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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ 

EUropa Simulation - EUropa.S. 2019 

Το Ινςτιτοφτο Ζρευνασ & Κατάρτιςησ Ευρωπαϊκών Θεμάτων (I.R.T.E.A.) 

διοργανϊνει για 10θ ςυνεχόμενθ επιτυχι χρονιά τθ μεγαλφτερθ προςομοίωςθ 

Ευρωπαϊκϊν Θεςμικϊν Οργάνων ςτα Βαλκάνια, το EUropa.S. 2019. Το EUropa.S. 

είναι ζνα υψθλοφ επιπζδου ςυνζδριο, που απευκφνεται ςε νζουσ και φοιτθτζσ 18 

ζωσ 25 ετϊν που επικυμοφν να διευρφνουν τισ γνϊςεισ τουσ ςτισ πολιτικζσ και τουσ 

κεςμοφσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

Το EUropa.S. διοργανϊνεται φζτοσ ςτισ 19 - 22 Απριλίου 2019 ςτουσ χϊρουσ 

του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ και με τθν υποςτιριξθ του Πανεπιςτθμίου από το 

I.R.T.E.A. 

Το Συνζδριο διοργανϊνεται από το 2010 κάκε χρόνο ςτο Πανεπιςτιμιο Πειραιϊσ 

και για ακόμθ μία φορά φζτοσ κα ςυηθτθκοφν κζματα υψθλισ ςθμαςίασ για το 

Ευρωπαϊκό Οικοδόμθμα και οι προβλθματιςμοί των Ευρωπαίων πολιτϊν. Ζλλθνεσ 

και ξζνοι φοιτθτζσ κα ςυγκεντρωκοφν για να ςυηθτιςουν τισ κεματικζσ του 

ςυνεδρίου που αφοροφν κρίςιμα ηθτιματα, με τα οποία αςχολείται θ Ευρϊπθ 

ςιμερα. Κάκε Όργανο που προςομοιϊνεται, ζχει τθ δικι του ξεχωριςτι ατηζντα 

ςυηιτθςθσ και οι ςυμμετζχοντεσ καλοφνται να επιλζξουν ανάμεςα ςτα Όργανα και 

τισ κεματικζσ που τουσ ενδιαφζρουν. 

Πρόκειται για ζνα "παιχνίδι ρόλων" που προςομοιϊνει με απόλυτθ ταφτιςθ τισ 

διαδικαςίεσ και λειτουργίεσ τόςο του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου, όςο και του 

Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου, του Συμβουλίου τθσ ΕΕ, τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και 

του Δικαςτθρίου τθσ ΕΕ. Οι ςυμμετζχοντεσ φοιτθτζσ, ςτο πλαίςιο τθσ 

προςομοίωςθσ, ζχουν τθ δυνατότθτα να αναλάβουν τθ κζςθ ενόσ Ευρωβουλευτι, 

Αρχθγοφ Κράτουσ ι Κυβερνιςεωσ, Υπουργοφ Οικονομικϊν τθσ Ε.Ε., Ευρωπαίου 

Επιτρόπου, Δικαςτι ι Συνθγόρου, Μζλουσ τθσ Ομάδασ Κρίςθσ, Δθμοςιογράφου, 

Μεταφραςτι ι Μζλουσ του Επικουρικοφ Προςωπικοφ για τισ θμζρεσ που διαρκεί το 

Συνζδριο. Στόχοσ των ςυμμετεχόντων είναι να καταλιξουν ςε μια κοινι απόφαςθ 

μζςα από τθ διαρκι διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ, με τελικό ςκοπό τθν προϊκθςθ 

τθσ εξζλιξθσ του ευρωπαϊκοφ οικοδομιματοσ. 

Η «οικογζνεια» του κεςμοφ ζχει ςυγκεντρϊςει ςτα 9 χρόνια πραγματοποίθςισ του 

περιςςότερουσ από 2.800 ςυμμετζχοντεσ φοιτθτζσ. Παράλλθλα, αναδεικνφει και 
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επιβραβεφει τουσ καλφτερουσ ςυμμετζχοντεσ, προκειμζνου να ενκαρρφνει τθν 

ακαδθμαϊκι τουσ πρόοδο και εξζλιξθ. 

Μζχρι το τζλοσ του ςυνεδρίου EUropa.S. 2019 οι ςυμμετζχοντεσ κα ζχουν τθ 

δυνατότθτα να ειδικευκοφν και να αποκτιςουν πολφτιμθ εμπειρία πάνω ςτθ 

διαπραγμάτευςθ εντόσ ενόσ περιβάλλοντοσ αντικρουόμενων ςυμφερόντων, ενϊ 

ταυτόχρονα κα ζχουν γνωρίςει «εκ των ζςω» τα Ευρωπαϊκά Θεςμικά Όργανα και 

τον τρόπο λειτουργίασ τουσ, μζςα από τθν ενεργι τουσ ςυμμετοχι ςτθν όλθ 

διαδικαςία προςομoίωςθσ αυτϊν. 

Γλϊςςα εργαςίασ:  Αγγλική και Γαλλική (για τθν Επιτροπι CULT) 

Παρζχονται πιςτοποιθτικά  παρακολοφκθςθσ ςε κάκε ςυμμετζχοντα. 

Δθλϊςεισ ςυμμετοχισ υποβάλλονται μζχρι και 28 Φεβρουαρίου 2019.  

 

Αιτιςεισ ςυμμετοχισ και πλθροφορίεσ για το EUropa.S. 2019 κα βρείτε ςτθν 

θλεκτρονικι ιςτοςελίδα www.europas.irtea.gr 

 

Για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ι περαιτζρω πλθροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε 

με το Ινςτιτοφτο Ζρευνασ & Κατάρτιςθσ Ευρωπαϊκϊν Θεμάτων και τθν ομάδα του 

Secretariat του ςυνεδρίου, ςτο e-mail: europas.irtea@gmail.com και τθλ: 

2130250217.  
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