
Κέντρο Ευρωπαϊκής
Πληροφόρησης Βορείου Αιγαίου



Το Εurope Direct Βορείου Αιγαίου (Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης

Βορείου Αιγαίου) ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2013. Λειτουργεί υπό την

αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και φιλοξενείται από το Πανεπιστήμιο

Αιγαίου στην πόλη της Μυτιλήνης.

Επιστημονικός  Υπεύθυνος  του  Εurope  Direct Βορείου Αιγαίου  είναι  ο

καθηγητής  του  Πανεπιστημίου  Αιγαίου  Πάνος  Γρηγορίου  και  κάτοχος

Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet.

Το Κέντρο εντάσσεται σε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο που αριθμεί περίπου

500 κέντρα στα 28 κράτη μέλη,  εκ των οποίων τα 18 βρίσκονται  στην

Ελλάδα. Τα Europe Direct υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και βρίσκονται υπό τον συντονισμό και την

εποπτεία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε κάθε κράτος-

μέλος.

Η ταυτότητά μας



Το  Εurope  Direct  Βορείου  Αιγαίου  αποτελεί  δίαυλο  επικοινωνίας  της

τοπικής κοινωνίας με όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

έχει ως στόχο την προβολή της Ευρωπαϊκής Διάστασης της Περιφέρειας

Βορείου Αιγαίου καθώς και  την υποστήριξη και  διάδοση του έργου της

Αντιπροσωπείας  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  αλλά  και  του  Γραφείου

Ενημέρωσης  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  στην  Ελλάδα.  Ένας  καλά

ενημερωμένος πολίτης αποτελεί τον καλύτερο εταίρο μιας δημοκρατικής

και αποτελεσματικής Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα, 

Η ενημέρωση αφορά σε όλους τους πολίτες του Βορείου Αιγαίου όλων των

ηλικιακών  ομάδων,  γύρω  από  θέματα  ευρωπαϊκού  ενδιαφέροντος,

υπηρεσίες  προσαρμοσμένες  στις  τοπικές  και  περιφερειακές  ανάγκες  και

απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την ΕΕ και ιδιαίτερα στους τομείς

που έχουν αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των πολιτών, όπως σε θέματα

νεολαίας,  εκπαίδευσης,  πολιτισμού,  περιβάλλοντος  και  ευρωπαϊκών

προγραμμάτων.

Αποστολή και Στόχοι 



 Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, εκθέσεων, ημερίδων και

σεμιναρίων  πάνω  σε  επίκαιρα  θέματα  σε  συνεργασία  με

εξειδικευμένους φορείς που απευθύνονται είτε στο ευρύ κοινό, είτε

σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες (άνεργοι, νέοι, μαθητές/φοιτητές,

επαγγελματίες, επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς κλπ)

 Τακτική  συνεργασία  με  τα  τοπικά  ΜΜΕ  στοχεύοντας  στην

ενημέρωση  των  πολιτών  μέσω  ραδιοφωνικών  και  τηλεοπτικών

εκπομπών, δελτίων τύπου και ούτω καθεξής.

 Ενημέρωση  μέσω  έντυπου  και  ηλεκτρονικού  υλικού,  που

προέρχεται από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Δράσεις 



Το  Europe Direct Βορείου  Αιγαίου  αποτελεί  1  από  τα  3  Κέντρα
Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης σε ολόκληρη την Ελλάδα (επί του συνόλου
των 18),στο οποίο ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η προβολή
του  Επενδυτικού  Σχεδίου  Juncker (InvestEU)  στα  νησιά  του  Βορείου
Αιγαίου.

Στόχος μας είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των φορέων και των
πολιτών  σχετικά  με  τις  ευρωπαϊκές  ευκαιρίες  χρηματοδότησης
αναπτυξιακών δράσεων ,τις δυνατότητες κατάρτισης και εξέλιξης σε μια
ευρωπαϊκή περιφέρεια. Στο πλαίσιο της εκστρατείας της ενημέρωσης του
κοινού  διοργανώνονται  ημερίδες,  ενημερωτικές  συναντήσεις,
ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εκπομπές.

Η ύψιστη προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να επανέλθει η
Ευρώπη σε τροχιά ανάπτυξης και να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας χωρίς να
δημιουργηθεί νέο χρέος.

Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη έχει τρεις στόχους: την εξάλειψη
των εμποδίων στις επενδύσεις, την προβολή και τεχνική υποστήριξη των
επενδυτικών  έργων  και  την  αποτελεσματικότερη  χρήση  των
χρηματοδοτικών πόρων. Ως εκ τούτου αποτελείται από τρεις πυλώνες

 Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)
 Τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την 

Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων 
 Τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με την εξάλειψη 

των κανονιστικών φραγμών στις επενδύσεις τόσο σε εθνικό όσο 
και σε ενωσιακό επίπεδο. 

Για περισσότερες πληροφορίες:   https  ://  europa  .  eu  /  investeu  /  home  _  el

Σοφία Σωτηρίου, Υπεύθυνη InvestEU –Europe Direct Βορείου Αιγαίου

Επενδυτικό Σχέδιο για την
Ευρώπη- InvestEU

https://europa.eu/investeu/home_el


8  Ιουνίου  2013.  Αίθουσα  του  Εμπορικού  Επιμελητηρίου  Λέσβου:  «Οι  γερμανικές
πολεμικές αποζημιώσεις και η Ελλάδα» 

                                    

  

Δευτέρα 18 Μαΐου 2015. Ειδική Ενημερωτική Δράση απευθυνόμενη σε εκπαιδευτικούς
της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Λέσβου.

15 Μαρτίου 2016. Ανοικτό Ευρωπαϊκό Μάθημα «Ευρωπαϊκή ιθαγένεια και θεμελιώδη
δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Ενδεικτικές εκδηλώσεις



9 Ιουλίου 2016.  Διεθνές  Συμπόσιο  με θέμα  «Οι επιρροές της αριστοτελικής σκέψης
στην Ευρώπη»

21  Νοεμβρίου  2016.  Προσυνεδριακή  Συνάντηση  Προβληματισμού  υπό  την  αιγίδα  του
ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για την Δημοκρατία και τον Κοινοβουλευτισμό, με
θέμα «Συμμετοχή, Δίκτυα, Αποκέντρωση»

19  Φεβρουαρίου  2017.  «Τουρισμός  και  Ανάπτυξη  στο  Βόρειο  Αιγαίο  –  Ευρωπαϊκές
προκλήσεις και ευκαιρίες»



9 Μαΐου 2017. Ανοιχτή συζήτηση με την ευκαιρία της Ημέρας της Ευρώπης, με θέμα: «Η
πορεία της Ευρωπαϊκής Ενοποιητικής Διαδικασίας 60 χρόνια μετά την υπογραφή της
Συνθήκης ΕΟΚ στην Ρώμη»

10-20  Ιουλίου 2017.  Θερινό Σχολείο,  με θέμα «European  Economic  and  Social
Governance»

16  Ιουλίου  2017.  Βόλτα στο  Βόρειο  Αιγαίο,  Επίσκεψη φοιτητών  και  καθηγητών  σε
σημαντικά ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα έργα στην Λέσβο



28  Ιουλίου  2017.  1η Συνάντηση  Πολιτιστικών  Φορέων  Λέσβου.  «Η  συμβολή  του
Πολιτισμού στην Ανάπτυξη της Λέσβου»

15-17 Σεπτεμβρίου 2017.  «European     Film     Days».. Σε μια περίοδο, που συμπληρώνονται
60 χρόνια από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης, το τριήμερο προβολών έγινε με
στόχο τη γνωριμία του κοινού της Λέσβου με το Ευρωπαϊκό σινεμά

5 Οκτωβρίου 2017, Ενημερωτική Συνάντηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού
Σχεδίου  Juncker -Καρλόβασι  Σάμου  «Ευκαιρίες-  αξιοποίηση  από  χρηματοδοτήσεις
ευρωπαϊκών πόρων»

https://www.facebook.com/events/1413782782009325/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&fref=mentions


6 Οκτωβρίου 2017.  Ενημερωτική Συνάντηση  «Γνωριμία με την Ευρώπη στα σχολικά

προγράμματα. 60 χρόνια μετά τη συνθήκη της Ρώμης»

Πάνος  Γρηγορίου,  Καθηγητής  Διεθνών  και  Ευρωπαϊκών  Θεσμών

Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ευγενία Δρεκόλια, Υπεύθυνη Προβολής και Επικοινωνίας Europe Direct

Έρη Χατζηδημητρίου, Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Διοικητική Υποστήριξη:  Ειρήνη Τσαουσέλλη

                                         Χριστίνα Σταματάκη

                                         Μαρία Σπυρέλη 

Σοφία Σωτηρίου, Υπεύθυνη Προγράμματος InvestEU και Ευρωπαϊκού

Θεσμικού Σχεδιασμού

Η ομάδα του ΚΕΠ- Europe
Direct Βορείου Αιγαίου

Πρόγραμμα InvestEU



 H EE με λίγα λόγια:
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_el

 Οι χώρες της Ε.Ε.: 
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_el

 Όργανα και οργανισμοί της Ε.Ε.:
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_el

 Eυρωπαϊκή ιθαγένεια:
https://europa.eu/european-union/topics/eu-citizenship_el

 Εργασία και συνταξιοδότηση στην Ε.Ε.:
https://europa.eu/european-union/life/work-pensions_el

 Εκπαίδευση και νεολαία στην Ε.Ε.: 
https://europa.eu/european-union/life/education-training_el

 Δικαιώματα καταναλωτών:
https://europa.eu/european-union/life/consumer-rights_el

 Δημόσιες  συμβάσεις  στην  Ε.Ε.  Κανόνες  και  κατευθυντήριες
γραμμές:

https://europa.eu/european-union/business/public-contracts_el

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

https://europa.eu/european-union/business/public-contracts_el
https://europa.eu/european-union/life/consumer-rights_el
https://europa.eu/european-union/life/education-training_el
https://europa.eu/european-union/life/work-pensions_el
https://europa.eu/european-union/topics/eu-citizenship_el
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_el
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_el
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_el


Site: http  ://  www  .  europedirect  -  northaegean  .  gr
Facebook:  Europe Direct Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης 

Βορείου Αιγαίου https://www.facebook.com/EDIC.North.Aegean/ 
Twitter: EDIC North Aegean https://twitter.com/edicaegean?

lang=el 
Instagram: europe_direct_north_aegean  

https://www.instagram.com/europe_direct_north_aegean/ 

Επικοινωνήστε  μαζί  μας  μέσω  τηλεφώνου  ή  e-mail,  των  κοινωνικών
δικτύων (facebook, twitter, instagram) ή ακόμη μέσω της on-line φόρμας
επικοινωνίας (χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο «Στοιχεία Επικοινωνίας»)

ΕUROPE DIRECT ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Λόφος Πανεπιστημίου
Κτίριο Περιβάλλοντος
Ισόγειο, Γραφείο 1Α
81100 Μυτιλήνη
Ώρες λειτουργίας του Κέντρου για το κοινό: Δευτέρα έως 

Παρασκευή 10:00-17:00 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: (+30) 22510-36522

Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις

Στοιχεία επικοινωνίας

https://twitter.com/edicaegean?lang=el
https://twitter.com/edicaegean?lang=el
http://www.europedirect-northaegean.gr/
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