
    

 

Tο έργο αυτό υποστηρίχθηκε από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ένταξη και τη 

Μετανάστευση (EPIM), μια συνεργατική πρωτοβουλία του Δικτύου Ευρωπαϊκών 

Ιδρυμάτων. 

 

Εξασφαλίζοντας ευρωπαϊκούς πόρους για την Ένταξη για την 

προγραμματική περίοδο 2021-2027 

Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020 
 

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, κτίριο Κ8 

Πρόσβαση: Κύρια Είσοδος από Λεωφ. Βασ. Σοφίας 127, 11521 Αμπελόκηποι 

Δεύτερη είσοδος (από μετρό Αμπελόκηποι): οδός Αθανασιάδου, δίπλα στην Ευρωκλινική 

-------------------------------------- 

Το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 (ΠΔΠ) είναι υπό διαπραγμάτευση 
αυτή τη στιγμή τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Θα εισαγάγει σημαντικές 
αλλαγές στη διάρθρωση της χρηματοδότησης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων 
που προωθούν την κοινωνικοοικονομική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών (μεταξύ των 
οποίων μετανάστες, αιτούντες άσυλο και προσφύγων), όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο+ (ΕΚΤ+) και το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ). 

Εν τω μεταξύ, τα κράτη μέλη βρίσκονται στο στάδιο προετοιμασίας των εθνικών τους 
προγραμμάτων για την κατανομή των κονδυλίων της ΕΕ. Προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι 
τα εθνικά προγράμματα θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των αιτούντων 
άσυλο, των προσφύγων και των μεταναστών είναι επειγόντως αναγκαίο ένα βελτιωμένο 
πλαίσιο και ένας καλύτερος ελεγκτικός μηχανισμός για τη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων 
που σχετίζονται με την ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών στη χώρα. 

Η ημερίδα έχει ως στόχο να φέρει σε διάλογο εκπροσώπους από τις ελληνικές εθνικές και 
τοπικές αρχές, θεσμικά όργανα της ΕΕ, φορείς της κοινωνίας των πολιτών και διεθνείς μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, για να συζητήσουν συστάσεις πολιτικής για την επόμενη 
χρηματοδοτική περίοδο, να θέσουν προτεραιότητες και να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές 
που θα μπορούσαν να καλύψουν υφιστάμενα κενά. Οι παρευρισκόμενοι θα συζητήσουν 
ακόμη, τρόπους για καλύτερη συνεργασία μεταξύ των φορέων και θα συμφωνήσουν τα 
επόμενα βήματα, τα οποία συμπεριλαμβάνουν: 

-Την ανάγκη μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και κατανομής επαρκών πόρων για 
συγκεκριμένες δραστηριότητες ένταξης σύμφωνα με μια συνολική στρατηγική που εγγυάται 
τη συμπληρωματικότητα των δράσεων  

- Τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των αρχών και τη συνεργασία μεταξύ κυβέρνησης, ΜΚΟ 
και άλλων φορέων. 

 

 

https://www.pasteur.gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7/
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Σχέδιο ημερήσιας διάταξης 

9:30 Εγγραφή 

10:00-10:30 Καλωσόρισμα από τους διοργανωτές και καθορισμός των στόχων του 
συνεδρίου 

10:30-12:30 Παρουσιάσεις για το επόμενο ΠΔΠ από βασικούς ευρωπαϊκούς και εθνικούς 
συντελεστές.  

Ομιλητές: 

• Μαρία-Άννα Παρασκευά, Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

• Giacomo Manca, ECRE και PICUM 

• Εμμανουέλα Κουρούση,  Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης 
Δράσεων ΕΚΤ  

• Νάσος Βιτσεντζάτος, Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου  

• Παναγιώτης Ψαθάς, Δήμος Αθηναίων 

Συντονιστής:  

• Λευτέρης Παπαγιαννάκης, SolidarityNow 

12:30-13:30 Διάλειμμα για γεύμα 

13:30-16:00 Παράλληλες στρογγυλές τράπεζες για να συζητηθούν σε βάθος τρεις βασικές 
πτυχές της ένταξης και ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσαν να τις υποστηρίξουν τα εθνικά 
προγράμματα που θα χρηματοδοτηθούν από το ΤΑΜΕ και το ΕΚΤ+: 

1. Απασχολησιμότητα 
2. Εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση 
3. Στέγαση 

Εθνικές και τοπικές αρχές, θεσμικά όργανα της ΕΕ, φορείς της κοινωνίας των πολιτών και 
διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις θα συμμετάσχουν σε κάθε στρογγυλή τράπεζα, θα 
ανταλλάξουν εμπειρίες και θα υποβάλουν συστάσεις για καλύτερη χρήση των πόρων. 

16:00-16:20 Σύντομο διάλειμμα  

16:20-17:00 Συμπεράσματα και επόμενα βήματα 

 

Τέλος συνεδρίου 

 


