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

Δράση

Δράση 1.2/10: «Νομική και Διοικητική υποστήριξη υπηκόων
τρίτων χωρών που διαβιούν νόμιμα στην χώρα»

Φορέας Υλοποίησης
της Δράσης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΚΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συνεργαζόμενοι
εταίροι

• Μ.Κ.Ο. PRAKSIS - Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής
Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας

• ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Εγκεκριμένος
προϋπολογισμός

Η Δράση 1.2/10: «Νομική και Διοικητική υποστήριξη υπηκόων
τρίτων χωρών που διαβιούν νόμιμα στην χώρα» συνολικού
προϋπολογισμού 250.000 Ευρώ συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης κατά 75% από Κοινοτικούς Πόρους
και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους

Χρονοδιάγραμμα

30/3/2011 - 30/6/2011

Στόχοι της Δράσης

Οι στόχοι της δράσης ήταν η προώθηση της επίλυσης πρακτικών
και διοικητικών ζητημάτων, καθώς και η επείγουσα νομική
συνδρομή για θέματα καθεστώτος παραμονής, και παράλληλα να
παρέχεται νομική συμβουλευτική και πληροφόρηση σε θέματα
εργατικής νομοθεσίας, ασφαλιστικού, αστικού και οικογενειακού
δικαίου και γενικότερης μεταναστευτικής νομοθεσίας κ.λπ..
Απώτερος στόχος της δράσης ήταν η εξοικείωση των νομίμως
διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών με την κουλτούρα
επικοινωνίας της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.

Περιγραφή της
Δράσης

Η δράση περιελάμβανε:
1. Δημιουργία, στελέχωση και λειτουργία τριών γραφείων
νομικής και διοικητικής υποστήριξης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και
Νίκαια – Ρέντη
Στελέχωση γραφείων με νομικούς, διαπολιτισμικούς
μεσολαβητές και στελέχη διοικητικής υποστήριξης
Αντικείμενο λειτουργίας των γραφείων:
•
•
•
•
•

Η Επίλυση πρακτικών απλών και σύνθετων διοικητικών
ζητημάτων
Η Επείγουσα νομική συνδρομή για θέματα που σχετίζονται με
το καθεστώς παραμονής
Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλα τα ζητήματα
που σχετίζονται με το καθεστώς παραμονής, τις άδειες και τις
ανανεώσεις τους, τα απαραίτητα έγγραφα κ.λπ.
Η ενημέρωση για τα Βασικά δικαιώματα και υποχρεώσεις των
υ.τ.χ.
Η Εξοικείωση των υ.τ.χ. με την κουλτούρα επικοινωνίας της

Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης
2. Παραγωγή και διανομή έντυπου και ηλεκτρονικού
ενημερωτικού οδηγού, σε 2.500 αντίτυπα και σε 5 γλώσσες
(Ελληνικά, αγγλικά, ρωσικά, αλβανικά και αραβικά)
3. Δράσεις δημοσιότητας – πληροφόρησης: ενημερωτικό έντυπο,
ιστοσελίδα δράσης, αφίσα, οδηγός κ.λπ.
Αποτελέσματα της
Δράσης

Στο πλαίσιο της δράσης ιδρύθηκαν και λειτούργησαν τρία
γραφεία νομικής και διοικητικής υποστήριξης σε Αθήνα,
Θεσσαλονίκη και Νίκαια – Ρέντη τα οποία στελεχώθηκαν από
νομικούς, διαπολιτισμικούς μεσολαβητές και στελέχη διοικητικής
υποστήριξης υ.τ.χ. και παρείχαν υπηρεσίες σε μετανάστες που
ζουν στη χώρα μας.
Μέσα από την Δράση ενημερώθηκαν συνολικά 5.063 υ.τ.χ.. Από
αυτά τα 2.808 αφορούσαν την Αθήνα, τα 1.283 το γραφείο της
Νίκαιας – Ρέντη και τα 972 το γραφείο της Θεσσαλονίκης. Από
το σύνολο των επωφελουμένων το 27% επισκέφθηκε
αποκλειστικά τα γραφεία της Δράσης, το 72% δέχθηκε τις
υπηρεσίες στους χώρους που υπέδειξαν οι μεταναστευτικές
κοινότητες (σημαντικός αριθμός από αυτούς επισκέφθηκε στη
συνέχεια τα γραφεία μας) ενώ το 1% απευθύνθηκε στα γραφεία
μέσω τηλεφώνου ή διαδικτύου.
Επίσης πραγματοποίησαν 67 συνολικά συναντήσεις σε χώρους
μεταναστών όπου παρείχαν γενική ενημέρωση για θέματα της
μεταναστευτικής και εργατικής νομοθεσίας και απάντησαν σε
επιμέρους ειδικότερα ερωτήματα των συμμετεχόντων.
Εκδόθηκε και διανεμήθηκε Έντυπος Ενημερωτικός Οδηγός για
όλα τα θέματα υ.τ.χ. σε 2.500 αντίτυπα και σε 5 γλώσσες
(Ελληνικά, αγγλικά, ρωσικά, αλβανικά και αραβικά), ενώ η
ηλεκτρονική του έκδοση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της
δράσης
Παράχθηκε υλικό δημοσιότητας - πληροφόρησης (αφίσα,
ενημερωτικό φυλλάδιο σε 5 γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά,
γαλλικά, αραβικά, ουκρανικά) και δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα
της δράσης, στην οποία και αναφέρονται αναλυτικές
πληροφορίες, αλλά και όλες οι ενέργειες, οι δραστηριότητες και
τα προϊόντα της δράσης

Links σχετικά με τη
Δράση

http://www.mighelp.net

