
                                                                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

 

 

 

 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ           

20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016  

«Ανθρώπινες ροές και ο κόσμος μας:    
μπορεί η Ευρώπη να αντιμετωπίσει το 
Προσφυγικό και Μεταναστευτικό Ζήτημα;» 

ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΒΟΥΛΗΣ, ΣΤΑΔΙΟΥ 13, ΑΘΗΝΑ 

ΕΝΑΡΞΗ: 16.00  



                                                                

 
 

 

 

H χώρα μας σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο του προσφυγικού και μεταναστευτικού προβλήματος 

που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, καθώς λόγω θέσης, γνωρίζει πρωτόγνωρη αύξηση ανθρώπινων ροών 

στο έδαφός της. Οι ανθρωπιστικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις του 

προβλήματος είναι μεγάλες, ενώ έχουν συνέπειες τόσο σε τοπικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. 

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.), εξασκώντας το συνταγματικά 

κατοχυρωμένο ρόλο της έχει ξεκινήσει σχετική πρωτοβουλία διαλόγου και έχει συστήσει Επιτροπή 

Εμπειρογνωμόνων. Στο πλαίσιο αυτό και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή και την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, αποφάσισε τη 

διεξαγωγή Διεθνούς Συνεδρίου στην Αθήνα, με θέμα:  

 

«Ανθρώπινες Ροές και ο Κόσμος μας: 

μπορεί η Ευρώπη να αντιμετωπίσει το Προσφυγικό και Μεταναστευτικό Ζήτημα;» 
 

 
Σημειώνεται ότι το πρωί της ίδιας ημέρας, 13.30-15.15 με πρωτοβουλία της Ο.Κ.Ε. σε συνεργασία με 
την Ελληνογερμανική Συνέλευση και την ΚΕΔΕ, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση Δημάρχων πόλεων 
της Γερμανίας που έχουν αναπτύξει καλές πρακτικές στο προσφυγικό με Έλληνες ομολόγους τους  που 
αντιμετωπίζουν καθημερινά πλέον το φαινόμενο. Αντικείμενο της συνάντησης, θα είναι η ανταλλαγή 
εμπειριών με σκοπό τη διαμόρφωση προτάσεων για τη δημιουργία αποτελεσματικών πολιτικών που 
θα λαμβάνουν υπόψη τις πολύπλευρες πτυχές του προσφυγικού ζητήματος. 
 
Νωρίτερα, 10.30-12.30, θα υπάρξει συνεδρίαση για το ρόλο, την προσφορά και το συντονισμό των 
ΜΚΟ που συμμετέχουν στη διαχείριση των προσφυγικών ροών στην Ελλάδα, καθώς και για τις 
δυνατότητες ευρύτερης συνεργασίας με άλλους φορείς και πρωτοβουλίες. Μπροστά στη νέα 
πραγματικότητα, πολλοί ήταν εκείνοι που προσπάθησαν με όποιο τρόπο μπορούσαν να συμβάλλουν. 
Δυναμικές πρωτοβουλίες δημιουργήθηκαν, ουσιαστικά γεννήθηκαν μέσα από αυτή την κρίση και 
αξίζουν όχι μόνο να αναδειχθούν, αλλά και να μας επικοινωνήσουν τα προβλήματα που συνάντησαν 
και την όλη εμπειρία τους. 
 
 
 

Τέλος, τα συμπεράσματα και των δύο συνεδριάσεων θα ανακοινωθούν στην Γ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ  
του Διεθνούς Συνεδρίου (ακολουθεί το πρόγραμμα). 



                                                                

 

 

 
Μερικά από τα κρίσιμα ερωτήματα που θα τεθούν στην εκδήλωση, προκειμένου να προσεγγίσουμε 

σφαιρικά το ζήτημα, αλλά και ν’ αντλήσουμε τις κατάλληλες απαντήσεις, είναι: 
  

 Προσφυγικό και Ανθρώπινα Δικαιώματα. Σε ποιο βαθμό πλήττεται σήμερα η ευρωπαϊκή 
παράδοση ανθρωπισμού; 

 Υπάρχει περιθώριο για μια διαφορετική πολιτική ασύλου και μετανάστευσης στην Ευρώπη και 
ποιες προκλήσεις αναδύονται κατά τη διαμόρφωση ενιαίου συστήματος ασύλου και την 
αναθεώρηση του Δουβλίνου; Ποιες οι επιπτώσεις από τις τελευταίες αποφάσεις της Συνόδου 
Κορυφής της ΕΕ; 

 Ποια είναι τα όρια των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών, κανονικών και έκτακτων, που 
μπορεί ένα εθνικό κράτος, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση να δεχθεί;  Πώς αντιμετωπίζουμε το 
ενδεχόμενο ότι οι παγκόσμιες μαζικές μεταναστευτικές ροές το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα 
μειωθούν για πολλά χρόνια ακόμα; 

 Ποια η σχέση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών με το δημογραφικό πρόβλημα και 
την πολιτισμική ταυτότητα της Ευρώπης; Υπάρχει δυνατότητα οργανωμένης ενσωμάτωσης, 
χωρίς διαλυτικές και αποσυνθετικές διαστάσεις στις τοπικές κοινωνίες;  Ποιες οι επιπτώσεις 
στην αγορά εργασίας; 

 Ποια είναι τα προγράμματα επιστροφών παράτυπων μεταναστών στις χώρες προέλευσης τους 
και κατά πόσο λειτουργούν οι υφιστάμενες συμφωνίες επανεισδοχής; Υπάρχει σαφής 
διαχωρισμός μεταξύ αιτούντων άσυλο και παράτυπων μεταναστών; 

 Ποια είναι η σχέση εσωτερικών συνοριακών ελέγχων με την λειτουργία της συνθήκης Σένγκεν, 
ποιος ο ρόλος της ευρωπαϊκής συνοριακής και ακτοφυλακής Frontex, ποια η σημασία της 
συνεργασίας της με το ΝΑΤΟ και ποια ζητήματα επιχειρησιακού σχεδιασμού ανακύπτουν; 

 Ποια είναι τελικά τα όρια μεταξύ ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών και πως επηρεάζουν την 
ίδια την ιδέα της ευρωπαϊκής ενοποίησης; Πόσο εφικτή είναι μια ευρωπαϊκή κοινή εξωτερική 
πολιτική και πολιτική άμυνας; 

 Ποιος είναι ο ρόλος διεθνών Οργανισμών, όπως η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, του Ερυθρού 
Σταυρού, τι ρόλο και τι πρωτοβουλίες μπορεί να αναλάβει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ;  
Πως η διεθνής διάσταση είναι συνδεδεμένη με την ευρωπαϊκή και τις εθνικές πολιτικές; 

 Το κοινό σχέδιο δράσης της Ε.Ε. με την Τουρκία όπως προβλέπεται από την τελευταία 
συμφωνία και βασίζεται σ’ ένα συνολικό πρόγραμμα συνεργασίας, πως ακριβώς λειτουργεί και 
πόσο αποτελεσματικό είναι; 

 Η διαχείριση των προσφυγικών ροών ποιες χρηματοδοτικές ανάγκες συνεπάγεται σε 
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο; Είναι επαρκείς οι μέχρι σήμερα αποφάσεις; Τι επιπρόσθετα 
μέτρα πρέπει να ληφθούν και πως χρηματοδοτούνται; Ποιος ο ρόλος των «κομβικών σημείων» 
(hotspots), ώστε να εξασφαλίζεται η ταυτοποίηση, η καταχώρηση και η λήψη δακτυλικών 
αποτυπωμάτων των μεταναστών; Ποια είναι τα όρια ανάμεσα σε ένα καθεστώς οργανωμένης 
διαβίωσης και τυπικού καθεστώτος διοικητικής κράτησης; 

 Ποια είναι η ελληνική εμπειρία και ποιος ο τρόπος διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης;  Ποιος 
ο ρόλος του σχετικού Συντονιστικού Κυβερνητικού Κέντρου, αλλά και της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και των ΜΚΟ; Μπορεί η χώρα μας να αντιμετωπίσει για αόριστο χρονικό 
διάστημα σειρά ανθρωπιστικών και λειτουργικών προβλημάτων που σχετίζονται κυρίως με τις 
συνθήκες διαβίωσης τόσων ανθρώπων, αλλά και με θέματα εσωτερικής και εξωτερικής 
ασφάλειας; Ποιες οι επιπτώσεις στην οικονομία, τις εργασιακές σχέσεις και τον τουρισμό; 



                                                                

 
 

  

    Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ:  

    ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

 

    16.00 - 16.45 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

- Γιώργος Βερνίκος, Πρόεδρος Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.) 

 

- Γιώργος Ντάσης, Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 

             (Ε.Ο.Κ.Ε.) 

 

- Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  

             στην Ελλάδα               

 

               

             ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ 

 

- Martin Schulz, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  

- Federica Mogherini,  Ύπατη Εκπρόσωπος της Ε.Ε. για θέματα  

Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας   

- Δημήτρης Aβραμόπουλος, Επίτροπος Μετανάστευσης,  

Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας   

- Χρήστος Στυλιανίδης, Επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας  

             και Διαχείρισης Κρίσεων                      

 

 

-          Νικόλαος Βούτσης, Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων 

 

 

                             Κήρυξη έναρξης εργασιών συνεδρίου από την Α.Ε.  

          τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κύριο Προκόπιο Παυλόπουλο 

 

 

 

 

 



                                                                

 

    Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑ:   

    ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΕΕ     
    & ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

  

    16.45 - 17.45  

   

   Συντονίστρια:  

 

   Σία Κοσιώνη 

   Δημοσιογράφος 

 

  

 

- Η Α.Ε. ο Πρέσβης του Βασιλείου της Ολλανδίας, Caspar Veldkamp, 

Ολλανδική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ 

 

- Η Α.Ε. ο Πρέσβης της Τουρκικής Δημοκρατίας, Kerim Uras  

- Η Α.Ε. ο Πρέσβης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας  
Dr. Peter Schoof 
   

- Η Α.Ε. ο Πρέσβης της Γαλλικής Δημοκρατίας, Christophe Chantepy 

- Η Α.Ε. ο Πρέσβης της Ιταλικής Δημοκρατίας, Efisio Luigi Marras 

- Klaus Roesler, Διευθυντής Επιχειρήσεων FRONTEX 

- Δανιήλ Εσδράς, Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ)  
Επικεφαλής του Γραφείου Ελλάδας 
 

- Philippe Leclerc, Αντιπρόσωπος,  Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ 
για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα 

     ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ    20’     

   Γ’ ΕΝΟΤΗΤΑ:  

   Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ &   
   ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

   18.05 - 18.50   

   

   Συντονιστής: 

  
   Απόστολος Μαγγηριάδης 

   Δημοσιογράφος 

 

  

 

- Δημήτρης Βίτσας, Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας,                                                    Επικεφαλής του 
Συντονιστικού Κέντρου Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης 

-  

- Wolf Plesmann, Αναπληρωτής Εντεταλμένος για Στέγαση και Υποστήριξη  
Προσφύγων, Γερουσία Ομοσπονδιακού Κρατιδίου του Βερολίνου 
 

- Κώστας Αγοραστός, Πρόεδρος Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.)  

- Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) 

- Χριστόδουλος Μαμσάκος, Δήμαρχος Δράμαςi 

- Εκπρόσωπος ΜΚΟii 

 

i. Παρουσίαση συμπερασμάτων από την πρωινή συνάντηση Δημάρχων 
        στο πλαίσιο της  Ελληνογερμανικής Συνέλευσης 

        ii.     Παρουσίαση συμπερασμάτων από την πρωινή συνάντηση των ΜΚΟ 

 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWpYDcy-PLAhXJDxoKHa9ZBIgQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kedke.gr%2F&usg=AFQjCNFN0zM429FNXy_uOAKYwjEGY8TkuQ&sig2=PLYMuXT86CkMU7o2JWdzHw&bvm=bv.117868183,d.d24


                                                                

 

                                  Για πληροφορίες: 210 9249510-12 ή μέσω e-mail στο sec@oke-esc.eu  

                                                           
 
 

    Δ΄ΕΝΟΤΗΤΑ:  

    ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ  

    ΦΟΡΕΩΝ  

  

   18.50 - 19.35  

   

   Συντονιστής:  

 

   Γιώργος Καρανίκας 

   Αντιπρόεδρος Ο.Κ.Ε. 

  

 

 

- Θεόδωρος Φέσσας, Πρόεδρος ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών 

  

- Γιάννης Παναγόπουλος, Πρόεδρος Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος 

             (Γ.Σ.Ε.Ε.) 

 

- Βασίλης Κορκίδης, Πρόεδρος Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου 

 & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.) 

 

- Γιώργος Καββαθάς, Πρόεδρος Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών,  

             Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ) 

 

- Γιάννης Ρέτσος, Aντιπρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών  

Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ) 

 

- Παρεμβάσεις Προέδρων Εθνικών Ο.Κ.Ε.  

   Ε΄ ΕΝΟΤΗΤΑ:  

   ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΑ   

   ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΟΡΙΑ   

   ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ       

 

   19.35 - 20.15 

    

   Συντονιστής:  
 
   Παύλος Τσίμας 
   Δημοσιογράφος 

               

 

              ΠΑΝΕΛ ΟΜΙΛΗΤΩΝ 

 

- Νικηφόρος Διαμαντούρος, πρώην  Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 
 και Συνήγορος του Πολίτη 
 

- Οδυσσέας Βουδούρης, Γενικός Γραμματέας Πρώτης Υποδοχής 
και Ταυτοποίησης Προσφύγων 

-  
- Σώτη Τριανταφύλλου, Συγγραφέας 

 
- Christian Pîrvulescu, Πρόεδρος της Μόνιμης Ομάδας Εργασίας 

             για τη Μετανάστευση και την Ενσωμάτωση (Ε.Ο.Κ.Ε.) 

 

mailto:sec@oke-esc.eu

