
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2010

Προτεραιότητα
1: «Υλοποίηση Δράσεων για την πρακτική εφαρμογή των Κοινών 
Βασικών αρχών για την πολιτική ένταξης των μεταναστών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση»

Δράση 1.1/10, Υποέργο 1.1.Α/10: «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της 
κοινωνίας υποδοχής»

Φορέας Υλοποίησης 
της Δράσης

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ 
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ)

Συνεργαζόμενοι 
εταίροι

• ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ (ΕΦΜ)
• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
• ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

Εγκεκριμένος 
προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται  σε 60.000,00€ 
και χρηματοδοτείται κατά 75% από Κοινοτικούς πόρους (45.000,00€) 
και κατά 25% από Εθνικούς πόρους (15.000,00€). 

Χρονοδιάγραμμα 24/04/2012 - 30/06/2012

Στόχοι της Δράσης
Ενημέρωση και ενεργοποίηση του μεταναστευτικού πληθυσμού σε 
ζητήματα που άπτονται της ενταξιακής τους διαδικασίας όπως:
• Πρόσβαση στην αγορά εργασίας
• Οικογενειακή επανένωση 
• Μακροχρόνια διαμονή
• Πρόσβαση στην ιθαγένεια
• Καταπολέμηση των διακρίσεων
• Πολιτική συμμετοχή

Περιγραφή της 
Δράσης

Εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας 
υποδοχής, προκειμένου να περιοριστεί κη κοινωνική άγνοια σε 
ζητήματα που αφορούν στους μετανάστες και παράλληλα να ενισχυθεί 
η κοινωνική αλληλεγγύη-αλληλεξάρτηση, η κοινωνική πρόοδος.

Αποτελέσματα της 
Δράσης

Προβολή των θετικών, ποιοτικών στοιχείων που συγκροτούνται στις 
μεταναστευτικές κοινότητες των τοπικών κοινωνιών

  Ενίσχυση της συλλογικότητας
Ενημέρωση της κοινωνίας υποδοχής για τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των υπηκόων τρίτων χωρών
Δημιουργία γέφυρας επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ της 
κοινωνίας υποδοχής και των μεταναστών

Links σχετικά με τη 
Δράση

1. http://www.kanep-gsee.gr/epikairotita/nea-  
anakoinwseis/migrantfest2012--emeis-mazi-me-toys-alloys-
kyriaki-275-byronas

2. http  ://  www  .  avgi  .  gr  /  Article  /  Actionshow  .  action  ?  articleID  =691165  

3. http://www.  newskosmos  .  com  /  details  .  aspx  ?  id  =592184  

4. http://  press  -  gr  .  blogspot  .  com  /2012/05/  migrantfest  2012.  html  
5. http  ://  www  .neaepohi.gr/index.php/tvxs/migrantfest2012-emeis-  

mazi-me-tous-allous.html
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6. http://www.  avgi  .  gr  /  ArticleActionshow  .  action  ?  articleID  =685741  
7. http://  tvxs  .  gr  /  news  /  kala  -  nea  /  draseis  -  gia  -  tin  -  eyaisthitopoiisi  -  ton  -  

topikon  -  koinonion  -  se  -  zitimata  -  poy  -  aforoyn  -  metanas  
8. http://www.  lifo  .  gr  /  market  /  marketnews  /9651  
9. http://www.  tovima  .  gr  /  afieromata  /  solidarity  /  article  /?  aid  =456542     
10. http://www.provoleas.gr/index.php?option=com_content&task=  

blogcategory&id=46&Itemid=66
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