
 

 

 

Ημερίδα Έ

του πρώην

και Διοικη

και χρώμα

 

09:30  Ενα

Καθ. Ιωάνν

09:45 Χαιρ

 Μ

Πρ

 Άγ

Εσ

 Εμ

Ασ

 Δα

 

10:15  Βασ

Προγράμμ

10:30  Τρι

Σπυρίδων 

Εκπαιδευτ

 

10:35‐11:3

ευρωπαϊκ

Συντονιστή

 

 
 
 

11:35‐1

 

Διαπο

Έναρξης Έργ

ν Υπουργείο

ητικής Ανασυ

ατος δέρματο

Τετάρτ

αρκτήρια  Εισ

νης Πανούσ

ρετισμοί  

ιχαήλ  Τσιν

ρόεδρος Δ.Σ.

γγελος  Συρί

σωτερικών κα

μμανουήλ  Κ

στυνομίας 

ανιήλ Εσδρά

σίλειος  Γκρί

ματος Διαπολ

ιαντάφυλλος

Κωλέτσης

τική Μεθοδο

35  Η  Διαπ

ές και διεθν

ής: Βασίλειο

Στέλιος Περ
Ευρωπαϊκής

Ηρακλής Μο

Γεώργιος Τη

Γεώργιος Κα

 

11:45 διάλλε

ολιτισμικ

γου 3.1γ/13 γ

ου Δημόσιας 

υγκρότησης 

ος» 

τη 22 Απρ

σήγηση:  Ανα

σης (TBC) 

ισιζέλης,  Κα

ΚΕ.ΜΕ.Α. 

ίγος,  Γενικό

αι Διοικητική

Κατριαδάκης

άς, Επικεφαλ

ίζης,  Διευθυ

λιτισμικής Επ

ς  Καρατράν

ς,  Στέλεχος 

ολογία και το

ολιτισμική 

νείς πολιτικέ

ος Γκρίζης, Δ

ρράκης, Αντ
ς Επιτροπής 

οσκώφ, Εθν

ηλελής, Ταξία

ανέλλος, Αστ

ειμα  

κή Επιμόρ

Δ

για τη «Διαπ

Τάξης και Π

(Π.Δ. 24/201

ριλίου 2015

απληρωτής  Υ

αθηγητής  Ε

ός  Γραμματ

ής Ανασυγκρ

ς,  Αντιστράτ

ής Γραφείου

υντής  ΚΕ.Μ

πιμόρφωσης

ντος,  Διεθνο

ΚΕ.ΜΕ.Α., 

ο Θεματικό Π

Επιμόρφωσ

ές 

ιευθυντής ΚΕ

τιπρύτανης Δ
κατά του Ρα

ικός Εισηγητ

αρχος, Βοηθ

τυνομικός Δι

Κέντρο

ρφωση κ

ιακρίσεω

πολιτισμική Ε

Προστασίας 

5) κατά των

5, Αίθουσα

Υπουργός  Εσ

Εθνικού  και

τέας  Πληθυ

ρότησης (TBC

τηγος,  Προϊ

υ Ελλάδας Δι

ΜΕ.Α.‐  Επιστη

ς 

ολόγος,  Υπο

  Υποψήφιο

Πλαίσιο των ε

ση  και  η 

Ε.ΜΕ.Α. 

Διεθνών Σχέ
ατσισμού και

τής για την κ

θός Προϊσταμ

ιευθυντής, Δ

ο Μελετών Α

αι Καταπ

ων 

Επιμόρφωση

του Πολίτη

ν διακρίσεων

α Εκδηλώ

σωτερικών  κ

ι  Καποδιστρ

σμού  και 

C) 

ϊστάμενος  Ε

ιεθνούς Οργ

ημονικός  Υπ

οψήφιος  Διδ

ος  Διδάκτω

εκπαιδεύσεω

καταπολέμη

σεων Παντεί
ι της Μισαλλ

καταπολέμησ

μένου Επιτελ

Διευθυντής Κ

Ασφάλειας ‐ 

πολέμηση

η των υπαλλ

και νυν Υπο

λόγω εθνικ

ώσεων ΚΕ

και  Διοικητικ

ριακού  Παν

Κοινωνικής 

Επιτελείου  Α

ανισμού Με

πεύθυνος  Έ

δάκτωρ  Παν

ωρ  Πανεπισ

ων 

ηση  των  δ

ίου Πανεπισ
λοδοξίας 
ση της Εμπορ

λείου  

Κρατικής Ασφ

ΚΕΜΕΑ  1 

ση των 

λήλων των Υ

ουργείου Εσ

κής καταγωγ

.ΜΕ.Α.  

κής  Ανασυγ

νεπιστημίου 

Συνοχής,  Υ

Αρχηγείου 

ετανάστευση

ργου:  Οι  Σ

νεπιστημίου

στημίου  Αι

διακρίσεων:

στημίου, Μέλ

ρίας Ανθρώπ

φάλειας  

Υπηρεσιών 

σωτερικών 

γής, φύλου 

κρότησης, 

Αθηνών, 

Υπουργείο 

Ελληνικής 

ης 

Στόχοι  του 

  Αιγαίου‐ 

γαίου:  Η 

  Eθνικές, 

λος 

πων 



 

 

11:45‐ 12:4

ερευνητικ

Συντονιστή

ΚΕ.ΜΕ.Α. 

 

 

 

12:4

 

13:00‐ 14:

Κοινωνίας

Συντονιστή

 

 

 

45 Η Διαπολ

ές προσεγγί

ής:  Παναγιώ

Στέφανος 

Πολυπολιτισ

Ντόρα Γιανν

ΚΕ.ΜΕ.Α. 

Θεόδωρος Φ

45‐ 13:00 διά

00 Η Διαπολ

ς των Πολιτώ

ής: Βασίλειο

Μαρία  Μο

Praxis  

Λώρα  Παπ

Ανάπτυξη  

Κωνσταντίν

Δικαιώματα

λιτισμική Επ

ίσεις  

ώτης  Αρναο

Ροζάνης, 

σμικότητας, 

νάκη, Πολιτ

Φούσκας, Δι

άλλειμα  

λιτισμική Επ

ών 

ος Θεοφιλόπ

υδάτσου,  Δ

ά,  Αντιπρόε

νος  Καζανάς

α του Ανθρώπ

πιμόρφωση κ

ουτίδης,  Υπο

Επιστημ

Πολιτισμική

τική Επιστήμ

ιδάκτωρ Κοιν

πιμόρφωση κ

πουλος, ειδικ

Δικαστική  Ψ

εδρος  ΜΕΤΑ

ς,  Νομικός, 

που 

Κέντρο

και η καταπ

οψήφιος  Δι

μονικός 

ς Διαχείριση

μονας‐  ειδική

νωνιολογίας

και η καταπ

κός σε θέματ

υχολόγος,  Υ

Αδρασης‐  Δ

εκπρόσωπο

ο Μελετών Α

ολέμηση τω

ιδάκτωρ  Πα

Σύμβουλος,

ης και Εθνοτα

ή σε θέματα

ς, Λέκτορας N

πολέμηση τω

τα ασφάλεια

Υπεύθυνη  Θ

Δράση  για  τ

ος  Ιδρύματο

Ασφάλειας ‐ 

ων διακρίσεω

αντείου  Παν

Εισηγητ

αυτοτήτων 

α αστυνόμευ

New York Co

ων διακρίσεω

ας, στέλεχος 

Θεσμικών  Χρ

τη  Μετανάσ

ος  Μαραγκο

ΚΕΜΕΑ  2 

ων: Eπιστημο

νεπιστημίου,

τής  θεμά

υσης, Μέλος

ollege 

ων: H οπτική

ΚΕ.ΜΕ.Α. 

ρηματοδοτήσ

στευση  και 

οπούλου  για

ονικές και 

  Στέλεχος 

άτων 

ς Δ.Σ. 

ή της 

σεων 

την 

α  τα 


