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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΓΕΦΥΡΕΣ ΓΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Ηετά την επίσκεψη τους στο Βερολίνο
στη Στεκχολμη και στο Αμστερνταμ κατα
τη διάρκεια του περασμένου έτους α
Γέφυρες συνεχίςσυν να εΐΒοκύττοντοι
πόλεις του εξωτερικού με μεγάλη ουγκέν
ιρωση Ελλήνων επιστημόνων και

εησ'/γελμστιων,οι^ιμετέχονταζσεδΟο
εκδηλώσεις που θα γίνουν στις Βρυξέλλες
στις 31 Ιανουαρίου και

1

π

Φφρουαρίου.Στχ;31 Ιανουαρίου θα
παρουσιαστΒηπρωΐΌ(ΐουλιαστοΕυρα
κοινοβουλιο στο ηλοισκ μιας εκδήλωσης
που οργανώνει η Ευρωομαδα της Αριστερός

Εκεί ο γεντός γραμματέας

Στρατηγικών m Ιδιωτικών Επενδύσεων
ίου υπουργείου Οικονομίας και Αναπτυ
ξης Λόπς Λαμηρβνίδης θα napouoiaoa

ας Γέφυρες στο πλασ του δευτέρου
πάνελ με θέμα Ευρωπαϊκές και Εθνικές
Πολπτκες για το brain drain

Την εηό

μενη μερα Πέμπτη 1 η Φεβρουάριου θα

λάβει χώρα μα ανοκτη εκδήλωση στις

εγκαταστάσεις της ελλπνκής πρεσβείας
στο Βέλγιο με ομλιηχς τον κ Λαμηριο
νίδπ και τη διευθύντρια του Εθνικού

Κέντρου Τεκμηρίωσης Εύη Σαχίνη Στόχος

της πρωτοβουλίας Γέφυρες Γνώσης και
Συνεργοσιας είναι με ρεαλιστική και
ευρημστκή ματιά να φέρα κοντά το
οδιαμφισβη πίτα υψηλής ποιότητας
ανθρωπινό κεφάλα

της χωράς και νπ

ανάμεσα οε όσους το συναποτελούν
ΜέΤΗυ της δ·αύω(ίκ TUN Ελλήνων ι3λ
σχύεται η cwarmjJjoKri προοπακή της

χώρος ενω οι Ελληνες που συμμετέχουν
στο δίκτυο γίνονται μέρος μιος κοινής
προσπάθειας Δεδομένου ότι η ηρωτο

βουλία αφορά αε ειημανηκό βοθμό
ανΟρώηακ που έφυγαν από την Ελλάδα
με σκοπό νο επιτύχουν σημαντικούς
επαγγελματικούς στόχους μεταξύ των
οποίων η σταδιοδρομία σε ευρωηαίώ

όργανα κάνει ας Βρυξέλλες έναν από
τους βασκότερους σταθμούς στο πλαίσιο

των ηιναντήσεων σας οποίες συμμετέχουν

α

Γέφυρες στο εξωτερικό

Διοργανωτές της πρώτης ενημερωτικής
εκδήλωσης των Γεφυρών γη το 201 8
είναι

π

πρεσβεία της Ελλάδας στο Βελγ

η Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών ο

Σύλλογος

Ελλήνων Υπάλληλων Διεθνών

Οργανισμών η Γενκή Γραμματεία Στρα

τπγκών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του
υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και
το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσπς θα

παρουοιαοτούν επίσης περητωοεις
δικτύωσης Ελλήνων που κατοικούν σας

Βρυξέλλες και εργόξονται ως ακαδι τμαι
κοί επιχειρηματίες και υπάλληλοι
ευρωπαϊκών θεσμών
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