
 
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011 

 
Προτεραιότητα 
 
 

 
1. Υλοποίηση ∆ράσεων για την πρακτική εφαρµογή των 
Κοινών Βασικών αρχών για την πολιτική ένταξης των 

µεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

 
∆ράση 
 
 

 
∆ράση 1.1/11 Πληροφόρηση-Εξυπηρέτηση Υπηκόων 

Τρίτων Χωρών  νοµίµως διαµενόντων στη χώρα 
 

Έργο 1.1.α/11 ∆ηµιουργία Γραφείων παροχής νοµικής 
και διοικητικής υποστήριξης και παραγωγή έντυπου και 

ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού για νοµικά και 
διοικητικά θέµατα που αφορούν υπηκόους τρίτων 

χωρών 

 
Φορέας Υλοποίησης της 
∆ράσης 
 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΚΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Συνεργαζόµενοι  εταίροι  
 
 

1. Μ.Κ.Ο. PRAKSIS - Προγράµµατα Ανάπτυξης 
Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας  
2. INTEGRATION KΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και  
3. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

 
Εγκεκριµένος 
προϋπολογισµός 
 
 

 
270.000,00 €  

 
εκ των οποίων  202.500€ αφορά την Κοινοτική 

Συµµετοχή (75%) και 67.500€ αφορά την Εθνική 
Συµµετοχή (25%). 

 
Χρονοδιάγραµµα 
 

6/3/2013 – 30/06/2013 

 
Στόχοι της ∆ράσης 
 
 
 
 

H υλοποίηση της εν λόγω δράσης στόχευε αφενός στην 

ενηµέρωση των υπηκόων τρίτων χωρών για τα 

δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους και αφετέρου στην 

παροχή νοµικής και διοικητικής συνδροµής κατά την 

συναλλαγή τους µε την ελληνική δηµόσια διοίκηση. 

Ειδικότερα στόχευε στο να προωθηθεί η επίλυση 

πρακτικών και διοικητικών ζητηµάτων, καθώς και η 

επείγουσα νοµική συνδροµή για θέµατα καθεστώτος 

παραµονής, αλλά και να παρέχεται νοµική 

συµβουλευτική και πληροφόρηση σε θέµατα εργατικής 

νοµοθεσίας, ασφαλιστικού, αστικού και οικογενειακού 

δικαίου και γενικότερης µεταναστευτικής νοµοθεσίας. 

Απώτερος στόχος της ήταν η καθοδήγηση και 

εξοικείωση των νοµίµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων 

χωρών µε την κουλτούρα επικοινωνίας της ελληνικής 

δηµόσιας διοίκησης. 

 
 
Περιγραφή της ∆ράσης 
 

H υλοποίηση του εν λόγω έργου στόχευε αφενός στην 
ενηµέρωση των υπηκόων τρίτων χωρών για τα 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους και αφετέρου στην 
παροχή νοµικής και διοικητικής συνδροµής κατά την 
συναλλαγή τους µε την ελληνική δηµόσια διοίκηση. 



 
 

Ειδικότερα στόχευε στο να προωθηθεί η επίλυση 
πρακτικών και διοικητικών ζητηµάτων, καθώς και η 
επείγουσα νοµική συνδροµή για θέµατα καθεστώτος 
παραµονής, αλλά και να παρέχεται νοµική 
συµβουλευτική και πληροφόρηση σε θέµατα εργατικής 
νοµοθεσίας, ασφαλιστικού, αστικού και οικογενειακού 
δικαίου και γενικότερης µεταναστευτικής νοµοθεσίας. 
Απώτερος στόχος της ήταν η καθοδήγηση και 
εξοικείωση των νοµίµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων 
χωρών µε την κουλτούρα επικοινωνίας της ελληνικής 
δηµόσιας διοίκησης. 

Αποτελέσµατα της 
∆ράσης 
 

Παραδοτέα του εν λόγω έργου ήταν:  

� Εννιά (9) γραφεία νοµικής και διοικητικής υποστήριξης 

υ.τ.χ. στην Αθήνα (2), στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη, 

στο Ηράκλειο, στη Λαµία, στην Πάτρα, στα Ιωάννινα και 

στη Ρόδο, στελεχωµένα το καθένα µε δικηγόρους, 

διαπολιτισµικό µεσολαβητή και στέλεχος γραµµατειακής 

υποστήριξης 

� Τρία Κέντρα Ενηµέρωσης – διαµεσολάβησης σε 

Τρίπολη Χίο και ∆ράµα, στελεχωµένα µε δικηγόρους, 

διαπολιτισµικό µεσολαβητή και γραµµατειακή 

υποστήριξη 

� Μια ιστοσελίδα 

� Μικρό ενηµερωτικό έντυπο για την ενηµέρωση των 

υ.τ.χ. ως προς την λειτουργία των Γραφείων και τις 

υπηρεσίες που προσφέρουν-2.000 τεµάχια  

� Ηλεκτρονικό ενηµερωτικό υλικό (φυλλάδιο µε 8 

θεµατικά αντικείµενα ενηµέρωσης) σε 5 γλώσσες 

(Ελληνικά, αγγλικά, ρωσικά, αλβανικά και αραβικά) 

� Έντυπο ενηµερωτικό υλικό (φυλλάδιο µε 8 θεµατικά 

αντικείµενα ενηµέρωσης) σε 5 γλώσσες (Ελληνικά, 

αγγλικά, ρωσικά, αλβανικά και αραβικά) - 3.000 τεµάχια  

� 20 σύντοµα κείµενα πληροφοριών (case study) για 

βασικά θέµατα που αντιµετωπίζουν οι υ.τ.χ. σε 

ηλεκτρονική µορφή (στην ιστοσελίδα) 

� Υλικό δηµοσιότητας του έργου 

 

Links σχετικά µε τη  
∆ράση 
 

 
 

 


