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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
Κυπριακή Προεδρία της Επιτροπής Υπουργών του ΣτΕ  

Δράσεις που έχουν την έγκριση της αρμόδιας επιτροπής Υπουργών 
 
 
Γενικός Συντονισμός: Γραφείο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων –Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
 

1. Σεμινάριο στην Κύπρο για Youth Mobility through the Youth Card με θέμα ‘ Countering violent extremism 
and Youth Radicalisation: using the European Youth Card to promote peaceful communities’ 
30-31 Ιανουαρίου 2017, Classic Hotel, Λευκωσία 

Περιγραφή:  

Το Συμβούλιο της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κάρτας Νέων (EYCA) και ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου 

διοργανώνουν διεθνές σεμινάριο με θέμα “Countering violent extremism and youth radicalisation: using the European 

Youth Card to promote peaceful communities”. Το σεμινάριο φιλοδοξεί να συνεισφέρει ωφέλιμες και παραγωγικές ιδέες ως 

προς την κατεύθυνση της καταπολέμησης του φαινομένου της ριζοσπαστικοποίησης και του εξτρεμισμού ανάμεσα στους 

Ευρωπαίους νέους, που δυνητικά οδηγεί σε ακραίες συμπεριφορές όπως η τρομοκρατία. 

Οι βασικότεροι στόχοι του σεμιναρίου είναι: 

 Να διερευνηθούν τρόποι μέσω των οποίων τα συστήματα της Κάρτας Νέων μπορούν να υποβοηθήσουν τις 
κυβερνήσεις στο να παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες που προάγουν την ειρηνική συνύπαρξη, 

 Να διερευνηθεί κατά πόσον οι τρόποι αυτοί μπορούν να συμβάλουν στην αποτροπή της ριζοσπαστικοποίησης των 
νέων και 

 Να αναζητηθούν, αναλυθούν και κοινοποιηθούν παραδείγματα καλών πρακτικών από οργανώσεις-μέλη της EYCA. 
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Στο σεμινάριο αναμένεται να λάβουν μέρος 40 περίπου εκπρόσωποι Υπουργείων ή Κυβερνητικών Υπηρεσιών που 

ασχολούνται με θέματα εκπαίδευσης, νεολαίας και κοινωνικών υπηρεσιών, εκπρόσωποι οργανώσεων-μελών της EYCA, 

εκπρόσωποι ΜΚΟ, νέοι με μεταναστευτικό υπόβαθρο κ.α. Θα περιλαμβάνει διαλέξεις από εμπειρογνώμονες, συζητήσεις 

σε επίπεδο ολομέλειας, αλλά και εργαστήρια με ομάδες ατόμων.  

Κοινό: Εθνικοί χειριστές της κάρτας νέων, ερευνητές, εκπρόσωποι ΜΚΟ, διαμορφωτές πολιτικής για τη Νεολαία 

 
2. Διεθνές Συνέδριο: “Final Conference of the project ‘Developing a culture of co-operation when teaching and 

learning history’, 10-11 Μαρτίου 2017 

Περιγραφή: Το συνέδριο θα είναι η καταληκτική δράση του προγράμματος συνεργασίας του ΣτΕ με την Κύπρο με τίτλο 

«Developing a culture of co-operation when teaching and learning history». Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο 

συνεργασίας του ΣτΕ με την κυπριακή Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Όμιλος Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας» (ΟΙΔΕ) που 

εμπλέκει ΕΚ και ΤΚ εκπαιδευτικούς. Κύρια δραστηριότητα του συνεδρίου είναι η παρουσίαση του e-book που 

δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος. Σε αυτό περιέχεται υλικό που μπορεί να αξιοποιηθεί από εκπαιδευτικούς 

και εκπαιδευτές εκπαιδευτικών που ασχολούνται με τη διδασκαλία της ιστορίας. 

Το ΣτΕ συνεργάζεται με την ΜΚΟ Όμιλος Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας για τη διοργάνωση. 
 
Κοινό:  Εκπαιδευτικοί και εμπειρογνώμονες από την Κύπρο και άλλες χώρες του ΣτΕ 
 
 

3. Αd hoc  Διάσκεψη  Υπουργών Παιδείας, 22-23 Μαρτίου 2017,   Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξένια, Λευκωσία 

Περιγραφή: Υπουργική Διάσκεψη για την Παιδεία  με θέμα «Securing Democracy Through Education” στο οποίο θα 

συζητηθούν τα εξής:  

(α) Γενικά: Το θέμα της Διάσκεψης είναι «Securing democracy through education». Σ’ αυτήν αναμένεται να συμμετάσχουν 

200 περίπου άτομα από 50-55 χώρες (Υπουργός συν 2 άτομα) και θα αποτελεί μέρος της διαδικασίας εφαρμογής των 

πολιτικών του ΣτΕ. Επίσης θα αποτελεί τη συνέχεια της Διάσκεψης Υπουργών του ΣτΕ που πραγματοποιήθηκε τον 

Απρίλιο στις Βρυξέλλες, ενώ θα προηγείται της Διάσκεψης που θα γίνει στην Πράγα αποκτώντας έτσι προστιθέμενη αξία 
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στην όλη διαδικασία. Θα έχει διάρκεια 1 ½ μέρες και σ’ αυτή θα συμμετάσχουν Υπουργοί και αξιωματούχοι από τις χώρες 

μέλη του ΣτΕ και της μεσογειακής λεκάνης. Οι Yπουργοί χωρών μη μελών του ΣτΕ θα συμμετάσχουν μόνο κατά την 

πρώτη  μέρα της Διάσκεψης. 

(β) Θέματα: Κεντρικά θέματα συζήτησης  θα είναι η πορεία εφαρμογής των δύο Σχεδίων Δράσης του ΣτΕ “The fight 

against violent extremism and radicalisation leading to terrorism”, και "Building inclusive societies”.  

Επίσης θα γίνει σχετική δράση για την 20η επέτειο της Σύμβασης  “1997 Council of Europe/UNESCO Lisbon Convention 

on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region» που αφορά και στην 

αναγνώριση των προσόντων των προσφύγων. Επίκεντρο της συζήτησης θα είναι η δημιουργία ασφαλούς χώρου και 

ελευθερίας λόγου καθώς και η καθιέρωση μιας εναλλακτικής έννοιας της ασφαλείας και του ρόλου της εκπαίδευσης σε 

αυτή την προσπάθεια.  

Κοινό: Υπουργοί από τις χώρες μέλη του ΣτΕ, υπουργοί/εκπρόσωποι χωρών της Β. Αφρικής και της Μέσης Ανατολής 

(γύρω στους 200 συμμετέχοντες) 

4. 18th Assembly of the Authors of the Compendium Database on Cultural Policy and trends in Europe, 30-31 
Μαρτίου 2017,  Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, Λευκωσία 

Περιγραφή: Η συνάντηση αυτή αποτελεί την ετήσια συνέλευση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εμπειρογνωμόνων για την 

Πολιτιστική Πολιτική. Το Δίκτυο αυτό χειρίζεται θέματα που αφορούν στις σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις για 

θέματα έρευνας και τεκμηρίωσης στην πολιτιστική πολιτική.  το συνέδριο να πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία του 

Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Οι εργασίες του Συνεδρίου, βασίζονται σε όλη την προηγούμενη εργασία που επιτελέστηκε στα πλαίσια προηγούμενων 

Προεδριών. Oι βασικοί άξονες της Συνάντησης αφορούν στα πιο κάτω: 

 Πολιτισμός και Δημοκρατία Indicator Framework on Culture and Democracy (IFCD) 

 Πολιτιστική Διακυβέρνηση Council Conclusions on Cultural Governance (OJ C 393, 19.12.2012, p. 8). 
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 O Πολιτισμός στις εξωτερικές σχέσεις 

5. Youth Peace Camp με θέμα «Engaging young people and youth organizations from conflict-stricken 

regions in dialogue and conflict transformation Απρίλης-Μάιος  2017, Στρασβούργο 

Περιγραφή: Σκοπός της δράσης είναι να φέρει μαζί νέους από περιοχές που είχαν ή έχουν συγκρούσεις για ανάπτυξη του 

διαλόγου, της συνεργασίας και της ειρηνικής επίλυσης διαφορών. Το ΣτΕ έχει πραγματοποιήσει παρόμοιες συναντήσεις 

στο παρελθόν με νέους από Ιρλανδία, Ισραήλ-Παλαιστίνη κτλ. με επιτυχία.  

Στο Youth Peace Camp της Κυπριακής Προεδρίας θα συμμετέχουν μεταξύ άλλων νέοι ηλικίας 18-25 ετών από τις 

περιοχές του Κόσοβου, της περιοχής του Νότιου Καύκασου, της Σερβίας, της Ουκρανίας και της Κύπρου (Ελληνοκυπρίων 

και Τουρκοκυπρίων)   Η επιλογή θα γίνει από το ΣτΕ μετά από έκδοση call for participants που θα γίνει εντός Ιανουαρίου 

2017. Η δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί στο Στρασβούργο όπου θα δοθεί και ευκαιρία δημοσιοποίησης του 

γεγονότος στις Μόνιμες Αντιπροσωπείες (σε συνεργασία με τη ΜΑΣτΕ). Επιδίωξη της κυπριακής πλευράς είναι να τονίσει 

τη διαχρονική δέσμευσή της στο διάλογο, τη συνεργασία και την ειρηνική συνύπαρξη.  

 
6. Συνάντηση Governing Board of European Partial Agreement on Sports (EPAS), 9-10 Μαΐου 2017, Λεμεσός  

 

Περιγραφή: Το Governing Board του EPAS στο πλαίσιο της επετείου των 10χρονων του EPAS θα συναντηθεί ενόψει του 
πιο κάτω Συνεδρίου. 
Κοινό: Ο εκπρόσωπος κάθε Χώρας-Μέλος στο Governing Board του Συμβουλίου της Ευρώπης. 
 

7. Συνάντηση των μελών του European Partial Agreement on Sports «Anniversary Conference on EPAS 
achievements in promoting democracy, tolerance and inclusion through sport – reflection on 10 years of 
activities», 11 Μαΐου 2017, Λεμεσός  

 

Περιγραφή: Στο πλαίσιο της επετείου των 10χρονων του EPAS στη συνάντηση επιδιώκεται να αναδειχθούν οι ενέργειες 
και οι δραστηριότητες του EPAS που συμβάλουν στην προαγωγή της δημοκρατίας, της ανεκτικότητας και της 
συμμετοχικότητας στον αθλητισμό. 
Κοινό: Υψηλοί Αξιωματούχοι από όλες τις Χώρες-Μέλη του ΣτΕ 
  


