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ΕL 

 

ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ, ΔΛΛΑΓΑ 

 

και 

 

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ 

ΔΠΙΣΡΟΠΗ «ΙΘΑΓΔΝΔΙΑ, ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ, ΘΔΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΞΩΣΔΡΙΚΔ 

ΤΠΟΘΔΔΙ» (CIVEX) 

 

 

 

Γηάζθεςε 

Ο αληίθηππνο ηεο δηαρείξηζεο ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο 

έληαμεο ζηηο ηνπηθέο θαη ηηο πεξηθεξεηαθέο αξρέο, ηδίσο ζηηο 

παξακεζόξηεο πεξηθέξεηεο, θαη ε αλάγθε ελίζρπζεο ηεο 

ζηήξημεο ησλ ηνπηθώλ θαη ησλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ από ηα 

ζεζκηθά όξγαλα ηεο ΔΔ 

 

Παξαζθεπή, 24 Ινπλίνπ 2022 

 

Divani Apollon Palace 

Οδόο Αγίνπ Νηθνιάνπ 10 

166 71 Βνπιηαγκέλε, Ειιάδα 

 

 

Τν κεηαλαζηεπηηθό ηνπίν έρεη αιιάμεη δξακαηηθά ελ κηα λπθηί, θαζώο εθαηνκκύξηα πξόζθπγεο 

εγθαηαιείπνπλ ηελ Οπθξαλία. Απηό έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζηηο ζπλερείο ξνέο πξνζθύγσλ πνπ θζάλνπλ 

ζηηο ρώξεο ηεο ΕΕ πνπ βξίζθνληαη ζηε Μεζόγεην. Η ζεκεξηλή θαηάζηαζε απνηειεί ηεξάζηηα πξόθιεζε 

θαη επίθεηληαη θαη άιιεο πξνθιήζεηο. Η ΕΕ πξέπεη λα δξάζεη ηώξα ζέηνληαο ζε εθαξκνγή δηαξζξσκέλα 

κέζα, ώζηε λα είλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλε γηα ηηο επηθείκελεο πξνθιήζεηο. Οη ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο 

αξρέο ζηηο παξακεζόξηεο πεξηνρέο αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθέο πηέζεηο ιόγσ ηεο άληζεο θαηαλνκήο ηεο 

επζύλεο δηαρείξηζεο ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο θαη, σο εθ ηνύηνπ, επηδεηνύλ ζεκαληηθή ζηήξημε 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάινπλ ζηελ θαιύηεξε δηαρείξηζε απηήο ηεο πξόθιεζεο. 

Γιεπμηνεία για ηη διάζκετη 

 

Γςναηόηηηα ομιλίαρ και ακπόαζηρ: ES/DE/EL/EN/FR/IT/NL/PL 

 

 

 

 

https://divaniapollonhotel.com/
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09.00 Δγγπαθή 

 

09.30 Δλαξθηήξηα ζπλεδξίαζε 

 

Μεηαξξύζκηζε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ – ηξνθή πξνο ηελ 

αιιειεγγύε ην 2022 

Με ην πιενλέθηεκα ηεο εθ ηωλ πζηέξωλ γλώζεο, ηη κπνξνύκε λα πνύκε γηα ηελ εηνηκόηεηα θαη ηε δηαρείξηζε 

ηεο ΕΕ απηήο ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο; Τη κπνξεί λα γίλεη γηα λα βνεζεζνύλ ηώξα νη δήκαξρνη ηωλ 

παξακεζόξηωλ πόιεωλ ηεο ΕΕ θαη πνηεο πνιηηηθέο ρξεηάδνληαη γηα ηελ θαιύηεξε αληηκεηώπηζε ηωλ 

κειινληηθώλ πξνθιήζεωλ ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο έληαμεο; 

 

 Αλδξέαο Κνλδύιεο (EL/Renew Europe), δήμαπσορ Αλίμος 

 Απόζηνινο Σδηηδηθώζηαο (EL/EPP), πεπιθεπειάπσηρ Κενηπικήρ Μακεδονίαρ και Ππόεδπορ 

ηηρ ΔηΠ 

 Mark Speich (DE/EPP), ςθςποςπγόρ Ομοζπονδιακών, Δςπυπαφκών και Γιεθνών Τποθέζευν 
ηος ομόζπονδος κπαηιδίος ηηρ Βόπειαρ Ρηνανίαρ-Βεζηθαλίαρ και ππόεδπορ ηηρ επιηποπήρ 

«Ιθαγένεια, διακςβέπνηζη, θεζμικέρ και εξυηεπικέρ ςποθέζειρ» (CIVEX) ηηρ ΔηΠ 

 Μαξγαξίηεο ρνηλάο, ανηιππόεδπορ ηηρ Δςπυπαφκήρ Δπιηποπήρ (μέζυ βινηεομηνύμαηορ) 

 νθία Βνύιηεςε, ςθςποςπγόρ Μεηανάζηεςζηρ και Αζύλος, Δλλάδα 

 Παλαγηώηεο (Σάθεο) Θενδσξηθάθνο, ςποςπγόρ Πποζηαζίαρ ηος Πολίηη, Δλλάδα 

 Δκππόζυπορ ηηρ ηζερηθήο Πξνεδξίαο ηεο ΔΔ (ππορ επιβεβαίυζη) 

 

10.30 Γηάιεηκκα γηα θαθέ 

πλέληεπμε Σύπνπ (EL/EN) 

 

 

 

 

11.00 1ε ζπλεδξίαζε: Η πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε σο ιύζε ζε νιηζηηθέο κεηαλαζηεπηηθέο 

πνιηηηθέο πνπ επλννύλ ηελ έληαμε 

 

 

Πώο κπνξνύκε λα επηηύρνπκε πνιηηηθέο κεηαλάζηεπζεο θαη έληαμεο πνπ λα είλαη θαιύηεξα πξνζαξκνζκέλεο 

ζηηο ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αλάγθεο; 

 

ςνηονίζηπια: Ana Feder, διεςθύνηπια ηος πεπιθεπειακού σαπηοθςλακίος ζηο Γιεθνέρ Κένηπο για ηην 

Ανάπηςξη Μεηαναζηεςηικήρ Πολιηικήρ (ICMPD) 

 

Ομιληηέρ: 

 Antje Grotheer (DE/PES), ανηιππόεδπορ ηος Ομόζπονδος Κοινοβοςλίος ηηρ 

Βπέμηρ, ειζηγήηπια ηηρ ΔηΠ για ηο Νέν ζύκθσλν γηα ηε κεηαλάζηεπζε θαη ην άζπιν 
και ηην Αλαζεσξεκέλε δηαθπβέξλεζε ηνπ ρώξνπ Σέλγθελ 

 Γεώξγηνο Υαηδεκάξθνο (EL/EPP), Πεπιθεπειάπσηρ Νοηίος Αιγαίος, μέλορ ηηρ 

Γιάζκετηρ ηυν Παπάκηιυν Πεπιθεπειών ηηρ Δςπώπηρ (CPMR), μέλορ ηηρ ΔηΠ 
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 Ángel Víctor TORRES PÉREZ (ES/PES), ππόεδπορ ηηρ πεπιθεπειακήρ 

κςβέπνηζηρ ηυν Καναπίυν Νήζυν, μέλορ ηηρ ΔηΠ (μέζυ βινηεομηνύμαηορ) 

 Claire Charbit, πποφζηαμένη ηηρ μονάδαρ «Δλκςζηικόηηηα ηυν πεπιθεπειών και 
ένηαξη ηυν μεηαναζηών», ΟΟΑ  

 Δκππόζυπορ ηος Οξγαληζκνύ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ην Άζπιν (ππορ 

επιβεβαίυζη) 

 

Αληαιιαγή απόςεσλ 

 

 

 

12.15 2ε ζπλεδξίαζε: Αιιειεγγύε πξνο ηνπο δήκνπο θαη ηηο πεξηθέξεηεο πνπ ππνδέρνληαη 

πξόζθπγεο – Πώο κπνξνύκε λα ζηεξίμνπκε θαιύηεξα ηηο ρσξίο απνθιεηζκνύο 

θνηλόηεηεο; 

 

Σηνλ απόερν ηνπ πνιέκνπ ζηελ Οπθξαλία, κπνξεί λα πινπνηεζεί ε ρξεκαηνδόηεζε ηεο ΕΕ ζηνπο δήκνπο θαη 

ζηηο πεξηθέξεηεο θαη κε πνηνπο άιινπο ηξόπνπο κπνξεί λα επηηεπρζεί ε αιιειεγγύε ηωλ πόιεωλ; 

 

ςνηονίζηπια: Claire Charbit, πποφζηαμένη ηηρ μονάδαρ «Δλκςζηικόηηηα ηυν πεπιθεπειών και ένηαξη 

ηυν μεηαναζηών», ΟΟΑ  

 

Ομιληηέρ: 

 

 Αηθαηεξίλε Γεκεηξαθνπνύινπ, πποφζηαμένη ηομέα, μονάδα «Νομικέρ οδοί και ένηαξη», 

Γενική Γιεύθςνζη Μεηανάζηεςζηρ και Δζυηεπικών Τποθέζευν, Δςπυπαφκή Δπιηποπή  

 Damian Boeselager (DE/Ππάζινοι/Δςπυπαφκή Δλεύθεπη ςμμασία), μέλορ ηος Δςπυπαφκού 

Κοινοβοςλίος (μέζυ βινηεομηνύμαηορ)  

 Marina Medarić, ανηιππόεδπορ ηηρ ςνέλεςζηρ ηυν Πεπιθεπειών ηηρ Δςπώπηρ για ηην 

Ένηαξη, ηη Γιαθοπεηικόηηηα και ηην Ιζόηηηα, αναπληπώηπια νομάπσηρ ηηρ κομηηείαρ 

Primorje-Gorski Kotar (Κποαηία), μέλορ ηος Κογκπέζος ηυν Σοπικών και Πεπιθεπειακών 

Απσών ηος ςμβοςλίος ηηρ Δςπώπηρ  

 Anita Orav, εμπειπογνώμοναρ ζε θέμαηα αζύλος και ένηαξηρ, Τπηπεζία Έπεςναρ ηος 

Δςπυπαφκού Κοινοβοςλίος (EPRS) 

 Ana Feder, διεςθύνηπια ηος πεπιθεπειακού σαπηοθςλακίος ζηο Γιεθνέρ Κένηπο για ηην 

Ανάπηςξη Μεηαναζηεςηικήρ Πολιηικήρ (ICMPD) 

 

Αληαιιαγή απόςεσλ 

 

_____________ 


