Σας αποστέλλουμε αυτό το e-mail με σκοπό να σας παρουσιάσουμε τον σύλλογο μας όπως επίσης
και το αίτημα μας για τις αίθουσες του ΕΚΠΑ.
Το Erasmus Student Network – ESN Greece απαρτίζεται από ένα δίκτυο εθελοντών φοιτητών που
λειτουργεί πάνω από 25 χρόνια και επικεντρώνεται στην κινητικότητα των φοιτητών σε όλη την
Ευρώπη. Καθήκον μας είναι να συντρέχουμε για τους φοιτητές του εξωτερικού που έρχονται να
συνεχίσουν τις σπουδές τους και να λάβουν τα επιπλέον εφόδια που χρειάζονται για το μέλλον,
όπως και για όσους επιθυμούν να ταξιδέψουν σε κάποια χώρα του εξωτερικού ώστε να διευρύνουν
τους ορίζοντες τους. Με την πλήρη υποστήριξη και συνεργασία του Ιδρύματος Κρατικών
Υποτροφιών (ΙΚΥ), το δίκτυο διευρύνεται συνεχώς σε μια προσπάθεια υποστήριξης του
προγράμματος και των φοιτητών του.
Παράλληλα, το ESN KAPA Athens έχει αναλάβει, σε συνεργασία με το τμήμα Ευρωπαϊκών και
Διεθνών Σχέσεων του ΕΚΠΑ, τη διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικασιών για την παροχή
βοήθειας στους ξένους φοιτητές σχετικά με την εύρεση διαμονής στην Αθήνα και άλλα πρακτικά
ζητήματα, στα πλαίσια του εθελοντισμού και της βασικής αρχής του δικτύου μας «Φοιτητές
βοηθούν φοιτητές». Παράλληλα, διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως επισκέψεις και
ξεναγήσεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, εκπαιδευτικές μονοήμερες και πολυήμερες
εκδρομές, πολιτιστικές βραδιές, αλλά και επισκέψεις σε σχολεία για την προώθηση της
διαπολιτισμικότητας, φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και περιβαλλοντικές δράσεις.
Το αίτημα μας αφορά το επερχόμενο συνέδριο Council of National Representatives - CNR που θα
διεξαχθεί στην Αθήνα τον Φεβρουάριο 2016. Το CNR διοργανώνεται 3 φορές τον χρόνο από
διαφορετικό σύλλογο ESN κάθε φορά. Διαρκεί 4 μέρες, από Πέμπτη μέχρι Κυριακή και οι
συμμετέχοντες είναι 40-50, 60 το μέγιστο. Οι πιθανές ημερομηνίες διεξαγωγής είναι 28-31/01/2016
ή 04-07/02/2016. Σκοπός του συνεδρίου είναι να συναντηθούν οι NR (National Representative) της
κάθε χώρας και να ανταλλάξουν εμπειρίες και ιδέες για την βελτίωση του δικτύου. Επίσης θα
πραγματοποιηθούν workshops & trainings από εξειδικευμένους εκπαιδευτές. Θα θέλαμε λοιπόν, να
ζητήσουμε την παροχή μιας αίθουσας συνεδριάσεων χωρητικότητας 60 ατόμων, δύο-τριών
μικρότερων για την διεξαγωγή των workshops, καθώς και χώρου όπου θα πραγματοποιούνται τα
διαλείμματα (coffee breaks). Οι αίθουσες θα θέλαμε να διαθέτουν ασύρματη σύνδεση δικτύου,
προβολέα, μικρόφωνα και πίνακες τύπου flipchart.
Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας και αναμένουμε την απάντηση σας.
Είμαστε στην διάθεση σας για περαιτέρω πληροφορίες και ερωτήσεις.
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