
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 

Προτεραιότητα 
 
 

4: «Ανταλλαγή εµπειριών, καλών πρακτικών και 
πληροφοριών για την ένταξη, µεταξύ των Κρατών – 

Μελών» 
 

∆ράση 
 

4.1/12: ∆ηµιουργία ∆ικτύων Συνεργασίας 

Έργο 4.1α/12: «Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας µεταξύ 
εκπροσώπων κρατών-µελών της Μεσογείου για την 

ανταλλαγή απόψεων και εµπειριών» 
 

 

Φορέας Υλοποίησης του 
Έργου 
 

ΕΛΚΕ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
 

Συνεργαζόµενοι εταίροι  
 

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ(ΕΚΚΕ) 
2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(ΕΛΙΑΜΕΠ) 
3. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΤΡΑΣ -
Α∆ΕΠ 
4. ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ 
∆ΙΟΤΙΜΑ 
5. ASANTE 
6. INTRAWAY ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΠΕ 
 

∆απάνη Έργου 
 

174.749,64 €  
(149.410,94 € χρηµατοδότηση από Ε.Ε. και 25.338,70 € 

από εθνικούς πόρους) 
 

Χρονοδιάγραµµα 
 

22-05-2014 ως 30-06-2014 

Στόχοι του Έργου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Καταγραφή καινοτόµων πολιτικών των κρατών – 
µελών της Μεσογείου στους τοµείς της ίσης 
µεταχείρισης, του διαπολιτισµικού διαλόγου αλλά 
και της συµµετοχής των µεταναστών σε όλες τις 
πτυχές της συλλογικής ζωής. 

• Αξιολόγηση των µορφών συνεργασίας µεταξύ 
των φορέων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα 
της ένταξης των π.τ.χ.  

• ∆ιάδοση βέλτιστων πρακτικών των φορέων για 
την αποτελεσµατική διαχείριση του 
µεταναστευτικού φαινοµένου. 

 

Περιγραφή του Έργου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Αντικείµενο του προτεινόµενου έργου ήταν η 
συγκρότηση, ενεργοποίηση και υποστήριξη ενός δικτύου 
συνεργασίας µεταξύ δηµόσιων φορέων (που 
εµπλέκονται στο σχεδιασµό, την εφαρµογή και την 
παρακολούθηση των µεταναστευτικών και ενταξιακών 
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, Κύπρο και Μάλτα.  
  Προκειµένου να συγκροτηθεί και να ενεργοποιηθεί το 



δίκτυο – Μεσογειακό ∆ίκτυο για την Ενσωµάτωση των 
Μεταναστών – M.N.I.M.i σχεδιάστηκαν και 
υλοποιήθηκαν έξι θεµατικά εργαστήρια (workshops) και 
στα έξι κράτη-µέλη της Μεσογείου (Ελλάδα, Ιταλία, 
Ισπανία, Πορτογαλία, Μάλτα και Κύπρο) όπου 
συµµετείχαν εκπρόσωποι δηµόσιων φορέων και δήµων, 
ερευνητικών/ επιστηµονικών φορέων και φορέων της 
κοινωνίας πολιτών (ΜΚΟ ή/και Συλλόγων Μεταναστών) 
από τα έξι κράτη - µέλη της Μεσογείου. 
  Επιπρόσθετα, θεωρήθηκε σηµαντική η διάχυση των 
αποτελεσµάτων του έργου γι αυτό το λόγο 
αποφασίστηκε η συµµετοχή 
εµπειρογνωµόνων/ερευνητών και εκπροσώπων φορέων 
στη διοργάνωση του Τελικού Συνεδρίου στην Αθήνα, 
όπου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα του έργου και 
δόθηκε η ευκαιρία οι συµµετέχοντες φορείς και 
εµπειρογνώµονες να ανταλλάξουν απόψεις και εµπειρίες 
για τη µετανάστευση.  
 

Αποτελέσµατα του Έργου  
 

• ∆ηµιουργήθηκε ηλεκτρονική διαδραστική 
πλατφόρµα επικοινωνίας (σε τρεις γλώσσες: 
ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά) 

• Εκπονήθηκε Οδηγός χρήσης της ηλεκτρονικής 
διαδραστικής πλατφόρµας 

• ∆ηµιουργήθηκε αναλυτικός κατάλογος 
εκπροσώπων των εµπλεκόµενων φορέων 

• ∆ηµιουργήθηκε Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών στα 
κράτη-µέλη της Μεσογείου 

• Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου 
σχεδιάστηκε  µία βέλτιστη πρακτική µεταξύ των 
εµπλεκοµένων φορέων που αφορούσε την προώθηση 
στην απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, 
λαµβάνοντας υπόψη την ίση µεταχείριση και 
ενδυναµώνοντας τον διαπολιτισµικό διάλογο µεταξύ 
των πολιτών τρίτων χωρών και του γηγενούς 
πληθυσµού 

• Εκπονήθηκε Έκθεση της υλοποίησης και 
αξιολόγησης της βέλτιστης πρακτικής 

• Εκδόθηκαν ∆ελτία Τύπου - Ανακοινώσεις για την 
πορεία υλοποίησης της δράσης 

• ∆ηµιουργήθηκε βάση δεδοµένων για τις καλές 
πρακτικές στα κράτη-µέλη της Μεσογείου 

• Συντάχθηκε Τελική Συνθετική Έκθεση που 
περιλαµβάνει προβληµατισµούς, πορίσµατα και 
προτάσεις.  

 
Links σχετικά µε τo Έργο 
 
 

www.mnimi.eu. 
 

http://www.ekke.gr/projects/mnimi/ 
 
     

  


