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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 3.2/10: «Προγράμματα διαπολιτισμικής επιμόρφωσης Yπαλλήλων του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που συναλλάσσονται με υπηκόους 
τρίτων χωρών»

Φορέας Υλοποίησης 
της Δράσης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΜΙΛΟΥ ATEBANK-
ATΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε

Συνεργαζόμενοι 
εταίροι 

• ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ - Δίκτυο Τοπικών Αυτοδιοικήσεων για την 
κοινωνική, πολιτιστική, περιβαλλοντική, τουριστική και αγροτική 
ανάπτυξη

• ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εγκεκριμένος 
προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε  180.673,85€ 
και  χρηματοδοτείται  κατά  75%  από  Κοινοτικούς  πόρους 
(135.505,39€) και κατά 25% από Εθνικούς πόρους (45.168,46€). 

Χρονοδιάγραμμα 20/3/2012 - 30/6/2012

Στόχοι της Δράσης Γενικοί στόχοι:  Η καλύτερη διαχείριση της διαπολιτισμικότητας κατά 
την καθημερινή άσκηση του έργου των υπαλλήλων του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη. Η βελτίωση των διαπολιτισμικών 
επικοινωνιακών δεξιοτήτων τους.
Ειδικοί στόχοι:  Η καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς τους 
μετανάστες.· Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των 
μεταναστών.

Περιγραφή της 
Δράσης

Η προτεινόμενη Δράση αναλύεται σε τρεις (3) επιμέρους φάσεις: Α. 
Φάση Προετοιμασίας, Β. Φάση Υλοποίησης και Γ. Φάση Απολογισμού 
και Διάχυσης των αποτελεσμάτων της Δράσης
A  . Φάση Προετοιμασίας  
1.  Ενέργειες  δημοσιοποίησης  και  προώθησης  της δράσης  Κατά την 
έναρξη  της  Δράσης  πραγματοποιήθηκαν  Συνέδρια  με  παράλληλα 
Εργαστήρια (Workshops) με στόχο την ενημέρωση για το Έργο και 
την ευαισθητοποίηση στη διαχείριση της διαφορετικότητας φορέων και 
στελεχών του δημόσιου και ευρύτερου δημοσίου τομέα.

2.  Δημιουργία  &  Προετοιμασία  κατάλληλου  προωθητικού  υλικού 
(παρουσίαση, ενημερωτικού φυλλαδίου, αφισών, κλπ.). Ηλεκτρονική 
ενημέρωση, αλληλογραφία Δημιουργία ιστοσελίδας 

Β. Φάση Υλοποίησης 

1.  Πρόγραμμα  Εκπαίδευσης  Εκπαιδευτών  διάρκειας  80  ωρών  , 
Συγγραφή Εκπαιδευτικού Εργαλείου εγχειριδίου 80 σελίδων και CD 



οπτι-ακουστικού εκπαιδευτικού υλικού, 
2. Υλοποίηση 10 Ε  πιμορφωτικών   προγραμμάτων   κατάρτισης στις 7 
Αποκεντρωμένες  διοικήσεις  της  Χώρας. (  διάρκειας  80  ωρών  το   
καθένα  )      
3. 7 INFO DAYS στις 7 Αποκεντρωμένες διοικήσεις της Χώρας
Γ.  Φάση Απολογισμού και Διάχυσης των αποτελεσμάτων της Δράσης  
1. ΜΕΛΈΤΗ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ ΔΡΆΣΗΣ 
2. ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΛΉΞΗΣ
3. 10 ΔΕΛΤΊΑ ΤΎΠΟΥ,4 NEWSLETTERS

Αποτελέσματα της 
Δράσης

Υλοποίηση 10  Ε  πιμορφωτικών   προγραμμάτων    κατάρτισης στις 7 
Αποκεντρωμένες  διοικήσεις  της  Χώρας. (  διάρκειας  80  ωρών  το   
καθένα  )      
Εκπαιδεύτηκαν συνολικά 250 υπάλληλοι της ΕΛ.ΑΣ 
βελτίωση της γνώσης και της αντίληψης των αστυνομικών υπαλλήλων 
στις σχέσεις τους με τους μετανάστες
Συγγραφή Εκπαιδευτικού Εργαλείου εγχειριδίου 80 σελίδων και CD 
οπτι-ακουστικού εκπαιδευτικού υλικού ,Δημιουργία ιστοσελίδας 
Ενημέρωση , ευαισθητοποίηση &Δικτύωση με φορείς τοπικής και 
Δημοτικής διοίκησης αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας των πολιτών, 
ΜΚΟ, κινήματα πολιτών, οργανώσεις τόσο του τοπικού όσο και του 
ευρύτερου ευρωπαϊκού χώρου.

Links σχετικά με τη 
Δράση

Metanastis  -  elas   .  gr       


