
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   

Επικοινωνία:  
Γραφείο Επικοινωνίας 
Τομέας Προώθησης και Προβολής, Πανεπιστήμιο Κύπρου 
Τηλ. 22894304 
ηλ. διεύθυνση: dionysiou.despo@ucy.ac.cy 
ιστοσελίδα: www.pr.ucy.ac.cy   

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 

  
Λευκωσία, 21  Μαΐου 2015 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ERASMUS ΕΠΑΝΕΚΛΕΧΘΗΚΕ 
Ο ΔΡ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ 

 

Ο Δρ Γρηγόρης Μακρίδης, Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών 

Σχέσεων, αναπληρωτής Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής 

Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και Εκτελεστικός Διευθυντής του 

Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου, επανεκλέχθηκε για 6η συνεχή θητεία στη θέση του 

Προέδρου του European Association of ERASMUS Coordinators (EAEC), για τη διετία 

2015-2017. Η επανεκλογή του Δρα Μακρίδη έγινε στις 16 Μαΐου 2015, κατά τη 

διάρκεια της καθιερωμένης Γενικής Συνέλευσης, στην οποία εκλέγεται το νέο 

συμβούλιο του EAEC. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δρ Μακρίδης είναι ο επινοητής του ERASMUS+ 

Barometer, το οποίο άρχισε τη λειτουργία του το 2014, και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως το 

εργαλείο επιμέτρησης διαχρονικών δεικτών για την αποτελεσματικότητα και ανάπτυξη του προγράμματος 

κινητικότητας του ERASMUS+.  

Μια από τις σπουδαιότερες δράσεις που πραγματοποιείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι το Πρόγραμμα ERASMUS+, 

το οποίο υλοποιείται από τους ιδρυματικούς συντονιστές ERASMUS που βρίσκονται σε κάθε πανεπιστήμιο στην 

Ευρώπη, στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και από το 2015 στις χώρες εταίρους του Προγράμματος.  

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει ενεργά από το 1997 και φιλοξενεί την έδρα του συνδέσμου (EAEC) εδώ και 

μερικά χρόνια. Το Πρόγραμμα αφορά την ανταλλαγή φοιτητών για σπουδές, την τοποθέτησή τους σε φορείς 

προκειμένου να απασχοληθούν ως ασκούμενοι και την ανταλλαγή ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού. 

Επιπλέον, υποστηρίζει και άλλες δράσεις για έργα με κοινοπραξίες τουλάχιστον τριών χωρών.  

Μεταξύ  13-16 Μαΐου 2015, οργανώθηκε το 11ο Συνέδριο ERASMUS Congress and Exhibition (ERACON 2015), στο 

Πόρτο της Πορτογαλίας, με συμμετοχή πέραν των 350 πανεπιστημίων, κυρίως από τον Ευρωπαϊκό χώρο. Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπήθηκε με 5 εκπροσώπους από διάφορα υποπρογράμματα του ERASMUS+ και την 

έναρξη του Συνεδρίου κήρυξε ο Επίτροπος  για θέματα Παιδείας, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού κος Tibor 

Navracsics μέσω τηλεβίντεο.  
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