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1st International Conference on Migration Management
H Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ως Διαχειριστής του Προγράμματος με
τίτλο «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των εθνικών συστημάτων του ασύλου και της
μετανάστευσης» που συγχρηματοδοτείται από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2009 – 2014 (EEA Grants), διοργάνωσε με επιτυχία το
διήμερο Συνέδριο με τίτλο «MiGR2016 - Migration flows in Greece: The way ahead» που στόχο
είχε να παρουσιάσει τις εκφάνσεις του μεταναστευτικού φαινομένου στη Χώρα μας.
Στο Συνέδριο είχαν προσκληθεί και τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπουργός
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής, η Νορβηγίδα
Υπουργός Δικαιοσύνης, υπεύθυνη για θέματα Μετανάστευσης και Ένταξης κα Sylvi Listhaug, o
Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης-Τομέα Προστασίας του
Πολίτη κ. Νικόλαος Τόσκας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος Ξυδάκης, ο Γενικός
Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτριος Αναγνωστάκης, ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής κ.
Οδυσσέας Βουδούρης, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης κ. Τζανέτος Φιλιππάκος, η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων κα.
Φωτεινή Κούβελα καθώς και οι Πρέσβεις της Νορβηγίας κος Jørn Gjelstad και της Ολλανδίας
Caspar Veldkamp στην Ελλάδα.
Κατά την πρώτη ημέρα του Συνεδρίου, στο χαιρετισμό που απεύθυνε ο Υπουργός
Εσωτερικών καλωσορίζοντας την κα Sylvi Listhaug, έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι η συνεργασία
των κρατών της Ευρώπης είναι σημαντική και η υποστήριξη που παρέχει η Νορβηγία σε αυτό τον
τομέα εκτιμάται ιδιαιτέρως από τις Ελληνικές Αρχές.
Η Νορβηγίδα Υπουργός κα Sylvi Listhaug, με τη σειρά της, απεύθυνε επίσης χαιρετισμό
δηλώνοντας πως επισκεπτόμενη την Ελλάδα από όπου ξεκινά η μεγάλη μεταναστευτική πίεση
προς την Ευρώπη αντιλαμβάνεται την κατάσταση μέσα από τα ελληνικά μάτια.
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου παρετέθη γεύμα όπου παρακάθισαν όλοι οι εκπρόσωποι της
πολιτικής ηγεσίας και οι Πρέσβεις.
Στο Συνέδριο αυτό, που αποτελεί δράση Διμερών Σχέσεων και στόχευε στην ολική
αποτύπωση της εικόνας της μετανάστευσης στην Ελλάδα και στη Νορβηγία, είχαν κληθεί και
παρουσίασαν τις θέσεις τους Φορείς με δραστηριότητα τη μετανάστευση όπως η Ελληνική
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Αστυνομία, εκπροσωπούμενη από την Προϊσταμένη Επιτελείου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας
κα. Αντιστράτηγο Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, και τον Υποστράτηγο κ. Γρηγοράκη Εμμανουήλ, η
Frontex, η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής και η Υπηρεσία Ασύλου, ο Διεθνής Οργανισμός
Μετανάστευσης, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και φορείς της κοινωνίας των
πολιτών.
Από τη Νορβηγία και την Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετείχαν ενεργά με εισηγήσεις
υψηλόβαθμα στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης του Βασιλείου της Νορβηγίας –
UDI- που αποτελεί εταίρο του Προγράμματος από τις Δότριες Χώρες, o μη κυβερνητικός φορέας
NRC που ενισχύει με προσωπικό τις δομές φιλοξενίας, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και άλλοι φορείς από τον ακαδημαϊκό χώρο (PRIO, ECRE) καθώς και την κοινωνία των πολιτών
που δραστηριοποιούνται σε μέρη της Ελλάδος με έντονη μεταναστευτική και προσφυγική
παρουσία. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου παρουσιάστηκαν και οπτικοακουστικά πολιτιστικά
δρώμενων και Εκθέσεις με τη συνεργασία της Νορβηγικής Πρεσβείας και της Υπηρεσίας Πρώτης
Υποδοχής.
Στο διήμερο Συνέδριο εξήχθησαν ως κύρια συμπεράσματα τα ακόλουθα :
α) υπάρχει ανάγκη στενής συνεργασίας των κρατικών και μη-κυβερνητικών φορέων με
ταυτόχρονο συντονισμό των εμπλεκομένων φορέων του εθνικού συστήματος ασύλου και
μετανάστευσης προκειμένου να δύναται να αντιμετωπιστούν τα κρίσιμα επίκαιρα ζητήματα του
μεταναστευτικού ζητήματος,
β) το πρόγραμμα της μετεγκατάστασης μεταναστών έχει καλές προοπτικές να επιλύσει τα
ζητήματα πρακτικής εφαρμογής εντός του 2016 προκειμένου να φέρει τα αναμενόμενα
αποτελέσματα
γ) κατά το έτος 2016 η Ελλάδα καλείται να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις όπως αυτή
της αποτελεσματικής εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία.
Τέλος, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η διοργάνωση του MiGR2016 αποκόμισε
θετικούς σχολιασμούς από τους παρευρισκόμενους και από τους εκπροσώπους του εταίρου του
προγράμματος UDI με τη βοήθεια των οποίων έγινε αναλυτική περιγραφή της τρέχουσας
πραγματικότητας και στις δύο χώρες.
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