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Α
γαπητοί Αναγνώστες,

Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που σας καλωσορίζω σε 

αυτή τη συλλεκτική έκδοση για τα πέντε (5) χρό-

νια λειτουργίας του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης 

Europe Direct Λεμεσού. Το Κέντρο στεγάζεται στο Τεχνο-

λογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και υπάγεται στην Ύπηρεσία 

Έρευνας και Διεθνούς Συνεργασίας (ΎΕΔΣ). Όταν το 2012 

υποβάλλαμε αίτηση ως ΎΕΔΣ στην Αντιπροσωπεία της Ευ-

ρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, για να γίνουμε φορέας 

Ύποδοχής του Κέντρου, δεν φανταζόμουνα τη σημαντική 

πορεία που θα είχε το Κέντρο αυτό στην τοπική κοινωνία. 

Πλέον, 5 χρόνια μετά το Κέντρο είναι γνωστό στην τοπική 

κοινωνία της Λεμεσού, αλλά και σε ολόκληρη την Κύπρο, για 

τις υπηρεσίες ενημέρωσης και καθοδήγησης που προσφέ-

ρει σε όλους τους πολίτες και τους οργανωμένους φορείς.

Το Europe Direct Λεμεσού στεγάζεται στην καρδιά του Τε-

χνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, στο ιστορικό κέντρο της 

Λεμεσού, και ένας από τους βασικούς στόχους του είναι να 

ενημερώνει τους νέους, φοιτητές και μαθητές, για πλειάδα 

θεμάτων και ευκαιριών, όπως ευκαιρίες πρακτικής άσκη-

σης, υποτροφίες, δικαιώματα καθώς και θέσεις εργασίας. 

Το Europe Direct Λεμεσού ανήκει στο Πανευρωπαϊκό Δί-

κτυο Europe Direct που αποτελείται από 500 Κέντρα Ευ-

ρωπαϊκής Πληροφόρησης σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και 

Καλωσόρισμα 
Γενικού Συντονιστή 

Europe Direct 
Λεμεσού 

Δρ. Χαράλαμπος Χρυσοστόμου

Γενικός Συντονιστής Europe Direct Λεμεσού

Προϊστάμενος Ύπηρεσίας Έρευνας και 
Διεθνούς Συνεργασίας

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
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πρωταρχικό στόχο έχει την άμεση και έγκυρη πληροφόρηση 

της τοπικής κοινωνίας αλλά και παγκύπρια για ευρωπαϊκά 

θέματα, που αφορούν στο ευρύ κοινό. Από την πρώτη μέρα 

που λειτούργησε το Κέντρο, υπήρχε στενή και αγαστή συνερ-

γασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 

Κύπρο και το Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου στην Κύπρο. Παράλληλα, το Κέντρο λειτουργούσε 

σε συνεργασία με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

και συγκεκριμένα τους 12 συνεργάτες που το στήριξαν από 

την πρώτη στιγμή, τους Δήμους Λεμεσού, Αγίου Αθανασίου, 

Γερμασόγειας, Μέσα Γειτονιάς, Ύψωνα, Κάτω Πολεμιδιών, Γε-

ροσκήπου, Δερύνειας, Αμμοχώστου, Μόρφου, την Κοινότητα 

της Παλώδιας καθώς και την Αναπτυξιακή Εταιρεία Λεμεσού. 

Όλες οι συνεργασίες οδήγησαν στη συν-διοργάνωση σημα-

ντικών εκδηλώσεων, δράσεων και ημερίδων ενημέρωσης και 

πληροφόρησης που στέφθηκαν με μεγάλη επιτυχία και είχαν 

μεγάλη απήχηση προς το κοινό. Πέραν των 100 εκδηλώσεων 

διοργανώθηκαν στα 5 χρόνια λειτουργίας του Κέντρου πάντα 

με επίκεντρο τον πολίτη. 

Κατά τη διάρκεια των 5 αυτών χρόνων, αξιοσημείωτη είναι η 

συνεργασία που ανέπτυξε το Europe Direct Λεμεσού με τα το-

πικά και παγκύπρια Μέσα Ενημέρωσης. Με τα ενημερωτικά 

ένθετα κατέστη δυνατόν να φτάσει η ευρωπαϊκή πληροφόρη-

ση σε κάθε Κύπριο και να ενημερώνεται έγκαιρα και έγκυρα 

για την πληθώρα των ευκαιριών που προσφέρει σε όλους τους 

πολίτες η ΕΕ. Το Κέντρο, ως ”one stop shop”, προσφέρει στον 

καθένα που επιθυμεί να το επισκεφτεί έντυπο πληροφορια-

κό υλικό, πληροφορίες, καθοδήγηση και συμβουλές σε ένα 

χώρο προσβάσιμο και φιλικό. 

Η εξυπηρέτηση των πολιτών γίνεται επίσης μέσω τηλεφώνου 

και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πάντα με επαγγελματισμό και 

σεβασμό προς τον πολίτη. Εξίσου σημαντική είναι και η δια-

δικτυακή του δράση, όπου η ιστοσελίδα και τα Μέσα Κοινω-

νικής Δικτύωσης του Κέντρου, επικαιροποιούνται σε τακτική 

βάση και αποτελούν σημείο αναφοράς όχι μόνο για το ευρύ 

κοινό αλλά ακόμη και για τους δημοσιογράφους. Ακόμη ένα 

σημαντικό μέσο πληροφόρησης του Κέντρου είναι και το Ενη-

μερωτικό Δελτίο σε έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση που εκδί-

δεται ανά διμηνία. 

Κλείνοντας, θέλω να αναφέρω πως η επιτυχία βασίζεται και 

στην ομαδικότητα και στη συλλογικότητα των ατόμων που 

απαρτίζουν και στελεχώνουν το Κέντρο και δράττομαι της 

ευκαιρίας να ευχαριστήσω το προσωπικό που «αγκάλιασε» το 

Κέντρο από την πρώτη στιγμή ίδρυσής του. Είμαι βέβαιος πως 

το έργο του Κέντρου που ξεκίνησε το 2013 θα συνεχίσει και τα 

επόμενα χρόνια για να μπορεί ο κάθε πολίτης να πληροφορεί-

ται και να αξιοποιεί όλων των ειδών τις ευκαιρίες που προσφέ-

ρει η Ευρωπαϊκή Ένωση με απώτερο σκοπό να τις γνωρίζουν 

και να τις διεκδικούν.
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Α
γαπητοί φίλοι,

Η συμπλήρωση πέντε χρόνων από την έναρ-

ξη λειτουργίας του Κέντρου Πληροφόρησης 

Europe Direct Λεμεσού (EDIC Λεμεσού) αποτελεί μια 

ευκαιρία για απολογισμό του έργου του, εκτίμηση των 

αποτελεσμάτων αλλά και αναγνώριση της προσφοράς 

του. 

Μέρος ενός πανευρωπαϊκού δικτύου Κέντρων Πληρο-

φόρησης, και με τη συγχρηματοδότηση της Αντιπρο-

σωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, το 

Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Λεμεσού έχει 

συμβάλει, από την ίδρυσή του το 2013, στην καλύτερη 

ενημέρωση των Κυπρίων πολιτών της περιοχής της Λε-

μεσού σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει φέρει, 

με τον τρόπο αυτό, πιο κοντά το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι 

στους Κύπριους πολίτες, καθιστώντας λιγότερη απρό-

σωπη τη λεγόμενη «γραφειοκρατία των Βρυξελλών» 

και αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η Ευρωπαϊκή Ένω-

ση είναι παρούσα στην καθημερινή ζωή των πολιτών. 

Ενδεικτικά, να αναφέρω τα ακόλουθα στοιχεία: από το 

2013 έως το 2017, το Κέντρο Πληροφόρησης Europe 

Direct της Λεμεσού οργάνωσε περί των 100 εκδηλώ-

σεις ενημέρωσης και πληροφόρησης των πολιτών, 

πάνω σε μια σειρά από θέματα όπως τα δικαιώματα 

των Ευρωπαίων πολιτών και τις ευκαιρίες αξιοποίησης 

του «Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη» (το γνωστό 

«Σχέδιο Γιούνκερ»), και ευρωπαϊκά προγράμματα που 

απευθύνονται στους πολίτες. Ας σημειωθεί ότι ενόψει 

Καλωσόρισμα, 
Επικεφαλής 

Αντιπροσωπείας 
της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής στην 
Κύπρο

Ιερόθεος Παπαδόπουλος

Επικεφαλής Αντιπροσωπείας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο
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των τελευταίων Ευρωεκλογών, το 2014, το Κέντρο Πληρο-

φόρησης Europe Direct της Λεμεσού δραστηριοποιήθηκε 

έντονα για την ενημέρωση των πολιτών, προτρέποντάς τους 

παράλληλα να λάβουν μέρος στις εκλογές. 

Επίσης, αξίζει να αναφερθεί η συνεργασία του Κέντρου Πλη-

ροφόρησης Europe Direct της Λεμεσού με τα σχολεία της 

περιοχής, καθώς κάθε χρόνο οργανώνονται εκδηλώσεις με 

στόχο την πληροφόρηση των μαθητών για τα δικαιώματά 

τους στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, το 

Κέντρο Πληροφόρησης ενημερώνει τους πολίτες για εκδη-

λώσεις σχετικές με την Ευρωπαϊκή Ένωση τις οποίες πραγμα-

τοποιούν άλλοι φορείς, όπως, για παράδειγμα, ημερίδες για 

το τραπεζικό σύστημα και εκδηλώσεις για τις επαγγελματικές 

επιλογές των νέων. Μέσα από την ιστοσελίδα του Κέντρου 

Πληροφόρησης (http://europedirect.cut.ac.cy), αλλά και το 

Ενημερωτικό Δελτίο του, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης 

να πληροφορηθούν για ευκαιρίες χρηματοδότησης από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, ή για ευκαιρίες υποβολής προτάσεων και 

υποψηφιοτήτων για συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα. 

Ύπάρχει, όμως, και η σημαντική, καθημερινή επικοινωνία του 

Κέντρου Πληροφόρησης με τους πολίτες - ίσως το πιο ση-

μαντικό κομμάτι του έργου του, καθώς παρέχει άμεσες και 

έγκυρες πληροφορίες, καθώς και πρακτικές συμβουλές, 

σχετικά με Ευρωπαϊκά θέματα (νομοθεσία, δικαιώματα Ευ-

ρωπαίων πολιτών, κοινοτικά προγράμματα κλπ). Οι πολίτες 

μπορούν να επισκεφθούν αυτοπροσώπως το Κέντρο Πλη-

ροφόρησης, να πάρουν τηλέφωνο, να στείλουν μήνυμα με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με φαξ, ή να επισκεφθούν την 

ιστοσελίδα του Κέντρου Πληροφόρησης για να λάβουν τις 

πληροφορίες που χρειάζονται.

Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που το Κέντρο Πληροφόρησης Europe 

Direct Λεμεσού θα είναι ένα από τα 420 Κέντρα Πληροφόρη-

σης «νέας γενιάς» που θα λειτουργήσουν στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Τα Κέντρα αυτά έχουν συσταθεί και συγχρηματοδο-

τούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο να είναι ση-

μεία επαφής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολι-

τών της, αλλά και ως φορέας διάχυσης πληροφοριών που 

αφορούν την Ένωση. Με λίγα λόγια, τα Κέντρα Πληροφόρη-

σης, όπως και το Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Λε-

μεσού, φέρνουν την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες. 

Εύχομαι τα επόμενα χρόνια να είναι εξίσου δημιουργικά και 

παραγωγικά για το Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Λε-

μεσού, ούτως ώστε οι Κύπριοι πολίτες να έλθουν πιο κοντά 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
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1. Τι είναι το Europe Direct Λεμεσού; 

Το Europe Direct Λεμεσού είναι Κέντρο Ευρωπαϊκής 

Πληροφόρησης που ξεκίνησε τη λειτουργία του τον 

Ιανουάριο 2013. Το Κέντρο εδρεύει στο Τεχνολογικό 

Πανεπιστήμιο Κύπρου που έχει επιλεγεί ως φορέας 

υποδοχής από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής στην Κύπρο. 

Το Κέντρο ανήκει στο Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Europe 

Direct που αποτελείται από 500 Κέντρα Ευρωπαϊκής 

Πληροφόρησης σε 28 κράτη μέλη της ΕΕ. 

Το Europe Direct Λεμεσού απευθύνεται προς όλους 

τους πολίτες και οργανωμένους φορείς της κοινωνί-

ας, με σκοπό να τους μεταφέρει την Ευρωπαϊκή πλη-

ροφόρηση με εύκολο και προσβάσιμο τρόπο. 

2. Τι κάνει το Europe Direct Λεμεσού;

Προσφέρονται κυρίως οι παρακάτω υπηρεσίες:

• Παροχή πληροφοριών, βοήθειας και συμβουλών 

στους πολίτες σε σχέση με ευρωπαϊκά θέματα (δι-

καιώματα που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή ιθα-

γένεια, ευκαιρίες χρηματοδότησης, προγράμματα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, νομοθεσία, κ.ά.)

• Προώθηση και ενθάρρυνση της ενεργούς συμμε-

τοχής των πολιτών στα κοινοτικά προγράμματα.

• Δημιουργία και διάχυση Ενημερωτικού Δελτίου 

(ηλεκτρονικού και έντυπου) με σημαντικές πληροφο-

ρίες για Ευρωπαϊκά θέματα.

• Διοργάνωση ημερίδων και εκδηλώσεων 

ενημερωτικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα για το 

ευρύ κοινό.

• Παροχή ευρωπαϊκών εκδόσεων.

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν.

Κέντρο Ευρωπαϊκής 
Πληροφόρησης Europe 
Direct Λεμεσού, Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου

[ 2266 άτομα εξυπηρετήθηκαν μέσω τηλεφώνου, 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και με κατ’ ιδίαν 

συναντήσεις στα 5 χρόνια λειτουργίας του Κέντρου ]
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E
urope Direct Information Centre (EDIC Limassol) 

provides information for citizens and organized groups 

regarding the European Union and has a direct and 

fast connection with the European Union.

The EDIC centre is a part of a pan-European network and it 

is under the auspices of the Representation of the European 

Commission in Cyprus and the Cyprus University of 

Technology.

The mission for the EDIC Limassol includes the following 

services:

• Provide information and advices to the citizens about EU-

issues (such as the rights which derive from the European 

citizenship, the funding opportunities, the programs about 

education and training, the legislation, the common currency 

etc.) Give practical advice on several different issues 

(everything from how one can post a complaint on dangerous 

products, to how you can issue residents permits)

• Promote and encourage citizens to become more active 

and participate at the EU programs. Forward information to 

media regarding the EDIC and the EU.

• Create and disseminate important information about EU-

issues.

• Organize workshops, seminars and education regarding 

events in life for EU citizens (such as EU-citizen’s rights, 

education and vocational education, the future for rural 

development and so on)

• Provide brochures and publications about the European 

Union Update the EU or regions/ partners associated with 

the EU about information needs and potential of the region in 

which they are active.

• Promote partnership in issues that regards the European 

Commission If necessary, forward public requests to other 

more suitable sources of information in the EU, and on local 

and national level.

All services mentioned above are free of charge.

Δρ. Χαράλαμπος 
Χρυσοστόμου
Γενικός Συντονιστής 

Δρ Μαρίλια Παναγιώτου
Συντονίστρια 

Ελιάνα Ηλιοφώτου
Λειτουργός

Γεώργιος Νικόλα
Λειτουργός

Europe Direct 
Information Center 
in Limassol, Cyprus 
University of 
Technology

Ομάδα Europe Direct Λεμεσού
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1. Έκλεισαν τρία χρόνια από την ανάληψη των καθηκό-

ντων της Επιτροπής Γιούνκερ τα οποία σηματοδότησαν 

πέραν της οικονομικής κρίσης, η προσφυγική κρίση και 

το Brexit. Ποια η δική σας αποτίμηση; 

Το 2014 η Επιτροπή Γιούνκερ ανέλαβε σε μια δύσκολη συγκυ-

ρία για την Ευρώπη. Οι προκλήσεις που είχαμε να αντιμετω-

πίσουμε ήταν μεγάλες. Θέσαμε αμέσως στόχους και ξεκινή-

σαμε δουλειά. Δεν είχαμε αυταπάτες ότι το έργο μας θα ήταν 

εύκολο.. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε την απορρύθμιση που 

επέφερε η οικονομική κρίση, την πρωτόγνωρη προσφυγική 

ροή προς την Ευρώπη και βεβαίως το Brexit. Το ευρωπαϊκό 

οικοδόμημα κλυδωνίστηκε αλλά άντεξε. Οι Κασσάνδρες που 

προφήτευαν τη διάλυση της ΕΕ διαψεύστηκαν από τα ίδια τα 

γεγονότα. Η ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού εγχειρήματος 

αποδείχτηκε ισχυρή, όπως απέδειξαν τα εκλογικά αποτελέ-

σματα σε μια σειρά από κράτη-μέλη. Όπως είπε ο Ζαν Κλωντ 

Γιούνκερ, η Ένωση ταξιδεύει ξανά με αυτοπεποίθηση. Προχω-

ρούμε στην υλοποίηση των προτεραιοτήτων και των προτάσε-

ων της Επιτροπής με ρεαλισμό και χωρίς ψευδαισθήσεις. 

2. Πως ανταποκρίνεται η ΕΕ στις ανθρωπιστικές κρίσεις 

που εξελίσσονται στον κόσμο;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος χορηγός ανθρω-

πιστικής βοήθειας στον κόσμο. Ο κάθε ευρωπαίος πολίτης 

πρέπει να νιώθει περήφανος γι’ αυτό. Με μόλις δύο ευρώ το 

χρόνο συνεισφέρει στην αντιμετώπιση των μεγαλύτερων αν-

θρωπιστικών κρίσεων στον κόσμο. Κύρια προτεραιότητά μας 

είναι η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας όπου χρειάζεται, 

χωρίς καμία διάκριση, ανεξάρτητα από την εθνική καταγωγή, 

τη θρησκεία ή την ταυτότητα. Όπως προσφέρουμε βοήθεια 

στους Χριστιανούς στη Μοσούλη, προσφέρουμε βοήθεια και 

στους Μουσουλμάνους στη Μυανμάρ. 

3. Ποιο είναι το μεγαλύτερο στοίχημα του χαρτοφυλα-

κίου σας ως Επικεφαλής για Ανθρωπιστική Βοήθεια και 

Διαχείριση Κρίσεων; 

Αυτή τη στιγμή πάνω από 250 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν 

επηρεαστεί παγκόσμια από ανθρωπιστικές κρίσεις. Σχεδόν 70 

εκατομμύρια άνθρωποι έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν 

τα σπίτια και τις περιουσίες τους. Αυτή είναι η σκληρή πραγμα-

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: 
Χρήστος 

Στυλιανίδης Χρήστος Στυλιανίδης

Επίτροπος για 
Ανθρωπιστική Βοήθεια και 
Διαχείριση Κρίσεων
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τικότητα που κάνει το έργο μας ακόμα πιο δύσκολο αφού και 

οι πηγές χρηματοδότησης είναι περιορισμένες. Το στοίχημα, 

επομένως, είναι να κάνουμε την παροχή της ανθρωπιστικής 

βοήθειας ακόμα πιο αποτελεσματική, με καινοτόμες και ριζο-

σπαστικές προτάσεις. 

Η εκπαίδευση σε περιοχές κρίσεων είναι για μένα προτεραιό-

τητα. Διότι η εκπαίδευση/μόρφωση είναι εκ των ων ουκ άνευ 

για να αποτρέψουμε νέες χαμένες γενιές και για να προστα-

τέψουμε τα παιδιά από τη ριζοσπαστικοποίηση και άλλους 

συναφείς κινδύνους. Έτσι, από το 2014 έχω αυξήσει τον προ-

ϋπολογισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας για την εκπαίδευση 

8 φορές.

Σε ότι αφορά στο κομμάτι της διαχείρισης κρίσεων, το στοί-

χημά μας είναι η ενίσχυση και αναβάθμιση του συλλογικού 

ευρωπαϊκού συστήματος αντιμετώπισης φυσικών καταστρο-

φών. Αυτό το στόχο έχει η πρότασή μου για δημιουργία του 

rescEU. Το rescEU είναι το συμπληρωματικό δίχτυ ασφαλείας 

όταν τα εθνικά μέσα δε θα επαρκούν για να αντιμετωπίσουν 

πολλαπλές καταστροφές στον ευρωπαϊκό χώρο. Ταυτόχρονα, 

μέσα από το rescEU συμβάλλουμε στην καλλιέργεια κουλτού-

ρας πρόληψης και βοηθούμε τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τα 

εθνικά συστήματα διαχείρισης καταστροφών. Διότι η πρωταρ-

χική ευθύνη για την πρόληψη και αντιμετώπιση καταστροφών 

παραμένει στα κράτη-μέλη.

4. Πως κρίνετε το μέλλον της ολοκλήρωσης της ΕΕ, λαμ-

βάνοντας υπόψη την οικονομική κρίση, την άνοδο της 

ακροδεξιάς και το κλείσιμο των συνόρων; 

Όπως ήδη έχω πει, το ευρωπαϊκό εγχείρημα αποδεικνύεται 

ανθεκτικό. Έχουμε δυσκολίες να αντιμετωπίσουμε, αλλά το 

σημαντικό είναι ότι έχουμε γερά θεμέλια πάνω στα οποία μπο-

ρούμε να οικοδομήσουμε το κοινό μας ευρωπαϊκό μέλλον, 

χωρίς νέα τείχη αλλά κτίζοντας γέφυρες. Σε αυτή την προσπά-

θεια ο Ευρωπαίος πολίτης έχει τον κεντρικό ρόλο. Ήδη οι πολί-

τες έδωσαν την απάντησή τους στους λαϊκιστές και στους αρ-

νητές της ευρωπαϊκής ιδέας στη Γαλλία, στην Ολλανδία, στην 

Αυστρία και σε άλλα κράτη-μέλη. Είμαστε, επομένως, σε μια 

νέα καθοριστική φάση η οποία θα ορίσει το μέλλον της Ευρώ-

πης. Γι’ αυτό πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί και συνάμα δι-

ορατικοί αναζητώντας πάντα τη σύνθεση και τη συναίνεση και 

όχι, βεβαίως, σε μια λογική ελάχιστου κοινού παρονομαστή. 

5. Πόσο σημαντικός είναι ο θεσμός των Κέντρων Ευρω-

παϊκής Πληροφόρησης Europe Direct στην επικοινωνία 

μεταξύ της ΕΕ και των πολιτών; 

Θεωρώ τον θεσμό των κέντρων ευρωπαϊκής πληροφόρησης 

Europe Direct πολύ σημαντικό έτσι ώστε οι πολίτες να έρθουν 

πιο κοντά στην ΕΕ. Να νιώσουν τους ευρωπαϊκούς θεσμούς 

σαν κάτι δικό τους. Σήμερα είναι ακόμα πιο κρίσιμο επειδή οι 

αρνητές της ευρωπαϊκής ιδέας εκμεταλλεύονται προβλήμα-

τα και ελλείψεις για να υποσκάψουν το κοινό μας όραμα για 

το κοινό ευρωπαϊκό μέλλον. Θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι 

υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας μεταξύ του ευρωπαίου πολίτη 

και των ευρωπαϊκών θεσμών. Η νοοτροπία και η γραφειοκρα-

τική γλώσσα που, δυστυχώς, συστηματικά χρησιμοποιείται 

υψώνει τείχη στην επικοινωνία πολιτών και θεσμών. Πρέπει να 

ανατραπεί η εντύπωση ότι το Ευρωπαϊκό «πρότζεκτ» αφορά 

αποκλειστικά κάποιες ελίτ. Το Ευρωπαϊκό «πρότζεκτ» αφορά 

στην καθημερινότητα, στις ανάγκες και στο μέλλον των Ευρω-

παίων πολιτών. 

Τα κέντρα ευρωπαϊκής πληροφόρησης είναι γέφυρες πληρο-

φόρησης και συνεννόησης για να γίνει το ευρωπαϊκό «πρό-

τζεκτ» πιο απτό, πιο αντιληπτό, πιο άμεσο και πιο ανθρώπινο.
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5 ΧΡΌΝΙΑ ΛΕΙΤΌΥΡΓΙΑΣ
Europe Direct Λεμεσού

Σημαντικές εκδηλώσεις ανά χρονιά 

2013

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΎΡΩΠΗΣ, 28 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΎ 2013

Πραγματοποιήθηκε στους Χαρουπόμυλους Λανίτη στη Λεμεσό ο «Διάλογος 

για το Μέλλον της Ευρώπης» με την τέως Ευρωπαία Επίτροπο κα. Ανδρούλα 

Βασιλείου, αρμόδια για θέματα Εκπαίδευσης Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας, και 

Νεολαίας. Ο «Διάλογος» διοργανώθηκε από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπα-

ϊκής Επιτροπής στην Κύπρο σε συνεργασία με το Europe Direct Λεμεσού και 

πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στη Λεμεσό. 

Η εκδήλωση στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία μιας και προσέλκυσε 230 άτομα 

που προέρχονταν από την ακαδημαϊκή κοινότητα, φοιτητές, μαθητές, νέοι, συ-

νταξιούχοι, Δήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι του επιχειρηματι-

κού κόσμου και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.
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Τα κύρια θέματα της συζήτησης αφορούσαν τα δικαιώματα και τις ευκαιρίες 

πολιτών στην ΕΕ, Κύπρος και Οικονομία - Ευρωπαϊκές λύσεις και το Μέλλον 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συζήτηση ήταν αρκετά διαδραστική γιατί το κοινό 

μπορούσε να εκφράσει ελεύθερα τα ερωτήματα και τις τοποθετήσεις του προς 

την Ευρωπαία Επίτροπο. Ύπήρχε, επίσης, ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας 

στην αίθουσα ώστε το κοινό να εκφράσει άμεσα και ανώνυμα τις απόψεις του. 

Τη συζήτηση συντόνιζε ο δημοσιογράφος Λουκάς Φουρλάς. 

2013

«ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΎΠΡΟΎ - Ε.Ε ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ: ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΞΑΝΑ 

ΤΗΝ ΕΎΡΩΠΑΪΚΗ ΜΑΣ ΠΟΡΕΙΑ», 17 ΙΟΎΝΙΟΎ 2013 

Με κεντρικό ομιλήτη τον ΠτΔ Νίκο Αναστασιάδη, πραγματοποιήθηκε μια 

άκρως σημαντική δημόσια συζήτηση με τίτλο «οι σχέσεις Κύπρου - Ε.Ε σε Με-

τάβαση: Σχεδιάζοντας ξανά την ευρωπαϊκή μας πορεία». Η εκδήλωση πραγ-

ματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτών 2013 και φιλοξε-

νήθηκε στο χώρο που στεγαζόταν το Europe Direct Λεμεσού. Διοργανωτές 

ήταν το Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, η Αντιπροσωπεία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών 

σε συνεργασία με τον Όμιλο Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Κοι-

νωνίας μας - ΟΠΕΚ, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Κέντρο Ευ-

ρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Λεμεσού. 

Συντονιστής της «Δημόσια Συζήτηση» ήταν ο Δρ. Χαράλαμπος Χρυσοστόμου, 

Προϊστάμενος της Ύπηρεσίας Έρευνας και Διεθνούς Συνεργασίας του 

Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και Γενικός Ύπεύθυνος του Europe 

Direct Λεμεσού. 
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2014

ΕΎΡΩΔΙΑΛΟΓΟΣ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΎΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΎΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ 

ΘΕΜΑ ΤΙΣ ΕΎΡΩΕΚΛΟΓΕΣ, 5 ΜΑΪΟΎ 2014 

Ύλοποιήθηκε και διοργανώθηκε η Δημόσια Συζήτηση για πρώτη φορά στη Λε-

μεσό από το Europe Direct Λεμεσού, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λίου στην Κύπρο, την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο 

και το Ραδιοφωνικό Σταθμό Κανάλι 6. 

Στον Ευρωδιάλογο συμμετείχαν εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων με κοινο-

βουλευτική εκπροσώπηση. Η επικοινωνία των εκπροσώπων των κομμάτων 

με τους παρευρισκόμενους ήταν αμφίδρομη και ενδιαφέρουσα. Δόθηκε η 

ευκαιρία στο κοινό να υποβάλει ερωτήματα και κάνει τοποθετήσεις για πλειά-

δα σοβαρών ζητημάτων που απασχολούν την Κυπριακή κοινωνία, μεταξύ των 

οποίων η επίλυση του Κυπριακού προβλήματος, η δυσμενής οικονομική κατά-

σταση, η ανεργία, το μέλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης, έρευνα και καινοτο-

μία, η συμμετοχή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ρόλος του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου, η συμμετοχή των πολιτών κ.α. 

Ο έντονος προβληματισμός των πολιτών ήταν πρόδηλος καθ’ όλη τη διάρκεια 

της εκδήλωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το κοινό μπορούσε να υποβάλει ερω-

τήματα και μέσω διαδικτύου χρησιμοποιώντας το Twitter (#eurodialogos) ή 

μέσω γραπτών μηνυμάτων. Τα ερωτήματα αυτά παρουσιάστηκαν προς τους 

εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων από τον συντονιστή της εκδήλωσης, 

Δρ. Χαράλαμπο Χρυσοστόμου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΧΡΟΝΙΑ
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2015

ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΎ ΔΗΜΟΤΗ», 2013-2015 

Διενεργήθηκε σειρά ανοικτών διαλέξεων με τίτλο «Πανεπιστήμιο του Δημότη», 

από το Europe Direct Λεμεσού, σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Πανεπιστή-

μιο Κύπρου και το Ανοικτό Σχολείο του Δήμου Αγίου Αθανασίου..

Διοργανώθηκε το «Πανεπιστήμιο του Δημότη» από το 2013 μέχρι και το 2015 

και σκοπό είχε να ενημερώσει και να επιμορφώσει τους πολίτες για πλειάδα 

θεμάτων από διακεκριμένους επιστήμονες. Οι «φοιτητές» του «Πανεπιστημίου 

του Δημότη» είχαν την ευκαιρία μετά την ολοκλήρωση των διαλέξεων να απο-

κτήσουν πιστοποιητικό παρακολούθησης. 

2015

«ΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΎΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΕ», 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΎ 2015

Το Europe Direct Λεμεσού με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση 

των πολιτών αναφορικά με τα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης, δι-

οργάνωσε αριθμό σεμιναρίων με σκοπό την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την 

αύξηση της συμμετοχής.

Μια από τις πλέον επιτυχημένες εκδηλώσεις που διοργάνωσε το Κέντρο και 

φιλοξενήθηκε στο ΤΕΠΑΚ ήταν η Ημερίδα με τον τίτλο «Έλα να μάθεις για 

τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από τα Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ», 

όπου την παρακολούθησαν πέραν των 280 ατόμων. 
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Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Ε Σ Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ Α Ν Α Χ Ρ Ο Ν Ι Α

Διοργανωτές της Ημερίδας ήταν η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

στην Κύπρο, το Europe Direct Λεμεσού και η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων και Ανάπτυξης. 

2016

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUROSCOLA, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 

Για μια ημέρα Ευρωβουλευτές - Κύπριοι μαθητές στα έδρανα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου μέσω του προγράμματος Euroscola.

Πραγματοποίηθηκε διαγωνισμός με τίτλο «Euroscola: Πρόγραμμα πρόσκλη-

σης Μαθητών Λυκείου ηλικίας 16-18 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» από το 

Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Λεμεσού σε συνεργασία 

με τα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Εφημερίδα Λεμεσός, Ραδιοφωνικό 

Σταθμό Κανάλι 6, Τηλεοπτικός Σταθμός Capital) και τη στήριξη του Γραφείου 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, 

Επτά (7) συνολικά μαθητές αναδείχτηκαν ως τυχεροί του διαγωνισμού και προ-

σκλήθηκαν από το Γραφείο του ΕΚ τον Απρίλιο του 2015 στο Στρασβούργο, 

την επίσημη Έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Γαλλία, για να συμμετά-

σχουν μαζί με άλλους μαθητές στο πρόγραμμα Euroscola. 
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2016

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Σε όλα τα χρόνια λειτουργίας του Κέντρου, μαθητές από 40 σχολεία της Κύ-

πρου, ενημερώθηκαν για τις ευκαιρίες και τα δικαιώματα που τους προσφέρει 

η ΕΕ, μέσα από διαδραστικές παρουσιάσεις, τόσο στα σχολεία τους όσο και 

στους χώρους που στεγάζεται το Europe Direct Λεμεσού, στην καρδιά του Τε-

χνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Επίσης, οι φοιτητές καθώς και νέοι άνεργοι, είχαν την ευκαιρία να παρακο-

λουθήσουν σειρά σεμιναρίων με σκοπό να αναπτύξουν δεξιότητες για εξεύ-

ρεση εργασίας. Ύλοποιήθηκαν τα σεμινάρια από το Γραφείο Σταδιοδρομίας 

της ΎΣΦΜ (Ύπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας) του Τεχνολογικού 

Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με το Γραφείο Europe Direct Λεμεσού, 

το CyHRMA (Κυπριακός Σύνδεσμος Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού) και 

το ΚΕΣΕΑ (Κέντρο Συμβουλευτικής & Επαγγελματικής Ανάπτυξης). 

2016

ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΎΡΩΠΗΣ, 7 ΜΑΪΟΎ 2016

Το Europe Direct Λεμεσού κάθε χρόνο γιορτάζει την Ημέρα της Ευρώπης. Αξί-

ζει να σημειωθεί ότι η 9η Μαΐου έχει καθιερωθεί ως η επέτειος της ιστορικής 

ομιλίας που έκανε στο Παρίσι στις 9 Μαΐου 1950 ο Γάλλος τότε υπουργός Εξω-

τερικών, Robert Schuman. 
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Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Λεμεσού και το Τεχνο-

λογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετείχαν στις 7 Μαΐου 2016 στην εκδήλωση 

για τους εορτασμούς της Ημέρας της Ευρώπης στο Πολυλειτουργικό Παρα-

θαλάσσιο Πάρκο (Μόλος) στη Λεμεσό. 

Στο περίπτερο τους παρείχαν καθόλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, ενη-

μέρωση για τα προγράμματα σπουδών και για τα ευρωπαϊκά προγράμ-

ματα που διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο καθώς και για τις τρέχουσες 

ευρωπαϊκές προσκλήσεις για χρηματοδότηση, θέσεις εργασίας και 

κατάρτισης στην ΕΕ. Η εκδήλωση συνοδεύτηκε με πλούσιο καλλι-

τεχνικό πρόγραμμα και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους.  

2017

Η ΚΎΠΡΟΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΎΚΛΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 24 ΦΕΒΡΟΎΑΡΙΟΎ 2017

Στο πλαίσιο της στενής και αγαστής συνεργασίας του Europe Direct Λεμεσού 

με το Γραφείο Ενημέρωσης του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 

Κύπρο, διοργανώθηκε και η σημαντική εκδήλωση με τον τίτλο «Η Κύπρος στο 

Δρόμο της Στρατηγικής της Κυκλικής Οικονομίας». 

Στόχος των συνδιοργανωτών των και υποστηρικτών της Ημερίδας, ήταν η ανά-

δειξη της στρατηγικής που προωθεί η ΕΕ σχετικά με το μείζον ζήτημα της περι-

βαλλοντικά ορθότερης διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων και που σε δύο 

λέξεις έχει ονομαστεί Κυκλική Οικονομία.

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Ε Σ Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ Α Ν Α Χ Ρ Ο Ν Ι Α
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Ομιλητές μεταξύ άλλων ήταν η Επίτροπος Περιβάλλοντος και οι Ευρωβουλευτές 

Ελένη Θεοχάρους (ΕΣΜ),Τάκης Χατζηγεωργίου (ΕΕΑ) και η Δήμαρχος Τήλου, 

Μαρία Αλιφέρη. Το κοινό είχε την ευκαιρία μέσα από εποικοδομητική συζήτηση 

να προβάλει τα ερωτήματα και τους προβληματισμούς του και ευχή όλων είναι 

να εφαρμοστεί και στην Κύπρο άμεσα η Στρατηγική της Κυκλικής Οικονομία 

για να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι του ΕΚ.

ΕΎΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ, 

2013-2017 

Το Europe Direct Λεμεσού διοργάνωνε κάθε χρόνο τον Σεπτέμβριο σε συνερ-

γασία με τον Δήμο Αγίου Αθανασίου ποδηλασία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 

Εβδομάδας Κινητικότητας. Η εβδομάδα αυτή είναι σημαντικότατος θεσμός 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προαγωγή βιώσιμων προτύπων κινητικότητας 

και την προαγωγή βιώσιμων προτύπων κινητικότητας και κατ’ επέκταση για την 

διαμόρφωση και ανάπτυξη περιβαλλοντικού ήθους. 

Παράλληλα, το Europe Direct Λεμεσού υποστήριξε τις δράσεις του Γραφεί-

ου Αθλητισμού του ΤΕΠΑΚ για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού «Be 

Active» - ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προαγωγή του 

αθλητισμού και της φυσικής δραστηριότητας σε όλη την Ευρώπη, η οποία στο-

χεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τα πολλαπλά οφέλη της άσκησης. Η 

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού αφορά όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως 

ηλικίας, καταγωγής ή επιπέδου φυσικής κατάστασης. Κατά τη διάρκειά της δι-

οργανώνεται ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων σε διάφορα 

επίπεδα. 

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Ε Σ Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ Α Ν Α Χ Ρ Ο Ν Ι Α
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Τ
ο Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρημα-

τικής Στήριξης Κύπρου είναι μέλος 

του Enterprise Europe Network, του 

μεγαλυτέρου δικτύου υποστήριξης των μικρο-

μεσαίων επιχειρήσεων στον κόσμο και αποτελεί 

μηχανισμό πληροφόρησης και παροχής συμ-

βουλευτικών υπηρεσιών με στόχο την ανάπτυ-

ξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας 

των κυπριακών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

EURES: Το δίκτυο EURES (Ευρωπαϊκές Ύπη-

ρεσίες Απασχόλησης) στοχεύει στη διευκό-

λυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των ερ-

γαζομένων μέσα στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό 

Χώρο (ΕΟΧ). Απευθύνεται τόσο σε εκείνους 

που ζητούν εργασία, οι οποίοι ενδιαφέρονται 

να μετακινηθούν σε μια άλλη χώρα για εργασία 

ή για σπουδές, όσο και στους εργοδότες που 

επιθυμούν να απασχολήσουν προσωπικό από 

το εξωτερικό.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΠΛΗΡΌΦΌΡΙΕΣ 

- ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 
ΔΙΚΤΥΑ 
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SOLVIT: Εάν ως πολίτης ή επιχείρηση της 

ΕΕ αντιμετωπίζετε εμπόδια σε μια άλλη χώρα 

επειδή μια δημόσια αρχή δεν εφαρμόζει σω-

στά την ενωσιακή νομοθεσία, το SOLVIT μπο-

ρεί να σας βοηθήσει. Το SOLVIT επιδιώκει να 

προσφέρει ουσιαστικές λύσεις σε πραγματικά 

προβλήματα χωρίς να απαιτείται προσφυγή 

στη δικαιοσύνη. Παραδείγματα προβλημάτων 

που λύθηκαν χάρη στο SOLVIT: Αναγνώρι-

ση επαγγελματικών προσόντων, δικαιώματα 

βίζας (θεώρησης) και διαμονής, δικαίωμα 

ψήφου, κοινωνική ασφάλιση, φορολογία και 

ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων ή πλη-

ρωμών. Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν.

Euroguidance: Το δίκτυο Euroguidance 

αποτελείται από τα Κέντρα Πληροφόρησης 

για θέματα Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (ΕΚΠΕΕΚ) σε όλη την Ευρώπη. Το 

δίκτυο προωθεί την κινητικότητα για λόγους 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, και ενημερώνει 

το κοινό σχετικά με τις ευκαιρίες μάθησης 

στην Ευρώπη. Επίσης προσφέρει συμβουλές 

επαγγελματικού προσανατολισμού σχετικά 

με την απασχόληση. 

EURAXESS: Είστε ερευνητής; Το δίκτυο 

EURAXESS, αποτελεί σημαντικό εργαλείο 

μέσω του οποίου οι ερευνητές και οι οικογέ-

νειές τους μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 

αναζητήσεις θέσεων εργασίας σε όλη την 

Ευρώπη, πληροφορίες για τα δικαιώματα και 

τις υποχρεώσεις τους, καθώς και πρακτικές 

συμβουλές για τη μετακίνησή τους σε ευρω-

παϊκές χώρες. Είναι μία διαδικτυακή πύλη 

αναζήτησης ελκυστικών ευκαιριών σταδιο-

δρομίας στον τομέα της έρευνας καθώς και 

μία δεξαμενή ερευνητικών ταλέντων παγκο-

σμίου επιπέδου.

Το RAPEX παρουσιάζει προϊόντα τα οποία 

δημοσιοποιούνται σε μηνιαία βάση στην ιστο-

σελίδα του συστήματος ταχείας ενημέρωσης 

RAPEX, ως επικίνδυνα για την ασφάλεια και 

υγεία των καταναλωτών και παιδιών.

Η Ευρώπη Σου / Your Europe προσφέρει 

βοήθεια και συμβουλές προς τους υπηκόους 

της ΕΕ και τις οικογένειές τους και λειτουργεί 

ως οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη. 

Αυτό συμπεριλαμβάνει ταξίδια, εργασία και 

συντάξεις, οχήματα, διατυπώσεις διαμονής, 

εκπαίδευση και νεολαία, υγεία, οικογένεια, 

καταναλωτές, ανάπτυξη επιχείρησης, φο-

ρολογία, κανόνες ανταγωνισμού, κοινωνική 

ασφάλιση, χρηματοδοτήσεις, το περιβάλλον 

και άλλα.

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου: 

Χρειάζεστε ταξιδιωτικές συμβουλές για το τα-

ξίδι σας στην Ευρώπη ή ψάχνετε για οδηγό 

συμβουλών για ασφαλείς αγορές στην Ε.Ε.; 

Αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τη μη επιστρο-

φή του αντιτίμου του εισιτηρίου σας κατόπιν 

ακύρωσης της πτήσης σας ή με τη μη αντικα-

τάσταση ενός ελαττωματικού προϊόντος; Το 

παράπονο σας σχετικά με υπερχρέωση λο-

γαριασμού δεν επιλύθηκε; Το Ευρωπαϊκό Κέ-

ντρο Καταναλωτή Κύπρου παρέχει δωρεάν 

βοήθεια και συμβουλές στους καταναλωτές.
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