


 
 

       ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ 

 

        ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009 

 

        «ΔΙΑΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»  

 

 
Αντύπας Τζανέτος 

Πρόεδρος Δ.Σ. Μ.Κ.Ο. PRAKSIS 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ 
ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 

           ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 



Το παρόν σχέδιο δράσης εντάσσεται στην 
 

Προτεραιότητα 1  

Υλοποίηση Δράσεων για την πρακτική εφαρμογή των «Κοινών 

Βασικών αρχών της πολιτικής ένταξης μεταναστών στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση» 

Δράση 1.5/09 

Ενημερωτική εκστρατεία για την προώθηση της  

ομαλής ένταξης των μεταναστών στις τοπικές  

κοινωνίες 

 

Η περίοδος υλοποίησης του προγράμματος ορίζεται το χρονικό διάστημα από Μάιο  
2011 έως και  Ιούνιο 2011. 



ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 ΕΚΚΕ (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών) 

 

 BEE GROUP Α.Ε 

 

 Μ.Κ.Ο. PRAKSIS 

 

 Μ.Κ.Ο. Κ.Ε.Μ.Ο.Π 

 

 ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ  

 

    Τη δράση συντονίζει το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 



ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 Η υλοποίηση ενημερωτικών εκστρατειών σε δέκα (10) πόλεις της  

     Ελλάδας με στόχο την πληροφόρηση των τοπικών κοινωνιών και των  

     υπηκόων τρίτων χωρών για τη θετική συνεισφορά των τοπικών 

     αρχών και θεσμών στην ανάπτυξη ευκαιριών και δράσεων για την 

     ομαλή ένταξη των νομίμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών. 
Συγκεκριμένα οι ενημερωτικές εκδηλώσεις θα υλοποιηθούν στην: 

 

  Αθήνα                                        Βόλο 

     Θεσσαλονίκη                           Πύργο 

     Ξάνθη                                         Πάτρα 

         Ιωάννινα                                   Καλαμάτα 

                      Λάρισα                                      Ηράκλειο Κρήτης 



ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
 

 
Γενικοί στόχοι 
 
 Η ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών για τον αναβαθμισμένο ρόλο των 

τοπικών αρχών στην ενταξιακή διαδικασία των νομίμως διαμενόντων 
υπηκόων τρίτων χωρών μέσα από τη θεσμοθέτηση των ΣΕΜ. 

 
 Η ευαισθητοποίηση και ενίσχυση της θετικής στάσης των τοπικών 

κοινωνιών σε θέματα ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών και η 
καταπολέμηση της ξενοφοβίας και των αρνητικών στερεοτύπων απέναντι 
τους. 



ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Οι Ειδικοί Στόχοι της δράσης 1.5/09 που θα πρέπει να ληφθούν  

υπόψη κατά την προετοιμασία και υποβολή των προτάσεων είναι: 

 

 

 

 Διασπορά της ενημέρωσης σε Δήμους με υψηλή συγκέντρωση υπηκόων 
τρίτων χωρών. 

 

 Προώθηση πρωτοβουλιών και δράσεων που υλοποιούνται από τις 
τοπικές αρχές της χώρας. 



       Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις θα περιλαμβάνουν τις 
ακόλουθες επιμέρους δράσεις: 

 
  Διεξαγωγή Ημερίδας - Συζήτησης σχετικά με τον ρόλο των 

Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών 

 

 Λειτουργία Περιπτέρων πληροφόρησης σε χώρο μεγάλης πρόσβασης 
ημεδαπών και Υπηκόων Τρίτων Χωρών 

 

 Υλοποίηση Βιωματικού Εργαστηρίου   

 

 Προβολή ντοκιμαντέρ  

 

 Θεατρικό Δρώμενο / Street Event σε πολυσύχναστο χώρο σε 
συνεργασία με ομάδα καλλιτεχνών 

 

 Διανομή 20.000 εντύπων πληροφόρησης 



             Σας ευχαριστώ πολύ !   
  

                                                   
   Παρατηρήσεις.... 

         
Διευκρινίσεις.... 

   

  


