ε. και την
Κυπριακή Δημοκρατία.
Το Σχέδιο στοχεύει στην υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα και άλλων
στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων που βρίσκονται
εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές της Κύπρου που
ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.
Η χρηματοδοτική ενίσχυση συνίσταται στην παροχή χορηγίας πάνω σε
καθορισμένες επιλέξιμες δαπάνες για την επέκταση και εκσυγχρονισμό
υφιστάμενων ή και για τη δημιουργία νέων βιώσιμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ).
Οι ειδικότεροι στόχοι του είναι:
• Η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων που θα βελτιώσουν την τεχνολογική στάθμη, την παραγωγική διαδικασία και την
παραγωγικότητα τους. • Η δημιουργία νέων μονάδων και η τόνωση της
επιχειρηματικότητας. • Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 60% του εγκεκριμένου επενδυτικού προγράμματος και μπορεί να καλύψει δαπάνες που αφορούν Ανέγερση/ Επέκταση Κτηρίων, Διαμόρφωση/ Διαρρύθμιση Κτηρίων, Καινούργια Μηχανήματα/ Εξοπλισμό, Μεταφορικά Μέσα και Άλλες Δαπάνες.
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Δικαιούχοι
Α. Νέες ή υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του μεταποιητικού
τομέα που ευρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.
Ως μεταποιητικές δραστηριότητες χαρακτηρίζονται οι δραστηριότητες
που περιλαμβάνονται στον Τομέα C, στους Στατιστικούς Κώδικες Οικονομικών Δραστηριοτήτων, 2008 (με βάση το Σύστημα Ταξινόμησης
Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE Αναθ. 2, της Ε.Ε.).
Β. Άλλες νέες ή υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις πιο κάτω οικονομικές δραστηριότητες:
1. Παραγωγή βρώσιμου και μη βρώσιμου πάγου (τομέας D - 35.30.2)
2. Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης άχρηστων αντικειμένων/ μηχανών
(τομέας Ε - 38.31.1)
3. Ανακύκλωση μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων (τομέας Ε - 38.32.1)
4. Τεχνικές Δοκιμές & Αναλύσεις (τομέας M - 71.20.9)
Για σκοπούς χορηγίας θα καλύπτονται μόνο οι πιο κάτω κατηγορίες:

• Χημεία Τροφίμων & Ποτών • Εργαστήρια Δοκιμών για Βιομηχανικά Προϊόντα
5. Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες
και τη μηχανική (τομέας M - 72.19.9)
Για σκοπούς χορηγίας θα καλύπτεται μόνο η πιο κάτω κατηγορία:
• Σχεδίαση προϊόντων και ετοιμασία πρωτότυπων (prototypes) για
σκοπούς βιομηχανικής παραγωγής
6. Ατμοκαθαριστήρια / Πλυντήρια Ρούχων (τομέας S - 96.01.1 &
96.01.2)
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3.Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2021 το Σχέδιο για «Ενθάρρυνση Νέας Επιχειρηματικότητας» (€15 εκατομμύρια), που καλύπτει τα δημοφιλή σχέδια νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας, καθώς και το Σχέδιο για «Επενδύσεις στον Οινοποιητικό
Τομέα» (€2 εκατομμύρια), ενώ κατά το δεύτερο εξάμηνο θα προκηρυχθούν τα Σχέδια
για «Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων» και «Ψηφιακή Αναβάθμιση Επιχειρήσεων».
Όλες τις λεπτομέρειες για τα Σχέδια Χορηγιών θα τις βρείτε στη νέα, ανανεωμένη ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας https://meci.gov.cy.

Συνολικά την επταετία θα δοθούν €30 εκατ.

4.Σχέδιο Επιχορήγησης Μέρους του Κόστους της Δαπάνης για
Έργα Αναβάθμισης των Υπηρεσιών σε Κέντρα Αναψυχής
Περισσότερα

https://bit.ly/3kKfOpt
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5. Τo Σχέδιο Παροχής Οικονομικής στήριξης για την πιστοποίηση παροχέων υπηρεσιών
καταδύσεων αναψυχής με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου CYS EN ISO 24803:2017
επιχορηγεί το 50% της συνολικής δαπάνης για την πιστοποίηση, με ανώτατο ποσό τα
400 ευρώ ανά Παροχέα ανά έτος. Περισσότερες πληροφορίες:

http://www.tourism.gov.cy

•
•
•

•
•

Εκπαίδευση αυτοδυτών σύμφωνα με το πιστοποιημένοπρόγραμμα εκπαίδευσης για το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί.
Οργανωμένης η Καθοδηγούμενης Κατάδυσης
Εκμίσθωση Καταδυτικού Εξοπλισμού
Εκδρομές με μάσκα και αναπνευστήρα
Εισαγωγικές Καταδύσει ς
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ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

1.Are you a specialist in the field of chemicals? Would you like to start an in-

ternational career in a multicultural environment? If yes, then read on.

The European Commission (EC) is currently looking for specialists with professional experience in the field of chemicals. Recruited policy officers (grade AD 6) will work mainly at the EC’s Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
(DG GROW) and the Directorate-General for Environment (DG ENV).
Your main tasks will be to develop, manage and implement policy and legislation in the area
of chemicals, carry out regulatory tasks in the various fields of chemicals, including following human health and environmental risk assessments and socio-economic analyses, and to
monitor the enforcement of legislation. You will also prepare and participate in Member State
meetings and negotiations, monitor trends and trade agreements, and be involved in negotiations in the area of chemicals policy, including international negotiations.

As an employer, the Institutions and Agencies of the EU offer a community of expertise with
a wide range of opportunities to broaden your learning, enhance your skills, and develop your
career.
https://epso.europa.eu/content/administrators-field-chemicals-policy_en
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ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
2.Proofreaders/language editors - Greek (EL)
Προκήρυξη γενικού διαγωνισμού — EPSO/AST/148/21 — Διορθωτές τυπογραφικών δοκιμίων/
γλωσσικοί επιμελητές (AST 3) για τις ακόλουθες γλώσσες: Ελληνική (EL), ισπανική (ES), εσθονική
(ET), ιρλανδική (GA), ιταλική (IT) και πορτογαλική (PT)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?
uri=OJ:C:2021:058A:FULL&from=EN

3.Head of Human Resources-CEDEFOP (Thessaloniki)
Deadline for applications: Friday 19 March 2021 at 13:00 Greek time
(CET+1). Applications must be submitted on-line from the following
link: on-line application
https://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/vacancies/
head-human-resources
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More work positions: #EUAgencies

EU AGENCIES NETWORK:
https://euagencies.eu/jobs/job-vacancy-list
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Το Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας , τηρώντας τα
μέτρα προστασίας των πολιτών από την πανδημία, πραγματοποιεί όλες τις
εκδηλώσεις του διαδικτυακά και συνεχίζει να εξυπηρετεί τους δημότες τηλεφωνικώς και μέσω email. Το Κέντρο είναι ανοικτό για επισκέψεις κατόπιν τηλεφωνικής διευθέτησεις στο τηλέφωνο 24620993

Το Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, σας προσκαλούν στη διαδικτυακή
ενημερωτική παρουσίαση των δύο νέων Σχεδίων Χορηγιών
«Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες»
«Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Μεταποιητικού Τομέα και
άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων»

Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2021
14:00 – 15:00

Συντονιστείτε στο https://www.facebook.com/eudirectlarnaca

Τα ερωτήματα μπορούν να υποβάλλονται στο Facebook και στο Messenger του Europe Direct Information
Centre in Larnaca. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ όπως αποστείλετε email στο
europedirectlarnaca@cytanet.com.cy
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Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο και το Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας σας προσκαλούν στη διαδικτυακή συζήτηση με
θέμα:

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις:
Ανάκαμψη μέσω των νέων πολιτικών και μεταρρυθμίσεων
της ΕΕ
30 Μαρτίου 2021
17:30-19:00

Ομιλητές:

Λευτέρης Χριστοφόρου-Ευρωβουλευτής (ΕΛΚ)
Δημήτρης Παπαδάκης - Ευρωβουλευτής (Σ&Δ)
Κυριάκος Κόκκινος-Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας
και Ψηφιακής Πολιτικής.

Συντονίστρια: Μυρτώ Κατσούρη

Συντονιστείτε στο https://www.facebook.com/eudirectlarnaca

Τα ερωτήματα μπορούν να υποβάλλονται στο Facebook και στο Messenger του Europe Direct Information
Centre in Larnaca. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ όπως αποστείλετε email στο
europedirectlarnaca@cytanet.com.cy
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Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ COVID-19
Στις 11 Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε άδεια
κυκλοφορίας υπό όρους για το εμβόλιο κατά της COVID-19 το
οποίο αναπτύχθηκε από την εταιρεία Janssen Pharmaceutica
NV, μία από τις φαρμακευτικές εταιρείες Janssen του ομίλου
Johnson & Johnson, και γίνεται έτσι το τέταρτο εμβόλιο κατά
της COVID-19 που εγκρίνεται στην ΕΕ.
Η άδεια αυτή αποτελεί συνέχεια της θετικής επιστημονικής
σύστασης που εξέδωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων
(EMA), έπειτα από ενδελεχή αξιολόγηση της ασφάλειας, της
αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του εμβολίου, και
εγκρίνεται από τα κράτη μέλη.
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ
Λάιεν, δήλωσε τα εξής: «Το εμβόλιο Janssen είναι το τέταρτο
εγκεκριμένο εμβόλιο του χαρτοφυλακίου της ΕΕ και θα μας
βοηθήσει να ενισχύσουμε την εκστρατεία εμβολιασμού κατά το
δεύτερο τρίμηνο του 2021. Απαιτεί μόνο μία δόση, η οποία μας
φέρνει ένα ακόμη βήμα πιο κοντά στην επίτευξη του συλλογικού μας στόχου για τον εμβολιασμό του 70 % του ενήλικου
πληθυσμού έως το τέλος του καλοκαιριού.»
Η κ. Στέλλα Κυριακίδου, επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των
Τροφίμων, δήλωσε τα εξής: «Το χαρτοφυλάκιό μας απαρτίζεται
πλέον από τέσσερα ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια κατά
της COVID-19 και εργαζόμαστε άοκνα για να τα παράσχουμε
στους πολίτες στην Ευρώπη και πέραν αυτής το συντομότερο
δυνατόν. Ένα εμβόλιο μίας δόσης μπορεί να κάνει τη διαφορά
στην ταχύτητα διεξαγωγής του εμβολιασμού. Η είσοδος του εμβολίου Janssen στην αγορά εξασφαλίζει ότι έχουμε πρόσβαση
σε συνολικά έως και 1,8 δισ. δόσεις εγκεκριμένων εμβολίων από
διάφορες τεχνολογικές πλατφόρμες, γεγονός ζωτικής σημασίας
για την εξασφάλιση της πρόσβασης σε εμβόλια για την Ευρώπη
και τους διεθνείς εταίρους μας. Θα εξακολουθήσουμε να εργαζόμαστε ακαταπόνητα για να στηρίξουμε τους παραγωγούς
εμβολίων και να εξασφαλίσουμε την παράδοση δόσεων, όπως
συμφωνήθηκε στις συμβάσεις μας.»
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Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ COVID-19
Το εμβόλιο της Janssen θα χορηγείται σε μία δόση σε ενήλικες
ηλικίας 18 ετών και άνω με σκοπό την πρόληψη της
COVID-19. Το εμβόλιο βασίζεται σε έναν αδενοϊό, έναν αβλαβή
ιό μέσω του οποίου εισάγονται στον οργανισμό «οδηγίες» από
τον ιό που προκαλεί την COVID-19. Αυτό επιτρέπει στα ίδια τα
κύτταρα του οργανισμού να παράγουν την πρωτεΐνη που
βρίσκεται μόνο στον ιό της COVID-19. Το ανοσοποιητικό
σύστημα του ανθρώπου αναγνωρίζει ότι η εν λόγω πρωτεΐνη
δεν θα έπρεπε να βρίσκεται στον οργανισμό και ανταποκρίνεται
με τη δημιουργία φυσικής άμυνας κατά του ιού που προκαλεί
την COVID-19. Ο αδενοϊός στο εμβόλιο δεν μπορεί να
αναπαραχθεί και δεν προκαλεί νόσο.
Με βάση τη θετική γνώμη του ΕΜΑ, η Επιτροπή επαλήθευσε όλα
τα στοιχεία τεκμηρίωσης της άδειας κυκλοφορίας και ζήτησε τη
γνώμη των κρατών μελών προτού χορηγήσει την άδεια
κυκλοφορίας υπό όρους.
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ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ:
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΙΟ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
#FutureofEurope
Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης ανοίγει τον δρόμο για την
έναρξη μιας σειράς διαβουλεύσεων και δημόσιων συζητήσεων, οι οποίες
θα δώσουν τη δυνατότητα σε ανθρώπους από κάθε γωνιά της Ευρώπης
να μοιραστούν τις ιδέες τους συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση του
μέλλοντος της Ευρώπης.
Η Διάσκεψη θέτει ως στόχο να δώσει στους πολίτες μεγαλύτερο ρόλο
στη διαμόρφωση των πολιτικών και των φιλοδοξιών της ΕΕ, ώστε να
βελτιωθεί η ανθεκτικότητα της Ένωσης απέναντι σε διάφορες κρίσεις, οικονομικές ή σχετικές με την υγεία. Θα δημιουργήσει νέο δημόσιο φόρουμ
για μια ανοικτή, διαφανή και δομημένη διαβούλευση χωρίς αποκλεισμούς με τους Ευρωπαίους, σχετικά με τα ζητήματα που έχουν σημασία
γι' αυτούς και που επηρεάζουν την καθημερινή τους ζωή.
Η Διάσκεψη θα χρησιμοποιήσει διάφορα μέσα διεξαγωγής, μεταξύ των
οποίων ψηφιακά φόρουμ, και, όταν είναι δυνατόν, και εκδηλώσεις διά
ζώσης, με την τήρηση των κανόνων για τη νόσο COVID. Μια διαδραστική πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα θα δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν ιδέες διαδικτυακά, καθώς
και να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις ή να διοργανώσουν τις δικές τους
εκδηλώσεις.
Η πλατφόρμα αυτή, καθώς και όλες οι εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν υπό την αιγίδα της Διάσκεψης, πρέπει να βασίζονται στις αρχές της
συμμετοχικότητας, του ανοικτού πνεύματος και της διαφάνειας, και να
σέβονται τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων και την
ιδιωτικότητα. Οι επιτροπές διαβουλεύσεων των Ευρωπαίων πολιτών
που θα διοργανωθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα μεταδίδονται, ενώ όλες
οι συνεισφορές που θα υποβάλλονται διαδικτυακά θα δημοσιοποιούνται.
Η Διάσκεψη καλείται να καταλήξει σε συμπεράσματα, τα οποία θα
καθοδηγήσουν τις αποφάσεις για τη μελλοντική κατεύθυνση της
Ευρώπης.
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ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ
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