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Προτεραιότητα 3: «Ανάπτυξη ικανοτήτων για πολιτικές ένταξης, συντονισμός και 
ανάπτυξη διαπολιτισμικών δεξιοτήτων των κρατών-μελών σε όλα τα 
επίπεδα διακυβέρνησης (εθνικό, περιφερειακό, τοπικό)».

Δράση
                             
3.1/10: «Προγράμματα διαπολιτισμικής επιμόρφωσης του προσωπικού 
της τοπικής αυτοδιοίκησης και της Δημοτικής Αστυνομίας που 
συναλλάσσονται με υπηκόους τρίτων χωρών νομίμως διαμενόντων 
στην Ελλάδα».

Φορέας Υλοποίησης 
της Δράσης

- Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών & Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα 
  Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας 

Συνεργαζόμενοι 
εταίροι 

- Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ 
   (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ) 
- ΚΕΚ Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ).            

Εγκεκριμένος 
προϋπολογισμός

Ο συνολικός - εγκεκριμένος μετά την τροποποίηση- προϋπολογισμός 
της Δράσης ανέρχεται σε 361.347,57€ και χρηματοδοτείται κατά 75% 
από Κοινοτικούς πόρους (271.010,68€) και κατά 25% από Εθνικούς 
πόρους (90.336,89€). 

Χρονοδιάγραμμα 02/03/2012 – 30/06/2012

Στόχοι της Δράσης Διάδοση αποτελεσματικών πρακτικών και την τροποποίηση 
επαγγελματικών συμπεριφορών μέσα από την απόκτηση 
συγκεκριμένων διαπολιτισμικών ικανοτήτων και, ειδικότερα, μέσα από 
τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των συμπεριφορών 
του προσωπικού της τοπικής αυτοδιοίκησης και της Δημοτικής 
Αστυνομίας που συναλλάσσεται με υπηκόους τρίτων χωρών.

Περιγραφή της 
Δράσης

Για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων, στο πλαίσιο του 
συγκεκριμένου σχεδίου προβλέφθηκε ολοκληρωμένη παρέμβαση, η 
οποία αναλύεται στα παρακάτω πακέτα εργασίας:
Α’ ΠΕ: Επισκόπηση υπάρχοντος υλικού και διερεύνηση εκπαιδευτικών 
αναγκών των δύο ομάδων στόχου
Β’ ΠΕ: Βασικές ενέργειες προετοιμασίας των προγραμμάτων 
διαπολιτισμικής επιμόρφωσης του προσωπικού της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και της Δημοτικής Αστυνομίας που συναλλάσσονται με 
ΥΤΧ νομίμως διαμενόντων στην Ελλάδα
Γ’ ΠΕ: Εφαρμογή και Αξιολόγηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων
Δ’ ΠΕ: Ενέργειες Δημοσιοποίησης της Δράσης
Ε’ ΠΕ: Ενέργειες Αξιολόγησης της Δράσης



Αποτελέσματα της 
Δράσης

Links σχετικά με τη 
Δράση

                            
-

Α/Α Τίτλος Δείκτη Μονάδα 
Μέτρησης

Τιμή 
Στόχος

1 Ενιαίες 
Αποκεντρωμένες 
Μονάδες Διοίκησης 
όπου θα 
πραγματοποιηθούν 
τα επιμορφωτικά 
σεμινάρια

ΕΑΜΔ 7

2 Συμμετέχοντες 
υπάλληλοι των 
τοπικών αρχών

Αριθμός 
υπαλλήλων

492

3 Συμμετέχοντες 
υπάλληλοι της 
δημοτικής 
αστυνομίας

Αριθμός 
υπαλλήλων

753

4 Ώρες εκπαίδευσης 
ανά σεμινάριο

Ώρες/ 
σεμινάριο

40

5 Αριθμός 
επιμορφωτικών 
σεμιναρίων

Αριθμός 
τμημάτων

73

6 Αριθμός 
εκπαιδευτών που 
θα συμμετέχουν 
στα επιμορφωτικά 
σεμινάρια

Αριθμός 52

7 Αριθμός 
συμμετεχόντων 
που συμμετείχαν 
στη διαδικασία 
διάγνωσης 
εκπαιδευτικών 
αναγκών

Αριθμός 1235

8 Αριθμός εργαλείων 
αξιολόγησης των 
επιμορφωτικών 
σεμιναρίων και της 
δράσης

Εργαλεία 
αξιολόγησης

7

9 Αριθμός 
εκπαιδευτικών 
τεχνικών οι οποίες 
θα αξιοποιηθούν 
κατά την εκπόνηση 
του εκπαιδευτικού 
έργου στο πλαίσιο 
των 
επιμορφωτικών 
σεμιναρίων

Τεχνικές 13


