
  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Σήμερα Πέμπτη 12 και αύριο Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου (2019), το Τμήμα Γεωγραφίας του 

Χαροκοπείου Πανεπιστημίου συνδιοργανώνει και φιλοξενεί στις εγκαταστάσεις του (Καλλιθέα, Λ. 

Ελευθερίου Βενιζέλου (Θησέως) 70), διεθνή επιστημονική ημερίδα (International Workshop) με 

θέμα: "Migration and Asylum Policy vs Migrants’ and Refugees’ Claims of Justice in Greece”. (Η 

μεταναστευτική πολιτική και η πολιτική για το άσυλο απέναντι στα αιτήματα των 

μεταναστών και των προσφύγων για δικαιοσύνη). 

Η συγκεκριμένη διεθνής ημερίδα συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Γεωγραφίας του 

Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, το «Study Ιn Greece» (<https://el.studyingreece.edu.gr/>) και την 

Καναδική Πρεσβεία στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon 2020 

«’IMAJINE’ - Integrative Mechanisms for Addressing Spatial Justice and Territorial Inequalities in 

Europe (<http://imajine-project.eu/>) («Ολοκληρωμένοι μηχανισμοί για την αντιμετώπιση της 

χωρικής δικαιοσύνης και των εδαφικών ανισοτήτων στην Ευρώπη»). 

Στην ημερίδα συμμετέχουν εκπρόσωποι ελληνικών δημοσίων φορέων άσκησης της 

μεταναστευτικής πολιτικής και της πολιτικής για το άσυλο, εκπρόσωποι φορέων της κοινωνίας 

πολιτών, και μέλη (από την Ελλάδα και το εξωτερικό) της ευρύτερης ακαδημαϊκής κοινότητας που 

ασχολούνται ερευνητικά με τα μεταναστευτικά/ προσφυγικά ζητήματα.  

Στόχος της διεθνούς επιστημονικής ημερίδας είναι να φέρει κοντά τους φορείς σχεδιασμού και 

εφαρμογής των πολιτικών στην Ελλάδα με την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, προς όφελος 

των νεαρών ειδικευομένων επιστημόνων και ερευνητών, μεταπτυχιακών φοιτητών και των 

υποψηφίων διδακτόρων της Ελλάδας και Ευρώπης. 

Η ημερίδα διαρθρώνεται σε έξι (6) συνεδρίες, με ιδιαίτερη βαρύτητα στις δυο τελευταίες. 

Οι δύο πρώτες συνεδρίες (την Πέμπτη 12/12) παρουσιάζουν τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της 

πολιτικής για τη μετανάστευση και το άσυλο στην Ελλάδα και την κριτική ματιά από οργανώσεις 

της κοινωνίας πολιτών. 

Την Παρασκευή 13/12, η πρώτη συνεδρία αφορά την μεταναστευτική πολιτική, την αγορά 

εργασίας και τους αγώνες των μεταναστών, η δεύτερη αναφέρεται στις εμπειρίες των προσφύγων, 

στα δικαιώματά τους και στην πρόσληψη των ζητημάτων από το κοινό.  

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε δύο ειδικές συνεδρίες όπου συμμετέχουν μεταπτυχιακοί φοιτητές 

και υποψήφιοι διδάκτορες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι/ οποίες θα 

προβληματιστούν για τα ζητήματα σχεδιασμού και εφαρμογής των πολιτικών όπως και για την 

συνεισφορά των ερευνητών στην αντιμετώπιση των προκλήσεων και των αστοχιών των πολιτικών. 

Το αναλυτικό πρόγραμμα και η αφίσα της διεθνούς ημερίδας διατίθενται από: 

<https://www.geo.hua.gr/2019/12/10/ανακοίνωση-πρόσκληση-σε-διεθνή-ημερί> 

Επικοινωνία: 

Απόστολος Παπαδόπουλος, Καθηγητής, Οργανωτής της Ημερίδας 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-9549318 / 6972026224  

email: apospapa@hua.gr  

Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου: <https://www.geo.hua.gr/> 


