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Προτεραιότητα 
 
 

 
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 1.1γ/11: ∆ηµιουργία µεικτών κέντρων νεότητας 

 
Φορέας Υλοποίησης 
της ∆ράσης 
 

Φ.Π.Σ.Υ.Υ. Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο 
Αθηνών (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. Ε.Π.Ε.Κ.Α.) 
 

 
Συνεργαζόµενοι  
εταίροι  
 
 

Σύνδεσµος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.), 
Ελληνικό Forum Μεταναστών 

 
Εγκεκριµένος 
προϋπολογισµός 
 
 

 
282.000€ 
75% της κοινοτικής συµµετοχής και στο 25% της εθνικής 
συµµετοχής 

 
Χρονοδιάγραµµα 
 
 
 

01/02/2013-30/06/2013 

 
Στόχοι της ∆ράσης 
 
 
 
 

 
Το Έργο  αφορούσε  στη δηµιουργία και παράλληλη λειτουργία 
πέντε (5) µεικτών Κέντρων νεότητας σε περιοχές, όπου 
παρατηρείται  υψηλή συγκέντρωση µεταναστών.  
Το Έργο ανταποκρίθηκε πρωταρχικά στο Σκοπό της 
Προτεραιότητας που σχετίζεται µε την µακροπρόθεσµα, 
κοινωνική συνοχή και οµαλή συνύπαρξη µε τους γηγενείς και την 
κοινωνική σταθερότητα.  
Επιπρόσθετα, ανταποκρίθηκε στους γενικούς και ειδικούς στόχους 
της σχετικής Πρόσκλησης που είναι κυρίως: 

 H επαφή  και ανταλλαγή εµπειριών νεαρών γηγενών και υπηκόων
τρίτων χωρών στις ανωτέρω  περιοχές µε υψηλή συγκέντρωση
µεταναστών 

 Η δηµιουργία των Κέντρων και η λειτουργία τους ως µεικτών χώρων
διάδρασης νέων µεταναστών µε τους γηγενείς, όπου ανταλλάχθηκαν
εµπειρίες και ενδυναµώθηκε  η συµµετοχή των νέων µεταναστών
στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της χώρας. 

 
 
Περιγραφή της ∆ράσης 
 
 

 
Οι µετανάστες προερχόµενοι από χώρες µε οικονοµικό αδιέξοδο 
(υπήκοοι τρίτων χωρών), αναζητούν στην Ελλάδα µία καλύτερη 
τύχη όπου θα µπορέσουν να ενταχθούν από την σύγχρονη 
ελληνική κοινωνία. Κατά την προσπάθειά τους αυτή 



 αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα κοινωνικά προβλήµατα  µε φυσικό 
επακόλουθο την ανεργία, την κοινωνική περιθωριοποίηση και τον 
κοινωνικό αποκλεισµό, σε συνδυασµό µε κρούσµατα ρατσισµού, 
ξενοφοβίας και κοινωνικών ανισοτήτων. Η διαφορετικότητα στην 
εθνότητα, τη θρησκεία και τις παραδόσεις  τους καθιστά στο 
περιθώριο της σύγχρονης κοινωνίας. 
Ειδικότερα, δε, οι συνέπειες του κοινωνικού αποκλεισµού  
βαραίνουν εντονότερα το Νεανικό Πληθυσµό των µεταναστών 
καθώς τα µέλη του επιβαρύνονται επιπλέον µε τις δυσκολίες  
µετάβασης και προσαρµογής τους  από το προστατευµένο 
περιβάλλον της οικογένειας/ σχολείου  /εκπαίδευσης στην 
κοινωνική και εργασιακή πραγµατικότητα της χώρας  υποδοχής.  
Κατά συνέπεια κρίθηκε αναγκαία και απαραίτητη  η ανάπτυξη 
δράσεων για την πρακτική εφαρµογή των κοινών βασικών αρχών 
για την πολιτική ένταξης των µεταναστών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση που προωθούνται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταµείου 
Ένταξης. 

Αποτελέσµατα της 
∆ράσης 

ΚΑΘΕΤΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΟΜΑ∆ΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ 
∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ) 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΘΥΡΙ∆ΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
– Ο∆ΗΓΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ) 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΜΕΣΩ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΗΣ 

ΜΕΙΚΤΕΣ- ∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ/ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 

4.1 ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (WORKSHOPS) ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ 

4.2 ∆ΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ∆ΡΑΣΗΣ 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

∆ΙΚΤΥΩΣΗ - ∆ΙΚΤΥΩΣΗ ΝΕΩΝ 

∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 



 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Links σχετικά µε τη  
∆ράση 

www.epeka.gr www.skle.gr www.migrant.gr  

 


