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                                18η Εθνική Στρογγυλή Τράπεζα κατά των διακρίσεων 

                                                     Εθνική Συνάντηση NIEM 

 

                                                                       Θέμα : 

  

ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ  

 

 

 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 στην αίθουσα "ΝΙΚΗ" 

του συνεδριακού κέντρου "Europa Hall" στον ημιόροφο του ξενοδοχείου "Τιτάνια" 

(Πανεπιστημίου 52, Αθήνα). 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : 

 

Α΄ Ενότητα (17.30 – 19.00) 

 

Σύντομος χαιρετισμός και παρουσίαση των πορισμάτων της ετήσιας έκθεσης NIEM από τον 

κ. Μιχάλη Τρεμόπουλο, Αντιπρόεδρο της «ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ», δημοτικό σύμβουλο 

Θεσσαλονίκης και τέως ευρωβουλευτή. 

  

 

                         ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 

 

 

[Συντονίζει η κ. Αγγελική Αθανασοπούλου, διδάκτορας στο τμήμα Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και διδάσκουσα στο τμήμα 

Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου]. 

 

 

1) "Πολιτικές στέγασης προσφύγων : προς την κοινωνική ενσωμάτωση ή την 

προνοιακή εξάρτηση ?" 
(Ομιλητής ο κ. Νίκος Κουραχάνης, Διδάσκων και Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο 

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου 

 

 

2) "Διασφάλιση ενός αυτόνομου τρόπου ζωής των προσφύγων ως συστατικού στοιχείου 

της κοινωνικής τους ένταξης"  
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(Ομιλητής ο κ. Θοδωρής Μπογέας, Υπεύθυνος Προγράμματος Ένταξης της οργάνωσης 

"Human Rights 360") 

 

 

3) "Εκπαιδευτικά εναλλακτικά εργαλεία για την κοινωνική ένταξη των προσφύγων ",  

(Ομιλήτρια η κ. Δέσποινα Καρακατσάνη, καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου) 

 

 

4) "Το δύσκολο εγχείρημα της κοινωνικής ένταξης των ανηλίκων" 

  (Ομιλητής ο κ. Ανδρέας Δήμου, επιστημονικός συνεργάτης αρμόδιος για θέματα παιδικής 

προστασίας και ποιότητας παροχής υπηρεσιών των Κέντρων Φιλοξενίας ασυνόδευτων 

ανηλίκων στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης - ΕΚΚΑ) 

 
 
 
 

Ακολουθεί συζήτηση 

 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (19.00 - 19.30) 

 

 

Β΄ Ενότητα (19.30 – 21.00) 

 

 

                                       ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 

 

 

[Συντονίζει ο δημοσιογράφος της Real News κ. Αλέξανδρος Κόντης]. 

 

 

1)  "Ζητήματα ένταξης των προσφύγων στην ελληνική αγορά εργασίας" 

 (Ομιλητής ο κ. Απόστολος Καψάλης, διδάκτωρ εργασιακών σχέσεων, επιστημονικός 

συνεργάτης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ) 

 

 

2) "Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ευάλωτη ομάδα των ανήλικων προσφύγων 

στους τομείς της κοινωνικής ασφάλισης (περίθαλψη,  ΑΜΚΑ, γραφειοκρατία), της 

στέγασης και του ασύλου " 

(ομιλητής  ο κ. Πελοπίδας Νικολόπουλος, Δικηγόρος και μέλος του Δικτύου για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού) 

 

 

3) "Το στοίχημα της πρόσβασης των ανηλίκων μεταναστών-προσφύγων στη φροντίδα 

ψυχικής υγείας και στην κοινωνική προστασία" 

 (Ομιλητής ο κ. Γιώργος Νικολαΐδης, διευθυντής της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και 

Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, επιστημονικός υπεύθυνος στο 
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Κέντρο Ημέρας του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ) 

 

 

4) "Δυσκολίες της καθημερινότητας των προσφύγων που παρεμποδίζουν την κοινωνική 

τους ένταξη" 
(Ομιλητής ο κ. Reza Golami, μέλος του Δ.Σ. της Κοινότητας Ενωμένων Αφγανών Ελλάδας) 

 

 

 

Ακολουθεί συζήτηση 
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