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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων - I.R.T.E.A. διοργανώνει την 

Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Μαΐου 2018 στην Αθήνα το 1ο European Security and 

Defence Forum 2018 (ESDF 2018), υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κολεγίου Άμυνας και 

Ασφάλειας της Ε.Ε. (ESDC).  

Η θεματική του ESDF 2018 εστιάζει στο “Debate on the future of European Security & 

Defence: from vision to action” ενώ στοχεύει στην ανάδειξη του διαλόγου σε θέματα 

άμυνας και ασφάλειας στην Ευρώπη και την Ελλάδα.  

Ενδεικτικά, οι θεματικές του Forum είναι οι ακόλουθες: 

• "The new EU Global Strategy and the future of CFSP: challenges ahead" 

• "Strengthening EU’s external security in a more complex world" 

• "Towards the development of the EU’s internal security in light of the new terroristic 

threats" 

• "NATO’s role as a security provider and the impact on Common Foreign and Security 

Policy" 

• "Migration: a destabilization factor for the E.U.?" 

• "Energy Security challenges under EU Global Strategy" 

• "Cyber threats for EU in the 21st century" 

 

To I.R.T.E.A. αποτελεί ένα καινοτόμο Think-Tank στην Ελλάδα και την Ευρώπη που στοχεύει 

στην ενίσχυση της γνώσης και του διαλόγου σχετικά με τα Ευρωπαϊκά ζητήματα και τις 

πολιτικές. Έχει μακροχρόνια εμπειρία και συνεργασία με τις Στρατιωτικές Ακαδημίες της 

Ελλάδος σε θέματα διαχείρισης κρίσεων, ηγεσίας και διαπραγματεύσεων και εξειδίκευση 

στη διοργάνωση καινοτόμων και διαδραστικών εκπαιδευτικών εργαλείων επί των θεσμών 

και των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το European Security & Defence Forum αναμένεται να αποτελέσει αφετηρία διαλόγου και 

συζητήσεων για τις προκλήσεις ασφαλείας που η Ένωση αντιμετωπίζει, μεταξύ 

διακεκριμένων Ακαδημαϊκών και Εμπειρογνωμόνων, Αξιωματούχων στον τομέα της Άμυνας 

& Ασφάλειας καθώς και Υπηρεσιακών Παραγόντων. Στη διοργάνωση αναμένεται να 

συμμετάσχουν και να εμπλακούν όλοι οι φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα 

άμυνας και ασφάλειας τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε ευρωπαϊκό. Το Συνέδριο θα 

έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν περιορισμένος αριθμός Αξιωματούχων 

Υπουργείων, Διπλωμάτες, Στρατιωτικοί, Δημοσιογράφοι, φοιτητές, καθώς και πολίτες οι 

οποίοι ενδιαφέρονται για ζητήματα Άμυνας και Ασφάλειας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Μεταξύ των παρισταμένων ή Ομιλητών του Συνεδρίου είναι οι ακόλουθοι: 

• Δημήτριος ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και 

Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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• General Michail KOSTARAKOS, Chairman of European Union Military Committee 

• Mr. Sven BISCOP, Professor at Ghent University, Director of the Europe in the World 

programme, Egmont – Royal Institute for International Relations in Brussels  

• Mrs. Pia STJERNVALL, Head of Mission EUPOL in Afghanistan (2015-2016, Counselor for 

Foreign Affairs as Head of the Embassy of Finland in Kosovo) 

• Geoffrey R. PYATT, Ambassador of USA in Greece 

• Marilena KOPPA, Associate Professor of Comparative Politics at the Department of 

European, International and Area Studies of Panteion University, former Member of the 

European Parliament, Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in 

the European Parliament 

• Constantinos FILIS, Director of Research, Institute of International Relations 

Σημειώνεται πως η γλώσσα των εργασιών του Συνεδρίου είναι η Αγγλική. 

Το κόστος συμμετοχής στο Συνέδριο ανέρχεται στα 90€ καλύπτοντας τα διαλείμματα καφέ 

και φαγητού των συμμετεχόντων, το υλικό συμμετοχής στο Συνέδριο, κτλ. Οι εγγραφές 

είναι ανοικτές έως και τις 30 Απριλίου 2018 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων. 

Μετά το πέρας το διημέρου οι συμμετέχοντες θα λάβουν Πιστοποιητικό Συμμετοχής.  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο μπορείτε να βρείτε στην επίσημη 

ιστοσελίδα του: www.esdf.irtea.gr , ενώ για να δηλώσετε συμμετοχή πατήστε εδώ. 

Για οτιδήποτε περαιτέρω μπορείτε να απευθυνθείτε στην ομάδα της διοργάνωσης στο 

esdf.irtea@gmail.com ή το 2130250217. 
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