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Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (ΚΕΤ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, δη-
μιουργήθηκε το 2012 με στόχο την παροχή  πληροφοριών σε θέματα σχετικά με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Λειτουργεί  ως υπηρεσία της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου και είναι 
ανοικτό για τα μέλη της  πανεπιστημιακής κοινότητας και το ευρύτερο κοινό. 

Βρίσκεται στο ισόγειο της Βιβλιοθήκης του Κέντρου Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη 
«Στέλιος Ιωάννου».  

Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης Πανεπιστημίου Κύπρου 

Τα Κέντρα Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης συμβάλλουν στις δραστηριότητες επικοι-
νωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) με 
στόχο την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών σε τοπικό και περιφερειακό επίπε-
δο, και την παροχή εμπεριστατωμένων πληροφοριών όσον αφορά την ΕΕ. 

Προωθούν τη μελέτη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και συνεργασίας, ενώ πα-
ράλληλα αποτελούν σημείο αναφοράς για την άντληση πληροφοριών σχετικά 
με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, τα θεσμικά όργανα, τις δραστηριότητες και τις 
πολιτικές της ΕΕ. 

Λειτουργούν ως τοπικές βιβλιοθήκες και ως κέντρα αρχειοθέτησης ηλεκτρονι-
κών εγγράφων της ΕΕ.  

Σκοπός των Κέντρων Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης είναι να προσφέρουν υποστήρι-
ξη σε εκπαιδευτικούς, ερευνητές και σπουδαστές, καθώς και στο ευρύ κοινό 
που ενδιαφέρεται για θέματα της ΕΕ. 

Αποστολή των Κέντρων Ευρωπαϊκής  Τεκμηρίωσης  

 

The European Documentation Centre (EDC) of the University of Cyprus oper-
ates since 2012 and aims to provide information on issues relating to the Eu-
ropean Union. 

The European Documentation Centre operates as a service provided by the 
University of Cyprus Library and is open to the University community mem-
bers and the general public. 

It is located in the Learning Resource Centre – “Stelios Ioannou” Library and is 
open during Library hours. 

 

European Documentation Centre (EDC) of the University of Cyprus 

European Documentation Centres contribute to communication activities of 
the European Commission with regard to the European Union (EU), aiming to 
better inform citizens on local and regional level and provide substantiated 
information relating to the EU. 

EDCs promote the study of European integration and collaboration, while 
acting as a point of reference for information on European integration as well 
as EU institutions, activities and policies. 

They function as local libraries and as repositories of online documents of the 
EU. 

The aim of European Documentation Centres is to support instructors, re-
searchers, students and the general public on issues regarding the EU. 

Mission of European Documentation Centres 



Τι προσφέρει 

Συλλογή 

• Πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές και στη συλλογή των έντυπων δημοσι-
εύσεων σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Πληροφορίες σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης, ευρωπαϊκές πολιτικές, 
προγράμματα, ταξίδια, σπουδές, εργασία, και συνταξιοδότηση σε χώρες της 
ΕΕ. 

• Διανομή δωρεάν υλικού που εκδίδει η Υπηρεσία Εκδόσεων της  ΕΕ. 

• Παροχή εξειδικευμένης πληροφόρησης επί ευρωπαϊκών θεμάτων. 

• Ευρωπαϊκή επικαιρότητα μέσω των ιστοσελίδων και μέσων κοινωνικής δι-
κτύωσης του ΚΕΤ  του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Η συλλογή του ΚΕΤ περιλαμβάνει έντυπο υλικό και πρόσβαση σε ηλεκτρονικές 
πηγές πληροφόρησης για  την ΕΕ και τις πολιτικές της, όπως: επίσημες εκδό-
σεις, ετήσιες εκθέσεις, περιοδικές εκδόσεις, τράπεζες στατιστικών και οικονο-
μικών δεδομένων, βιβλιογραφίες, εγχειρίδια, φυλλάδια κ.ά.  

Επιλεγμένες μονογραφίες και τα έντυπα περιοδικά έχουν ενταχθεί στη συλλο-
γή της Βιβλιοθήκης και μπορούν να αναζητηθούν από τον ηλεκτρονικό της 
κατάλογο. 

Στόχοι  

• Η ελεύθερη και αποτελεσματική πρόσβαση της  ακαδημαϊκής κοινότητας, 
αλλά και του ευρύτερου κοινού σε πηγές έντυπης και ηλεκτρονικής πληρο-
φόρησης, σε θέματα που αναφέρονται στην ΕΕ, τη νομοθεσία και τους θε-
σμούς της. 

• H διοργάνωση και διεξαγωγή διαλέξεων, εκδηλώσεων, ημερίδων, συνεδρί-
ων, σεμιναρίων σε θέματα ΕΕ. 

• Η στενή συνεργασία με Κέντρα Πληροφόρησης του Europe Direct με σκοπό 
τον συντονισμό και την πλήρη κάλυψη σε θέματα ευρωπαϊκής  
πληροφόρησης και ενημέρωσης. 

What EDC offers 

Collection  

Access to online sources and print collections regarding the European Union. 

• Information on funding opportunities, European policies, programmes, travel-
ling, studying, employment and retirement in EU countries. 

• Distribution of free material published by the Publications Office of the EU. 

• Provision of specialized information on European issues. 

• Up-to-date information through the website and social networks of the Uni-
versity of Cyprus EDC. 

Aims 

• Free and effective access for the academic community and the general public 
to print and online information sources on issues relating to the EU, its legis-
lation and its institutions. 

• Organisation of lectures, events, meetings, conferences and seminars on EU 
issues. 

• Close collaboration with Europe Direct Information Centres for coordination 
and full coverage on issues of European information. 

The EDC collection includes print material and access to online information 
sources on the EU and its policies, such as: official publications, annual reports, 
journals, statistical and financial databases, bibliographies, manuals, brochures, 
etc. 

Selected monographs and print journals have been incorporated to the Library 
collection and are searchable through the online catalogue. 



Μικαέλλα Χαραλάμπους 
edc@ucy.ac.cy 
τηλ. 22895175 

Σε συνεργασία με το δίκτυο Europe Direct αλλά και άλλους φορείς. 

• Οργανώνει εκδηλώσεις, συνέδρια, ημερίδες με ευρωπαϊκά θέματα. 

• Διοργανώνει και διεξάγει διαλέξεις και σεμινάρια για την  χρήση και εύρεση 
εργαλείων και πληροφοριών της ΕΕ. 

• Συνεργάζεται με άλλους κοινωφελείς φορείς και λαμβάνει μέρος σε εκδηλώ-
σεις με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για τις υπηρεσίες που προσφέρει. 
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων αναλαμβάνει, επίσης, τη διοργάνωση παιχνι-
διών, παρέχοντας τη δυνατότητα στα παιδιά να γνωρίσουν την ΕΕ. 

Δραστηριότητες 

Προσωπικό στήριξης 

 

Mikaella Charalambous 

edc@ucy.ac.cy 

tel. 22895175 

In collaboration with Europe Direct Information Centres, as well as other agencies: 

• Organizes events, conferences and meetings on European issues. 

• Organizes lectures and seminars for locating and using EU information tools. 

• Collaborates with other public interest agencies and participates in events aim-
ing to inform the public about the services it offers. In certain events it also 
organizes games, providing children the opportunity to get to know about the 
European Union. 

Activities 

Support staff 
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