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The debate will be organised within 
the scope of the Europe for Citizens Programme 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής 

(ΕΛΙΑΜΕΠ)και το Κέντρο για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική 

(Demos EUROPA)  έχουν τη χαρά να σας προσκαλέσουν στην 

παρουσίαση των συμπερασμάτων του ερευνητικού 

προγράμματος “New sources of cohesion”  με κεντρικό ομιλητή 

τον κο. László Andor, Ευρωπαίο Επίτροπο Απασχόλησης, 

Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης. 

 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Απριλίου και 

ώρα 11:30  στο Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής 

Βασίλη και Μαρίνας Θεοχαράκη (Βασιλίσσης Σοφίας 9 & 

Μέρλιν 1). 

 

Θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία στα ελληνικά και στα 

αγγλικά. 

Μετά την παρουσίαση θα ακολουθήσει δεξίωση.  

Συνημμένο παρακαλώ βρείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης. 

 

 

Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το συνέδριο θα λάβουν 

βεβαιώσεις παρακολούθησης. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ερευνητικό 

πρόγραμμα “New sources of cohesion”  παρακαλώ 

επισκεφτείτε τον παρακάτω ιστότοπο 

http://www.newsocialcohesion.eu/ 

 

 
Παρακαλώ επιβεβαιώστε τη συμμετοχή σας 
στην κα Δήμητρα Τσίγκου 

Μέχρι τις 24 Απριλίου 

Τηλ.  2107257124, E-mail: activities@eliamep.gr 

 

INVITATION 

 

The  Hellenic Foundation for European and Foreign Policy 

(ELIAMEP) and the Center for European Strategy - Demos 

EUROPA  have the pleasure to  invite you to the presentation of 

the research findings of the project “New sources of cohesion”  

with keynote speaker Mr. László Andor, EU Commissioner 

responsible for Employment, Social Affairs and Inclusion. 

 

 

The event will take place on Tuesday 29 April 2014 at 11:30 at the 

B&M Theocharakis Foundation for the Fine Arts and Music (9, 

Vas. Sofias Avenue & 1, Merlin Street). 

 

 

There will be simultaneous interpretation into Greek and English. 

 

The presentation will be followed by a cocktail reception. 

Attached please find the program of the event. 

 
 

Students attending the conference will receive a certificate of 

attendance. 

 

For more information on the “New sources of cohesion project” 

please visit the following website:  

http://www.newsocialcohesion.eu/ 

  

 

 

Please confirm your participation  

to Ms. Dimitra Tsigkou 

by April 24   
Tel. 2107257124, E-mail: activities@eliamep.gr 
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