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ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ
Αθήνα, 16-17 Απριλίου 2003

Σχέδιο Προγράμματος

Αθήνα, 16 Απριλίου 2003

• ΤΕΑΕΤΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ

ΠΡΩΙ Αφίξεις αντιπροσωπειών στην Αθήνα

13:30-14:20 Αφιξη προσκεκλημένων στον χώρο Τελετής Υπογραφής

14:30-15:30 Υποδοχή Αρχηγών Κρατών και των ΥΠΕΞ από τον κ. Π/Θ. ι»α * £  22_

*Μουσικό Θέμα: Κατά την Υποδοχή θα υπάρχουν παιδικές χορωδίες με ρεπερτόριο 
από ελληνικά και ξένα τραγούδια των κρατών μελών και των προς ένταξη χωρών *

Ο ^ ο ιλ λ  ι ^ Χ ν 15:35 Οικογενειακή φωτογραφία (Αρχηγοί Κρατών/ΥΠΕΞ).

¿\ , 15:45 Έναρξη της Τελετής Υπογραφής.

ι̂ ο\ λ.ο ^  £ *Μουσικό Θέμα: 3 λεπτών διάρκειας κατά την έναρξη και πριν τις ομιλίες*'
ύ5θ^Μ.4Β

15:50-16:08 Ομιλίες της Προεδρίας, του Προέδρου της Επιτροπής και του 
Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (5 λεπτά έκαστος),

Υπολογίζουμε και 1 λεπτό έκαστος για προσφώνηση & προσέλευση 
(Σύνολο: 3 λεπτά πλέον)·----- Χ(ρ©ν©£ 0  ^ 3  ^

16:10-17:00 Υπογραφή της Συνθήκης Προσχώρησης.
* Σύνολο υπογραφών: 100
(15 Κράτη-Μέλη X 2 υπογράφοντες)+( 10 Νέα Κράτη-Μέλη X 2 
υπογράφοντες)

' *Μουσικό «χαλί» με χαρακτηριστικό θέμα : Διάρκειας 30-45 δεύτερα για κάθε
Λ ^0' χώρα κατά την προσέλευση προς το τραπέζι για την υπογραφή*
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Υπολογίζουμε 2 λεπτά ανά αντιπροσωπεία για προσφώνηση, προσέλευση 
και υπογραφή.
(Σύνολο: 25 αντιπροσωπείεςX2 λεπτό— 50 λεπτά)

*Μουσικό Θέμα: 3 λεπτών διάρκειας μετά την Υπογραφή και πριν τις ομιλίες*

Τα μουσικά θέματα θα επιλεγούν σε συνεργασία. Ένα από αυτά θα είναι ο «Ύμνος της Χαράς» - 
άτυπος ύυνοςπυς Ευρώπης



17:05-18:05 Ομιλίες των Αρχηγών των 10 νέων κρατών μελών.
(5 λεπτά έκαστος) j io u t t ' £>^ t ^ y

Υπολογίζουμε και 1 λεπτό επιπλέον ανά αντιπροσωπεία για ,. λ , 
προσφώνηση, προσέλευση. ' H ilo !  tu o  Q a '^ e u O  £· fw uact 
(Σύνολο: 10 λεπτά πλέον) )  ιΟΟϋυ α>θ£ t ^ i ) a j  Λ to  cXo^cJOui _

*Μουσικό Θέμα: 3 λεπτών διάρκειας στο τέλος *

18:10 Αναχώρηση Πρωθυπουργού, Αρχηγών κρατών των 10 νέων κρατών 
μελών για χώρο Συνέντευξης Τύπου.

18:20-18:50

(Χώρος: Αίγλη -  κινηματογράφος/Κεντρική αίθουσα) r

Συνέντευξη Τύπου Ελληνικής Προεδρίας & 10 νέων κρατών μελών. ¿E" * 
(Σημείωση: Επειδή <5εν υπάρχει συνεδρίαση για ανακοίνωση . Qk.6t*’ĈC 
αποτελεσμάτων, προτείνουμε κοινή συνέντευξη τύπου του * 
Πρωθυπουργού με τους Αρχηγούς των 10 νέων κρατών μελών.)

18:10 Αναχώρηση Αρχηγών κρατών των κρατών μελών για συνέντευξη 
Τύπου.
(Χώρος: Εθνικό Γυμναστήριο Αθηνών «Ο ΦΩΚΙΑΝΟΣ»)

18:20-19:20 Συνεντεύξεις Τύπου Αρχηγών κρατών μελών- Briefings.
(Διαθέσιμες 5 αίθουσες maximum για παράλληλες συνεντεύξεις οι 
οποίες παραχωρούνται ανά 20 λεπτά έκαστη.
Εκτιμώμενη συνολική διάρκεια συνεντεύξεων: 1 ώρα)

19:00 Αναχώρηση για τα ξενοδοχεία των συμμετεχόντων στην Συνέντευξη 
Τύπου της Προεδρίας

19:00 Αναχώρηση για τα ξενοδοχεία των Αρχηγών Κρατών των α’

19:30
συνεντεύξεων Τύπου
Αναχώρηση για τα ξενοδοχεία των Αρχηγών Κρατών των β' 
συνεντεύξεων τύπου

20:00 Αναχώρηση των αντιπροσωπειών από τα ξενοδοχεία για τον χώρο του

20:15
επίσημου δείπνου.
Αναχώρηση των Αρχηγών Κρατών και ΥΠΕΞ για τον χώρο του 
επίσημου δείπνου

(Σημείωση: Όλο το απόγευμα αφίξεις μελών Ευρωπαϊκής Διάσκεψης.)



Δείπνο (Χώρος: Πρώην Ανατολικό Αεροδρόιιιο Ελληνικού)

20:30 Άφιξη αντιπροσωπειών στο χώρο του Ανατολικού αεροδρομίου

*Μουσικό Θέμα: Κατά την προσέλευση θα παίζει μουσική μία ορχήστρα κρουστών και 
πάλι θέματα από όλες τις χώρες με φωτιστικά εφέ *

w i 'W 4 *
20:35-21:15 Υποδοχή από τον Πρωθυπουργό των Αρχηγών κρατών και ΥΠΕΞ.

(Θα μπορούσαμε εφόσον οι συμμετέχοντες στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη έχουν 
αφιχθεί να γίνει η επίσημη υποδοχή τους πριν το δείττνο και να παρατεθεί 
δείπνο από κοινού).

b w  Oft UA *
Ερώτημα: Εάν έχουν κληθεί οι προσωπικότητες θα τους υποδεχθεί ο κ. 
Πρωθυπουργός ή ο κ. Υπουργός Εξωτερικών;

21:20-21:30 Τοποθέτηση στα τραπέζια
Σημείωση: Διάταξη ξεχωριστή για τους Αρχηγούς κρατών, Υπουργούς 
Εξωτερικών, λοιπά μέλη αντιπροσωπειών

21:30-21:45 Μουσικό θέμα από ορχήστρα με ρεπερτόριο γνωστών ελληνικών & 
ξένων κομματιών

21:46 Χαιρετισμός του κ. Πρωθυπουργού.

Εισήγηση: Στην περίπτωση που θα υπάρχει χαιρετισμός του κ. 
Πρωθυπουργού προτείνουμε να υπάρχει μία αντιφώνηση από έναν 
εκπρόσωπο των νέων κρατών μρλων και από έναν εκπρόσωπο των 
κληθέντων χωρών της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης.

22:00-23:15 Παράθεση δείπνου

Πολιτιστικό θέμα: Πριν το τέλος του δείπνου, την ώρα του καφέ θα υπάρχει ένα 
Δ® j P  ) δρώμενο συνολικής διάρκειας εκτέλεσης και παραγωγής 20-25 λεπτών.

'  ν 0* '  Πρόκειται για ένα happening με βάση γνωστά μεγάλα θεατρικά έργα της πολιτιστικής
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> - ν  ιστορίας των ευρωπαϊκών κρατών, όπου «ηθοποιοί» από κάθε κράτος ανασυνθέτουν
, \ ν \ \  Ο- ^  ένα νέο μικρό έργο που μεταδίδει μηνύματα ειρήνης, χαράς και αισιοδοξίας για το

κ
ι>
:30

\ ·

κοινό ευρωπαϊκό μέλλον 

Επιστροφή στα ξενοδοχεία και διανυκτέρευση.

#

ι ^ ν Εάν δεν γίνει το δείπνο στο χώρο του πρώην Ανατολικού Αεροδρομίου του 
Ελληνικού, τότε θα πρέπει να οργανωθεί σε δύο ξεχωριστά ξενοδοχεία και χωρίς το 
πολιτιστικό πρόγραμμα.
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Αθήνα, 17 Απριλίου 2003

• ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ

Χώρος Ευρωπαϊκής Διάσκεψης: Ζάππειο Μέγαρο

08:45-09:15 Επίσημη υποδοχή προσκεκλημένων Ευρωπαϊκής Διάσκεψης.

09:30-11:30

(Εφόσον δεν έχει γίνει το προηγούμενο βράδυ πριν το επίσημο δείπνο) 

Ευρωπαϊκή Διάσκεψη -  Ζάππειο

11:40 Οικογενειακή φωτογραφία.

11:50-12:20 Δεντροφύτευση (ελιές) από τους Αρχηγούς Κρατών στο Ζάππειο ή 
στον Εθνικό Κήπο

12:30-13:00 Συνέντευξη Τύπου Προεδρίας 
Παράλληλες Συνεντεύξεις Τύπου

13:15-14:30 Εεύμα στην «Αίγλη» Ζαππείου.

14:45 Αναχωρήσεις για τα ξενοδοχεία -  Τέλος συνάντησης


