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4. Ανταλλαγή εµπειριών, καλών πρακτικών και 
πληροφοριών για την ένταξη, µεταξύ των Κρατών-Μελών 

 
∆ράση 
 
 

∆ράση 4.1/11: ∆ηµιουργία ∆ικτύων συνεργασίας για θέµατα 
µετανάστευσης και ένταξης 
 
Έργο 4.1.α/11: Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας που θα 
συνδέει εκπροσώπους κρατών-µελών της Μεσογείου, που 
αντιµετωπίζουν ανάλογες µε την Ελλάδα προκλήσεις 
αναφορικά µε την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών 

 
Φορέας Υλοποίησης της 
∆ράσης 
 

ΕΛΚΕ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

 
Συνεργαζόµενοι  εταίροι  
 
 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ(ΕΚΚΕ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΛΙΑΜΕΠ) 

 
Εγκεκριµένος 
προϋπολογισµός 
 
 

Η ∆ράση 4.1/11 «∆ηµιουργία ∆ικτύων συνεργασίας για 
θέµατα µετανάστευσης και ένταξης» και το έργο 4.1α/2011 
«Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας που θα συνδέει 
εκπροσώπους κρατών-µελών της Μεσογείου, που 
αντιµετωπίζουν ανάλογες µε την Ελλάδα προκλήσεις 
αναφορικά µε την ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών»  
συνολικού προϋπολογισµού 221.446,28 € 
συγχρηµατοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ένταξης 
κατά 75% από Κοινοτικούς Πόρους και κατά 25% από 
Εθνικούς Πόρους.    

 
Χρονοδιάγραµµα 
 
 
 

11/12/2012 -30/6/2013 

Στόχοι της ∆ράσης 
 
 
 
 

Οι βασικοί στόχοι της δράσης ήταν οι ακόλουθοι: 

1. Η καταγραφή των καινοτόµων µεταναστευτικών 
πολιτικών των κρατών-µελών της Μεσογείου. 

2. Η αξιολόγηση των µορφών συνεργασίας µεταξύ των 
φορέων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της ένταξης 
των ΥΤΧ. 

3. Η διάδοση των βέλτιστων πρακτικών των φορέων για την 
αποτελεσµατικότερη διαχείριση του µεταναστευτικού 
φαινοµένου. 

 
 
Περιγραφή της ∆ράσης 
 
 
 

Αντικείµενο του έργου είναι η συγκρότηση, ενεργοποίηση 
και υποστήριξη ενός δικτύου συνεργασίας µεταξύ δηµόσιων 
φορέων (που εµπλέκονται στο σχεδιασµό, την εφαρµογή και 
την παρακολούθηση των µεταναστευτικών πολιτικών), 
ερευνητικών/ επιστηµονικών φορέων (π.χ. πανεπιστηµίων, 
ερευνητικών κέντρων/ ινστιτούτων, κ.λπ.) και φορέων της 



κοινωνίας πολιτών (π.χ. ΜΚΟ, µεταναστευτικοί σύλλογοι/ 
ενώσεις, συντονιστικά όργανα, κ.λπ.) στα κράτη-µέλη της 
Μεσογείου - Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία - που 
συγκροτούν το "Νοτιοευρωπαϊκό µοντέλο µετανάστευσης" 
 

Αποτελέσµατα της 
∆ράσης 
 

Συγκροτήθηκε το «Μεσογειακό ∆ίκτυο για τη 
Μετανάστευση» (Immigration Mediterranean Network). Οι 
φορείς που συµµετέχουν στο ∆ίκτυο προέρχονται από τα 
τέσσερα κράτη-µέλη της Νότιας Ευρώπης χωρίς ωστόσο να 
αποκλείονται φορείς από τα λοιπά ευρωπαϊκά κράτη-µέλη 
της Μεσογείου και της ΕΕ.   
 
Με στόχο τη συγκρότηση, την ενεργοποίηση καθώς και την 
ανταλλαγή καλών πρακτικών σε τοµείς ένταξης Υ.Τ.Χ. και 
µετανάστευσης σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν συνολικά 
πέντε εργαστήρια (workshops) και στις τέσσερις χώρες της 
Νότιας Ευρώπης (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία) 
όπου συµµετείχαν εκπρόσωποι δηµόσιων φορέων, 
ερευνητικών/ επιστηµονικών φορέων και φορέων της 
κοινωνίας πολιτών (ΜΚΟ ή/και Συλλόγων Μεταναστών) 
από διάφορα κράτη µέλη της EE 
 
Κατασκευάστηκε και λειτουργεί µια ηλεκτρονική 
διαδραστική πλατφόρµα επικοινωνίας (στην ελληνική και 
την αγγλική γλώσσα) µέσω της οποίας εγγράφονται, 
δικτυώνονται, ενηµερώνονται και συντονίζονται τα µέλη 
του δικτύου. Την ευθύνη για την ανάπτυξη και λειτουργία 
της ηλεκτρονικής πλατφόρµας επικοινωνίας έχει το 
Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο. Η ηλεκτρονική διαδραστική 
πλατφόρµα επικοινωνίας λειτουργεί και µετά τη λήξη του 
έργου.  
 
Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε µία βάση δεδοµένων 
σχετικά µε τη µεταναστευτική πολιτική και τα ζητήµατα 
µετανάστευσης και ένταξης των µεταναστών. 
 
Οι προβληµατισµοί, τα πορίσµατα και οι προτάσεις που 
προέκυψαν από τα θεµατικά εργαστήρια κάθε χώρας καθώς 
και τις εργασίες του δικτύου ενσωµατώθηκαν σε µια Τελική 
Έκθεση 
 
Τα παραδοτέα του έργου καθώς και οι εισηγήσεις των 
συµµετεχόντων στα εργαστήρια είναι διαθέσιµα από την 
ιστοσελίδα του έργου.  

Links σχετικά µε τη  
∆ράση 
 

www.immnet.gr 
www.immnet.eu    

 


