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ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΟΥ
MIGRAID!

Σ’ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η 4η έκδοση του ενημερωτικού δελτίου του MigrAID παρέχει σχετική
πληροφόρηση για τις δύο τελευταίες διακρατικές συναντήσεις της σύμπραξης
που έγιναν στο Παρίσι (Δεκέμβριος 2018) και στην Πάντοβα (Μάϊος 2019),
αντίστοιχα. Ο αναγνώστης, επίσης, μπορεί να ενημερωθεί για την υλοποίηση των
σεμιναρίων – για κοινωνικούς εταίρους και μετανάστες – που έχουν μέχρι στιγμής
εφαρμοστεί στις πέντε χώρες που δραστηριοποιείται το MigrAID. Το Δελτίο
παρέχει, επιπρόσθετα, νεότερα στοιχεία για την εφαρμογή των δύο τελευταίων
πακέτων εργασίας του προγράμματος. Η πρόσκληση για την τελική διάσκεψη που
θα διεξαχθεί στις 12 Ιουλίου 2019 επισυνάπτεται στο δελτίο.

ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 6 & 7
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ECAP
ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ

Το εταιρικό σχήμα του MigrAID αποτελείται από 8 οργανισμούς:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚ - ΠΕΟ), Συντονιστής
Κίνηση για Ισότητα, Υποστήριξη, Αντιρατσισμό (KISA), Κύπρος
Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), Ελλάδα
Ινστιτούτο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών, Εμπόρων
Ελλάδας (ΙΜΕ /ΓΣΒΕΕ) Ελλάδα
Università degli Studi di Milano (Unimi), Italy
Enaip Veneto Impresa Sociale (ENAIP Veneto I.S.), Italy
Institut de Recherche et d Information sur le Volontariat (Iriv Conseil), France
Videnscenter for Integration (VIFIN), Denmark
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4η Διακρατική Συνάντηση στο Παρίσι, Γαλλία 6 – 7 Δεκεμβρίου 2018
Η 4η συνάντηση των εταίρων έγινε στις 6 & 7 Δεκεμβρίου 2018 στο Cité des
Métiers, Παρίσι και διοργανώθηκε από τον εταίρο του προγράμματος MigrAID,
Iriv Conseil. Οι εταίροι αξιολόγησαν τη διαδικασία εφαρμογής των
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα Πνευματικά Προϊόντα (ΙΟ) του έργου
αλλά και τη γενική διαχείρισης, επίσης. Κατά τη διάρκεια της πρώτης μέρα, η
συζήτηση επικεντρώθηκε στα ανοικτά Πνευματικά Προϊόντα 6 & 7, τον
Προσομοιωτή Συγκρούσεων και την Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, αντίστοιχα, και
την πορεία υλοποίησής
τους. Κατά τη δεύτερη μέρα,
οι συμμετέχοντες συζήτησαν
λεπτομερώς την εφαρμογή (1) των σεμιναρίων με τους κοινωνικούς
εταίρους, (2) των σεμιναρίων με τους μετανάστες και (3) την τελική
διάσκεψη του Έργου. Το προσχέδιο του προγράμματος της Διάσκεψης
παρουσιάστηκε από το Συντονιστή του Έργου. Μετά από σχετική
συζήτηση και ανάδραση, οι
εταίροι ενέκριναν
το
προσχέδιο. Τελικά, έγινε
διεξοδική συζήτηση της
ατζέντας για την εκπαιδευτική δραστηριότητα του MigrAID και καθορίστηκαν
οι ημερομηνίες υλοποίησης της εκπαιδευτικής εβδομάδας.

5η Διακρατική Συνάντηση, Πάντοβα, Ιταλία, 13 – 14 Μαΐου 2019
Εκπρόσωποι όλων των οργανισμών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
μαζεύτηκαν στην Πάντοβα τον Μάϊο για την 5η Διακρατική Συνάντηση
του MigrAID αλλά και την υλοποίηση της εκπαιδευτικής εβδομάδας,
επίσης. Οι δύο δραστηριότητες φιλοξενήθηκαν στην έδρα του ENAIP
Veneto. Κατά τη διάρκεια της πρώτης μέρας, ο Συντονιστής έχει
παραθέσει πλήρη ενημέρωση της πορείας υλοποίησης του έργου,
προσδιόρισε τις εκκρεμότητες που απομένουν και παρουσίασε το σχέδιο
για την τελική φάση πριν την λήξη του προγράμματος. Το ENAIP, επίσης,
παρουσίασε τις λεπτομέρειες της διοργάνωσης της πενθήμερης
κατάρτισης, προσδιόρισε τα θέματα που χρήζουν προσοχής από τους
εταίρους και παράθεσε
τελικές οδηγίες στους
εκπαιδευτές για την ομαλή
διεξαγωγή της κατάρτισης.
Ακολούθως, οι εταίροι
παρουσίασαν τη σχετική
ανάδραση
από
τις
εμπειρίες εφαρμογής των
εθνικών σεμιναρίων με
τους κοινωνικούς εταίρους και τους μετανάστες. Η πρώτη μέρα έκλεισε
με συζήτηση για τον Προσομοιωτή Συγκρούσεων. Η δεύτερη μέρα
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άρχισε με την παρουσίαση της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας από το VIFIN. Οι συμμετέχοντες συζήτησαν θέματα σε σχέση
με τη βελτίωση της Πλατφόρμας και την αξιολόγηση από τους δυνητικούς χρήστες. Ο εταίρος υπεύθυνος για την εσωτερική
αξιολόγηση του έργου, IRIV Conseil, παρέθεσε την πορεία υλοποίησης της αξιολόγησης των δράσεων του έργου και
ενημέρωσε τους εταίρους για τα θέματα αξιολόγησης που εκκρεμούν. Ο οικονομικής διευθυντής στη συνέχεια ενημέρωσε
τους εταίρους για την τρέχουσα κατάσταση του προϋπολογισμού, τις πληρωμές και τα δελτία απασχόλησης και απάντησε
σε ερωτήσεις των συμμετεχόντων. Τελικά, ο Συντονιστής ενημέρωσε τους εταίρους για τις τελευταίες εξελίξεις της Τελικής
Διάσκεψης του έργου, παρέθεσε τις συλλογικές εργασίες και υποχρεώσεις των εταίρων για την Τελική Διάσκεψη και έδωσε
τελικές οδηγίες για την εφαρμογή της Διάσκεψης.
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
1. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 28 ΜΑΪΟΥ 2019
Στις 28 Μαΐου 2019, το ΙΝΕΚ-ΠΕΟ διοργάνωσε ολοήμερο σεμινάριο με τους κοινωνικούς
εταίρους προσελκύοντας 20 συμμετέχοντες. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, οι
διοργανωτές παρουσιάσαν τα κύρια παράγωγα του έργου στο ακροατήριο. Οι
συμμετέχοντες ενεπλάκησαν σε μια εποικοδομητική συζήτηση και αντάλλαξαν ιδέες και
εμπειρίες γύρω από τις θεματικές των προϊόντων του έργου. O προσομοιωτής
συγκρούσεων και τα σενάρια που φιλοξενεί έχουν επίσης παρουσιαστεί στη διάρκεια της
μέρας. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να προηγηθούν στον προσομοιωτή και να
επεξεργαστούν άμεσα τα σενάρια της επιλογής τους. Σε γενικές γραμμές, η ανάδραση
των συμμετεχόντων ήταν πολύ θετική, εισηγήθηκαν τρόπους για περαιτέρω αξιοποίηση
του έργου και εφαρμογή των σεμιναρίων με άλλες ομάδες στόχου.

2. ΔΥΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ 2019
Οι συμμετέχοντες έδωσαν πολύ θετική ανάδραση από την εφαρμογή και
των δύο σεμιναρίων στη Γαλλία, τα οποία έχουν υλοποιηθεί σε
συνεργασία με το Cité des Métiers στο Παρίσι. Το πρώτο έγινε στις 11
Απριλίου με τους κοινωνικούς εταίρους, 13 άτομα (2 συμμετέχοντες από
το Iriv) έχουν συμμετάσχει. Το δεύτερο σεμινάριο υλοποιήθηκε στις 16
Απριλίου και απευθυνόταν σε μετανάστες, 19 άτομα συμμετείχαν (2 από
το Ιriv). Για το σεμινάριο με τους κοινωνικούς εταίρους, η κατάρτιση
σχεδιάστηκε από το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (ΙΟ3) και το Πανεπιστήμιο του Μιλάνου
(ΙΟ4) και έχουν παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της πρωινής συνεδρίας.
Επίσης, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να δοκιμάσουν τον
προσομοιωτή από το γραφείο τους, μετά από τις επεξηγήσεις για τη διαδικασία που δόθηκαν από το Iriv Conseil, για να
μπορέσουν να δώσουν ανάλογη ανάδραση. Για το σεμινάριο με τους μετανάστες, η κατάρτιση που σχεδιάστηκε από την
ΚΙΣΑ έχει συζητηθεί και στην πρωινή και την απογευματινή συνεδρία. Μια ομάδα από την οργάνωση Esperem (Παρίσι)
έχει μαζευτεί για να συζητήσει τα σενάρια που βρίσκονται στον προσομοιωτή (σχεδιασμός από το VIFIN). Ο προσομοιωτής
έλαβε πολύ θετικά σχόλια και χαρακτηρίστηκε ως διαδραστικός και ζωντανός. Tο προφίλ των συμμετεχόντων ήταν ποικίλο:
επαγγελματίες που εργάζονται με μετανάστες σε ΜΚΟ (κυρίως στο Παρίσι), ένας αναλυτής από το OECD που εργάζεται σε
θέματα μετανάστευσης και διαφορετικότητας, αντιπρόσωποι του Cité des
Métiers (εμπλεκόμενοι σε προγράμματα της ΕΕ ή σε διεθνή). Οι
συμμετέχοντες έδειξαν να είναι πεπεισμένοι από την προσέγγιση του
MigrAID και τα διάφορα προϊόντα που έχουν επιτευχθεί, η κατάρτιση θα
είναι πολύ χρήσιμη για την επαγγελματική τους πρακτική, όπως λέχθηκε.
Είπαν, επίσης, ότι η προσέγγιση της διαφορετικότητα είναι μια εγκάρσια
θεματική που χρήζει προσοχής σε όλο το κύκλο εργασίας τους.
ERASMUS + MIGRAID

3

3. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ, ΜΑΪΟΣ 2019
Ο Απρίλιος και ο Μάης ήταν καθοριστικοί μήνες για τη διοργάνωση των
σεμιναρίων που προβλέπονται από το πρόγραμμα MIGRAID και
λαμβάνουν χώρα σε κάθε συμμετέχουσα χώρα. Πιο συγκεκριμένα, το
ENAIP Veneto έχει διοργανώσει στην Ιταλία το σεμινάριο για τους
κοινωνικούς εταίρους στις 17 Απριλίου. Στους 23 συμμετέχοντες
παρουσιάστηκαν τα κύρια προϊόντα του έργου. Με επίκεντρο τη
σχετικότητα και τη σημασία του προγράμματος για τους κοινωνικούς
εταίρους, το σεμινάριο κάλυψε και τις θεωρητικές και τις πρακτικές
ενότητες. Μαζεύοντας τη θετική αποτίμηση στο τέλος της ημέρας, οι
συμμετέχοντες μοιράστηκαν τις ανησυχίες τους και εισηγήθηκαν την
υλοποίηση του σεμιναρίου σε περισσότερες ομάδες επικαλούμενοι την
σημασία που έχει για το μέλλον των κοινωνιών μας. Επιπρόσθετα, η εισήγηση για ευρεία διάχυση της κατάρτισης στις ΜμΕ
και στο προσωπικό ανθρώπινου δυναμικού, θα προκαλούσε άμεση επίδραση στις τοπικές κοινωνίες και θα γινόταν
ανταλλαγή καινοτόμων εμπειριών και καλών πρακτικών.
Μετά το πρώτο σεμινάριο, στις 6 Μάϊου έχει διοργανωθεί και το σεμινάριο με τους μετανάστες στο Rovigo και στις
εγκαταστάσεις του τοπικού κέντρου του ENAIP Veneto. Με τη δραστική
συμμετοχή 20 μεταναστών από διαφορετικές χώρες που ζουν τώρα
στην Ιταλία (λ.χ. Μαρόκο, Κονγκό, Ρουμανία, κλπ), το προσωπικό του
ENAIP ήταν σε θέση να συνθέσει τις θεωρητικές και περιληπτικές
ενότητες με τις διαδραστικές και συμμετοχικές ενότητες. Με αυτό τον
τρόπο, οι συμμετέχοντες ήταν σε θέση να σκεφτούν για το θέμα της
διαχείρισης της διαφορετικότητας, τις διακρίσεις και πως αυτές οι
έννοιες επηρεάζουν τις καθημερινές τους ζωές. Η ανάδραση που
συλλέγηκε στο τέλος της ημέρας υπογραμμίζει τη μοναδικότητα της
κατάρτισης, η οποία τους έδωσε την ευκαιρία να συναντήσουν ο ένας
τον άλλον, να μοιραστούν τις προσωπικές και επαγγελματικές τους
ιστορίες και να καταλάβουν τι σημαίνει ένταξη και πώς να την προάγουν με μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω.
4. Σεμινάρια στην Ελλάδα
Το ΙΜΕ/ΓΣΒΕΕ και το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ έχουν επίσης οργανώσει τα σεμινάρια
με τους κοινωνικούς εταίρους (6 Μαΐου 2019) και με τους
μετανάστες (19 Απριλίου), αντίστοιχα, στην Αθήνα. Και οι δύο
δράσεις ήταν πολύ επιτυχημένες και έχουν προκαλέσει πολύ
δημιουργικές συζητήσεις ανάμεσα στους συμμετέχοντες. Οι
συμμετέχοντες έδωσαν πολύ θετική ανάδραση στη διοργάνωση των
σεμιναρίων, τη χρησιμότητα των παραγόμενων προϊόντων του
προγράμματος και τις διαδραστικές ασκήσεις που έχουν εφαρμοστεί
κατά τη διάρκεια και των δύο ημερών.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ IO7 & IO6
Ψηφιακά εργαλεία έχουν αναπτυχθεί από το Δανούς εταίρους του προγράμματος. Το ΙΟ6, ο Προσομοιωτής Επίλυσης
Διαφορών και το ΙΟ7, η Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, έχουν ολοκληρωθεί την Άνοιξη 2019 και είναι διαθέσιμα στην
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ιστοσελίδα www.migraid.eu κάτω από τον υπότιτλο “Migraid Online”. Εδώ μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλο το
εκπαιδευτικό υλικό που έχει αναπτυχθεί σε όλες τις γλώσσες των εταίρων.
Το ΙΟ6, ο Προσομοιωτής Επίλυσης Διαφορών είναι επίσης διαθέσιμος από τις ιστοσελίδες της κάθε χώρας. Εδώ μπορείτε
να πάρετε το ρόλο είτε του εργοδότη είτε του εργαζόμενου και να κάνετε πλοήγηση σε συγκεκριμένες υποθέσεις
διακρίσεων. Αυτές οι υποθέσεις αφορούν τους διάφορους τύπους διακρίσεων βάση του φύλου, του πολιτισμού, του
σεξουαλικού προσανατολισμού, της θρησκείας κλπ. Ο αντικειμενικός στόχος είναι να καταλήξετε σε μια λύση win/win για
όλους τους εμπλεκομένους και όχι να κολλήσετε στις διαπραγματεύσεις. Ο προσομοιωτής θα συνεχίζει να λαμβάνει τεχνική
επικαιροποίηση μέχρι το τέλος του προγράμματος εάν ή όποτε παρουσιαστούν προβλήματα.
Η Εκπαιδευτική Πλατφόρμα είναι ένας τρόπος εξέτασης όλης της γνώσης που έχει παραχθεί από τα γραπτά παράγωγα του
προγράμματος. Τα άτομα που ενδιαφέρονται στο θέμα της ένταξης των μεταναστών, το ΕΕ και τα εθνικά πλαίσια κατά των
διακρίσεων, τη διαχείριση της διαφορετικότητας στις ΜμΕ και την επίλυση διαφορών στο χώρο εργασίας ή έχουν
συμμετάσχει στις δράσεις το προγράμματος, έχουν τώρα πρόσβαση στην Πλατφόρμα, να κατεβάσουν το ενημερωτικό
υλικό και κάνουν ψηφιακά τεστ στα μαθησιακά αντικείμενα και τις αναλυτικές δεξιότητες που έχουν αποκτήσει.
Παρουσίαση στο ECAP
Το πρόγραμμα MigrAID και η προσέγγισή του έχουν παρουσιαστεί στην επιστημονική επιτροπή του Ελβετικού Ιδρύματος
ECAP- https://www.ecap.ch/en/ τον Απρίλιο του 2019.
Έχουν παρουσιαστεί τα τελικά αποτελέσματα σε αντιπρόσωπους συνδικαλιστικών οργανώσεων της Ελβετίας και της
Ιταλίας, σε άτομα που παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση και σε ερευνητές Ελβετικών πανεπιστημίων (Lucerne &
Neufchatel) και Ιταλικών πανεπιστημίων (Ρώμης & Πέργαμο) επί της ευκαιρίας της ανοιξιάτικης συνάντησης της
επιστημονικής επιτροπής του ECAP στις 3 Απριλίου στη Ζυρίχη (Ελβετία).
Η προσέγγιση του MigrAID ήταν πολύ πειστική για το ακροατήριο και μερικές συνδικαλιστικές οργανώσεις ρώτησαν αν θα
ήταν δυνατόν να εφαρμόσουν την κατάρτιση ανάμεσα στους εκπαιδευτές και εκπαιδευομένους τους. Μία αντιπρόσωπος
ελβετικής συνδικαλιστικής οργάνωσης που είναι και μέλος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας των Συνδικαλιστικών
Οργανώσεων έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για διάχυση του προγράμματος ανάμεσα στα μέλη του δικτύου της.
Εκτύπωση της Αφίσας του MigrAID
Ακολουθήστε το σύνδεσμο για τις αφίσες σε όλες τις γλώσσες του προγράμματος
https://1drv.ms/f/s!Am3CAeNYIhWCmRpH8U5CNPutEV4t
Η Τελική Διάσκεψη του προγράμματος θα διεξαχθεί στη Λευκωσία, Κύπρος την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019 με κύρια
ομιλήτρια τη Δρ. Rebekka Ehret από το Πανεπιστήμιο της Λουκέρνης των Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τεχνών
Η Διάσκεψη απευθύνεται σε εμπειρογνώμονες που ασχολούνται με τα θέματα της μετανάστευσης, συνδικαλιστές,
αντιπροσώπους επιχειρήσεων, ΜΚΟ, ανεξάρτητες αρχές, δημόσιους υπαλλήλους, ακαδημαϊκούς, φοιτητές
πανεπιστημίων και κάθε ενδιαφερόμενο που εργάζεται με τα θέματα της ένταξης των μεταναστών στην εργασία και την
κοινωνία.
Θα παρουσιαστούν τα τελικά προϊόντα του έργου από τους εταίρους.

Visit MigrAID at: www.migraid.eu

click to follow us on Facebook
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ:
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΗΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 12 ΙΟΥΛΙΟΥ
2019
8:45 πμ – 18:00 μμ

Δημοσιογραφική
Εστία , Λευκωσία
Λεωφόρος ΡΙΚ 12

Σας προσκαλούμε θερμά να παρευρεθείτε στο Συνέδριο που διοργανώνει το
Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ) στο πλαίσιο του προγράμματος
Erasmus+ ‘Εκπαιδεύοντας τους Κοινωνικούς Εταίρους για την Εθνοτική
Ποικιλομορφία’ (MigrAID), το οποίο δραστηριοποιείται σε πέντε Κράτη Μέλη
της ΕΕ: Κύπρο, Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία και Δανία.
Το Συνέδριο απευθύνεται σε εμπειρογνώμονες που ασχολούνται με θέματα
μετανάστευσης, συνδικαλιστικά στελέχη, στελέχη επιχειρήσεων, ΜΚΟ,
ανεξάρτητες αρχές, δημόσιες υπηρεσίες, ακαδημαϊκούς, φοιτητές
πανεπιστημίου και σε κάθε επαγγελματία που εργάζεται με τα θέματα της
ένταξης στην εργασία και την κοινωνία.
Κύρια Ομιλήτρια:
Δρ. Rebekka Ehret, Πανεπιστήμιο Λουκέρνης Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τεχνών – Κοινωνική Εργασία
Τα παραγόμενα προϊόντα του Έργου θα παρουσιαστούν από την κοινοπραξία
Ταυτόχρονη Διερμηνεία: Ελληνικά, Αγγλικά και Τουρκικά
Η συμμετοχή στο Συνέδριο είναι δωρεάν, οι καφέδες και το γεύμα καλύπτονται επίσης από το
πρόγραμμα

Επικοινωνία: loucas.antoniou@inek.ogr.cy, +357 228877673,
Ακολουθεί το πρόγραμμα του Συνεδρίου και το έντυπο συμμετοχής

