
                                               
 

IMPEU is funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-

2020). The content of this document represents the views of the author only and is his/her 

sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that 

may be made of the information it contains. 

To IMPEU χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια (2014-
2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου αντιπροσωπεύει μόνο 
τις απόψεις του δημιουργού και είναι αποκλειστική ευθύνη του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχει. 

 

 

Πρόσκληση στην Εκδήλωση Ενημέρωσης & 

Ευαισθητοποίησης, Έργο Improving Inclusion of EU Mobile 

Citizens- IMPEU (Βελτιώνοντας την Ένταξη των Ευρωπαίων 

πολιτών) 
 
Ο Δήμος Βριλησσίων και η Helping Hand με χαρά σας προσκαλούν να συμμετάσχετε στην 

Εκδήλωση Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης, που θα διεξαχθεί διαδικτυακά, μέσω της 

πλατφόρμας Big Blue Button στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bbb.mooc-

project.eu/b/chr-isz-cvo-pvg .Δεν χρειάζεται να κατεβάσετε την εφαρμογή, απλώς κάντε 

κλικ στον σύνδεσμο για να το παρακολουθήσετε. Σας περιμένουμε την Δευτέρα 

15/02/2021. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 10.00πμ και θα διαρκέσει έως τις 11.40 π.μ.  

Ο σκοπός του Έργου IMPEU είναι να ενδυναμώσει την πολιτική συμμετοχή των Ευρωπαίων 

πολιτών και να ενθαρρύνει τη δυνατότητα και τη γνώση των δημόσιων υπαλλήλων και των 

σχετικών εθνικών, περιφερειακών και τοπικών εμπειρογνωμόνων για την Ευρωπαϊκή 

ιθαγένεια και τα σχετικά πολιτικά δικαιώματα. 

Η συζήτηση μας ενδέχεται να καταγραφεί, ηχογραφηθεί και να ληφθούν φωτογραφίες. Οι 

συμμετέχοντες, συμφωνούν με τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών τους 

δεδομένων για λόγους καταγραφής. Μετά την ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου IMPEU 

(31/03/2021), τα στοιχεία επικοινωνίας σας θα διαγραφούν αυτόματα, εκτός εάν 

συμφωνείτε ρητά με την περαιτέρω αποθήκευση πληροφοριών επικοινωνίας για συναφή 

ερευνητικά έργα. Η συμμετοχή στην Εκδήλωση είναι εθελοντική. 

Οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν μόνο για λειτουργίες που σχετίζονται με το Έργο 

IMPEU και δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο λόγο. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τις 

πληροφορίες σας για δημιουργία προφίλ ή για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και 

θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας για 5 χρόνια μετά το τέλος του έργου (λήξη έργου 

31/03/2021). 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τον χρόνο και την προσοχή σας! 
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