
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

  

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ERASMUS + ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 

 

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η ενημερωτική ημερίδα για το πρόγραμμα ERASMUS+ 

την οποία συνδιοργάνωσαν η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και ο 

Δήμος Παραλιμνίου. Στην ημερίδα αυτή έγινε παρουσίαση σχετικά με τις ευκαιρίες 

χρηματοδότησης που προσφέρει το πρόγραμμα ERASMUS+ στους τομείς της εκπαίδευσης, της 

κατάρτισης και της νεολαίας, ενώ για πρώτη φορά, περιλαμβάνεται ο τομέας του αθλητισμού. 

Απευθύνθηκε χαιρετισμός από το Δήμαρχο Παραλιμνίου και τον Επικεφαλή της 

Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο κ. Μαρκοπουλιώτη. Η παρουσίαση 

του προγράμματος έγινε από τους κα Ζωή Σάββα, Ανώτερη Λειτουργό Προγραμματισμού της 

Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, κα Ρούλα 

Κυρίλλου Ιωαννίδου, Ανώτερη Λειτουργό του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης,  κα Μαρία 

Χατζηγεωργίου, Λειτουργό Επικοινωνίας και Βασικής Δράσης 2 του ΙΔΕΠ Δια Βίου Μάθησης,  

κα Μαρία Χριστοδούλου, Υπεύθυνη Εθνικής Υπηρεσίας Erasmus+ Νεολαία και τον κ. Μαρίνο 

Παύλου, Χειριστή Δράσεων  από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου.  

Η προσέλευση του κόσμου ήταν πρωτοφανής και αυτό επιβεβαιώνει την ανάγκη που υπάρχει για 

ενημέρωση αναφορικά με τις δράσεις και τη χρηματοδότηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών 

και Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων στην Ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου.  

 

Ο Δήμος Παραλιμνίου έχει εντοπίσει το κενό που υπάρχει στην διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων και 

σεμιναρίων στην Ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου και έχει αναλάβει την πρωτοβουλία να φέρει την 

ενημέρωση κοντά στους πολίτες της Επαρχίας έτσι ώστε να επέλθει το επιθυμητό αποτέλεσμα που 

είναι αφενός η ανάπτυξη, η ευημερία και το ευ ζην των πολιτών και αφετέρου, η πλήρης 

απορρόφηση των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων που δίδονται για την Κύπρο ως χώρα μέλος της 

Ένωσης. Αποτελεί δέσμευσή μας και κυρίαρχο στόχο η ενημέρωση και η κατάρτιση όλων των 

πολιτών της Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου και η χθεσινή ημερίδα αποτελεί την αφετηρία 

για τη συνέχιση του έργου που επιτελεί ο Δήμος.   

Το πρόγραμμα Erasmus+ 2014-2020, θα χρηματοδοτήσει  διακρατικές συμπράξεις μεταξύ 

ιδρυμάτων και οργανισμών, ενώ παράλληλα θα στηρίξει τις εθνικές προσπάθειες για 

εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας ώστε να ενισχυθεί η 

συνεργασία και να γεφυρωθεί ο κόσμος της εκπαίδευσης με τον κόσμο της εργασίας, με 

απώτερο στόχο να καλυφθούν οι ελλείψεις δεξιοτήτων που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη. 

 



 

 

Ο Δήμος μας συμμετέχει ήδη σε πρόγραμμα ERASMUS+ και συγκεκριμένα στην Βασική 

Δράση 1 – Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων – Κινητικότητα των ατόμων μόνο στον 

τομέα της νεολαίας» στο σχέδιο με τίτλο «Moving Green – Take your chance and make 

Europe go green!» το οποίο προωθείται από το Information Centre Lower στην Αυστρία. Ο 

Δήμος θα συμμετέχει στο σχέδιο Moving Green μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας 

Παραλιμνίου, του οποίου τα μέλη θα πραγματοποιήσουν δύο εκπαιδευτικά ταξίδια στην 

Αυστρία τον Μάιο και τον Ιούλιο του 2015. 

 Στόχοι του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των μελλοντικών γενεών 

για την προστασία του περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη διοργάνωση δύο (2) 

study visits στην Αυστρία, τον Μάιο και τον Ιούλιο του 2015, στα οποία ο Δήμος θα 

εκπροσωπηθεί από έξι (6) μέλη του Συμβουλίου Νεολαίας. Το σχέδιο έχει σχεδιαστεί με τέτοιο 

τρόπο, μέσω εργαστηρίων και άλλων αθλητικών δραστηριοτήτων, ώστε να δώσει στους νέους 

τη δυνατότητα να μάθουν για τη βιωσιμότητα και το πώς μπορεί να ενσωματωθεί αυτή στην 

καθημερινή ζωή τους, ενώ προβλέπεται και η οργάνωση στο καλοκαίρι του 2015 ενός πράσινου 

αθλητικού γεγονότος.  
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