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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ 
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ “EURODESK”  

 
 

 

ΜΕΡΟΣ A’- ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Το Εθνικό Γραφείο Eurodesk Κύπρου βρίσκεται στη διαδικασία επέκτασης του Δικτύου 

πολλαπλασιαστών/συνεργατών του για την υποστήριξη και την προώθηση των υπηρεσιών που 

παρέχει το “Eurodesk”.  

 

Σκοπός του Eurodesk είναι να παρέχει πληροφόρηση στους νέους και στα άτομα τα οποία 

ασχολούνται με τη νεολαία, για ποικίλες ευκαιρίες σε όλη την Ευρώπη, όπως ευκαιρίες κινητικότητας, 

εθελοντισμού, ανταλλαγών, εργασίας, πρακτικής άσκησης, μη τυπικής μάθησης και άλλα πολλά, 

εντελώς δωρεάν.  Το Eurodesk συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσα από το 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ και λειτουργεί σε 36 ευρωπαϊκές χώρες. Στην Κύπρο, η αρμόδια 

υπηρεσία για τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου «Eurodesk» είναι ο Οργανισμός Νεολαίας. 

Σημειώνεται ότι ως πολλαπλασιαστές του Δικτύου λειτουργούν και τα έξι (6) Κέντρα Πληροφόρησης 

Νέων του Οργανισμού Νεολαίας. 

 

Το Εurodesk Cyprus διαθέτει τα ακόλουθα διαδικτυακά κανάλια, στα οποία αναρτώνται οι διάφορες 

ευκαιρίες:  

 

• Eurodesk Cyprus website:        https://eurodesk.onek.org.cy 

• Eurodesk Cyprus Facebook page:       https://www.facebook.com/eurodesk.cy 

• Eurodesk Cyprus Twitter account:       https://twitter.com/EurodeskCyprus 

• Eurodesk Cyprus Instagram account:  https://www.instagram.com/eurodesk_cyprus/ 

• Eurodesk Cyprus LinkedIn account:    https://www.linkedin.com/in/eurodesk-cyprus1a51991a4/ 

 

Το Eurodesk Cyprus συνεισφέρει επίσης στο περιεχόμενο της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της 

Νεολαίας | European Youth Portal (europa.eu) και δίνει απαντήσεις στα ερωτήματα που 

υποβάλλονται στη Πύλη μέσω της επιλογής «Κάντε μια Ερώτηση».  

 

 

https://eurodesk.onek.org.cy/
https://www.facebook.com/eurodesk.cy/?fref=ts
https://www.facebook.com/eurodesk.cy
https://twitter.com/EurodeskCyprus
https://twitter.com/EurodeskCyprus
https://www.instagram.com/eurodeskcy/
https://www.instagram.com/eurodesk_cyprus/
https://www.instagram.com/eurodeskcy/
https://www.linkedin.com/in/eurodesk-cyprus1a51991a4/
https://europa.eu/youth/home_el
https://europa.eu/youth/home_el
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ΜΕΡΟΣ Β’- ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 
 
 
Η πρόσκληση αυτή συνοδεύεται από τα ακόλουθα δύο έγγραφα: 

 

1. το παρόν ενημερωτικό σημείωμα που παρέχει πληροφορίες για το Eurodesk Cyprus, τον ρόλο του 

πολλαπλασιαστή και τη διαδικασία επιλογής και 

2. την ηλεκτρονική αίτηση ενδιαφέροντος 

 

Η ηλεκτρονική αίτηση ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι τις 08 

Φεβρουαρίου 2021.  

 

Κριτήρια συμμετοχής που πρέπει να πληροί ένας ενδιαφερόμενος φορέας: 

1. Να είναι δημόσιος φορέας ή Μη Κυβερνητικός / Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός,  

2. Να δραστηριοποιείται στον τομέα της πληροφόρησης και της νεολαίας, 

3. Να έχει εμπειρία από Ευρωπαϊκά σχέδια και προγράμματα ή να κατέχει σήμα ποιότητας από 

το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης ως οργανισμός αποστολής ή υποδοχής. 

4. Να διαθέτει ένα άτομο το οποίο θα λειτουργεί ως άτομο επαφής για το Eurodesk, να είναι 

γνώστης της αγγλικής γλώσσας και να έχει την ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών 

και social media.  

 

*Δεν είναι δυνατή η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος από άτυπες ομάδες νέων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/4rqSH3EHak3cAjQQ7
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ΜΕΡΟΣ Γ’- ΡΟΛΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ EURODESK  

 

Ο μέγιστος αριθμός νέων πολλαπλασιαστών που θα επιλεγεί από το Εθνικό Γραφείο, πέραν των 

υφιστάμενων Κέντρων Πληροφόρησης του ΟΝΕΚ, είναι τρεις (3). Οι φορείς που θα επιλεγούν θα 

συνάψουν συμφωνία με το Eurodesk Cyprus με ημερομηνία ολοκλήρωσης τις 31 Δεκεμβρίου 2021. 

Η συμφωνία αυτή μπορεί να τερματιστεί από τα συμβαλλόμενα μέρη με γραπτή ειδοποίηση και πλήρη 

αιτιολόγηση για τον τερματισμό προς το άλλο μέρος τριάντα (30) ημέρες νωρίτερα. Το Εθνικό 

Γραφείο Eurodesk Κύπρου δικαιούται να προβεί σε τερματισμό της Συμφωνίας εάν ο 

πολλαπλασιαστής δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της συμφωνίας με καλή ποιότητα ή δεν 

συνεισφέρει στην καλή εικόνα και φήμη του Δικτύου Eurodesk. 

 

Οι πολλαπλασιαστές του Eurodesk θα λάβουν την απαραίτητη εκπαίδευση από το Εθνικό Γραφείο 

ώστε να παρέχουν ευρωπαϊκές πληροφορίες στους νέους και σε αυτούς που συνεργάζονται μαζί τους 

σε τοπικό/ περιφερειακό/ εθνικό επίπεδο χρησιμοποιώντας τα εργαλεία πληροφόρησης του 

Eurodesk.  

 

Οφέλη που προκύπτουν από τη συμμετοχή στο Δίκτυο: 

• Πρόσβαση σε έγκυρη & ποιοτική πληροφόρηση σχετικά με τις πολιτικές και τα προγράμματα 

για τη νεολαία μέσω εργαλείων, πλατφόρμων, ενημερωτικών δελτίων του Eurodesk κ.λπ. 

• Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με το Εθνικό Γραφείο για προώθηση του Eurodesk και των 

ευκαιριών κινητικότητας. 

• Εκπαιδεύσεις για το ρόλο του πολλαπλασιαστή και τις θεματικές  των εργαστηρίων που 

διεξάγονται από το Δίκτυο σε σχολεία, πανεπιστήμια και άλλους φορείς.  

• Ευκαιρίες συμμετοχής σε δραστηριότητες και σεμινάρια σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

• Ευκαιρίες Δικτύωσης με άλλους πολλαπλασιαστές του Eurodesk (πάνω από 1100 

πολλαπλασιαστές σε 36 χώρες). 

• Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά εργαλεία που παρέχει το Eurodesk και τεχνική βοήθεια.  

• Προώθηση δραστηριοτήτων πολλαπλασιαστή μέσα από την ιστοσελίδα και τα ΜΚΔ του 

Eurodesk Cyprus. 

• Προωθητικό υλικό και δημοσιεύσεις του Eurodesk, εντελώς δωρεάν. 
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Τι αναμένεται από τους πολλαπλασιαστές: 

• Διοργάνωση δραστηριοτήτων / εργαστήριων / εκδηλώσεων σχετικά με τις ευκαιρίες 

ευρωπαϊκής κινητικότητας των νέων (τουλάχιστον 2 το χρόνο και οπωσδήποτε 1 στα πλαίσια 

της εκστρατείας Time to Move που διεξάγεται τον Οκτώβριο) και συμμετοχή σε 

δραστηριότητες που οργανώνει το Eurodesk Cyprus.  

• Αναφορά στο Eurodesk στην ιστοσελίδα ή/και ΜΚΔ της οργάνωσης/φορέα. 

• Διεξαγωγή εργαστηρίων για ευκαιρίες εθελοντισμού και συμμετοχής των νέων 

(“Euroclasses”) σε σχολεία.  

• Παραγωγή υλικού για το Δίκτυο (όπως βίντεο, άρθρα κτλ.).  

• Ενεργή προώθηση της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας και συμβολή στο       

περιεχόμενο της με άρθρα / νέα / εκδηλώσεις. 

• Κοινοποίηση και προώθηση του υλικού που δημοσιεύεται στα ΜΚΔ του Eurodesk Cyprus. 

• Χρήση του Ιntranet GSuite για επικοινωνία με το Eurodesk Cyprus και άλλους 

πολλαπλασιαστές στην Κύπρο και το εξωτερικό. 

• Ενεργή συμμετοχή στις συναντήσεις και τις εκπαιδεύσεις που διοργανώνει το Eurodesk 

Cyprus. 

• Προετοιμασία και αποστολή στο Εθνικό Γραφείο μιας ετήσιας αναφοράς σχετικά με τις 

δραστηριότητες που έχουν πραγματοποιηθεί για το Eurodesk. 

 

 
ΜΕΡΟΣ Δ’- ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ :  
 

Κριτήρια Αξιολόγησης  Μονάδες 

Εμπειρία στην εργασία με νέους (youth work) ή/και τον τομέα της νεολαίας 
(youth field) 
 

25 

Γνώση και εμπειρία συμμετοχής σε Ευρωπαϊκές ευκαιρίες κινητικότητας  25 

Τεχνογνωσία και εμπειρία στην παραγωγή και προώθηση υλικού (όπως βίντεο, 
άρθρα, ενημερωτικά έντυπα) 
 

20 

Ύπαρξη καναλιών επικοινωνίας με τους νέους (π.χ. απευθείας επαφή με τους 
νέους, παρουσία στα ΜΚΔ, έκδοση newsletter κ.ο.κ)  15 

Ενασχόληση με νέους με λιγότερες ευκαιρίες 
15 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς όπως 

επικοινωνούν με το Εθνικό Γραφείο Eurodesk Cyprus στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

eurodeskcy@eurodesk.eu 

mailto:eurodesk@onek.org.cy

