
 

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011 

 

Προτεραιότητα 

 

 

 

4. Ανταλλαγή εμπειριών, καλών πρακτικών και πληροφοριών 

για την ένταξη, μεταξύ των κρατών-μελών 

 

Δράση 

 

 

 

4.1/11: Δημιουργία Δικτύων συνεργασίας για θέματα 

μετανάστευσης και ένταξης 

 

4.1.β/11: Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων 

των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών και άλλων παρόμοιων 

οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε επίπεδο Ε.Ε. και 

εκπροσώπων οργανώσεων μεταναστών σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο.  

 

Φορέας Υλοποίησης της 

Δράσης 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ 

 

Συνεργαζόμενοι  εταίροι  

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΤΑ 

(ΔΑΕΜ ΑΕ) 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΠΕΚΣΑ) 

 

Εγκεκριμένος 

προϋπολογισμός 

 

 

 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 25% ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΜΕ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 270.000,00 ΕΥΡΩ.  

 

Χρονοδιάγραμμα 

 

 

 

1/10/2012-30/06/2013 

 

Στόχοι της Δράσης 

 

 

 

 

Η ανάπτυξη και λειτουργία ∆ικτύου Συνεργασίας από 

εκπροσώπους των ΣΕΜ και άλλων παρόµοιων οργάνων 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε επίπεδο Ε.Ε. και 

εκπροσώπων οργανώσεων µεταναστών σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, καθώς και η καταγραφή και, µεταξύ τους, 

διάδοση βέλτιστων πρακτικών σε θέµατα διαχείρισης της 

µετανάστευσης και οµαλής ένταξης των υπηκόων τρίτων 

χωρών. 

 

 

 

 

Περιγραφή της Δράσης 

Η ∆ράση επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και λειτουργία 
ενός ∆ικτύου Συνεργασίας, αποτελούµενο από 
εκπροσώπους των ΣΕΜ, οργάνων της Τοπικής 



 

 

 

Αυτοδιοίκησης και οργανώσεων µεταναστών σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε στόχο την ενδυνάµωση του 
θεσµού των Συµβουλίων Ένταξης Μεταναστών.   

Η υλοποίηση της ∆ράσης διακρίθηκε σε επτά (7) 
επιµέρους Πακέτα Εργασίας:  

• την ανάπτυξη και λειτουργία του ∆ικτύου 
Συνεργασίας ως forum σταθερής ανταλλαγής 
απόψεων, συζήτησης και παρουσίασης καλών 
πρακτικών µεταξύ των συµµετεχόντων,  

• την υλοποίηση 4 θεµατικών εργαστηρίων 
διαβούλευσης στην Ελλάδα (Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Τρίκαλα) και ενός στις 
Βρυξέλλες µε συγγραφή αντίστοιχων θεµατικών 
οδηγών, 

• την ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρµας 
διάδρασης  

• την εκπόνηση συνθετικής έκθεσης 
συµπερασµάτων  

• τις απαραίτητες ενέργειες δηµοσιοποίησης, 
παρακολούθησης, διαχείρισης και αξιολόγησης 
του έργου.  

 

 
 
 

Αποτελέσματα της 

Δράσης 

 

Η δράση υλοποιήθηκε στο διάστηµα 28/12/2012 έως 

30/6/2013. Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκε µε 

µεγάλη επιτυχία ένα διακρατικό ∆ίκτυο Συνεργασίας µε 

συµµετοχή 356 µελών και υλοποιήθηκαν 5 θεµατικά 

εργαστήρια στα οποία καταγράφηκε σηµαντική 

εκδήλωση ενδιαφέροντος µελών των ΣΕΜ και των 

µεταναστευτικών κοινοτήτων της χώρας µας καθώς και 

φυσικών προσώπων που έχουν άµεση ή έµµεση 

εµπλοκή µε τα ζητήµατα που αφορούν την τοπική 

αυτοδιοίκηση καθώς και τις µεταναστευτικές κοινότητες.  

Η υλοποίηση των εργαστηρίων, είχε διαδραστικό 

χαρακτήρα, υποστηρίχθηκε από έµπειρους facilitators 

και χαρακτηρίστηκε από την από τα κάτω προς τα πάνω 

προσέγγιση των θεµάτων κοινού ενδιαφέροντος, την 

ενεργό συµµετοχή των άµεσα ωφελουµένων της 

λειτουργίας των ΣΕΜ και την επεξεργασία πρότυπων 

τοπικών σχεδίων δράσης.  

Η δράση υποστηρίχθηκε από την ανάπτυξη της 

ηλεκτρονικής πλατφόρµας διάδρασης. Τα συµπεράσµατα 

από τις εργασίες του δικτύου και την αλληλεπίδραση 

των µελών του αποτυπώθηκαν στην Έκθεση 

Συµπερασµάτων του ∆ικτύου - Συνθετική Έκθεση µε 

αποτελέσµατα, ευρήµατα & προτάσεις πολιτικής. 

Εκτιµάται ότι από την υλοποίηση της δόθηκε ισχυρή 



ώθηση στην ανάδειξη του ρόλου των ΣΕΜ και την 

αποτελεσµατική µεταφορά καλών πρακτικών. 

 

Links σχετικά με τη  

Δράση 

 

http://esummetexw.daem.gr , www.kekdiastasi.edu.gr, 
www.daem.gr, www.epeksa.gr 

 

 

 


