Δελτίο Τύπου

Τριήμερο Διεθνές Συνέδριο «Αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πολυμορφία και Διαπολιτισμικός
Διάλογος: Ενισχύοντας τη Συζήτηση», 21‐23 Απριλίου 2021

Το Έργο Jean Monnet (Εrasmus+) με τίτλο «Ενίσχυση της συζήτησης για τον Διαπολιτισμικό
Διάλογο, τις Αξίες της ΕΕ και την Πολυμορφία ‐ EU VaDis» (“Enhancing the Debate about
Intercultural Dialogue, EU Values and Diversity‐EU VaDis”), στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και η Ελληνική Ένωση Ευρωπαϊκού Δικαίου (Ε.Ε.Ε.Δ.), σε
συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας Δημοκρατίας και Δικαίου και με την υποστήριξη του Γραφείου
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, συνδιοργανώνουν διαδικτυακό διεθνές συνέδριο με
θέμα «Αξίες της Ε.Ε., Πολυμορφία και Διαπολιτισμικός Διάλογος: ενισχύοντας τη συζήτηση». Το
τριήμερο διεθνές συνέδριο θα λάβει χώρα στην αγγλική γλώσσα από την Τετάρτη 21 έως και την
Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Zoom.

Οι εργασίες του τριήμερου συνεδρίου θα ξεκινήσουν την Τετάρτη, 21 Απριλίου 2021, στις 11:00
ώρα Ελλάδος. Κεντρικός ομιλητής ο Sir Francis JACOBS, Καθηγητής Δικαίου και Κάτοχος Έδρας Jean
Monnet στο πανεπιστήμιο King's College του Λονδίνου, πρώην Γενικός Εισαγγελέας στο Δικαστήριο
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1988‐2006). Ο τίτλος της ομιλίας του είναι «Η Ε.Ε. και η αρχή του
κράτους δικαίου: πρόσφατες εξελίξεις και τρέχουσες προοπτικές». Την εισαγωγική ομιλία θα
κάνει ο κ. Τάκης ΤΡΙΔΗΜΑΣ, Καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου στο ίδιο Πανεπιστήμιο King΄s College
του Λονδίνου, με θέμα «Αξίες, αρχές και δικαιώματα: συναίνεση και σύγκρουση». Ο Ομότιμος
Καθηγητής κ. Βασίλειος Σκουρής, π. Πρόεδρος και Δικαστής στο Δικαστήριο της Ε.Ε., Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Ευρωπαϊκού Δικαίου (Ε.Ε.Ε.Δ.), και Πρόεδρος του
Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (Κ.Δ.Ε.Ο.Δ), θα είναι ο συντονιστής της
εναρκτήριας συνεδρίας.
Οι ομιλίες των συμμετεχόντων/ουσών ακαδημαϊκών, ερευνητών και εμπειρογνωμόνων από την
Ελλάδα και την Ευρώπη κατατάσσονται σε 11 θεματικές συνεδρίες:
ΤΕΤΑΡΤΗ, 21 Απριλίου 2021
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1: Αρχές της Ε.Ε. ως Κοινές Αξίες
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 2: Αρχές της Ε.Ε. και Θεμελιώδη Δικαιώματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 3: Δημοκρατία και Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια στην Ε.Ε.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 4: Η αξία της αρχής του κράτους δικαίου και η εφαρμογή της
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ΠΕΜΠΤΗ, 22 Απριλίου, 2021
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 5: Οι Αξίες της Ε.Ε. στην Εκπαίδευση και την ενσωμάτωση υπηκόων τρίτων
χωρών
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 6: Η ρητορική μίσους ως άρνηση των Αξιών της Ε.Ε.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 7: Ισότητα και Πολυμορφία στην Ε.Ε. – προς νέες έννοιες

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 23 Απριλίου, 2021
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 8: Η προώθηση των Αξιών της Ε.Ε. στον κόσμο
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 9: Αξίες της Ε.Ε. και Πολιτιστική Κληρονομιά: Αλληλεγγύη και Δικαιοσύνη
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 10: Η ευρωπαϊκή Αξία της Αλληλεγγύης στα Σύνορα, τη Μετανάστευση, τις
Πολιτικές Ασύλου και τη Διαχείριση της πανδημίας COVID19
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 11: Οι Αξίες της Ε.Ε. σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία ‐ πως ο
διαπολιτισμικός διάλογος μπορεί να βοηθήσει
Επισυνάπτεται το τελικό πρόγραμμα της εκδήλωσης. Οποιαδήποτε αλλαγή θα αναρτηθεί στη
σελίδα του Έργου EU VaDis και στη σελίδα στο Facebook .
Η γλώσσα του συνεδρίου είναι η αγγλική και δεν θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία.
Η παρακολούθηση του συνεδρίου είναι δωρεάν και η πρόσβαση σε αυτό θα γίνει μετά από
εγγραφή στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://zoom.us/meeting/register/tJwsdO2tqDMuGNYN4AHxsOPZnnkcNnxHyj5z
Μετά την εγγραφή των ενδιαφερόμενων στον παραπάνω σύνδεσμο, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα
λάβουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου (email) με την οποία πραγματοποίησαν την
εγγραφή τους τον σύνδεσμο μέσω του οποίου θα παρακολουθήσουν την εκδήλωση. Ο σύνδεσμος
για την εγγραφή είναι ο ίδιος και για τις τρεις ημέρες και θα πρέπει να γίνει εγγραφή κάθε ημέρα
ξεχωριστά.
Οι συμμετέχοντες/ουσες στην εκδήλωση θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου με την οποία
πραγματοποίησαν την εγγραφή τους εντός 15 ημερών μετά τη λήξη του συνεδρίου.
Το τριήμερο διεθνές διαδικτυακό Συνέδριο με τίτλο «Αξίες της Ε.Ε., Πολυμορφία και
Διαπολιτισμικός Διάλογος: ενισχύοντας τη συζήτηση» διοργανώνεται στο πλαίσιο του Έργου «EU
VaDis», το οποίο χρηματοδοτείται από τη δράση Jean Monnet του προγράμματος ERASMUS+.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος:
https://jmpeuvadis.uom.gr
ή
στη
σελίδα
του
προγράμματος
στο
Facebook
https://www.facebook.com/JMP.EUVaDis/. Για τυχόν ερωτήσεις και περισσότερες πληροφορίες
επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: jeanmonnetproject‐
euvadis@uom.edu.gr.

Website: https://jmpeuvadis.uom.gr E‐mail: jeanmonnetproject‐euvadis@uom.edu.gr
Facebook Page: @JMP.EUVaDis Tel: +30 2310 891442

