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ΘΕΜΑ: «5η Διάσκεψη Πρυτάνεων κ-μ Ευρωασιατικής Διάσκεψης  (ASEM) και Φόρουμ 
Σπουδαστών (Πράγα, 4-8 Απριλίου 2016)». 
 
 
Το Υπουργείο Εξωτερικών, Γ1 Δ/νση  Ευρωπαϊκών Εξωτερικών Σχέσεων,  με το  υπ’ αριθ. 
A.Π: 1990, από 15.01.2016 έγγραφο του, διαβίβασε στην υπηρεσία μας ενημερωτικό υλικό 
σχετικά  με την  5η Διάσκεψη Πρυτάνεων των χωρών μελών του ASEM  (Asia-Europe Meeting 
– Συνάντηση Ασίας-Ευρώπης), μεταξύ αυτών της Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στην 
Πράγα της Τσεχίας 6-8 προσεχούς Απριλίου 2016 και παράλληλο Φόρουμ Σπουδαστών, που 
θα πραγματοποιηθεί παραλλήλως με την Διάσκεψη των Πρυτάνεων, 4-7 προσεχούς 
Απριλίου 2016.  
Θέμα τόσο της Διάσκεψης των Πρυτάνεων όσο και του Φόρου Σπουδαστών: 
ζɮˉʰˋ˔ˇ˂ʹˋʽ˃ˈˍʹˍʰΥ ʹ ɮˋʾʰ ˁʰʽ ʹ ɳˎˊ˗ˉʹ ˉˊˇʶˍˇʽ˃ʱʸˇˎ˄ ˍʹ ɿʷʰ ɱʶ˄ʽʱηό"Employability: 
Asia and Europe Prepare the New Generation"). 
 
Η Διάσκεψη και το Φόρουμ διοργανώνονται από το ASEF (Asia-Europe Foundation) και το 
Πανεπιστήμιο Καρόλου της Πράγας, υπό την αιγίδα των Τσέχων υπουργών Εξωτερικών και 
Παιδείας. 
Ως προς  τους φοιτητές: δεκτοί για συμμετοχή είναι φοιτητές όλων των επιστημονικών 
πεδίων και όλων των βαθμίδων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταξύ 18 και 30 ετών. 
Το πρόγραμμα της Διάσκεψης κατανέμεται σε σύνοδο Ολομελείας και επιμέρους Ομάδες 
Εργασίας, τα αποτελέσματα των οποίων θα λάβουν μορφή ʅˎˋˍʱˋʶ˖˄ όPolicy 
Recommendations) και θα αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας από την 6η 
Σύνοδο Υπουργών Παιδείας των κρατών-μελών του ASEM, η οποία θα συνέλθει στην Κορέα 
το 2017. 
Τόσο για τους Πρυτάνεις όσο και για τους σπουδαστές που θα συμμετάσχουν, είναι 
εξασφαλισμένη η διαμονή και η διατροφή κατά τη διάρκεια της Συνάντησης, ενώ υπάρχει 
επιδότηση του διεθνούς ταξιδίου τους εκ μέρους των διοργανωτών. 
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 ΠΡΟΣ:  τους κ.κ. Πρυτάνεις όλων των ΑΕΙ  
  
 Κοιν.   ΥΠΕΞ, Γ1 Δ/νση    
       - Α 10  & Α11 Δ/νσεις 
                      - Ε 1 Δ/νση 

          

Να διατηρηθεί μέχρι 
Βαθμός Προτεραιότητας 
 
Μαρούσι, 20-01-2016 
Αρ. Πρωτ: 8730 / Η1 
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Το ASEM είναι διακυβερνητικό ανεπίσημο διεθνές βήμα, που συστάθηκε το 1996 με σκοπό 
την προώθηση του πολιτικού διαλόγου, την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας, καθώς 
και την ανάδειξη κοινών κοινωνικο-πολιτισμικών στοιχείων μεταξύ χωρών της Ασίας και της 
Ευρώπης, επιδιώκοντας τη σύσφιξη των δεσμών μεταξύ χωρών των δύο αυτών ηπείρων. Η 
Ε.Ε. συμμετέχει στον οργανισμό ως μέλος, με μία φωνή. 
 
Όλες οι πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από τις ιστοσελίδες:  
 
http://www.asef.org/projects/themes/education/3568-5th-asef-rectors-conference-and-
students-forum-arc5- 
 
http://asef.org/images/docs/ARC5%20Rectors%20Conference_FAQ.pdf 
 
http://www.international-sustainable-campus-network.org/events/event/14 
 
http://www.aseminfoboard.org/members 
 
https://asiaeuropefoundation.formstack.com/forms/arc5 
 
Στις ίδιες, οι ενδιαφερόμενοι θα βρούν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής και περαιτέρω 
ενημερωτικό υλικό για τη Διάσκεψη και το Φόρουμ. 
ɼʰˍʰ˂ʹˁˍʽˁʺ ʹ˃ʶˊˇ˃ʹ˄ʾʰ ˎˉˇʲˇ˂ʺˌ ˍʹˌ ʹ˂ʶˁˍˊˇ˄ʽˁʺˌ ʰʾˍʹˋʹˌ ʰˉʶˎʻʶʾʰˌ ˋˍˇˎˌ ʵʽˇˊʴʰ˄˖ˍʷˌ 
˒ˇˊʶʾˌΥ нн ɹʰ˄ˇˎʰˊʾˇˎ нлмсΦ 
     
                         
 
 

                                                           Η  ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
          
 

                                                    ΜΑΓΔΑ ΤΡΑΝΤΑΛΛΙΔΗ 
 

      
 
ʅˎ˄ : 12  ̀ ʶ˂Φ 
 
 

 
 
ɳˋ˖ˍʶˊʽˁʺ ɲʽʰ˄ˇ˃ʺ 
               

1) Γραφείο Υπουργού 
2) Γραφείο Αναπληρώτριας Υπουργού 

    3)   Γραφείο  Γενικού Γραμματέα 
4). Γεν. Δ/νση Ανωτάτης Εκπ/σης- 
     - Δ/νση Οργανωτικής & Ακαδημ. Ανάπτυξης 
     -Τμ. Δ’ Φοιτ. Θεμάτων & Υποτροφιών 
5)  Γραφείο ΓΕΠΟ 

                   6.)  Δ/νση Ε.Δ.Θ. 
           - Τμ. Δ. Σχέσεων  & Τμ. Ε.Ε.   
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