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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σκοπός της παρούσας έκδοσης είναι να δοθεί η ευκαιρία σε φορείς λήψης αποφάσεων, οργανώσεις 
και στο γενικότερο κοινό να γνωρίσουν πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν σε δήμους - μέλη του 
Δικτύου Πόλεων, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις ένταξης 
του προσφυγικού πληθυσμού στις πόλεις τους. Παράλληλα, η καταγραφή αυτή είναι χρήσιμη για τη 
διευκόλυνση της ανταλλαγής εμπειρίας και τεχνογνωσίας μεταξύ των δήμων του Δικτύου αλλά και 
άλλων δήμων – ανεξαρτήτως μεγέθους – που υποδέχονται ή θα υποδεχθούν προσφυγικό πληθυσμό. 
Η συλλογή καλών και υποσχόμενων πρακτικών εντάσσεται στις δράσεις του Δικτύου Πόλεων για την 
Ένταξη και υλοποιήθηκε με την τεχνική υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης 
(ΔΟΜ) στο πλαίσιο του προγράμματος 'Durable Solutions for Migrants in Greece'. 

Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης χαρτογράφησης, οι 16 πρακτικές που ακολουθούν περιλαμβάνουν 
όχι μόνο «καλές» αλλά και «υποσχόμενες ή αναδυόμενες πρακτικές» και εμπειρίες στον τομέα της 
ένταξης μεταναστών/τριών και προσφύγων σε τοπικό επίπεδο. Οι πρωτοβουλίες αυτές 
καταγράφονται από τους ίδιους τους δήμους ως ωφέλιμες για την τοπική κοινωνία και την κοινωνική 
συνοχή. Είναι πρωτοβουλίες που ενώ δεν έχουν δοκιμαστεί αρκετά, υπάρχει δυνατότητα να 
εξελιχθούν και να βελτιωθούν στο μέλλον. Επιπλέον, οι πρακτικές αυτές μπορούν να αναπαραχθούν 
εφόσον προσαρμοστούν στις εκάστοτε τοπικές συνθήκες και ανάγκες.  

Οι δράσεις που παρουσιάζονται πιο κάτω ως καλές πρακτικές, εντάσσονται σε πολλές περιπτώσεις 
στο πλαίσιο του Προγράμματος Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης για την Ένταξη και τη Στέγαση – ESTIA 
της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), που υλοποιείται σχεδόν από όλους 
τους δήμους-μέλη του Δικτύου Πόλεων με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης 
και Ένταξης (AMIF) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Οι δήμοι που συμμετείχαν στη χαρτογράφηση καλών πρακτικών είναι οι εξής: Αθηναίων, 
Ηρακλείου Κρήτης, Θεσσαλονίκης, Καρδίτσας, Λαρισαίων, Λεβαδέων, Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας 
Χαλκηδόνας και Τρίπολης. Οι δήμοι αυτοί φιλοξενούν συνολικά περίπου 12.434 αιτούντες άσυλο 
και δικαιούχους διεθνούς προστασίας σύμφωνα με στοιχεία του Οκτωβρίου 2019.  

Σημείωση: Ο πληθυσμός κάθε Δήμου στις καρτέλες που ακολουθούν βασίζεται στα στοιχεία της 
απογραφής του 2011.  

 

 
Η καταγραφή καλών πρακτικών πραγματοποιήθηκε από τους δήμους - μέλη του Δικτύου Πόλεων για την 
Ένταξη, με την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στο πλαίσιο του προγράμματος Durable 
Solutions for Migrants in Greece. 
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ 
 

Το «Δίκτυο Πόλεων για την Ένταξη» είναι ένα δίκτυο δήμων, που συνεργάζονται με στόχο την 
οργάνωση και υλοποίηση συντονισμένων δράσεων και παρεμβάσεων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο 
για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των προσφύγων και μεταναστών και την ενδυνάμωση της 
κοινωνικής συνοχής. Συστάθηκε τον Ιανουάριο του 2018 στη βάση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ 
των δήμων Αθηναίων και Θεσσαλονίκης, στο οποίο σήμερα έχουν προσχωρήσει συνολικά 13 δήμοι. 
Το μνημόνιο θέτει τις βάσεις ενός κοινού πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών 
στους τομείς της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, της ενδυνάμωσης υποδομών και ανθρώπινου δυναμικού, 
της ανάπτυξης πολιτικών σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, της συμμετοχής σε 
προτάσεις χρηματοδότησης και της υλοποίησης δράσεων και προγραμμάτων από κοινού. 

Μέχρι τον Οκτώβριο 2019 στο «Δίκτυο Πόλεων για την Ένταξη» συμμετέχουν 13 δήμοι της 
χώρας: Αθηναίων, Αγίου Δημητρίου (Αττική), Ηρακλείου (Κρήτη), Θεσσαλονίκης, Ιωαννιτών, 
Καρδίτσας, Λαρισαίων, Λεβαδέων, Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας  (Αττική), Πειραιώς, 
Τήλου, Τρικκαίων και Τρίπολης. 

 

Πλαίσιο προσδιορισμού καλών πρακτικών  

Την περίοδο Δεκέμβριος 2018 – Ιούνιος 2019, οι τεχνικές ομάδες των δήμων – μελών του Δικτύου 
Πόλεων σε συνεργασία με την ομάδα υποστήριξης του Δικτύου Πόλεων για την Ένταξη 
χαρτογράφησαν τις ανάγκες των δήμων στον τομέα της κοινωνικής ένταξης. Οι κατηγορίες των καλών 
πρακτικών στην παρούσα έκδοση εντάσσονται στους βασικούς άξονες που αναδείχθηκαν μέσα από 
αυτή τη διαδικασία προτεραιοποίησης αναγκών. 

 

Οι έξι βασικοί άξονες που αναδείχθηκαν και οι αντίστοιχες κατηγορίες καλών πρακτικών, φαίνονται 
στον παρακάτω πίνακα:  

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ – ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

ΑΞΟΝΑΣ 1 

ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ, 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ|ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

ΑΞΟΝΑΣ 2 

ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ|ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ 

ΑΞΟΝΑΣ 3 

ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ/ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ|ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ, 
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, 
ΣΤΕΓΑΣΗ|ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 

ΑΞΟΝΑΣ 4 

ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ|ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  
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ΑΞΟΝΑΣ 5 

ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΥΓΕΙΑ 

ΑΞΟΝΑΣ 6 

ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ 
ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ  

 

Ορισμός Καλών Πρακτικών 

Ο όρος «καλές πρακτικές» ή «βέλτιστες πρακτικές» ή «αποτελεσματικές πρακτικές» 
χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει μία δοκιμασμένη μέθοδο ή δράση που έχει αποδείξει στην πράξη 
ότι είναι περισσότερο αποτελεσματική από άλλες, όταν εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες συνθήκες. 
Επίσης, η πρακτική αυτή έχει δυνατότητα επανάληψης και μεταφοράς. Η «καλή πρακτική» μπορεί να 
γίνει αντιληπτή είτε ως διαδικασία είτε ως παρέμβαση. 

Ειδικότερα στον τομέα της ένταξης μεταναστών και προσφύγων, η έννοια της «καλής πρακτικής» 
μπορεί να συμπεριλάβει προσεγγίσεις, εμπειρίες ή πρωτοβουλίες που έχουν λειτουργήσει καλά και 
έχουν θέσει σε εφαρμογή τεχνικές και μεθόδους με θετικά αποτελέσματα και ως εκ τούτου μπορούν 
συνεισφέρουν στην υποδοχή και ένταξη προσφύγων και αξίζει να προταθούν σε άλλα οργανωτικά 
πλαίσια.1 

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, οι καλές (αποτελεσματικές) πρακτικές 
χαρακτηρίζονται από τον καινοτόμο τους χαρακτήρα, την ανάπτυξη δημιουργικών λύσεων, τον θετικό 
αντίκτυπό τους στην έμπρακτη εφαρμογή των συμβάσεων των δικαιωμάτων των μεταναστών, την 
δυνατότητα αναπαραγωγής τους, και είναι πρακτικές που – με την εμπλοκή των μεταναστών – έχουν 
βιώσιμη επίδραση.2 

Σύμφωνα με τον ορισμό σε πλατφόρμα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, «μία 
καλή πρακτική είναι μια διαδικασία ή μεθοδολογία η οποία είναι ηθική, δίκαια και αναπαράξιμη και 
έχει δείξει ότι δουλεύει καλά, πετυχαίνει τους σκοπούς της και ως εκ τούτου μπορεί να προταθεί ως 
πρότυπο». Επίσης, στην ίδια πηγή επισημαίνεται ότι «η σημασία του εντοπισμού και της διάδοσης 
καλών πρακτικών βρίσκεται στο ότι μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλο και ενθαρρύνουμε την 
εφαρμογή της γνώσης και της εμπειρίας σε νέες συνθήκες».3  

 

 

 

 

                                                           
1 PandPAS (2018), “Welcome!” Collection of good practices already existing for refugees’ welcoming and first inclusion 
[διαθέσιμο εδώ: http://www.pandpasproject.eu/welcomecollection-of-good-practices-already-existing-for-refugees-
welcoming-and-first-inclusion/] 
2 Μετάφραση από το σχετικό λήμμα στο International Organization for Migration (2011), Glossary on Migration, Geneva, IOM  
3 Η πληροφορία έχει αντληθεί από το Good Practices for Urban Refugees, μία πλατφόρμα που διαχειρίζεται ομάδα της 
Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στο Division of Programme Support Management and the Policy 
Development and Evaluation Service [διαθέσιμο εδώ: http://www.urbangoodpractices.org/pages/view/what-is-a-good-
practice/lang:eng] 

3
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Τα παρακάτω χαρακτηριστικά προσδιορίζουν ενδεικτικά μια «καλή ή υποσχόμενη» πρακτική*:  

 

1. Είναι τεχνικά εφικτή  

Η καλή πρακτική είναι εύκολο να γίνει μεταδοθεί και να υλοποιηθεί.  

2. Είναι αποδοτική και επιτυχής 

Η καλή πρακτική έχει αποδειχθεί ως ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την επίτευξη ενός 
συγκεκριμένου στόχου όταν εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες συνθήκες. Έχει υλοποιηθεί με 
επιτυχία και έχει θετικό αντίκτυπο στους/ις πρόσφυγες και στις τοπικές κοινότητες.  

3. Σέβεται τα  ανθρώπινα δικαιώματα  

Η καλή πρακτική αντικατοπτρίζει βασικές οικουμενικές αρχές του δικαίου των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, του ανθρωπιστικού δικαίου και του προσφυγικού δικαίου. Λαμβάνοντας 
υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες, η πρακτική στοχεύει στην ενδυνάμωση των δικαιωμάτων 
των προσφύγων και μεταναστών. Επίσης επιδιώκει να προστατέψει ευάλωτες ομάδες του 
πληθυσμού που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο παραβίασης των δικαιωμάτων τους.  

4. Έχει δυνατότητες αναπαραγωγής και προσαρμογής  

Η καλή πρακτική πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αναπαραχθεί υπό τις ίδιες συνθήκες 
αλλά και να μεταφερθεί και να αξιοποιηθεί υπό ποικίλες συνθήκες, πιθανά και σε 
διαφορετικά τοπικά ή εθνικά περιβάλλοντα.    

5. Είναι ευαίσθητη σε θέματα φύλου  

Η καλή πρακτική προωθεί την ισότητα των φύλων, λαμβάνοντας υπόψη το τοπικό πλαίσιο 
αναφορικά με το φύλο για τις γυναίκες και τους άντρες και εντάσσοντας τη διάσταση του 
φύλου σε όλες τις πτυχές μιας πρακτικής.  

6. Εμπεριέχει τη συμμετοχικότητα  

Η καλή πρακτική βελτιώνει τη συνεργασία μεταξύ επαγγελματιών, θεσμών και πολιτών και 
ακολουθεί κατά την υλοποίησή της μια συμμετοχική προσέγγιση, προάγοντας την ενεργή 
συμμετοχή της τοπικής και  της προσφυγικής/μεταναστευτικής κοινότητας στην ανάληψη 
αποφάσεων και στην πραγματοποίηση δράσεων και ενισχύοντας τη μεταξύ τους 
αλληλεπίδραση.  

7. Είναι καινοτόμος  

Η καλή πρακτική περικλείει καινοτόμες προσπάθειες σχετικά με την υποδοχή και ένταξη 
των προσφύγων, που προτείνουν εφαρμόσιμες λύσεις για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής 
των συμμετεχόντων και την προώθηση της κοινωνικής συνοχής.  

8. Προάγει τη δικτύωση και τον συντονισμό  

Η καλή πρακτική περιέχει προσεγγίσεις συνεργατικής διακυβέρνησης, και μια κοινότητα 
από επαγγελματίες όπως δημοτικές αρχές, ομάδες βάσης, τοπικά δίκτυα επαγγελματιών, 
επιχειρηματίες, ακαδημαϊκούς, ανθρωπιστικές οργανώσεις και συμμετέχοντες.  
 

*PandPAS (2018) – ibid.   
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ΚΑΛΕΣ ΠΑΡΑΚΤΙΚΕΣ  

ΑΠΟ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ 
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ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΙ
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Δήμος Αθηναίων

"Η τοπική αυτοδιοίκηση παίρνει για πρώτη
φορά την πρωτοβουλία να καλέσει φορείς
και διοίκηση σε διάλογο και από κοινού
συμμετοχή στη διαμόρφωση αποφάσεων".
Δεδούσης Διαούρτας, Συντονιστής
Επιστροπής Αστικοποίησης | UNHCR 

"Το Κέντρο Συντονισμού έχει
δημιουργήσει έναν σταθερό ανοιχτό
δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ οργανώσεων
και δημοτικών υπηρεσιών που πρέπει να
συνεχίσει".
Σωτηρία Κυριακοπούλου, Συντονίστρια
Επιτροπής Υγείας και Ευημερίας | ActionAid

Το Κέντρο Συντονισμού για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων
(ACCMR) δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του δήμου Αθηναίων με
στόχο να αποτελέσει ένα κεντρικό όργανο του δήμου, που σε
συνεργασία με τοπικές και διεθνείς οργανώσεις καθώς και
θεσμικούς φορείς συμβάλλει στον στρατηγικό σχεδιασμό  για
την ομαλή ένταξη μεταναστών και προσφύγων στη ζωή της πόλης
και στην προάσπιση της κοινωνικής συνοχής. Ιδιαίτερη
υποστήριξη στο έργο του ACCMR έχουν προσφέρει η Ύπατη
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), η
International Rescue Committee (IRC) και η ActionAid Hellas.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ο λόγος στα μέλη του ACCMR:

Η καρδιά του ACCMR χτυπάει στις 6 Επιτροπές
Εργασίας του που συνεδριάζουν τακτικά με βάση τις
εξής θεματικές: Στέγαση, Υγεία, Νομική  υποστήριξη,
Εκπαίδευση και μάθηση, Ένταξη  στην αγορά
εργασίας και Έμφυλη διάσταση  του προσφυγικού.
Τα συμπεράσματα και τα εργαλεία που προκύπτουν
από τις εργασίες του ACCMR λειτουργούν
υποστηρικτικά και συμβουλευτικά προς τον δήμο και
τις κοινωνικές υπηρεσίες του. Το Κέντρο λειτουργεί
επίσης ως ένας χώρος πληροφόρησης και ανταλλαγής
τεχνογνωσίας αλλά και ως ένα όργανο διαβούλευσης
και διαμόρφωσης καινοτόμων προτάσεων για την
κοινωνική ένταξη των μεταναστών στη ζωή της πόλης. 

Έναρξη:  Ιούνιος 2017
Ιδρυτικός Δωρητής: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 
Σχεδιασμός|Διαχείριση: Athens Partnership
(έως Νοέμβριος 2018)

 

"Σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία, ο δήμος
Αθηναίων άνοιξε νέους και οργανωμένους
διαύλους επικοινωνίας ανάμεσα στις
υπηρεσίες του και τις οργανώσεις που
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή
ανταπόκρισης".
Ελένη Μυριβήλη, Πρώην Αντιδήμαρχος
Πρασίνου, Αστικής Ανθεκτικότητας &
Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή 
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ & ΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ

300
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ

6
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μια  προσέγγιση συνεργασίας για το προσφυγικό

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

Ανέπτυξε το 1ο Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη Μεταναστών για τον δήμο 
Αθηναίων, το οποίο υπερψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Διαμόρφωσε τον 1ο Οδηγό για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός Μηχανισμού 
Ετοιμότητας, Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων στην περίπτωση καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης λόγω μεταβολής των προσφυγικών ροών.
Έθεσε σε λειτουργία την Ψηφιακή Πλατφόρμα Χαρτογράφησης & Διασύνδεσης 
φορέων, που καταμετρά 143 εγγεγραμμένα μέλη, 151 ενεργές υπηρεσίες, 362 
δράσεις και 31.000 χρήστες.
Ανέλαβε κομβικό ρόλο ως προς τη θεμελίωση του Δικτύου Πόλεων για την Ένταξη.
 Αναγνωρίστηκε ως βέλτιστη πρακτική από τον OECD & το World Economic Forum.

www.accmr.gr
 www.facebook.com/ACCMR.gr/

Κέντρο Συντονισμού για θέματα Μεταναστών &
Προσφύγων (Athens Coordination Center for Migrant &
Refugee issues - ACCMR) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ|ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ,
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ,

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

Γενικός Πληθυσμός Δήμου: 664.046 
Αριθμός Αιτούντων Άσυλο και Δικαιούχων
Διεθνούς Προστασίας: ≈ 8.000  στο πρόγραμμα
ESTIA - UNHCR Οκτώβριος 2019, 1.680 στο
Κέντρο Φιλοξενίας Ελαιώνα. 

6
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ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΙ
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

"Εκτός από τη γνώση που απέκτησα στην
πληροφορική, κέρδισα πάλι πίστη στον εαυτό
μου πως μπορώ να καταφέρω αυτό που
πραγματικά θέλω. Ευχαριστώ την ομάδα του
δήμου Αθηναίων για τα χαμόγελα, την αγάπη και
την ελπίδα που μου δώσατε", Patima
Namicheishvili 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ο λόγος σε μαθητές/τριες &

εκπαιδευτικούς:
Ο ενδιαφερόμενος  προσέρχεται σε ένα σημείο διοικητικής
εξυπηρέτησης από όπου λαμβάνει συγκεντρωμένα
ενημέρωση, με δυνατότητα διερμηνείας, αναφορικά με το
καθεστώς διαμονής του, τις πιθανές κοινωνικές παροχές
για κάποιες από τις οποίες μπορεί να υποβάλλει αίτηση (π.χ.
ΚΕΑ), τη δυνατότητα πρόσβασης σε ενταξιακά
προγράμματα του δήμου ή την παραπομπή σε άλλους
πάροχους αντίστοιχων υπηρεσιών. Στο ίδιο κτήριο,
υλοποίουνται οι παράλληλες ενταξιακές δράσεις και
συγκεκριμένα τα μαθήματα ελληνικών, αγγλικών και
υπολογιστών, οι διαπολιτισμικές δράσεις και οι
εξατομικευμένες συνεδρίες επαγγελματικής
συμβουλευτικής.
 

2.300
ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

210 
ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ|ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

Εισάγεται θεσμικά η εμπλοκή της τοπικής
αυτοδιοίκησης στον σχεδιασμό & την υλοποίηση
προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης & παροχής
υπηρεσιών σε πολίτες τρίτων χωρών.
Συμμετοχή  στην Ομάδα Εργασίας για τη Μετανάστευση
& την Ένταξη του Δικτύου Ευρωπαϊκών Πόλεων
EUROCITIES.
Ενταξιακές δράσεις: Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος
τεσσάρων τμημάτων ελληνικών επιπέδου Α1  & ενός
τμήματος Α2, τριών τμημάτων αγγλικών Α1 και
τεσσάρων τάξεων βασικής χρήσης Η/Υ.

 
 
 
 
 

Οι  δράσεις  του ΚΕΜ υλοποιούνται με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταμείου – ΕΣΠΑ 2014-2020.
 

"Η βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων
πληροφορικής θα συνυπολογιστεί από ένα
εργοδότη όταν κοιτάζει βιογραφικά
υποψηφίων, ενώ η γνώση μας βοηθάει και
ψυχολογικά προσφέροντάς μας
αυτοπεποίθηση σε μια άλλη χώρα",  F.S. 

Η λειτουργία του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών (KEM) ανταποκρίθηκε στην
έλλειψη σημείων εξυπηρέτησης και διασύνδεσης για τον μετανάστη και
τον πρόσφυγα σε θέματα καθημερινότητας και ένταξης, καθιστώντας το
έργο του δήμου αποδοτικότερο και αποτελεσματικότερο. Αξιοποιώντας
τη δυνατότητα δημιουργίας ΚΕΜ, ο δήμος Αθηναίων έχει δημιουργήσει ένα
σημείο εξυπηρέτησης απ'όπου παρέχονται βασικές υπηρεσίες
ψυχοκοινωνικής, διοικητικής και νομικής συμβουλευτικής και στήριξης,
υλοποιώντας παράλληλα ενταξιακές δράσεις. Ιδιαίτερη συνεργασία έχει
αναπτυχθεί με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR),
τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και τη UNICEF. 

90
 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  

Δήμος Αθηναίων

Ένα σημείο αναφοράς για τον πρόσφυγα και τον μετανάστη 

"

"Καθώς οι μετανάστες και οι πρόσφυγες
μετακινούνται και εγκαθίστανται σε νέα χώρα,
καλούνται να βρουν νέες δουλειές - και συχνά
δεν έχουν όλες τις επαγγελματικές δεξιότητες
για να ξεκινήσουν ή να συνεχίσουν τις
καριέρες που είχαν. Δράσεις σαν αυτή κάνουν
πράξη την κοινωνική ένταξη μεταναστών και
προσφύγων", Έφη Κολιονίκα, καθηγήτρια
πληροφορικής 

Κέντρο  Κοινότητας  -  Κέντρο 'Ενταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) 

242
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ, ΑΓΓΛΙΚΩΝ &

Η/Υ ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

https://bit.ly/2lSKydz
 Οι ιστορίες δύο αποφοίτων:

https://bit.ly/2lSnf3x 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ|
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

Γενικός Πληθυσμός Δήμου: 664.046 

Αριθμός Αιτούντων Άσυλο και Δικαιούχων
Διεθνούς Προστασίας: ≈ 8.000 στο πρόγραμμα
ESTIA - UNHCR, Οκτώβριος 2019, 1.680  στο
Κέντρο Φιλοξενίας Ελαιώνα.

Έναρξη:  Δεκέμβριος 2017. Ενταξιακές
δράσεις από το 2019.
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ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΙ
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

Δήμος Ηρακλείου 

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος ESTIA της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ
για τους Πρόσφυγες (UNHCR) με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και
Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υλοποιείται στους δήμους Ηρακλείου, Μαλεβιζίου,
Χανίων και Σητείας με συντονιστή την Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παροχή εργασιακής συμβουλευτικής
μέσω ατομικών εξατομικευμένων
συνεδριών
Διασύνδεση με εργοδότες 
Προετοιμασία για συνέντευξη
εργασίας
Δημιουργία βιογραφικού σημειώματος

"Η εργασιακή συμβουλευτική στο πλαίσιο του
προγράμματος στο Ηράκλείο με βοήθησε πάρα πολύ
διότι μου έδωσε ένα σημαντικό εργαλείο στην
αναζήτηση εργασίας, το βιογραφικό. Αυτό και μόνο
όμως δεν είναι αρκετό καθώς πάντα υπήρχε το εμπόδιο
της γλώσσας που δεν διευκόλυνε τη διαδικασία.
Πολλοί εργοδότες επιθυμούσαν ως απαραίτητο
προσόν να μιλάς ελληνικά". ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

94 ωφελούμενοι έχουν λάβει υπηρεσίες
εργασιακής συμβουλευτικής 
 & δημιουργίας βιογραφικού/ 71 άνδρες
& 23 γυναίκες
55 ωφελούμενοι πραγματοποίησαν
συνεντεύξεις εργασίας
Σε 35 ωφελούμενους προτάθηκαν θέσεις
εργασίας με ασφάλιση και μισθό ανώτερο
του βασικού
18 άτομα εργάζονται

 
 

Γενικές πληροφορίες για πρόγραμμα ESTIA :
http://estia.unhcr.gr/en/home/

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΝΤΑΞΗ

94
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΑΒΑΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

Προώθηση της ένταξης μέσω της εργασίας

Εργασιακή Συμβουλευτική στο πλαίσιο του 
Προγράμματος  ESTIA στην Κρήτη

Η δράση εργασιακής συμβουλευτικής στοχεύει στην αύξηση της
απασχολησιμότητας, στην εργασιακή αποκατάσταση και στην
προετοιμασία για την αγορά εργασίας των συμμετεχόντων στο
Πρόγραμμα Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης για την Στέγαση και την
Ένταξη Αιτούντων Άσυλο και Προσφύγων - ESTIA, με έμφαση σε
όσους έχουν λάβει ήδη το προσφυγικό καθεστώς και αναμένεται
σύντομα η έξοδός τους από το πρόγραμμα. Στοχεύει
ιδιαιτέρως στην ενίσχυση της αυτονομίας, που αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική ένταξη των
ατόμων αυτών στην τοπική κοινωνία.

35
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 

ΔΕΧΘΗΚΑΝ ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο λόγος στους/στις συμμετέχοντες/ουσες:

Το παράδειγμα του Mojtaba: 
www.youtube.com/watch?v=vyypCNNjEGY

v=vyypCNNjEGY

"Το βιογραφικό μου στάλθηκε σε πολλές εταιρείες και
έτσι με πήραν τηλέφωνα για συνεντεύξεις. Έκανα
ραντεβού και βρήκα δουλειά. Με βοήθησε η εκμάθηση
των αγγλικών και τα ελληνικά του σχολείου, ενώ στη
δουλειά βελτίωσα ακόμη περισσότερο τα ελληνικά
μου".

Πηγή: UNHCR

Γενικός Πληθυσμός Δήμου: 173.993
Αριθμός Αιτούντων Άσυλο και Δικαιούχων
Διεθνούς Προστασίας: 642*

*Πρόγραμμα ESTIA - UNHCR, Νοέμβριος 2019
 (για τον Νομό Ηρακλειου)

Έναρξη:  Μάρτιος 2019
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ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΙ
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

Δήμος Ηρακλείου Κρήτης

ΔΡΑΣΕΙΣ

Οι κοινωνικές δράσεις ένταξης μέσω πολιτιστικών δρώμενων για μαθητές και 
ενήλικες πρόσφυγες, πραγματοποιήθηκαν στο Ηράκλειο Κρήτης (20/09/2019 –
28/09/2019) με τη συμμετοχή των ωφελούμενων του προγράμματος ESTIA και με 
στόχο τη γνωριμία και την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ της ομάδας-στόχου και της 
κοινότητας. Η χρήση της τέχνης ως κύριο εργαλείο προσέγγισης ενθάρρυνε τις 
προσπάθειες για την κοινωνική ένταξη των προσφύγων στην πόλη του Ηρακλείου, 
ενισχύοντας την ισότιμη συμμετοχή  τους σε αυτήν. Μάλιστα, όλες οι δράσεις 
εντάχθηκαν στο 4ο Παγκρήτιο Φεστιβάλ Τέχνης Δρόμου: "Τέχνη Καθ'οδόν" 
του δήμου Ηρακλείου. Την πρωτοβουλία ανέλαβε η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ 
ΟΤΑ, Συντονιστής εταίρος του προγράμματος ESTIA για την Κρήτη και  ο δήμος 
Ηρακλείου μέσω της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Εθελοντισμού. 

"Αυτό το τραγούδι είναι το αγαπημένο μου!
Το άκουσα μία φορά και δεν καταλάβαινα τι
έλεγε. Όταν όμως το μετέφρασα, με
συγκίνησαν τα λόγια του", Satara, 12ετών
μαθήτρια-πρόσφυγας από το Αφγανιστάν. 

"Χάρηκα πάρα πολύ, γιατί με βοήθησε να πω
όλα αυτά που είχα μέσα μου!", Zakaria, 53
ετών πρόσφυγας από τη Συρία. 

Ομάδα χορωδίας: 12 Αφγανοί μαθητές, 9 έως 17 ετών, συγκρότησαν την ομάδα
χορωδίας. Τραγούδησαν παραδοσιακά και σύγχρονα τραγούδια από το
Αφγανιστάν, καθώς και επίκαιρα ελληνικά τραγούδια.
 Ποίηση: Ένας Σύριος ενήλικας-πρόσφυγας, έγραψε και αφηγήθηκε ποίημα με
τίτλο: "Πρόσφυγας στη χώρα των Γραικών".
Χορός: 20 ενήλικες πρόσφυγες Κουρδικής προέλευσης, παρουσίασαν
παραδοσιακούς χορούς του τόπου τους.
Ομάδα φωτογραφίας: 7 Αφγανοί μαθητές, δημιούργησαν έκθεση φωτογραφίας
με θέμα: "Οι Μουσαφίρηδες"*. Με την υποστήριξη εθελοντών - φωτογράφων, οι
μαθητές-πρόσφυγες έβγαλαν φωτογραφίες διάφορα σημεία του Ηρακλείου με
σκοπό να εκφράσουν τη δική τους οπτική για την πόλη που τους φιλοξενεί. 

*Μέρος των εκθεμάτων θα βρείτε στο Παράρτημα.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος ESTIA της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ
για τους Πρόσφυγες (UNHCR) με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και
Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υλοποιείται στους δήμους Ηρακλείου, Μαλεβιζίου,
Χανίων και Σητείας με συντονιστή την Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ. 

Δήμος Ηρακλείου 

*Πρόγραμμα ESTIA - UNHCR, Νοέμβριος 2019
 (για τον Νομό Ηρακλείου) 

Χτίζοντας γέφυρες συνύπαρξης  μέσω της τέχνης 

Ο λόγος στους/στις συμμετέχοντες/ουσες:

Κοινωνικές Δράσεις Ένταξης στο
πλαίσιο του Προγράμματος ESTIA στην Κρήτη

ΟΦΕΛΗ

Γενικός Πληθυσμός Δήμου: 173.993
Αριθμός Αιτούντων Άσυλο και Δικαιούχων
Διεθνούς Προστασίας: 642* ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ|

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

για ευρύ ηλικιακό φάσμα: ομάδες από μαθητές - πρόσφυγες
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και από ενήλικες -
πρόσφυγες, ωφελούμενους του προγράμματος ESTIA. 

ενίσχυσαν προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες.
ανέπτυξαν συνεργασίες και σχέσεις με συνεργάτες (π.χ. φωτογράφους).
έλαβαν θετική ανταπόκριση από την τοπική κοινότητα που τους παρακολούθησε.

Οι συμμετέχοντες/ουσες:

Οι μουσαφίρηδες της Κρήτης
φωτογραφίζουν: https://bit.ly/2pt2deh
Προσφυγόπουλα τραγούδησαν για την
πρώτη και τη …δεύτερη πατρίδα
τους: https://bit.ly/2PLetBC 9

(σελ. 23)
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ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΙ
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

Δήμος Αθηναίων

ΔΡΑΣΕΙΣ 

https://www.facebook.com/groups/diadrasis/

23 παιδιά

Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας

Προωθώντας την ένταξη μέσα από κοινές ευκαιρίες 

42 παιδιά
28 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ &

14 ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Δήμος Θεσσαλονίκης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δήμος Θεσσαλονίκης

Έναρξη: Οκτώβριος 2018

Παιδικό Κέντρο για την Ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων (παιδιά 2 -6 ετών) 
 Πρωινός Κύκλος: Ενίσχυση δεξιοτήτων στις γλώσσες καταγωγής  και στα ελληνικά, προετοιμασία για
την ομαλή ένταξη στο σχολείο, παράλληλη υποστήριξη όλης της οικογένειας. 
 Απογευματινός κύκλος: Πρόγραμμα διαπολιτισμικών δράσεων, οργανωμένα δημιουργικά εργαστήρια
για παιδιά και ποικίλες εκδηλώσεις για παιδιά και γονείς. 
Δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία στο Διαπολιτισμικό Σχολείο Ανατολικής Θεσσαλονίκης (παιδιά & νέοι
6  - 18 ετών) με στόχο την ομαλότερη ένταξη στην τυπική δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τον
περιορισμό της σχετικής σχολικής διαρροής.

1.

2.

ΟΦΕΛΗ

Ο απογευματινός κύκλος έγινε εξαιρετικά δημοφιλής μεταξύ των μαθητών ελληνικής καταγωγής
Πραγματική διάδραση μεταξύ προσφυγικού πληθυσμού και τοπικής κοινωνίας
Διαπολιτισμική όσμωση
Εργασία για εκπαιδευτικούς προσφυγικής καταγωγής

συμμετέχουν σε
διαπολιτισμικές

δράσεις 

παρακολουθούν
πρόγραμμα
δίγλωσσης
εκπαίδευσης

60 μαθητές
παρακολουθούν

πρόγραμμα ενισχυτικής
διδασκαλίας

Γνώση, μάθηση, επαφή, δημιουργία, ψυχαγωγία, κοινωνικοποίηση, αποδοχή, διά-
δραση ανάμεσα σε παιδιά πρόσφυγες, μετανάστες και Έλληνες. Αυτός είναι ο στόχος
του Προγράμματος "Δια-Δρασις". Παιδιά όλων των ηλικιών παρακολουθούν
μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας και συμμετέχουν σε δραστηριότητες με σκοπό
την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων τους, αλλά και την ομαλή ένταξή τους στην
πόλη της Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα απαντά σε βασικά ζητούμενα ώστε ο
προσφυγικός πληθυσμός να απολαμβάνει καλύτερη πρόσβαση στο σχολείο,
προσφέροντας ταυτόχρονα ευκαιρίες και στον γηγενή πληθυσμό. 

Πρόγραμμα "Δια - δρασις"

Γενικός Πληθυσμός Δήμου:   325.182
Αριθμός Αιτούντων Άσυλο και
Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας: ≈
1.300 *
*Πρόγραμμα ESTIA  - UNHCR, Οκτώβριος 2019

Το πρόγραμμα "Διά-Δρασις" διαχειρίζεται  η Αναπτυξιακή της Μείζονος Αστικής 
Θεσσαλονίκης, (πρώην ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤA,
ως επικεφαλής εταίρος σε συνεργασία με τον δήμο Θεσσαλονίκης, τη Χ.Α.Ν.Θ. και το
SolidarityNow, με την υποστήριξη του Open Society Foundations (FOSI). 10

https://www.facebook.com/groups/diadrasis/


ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ 
ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

3 τμήματα: 1 για παιδιά νηπιαγωγείου 5-6 ετών και 2 για παιδιά  7-15
ετών ανάλογα με το γνωστικό επίπεδο των παιδιών. 
Τα μαθήματα γίνονται σε ισόγειο χώρο , δίπλα από το Διαπολιτισμικό
Κέντρο "ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ" σε κεντρική και ήσυχη πλατεία της πόλης
και έτσι δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά πριν και μετά το μάθημα να
συναντηθούν , να παίξουν ή να συζητήσουν τα δικά τους θέματα και
ενδιαφέροντα σε ένα ευχάριστο περιβάλλον  χρησιμοποιώντας πολύ
συχνά όσα συζητήθηκαν και έμαθαν στο μάθημα. 
Το σχολείο λειτουργεί από την ίδια την κοινότητα προσφύγων, από
εθελοντές γονείς πρόσφυγες οι οποίοι ήταν δάσκαλοι στον τόπο τους
Παράλληλη ενημέρωση σε γονείς πρόσφυγες για τα οφέλη της
εκπαίδευσης των παιδιών τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα. 

Ο δήμος Καρδίτσας υποστηρίζει τα παιδιά πρόσφυγες, που μένουν στην
πόλη στο πλαίσιο του προγράμματος ESTIA, να μάθουν τη γλώσσα
καταγωγής τους καθώς είτε διότι όταν έφυγαν από τη χώρα τους δεν
πρόλαβαν να παρακολουθήσουν το σχολείο είτε διότι ενώ μιλούν την
αραβική γλώσσα πολύ καλά δεν έχουν τη δυνατότητα της ανάγνωσης και
της γραφής. Έτσι, με πρωτοβουλία του δήμου ιδρύθηκε αραβικό σχολείο
υπό την ευθύνη της Αναπτυξιακής Καρδίτσας ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Απώτερος
στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενδυνάμωση της προσφυγικής
κοινότητας και η προαγωγή της ένταξης των παιδιών. Η εκμάθηση της
πρώτης γλώσσας αυξάνει την αυτοεκτίμηση των παιδιών και ενισχύει τις
δυνατότητές τους στη δεύτερη γλώσσα, εν προκειμένω τα ελληνικά.
Πρόκειται για το 2ο αραβικό σχολείο σε όλη την Ελλάδα. Η δράση
υποστηρίχθηκε αρχικά από τη UNICEF και την Ένωση Ελληνοαραβικής
Φιλίας. Η υποστήριξη της UNICEF συνεχίζεται μέχρι και σήμερα με την
παροχή υποστηρικτικού υλικού αλλά και τη διοργάνωση υποστηρικτικών
δράσεων. Η ΑΝ.ΚΑ. οργανώνει τακτικά κοινές συναντήσεις με τη UNICEF
και τους εμπλεκόμενους στη δράση (δάσκαλοι, εκπρόσωποι
κοινοτήτων). 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

62 παιδιά
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δήμος Καρδίτσας

Η εκμάθηση των γλωσσών καταγωγής ως εργαλείο ένταξης

Αραβικό  Σχολείο για  Πρόσφυγες

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

100 γονείς 
ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΟΦΕΛΗ

Εκδηλο ενδιαφέρον από άλλους
δήμους που αναγνώρισαν την
δράση ως καλή πρακτική. 
Πολυγλωσσική και κοινωνικο-
συναισθηματική
ενδυνάμωση στα παιδιά
πρόσφυγες.
Ενίσχυση της ένταξης της
κοινότητας προσφύγων μέσω
της ενδυνάμωσης. 

https://bit.ly/31KwaUQ

https://bit.ly/31OdrI3

ΠΗΓΗ: UNHCR

Αριθμός Αιτούντων Άσυλο και
Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας: 360*

Γενικός Πληθυσμός Δήμου:  56.747

Στην Καρδίτσα το δεύτερο αραβόφωνο σχολείο της Ελλάδας:

Ένα αραβόφωνο σχολείο στην Καρδίτσα για τους μικρούς πρόσφυγες:

*Πρόγραμμα ESTIA - UNHCR, Οκτώβριος 2019

Έναρξη: Ιούλιος 2019
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ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ 
ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

Οι χορευτικές ομάδες που δημιουργήθηκαν
παρουσίασαν τους χορούς τους σε δύο δημόσιες
εκδηλώσεις της πόλης: σε εκδήλωση που
διοργανώθηκε στο κεντρικό πάρκο της πόλης την
Παγκόσμια Ημέρα των Προσφύγων και στα
"ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΕΙΑ" - καθιερωμένο πολιτισμικό φεστιβάλ
που γίνεται κάθε χρόνο στην πόλη της Καρδίτσας τον
Ιούνιο και διαρκεί μία εβδομάδα με τη συμμετοχή
χορευτικών συγκροτημάτων από όλον τον κόσμο.  
Η διαπολιτισμική κουζίνα διοργανώθηκε επίσης δύο
φορές κατά το έτος 2019: Στις 12/4/19 στο πλαίσιο των
εγκαινίων του διαπολιτισμικού κέντρου
"ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ" και μετά την επιτυχή εφαρμογή της
δράσης αποφασίστηκε να επαναληφθεί στο πλαίσιο
των εορτασμών της Παγκόσμιας Ημέρας Προσφύγων. 

ΟΦΕΛΗ

Ανάληψη δράσης από τους ίδιους τους
πρόσφυγες
Συμμετοχή τοπικής κοινότητας και
προσφύγων
Εξοικείωση τοπικών κοινοτήτων με τα ήθη
και τα έθιμα των φιλοξενούμενων
κοινοτήτων
Προαγωγή δικτύωσης και συντονισμού

Ο δήμος Καρδίτσας μέσω της Αναπτυξιακής Καρδίτσας ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.
ανέπτυξε δύο πρωτοβουλίες με στόχο την ευαισθητοποίηση της τοπικής
κοινότητας και την εξοικείωσή της με τον πληθυσμό των προσφύγων
καθώς και τη δημιουργική αλληλεπίδραση των διαφορετικών
πολιτισμών που συμβιώνουν στη πόλη. Κλειδί της επιτυχίας; η ενεργή
εμπλοκή των ίδιων των προσφύγων. Οι ωφελούμενοι του
προγράμματος ESTIA, δημιούργησαν δύο ομάδες παραδοσιακών χορών
από τις χώρες καταγωγής τους (της αραβόφωνης κοινότητας και της
αφρικανικής κοινότητας). Επίσης, με πρωτοβουλία της ΑΝ.ΚΑ., στο
πλαίσιο των εορτασμών της Παγκόσμιας Ημέρας Προσφύγων,
πραγματοποιήθηκε δράση πολυπολιτισμικής κουζίνας. Τα γεύματα
προετοιμάστηκαν από εθελοντές πρόσφυγες που εντάσσονται στο
πρόγραμμα ESTIA στην Καρδίτσα. Η ΑΝ.ΚΑ., με τη χρηματοδότηση της
Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες προμηθεύτηκε τα
υλικά για την προετοιμασία των εδεσμάτων από τοπικούς προμηθευτές.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ|
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

27 ωφελούμενοι
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΙΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ

Δήμος Καρδίτσας

Βάζοντας στον χορό τους πρόσφυγες

Χορευτική ομάδα αραβόφωνης και γαλλόφωνης κοινότητας  & 
Διαπολιτισμική κουζίνα

ΔΡΑΣΕΙΣ

700 άτομα 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ

ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Αριθμός Αιτούντων Άσυλο και
Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας: 360 *

Γενικός Πληθυσμός Δήμου:  56.747

*Πρόγραμμα ESTIA - UNHCR, Οκτώβριος 2019
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ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ 
ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

Ο δήμος Καρδίτσας μέσω της Αναπτυξιακής Καρδίτσας ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. προώθησε τη
διενέργεια της εξέτασης Παπανικολάου (ΤΕΣΤ ΠΑΠ) σε γυναικείο πληθυσμό άνω
των 18 ετών που διαμένει στην Καρδίτσα στο πλαίσιο του προγράμματος ESTIA
(αραβόφωνες και γαλλόφωνες γυναίκες). Η δράση διοργανώθηκε με
πρωτοβουλία του παραρτήματος Καρδίτσας της Ελληνικής Αντικαρκινικής
Εταιρείας και πραγματοποιήθηκε στον χώρο του πολιτιστικού κέντρου
"ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ". Επίσης, στις 15/5/19 πραγματοποίηθηκε ενημερωτική
εκδήλωση με θέμα τη πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και του
μαστού, στην οποία μίλησε γυναικολόγος. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΥΓΕΙΑ

8 γυναίκες
πρόσφυγες

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ
ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ

Δήμος Καρδίτσας

Δωρεάν τεστ ΠΑΠ

10 γυναίκες
πρόσφυγες  

ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΝ  

ΟΦΕΛΗ

Εξοικείωση με τη γυναικολογική εξέταση.
Ενημέρωση για τη σημασία της πρόληψης και παροχή
πληροφοριών από τις μαίες σχετικά με θέματα που
απασχολούν τις γυναίκες, όπως αντισύλληψη κλπ.
Προαγωγή δικτύωσης και συντονισμού. 

 

Ενδυνάμωση σε θέματα πρόληψης  

Γενικός Πληθυσμός Δήμου:  56.747

Αριθμός Αιτούντων Άσυλο και
Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας: 360*

*Πρόγραμμα ESTIA - UNHCR, Οκτώβριος 2019
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ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΙ
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

Μαθήματα αγγλικής γλώσσας για έφηβους πρόσφυγες στη Λάρισα 
https://bit.ly/2p2u840 

Έκδοση ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, κάρτας ΟΑΕΔ κλπ 
Παροχή υπηρεσιών πρόληψης & προαγωγής υγείας
(διαδικασίες εξετάσεων, εμβολιασμών κλπ - Δράσεις για την
ενίσχυση γνώσεων σε θέματα οδοντικής υγιεινής, θηλασμού,
πρώτων βοηθειών στο σπίτι).
Πρόσβαση σε άμεση και ασφαλή διαμονή σε γυναίκες θύματα
βίας/στα παιδιά τους και σε άστεγους.
Συμμετοχή σε δραστηριότητες του δήμου για παιδιά [Κέντρο
Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ), Κατασκήνωση στην Πόλη].
Ένταξη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αναπτύσσοντας
διαρκή επικοινωνία με τους διευθυντές των σχολείων, τους
καθηγητές και τους γονείς. 

ΠΕΔΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Ενδυνάμωση κοινωνικών υπηρεσιών δήμου ώστε να προσφέρουν
στοχευμένες υπηρεσίες  σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες,
συμπεριλαμβανομένου πλέον και του  προσφυγικού πληθυσμού.
Αποσυμφόρηση νοσοκομείων - Διευκόλυνση έκδοσης
εγγράφων.
Καινοτόμα προγράμματα & δράσεις στο πλαίσιο του Δικτύου
"Λάρισα - Πόλη που μαθαίνει" συνδυάζουν τη μάθηση με την
κοινωνική ευαισθητοποίηση.
Ανάπτυξη δεξιοτήτων  στην αγγλική  γλώσσα,  βασικό εφόδιο για
την επικοινωνία και τη συνέχιση της εκπαίδευσής τους/Αμφίδρομη
κατανόηση της κουλτούρας του άλλου μέσα από τα μαθήματα
ελληνικών.
100 % του πληθυσμού εγγεγραμμένο στην  πρωτοβάθμια
εκπαίδευση σε κανονικά τμήματα - όχι  μόνο σε τάξεις υποδοχής. 

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ & ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ|
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

Ενδυναμώνοντας τις τοπικές δομές μέσα από τη διαχείριση του προσφυγικού

Δήμος Λαρισαίων 

Ολοκληρωμένη διασύνδεση με τοπικούς φορείς 
προς όφελος των προσφύγων & του δήμου

Ο δήμος Λαρισαίων αντιμετωπίζοντας το προσφυγικό ζήτημα με όρους
ενσωμάτωσης και κοινωνικής αλληλεγγύης στοχεύει τόσο στην αυτονόμηση
των προσφύγων όσο και στην ενδυνάμωση των τοπικών δομών. Σε αυτό το
πλαίσιο,  ακολουθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διασύνδεσης του
προσφυγικού πληθυσμού με φορείς κοινωνικών παροχών* και, στον τομέα
της εκπαίδευσης, με το σχολείο και δομές μη τυπικής
εκπαίδευσης. Σημαντική επιτυχία, η λειτουργία 8 τμημάτων
εκμάθησης ελληνικής γλώσσας για ενήλικους & 2 τμημάτων αγγλικής
γλώσσας για έφηβους με βιωματική προσέγγιση, τα οποία υλοποιούνται από
το ΚΕΘΕΑ 'ΕΞΟΔΟΣ' αλλά και σε συνεργασία με πιστοποιημένους εκπαιδευτές
ενηλίκων, που παρείχαν τις υπηρεσιές τους εθελοντικά στο πλαίσιο των
παράλληλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων του δήμου Λαρισαίων. Το προσωπικό
του δήμου Λαρισαίων, με την εμπλοκή του τόσο στη δομή φιλοξενίας
προσφύγων στο Κουτσόχερο όσο και στο πρόγραμμα ESTIA της Ύπατης
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες που υλοποιείται  από τη Δημοτική 
Κοινωφελή Επιχείρηση Λάρισας, παίζει ενεργό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία
συμμετέχοντας στον συντονισμό δράσεων  σε τοπικό και πανελλήνιο επίπεδο. 

Αριθμός Αιτούντων Άσυλο και Δικαιούχων
Διεθνούς Προστασίας: 420 στο
πρόγραμμα ESTIA-UNHCR Οκτώβριος
2019/1.500 στη Δομή Φιλοξενίας του
Κουτσόχερου

Γενικός Πληθυσμός Δήμου: 281.713

Η Μόνα από τη Συρία χτίζει μια νέα ζωή στη Λάρισα
https://bit.ly/2pY26aq

*ΤΟΜΥ, ΙΚΑ, ΔΟΥ, ΚΕΠ, δημοτικούς φορείς κοινωνικής πολιτικής (ξενώνας κακοποιημένων/αστέγων,
Κοινωνικό Φαρμακείο, Δημοτικά ιατρεία & οδοντιατρείο]
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https://bit.ly/2pY26aq
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ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ
ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

Δράσεις   συμβουλευτικής και ενημέρωσης για
οικονομικό-εργασιακά ζητήματα, ζητήματα
υγιεινής, νομικά ζητήματα κλπ
Ψυχαγωγικές δραστηριότητες (χορός,
γυμναστική, μαθήματα ραπτικής), ανάπτυξη
δεξιοτήτων.

 

Δήμος Ηρακλείου Κρήτης

ΔΡΑΣΕΙΣ

Δημιουργώντας έναν χώρο συζήτησης και συνδιαλλαγής

Ανάπτυξη δυναμικού προσφύγων ώστε να
προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους, να
μειώσουν την περιθωριοποίησή τους, και να
προωθήσουν την κοινωνική συνοχή και την
αρμονική συνύπαρξη. 
Αίσθημα εμπιστοσύνης προς την πόλη υποδοχής,
συμμετοχή στα κοινά, αύξηση ενδιαφέροντος για
εκπαιδευτικές αλλά και ψυχαγωγικές
δραστηριότητες. 

ΟΦΕΛΗ 

Δήμος Λαρισαίων 

http://www.larissa-dimos.gr/el/o-dimos/dikel

@Dimos.Larissas 

Πιλοτική λειτουργία Κέντρου Κοινότητας

Ο δήμος Λαρισαίων προχώρησε στη δημιουργία πιλοτικού Κέντρου Κοινότητας, που λειτουργεί ως
χώρος συνάθροισης προσφύγων και αιτούντων άσυλο όλων των ηλικιακών ομάδων με στόχο την ενδυνάμωση
τόσο των προσφύγων όσο και των κοινοτήτων υποδοχής. Για αυτόν τον σκοπό, δημιουργήθηκε ένας χώρος
συζήτησης και συμμετοχής των ωφελούμενων στις αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή τους.

Γενικός Πληθυσμός Δήμου:  281.713

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ|
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αριθμός Αιτούντων Άσυλο και
Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας:
420 στο πρόγραμμα ESTIA-UNHCR
Οκτώβριος 2019/1.500 στη Δομή
Φιλοξενίας του Κουτσόχερου
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http://www.larissa-dimos.gr/el/o-dimos/dikel
https://www.facebook.com/Dimos.Larissas/


ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΙ
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Πρόγραμμα Φιλοξενίας Προσφύγων σε διαμερίσματα 
 

 
Μία βραβευμένη πρακτική φιλοξενίας προσφύγων

Δήμος Λεβαδέων

Ο δήμος Λεβαδέων διακρίθηκε για τη φιλοξενία, την αλληλεγγύη και
τον σεβασμό του στη διαφορετικότητα, με το χρυσό βραβείο
στα "Best City Awards 2018" στην κατηγορία "Βιωσιμότητα και
Εταιρική Ευθύνη". Είναι ο πρώτος δήμος της Ελλάδας, μετά την Αθήνα
και τη Θεσσαλονίκη, που ανέλαβε με επιτυχία το πρόγραμμα
φιλοξενίας προσφύγων σε διαμερίσματα 'ESTIA' και λειτούργησε ως
πρότυπο για άλλες πόλεις. Το πρόγραμμα αναγνωρίστηκε ως  καλή
πρακτική πανελλαδικά και ευρωπαϊκά θεμελιώνοντας έναν πιο ενεργό
ρόλο για την τοπική αυτοδιοίκηση στη διαχείριση του προσφυγικού. 
 Την υλοποίηση του προγράμματος ανέλαβε η Κοινωφελής Επιχείρηση
Δήμου Λεβαδέων ( Κ.Ε.ΔΗ.Λ.) με εξειδικευμένο προσωπικό 32 ατόμων.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ESTIA

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Η Κ.Ε.Δ.Η.Λ. ανέλαβε την υλοποίηση και διαχείριση του προγράμματος φιλοξενίας προσφύγων
ΕSTIA της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες με χρηματοδότηση από το Ταμείο
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Συνεργάτες: Δίκτυο Αλληλεγγύης
για τους Πρόσφυγες, Υπουργείο Παιδείας, Περιφερειακός Δ/ντής Εκπαίδευσης και τους Δ/ντές
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Yπουργείο Υγείας μέσω των τοπικών δομών
υγείας και με το πρόγραμμα "Υγεία για όλους",  Μηχανικοί του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Λιβαδειάς, Εμπορικός Σύλλογος, Αθλητικοί και Πολιτιστικοί σύλλογοι, Δημοτικές και Δημόσιες
Υπηρεσίες, Διεθνείς Οργανισμοί. 
 

Ο λόγος σε φιλοξενούμενους/νες του
προγράμματος ESTIA:

"Κάθε άτομο που με βοήθησε το νιώθω σαν δικό μου
παιδί, δεν έχω δει πιο φιλόξενο μέρος από τη
Λιβαδειά". Muhajer , 75 ετών, Συρία

"Έχω κάνει πολλούς φίλους από την Ελλάδα και
παίζουμε μαζί στα διαλείμματα. Ελπίζω πως η Συρία θα
ξαναγίνει όπως παλιά χωρίς πόλεμο και θα είμαι εκεί
ξανά με όλη την οικογένειά μου". 
Μαρά, 8 ετών, Συρία

Το πρόγραμμα αξιοποιήθηκε προς όφελος της τοπικής κοινωνίας με
σημαντικά ποιοτικά και ποσοτικά οφέλη:

Ενδυνάμωση κοινωνικής πολιτικής δήμου: Aναβάθμιση κοινωνικών
δομών για ευάλωτες ομάδες δημοτών & Δημιουργία νέων.
Ενεργοποίηση δημοτών σε θέματα εθελοντισμού, προσφοράς και
προστασίας ευάλωτων ομάδων.
Καλλιέργεια πολιτιστικής συνύπαρξης και πολυμορφίας.
Διοχέτευση περισσότερων από 4.000.000 ευρώ της χρηματοδότησης
(οικονομικά έτη: 2016-2019) στην τοπική αγορά.
Προαγωγή της ισότητας των δύο φύλων λαμβάνοντας υπόψη το τοπικό
πλαίσιο και  εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή των γυναικών σε
δραστηριότητες στην πόλη.

"Μπορεί να μην φτάσαμε εκεί που θέλαμε, όμως τα
παιδιά μου πηγαίνουν στο σχολείο. Έχω το δικό μου
σπίτι, την κουζίνα μου. Μπορώ να πάω στο μπάνιο. Εδώ,
έχουμε μια φυσιολογική ζωή". Χανάν, 42 ετών, Συρία

Στη Λιβαδειά οι πρόσφυγες δεν νιώθουν ξένοι:
https://bit.ly/2lQ8rTm

Η Λιβαδειά ανοίγει τα σπίτια της στους πρόσφυγες:
https://bit.ly/2kdWVk9

80 Εξοπλισμένα διαμερίσματα (6 θέσεις φιλοξενίας ανά διαμέρισμα). 
Παροχή χρηματικής βοήθειας μέσω προπληρωμένης κάρτας.
Παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης & εκπαίδευσης σε παιδιά και ενήλικες.
Δραστηριότητες ενσωμάτωσης και ένταξης στην τοπική κοινωνία. 

 

 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ|ΣΤΕΓΑΣΗ,
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

Γενικός Πληθυσμός Δήμου: 31.315

*Πρόγραμμα ESTIA - UNHCR, Οκτώβριος 2019

Αριθμός Αιτούντων Άσυλο και Δικαιούχων
Διεθνούς Προστασίας: 480*

Έναρξη:  Νοέμβριος 2016
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ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΙ
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

Δήμος Αθηναίων

ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΟΦΕΛΗ

Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την τοπική κοινωνία  & τους πρόσφυγες

780
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με το πρόγραμμα ESTIA, το οποίο
υλοποιεί ο δήμος Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας μέσω της Κοινωφελούς
Επιχείρησης Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας- Ν. Χαλκηδόνας σε συνεργασία με την Ύπατη
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και χρηματοδότηση από το Ταμείο Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας

Χτίζοντας γέφυρες επικοινωνίας και κατανόησης 
 Η Νέα Φιλαδέλφεια - Νέα Χαλκηδόνα, δήμος με προσφυγικές καταβολές, δεν

επέλεξε τυχαία να εντάξει στην πολιτιστική ζωή της πόλης δράσεις που φέρνουν
κοντά την τοπική κοινωνία και τον προσφυγικό πληθυσμό. Σε συνεργασία με
το πρόγραμμα ESTIA, το οποίο υλοποιεί ο δήμος Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας
Χαλκηδόνας από τον Σεπτέμβριο του 2017 μέσω της Κοινωφελούς Επιχείρησης
Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας- Ν. Χαλκηδόνας, έχουν υλοποιηθεί ποικίλες δράσεις,
ορισμένες μάλιστα από τις οποίες έχουν πλέον παγιωθεί και υλοποιούνται σε ετήσια
βάση. Παράλληλα, ο δήμος μέσω του προγράμματος ESTIA, διοργανώνει
συναντήσεις με στόχο τη συστηματική ενημέρωση των προσφύγων και παρέχει
κατάλληλους χώρους συναντήσεων και παροχής υπηρεσιών. 

Χάρη στη συμμετοχή του δήμου, της κοινωνίας πολιτών,
επιστημόνων, καλλιτεχνών, εικαστικών, ερευνητών, συγγραφέων,
καθηγητών και της σχολικής κοινότητας έγιναν πραγματικότητα μια
σειρά από πολιτιστικές δράσεις και εκδηλώσεις, όπως εκθέσεις
φωτογραφίας/ζωγραφικής, επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους
και μουσεία, γιορτές με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων,
εκδηλώσεις σχετικές με το προσφυγικό -μεταναστευτικό ζήτημα,
συναυλίες και εκπαιδευτικά σεμινάρια. Επίσης, παρέχεται
συστηματική ενημέρωση όλων των προσφύγων για θέματα όπως
το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την Ελλάδα πάνω σε ποικίλα
ζητήματα, την πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες και οργανισμούς,
την παραπομπή σε φορείς/ δομές που ασχολούνται με το
προσφυγικό ζήτημα και άλλες ιδιαίτερες ανάγκες αυτής της
πληθυσμιακής ομάδας. Παράλληλα ο δήμος, στο πλαίσιο υλοποίησης
του προγράμματος ESTIA, έχει παραχωρήσει το Πνευματικό Κέντρο
Ν. Φιλαδέλφειας συγκεκριμένες ώρες και μέρες για συναντήσεις και
επίλυση ζητημάτων. 

16
ΔΡΑΣΕΙΣ

Προάγεται η δικτύωση και ο συντονισμός καθώς συνεργάζονται ποικίλοι
φορείς από διαφορετικά πεδία (οργανώσεις, τοπική αυτοδιοίκηση, ιδιωτικές
επιχειρήσεις  κτλ).
Αναπτύσσεται η κοινωνικότητα  των προσφύγων/ ενθαρρύνεται η
προσαρμογή.
Προωθείται η πολυπολιτισμικότητα.
Διευκολύνεται η διεξαγωγή συναντήσεων και ενημερώσεων.

Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας

https://bit.ly/2kwbAaA

367
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος ESTIA:
https://bit.ly/2MktqrY

Γιορτή με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων:

Γενικός Πληθυσμός Δήμου: 
35.556

Αριθμός Αιτούντων Άσυλο και Δικαιούχων
Διεθνούς Προστασίας: 
320*

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ|
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ*Πρόγραμμα ESTIA - UNHCR, Οκτώβριος 2019 
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ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΙ
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

Δήμος Αθηναίων

ΔΡΑΣΕΙΣ 

Ακολουθώντας μια ολιστική προσέγγιση ως προς την ένταξη του
προσφυγικού πληθυσμού, ο δήμος Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας
Χαλκηδόνας σε συνεργασία με την ομάδα έργου του προγράμματος
Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης για την Ένταξη και τη Στέγαση -
ESTIA και το Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών και
Προσφύγων, διοργάνωσε  μαθήματα ελληνικών σε σχολείο της
περιοχής κατά τις απογευματινές ώρες προκειμένου να διευκολυνθεί ο
προσφυγικός πληθυσμός στην εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών
του, στην εύρεση εργασίας και στην ένταξη στην τοπική κοινότητα.
Επίσης, η παράλληλη απασχόληση των παιδιών με δημιουργικές
δραστηριότητες από εθελοντές, ενθάρρυνε τους γονείς πρόσφυγες με
ανήλικα τέκνα να συμμετάσχουν στα μαθήματα. Τέλος, από τον
Ιανουάριο του 2019, έχει ξεκινήσει πιλοτικά μία προσπάθεια
προετοιμασίας των προσφύγων - ωφελούμενων του προγράμματος
ESTIA για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. 

ΟΦΕΛΗ

"

Δωρεάν μαθήματα ελληνικών σε πρόσφυγες  & 
 Εργασιακή συμβουλευτική

Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας

60
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ/

ΟΥΣΕΣ 

Ενημέρωση των ωφελούμενων για τη
διεξαγωγή των μαθημάτων και τη
σημασία παρακολούθησής τους. 
Παράλληλη δημιουργική απασχόληση
των παιδιών από εθελοντές - πρώην
μαθητές του σχολείου στο οποίο
υλοποιούνται τα μαθήματα.
Πληροφόρηση για την εξεύρεση
εργασίας στην Ελλάδα, συμβολή στη
σύνταξη βιογραφικών ανάλογα με τα
προσόντα και την εργασιακή εμπειρία
του κάθε πρόσφυγα μέσω διμερών
συναντήσεων, προσομοίωση
συνεντεύξεων.

Ενθαρρύνεται η συμμετοχικότητα των ενηλίκων προσφύγων
στα μαθήματα αλλά και η κοινωνικοποίηση των παιδιών τους
καθώς συνδυάζουν τον χρόνο μακριά από τους γονείς τους με
κάτι θετικό και δημιουργικό. 
Ο ρυθμός εκμάθησης των ελληνικών αυξάνεται χάρη στην 
 ανεμπόδιστη παρακολούθηση. 
Η εκμάθηση ελληνικών αυξάνει τις δυνατότητες εύρεσης
εργασίας. 
Ενισχύεται η αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών αλλά και
μεταξύ παιδιών και εθελοντών, συμβάλλοντας στη βελτίωση
της χρήσης της ελληνικής γλώσσας και από τα παιδιά.
Προάγεται η δικτύωση και ο συντονισμός καθώς
συνεργάζονται ποικίλοι φορείς από διαφορετικά πεδία
(κοινωνία των πολιτών, τοπική αυτοδιοίκηση, εθελοντές). 

 

 Ολιστική προσέγγιση για αποτελεσματική ένταξη

Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας

https://bit.ly/2LVT076

Μαθήματα ελληνικών για τους πρόσφυγες:

Γενικός Πληθυσμός Δήμου:  35.556

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΝΤΑΞΗ

Αριθμός Αιτούντων Άσυλο και
Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας: 
320*
*Πρόγραμμα ESTIA - UNHCR, Οκτώβριος 2019 

Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με το Κυριακάτικο
Σχολείο μεταναστών και προσφύγων και το πρόγραμμα ESTIA που
υλοποιείται από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας- Ν.
Χαλκηδόνας. 

Διάρκεια: Μαθήματα ελληνικών : Μάρτιος 2018 -
Ιούνιος 2019/ Εργασιακή συμβουλευτική:
Ιανουάριος 2019 - σήμερα

18
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ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ 
ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

Πραγματοποιήθηκαν μια σειρά δράσεων ευαισθητοποίησης με στόχο την
ένταξη των παιδιών που διαμένουν στον δήμο Τρίπολης στο πλαίσιο του
προγράμματος ESTIA, στην τοπική κοινωνία καθώς και την ευαισθητοποίηση
του κοινού. Επίσης, η δημιουργική απασχόληση των παιδιών, η ανάπτυξη
κοινωνικών δεξιοτήτων, η αλληλεπίδραση με την τοπική κοινότητα και η
βελτίωση των σχέσεων μεταξύ τους, αποτελούν επιμέρους στόχους των
δράσεων. Τις δράσεις αγκάλιασαν και υποστήριξαν πολλοί φορείς και
συγκεκριμένα ο Ερυθρός Σταυρός Τρίπολης, η Ομάδα Προσκόπων Τρίπολης,
Μουσεία και η Δημόσια Βιβλιοθήκη Τρίπολης καθώς και το Αθλητικό και
Πολιτιστικό Φεστιβάλ της Αρκαδίας. 

ΔΡΑΣΕΙΣ 

173 παιδιά
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΙΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ

Δήμος Τρίπολης

Προωθώντας την ένταξη μέσα από κοινές εμπειρίες

Εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης

Διάρκεια: Ιούνιος - Ιούλιος 2019
 

Επισκέψεις σε μουσεία  (Λαογραφικό Μουσείο, Πολεμικό
Μουσείο, Αρχαιολογικό Μουσείο,  Μουσείο Δασικής Ιστορίας,
σπίτι Κολοκοτρώνη) και στην δημόσια βιβλιοθήκη της
Τρίπολης.
Συμμετοχή παιδιών προσφύγων στο Αθλητικό και
Πολιτιστικό Φεστιβάλ της Αρκαδίας Skiritida Run.
Συμμετοχή προσφύγων στον αγώνα δρόμου στη  μνήμη του
αγωνιστή Γρηγόρη Λαμπράκη με στόχο την ενίσχυση του
εθελοντισμού. 
Διοργάνωση βιωματικού σεμιναρίου πρώτων βοηθειών από
τον Ερυθρό Σταυρό.
Ένταξη παιδιών προσφύγων  στην Ομάδα Προσκόπων
Τρίπολης.

ΟΦΕΛΗ

στην ένταξη των προσφύγων
στη συνεργασία με εξωτερικούς φορείς
στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής
στην ευαισθητοποίηση του κοινού

Οι δράσεις συνεισέφεραν:

https://www.parnonas.gr/p
rogramma-estia/

Γενικός Πληθυσμός Δήμου:  47.457

Αριθμός Αιτούντων Άσυλο και
Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας: 302*

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ|
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

*Πρόγραμμα ESTIA - UNHCR, Οκτώβριος 2019

Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν στο  πλαίσιο του προγράμματος ESTIA  της Ύπατης Αρμοστείας του
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR),  που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Πάρνωνα σε συνεργασία  με τον δήμο
Τρίπολης, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. 19
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ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΙ
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

Υλοποιήθηκαν θερινά τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας και δημιουργικής
απασχόλησης για παιδιά ηλικίας 6-18 ετών με στόχο την προετοιμασία των
παιδιών για τη φοίτηση τους στο σχολείο,  τη διατήρηση της επαφής τους με
την ελληνική γλώσσα και τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου
τους.

ΔΡΑΣΕΙΣ 

Πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών

40 παιδιά
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ

ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ

Δήμος Τρίπολης

Διάρκεια: Ιούλιος - Αύγουστος 2019
 

ΟΦΕΛΗ

προετοιμάστηκαν για την ομαλή ένταξη
και φοίτηση τους στο σχολείο και 
αξιοποίησαν τον ελεύθερο χρόνο τους
με δημιουργικό τρόπο.

Τα παιδιά: 

https://www.parnonas.gr/program
ma-estia/

Προετοιμάζοντας την ομαλή ένταξη στη σχολική ζωή

Εικαστικά εργαστήρια
Μουσικοκινητική αγωγή
Γλωσσική ενίσχυση μέσω
πολυαισθητηριακών
δραστηριοτήτων 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αριθμός Αιτούντων Άσυλο και
Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας: 302*

Γενικός Πληθυσμός Δήμου:  47.457

*Πρόγραμμα ESTIA - UNHCR, Οκτώβριος 2019

Η δράση πραγματοποιήθηκε στο  πλαίσιο του προγράμματος ESTIA  της Ύπατης Αρμοστείας του
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR),  που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Πάρνωνα σε συνεργασία  με τον
δήμο Τρίπολης, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 20
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ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΙ
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

Σε συνεργασία με το Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Τρίπολης "Στρίγγλες εν
δράσει" διοργανώθηκε το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για
τις γυναίκες ωφελούμενες του προγράμματος ESTIA στην Τρίπολη.
Απαντώντας στην ανάγκη για ένταξη των ωφελούμενων στην τοπική
κοινότητα και ενδυνάμωση, η δράση επιδίωξε να ενθαρρύνει την
ελεύθερη δημιουργικότητα, την εφευρετικότητα και τη φαντασία των
γυναικών, μέσα από την αυτοέκφραση και την ομαδική συνεργασία.

ΔΡΑΣΕΙΣ 

Προωθώντας την ένταξη των γυναικών μέσα από τη δημιουργικότητα

15 ωφελούμενες
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΛΑΒΑΝ

ΜΕΡΟΣ

Δήμος Τρίπολης

Διάρκεια: Απρίλιος - Ιούνιος 2019
 

ΟΦΕΛΗ

https://www.parnonas.gr/programma-estia/

Πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης γυναικών
Καλλιτεχνικό Εργαστήρι "Στρίγγλες εν δράσει"

Οι ωφελούμενες κατασκεύασαν
κοσμήματα και διάφορα αξεσουάρ από
ανακυκλώσιμα υλικά.

Ανάπτυξη εφευρετικότητας και αυτοέκφρασης
Ενίσχυση αυτοπεποίθησης
Δυνατότητα δικτύωσης και συμμετοχής και σε
άλλες δράσεις  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ|
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Γενικός Πληθυσμός Δήμου:  47.457

Αριθμός Αιτούντων Άσυλο και
Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας: 302*
*Πρόγραμμα ESTIA - UNHCR, Οκτώβριος 2019

Η δράση πραγματοποιήθηκε στο  πλαίσιο του προγράμματος ESTIA  της Ύπατης
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR),  που υλοποιεί η Αναπτυξιακή
Πάρνωνα σε συνεργασία  με τον δήμο Τρίπολης, με χρηματοδότηση από το Ταμείο
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 21
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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Έκθεση Φωτογραφίας «Οι Μουσαφίρηδες»  
(Ηράκλειο Κρήτης, Σεπτέμβριος 2019) 

Μια γεύση από τις φωτογραφικές ιστορίες μαθητών/τριών – ωφελούμενων του 
‘προγράμματος ESTIA στην Κρήτη’ 

 

 

 
 

 

 

Το κάστρο – φυλακή. Ένα μέρος κλειστό που συνήθως παρατηρείς ότι είναι στο 
επίπεδο των ματιών σου,  αλλά όταν κοιτάς ψηλά βλέπεις την ομορφιά. Ψηλά 
είναι η ελευθερία! 
 

Εγκαταλελειμμένη φωλιά. Μια φωλιά που έχει καταστραφεί και έχουν μείνει μόνο τα 
πούπουλα. 
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Το μονοπάτι για την ευτυχία. Ένα μονοπάτι που πίσω από τα τείχη – εμπόδια, 
βρίσκεται η ευτυχία και το φως. Τα χρώματα από το κάστρο και τα τείχη μας 
θυμίζουν αρκετά τα σπίτια από την πατρίδα μας, όπου είναι φτιαγμένα με χώμα, 
πέτρες και νερό. 

Απελευθέρωση. Είναι κάποιος που έχει αποδράσει από ένα κελί και κρυμμένος 
πίσω από τον πληγωμένο κορμό παρατηρεί την ελεύθερη ζωή. 
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 Ένα μνημείο που δεν είχαμε συναντήσει στην χώρα μας. Το λιοντάρι – 
βασιλιάς δίνει νερό για να πιουν τα υπόλοιπα ζώα που προστατεύει. 

Γέννηση. Νέο ξεκίνημα. H Μάνα, η ομορφιά, η μυρωδιά, η ελπίδα και 
τα όνειρα για την νέα ζωή. 
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Μπαμπάς και κόρη. Βόλτα στη φύση παρέα με το βιβλίο της ζωής.  

Η «Έλενα» στο ηλιοβασίλεμα. Μια γυναίκα μοναχική περιμένει το 
πλοίο που θα φέρει την υπόλοιπη οικογένεια της. 
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 Ένα μέρος που στο παρελθόν γινόντουσαν μάχες ενώ πλέον είναι ένα όμορφο 
μέρος για να χαλαρώσεις, να γυμναστείς και να χαρείς. Η ιστορία αλλάζει! 

Οικογενειακή φωτογράφιση. Μια οικογένεια χαίρεται τον ήλιο και την ζωή. 
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Η φωτογραφία είναι ταξίδι και απόλαυση. Όταν ξεκινήσαμε τα μαθήματα, δεν 
γνωρίζαμε τίποτα για την φωτογραφία, δεν είχαμε πιάσει ποτέ φωτογραφική 
μηχανή στα χέρια μας ούτε είχαμε ακούσει ποτέ για τις τεχνικές. Μάθαμε 
πολλά και κατανοήσαμε την τέχνη της φωτογραφίας και του να δίνεις το νόημα 
σου μέσα από αυτήν. Νιώθουμε φωτογράφοι πλέον και δεν θέλουμε να 
τελειώσει αυτή η εμπειρία. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ (Δήμοι αλφαβητικά) 
 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

1. Κέντρο Συντονισμού του Δήμου Αθηναίων για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων (ACCMR) 

Ομάδα έργου 

Γιώργος Σαρελάκος (Διαχειριστής έργου) 

Διονυσία Λαμπίρη (Συντονίστρια έργου) 

Μαρίνα Τομαρά (Υπεύθυνη Επικοινωνίας)     Email: accmrinfo@gmail.com 

Τηλ: 210 5246225 

2. Κέντρο Ένταξης Μεταναστών  - Τμήμα Υποστήριξης και Κοινωνικής Ένταξης Μεταναστών και 
Προσφύγων   

Χορμοβίτη Μαριγώ  - Υπεύθυνη Υποέργου παράλληλων ενταξιακών δράσεων:           Τηλ: 210 5246225 

Έφη Μαστοροδήμου - Συντονίστρια δράσεων:                          Τηλ: 210 5246722  

Αθηνά Βρακατσέλη - Υπεύθυνη Επικοινωνίας                                                                       Τηλ: 210 5246722 
 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

1. Εργασιακή Συμβουλευτική στο πλαίσιο του Προγράμματος ESTIA στην Κρήτη 
2. Κοινωνικές Δράσεις Ένταξης στο πλαίσιο του Προγράμματος ESTIA στην Κρήτη 
 

Υπεύθυνη Έργου 

Δήμητρα Καμπέλη – Αναπτυξιακή Ηρακλείου                      Email: dimitrakampeli@gmail.com 

                                Τηλ: 690 8863 702 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Πρόγραμμα “Δια-δρασις’’ 

Συντονίστρια Προγραμμάτων  

Πάολα Σερεμέτη ( ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ)                             Email: seremeti@mdat.gr 

                      Τηλ: 231 3317712 
 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

1. Η εκμάθηση των γλωσσών καταγωγής ως εργαλείο ένταξης 

Θώμη Φαλούτσου (Αναπτυξιακή Καρδίτσας – ΑΝΚΑ)                     Εmail: faloutsou@anka.gr  

29
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Μπελάγια Μαρία  (Αναπτυξιακή Καρδίτσας – ΑΝΚΑ)                         Εmail: Mpelagia@anka.gr 
 

2. Χορευτική ομάδα αραβόφωνης και γαλλόφωνης κοινότητας & Διαπολιτισμική κουζίνα 

Τασίκα Δήμητρα   (Αναπτυξιακή Καρδίτσας – ΑΝΚΑ)                      Εmail: tasika@anka.gr 

Σέγγη Χρυσαυγή (Αναπτυξιακή Καρδίτσας – ΑΝΚΑ)                      Εmail: segi@anka.gr 
 

3. Δωρεάν τεστ ΠΑΠ 

Ερμιόνη Βασιλού (Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία - Παράρτημα Καρδίτσας)              Τηλ: 697 6989198 

 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

1. Ολοκληρωμένη διασύνδεση με τοπικούς φορείς  προς όφελος των προσφύγων & του δήμου 

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Λάρισας (ΔΗ.Κ.Ε.Λ)   

Μαρία Κάλφα  

Αλεξία Φεγγίτη 

Ελένη Μαρίνου                                 Τηλ: 241 1810326 
 

2. Πιλοτική λειτουργία Κέντρου Κοινότητας 

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Λάρισας (ΔΗ.Κ.Ε.Λ) 

Μαρία Κάλφα  

Αλεξία Φεγγίτη 

Δανάη Νατσιούλη                                         Τηλ: 241 1810326 
 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 

Πρόγραμμα Φιλοξενίας Προσφύγων σε διαμερίσματα  
 

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λεβαδέων 

Γεώργιος Καλαμπόκας (Συντονιστής έργου)                Εmail: gkalampokas.kedhl@gmail.com 

        Τηλ: 697 2550072 

Νεκταρία Ζιώγα (Data Manager)               Email: nzioga.kedhl@gmail.com 

        Τηλ: 698 1431898 

30

mailto:Mpelagia@anka.gr


ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

1. Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την τοπική κοινωνία  & τους πρόσφυγες 

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας                         Τηλ: 210 2523584 

Αιμιλία Σταθούλια          Email: aimilia.sth@gmail.com 

Λαμπρινή Κρανιώτη               Email: kraniotilabrini@gmail.com 

Δέσποινα Σπανούδη                Email: spanudi@gmail.com 

Αιμιλία Κοντογιάννη               Email:Aimilia.kontog@gmail.com 

 

2. Δωρεάν μαθήματα ελληνικών σε πρόσφυγες & εργασιακή συμβουλευτική          Τηλ: 210 2523584 

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας 

Αιμιλία Σταθούλια          Email: aimilia.sth@gmail.com 

Λαμπρινή Κρανιώτη               Email: kraniotilabrini@gmail.com 

Χριστίνα Αντωνίου                  Email: Christina.ant@gmail.com 
 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ  

1. Εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης 
 

Μιχάλης Πουλάκης – Πάρνωνας, Αναπτυξιακή Πελοποννήσου    Email: mpoulakis@parnonas-estia.gr 

        Τηλ: 694 4713480 

Σοφία Μπόρα – Πάρνωνας, Αναπτυξιακή Πελοποννήσου          Email: smpora@parnonas-estia.gr 

        Τηλ: 694 4515341 

2. Πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών 

3. Πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης γυναικών - Καλλιτεχνικό Εργαστήρι "Στρίγγλες εν δράσει" 

 

Αγλαμίση Κατερίνα – Πάρνωνας, Αναπτυξιακή Πελοποννήσου      Email: kaglamisi@parnonas-estia.gr 

       Tηλ: 693 3445869 
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