
 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ERASMUS+ 

Καλό απόγευμα σε όλους, 

Σας καλωσορίζω στο πέμπτο Ενημερωτικό Σεμινάριο με θέμα το πρόγραμμα Erasmus+ 

που διοργανώνεται από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και 

τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης σε 

συνεργασία με το Δήμο Παραλιμνίου. 

Καταρχάς θέλω να καλωσορίσω τον Επικεφαλή της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής στην Κύπρο κ. Γεώργιο Μαρκοπουλιώτη και να τον ευχαριστήσω για την 

παρουσία του σήμερα εδώ. Επίσης, να καλωσορίσω την κα Ζωή Σάββα Ανώτερη 

Λειτουργό Προγραμματισμού της Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, 

Συντονισμού και Ανάπτυξης, την κα Ρούλα Κύριλλου Ιωαννίδου και την κα  Μαρία 

Χατζηγεωργίου από το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια βίου 

Μάθησης, καθώς και την κα Μαρία Χριστοδούλου και τον κ. Μαρίνο Παύλου από τον 

Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου.  

Ο Δήμος Παραλιμνίου έχοντας εντοπίσει το κενό που υπάρχει στην ενημέρωση για τα 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα στην Ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου,  έχει αναλάβει την 

πρωτοβουλία να φέρει την ενημέρωση πιο κοντά στους πολίτες της Ελεύθερης Επαρχίας 

Αμμοχώστου διότι ΟΛΟΙ έχουμε δικαίωμα στην ενημέρωση και τη συμμετοχή στα 

ευρωπαϊκά προγράμματα.   

Το Πρόγραμμα ERASMUS + προσφέρει αμέτρητες ευκαιρίες στους τομείς της 

εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού. Ο προϋπολογισμός για 

την Κύπρο μόνο για το έτος 2015 είναι  € 8.162.522 για όλους τους τομείς.  

Ο Δήμος Παραλιμνίου συμμετέχει ενεργά στη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, τόσο 

σε εθνικό επίπεδο όσο και στα ανταγωνιστικά προγράμματα είτε ως επικεφαλής είτε ως 

εταίρος. Ήδη έχει εγκριθεί μια πρόταση στα πλαίσια του Erasmus+ η οποία ξεκινά τον 

ερχόμενο Μάιο. Αναμένουμε απαντήσεις και σε άλλες περιπτώσεις που συμμετέχουμε 

ως εταίροι. Επίσης έχουμε ήδη υποβάλλει την πρότασή μας στα πλαίσια των 

χρηματοδοτήσεων από το ΕΤΠΑ για την Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη 

καθώς και για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων της Τουριστικής Βιομηχανίας 

στα πλαίσια του Ταμείου Συνοχής.   

Περισσότερα για το πρόγραμμα ERASMUS+ θα μας παρουσιάσουν οι εκπρόσωποι των 

Εθνικών Υπηρεσιών ΙΔΕΠ Δια Βίου Μάθησης και ΟΝΕΚ.  

Σας εύχομαι λοιπόν καλή ακρόαση και είμαι σίγουρος ότι στο τέλος θα γνωρίζουμε όλοι 

μας κάτι περισσότερο ώστε να γίνουμε ικανότεροι και να συμμετέχουμε πιο ενεργά στα 

ευρωπαϊκά προγράμματα. 

Ευχαριστώ. 


