
 

 

 

 

News Flash 

2 Απριλίου 2015  2 April 2015 

   

Αγαπητές φίλες, Αγαπητοί φίλοι Dear Friends of ELIAMEP, 
   

 
Οι τελευταίες δημοσιεύσεις του ΕΛΙΑΜΕΠ 
περιλαμβάνουν:  
 

 Το ενημερωτικό σημείωμα του Δρος 
Θεόδωρου Τσακίρη για την ενεργειακή 
πολιτική της Κύπρου 

 Την έκθεση του Προγράμματος 
CONFRONT της Δρος Ντίας Αναγνώστου 
και κ. Άννας Κανδύλα για την 
καταπολέμηση των νέων μορφών 
εμπορίας σε παιδιά Ρομά στην 
Ελλάδα 

 Την έκθεση του Προγράμματος ASSESS 
της Δρος Ντίας Αναγνώστου και κ. Έντα 
Γκέμι για την παρακολούθηση και 
αξιολόγηση για την ένταξη των 
ευάλωτων ομάδων μεταναστών στην 
Ελλάδα  

 To κείμενο εργασίας του Δρος Νικόλαου 
Καραμπέκιου για την 
ελληνοϊσραηλινή συνεργασία στους 
τομείς έρευνας και τεχνολογίας  

 Το Δελτίο Μέσης Ανατολής-Μεσογείου 
για το Παλαιστινιακό Πρόβλημα  

 Το κείμενο εργασίας του του Δρος 
Φίλιππος Προέδρου για τη 
βιωσιμότητα της ενεργειακής 
ασφάλειας 

 To κείμενο εργασίας της Δρος 
Ευαγγελίας Ψυχογιοπούλου για την 
ενσωμάτωση πολιτιστικών 
στοιχείων στη νομοθεσία και στις 
πολιτικές της ΕΕ 

 

 
Recent publications of our Foundation 
include the following: 
 

 Briefing Note by Dr Theodore Tsakiris on 
Cypriot gas policy 
 

 Report of CONFRONT Programme by Dr 
Dia Anagnostou and on countering new 
forms of Roma children trafficking in 
Greece 

 
 Report on ASSESS Programme by Dr Dia 

Anagnostou and Ms Eda Gemi on 
monitoring and assessing the 
integration of vulnerable migrants in 
Greece 
 

 Working Paper by Nikolaos Karampekios 
on Greek-Israeli co-operation in the 
field of science and technology 
 

 Middle East-Mediterranean Report on the 
Palestinian Question 
 

 Working Paper by Filippos Proedrou on 
the sustainability of energy security  
 

 Working paper by Dr Evangelia 
Psychogiopoulou on the integration of 
cultural considerations in EU law and 
policies 

  

  
  
Με φιλικούς χαιρετισμούς,  
Η ομάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ 
 

With best wishes,  
The ELIAMEP Team 
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