
 

 

 
Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΘΗΝΩΝ» («Ε.Π.Ε.Κ.Α.») 
Κανάρη 20 ΤΚ 106 74 Αθήνα, τηλ. 210 3625300, fax. 210 3618341, 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑΔΙΟ  

ΚΩΔΙΚΟΣ & ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ : 1.1.γ/11 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΝΕΟΤΗΤΑΣ» 
ΔΡΑΣΗ : 1.1/11 «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΝΟΜΙΜΩΣ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ» (Ε.Τ.Ε.)  

Αναθέτουσα Αρχή: Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης, Υπουργείο Εσωτερικών (αρ. αποφ. ένταξης : 39604/12/21.12.2012 ) 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

 

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Για πρόσθετη ενημέρωση και πληροφορίες, οι ωφελούμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Συντονιστή Φορέα  Ε.Π.Ε.Κ.Α. Κανάρη 20, T.K. 
10674 Αθήνα, τηλ.: 210-3625300, fax: 210-3618341, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 17:00 

 

Η Δράση 1.1/11, Έργο 1.1.γ/11 με τίτλο «Δημιουργία μεικτών κέντρων νεότητας» συνολικού 
προϋπολογισμού ΕΥΡΩ 282.000,00 υλοποιείται στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 2011 του 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  (Ε.Τ.Ε.) και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από 
Κοινοτικούς Πόρους και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. 
 

 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΟΜΑΔΑ – ΣΤΟΧΟΣ  ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ /ΕΡΓΟΥ  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΕΡΓΟΥ  
 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ  
(Ε.Π.Ε.Κ.Α.) 
 
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 
(Σ.Κ.Λ.Ε.) 

 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
FORUM 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 
 
 
 

Η ομάδα στόχος 
περιλαμβάνει τις εξής 
κατηγορίες μελών: 

 
- νέους μετανάστες 
υπήκοοι τρίτων χωρών 
των περιοχών 
παρέμβασης (μαθητές, 
σπουδαστές, νέοι 
νεοαφιχθέντες 
μετανάστες, 2η γενιά 
μεταναστών κλπ.), 
 
- νέους γηγενείς  των 
περιοχών παρέμβασης, 
 
-ευρύτερο πληθυσμό 
των υπηκόων τρίτων 
χωρών, των οποίων η 
διαμονή έχει μόνιμο και 
σταθερό χαρακτήρα 
 
- ευρύτερο πληθυσμό  
γηγενών τοπικών 
κοινωνιών, καθώς η 
ένταξη είναι μια 
αμφίδρομη διαδικασία 
αμοιβαίας 
προσαρμογής των 
μεταναστών και των 
κατοίκων της χώρας 

Περιοχές 
παρέμβασης : 

 

 Αττική 

 Θεσσαλονίκη  

 Καλαμάτα 

 Μυτιλήνη 

 Ξάνθη 
 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-
ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 

-Πρωταρχικός σκοπός: 
το έργο ανταποκρίνεται 
στο Σκοπό της 
Προτεραιότητας «1: 
«Υλοποίηση Δράσεων 
για την πρακτική 
εφαρμογή των Κοινών  
Βασικών Αρχών για την 
πολιτική ένταξης των 
μεταναστών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση» και 
σχετίζεται  με την 
μακροπρόθεσμη, 
κοινωνική συνοχή και 
ομαλή συνύπαρξη με τους  
γηγενείς, καθώς και 
κοινωνική σταθερότητα.  
 
-Ειδικότεροι στόχοι:  

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

 -Η  δημιουργία 
/λειτουργία  (5) μεικτών 
Κέντρων νεότητας  στις 
περιοχές παρέμβασης,  
ως μεικτών χώρων 
διάδρασης νέων 
μεταναστών με τους 
γηγενείς, όπου 
ανταλλάσσονται 
εμπειρίες και 
ενδυναμώνεται η 
συμμετοχή των νέων 
μεταναστών στην 
κοινωνική και πολιτιστική 
ζωή της χώρας. 
 
 
 

1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ : Υπηρεσίες 
ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης 
νέων  

1) Δράσεις προσέγγισης ενημέρωσης και ενεργοποίησης 
της ομάδας 

2) Γενική Συμβουλευτική/Συμβουλευτική υποδοχής και 
διαμεσολάβησης 

3) Συμβουλευτική-ψυχοκοινωνική στήριξη για τόνωση της 
αυτοπεποίθησης, ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων και 
διευκόλυνση της πρόσβασης στο κοινωνικό και 
εργασιακό περιβάλλον 

4) Συμβουλευτική σε θέματα πρόληψης υγείας 
5) Θυρίδες επαγγελματικού προσανατολισμού 

/απασχόλησης/επιχειρηματικότητας με έμφαση σε 
ευνοϊκές μορφές απασχόλησης νέων μεταναστών  

6) Ανάπτυξη και λειτουργία  συστήματος εξ’ αποστάσεως 
συμβουλευτικής/ υποστήριξης κέντρων νέων 

7) Οργάνωση σεμιναρίων συμβουλευτικής και 
ενημέρωσης  σε πρακτικά ζητήματα διαμονής, εργασίας 
και γενικότερης εφαρμογής του ισχύοντος θεσμικού 
πλαισίου ένταξης μεταναστών 

2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ : Ανάπτυξη 
ψυχαγωγικών επιμορφωτικών 
δραστηριοτήτων 
1)  Διοργάνωση μεικτών-διαδραστικών ψυχαγωγικών 
δραστηριοτήτων / leisure activities 
2) Διοργάνωση ημερών συζήτησης σε θέματα νεολαίας 
3)  Παρουσίαση βιβλίων, ταινιών κλπ. μέσων 
ψυχαγωγίας νέων δημιουργών 
4) Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και ψυχαγωγία  μέσω 
διαδικτύου και καθοδήγησης 

3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ : Ανάπτυξη 
καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων 
1) Διοργάνωση μεικτών- διαδραστικών καλλιτεχνικών 
εκδηλώσεων 
2) Διοργάνωση μεικτών- διαδραστικών  πολιτιστικών 
εκδηλώσεων 

4η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ:Δικτύωση νέων  
1) Θεματικά εργαστήρια δικτύωσης (workshops) και 
ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών σε ζητήματα 
ενδυνάμωσης της συμμετοχής των νέων μεταναστών 
στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της χώρας & 
αρμονικής συμβίωσης με τους γηγενείς 
2) Ανάπτυξη Δικτύου  εθελοντισμού & κοινωφελούς 
δράσης 

 
 

 

 

 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

 

 


