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| 5ο Ετήσιο Συνέδριο Χανίων του Ελληνικού Φόρουμ 
Δημόσιας Πολιτικής 

 
(07-08 Οκτωβρίου 2016, Kiani Beach Resort, Χανιά) 

5ο Ετήσιο Συνέδριο Χανίων του 

Ελληνικού Φόρουμ Δημόσιας Πολιτικής 

   
One Crisis, Two Crises, Multiple Crises  

Μία Κρίση, Δύο Κρίσεις, Πολλαπλές Κρίσεις 

  

Σας στέλνουμε συνημμένο το τελικό πρόγραμμα του 5ου ετήσιου συνεδρίου που 
διοργανώνει τοΕλληνικό Φόρουμ Δημόσιας Πολιτικής στις 07-08 
Οκτωβρίου 2016 στο Kiani Beach Resort στις Καλύβες Χανίων με τίτλο «Μία Κρίση, 
Δύο Κρίσεις, Πολλαπλές Κρίσεις». 

  

Η συνάντηση αυτή αποσκοπεί στη συνέχιση του διαλόγου που ξεκινήσαμε πριν  πέντε 
χρόνια (δείτε, παρακαλούμε, εδώ για το πρόγραμμα και τα συμπεράσματα 
του 1ου, 2ου, 3ου και 4ουΦόρουμ των Χανίων) με τη συμμετοχή διακεκριμένων κοινωνικών 
επιστημόνων, πολιτικών, τεχνοκρατών, εκπροσώπων ευρωπαϊκών και διεθνών θεσμών 
και ανθρώπων της αγοράς. Ο σκοπός του φετινού Φόρουμ είναι η ανάγνωση, η κατανόηση 
και η σύνθεση τρόπων αντιμετώπισης των πολλαπλών κρίσεων που ταλανίζουν το 
ευρωπαϊκό οικοδόμημα, εν προκειμένω της προσφυγικής κρίση, της κρίσης χρέους, της 
τραπεζικής κρίσης και των αποσχιστικών τάσεων. Θα συζητήσουμε για τις πολιτικές, 
οικονομικές και νομικές διαστάσεις της προσφυγικής κρίσης, για τις μακροπρόθεσμες 
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επιπτώσεις του Brexit για το μέλλον του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, καθώς και για τις προκλήσεις του χρέους, της οικονομικής στασιμότητας, του 
αποπληθωρισμού και της αδυναμίας του τραπεζικού συστήματος για τις ευρωπαϊκές 
οικονομίες - και δη την ελληνική. Όπως πάντα, πρόθεσή μας είναι να διεξαγάγουμε 
διεπιστημονική συζήτηση σε ευρωπαϊκή συγκριτική βάση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
επίμονες προκλήσεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης και τις πολωμένες διακυβερνητικές 
σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. 

  

Όπως οι πρώτες τέσσερις συναντήσεις μας, έτσι και το 5ο Φόρουμ των Χανίων δε θα 
μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την ευγενική χορηγία των Decidendi 
Consultants και τη φιλοξενία του Κiani Beach Resort, όπου και θα λάβει χώρα το διήμερο 
των συζητήσεων. Χορηγοί της εκδήλωσης είναι επίσης το Europe Direct Περιφέρειας 
Κρήτης και η εταιρεία ηλιακών θερμικών συστημάτων CALPAK S.A.. 

  

Το επισυνημμένο πρόγραμμα περιέχει τη λίστα των ομιλητών ανά θεματικό άξονα 
συζήτησης. Συμμετέχουν - μεταξύ άλλων - ο κ. Paulo Pinto de Albuquerque (Δικαστής 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), ο κ. Christopher 
Hill (Επίτημος Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου του Κέμπρητζ), ο κ. Pietro 
De Matteis (Πρόεδρος και Συνιδρυτής του Ευρωπαϊκού Φεντεραλιστικού Κόμματος), η 
κ. Vicky Pryce (Οικονομολόγος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Centre for 
Economics & Business Research)  και τέλος ο κ. Wes McGrew (πρώην Μόνιμος 
Αντιπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ελλάδα). Από ελληνικής 
πλευράς συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο κ. Χρήστος Ροζάκης (Επίτημος Καθηγητής 
Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών και πρώην Αντιπρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Διακιωμάτων), ο κ. Νίκος Βέττας (Καθηγητής 
Οικονομικών στην ΑΣΟΕ και Διευθυντής του ΙΟΒΕ), ο κ. Γιώργος 
Παγουλάτος (Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας στο Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών), η κ. Αντιγόνη Λυμπεράκη (Καθηγήτρια Οικονομικών στο Πάντειο 
Πανεπιστήμιο και πρώην Βουλευτίς με το Ποτάμι) και η κ. Ελένη Βαρβιτσίωτη (Επίσημη 
Ανταποκρίτρια του ΣΚΑΙ και της Καθημερινής στις Βρυξέλλες). Στο συνέδριο θα 
συμμετάσχει και θα απευθύνει καταληκτικό χαιρετισμό ο κ.Σταύρος Θεοδωράκης, 
Επικεφαλής του Ποταμιού. 

  

Προσκαλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους συντάκτες των μέσων ενημέρωσης να 
παρακολουθήσουν από κοντά τις εργασίες του προσεχούς Φόρουμ στα Χανιά και να 
επικοινωνήσουν μαζί μας σε περίπτωση που θέλουν να πάρουν συνεντεύξεις από τους 
συνέδρους. Το διήμερο εργασιών θα διεξαχθεί αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα. Μετά 
το συνέδριο, θα σταλεί μία σύντομη περίληψη των  πρακτικών της εκδήλωσης, καθώς και 
σύνδεσμοι σε σύντομες συνεντεύξεις του κάθε συνέδρου. Για περαιτέρω πληροφορίες, 
ακολουθούν τα στοιχεία επικοινωνίας του GPPF. 

  

Το GPPF 

  

http://oeetdk.us10.list-manage2.com/track/click?u=6e886cebe3f592ecdbba9cb7e&id=4dd489c018&e=fc22ddf156


Το Ελληνικό Φόρουμ Δημόσιας Πολιτικής (Greek Public Policy Forum) είναι μία 
ακαδημαϊκή πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην αναβάθμιση του δημοσίου διαλόγου και 
την προώθηση της έρευνας πάνω σε θέματα που άπτονται της ελληνικής δημόσιας 
πολιτικής (policy). Η πρώτη συνάντηση του Φόρουμ έλαβε χώρα στο Πανεπιστήμιο της 
Οξφόρδης το Μάιο του 2011 και έκτοτε έχει καταφέρει να συσπειρώσει ένα εκτενές δίκτυο 
αποτελούμενο κατά βάση από Έλληνες της νεότερης γενιάς που διδάσκουν σε 
πανεπιστήμια, κυρίως της Βρετανίας. Αποτελεί μία «πολιτική» (αλλά αυστηρά μη 
κομματική) προσπάθεια που ξεκίνησε με εφαλτήριο την πολιτική, οικονομική και κοινωνική 
κρίση που ταλανίζει τη χώρα και στοχεύει να λειτουργεί ως πλατφόρμα ποιοτικού διαλόγου 
για θέματα δημόσιας πολιτικής στο εγχώριο αλλά και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Η στενή 
ομάδα των «πολιτών» αποτελείται από τους: Άρη Χ. Γεωργόπουλο (Επίκουρο Καθηγητή 
Ευρωπαϊκού και Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του 
Nottingham, aris.georgopoulos@gmail.com), Νικήτα Κωνσταντινίδη (Επίκουρο Καθηγητή 
στη Σχολή Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Instituto d' 
Empresa, nikkon80@gmail.com), Ηλία Ντίνα (Αναπληρωτή Καθηγητή Συγκριτικής 
Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης,elias.dinas@gmail.com), Χριστόφορο 
Ουρετζιάν (Οικονομικό Αναλυτή, DG ECFIN, Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, curegian@gmail.com), Κυριάκο Παπαδάκη (Decidendi 
Consultants,kiriakos_papadakis@hotmail.com) και Βασίλη Π. Τζεβελέκο (Αναπληρωτή 
Καθηγητή Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του 
Liverpool, vassilis.tzevelekos@gmail.com). 

  

Μέχρι στιγμής το Φόρουμ έχει διοργανώσει μία σειρά εκδηλώσεων για διαφορετικές πτυχές 
της κρίσης στα πανεπιστήμια της Οξφόρδης, του Νότιγχαμ, του London School of 
Economics, στο Ίδρυμα «Μιχάλης Κακογιάννης» στην Αθήνα, αλλά και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Σκοπός των συναντήσεων αυτών είναι να προσφέρουν μία καλά οργανωμένη 
βάση για διάλογο σε θέματα ελληνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής και να λειτουργήσουν ως 
δημόσια «αγορά», στην οποία ασκείται κριτική, αποδομούνται μύθοι και στερεότυπα και 
κατατίθενται ιδέες και προτάσεις για την παραγωγή δημόσιας πολιτικής. 

  

Επικοινωνία 

  

Email: greekpublicpolicyforum@gmail.com   

Facebook: www.facebook.com/pages/Greek-Public-Policy-Forum-Ελληνικό-Φόρουμ-
Δημόσιας-Πολιτικής/110084499081466 

LinkedIn: http://www.linkedin.com/groups/Greek-Public-Policy-Forum-4453943 

Twitter: https://twitter.com/GRPPF 

Διοργανωτές 

  

Ελληνικό Φόρουμ Δημόσιας Πολιτικής (Greek Public Policy Forum) 
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Χορηγοί 
  

Decidendi Consultants 

  

Europe Direct Περιφέρειας Κρήτης 

  

CALPAK S.A. 

 

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
 
https://gallery.mailchimp.com/6e886cebe3f592ecdb
ba9cb7e/files/GPPF_Chania_2016_Programme_1.
docx 

Πρόεδρος - Παντελής Πετσετάκης 
Αντιπρόεδρος  -Γραμματέας   - Ελπίδα Τσιτσιρίδη 
Οικ. Επόπτης  - Παναγιώτης Σημανδηράκης 
Μέλος - Αντρέας Τσιριντουλάκης 
Μέλος  - Ελένη Βλαμάκη 
Μέλος  - Δημήτρης Ζυμβραγουδάκης 
Μέλος  - Αλέξανδρος Μπολάνης 
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ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
  
ΜΕΛΗ OEE ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ : 
 
1.700 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ   
(756 ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΤΗ) 
- XANIA: 1.193 (70% ) 
- ΡΕΘΥΜΝΟ: 507 (30% ) 
 
ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ : 1.377 (756 ΑΕΙ - 621 ΤΕΙ) 
- ΧΑΝΙΑ 880 ΛΟΓΙΣΤΕΣ (499 ΑΕΙ  ΚΑΙ 381 ΤΕΙ)  
- ΡΕΘΥΜΝΟ 497 ΛΟΓΙΣΤΕΣ (257 ΑΕΙ ΚΑΙ  240 ΤΕΙ) 
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